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Podhradie vo Fiľakove sa vďaka úspešnému projektu zmení na nepoznanie. Prostredníctvom cezhraničného projektu INTERREG_VA, ktorého
hlavným partnerom je samospráva Fiľakova, dostane mesto jednu z
najväčších dotácií za posledné roky.
Partnermi projektu s názvom „Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu“ sú okrem Fiľakova obec
Šiatorská Bukovinka, maďarskí partneri mesto Bátonyterenye a riaditeľstvo Národného parku Bükk. Všetci partneri spolu získajú viac ako 2,1 milióna eur, z ktorých Fiľakovu pripadne takmer 928-tisíc eur. Vďaka tejto dotácii mesto začne s prebudovaním podhradia.
Rekonštrukciou prejdú tri prístupové cesty pod hradom, vybuduje sa parkovisko pre turistické autobusy i osobné autá. Pri parkovisku vzniknú nové
verejné toalety, upraví sa terén a vysadí zeleň i trávnik. V projekte sa ráta aj
s vybudovaním infobodu v dnes už nevyužívanej bašte, kde bude strážca
parkoviska a jeden informačný terminál. Zmenami prejde aj samotný
hrad, v ktorom vznikne nová umelecká vstupná brána a zastreší sa delová
bašta pod Bebekovou vežou. V nej vznikne priestor, kde si budú môcť návštevníci vyplniť čakanie na prehliadku, napríklad pútavou prezentáciou
hradov historického Novohradu. Rekonštrukciou prejde aj takzvaný vínny
dom, v ktorom sa vytvorí prezentačný priestor pre remeslá. Budovať sa bude aj „archeopark” s informačnými tabuľami.
Predmetom spoločného projektu bude aj zabezpečenie spoločnej IT
aplikácie a mobilnej aplikácie, organizovanie workshopov a konferencií.
Spoločným cieľom projektu je prezentácia kultúrneho a prírodného
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dedičstva a vytvorenie rozvinutej severojužnej turistickej osi cez hranice v
historickom Novohrade.
Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Mesto získalo skoro pol milióna eur na rekonštrukciu MŠ na Štúrovej ulici
Samospráva Fiľakova sa môže pýšiť ďalším úspešným projektom. Tešiť sa z neho budú v materskej škole na Štúrovej ulici. Budova prejde
rozsiahlou rekonštrukciou, čím sa v nej zlepšia
podmienky na prevádzku a zvýši sa tiež kapacita škôlky. Nový projekt, ktorý sa bude realizovať do septembra budúceho roka, bude mať dokopy hodnotu viac ako 640-tisíc eur.

Foto: Klaudia Kovácsová

Prostredníctvom projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) získalo Fiľakovo dotáciu vo výške viac ako 428tisíc eur. Okrem kofinancovania sa však samospráva rozhodla projekt podporiť veľkorysejšie. Na rekonštrukciu škôlky vyčlenila z 1,4miliónového úveru, ktorý si vezme od VÚB banky, sumu 170-tisíc eur. Projekt tak nadobudne
celkovú hodnotu viac ako 640-tisíc eur.
V rámci projektu, ktorý bude prebiehať od októbra tohto roka do septembra 2018, pribudne k
súčasnej budove škôlky nová prístavba. V nej
sa vybuduje jedna celkom nová trieda spolu
s vybavením, sociálnym zázemím a šatňou. Ka-

pacita škôlky sa tak zvýši o 14 miest.
Na pôvodnej budove sa vymenia okná a dvere,
zateplí sa fasáda i strecha, čo prinesie výrazné
zníženie spotreby energie. Mesto vďaka tomu
do budúcna ročne ušetrí približne 47% spotrebovaných energií. Samozrejmosťou bude tiež
rekonštrukcia hygienických priestorov v existujúcej časti. Vstup do budovy bude bezbariérovo sprístupnený. V materskej škole pribudne aj
kompletne vybavený priestor prispôsobený na
inkluzívne vzdelávanie. Bude určený na aktivity detí so špeciálnymi potrebami.
Mesto však nezabúda ani na skrášlenie exteriéru škôlky. Zvyšné peniaze investuje do vytvorenia bylinkovej záhradky, výsadby zelene, vybudovania spevnených plôch či doplnenia novej
zostavy herných prvkov.
„Kvalitné vzdelávanie našich detí je pre vedenie
mesta jednou z hlavných priorít. Našim cieľom
je dosiahnuť, aby mali všetky rodiny možnosť
umiestniť svoje deti do niektorej z našich materských škôl. Vďaka úspešnému projektu a následnej rekonštrukcii materskej školy na Daxnerovej ulici sme v minulom roku vytvorili 20 nových miest. Po tejto rekonštrukcii na Štúrovej ulici zvýšime kapacitu v meste o ďalších 14 miest.
O túto rekonštrukciu sme sa usilovali niekoľko
rokov a hľadali sme najvýhodnejšie projekty.
Najprv nám nevyšiel projekt cez ministerstvo
školstva, potom sme sa usilovali o projekt cez
Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, ten
sme však napokon ani nepodali, lebo pre nás
nebol výhodný. Tento projekt je najkomplexnejší
a máme veľkú radosť, že sa nám to napokon podarilo,“ povedala prednostka mestského úradu
Andrea Mágyelová.
Radosť majú aj v škôlke na Štúrovej ulici. Ako

sa vyjadrila riaditeľka Helena Kecskemétiová,
na rekonštrukciu budovy čakali roky. „Toto už
bol tretí projekt a boli sme v očakávaní, či sa to
tentokrát podarí. Keď sme sa dopočuli o pozitívnom výsledku, boli sme veľmi šťastní. Ja tu
pôsobím od odovzdania budovy v roku 1979 a
odvtedy tu väčšie rekonštrukcie neprebehli,“ vyjadrila sa riaditeľka. Podľa jej slov sú v najhoršom stave staré drevené okná. „Máme tu pôvodné okná s dvomi sklami. Sú už v takom zlom stave, že sme sa ich báli pri umývaní aj rozoberať.“
Okrem zateplenia a rekonštrukcie pôvodnej
budovy riaditeľka víta aj vybudovanie prístavby a rozšírenie kapacity. „V súčasnosti je kapacita škôlky 139 miest. Tých 14 nových miest
nám pomôže, pretože každý rok sme mali deti,
ktoré sme museli z kapacitných dôvodov odmietnuť,“ doplnila na záver.
Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

