MESAČNÍK SAMOSPRÁVY

Hradné múzeum vo Fiľakove tento rok oslavuje 10. výročie svojho fungovania. Po-
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ného hradného kapitána hradu, Štefana Koháryho II. Lákadlom pre návštevníkov bol
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čas tohto obdobia sa v ňom vystriedalo nespočetne veľa výstav, podujatí a pevne veríme, že aj spokojných záujemcov. Od tejto
sezóny čaká múzeum svojich návštevníkov
s rozšírenou stálou expozíciou, ktorá je rozmiestnená na štyroch podlažiach Bebekovej veže. Aj naše múzeum sa každoročne
zapája do celoeurópskeho podujatia Noc
múzeí a galérií, konajúceho sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. Pri tejto
príležitosti bola na piatom podlaží Bebekovej veže otvorená dočasná expozícia s
názvom „Expedícia Stredovek“, s ktorou
bola spojená aj tematická prednáška pre deti v slovenskom aj maďarskom jazyku. Na
interaktívnej výstave sa mohli návštevníci
exponátov nie len dotknúť, ale niektoré z
nich si aj vyskúšať a odfotiť sa v nich, resp.
s nimi. Svoje miesto na štvrtom podlaží veže zaujal aj reliéf darovaný umelcom Tiborom Törökom Túrim, zobrazujúci posled-
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aj bohatý kultúrny program, ktorého vyvrcholením bol koncert hudobnej skupiny

Latin Combo Cubano z Budapešti. Latinskoamerické rytmy znejúce z Bebekovej
bašty roztancovali všetky vekové kategó-

rie. V rámci sprievodných programov si
mohli hostia pozrieť stredovekú mučiareň
pod vedením historickej skupiny Defenso-

res, vyrobiť si bábiku zo šúpolia s dielňou
Motolla, či pozrieť maketu aktívneho vulkánu postavenú v spolupráci so Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád. Veľký záujem prejavili návštevníci aj o Mestské vlastivedné
múzeum. Diváci si mali možnosť pozrieť i
novú výstavu „Minerály pod lupou“, či jeden z ciferníkov veže rímskokatolíckeho
kostola vo Fiľakove. Po zotmení, sa na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov okrem
filmov bývalého filmového krúžku premietali aj historické fotografie a pohľadnice
Fiľakova, ktoré mali medzi návštevníkmi
obrovský úspech. Podujatie, napriek neistému počasiu, navštívilo spolu 1560 záujemcov, za čo im chce svoju vďaku vysloviť celý kolektív HMF.
Mgr. Lucia Deák Szőke, HMF
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Samospráva

Dovedna 36 ľudí zamestná samospráva Fiľakova cez projekty rezortu práce. Mesto zareagovalo na výzvu určenú pre najmenej rozvinuté okresy, ktorej cieľom je uplatnenie dlhodobo
nezamestnaných na trhu práce. Ako informoval
primátor Fiľakova Attila Agócs, spomedzi uchádzačov vybrali tých, s ktorými má mesto
pozitívne skúsenosti a na trhu práce by len ťažko našli uplatnenie.
„Je veľa takých, ktorí stratili pracovné návyky
alebo zo zdravotných či iných dôvodov nemôžu
pracovať na tri zmeny v závode. Týmto ľuďom
sme vedeli cez výzvu pomôcť,“ povedal Agócs.
„Väčšina z nich má nad 50 rokov a na trhu práce sa nevedia uplatniť,“ doplnila Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ vo Fiľakove.
Práca v mestských inštitúciách i v uliciach
Mesto prijalo 35 nových zamestnancov cez operačný program Ľudské zdroje – národný projekt Cesta na trh práce. Šestnásť z nich bude pracovať pod mestským úradom – 11 budú udržiavať a čistiť verejné priestranstvá, 2 budú pracovať na údržbe športového areálu a 3 vypomôžu
na mestskom úrade. Niektorí z nich budú vykonávať aj práce, na ktoré mesto doteraz nemalo
kapacity. „Ide napríklad o čistenie korýt poto-

Opatrovateľský kurz
Nezábudka,n.o.,Záhradnícka 2, Fiľakovo
oznamuje záujemcom o opatrovateľský
kurz, že ešte pred letnou sezónou zrealizuje
kurz v období od 5.6.2017 do 7.7.2017.

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI
kov, ktoré je dôležité v rámci protipovodňových
opatrení. Kým nemáme peniaze na komplexnejšie riešenie, musíme sa snažiť aspoň takto,“
vysvetlil primátor.
Ďalších 19 zamestnancov si nájde miesto v
mestských inštitúciách. Zamestnaní budú na 1
rok, väčšina z nich na plný úväzok. „Mesto bude projekt spolufinancovať 5 percentami. Novým zamestnancom uhradí aj stravné lístky a
všetky náležitosti, ktoré mu ako zamestnávateľovi prináležia zo zákona,“ konkretizovala Mágyelová.
Práca pre čo najviac ľudí
Posledný 36. zamestnanec je prijatý cez program Úspešne na trhu práce. Úrad práce mu bude jeden rok hradiť 80 percent mzdy. Samospráva sa zaviazala udržať toto pracovné
miesto na vlastné náklady ďalší polrok. „Snažíme sa využívať všetky prostriedky na to, aby
sme vedeli poskytnúť prácu čo najviac ľuďom.
Sme radi, že sa nám to opäť podarilo,“ povedala prednostka.
Podobný projekt využilo Fiľakovo aj vlani.
Podľa primátora sa dotyční potom dokázali uplatniť na trhu práce. „Môžeme skonštatovať,
že tento nástroj ministerstva práce teda do istej
miery naozaj funguje,“ uzavrel Agócs.
Iveta Cíferová

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 24.5.2017
v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. až
do začiatku kurzu. Kurzovné je vo výške 239
€. Teoretické aj praktické vyučovanie je
zabezpečené priamo v budove domova
dôchodcov na Záhradníckej ulici 2,
Fiľakovo.

Projekt „Kompostáreň mesta Fiľakovo –
rozvoj odpadového hospodárstva – II. etapa“
Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu.

Koncom r. 2016 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „NFP“) pre projekt s názvom „Kompostáreň mesta Fiľakovo – rozvoj odpadového
hospodárstva II. etapa“. Cieľom projektu je zvýšenie podielu zhodnocovaného odpadu vybudovaním kompostárne na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej
len „BRKO“). Účelom vybudovania mestskej
kompostárne je zhromažďovanie, príprava na opätovné použitie a zhodnotenie BRKO v areáli
zberného dvora.
Začiatok realizácie projektu: 12/2016; Ukončenie realizácie projektu: 12/2017; Celkové oprávnené výdavky: 312 375,29 EUR; Maximálna výška NFP: 296 756,53 EUR; Spolufinancovanie zo strany prijímateľa: 15 618,76 EUR.
V rokoch 2014 až 2016, v rámci I. etapy rozvoja
odpadového hospodárstva bol vybudovaný
zberný dvor na zber, triedenie a úpravu separovaných zložiek komunálneho odpadu s potrebnými technickými prostriedkami a vytvorili sa
zberné stanovištia na triedený zber papiera,
plastu, skla a kovov. Na tento vybudovaný systém separovaného zberu komunálneho odpadu
nadväzuje súčasná realizácia kompostárne,
v rámci II. etapy rozvoja odpadového hospodárstva na území mesta Fiľakovo.
Mesto Fiľakovo zhodnotilo technickú a finančnú náročnosť prepravy zeleného odpadu do Veľkých Draviec, firme AGRO CS Slovakia, a.s. a
preto sa rozhodlo pre vybudovanie technológie
aeróbneho kompostovania na zhodnotenie tzv.
zeleného odpadu, ako sú napríklad tráva, kvety,

lístie, drevný odpad z údržby krovín a stromov,
drevný popol, vypletá burina, rastlinné zvyšky,
šupky zo zeleniny a plody zo záhrad. V súčasnosti zber BRKO zabezpečuje príspevková
organizácia mesta – Verejnoprospešné služby
v dvojtýždňových intervaloch v období marec
až november podľa harmonogramu zberu. Vybudovaním mestskej kompostárne sa doplní
existujúci systém zberu o tzv. časovo
neobmedzený donáškový spôsob zberu, v rámci
ktorého obyvatelia budú mať možnosť doviesť
BRKO na zberný dvor.
Realizáciou kompostárne s technológiou aeróbneho kompostovania budú vytvorené podmienky pre znižovanie množstva BRO ukladaných
na skládky odpadov, ďalej bude vyriešené materiálové zhodnotenie BRO v blízkosti jeho vzniku, teda bez vysokých nákladov na dopravu, v
neposlednom rade vytvára podmienky pre
miestnych obyvateľov na zmysluplné a legálne
nakladanie s BRO a minimalizuje sa tak spaľovanie odpadov v domácnostiach a zakladanie
čiernych skládok.
V súčasnosti Sprostredkovateľský orgán vykonáva kontrolu verejných obstarávaní, po ich
schválení bude podpísaný Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Podľa aktuálneho harmonogramu v júni 2017 sa dokončia stavebné práce
v rámci vybudovania kompostárne a do septembra sa dodajú všetky stroje a zariadenia k zhodnoteniu BRO na území mesta Fiľakovo.
Oddelenie výstavby, životného prostredia a
stratégie rozvoja, MsÚ Fiľakovo

Mesto Fiľakovo v spolupráci s Komunitným
centrom Fiľakovo vyhlasujú výtvarnú súťaž
„Rómska rozprávka“ pre deti ZŠ, špeciálnej
ZŠ, ZUŠ a Komunitného centra vo Fiľakove.
Súťaž je zameraná na výtvarné znázornenie
ľubovoľnej rómskej rozprávky.
Kategórie: 1. 6 – 10 rokov (ZŠ, špec. ZŠ a KC)
2. 11 – 15 rokov (ZŠ, špec. ZŠ a KC)
3. ZUŠ
Do súťaže sa prijímajú práce vytvorené technikou: kresba, maľba, grafika, kombinácia techník. Formát je ľubovoľný. Práce majú mať na
zadnej strane čitateľne uvedené: meno autora,
vek, názov práce-rozprávky, škola, príp. KC.
Každá škola môže zaslať alebo priniesť ľubovoľný počet prác na adresu Komunitné centrum
Fiľakovo, Nám. slobody 30, 986 01 Fiľakovo.
Uzávierka prijímania súťažných prác je do
30. 6. 2017 a pre KC do 30. 7. 2017.
Vernisáž spojená s odovzdávaním cien a diplomov bude 11. 8. 2017 v priestoroch MsKS v
rámci programu „Spoznajte nás“. Výherná listina bude uverejnená na internetovej stránke mesta www.filakovo.sk.
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky –
program Kultúra národnostných menšín 2017.