VEREJNÁ ZBIERKA

Občianske združenie KOHÁRY organizuje
verejnú zbierku za účelom postavenia sochy
posledného hradného kapitána Štefana Koháriho II. predajom predmetov – kariet v Novohradskom turistickom informačnom centre vo
Fiľakove a u Agnesy Husztiovej v cene 5,EUR za kus, alebo zaslaním dobrovoľnej sumy na účet SK29 5200 0000 0000 1747 7091
v čase 01.07.2017 – 30.06.2018. Postavenie
sochy bude realizované s podporou a v spolupráci s Mestom Fiľakovo a Hradným múzeom
vo Fiľakove. Registrové číslo verejnej zbierky je 603-2017-005884.
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FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

Vo Fiľakove sa začne rekonštruovať vo veľkom
Samospráva Fiľakova žne v projektoch úspechy. Koniec roka 2017 a rok 2018 sa vďaka tomu budú
niesť v znamení obnovy. Až dvanásť úspešných projektov zabezpečí rekonštrukciu niekoľkých
významných stavieb v meste. Nový šat dostanú po dlhých desaťročiach mestské kultúrne
stredisko, škôlka na Štúrovej ulici či telocvičňa na futbalovom štadióne. Podhradie zmení svoju
tvár na nepoznanie. Prinášame vám prehľad rekonštrukčných projektov, ktorých realizácia je
naplánovaná na aktuálny a nasledujúci rok.
kk
Názov projektu / programu: „Kompostáreň
mesta Fiľakovo – rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa” / OP KŽP
Predmet projektu: Vybudovanie mestskej kompostárne v areáli zberného dvora, nákup strojov a dopravných prostriedkov na zhodnocovanie BRKO
Dotácia/NFP*: 296.756,53 €
Celkové náklady projektu: 325.903,30 €
Zdroje financovania: Kohézny fond (EU), štátny rozpočet (ŠR), rozpočet mesta

Názov projektu / programu: Rekonštrukcia
strechy a výmena vonkajších výplní otvorov
telocvične, s.č. 1780, Fiľakovo / SFZ
Predmet projektu: Rekonštrukcia telocvične v
areáli futbalového štadióna komplexnou
obnovou jej strechy a výmenou vonkajších
okien a dverí
Dotácia/NFP*: 25.000 €
Celkové náklady projektu: 39.985,27 €
Zdroje financovania: SFZ (ŠR), rozpočet mesta, úver

Názov projektu / programu: „Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu“ / INTERREG_VA
Predmet projektu: Spoločný projekt 4 partnerov (Fiľakovo, Šiatorská Bukovinka, Salgótarján a BNPI). Vďaka nemu prebehne vo Fiľakove obnova podhradia – rekonštr. 3 ciest, parkovisko pre autobusy aj autá, WC, rekonštr. bašty,
nová brána do hradu atď.
Dotácia/NFP*: 2.125.271,31 € (Z toho pre Fiľakovo 927 998,56 €)
Celkové náklady projektu: 2.267.631,61 € (Fiľakovo: 972 095,56 €)
Zdroje financovania: ERDF (EU fond regionálneho rozvoja), ŠR, rozpočet mesta, úver

Názov projektu / programu: „Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy – Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo, prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie“ / IROP
Predmet projektu: Prístavba, prestavba a rekonštrukcia škôlky vytvorenie novej triedy,
rekonštrukcia existujúcich sociálnych zariadení, rekonštr. a zateplenie strechy a fasády, výmena okien a dverí
Dotácia/NFP*: 428.643,22 €
Celkové náklady projektu: 451.203,39 €
Zdroje financovania: ERDF (EU fond regionálneho rozvoja), ŠR, rozpočet mesta, úver

Názov projektu / programu: „Obnova a konzervácia torzálnej architektúry NKP hrad Fiľakovo – II. etapa“ / Obnovme si svoj dom 1.4
Predmet projektu: Konzervácia muriva v areáli
stredného hradu, odškárovanie južnej hradby,
určenie spôsobu odvodnenia stredného a
dolného hradu
Dotácia/NFP*: 26.000 €
Celkové náklady projektu: 32.870 €
Zdroje financovania: ŠR (MK SR), rozpočet
mesta
Názov projektu / programu: „Obnova NKP
hrad Fiľakovo 440/1-22“ / Obnovme si svoj
dom 1.1
Predmet projektu: Zabezpečovacie práce: statické zabezpečenie, pamiatková obnova druhej
vstupnej brány (pod Bebekovou pri delovej bašte) a vstupnej brány zo stredného na horný hrad
Dotácia/NFP*: 28.000 €
Celkové náklady projektu: 48.539 €
Zdroje financovania: ŠR (MK SR), rozpočet
mesta
Názov projektu / programu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS Fiľakovo – s
komplexným zateplením strechy / Envirofond
Predmet projektu: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania – rekonštrukcia a zateplenie strechy MsKS
Dotácia/NFP*: 95.000 €
Celkové náklady projektu: 186.864,73 €
Zdroje financovania: Environmentálny fond
(ŠR), rozpočet mesta, úver
Názov projektu / programu: Rekonštrukcia a
bezbariérové sprístupnenie sociálnych zariadení MsÚ Fiľakovo odstránenie havarijného stavu, II. Etapa / MF SR (Výnosy)
Predmet projektu: Riešenie havarijného stavu
sociálnych zariadení v budove mestského úradu (na poschodí)
Dotácia/NFP*: 9.924 €
Celkové náklady projektu: 11.027 €
Zdroje financovania: ŠR (MF SR), rozpočet
mesta
*NFP – nenávratný finančný príspevok