Výzva na nominácie
laureátov mestských ocenení
Z príležitosti osláv Dní mesta a 27. Palóckych
dní v auguste 2017 sa plánuje na slávnostnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať
ocenenia mesta a to:
ź čestné občianstvo,
ź cenu mesta,
ź a cenu primátora mesta.
Čestné občianstvo sa udeľuje osobám, ktoré
sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o
rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena alebo ktorí
obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Cena mesta sa udeľuje za:
ź vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
ź činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí,
ź činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov,
ź vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
ź činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí,
ź činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.
Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta
občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.
Návrhy na udelenie cien treba predložiť písomne a to poštou na adresu MsÚ, Radničná
25, 986 01 Fiľakovo, alebo osobným doručením do podateľne Mestského úradu spolu s odôvodnením na udelenie príslušného ocenenia v termíne do 12.júna 2017. Na základe
predložených návrhov mestské zastupiteľstvo v prípade ceny mesta a čestného občianstva rozhodne o ich udelení. O udelení ceny
primátora rozhodne primátor mesta.

Rozhovor

IFIĽAKOVSKÉ
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Viedla ma myšlienka Vyšehradskej spolupráce…
Rozhovor s Lászlóm Fákim, primátorom mesta Szigethalom
22. januára 2017 primátori miest Fiľakovo a Szigethalom slávnostne podpísali oficiálnu zmluvu
o spolupráci medzi dvomi mestami. Počet partnerských miest Fiľakova sa takto zvýšil na štyri.
Naše najnovšie partnerské mesto Szigethalom
vám predstavíme pomocou jeho primátora, ktorým je László Fáki.
Fiľakovo má bohatú historickú tradíciu, na
ktorú je právom pyšné. V poslednom polstoročí je však na jeho dejinách omnoho menší
dôraz. Protikladom je mesto Szigethalom,
ktoré svoju slávnu minulosť prežilo práve v
tomto období, keďže od roku 1950, kedy sa
stalo samostatnou obcou, sa počet jeho
obyvateľov desaťnásobne zvýšil. Zhrnuli by
ste v skratke históriu mesta Szigethalom?
Vznik osídlenia Szigethalom datujeme do roku
1898. V tom období to bolo predmestie mesta Tököl. Lajos Szilágyi, hlavný slúžny z Ráckeve začal s prvou parceláciou, po ktorej sa v tých časoch toto územie nazývalo „Szilágyi-telep“, čiže Szilágyiho osada. Zvyšovanie počtu obyvateľov nastalo po druhej svetovej vojne. Vtedy sa
vedľa obce usadila firma na výrobu lietadiel s
názvom „Dunai Repülőgépgyár“, neskôr automobilka „Csepel Autógyár“, ktorá bola síce postavená na území mesta Szigetszentmiklós, prácu dala obyvateľom Szigethalmu. V 70. rokoch
20. storočia malo 6000 a v 90. rokoch už 10 000
obyvateľov. Kvôli zavretiu továrne po roku
1990 sa rast na pár rokov zastavil. Počet obyvateľov začal znovu značne stúpať po roku 1996, z
dôvodu sťahovania sa z hlavného mesta do aglomerácie. Dnes má mesto 18 000 obyvateľov. Nemáme dávnu minulosť, ale posledné roky charakterizoval stály rast.
U nás vo Fiľakove je multietnické prostredie
prirodzené: žijú tu vedľa seba Maďari, Slováci a Rómovia. Szigethalom je pravdepodobne z národnostného hľadiska jednotvárnejšie. Funguje vo vašom meste menšinová samospráva? Žijú u vás obyvatelia aj s inou ako
maďarskou národnosťou?
Szigethalom podľa mňa zobrazuje celú Karpatskú kotlinu. Obyvateľstvo sa sem sťahovalo nie
len z územia terajšieho, ale aj z celého územia Uhorska pred prvou svetovou vojnou. Ba čo viac,
domov tu nachádza stále viac ľudí zo zahraničia.
Iná národnosť v tom význame ako vo Fiľakove
tu neexistuje, lebo medzi tu žijúcimi nie je čo by
ich spojovalo, kultúrna identita. Nemajú staré
tradície, kroje. Všetci si so sebou priniesli tradície vlastného rodiska. Darmo sa tu usídlia Rómovia, či Švábi, ani oni netvoria jednotné etnikum. Preto v našom meste nefunguje ani menšinová samospráva. I keď sa pred niekoľkými rok-

mi pokúšali vytvoriť arménsku, rómsku a bulharskú samosprávu, nefungovali viac ako jedno
volebné obdobie.
My Fiľakovčania často prízvukujeme, že žijeme vo veľmi znevýhodnenom regióne. Bratislava je od nás ďaleko a na druhej strane
hranice, v maďarskej Novohradskej župe,
situácia nie je o nič lepšia. Szigethalom je od
Budapešti vzdialený len 12 kilometrov. Myslíte si, že je to pre vás prednosť alebo nevýhoda?
Blízkosť hlavného mesta je v každom prípade
výhodou. Samozrejme vo všetkom dobrom je aj
niečo zlé. Napríklad neustále sa meniace, sťahujúce obyvateľstvo, alebo zdržujúce sa tu len kvôli svojim pracoviskám, bez miestnych väzieb.
Žiaľ sme mimo priemyselných parkov obklopujúcich hlavné mesto, preto sú naše príjmy menšie ako príjmy okolitých miest a obcí. Darmo
sme z 3200 obcí medzi 150 najobývanejšími, niektoré okolité mestá sú ešte väčšie. Susedné okresné mesto Szigetszentmiklós má viac ako
40 000 obyvateľov. Ako výhodu však spomeniem, že sú tu pre obyvateľov dobré pracovné
príležitosti, nezamestnanosť je v našom meste v
podstate zanedbateľná. Hlavné mesto a jeho okolie tu žijúcim prináša mnoho pracovných príležitostí.
Na čele mesta Szigethalom stojíte už dávno.
Na aké výsledky ste z minulého obdobia najpyšnejší a čo plánujete v budúcnosti?
Pre mesto pracujem už 22 rokov. Za tento čas sa
nám podarilo v celom meste vybudovať inžinierske siete. Voda, kanalizácia, cesty, internetová sieť. Najpyšnejší som na prácu, ktorú sme odviedli na bývalej protilietadlovej základni. Budapešť obkolesoval prstenec protileteckej obrany. Základňa, podobná tej našej, existovala v takmer desiatich okolitých obciach. Naša je však
jediná, kde budovy nechátrajú, ba čo viac, ktoré
sa stále obnovujú. Postavila sa škôlka s kapacitou 200 detí, jasle s kapacitou pre 60 detí, domov
dôchodcov pre 84 osôb a denný stacionár pre postihnutých s kapacitou 32 osôb. Postavil sa park
predstavujúci život v stredoveku (Emese park).
Poskytli sme priestor pre zoologickú záhradu a
skladovacie priestory pre podnikateľov. Takto
sme v meste vytvorili viac ako 100 pracovných
miest. Našou novou úlohou je celkové obnovenie jednej z našich škôl, a taktiež rozvoj korza na
brehu Dunaja. Významnými prírodnými hodnotami nášho mesta sú Lesopark a breh rieky Dunaj (Ráckevei Duna), ktoré sú vhodné na oddych
a rekreáciu.
Szigethalom má až tri družobné mestá z rôznych kútov Európy: k poľskému a švédske-

Školstvo
Práve v máji je vhodný čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás
znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za
všetko, čo pre nás robia. Najkrajším darčekom pre ne je vystúpenie ich detí, preto sme
na ZŠ na Školskej ulici pripravili 12.mája
2017 akadémiu ku Dňu matiek. Kytičku
básničiek, pesničiek, divadielka, tancov

mu partnerovi sa v januári tohto roka pridružilo aj Fiľakovo. Aká bola spolupráca s doterajšími družobnými mestami?
Poľské mesto Jaworzno bolo našim prvým družobným mestom, s ktorým sme si vytvorili veľmi dobrý vzájomný vzťah. Ročne usporiadame
3-4 spoločné programy v oboch mestách. v rámci spolupráce má veľký význam skutočnosť, že
sa do nej zapájajú miestni občania, poslaním vedenia mesta je skôr organizovanie a predostretie
možností. Spoločne s nimi sme boli účastníkmi
mnohých kultúrnych a športových podujatí. v
oboch mestách je obľúbeným športom beh, ale
mali sme už aj karate a futbalový program. Naši
folklórni tanečníci, umelci a hudobné kapely sú
pravidelnými hosťami. Avšak za najúspešnejší
považujem letný výmenný mládežnícky tábor,
počas ktorého sú v rovnakom čase naši v Poľsku, a Jaworznovčania v Maďarsku. Tieto tábory sú vždy zamerané na konkrétnu tematiku, čoho príkladom bol napr. anglický jazykový tábor,
ktorý sme zorganizovali súbežne. V mnohých
prípadoch poukázal na dôležitosť znalosti
cudzích jazykov. So švédskymi partnermi je
udržovanie vzťahov obtiažnejšie kvôli
vzdialenosti. S nimi spravidla organizujeme
každý po jednom programe ročne, hlavne
kultúrneho a hudobného zamerania. Viacero
hudobných skupín zavítalo k nám a aj my sme
poslali mladé talenty do Švédska.
S akým zámerom oslovil Szigethalom slovenského partnera a prečo padol výber práve na
Fiľakovo? V akých oblastiach vidia mestá
možnosť spolupráce?
K nadviazaniu vzájomných vzťahov s mestom v
prihraničnej oblasti nás viedla myšlienka vyšehradskej spolupráce. Náš poľský partner má družobné mesto v Čechách, a teda potenciálne je
možné dať dovedna trebárs aj všetky štyri mestá.
Náš výber uľahčila skutočnosť, že jeden z našich občanov, pôvodom z Fiľakova, ponúkol pomoc pri nadviazaní kontaktu s vedúcimi predstaviteľmi mesta. Domnievam sa, že najschodnejšou cestou bude aj v tomto partnerstve implementácia kultúrnych a výmenných mládežníckych programov. Poznajúc možnosti mesta Fiľakovo, jednou z oblastí spolupráce môže byť aj
turizmus. Rovnako by bolo vhodné udržiavať aj
hospodárske vzťahy, ale práve tie je najobtiažnejšie koordinovať.
Osobne pokladám za dôležité, aby sa mladí ľudia oboznámili aj s inými kultúrnymi tradíciami
a aby sa učili cudzie jazyky. Nech sa učia tolerancii a vytvárajú priateľstvá presahujúce hranice a národy.
Mgr. Andrea Illés Kósik (Prekl.: dszl, dp)