Názov projektu / programu: Rekonštrukcia a
modernizácia MsKS – výmena okien / zákon
č.336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov
Predmet projektu: Zabezpečenie výmeny všetkých okien a dverí na hlavnom objekte, predsadená fasáda a vstupný prístrešok
Dotácia/NFP*: 150.000 €
Celkové náklady projektu: 950.000 €
Zdroje financovania: Regionálny príspevok
(ŠR), rozpočet mesta, úver (VZT, TZB, EL,
INTERIER)
Názov projektu / programu: Príprava priestorov pre denný stacionár vo Fiľakove / zákon
č.336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov
Predmet projektu: Rekonštrukcia časti budovy
bývalej ZUŠ pre účely denného stacionára so
vstupom od Ulice Vajanského
Dotácia/NFP*: 10.000 €
Celkové náklady projektu: 210.000 €
Zdroje financovania: Regionálny príspevok
(ŠR), rozpočet mesta, úver
Názov projektu / programu: Vybudovanie
mestskej tržnice / zákon č.336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov
Predmet projektu: Rekonštrukcia objektov a areálu bývalej ZUŠ pre účely tržnice so vstupom od Trhovej ulice
Dotácia/NFP*: 100.000 €
Celkové náklady projektu: 588.000 € (po VO)
Zdroje financovania: Regionálny príspevok
(ŠR), rozpočet mesta, úver
Názov projektu / programu: Vytvorenie priestorov na inkluzívne vzdelávanie na ZŠ Lajosa Mocsáryho / zákon č.336/2015 Z.z. o
podpore najmenej rozvinutých okresov
Predmet projektu: Rekonštrukcia vhodných
priestorov s vybavením v existujúcich triedach
pre účely dielne a krúžkovej činnosti „domáce
práce“
Dotácia/NFP*: 30.000 €
Celkové náklady projektu: 40.000 €
Zdroje financovania: Regionálny príspevok
(ŠR), rozpočet mesta, úver
Vypracovala: Ing.arch. Erika Anderková

Mesto získalo dotáciu vo výške
80 tisíc eur – obnovil sa hrad a
prácu dali desiatim nezamestnaným
Obnova Fiľakovského hradu pokračovala aj v
tomto roku. V rámci projektu Obnovme si svoj
dom získala samospráva od ministerstva kultúry
dotáciu dokopy vo výške približne 54-tisíc eur.
Z Operačného programu Ľudské zdroje cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ďalších 26tisíc eur. Na štyri mesiace dali v rámci projektu
prácu desiatim nezamestnaným. Okrem archeologického výskumu začali s odškárovaním časti
hradného múru, jeho obnovou a domurovaním.
V súčasnosti prebiehajú práce na vstupnej bráne
do dolného hradu.
Do projektu Obnovme si svoj dom sa samospráva zapojila po druhýkrát. V rámci neho na hrade
zamestnali na štyri mesiace desať dlhodobo nezamestnaných a inak znevýhodnených ľudí. Piati z nich sú dlhodobo nezamestnaní, dvaja sú overení pracovníci z minulého roka a traja sú noví uchádzači. Mesto mohlo zobrať z minulého roka
len dvoch, keďže ide najmä o opätovné získavanie pracovných návykov u týchto ľudí a aby sa
vedeli neskôr uplatniť na reálnom trhu práce. Dohliadala na nich jedna skúsená koordinátorka.
Ako spresnila Andrea Mágyelová, prednostka
mestského úradu, nezamestnaní si prácou na
hrade prilepšili o približne 480 eur mesačne. „Je
to viac ako minimálna mzda, nakoľko sú tu aj
značne ťažšie podmienky na prácu. Cez úrad práce sa im preplácajú aj stravné lístky, pracovné
prostriedky, vstupná lekárska prehliadka a úrazové poistenie navyše,“ vymenovala.
Prostredníctvom projektu Ministerstva kultúry
SR Obnovme si svoj dom 1.1 dostalo mesto 28tisíc eur a cez Obnovme si svoj dom 1.4 ďalších
26-tisíc eur. Podľa riaditeľky Hradného múzea
Viktórie Tittonovej sa z dotácie 1.4 podarilo v
tomto roku otvoriť štyri archeologické sondy,
ktoré odkryli vzácne nálezy a ujasnili vrstvenie
terénu na dolnom a strednom hrade. Prebehlo odškárovanie vonkajšieho líca hradného múru medzi Bebekovou a Perényiho baštou do výšky
troch metrov. Zatiaľ sa ho nanovo vyškárovať nechystajú, aby sa vetral. Vyplnili sa kaverny, opravilo a domurovalo vnútorné líce hradného múru
v kazematách III a IV i na úseku medzi nimi.
V súčasnosti cez podprogram 1.1 firma už bez
nezamestnaných opravuje vstupnú bránu na dolný hrad (pri dele) i portál na hornom hrade. „Na
hrade už druhý rok prebiehajú archeologické výskumy a sanačné práce z dotácie MK SR – Obnovme si svoj dom. Nakoľko sa do projektu zapájajú aj nezamestnaní, je to šanca pre nich, aby sa
niečo nové naučili. Je to však pozitívne aj pre
nás, lebo získame vyučených robotníkov- ak bude sanácia prebiehať naďalej, už budú k dispozícii robotníci, ktorí majú aspoň predstavu, ako sa
pracuje s kameňom, ako sa mieša spojivo na základe pôvodného materiálu a ako treba ukladať
rôzne tvarované kamene, aby múr držal. Tohtoročný pracovný tím bol veľmi dobrý, robotníci ochotní a učenliví. Z hľadiska archeológie sa
stihlo všetko, čo sme naplánovali. Prinieslo nám
to nielen cenné poznatky o stavbe hradu, ale aj
zaujímavé archeologické nálezy. Z hľadiska sanácie sme tiež postúpili, štvormesačná práca má
viditeľné výsledky. Určite v tom treba pokračovať aj v budúcnosti,“ vyjadrila sa riaditeľka.
O obnove hradu má mesto jasnú predstavu aj do
budúcnosti. Na nádvorí stredného hradu chcú
znížiť súčasný terén, kde je hrubá vrstva sutiny.
Pripravujú tiež projekt, ktorý by mal vyriešiť
problém s odvodňovaním, nakoľko v niektorých
častiach hradu dlhodobo vlhnú steny. Pripravujú
aj podklady ku komplexnej rekonštrukcii areálu
hradu, s ktorými sa budú uchádzať o dotáciu v
rámci Obnovme si svoj dom 1.6.
Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta
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„Našou snahou je: urobiť z Fiľakova šťastnejšie mesto“
Rozhovor s držiteľom Ceny mesta – Ladislavom Flachbartom, predsedom kolkárskeho oddielu FTC
Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto čísle sa v
našom rozhovore vraciame k augustovým oslavám Dní mesta a XXVII. Palóckych dní, aby sme
Vám predstavili tohtoročných laureátov mestských ocenení. Na slávnostnom zasadnutí MsZ
vo Fiľakove boli dňa 12. augusta odovzdané dve
Ceny mesta a štyri Ceny primátora mesta. Tie
prvé boli poslancami mesta udelené veľkému kolektívu, konkrétne folklórnym súborom Malá Rakonca a Rakonca pod vedením manželov Vargovcov (rozhovor s nimi prinesieme v ďalšom čísle) a z občanov Fiľakova sa najviac uznanlivých
hlasov dostalo Ladislavovi Flachbartovi za jeho
úspešné vedenie kolkárskeho oddielu FTC, ktorý dosahuje v posledných rokoch vynikajúce výsledky v jednotlivých kategóriách na súťažiach
domácich i medzinárodných. Mnohí Fiľakovčania ho viac či menej poznajú a tým, čo majú radi
a sledujú dianie v kolkárskom športe ho predstavovať netreba vôbec, dokonca ja sama ho poznám už od útleho detstva, no určite potešíme, ak
sa spolu s ním vrátime do čias nedávnych i trochu viac minulých.
Začneme teda od toho, čo je pre teba najviac
charakteristické alebo aký je tvoj rebríček
hodnôt?
Láska k Fiľakovu, veď som rodený Fiľakovčan,
láska k športu všeobecne, no najmä ku kolkárskemu. Mám rád tiež futbal a hokej, ktorý som
dlhé roky aktívne hrával. Na prvom mieste však
je a musí byť rodina, ktorej sa snažím venovať
čo najviac času, aj keď priznávam nie vždy sa to
darí. Majú však pre moje zanietenie pochopenie,
keďže aj moji rodinní príslušníci – manželka a
starší syn – sa tiež venujú tomuto športu a aktívne sa podieľajú aj na fungovaní našej kolkárne,
naučili sme sa zosúladiť rodinný život so športom.
Kedy a prečo si sa vlastne viacej zameral práve na kolky, máš nejaké méty, ktoré by si
chcel dosiahnuť?
V prvom rade vychádzam z toho, že s pribúdajúcimi rokmi sa čoraz častejšie prihlásia aj zranenia, keďže kolky nie sú kontaktným športom,
bola to dobrá voľba ako sa venovať športu aj s
pribúdajúcimi rokmi. Tiež ma veľmi ovplyvnilo, že napr. vo futbale sa neraz demotivujú hráči
rozporuplnými rozhodnutiami rozhodcov, no a
tieto dve negatívne hľadiská sa v kolkoch nevyskytujú. Tiež som mal príklad aj u svojho otca, lebo kolky hrával aj on. Čo sa týka mét, ja budem
spokojný, keď na každom zápase podám taký výkon, ktorý dopomôže nášmu družstvu zvíťaziť.
Vo všeobecnosti je známe, že fiľakovská kolkáreň prešla za posledných pár rokov veľkými zmenami a úpravami. Vieme, že ste si to aj
so svojou rodinou a samozrejme s kolegami z

oddielu poctivo všetci odpracovali. Máš z toho dobrý pocit?

Výbor nášho kolkárskeho oddielu sa už dlhú dobu snažil o túto rekonštrukciu, pretože technické
zariadenie kolkárne dosluhovalo. Aj keď som v
roku 2009 prijal funkciu predsedu kolkárskeho
oddielu, vždy sme postupovali a rozhodovali sa
v rámci kolektívu. Pri rekonštrukcii strávili takmer všetci aktívni hráči a hráčky spolu so svojimi rodinami množstvo osobného času a odviedli
tu veľký kus práce vlastnými rukami. Teraz sa už
pri týchto spomienkach len pousmejeme, ale nebolo to ľahké obdobie. Museli sme vymeniť automatizovaný systém stavania kolov a keď sme
v roku 2012 postúpili do Extraligy, boli sme nútení vymeniť aj dráhy, pretože Slovenský kolkársky zväz povolil hrať túto súťaž iba na plastových dráhach, ktoré sme my nemali. Obe tieto náročné rekonštrukcie by sa neboli podarili bez prispenia sponzorov a bez podpory FTC Fiľakovo a
vedenia mesta. Tak ako pred pár rokmi aj teraz sa
snažíme podávať čo najlepšie športové výkony a
hoci sme amatéri, snažíme sa k tomuto športu stavať čo najprofesionálnejšie. Popritom si naša
kolkáreň dokázala vytvoriť takmer rodinné prostredie, kde sa cítia dobre ľudia aj z rôznych firiem a organizácií mesta. Jednoducho všetci sa
snažíme ako sa len dá. Tých pár rokov vo vedení
kolkárskeho oddielu ma naučilo, že iba snahou
sa dajú veci zmeniť k lepšiemu.
Pekne sa nám rozrástla členská základňa a
máme súťažné družstvá od dorastu až po seniorov, muži, ženy i dievčatá, hráme Extraligu, krajské súťaže, funguje mestská liga a nesmieme zabudnúť, že máme aj Majstrov Slovenska. O tom všetkom sme pravidelne písali
aj v našich novinách, skôr by nás zaujímalo a-

Ocenenia primátora mesta
Z príležitosti tohtoročných Palóckych dní a Dní
mesta primátor Fiľakova, Attila Agócs ocenil činnosť štyroch osôb či skupín. Oceneným Cenou
primátora mesta – Ing. Attilovi Vargovi a v zastúpení DDS Zsibongó, Zsuzsanne Szvorák – sme
položili pár otázok.
Ing. Attila Varga dostal ocenenie za dlhoročnú úspešnú prácu školského manažéra Strednej odbornej školy.
Ocenenie ste získali aj vďaka osobnému prínosu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
mládeže. Aké sú Vaše možnosti v podpore mladých odborníkov v ich uplatnení na trhu práce?