rôznych žánrov a ľudových hier sme s láskou
venovali všetkým mamičkám, babkám, krstným mamám, tetám... Žiaci pod vedením
našich pedagógov usilovne nacvičovali už
niekoľko týždňov a preto sme mali z ich
vystúpení naozaj umelecký zážitok. Diváci
ich odmenili veľkým potleskom. Ďakujeme
všetkým mamám za ich lásku a obetavosť!
Diana Szabová , ZŠ Školská
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Úspechy žiakov hudobného odboru Základnej umeleckej školy vo Fiľakove
Ctené Fiľakovské publikum malo možnosť
vidieť a počuť vystúpenia žiakov hudobného
odboru ZUŠ-MAI na nespočetnom množstve podujatí školy, Mesta aj iných subjektov,
ktoré našich najlepších pozývajú hosťovať.
Okrem takýchto nesúťažných akcií sa však
vynikajúci žiaci zúčastňujú aj množstva
nadregionálnych a celoštátnych súťaží.
6. apríla usporiadali 17. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže „Schneiderova
Trnava“ pre klavírnych sólistov. Traja žiaci
p. učiteľky Agnesy Tóthovej Dis. art. – nie
mimochodom jej udelili diplom za ich prípravu – v Trnave boli zaradení medzi najlepších. Petra Olšiaková v 2. kategórii získala
bronzové pásmo, Zoltán Simon v 5. kat. tiež
bronzové pásmo a František Nagy v 3. kategórii strieborné pásmo.
Aj celá séria nadregionálnej súťaže Pódia
mladých umelcov odkrýva talenty. V Poltári
12. 4. 2017 v hre na klasické nástroje sa do
bronzového pásma v druhej kat. dostalo trio
p. učiteľa Petra Fehéra: Emma Fehérová –
klavír, Boglárka Balázsová a Kristína Magová – obe zobcová flauta. Alexander Bozó pripravil na PMU husľové kvarteto v zložení
Veronika Mihályová, Emma Bodzášiová,
Kristián Balázs a Bence Csépe – získalo
strieborné pásmo v 2. kategórii. Tiež pripra-

vil aj komorné septeto: Barbora Botošová –
husle, Johanna Tóth – gitara, Bartolomej Bogdán a Kristián Galamb – husle, Branislav Lipták – klavír, Nikolas Balog a Martin Hámor –
akordeón. Septeto získalo v 4. kategórii zlaté

hru. V Rimavskej Sobote 24. 4. 2017 pod vedením p. učiteľky Zuzany Kenyerešovej Dis.
art. získala Lucia Drugdová a Sára Ďurišková v 2. kat. bronzové pásmo, Doriána Horčíková a Rebeka Gőgh strieborné pásmo.

pásmo.
V hre na klasické a elektronické nástroje na
PMU v Tisovci 21. 4. 2017 so zlatým pásmom vyhralo v 4. kat. tiež komorné zoskupenie Alexandra Bozóa a to doplnením spomenutého septeta na noneto žiakmi Vojtechom Váradim (keyboard) a Kristínou Košíkovou (spev). Septeto a noneto reprezentovali ZUŠ aj na Koncerte víťazov PMU 2017
vo Veľkom Krtíši 5.5.2017
PMU malo aj časť pre klavírnu a štvorručnú

V Kremnici sa 12. 5. 2017 konala Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl,
ktorú v 6. kategórii vyhral žiak Gejzu Jakaba
Levente Jakab.
Je dôležité zdôrazniť, že popri získavaní
cien, uznaní a prezentácii vedomostí a umeleckého talentu tieto deti a ich učitelia robia
dobré meno fiľakovskému umeleckému
školstvu a kultúre mesta aj za jeho hranicami.
PhDr. Zoran Ardamica, PhD.,
riaditeľ ZUŠ-MAI

Medzinárodná súťaž v informatike vo fiľakovskom Gymnáziu
Uskutočnil sa XXII. ročník medzinárodnej Informatickej súťaže stredných škôl z Karpatskej kotliny s výchovným jazykom maďarským
pod názvom Infoprog 2017, organizovanej s
podporou fiľakovského Gymnázia, Rákócziho
zväzu, Spolku Informatika za spoločnosť a
Združenia e-Talentum. Túto súťaž založili
pred 22 rokmi Spoločnosť Pro Futuro, Róbert
Tomolya a László Molnár. V prvý deň dvojdňového podujatia prebehli súťaže v programovaní a v užívateľskej kategórii, druhý deň
medziškolské zápolenia a taktiež odovzdávanie cien z rúk primátora mesta Attilu Agócsa a
zástupcu primátora Lászlóa Kerekesa.
Referát účastníka:
V dňoch 20. – 21. 4. 2017 sa zaplnila budova
fiľakovského Gymnázia žiakmi z okolitých
štátov, lebo sa uskutočnil XXII. ročník Informatickej súťaže stredných škôl z Karpatskej
kotliny s výchovným jazykom maďarským –
Infoprog 2017. Toto podujatie už 22 rokov po-

skytuje jedinečným spôsobom možnosť pre talentovaných žiakov zmerať si vedomosti v medzinárodnom meradle v programovaní a v
používateľskej kategórii. Súťaž sa začala v
štvrtkové poludnie časťou „Hľadanie pokladu“. Súťažiaci tu mohli nájsť na webstránke
infoprog.net kódovaný text. Ich úlohou bolo
text dekódovať a vyriešiť časti tajničky, aby
mohli nájsť poklad. Potrebné indície k vyriešeniu tajničky boli ukryté v budove gymnázia
(napríklad „neviditeľným“ lepidlom na vchodových dverách alebo na nástenke vo vestibule školy). Hlavná časť súťaže sa začala popoludní o 14.00 používateľskou kategóriou a
programovaním. Súperenie trvalo 4 hodiny,
následne sa prezentovali súťažiaci študenti vo
večerných hodinách vlastnými prácami. Prvý
deň súťaže sa skončil večer o 20.00, ale mnohí
ešte pokračovali v hľadaní „pokladu“. Piatkový deň sa začal ráno o 8.30 medziškolskou súťažou, v ktorej každá škola bola reprezento-