Predovšetkým sa snažím spolupracovať s podnikateľskými subjektmi. V rámci spolupráce sa snažím čo najviac žiakov zapojiť do odbornej praxe
priamo vo firmách v regióne, prostredníctvom
programu ERASMUS aj v zahraničí. Považujem
to za najlepšiu a najúčinnejšiu cestu k zamestnanosti absolventov.
V mene DDS Zsibongó Cenu primátora mesta
prevzala Zsuzsanna Szvorák za úspešnú
reprezentáciu mesta na celoštátnej prehliadke
detských bábkarských a divadelných súborov.
DDS Zsibongó od obnovenia sa päťkrát zúčastnil na festivale Podunajská jar – raz získal

ké pocity vyvolávajú v tebe všetky tieto skutočnosti, najmä vzhľadom na to, že nie si
funkcionárom len tu doma, ale aj členom výboru SKOZ a dokonca od nedávna riaditeľom štátnej reprezentácie SR v kolkoch. Aké
úlohy navyše ti z toho vyplývajú?
Myšlienku Mestskej ligy sme si doniesli z colníckeho kolkárskeho turnaja v Trstenej, kde takáto mestská súťaž prebiehala už mnoho rokov.
Práve táto súťaž odštartovala zmenu tohto športu na masový, ktorý pritiahol do kolkárne mnoho ľudí a veľa kolektívov. Byť pri zrode niečoho
nového a dobrého pre mesto je veľmi dobrý pocit. Posilnený týmito lokálnymi úspechmi som
sa čoraz viac zaujímal aj o fungovanie kolkárskeho športu na celoslovenskej úrovni. Videl
som, že aj tu by bolo nutné niektoré veci zmeniť.
Svoje návrhy som vždy nahlas vyslovil, až ma
raz oslovili aby som prijal funkciu člena výkonnej rady, ktorú som vykonával 6 rokov a zároveň
ma menovali predsedom rozhodcovskej komisie. Tieto funkcie som vykonával s veľkým zanietením a vo februári tohto roku ma oslovil prezident Slovenského kolkárskeho zväzu, aby som
prevzal funkciu riaditeľa štátnej reprezentácie
SR. Po prijatí tejto funkcie mi pribudlo mnoho
povinností súvisiacich s prípravou reprezentácie
na Majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnili v máji tohto roku v Nemecku. V rámci prípravy som
priviedol do Fiľakova reprezentácie Slovenska a
Maďarska na medzištátny zápas, aj preto aby
obyvatelia nášho mesta a tiež naša kolkárska
mládež mali možnosť vidieť to najlepšie z týchto dvoch krajín. Podotýkam, že viacerí účastníci
tohto stretnutia získali na majstrovstvách sveta
medaily.
V meste sa zvyknú začiatkom roka oceňovať
zvlášť športovci za úspechy v predchádzajúcom roku. Cena mesta je však trochu iné ocenenie, práve pri nej boli kvitované hlavne tie
tvoje organizačné a spoločenské úspechy. Čo
teda znamená toto ocenenie pre teba a aké si
mal pocity pri jeho preberaní ?
Som šťastný človek, pretože môžem robiť veci,
ktoré ma bavia. A byť ocenený za činnosť, ktorú
človek vykonáva s radosťou, je veľmi dobrý a
príjemný pocit. To ocenenie patrí nielen mne,
ale aj mojej rodine a ľuďom z môjho okolia, s
ktorými sme dokázali rozhýbať a osloviť veľa
rôznych vekových kategórií. Zmyslom života
predsa musí byť rozdávať radosť a ja som rád, ak
túto radosť prinesie niekomu hoci aj aktívny pohyb v dobrom kolektíve. Dovoľte mi ešte raz sa
poďakovať vedeniu mesta, poslancom i mojej
komisii, že si všimli našu snahu urobiť z Fiľakova šťastnejšie mesto.
Iveta Cíferová

zlaté pásmo a dvakrát bol ocenený najvyšším,
diamantovým pásmom. Príbeh divadelného
súboru však začal oveľa skôr...
Od roku 1986 sme spolu s Evou Kerekes boli vedúcimi súboru. Vyrástlo u nás viac ako 10 generácií detí, u nás vyrástli, hrali a stali sa dospelými,
ktorí milujú kultúru. Podarilo sa nám získať
takmer každé ocenenie festivalu Podunajská jar,
okrem toho nás uznávajú aj v zahraničí. Cenné je
pre nás aj to, že väčšina členov ďalej rozvíja svoju
kreativitu a talent v DS Apropó. Rozhovory s ďalšími ocenenými prinesieme v nasledujúcom čísle.
Rozhovory s ďalšími ocenenými prinášame v nasledujúcom čísle.
Andrea Illés Kósik
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Samospráva

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

Na obnovu kostola prispelo aj mesto 10-tisíc eur
Fiľakovský františkánsky kostol prešiel v posledných týždňoch zmenami. Po takmer trištvrte roku namontovali na svoje miesta štyri nové
ciferníky vežových hodín. Reštaurujú sa i fresky v lodi kostola. Na tento účel prispela františkánom aj samospráva.
Reštaurovanie fresiek pokračuje
V uplynulých týždňoch sa vo františkánskom
kostole v centre Fiľakova začalo s treťou fázou
reštaurovania fresiek v interiéri. Na ich obnove
reštaurátori s prestávkami pracujú už tretí rok.
Po obnovenom presbytériu a chóre začali s reštaurovaním strednej časti kostola. Fresky boli
silne znečistené sadzami a zanesené prachom.
Okrem ich vyčistenia bolo potrebné opraviť
praskliny i obnoviť farby poškodené zamokaním klenieb.
Na záchranu fresiek z 1917 prispela aj samospráva. Kostolu na jeho obnovu venovali z dotačného fondu 10-tisíc eur. Tie boli určené buď
na spolufinancovanie projektu INTERREG alebo na samotné reštaurovanie fresiek. Rozhodnutie odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo.
Pred niekoľkými mesiacmi podali františkáni v
spolupráci s farnosťami v Bratislave a maďarských mestách Szentkút a Szécsény projekt cezhraničnej spolupráce INTERREG na rozsiahlejšiu obnovu kostola. Odpoveď však v čase začatia obnovy ešte nedostali, preto sa rozhodli
do prác pustiť sami a obnoviť aspoň jeho časť.
Použili na to prostriedky od samosprávy a dary
od veriacich.
Hodiny už montujú
Hodiny na kostolnej veži kvôli ich rekonštrukcii odmontovali miestni františkáni, ktorí sú majiteľmi kostola, ešte koncom minulej jesene.
Hodiny pochádzajú približne z roku 1760. V
tomto roku prešla kompletnou rekonštrukciou
ich mechanika, vyrobili sa nové ciferníky s ručičkami.
Mesto v tejto veci pôsobilo ako mediátor.

Sprostredkovalo rokovania medzi františkánmi, pamiatkarmi a obyvateľmi, ktorí odmontovanie hodín vnímali citlivo. Napokon sa podarilo dohodnúť aj stretnutie miestnou spoločnosťou Thorma, ktorá sa podujala vyrobiť
smaltované ciferníky pre kostol sponzorsky.
Pôvodne mali byť plechy ciferníkov iba natreté
farbou. Smaltovňa má však v meste vyše storočnú tradíciu, tento materiál je spätý s mestom
a predchádzajúce ciferníky boli tiež smaltové.
Klaudia Kovácsová,
hovorkyňa mesta

Príprava dreveného podkladu
pre nový ciferník (Foto: Klaudia Kovácsová)

Mesto Fiľakovo chce investovať do športu–
Futbalový areál prejde zmenami
Areál futbalového štadióna vo Fiľakove v
budúcom roku zmení svoju tvár. Najväčšou zmenou prejde telocvičňa, v ktorej trénujú miestni
futbalisti a študenti gymnázia ju využívajú na telocvik. Na jej rekonštrukciu získala samospráva
dotáciu cez projekt Slovenského futbalového
zväzu financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Mesto však plánuje investovať aj z vlastného. Investícia do športového areálu sa tak vyšplhá dokopy na 75-tisíc
eur.
Samospráva Fiľakova uspela v projekte Slovenského futbalového zväzu na podporu výstavby,
rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry. V rámci neho mesto získalo dotáciu
vo výške 25-tisíc eur, ktorú bude kofinancovať
sumou 5000 eur. Peniaze poputujú na nevyhnutnú čiastočnú rekonštrukciu telocvične nachádzajúcej sa v areáli štadióna. Zrekonštruuje sa z
nich strecha budovy, vymenia sa okná, dvere a
bleskozvod.
Mesto sa však rozhodlo projekt obnovy areálu
štadióna podporiť z vlastného rozpočtu aj nad rámec kofinancovania. Z úveru 1,4 milióna eur,
ktorý si mesto vezme od VÚB banky, vyčlenilo
na tento účel 50-tisíc eur (vrátane kofinancovania projektu). Tie poputujú na ďalšiu obnovu telocvične a na najnevyhnutnejšie práce na zvyšných budovách v športovom areáli.
O konkrétnych prácach bude mesto diskutovať s
vedením FTC. Podľa doterajších informácií bude potrebné v telocvični vymeniť aj palubovku.
Zvyšné peniaze budú minuté na ostatné staveb-

né zázemie štadióna podľa dohody. Podpora
športu je pre mesto dôležitá, preto chce miestnym športovcom, ale aj študentom, ktorí areál
využívajú, vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky. Hoci to nie je závratná suma, aj táto investícia prinesie výrazne pozitívne výsledky.
Počas posledných desiatich rokov na štadióne
komplexnejšie rekonštrukcie neprebehli. Najnevyhnutnejšie práce vykonáva murárska čata
Verejnoprospešných služieb mesta v priebehu
zimných mesiacov. Naposledy obnovili sociálne
zariadenia a šatne. Kolkári si tiež na vlastné náklady čiastočne zrekonštruovali kolkáreň. Budovy však pomaly chátrajú a budú si do budúcnosti vyžadovať ďalšie investície.
Čiastočná rekonštrukcia športového areálu v
hodnote 75-tisíc eur by mala byť realizovaná v
priebehu budúceho roka.
Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Foto: Klaudia Kovácsová