Je Európa bezpečným miestom? Kto alebo
čo pre nás znamená vonkajšiu hrozbu? Čo sa
vníma ako vnútrobezpečnostné ohrozenie?
Prečo je nebezpečné, keď fakty a názory v
médiách dostanú rovnaký priestor? Smerujeme viac k Východu alebo Západu? Spoznáme prvky diktátorských systémov a demokratických hodnôt? – Všetky tieto otázky, ba
ešte aj ďalšie, odzneli na stretnutí, ktoré pre
žiakov miestnych základných a stredných
škôl usporiadalo Mestské kultúrne stredisko
10-ho mája. S mladými sa o aktuálnych otáz-

kach bezpečnostnej politiky rozprával Róbert Ondrejcsák, štátny tajomník Ministerstva obrany SR, ktorý osvetovú prácu medzi
mladými pokladá za svoje poslanie a tak sa s
nimi pravidelne stretáva po celom Slovensku
a prednáša v prvom rade vysoko- a stredoškolákom. Na stretnutí vo fiľakovskom gymnáziu sa študenti zaujímali o nadhodené otázky ako extrémizmus, terorizmus, migrácia, ale aj o propagande šíriacej sa v médiách.
Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

vaná jedným družstvom. V tejto súťaži boli
najdôležitejšie široké vedomosti z informatiky. V rámci tejto časti súťaže sa využívali
všetky tematické okruhy počnúc od hardvérov až k dronom. O 10-tej hodine účastníci navštívili Fiľakovský hrad. Vyhodnotenie bolo
o 11.30. Fiľakovskí gymnazisti sa môžu pýšiť
dobrými výsledkami, veď v A kategórii programovania Tomáš Both získal skvelé 3. miesto a tak isto ho napodobnil v užívateľskej A kategórii Adrián Molnár ziskom 3. miesta. V B
kategórii programovania sa stal víťazom Peter Lukács. Okrem toho družstvo fiľakovského Gymnázia obsadilo 3. miesto v zostave Tomáš Both, Adrián Molnár, Zoltán Simon, Peter Lukács. V súťaži medzi školami sa naši
gymnazisti umiestnili na 3. mieste. Výhercovia obdržali hodnotné ceny (mikropočítač,
tlačiareň, reproduktor...)
Peter Lukács (II.A)

Foto: Lóránt Bálint
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V dňoch 17. – 18. júna
2017 sa na hrade uskutočnia XVIII. Fiľakovské historické hradné hry, ktoré každoročne lákajú deti i
dospelých. V tomto roku sa sobotňajší program posúva na poludňajšie a večerné hodiny, kedy hradné nádvorie ožije
históriou stredoveku a raného novoveku. Po otvorení brán o 16:00 hodine, čaká najmenších bohatý program s bábkovým predstavením, prekážkovou dráhou, historickými
hračkami, bitkou s rytiermi a prezentáciou pastierskych a loveckých psov. Aby
sa ani dospelí nenudili, tí môžu
nazrieť do každodenného tureckého
života a tradícií, ochutnať kráľovskú
čokoládu, či navštíviť remeselnícky jarmok a

dielne, alebo mučiareň v kazemate. O 18:00
hodine si návštevníci v rámci prvého programového bloku vychutnajú atmosféru pešieho a
jazdeckého Rytierskeho turnaja, kde sa predstavia najlepší bojovníci stredoveku. Druhý
programový blok s barokovými tancami, sokoliarskym, šermiarskym a janičiarskym predstavením ukončí rekonštrukcia dobitia hradu tureckou, kuruckou a sedmohradskou armádou v
roku 1682. Po boji nasleduje zábava, hostina a
výuka dobových tancov, spestrená predstavením činnosti inkvizície a ohňovou show. V nedeľu sa na hrade koná „XI. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe“ o titul „Lukostrelec Novohradu“ a hodnosť „Obranca Fiľakovského hradu“, kde v niekoľkých disciplínach
zabojujú strelci zo Slovenska aj Maďarska. Občianske združenie Koháry a Hradné múzeum
vo Fiľakove každého srdečne pozýva na dvojdňové podujatie!
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,
riaditeľka HMF
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Výzva – zapojte sa do 11. ročníka
lukostreleckej súťaže na Fiľakovskom
hrade, ktorý je záverečným programom
XVIII. Historických hradných hier
Miesto a termín: areál Fiľakovského hradu,
18. 06. 2017 (nedeľa), 8:00 hod.
Forma súťaže: 11. ročník súťaže o titul ,,
LUKOSTRELEC NOVOHRADU“ a o
hodnosť ,,OBRANCA FIĽAKOVSKÉHO
HRADU“ sa uskutoční na nezameranú
vzdialenosť dvomi šípmi na troj-, príp.
dvojdimenzionálne terče v počte 15 ks v
dvoch kolách, t.j. celkom 60 výstrelov.
Registrácia (a podrobné informácie):
elektronicky www.archery3d.sk
v slovenčine
www.hradfilakovo.sk
v slovenčine a maďarčine
osobne na mieste, alebo vopred v kancelárii
NTIC na Podhradskej ul. 14 vo Fiľakove
Termín predbežnej prihlášky: 16. 06. 2017
Usporiadateľ: OZ Koháry Fiľakovo,
Spoluorganizátori: Fiľakovskí vlci, Hradné
múzeum vo Fiľakove, Fülöp Géza Zsolt