K téme rekonštrukcií kostolných hodín v dávnejšej minulosti vám na požiadanie viacerých
obyvateľov mesta prinášame niekoľko zaujímavých faktov. Za vyše 250 rokov ich existencie určite bolo niekoľko rôzne veľkých opráv. My máme informácie od žijúcich svedkov o opravách v
povojnových časoch. Za dlhé roky pôsobenia
vtedajšieho gvardiána otca Alberta sa do veže,
resp. k hodinám nedostal nikto, kto nebol farárom na tunajšej fare. Výnimku mali pri menších
opravách a údržbe Ladislav Krivánsky starší, Juraj Šimon, Alexander Hanisko a Barnabáš Nagy.
To bolo ešte niekedy v 60 – 70 rokoch minulého
storočia. V roku 1991 oslovil v mene vedenia
mesta vtedajší zástupca primátora János Takács
skupinu kovosmaltských majstrov odborníkov,
že by bolo potrebné zabezpečiť nejaký mechanizmus, ktorý by uľahčil naťahovanie hodinového stroja a doladenie rovnakého času na všetkých štyroch ciferníkoch. Podujala sa teda na to
štvorica elektrotechnikov Ladislav Krivánsky
mladší, Gustáv Eibner, Rudolf Schneider a
František Mojzeš, ktorí vymysleli zjednodušenie celého mechanizmu. Hoci starý strojček
chcelo dať mesto do múzea, oni sa rozhodli zachovať ho a prepojiť ho s novým elektromechanickým systémom na nízke napätie, ktorý bolo
možné ovládať dole na prízemí kláštora. Zároveň zabezpečili aj akumulátor v prípade výpadku elektriny. Otec Albert, alebo iný obyvateľ
kláštora, tak nemusel každý deň stúpať hore do
veže a naťahovať celý veľký mechanizmus. Už
v tých časoch sa tým údajne zaoberali aj viacerí
špecialisti, no na komplikovaný mechanizmus si
napokon netrúfli. Vylepšenie mechanizmu však
táto štvorka zvládla prijateľným spôsobom a tak
rýchlo, že väčšina občanov si to ani nevšimla.
Celé odstavenie trvalo len dva dni a potom sa už
len dolaďovali detaily. Títo majstri ešte riešili neskôr aj elektronický pohon na zvony a elektrické
rozvody v kláštore. Nuž na záver musíme spomenúť tiež to, že koncom 90.-tych rokov sa
prostredníctvom Ing. Štefana Estergomiho a firmy Konas vymieňali aj nové ručičky na hodinách. Na ich prácu vlani nadviazali páter Rajmund a bratia františkáni, no narazili na neočakávané problémy. Na podrobné vysvetľovanie
však nie je priestor a ani dôvod, keďže naše
kostolné hodiny sú už pekné, vynovené a znova
idú.
Iveta Cíferová

Separovanie
cintorínskeho odpadu
Z dôvodu blížiaceho sa sviatku Všetkých
svätých podmienky separovaného zberu
odpadu sa dočasne zmenia. Prosíme Vás
preto, aby ste triedili „cintorínsky odpad“
podľa nižšie uvedeného postupu:
Do kontajnera umiestneného na parkovisku:
ź biologický odpad – živé aj suché kvety, kytice a vence, lístie, menšie konáre, atď.
(Drôty z vencov a kytíc, svietniky, kahance,
umelé kvety, kytice a vence, stužky, polystyrén, celofány a podobné súčasti NEvyhadzujte medzi biologický odpad! Tento odpad bude odvezený na kompostovanie)
Do pôvodných zberných nádob (tzv. „klietky“
na odpad), umiestnených medzi hrobmi:
ź ostatný odpad – umelé kvety, kytice a vence, stužky, polystyrén, celofány, drôty z vencov a kytíc, svietniky, kahance, atď.
Ďakujeme, že s tým prispejete k ochrane životného prostredia a pomáhate udržanie poriadku na cintoríne!
Ing. Gréta Kuzmová,
referentka životného prostredia MsÚ

Kultúra

IFIĽAKOVSKÉ
TSEVZ ÉKSVOZVESTI
KAĽIF

Fiľakovskí vlci v družobnom meste Szigethalom
V dňoch 8. – 10. septembra samospráva mesta
Szigethalom organizovalo Dobové stretnutie,
na ktoré pozvali lukostrelecké skupiny Fiľakovskí vlci a Vĺčatá. Na podujatí, ktoré dostalo
miesto v Emese parku sa zúčastnilo 15 členov

skupiny, ktorí mali možnosť nielen vyskúšať dobové zbrane ale zoznámiť sa aj so zvykmi
našich predkov, či ochutnať ich jedlá. Vďaka
rozhovorom s remeselníkmi, návšteve výstavy
a ostatným zúčastnením sme sa z trojdňového
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výletu vrátili domov s nezabudnuteľným zážitkom. Hodnovernosť programu, sprievodné
programy a atmosféra celého podujatia vytvárali dojem, že sme sa vrátili v čase o niekoľko
storočí späť. Ďakujeme našim hostiteľom,
MsKS a vedeniu mesta za to, že nám umožnili,
aby sme sa mohli tejto akcie zúčastniť.
Róbert Eibner, Fiľakovskí vlci

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v októbri 2017

do 15. Výstava s názvom „Spomienky na Zambiu“
nov.
Miesto: Bebekova veža; Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: MVDr. Milan Jeřábek
do 13. Etnografická výstava s názvom „Prelamovaný palócky nábytok
okt.
v slovenskej časti územia Palócov“
Miesto: Mestské múzeum; Organizátor: Hradné múzeum
04. okt. V. Medzinárodný divadelný festival
10:00 Divadelné centrum (Martin): The heroes (Hrdinovia) –
Predstavenie v anglickom jazyku pre 6. – 9. ročník ZŠ a
pre študentov gymnázia.
Miesto: MsKS; Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
04. okt. Tematická prednáška v maďarskom jazyku
17:00 Mgr. Attilu Agócsa, PhD. k výstave „Prelamovaný palócky
nábytok v slovenskej časti územia Palócov“
Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum
06. okt. Spomienka na aradských martýrov
15:30 Miesto: Námestie padlých hrdinov
Hlavný organizátori: OZ Koháry Fiľakovo, MO Csemadok Fiľakovo
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
07. okt. IX. ročník festivalu „Borvirág“
15:00 Miesto: Nám. slobody, ul. Štúrova, ul. Trhová, ul. Podhradská
Organizátor: MO Csemadok Fiľakovo; Spoluorganizátor: MsKS
10. okt. V. Medzinárodný divadelný festival
9:00 Divadlo Csavar Színház: Itt és most ugrik a majom vízbe –
Predstavenie v maďarskom jazyku pre 1. – 4. ročník ZŠ s VJM.
Miesto: MsKS; Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
11:00 Divadlo Csavar Színház: A helység kalapácsa – Predstavenie
v maďarskom jazyku pre 5. – 9. ročník ZŠ a
1. – 4. ročník 8-ročného gymnázia s VJM.
Miesto: MsKS; Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