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v júni 2017
do 09. Interaktívna výstava s názvom „Expedícia Stredovek“
júla
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža (5. podlažie)
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Moravské zemské múzeum v Brne
do 04. Výstava s názvom „Minerály pod lupou“
aug.
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach
25. máj– Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku
10. jún Miesto: Územie Novohrad-Nógrád geoparku
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád
03. jún Vedená pešia túra – pešia túra na trase: Fiľakovo – Salgótarján
8:30
– Andezitové stĺpy v obci Bér – Szentkút – Fiľakovo
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, NTIC
03. jún Mestský deň detí
10:00 Miesto: Mestský park; Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
Spoluorganizátori: Hradné múzeum, Verejnoprospešné služby
13. jún Verejná skúška z baletu – tanečná skupina MsKS Mona Balet
14:30 Miesto: Mestské kultúrne stredisko; Organizátor: MsKS
16. jún KLUB 2017 – Live Music Night
20:00 SWINGOVÁ TANČIAREŇ s orchestrom Fats Jazz Band
Miesto: Mestské kultúrne stredisko; Organizátor: MsKS

17. jún
16:00

XVIII. Fiľakovské historické hradné hry
– programy pre deti, remeselnícke dielne a jarmok
– rytiersky turnaj, sokoliarske a šermiarske predstavenia,
rekonštrukcia dobytia hradu, barokové tance, stredoveká
zábava, inkvizičný proces, ohňová show
Miesto: hradný areál; Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: OZ Koháry, Fiľakovo
18. jún XI. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe o titul
8:00
„Lukostrelec Novohradu“ a o hodnosť
„Obranca Fiľakovského hradu“
Miesto: hradný areál; Organizátor: OZ Koháry, Fiľakovo
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove, Fiľakovskí vlci,
Fülöp Géza Zsolt
23. jún Predstavenie knihy Lajosa Csikásza s názvom
16:30 „Vörös-kék lobogók“
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
24. jún IX. ročník stretnutia speváckych zborov
18:00 „Na krídlach medzinárodných melódií”
Miesto: Rímskokatolícky kostol
Organizátor: Ženský spevácky zbor Melódia
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
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Šport

Mládež
Lucia Kapičáková obhájila titul majsterky Slovenska v kategórii U10 a
tým si zabezpečila nomináciu na blížiace sa ME a MS do Brazílie v šachu mládeže. Veľmi pekné výsledky v silnej konkurencii dosiahol aj Ján Alexander Gréč v kategórii
U12, keď si polepšil osobný rating FIDE o
135 bodov.
Muži
Na turnajoch v rapid šachu (skrátený časový limit 2x15 minút na partiu, 9 kôl za deň) fiľakovskí šachisti v konkurencii vyše 70 šachistov dosiahli nasledovné výsledky: A. Balázs –
2. miesto, P. Klein – 4.miesto, R. Ballo – 6.
miesto a T. Ádám – 7. miesto.
Peter Klein, FTC

Športový deň mesta
Mesto Fiľakovo a Komisia pre školstvo, mládež
a šport pri MZ Vás pozýva na Športový deň mesta, ktorý sa bude konať 24.júna 2017 so začiatkom o 8.30 hod. na štadióne FTC Fiľakovo.
V rámci športového dňa budú prebiehať nasledovné turnaje a súťaže:
ź Pohár primátora v minifutbale pre dospelých
ź Pohár primátora v minifutbale pre ZŠ v meste – ročníky 1.-4.
ź Pohár prezidenta FTC v kolkoch pre dospelých
ź Atletické preteky pre ZŠ v meste – ročníky
5.-9. (disciplíny: beh na 60 m, skok do diaľky, hod guľou, štafeta 4 x 400 m)
Bližšie informácie k jednotlivým turnajom
nájdete včas na plagátoch, letákoch a v
mestskom rozhlase). Zároveň pozývame na
tento športový sviatok aj širokú verejnosť, aby
prišla povzbudzovať svojich reprezentantov,
členov rodín, alebo aby strávila pekný deň v
príjemnej atmosfére !

Školstvo
Orava a Liptov sú známe svojimi prírodnými
krásami a mnohými zaujímavosťami. Presvedčili sa o tom žiaci našej školy (ZŠ, Farská lúka
slovenská, Fiľakovo), ktorí strávili práve na rozhraní Liptova a Oravy v dedinke Huty päť krásnych dní.
„Učenie-mučenie“ sa striedalo s vychádzkami
do okolia a pohybovými aktivitami na ihrisku
penzióna Roháčan, v ktorom sme boli ubytovaní.
Pri návšteve Múzea Janka Kráľa v Liptovskom
Mikuláši sa žiaci dozvedeli, čo je pravdy na legendách o Jurajovi Jánošíkovi. Kus histórie na
nás dýchol aj v skanzene v Zuberci-Brestovej,
kde sme so zatajeným dychom počúvali o živote jednoduchých ľudí v minulých storočiach.
Plavba loďou po Oravskej priehrade deti tiež
veľmi potešila a nadchla, rovnako ako aj turis-

Rozprávkový zápis
Viete spočítať kozliatka v domčeku? Ozdobiť
medovníkmi chalúpku zlej ježibaby? Ukázať
Červenej Čiapočke cestičku k starej mame?
Naši budúci prváci to vedia!
Koncom apríla sa na našej ZŠ na Školskej ulici uskutočnil Rozprávkový zápis do 1. ročníka budúceho školského roka 2017/2018.
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Fiľakovský cross priťahuje do nášho mesta
čoraz viac záujemcov o príjemné športové podujatia. Bežecká súťaž pre všetky vekové i
výkonnostné kategórie prebieha nielen na
dráhe štadióna, ale vyše 12 km trate sa tiahnu
ulicami mesta a potom ústia do pozoruhodnej
previerky kondičiek v kvalitnom, prírodnom
teréne. Preteky organizuje OZ Fiľakovský
cross, František Földeš ako predseda OZ a
hlavný organizátor, spolu s podporou celej
veľkej rodiny a stálej partie ľudí, ale dôležitými partnermi pretekov sú hlavne Mesto Fiľakovo, OZ FTC a desiatky väčších i menších sponzorov. Po desiatykrát teda v sobotu
6. mája smerovali na štadión FTC cestičky vyše dvoch stovák bežkýň a bežcov, od toho najútlejšieho veku až po ozaj seniorov. Zapojiť
sa totiž mohli aj mamičky (i oteckovia) s
drobcami v kočíkoch, a tak mal najmladší oficiálny účastník crossu Janko len 2,5 mesiaca.
Celkovo sa do 8 detských a mládežníckych
kategórií s rôznymi dĺžkami tratí zapojilo až
114 detí: z nich asi dve tretiny domácich, ale
prišli aj zo širšieho okolia i z iných okresov či
krajov. Medzi malé rekordy treba podotknúť,
že najstarší účastník Ján Demeter z Veľkého
Krtíša mal 74 rokov. Dospelých pretekárov
bolo tento rok 89, piati z nich prišli z mesta
Szigethalom, ktoré je najnovšie partnerské
mesto Fiľakova. Pred štartom pretekárov
prišiel pozdraviť aj primátor mesta Attila
Agócs, ktorého tohtoročné čísla veľmi
potešili. Úlohu
štartéra všetkých
disciplín aj teraz
s potešením prijal fiľakovský

tická vychádzka prekrásnou prírodou Kvačianskej doliny, kde sme videli zrekonštruované
vodné mlyny. (Kto tam ešte nebol, nech tam
rýchlo beží!)
Okrem výletov a pobytu v prírode si žiaci rozdelení do skupín vytvorili vlastné vlajky, pokriky, naučili sa hymnu školy v prírode, súťažili vo
vedomostných kvízoch. Za aktivity zbierali
body-ovečky a najlepší boli na záver odmenení.
Posledný deň sme absolvovali prehliadku Oravského hradu a nezabudli sme nakúpiť suveníry pre rodičov.
Tento zaujímavý, pestrý a na zážitky bohatý
program naši žiaci absolvovali s pedagógmi J.
Ivaničovou, Z. Molnárovou, M.Ostrihoňovou,
A. Cigánikovou a zdravotníčou H. Póczosovou.
Poďakovanie patrí aj rodičom našich žiakov za
vecné ceny a sladkosti, ktoré deti potešili.
Mgr. Alena Cigániková, ZŠ Farská lúka

Počas dvoch popoludní prišlo do telocvične
až 50 predškolákov z Fiľakova a blízkeho okolia vyskúšať si rozprávkové úlohy, ktoré pre
ne pripravili pani učiteľky primárneho vzdelávania. Počas ich plnenia hravou formou
zisťovali pripravenosť detí na školu, úroveň
jemnej motoriky, komunikačné schopnosti,
či matematické vedomosti. Deti boli šikovné,
mnohé z nich porozprávali celé rozprávky a
niektoré nám aj zarecitovali alebo zaspievali.

olympionik, chodec na 50 km, Pavol Szikora. Pomyselnú cieľovú pásku 13-kilometrového behu ako prvý preťal Róbert Valíček z
Košíc v čase 48 minút 48 sekúnd, ktorý si
tým zopakoval tento svoj úspech spred 3 rokov. Vyhral tak nielen svoju kategóriu B, ale
odniesol si aj trofej pre celkového víťaza. O
niečo mladšiu kategóriu ovládol pretekár zastupujúci bežecký oddiel v Šalgotarjáne András Bartko, celkovo skončil druhý, tretí pretekár v cieli bol Matej Schieber zo Zvolenskej
Slatiny. Zo žien dobehla do cieľa prvá Jana
Martinská z Tuhára v čase 0:58:45 hod., za
ňou dobehli Martina Žolková z Lučenca a Dáša Adameková z Michalovej. Dvaja pretekári
– Marian Šimon z Fiľakova a Ondrej Kocúr z
Haliče, absolvovali celú trať ešte raz aj na
bicykli. Ak sme pri bilancovaní, organizátori
už druhýkrát oceňovali aj špeciálnu dospelácku kategóriu – Majster / Majsterka Fiľakova, kde sa vyhodnocovali najlepší pretekári z Fiľakova a najbližšieho okolia, alebo
tí, čo odtiaľto pochádzajú, prípadne tu pracujú. Pre úplnosť teda nemôžu chýbať mená
troch žien: 1. Lucia Orságová, 2. Patrícia Farkašová, 3. Amália Paulerová; a mužov: 1.
András Bartko, 2. Marian Šimon a 3. Andrej
Chlupka.
Všetkým účastníkom 10. ročníka patrí veľký
obdiv za odhodlanie, nasadenie a tiež za to, že
práve vďaka nim má toto podujatie svoju tradíciu. Ďalšie poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom (finančná i materiálna podpora, ale aj celý organizačný štáb)
už 10 rokov starajú o to, že sa tieto preteky
konajú na tak vysokej úrovni.
Iveta Cíferová

Foto: Mgr. Alena Cigániková

Za odmenu dostali pekné darčeky. Ich
šikovnosť sme sa snažili aj zdokumentovať,
fotografie zo zápisu si môžete pozrieť na
našej oficiálnej stránke
www.zsskolfi.edupage.org. Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru a nových prvákov s
radosťou očakávame opäť v našej škole v pondelok 4. septembra 2017 !
Diana Szabová, ZŠ Školská