14. okt.
8:30 –
15:00
14. okt.
18:00

Vedená pešia túra a cyklotúra pri príležitosti Dňa svetového turizmu
Miesto: NPR Šomoška a územie Geoparku Novohrad-Nógrád
Organizátor: Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád, NTIC
V. Medzinárodný divadelný festival
Divadlo Józsefa Kármána: Bingo – hudobná komédia
Predstavenie v maďarskom jazyku.
Miesto: MsKS; Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
17. okt. Stretnutie jubilantov
15:00 Miesto: MsKS; Organizátori: Mesto Fiľakovo, MO Jednoty
dôchodcov vo Fiľakove; Spoluorganizátor: MsKS Fiľakovo
20. okt. Beseda s autorkou Gabrielou Futovou
11:30 Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou FPU
pre žiakov základných škôl
Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum
20. okt. Stretnutie generácií
15:00 Miesto: MsKS; Organizátor: MO Jednoty dôchodcov vo Fiľakove
20. okt. Otvorenie výstavy maliara Lászlóa Seresa
16:30 Výstava bude sprístupnená do 12. 12. 2017.
Miesto: Mestské múzeum; Organizátor: Hradné múzeum
21. okt. V. Medzinárodný divadelný festival
18:00 Divadlo Andreja Bagara z Nitry: Dámska šatňa – hudobná komédia
Miesto: MsKS; Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
22. okt. OZ Opona: Môj anjel strážny – veselohra
14:00 Miesto: MsKS; Organizátor: Dom a MO Matice slovenskej
25. okt. V. Medzinárodný divadelný festival
10:00 Divadlo Portál: Pyšná princezná – Predstavenie pre 1. - 4. ročník ZŠ.
Miesto: MsKS; Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
26. okt. Prednáška RNDr. Jozefa Puntigána s názvom
10:00 „Prechádzka mestom Fiľakovo“
11:00 Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou FPU
pre žiakov základných škôl
Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum

II. Zraz veteránov vo Fiľakove Dni európskeho kultúrneho dedičstva v múzeu
Počas prvej septembrovej nedele sa Námestie slobody
zaplnilo autami a motorkami, ktoré už dnes na cestách
nevidno. Upršané počasie našťastie neodradilo ani
návštevníkov a viac ako 750 ľudí sa prišlo pokochať
krásou vystavených veteránov. Dokopy sa na námestí
stretlo 66 tátošov, z toho 48 áut a 18 motocyklov. Hoci
bola väčšina veteránov skôr z blízkeho okolia, našli sa
aj také, ktoré ku nám zavítali z Trnavy, Nitry, Popradu
ba až z Budapešti.
II. Zraz veteránov bol sprevádzaný aj v tomto roku
pestrým sprievodným programom ako na pódiu, tak aj
mimo neho. Na javisku sa striedali vystúpenia tanečníkov tanečnej školy Keep Swinging Egyesület z Budapešti a mažoretiek Hot Steps Mini zo základnej školy na
Farskej lúke vo Fiľakove. Najmenších čakali súťaže
zručností, ale priestor zasúťažiť si dostali aj dospelí.
Program na pódiu ukončil koncert fiľakovskej kapely
Poker, po ktorom sa veterány vybrali na okružnú jazdu.
Nesúťažilo sa iba medzi divákmi ale aj medzi veteránmi. Najstarším veteránom z radu áut sa stal Chevrolet
National Coupé (1927), majiteľom vozidla je p. Pavel
Mojžita a v kategórii motocyklov Jawa Robot (1937),
ktorého majiteľom je p. Ivan Václavík. Prvé miesto v kategórii najkrajší veterán z radu áut získal Chevrolet National Coupé (1927) a v kategórii najkrajší veterán z radu motoriek na prvom mieste sa umiestnila ČZ 175
Standard (1939), ktorej majiteľom je p. Teodor Mészáros.
Organizátormi podujatia boli Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Kurtáňsky tím pod vedením Michala
Muránskeho a Oľgy Kocúrovej, Miroslav Nagy a Klub
Veteránov Lučenec, Richard Mede a Erik Mészáros.
Poďakovanie patrí všetkým sponzorom podujatia, bez
ktorých by sa II. Zraz veteránov nemohol uskutočniť.
Kinga Palčová, MsKS

September sa v Európe už tradične nesie v znamení iniciatívy Dni európskeho kultúrneho dedičstva.
Zapájajú sa do nej múzeá a správcovia historických pamiatok v rámci celej EÚ. Fiľakovo nie je
výnimkou. Hradné múzeum v rámci iniciatívy pripravilo pre návštevníkov počas troch septembrových dní zaujímavé podujatia.
Ako priblížila riaditeľka múzea Viktória Tittonová, cieľom medzinárodnej iniciatívy je posilniť
povedomie o kultúrnom dedičstve krajín doma i v zahraničí. Prvé podujatie prebehlo v rámci iniciatívy v Hradnom múzeu vo štvrtok 14. septembra. Bola ním komentovaná prehliadka dočasnej výstavy s
africkou tematikou Spomienky na Zambiu, ktorú návštevníkom predstavil autor výstavy, veterinár
Milan Jeřábek, ktorý prežil v Zambii 10 rokov. V rámci podujatia žiakom miestnych základných škôl
ukázal okrem vystavovaných predmetov aj fotografie a videá, ktoré natočil v tejto exotickej krajine.
Väčšinu predmetov, ktorú v múzeu vystavuje, dostali s manželkou do daru. Prvýkrát ich predstavil
v Komárne, odvtedy vystavoval v 15-tich múzeách.
Podujatie pokračovalo v piatok 15. septembra, kedy sprievodca-husár, oblečený v dobovom kostýme uhorského vojaka z konca 16. storočia, zdarma predstavil návštevníkom hrad a jeho stálu expozíciu. Posledným podujatím v rámci medzinárodnej iniciatívy bola čitateľská beseda s autorkou
historických románov Janou Pronskou, ktorá prebehla v piatok 22. septembra v mestskej knižnici.
Klaudia Kovácsová

Ponuka nových mestských nájomných bytov vo Fiľakove

Samospráva

Mesto Fiľakovo plánuje v krátkej dobe ponúknuť obyvateľom Mesta Fiľakovo v spolupráci s spoločnosťou KP REALSTAV s.r.o. do prenájmu 21 bytov (1-, 2- a 3-izbové) vo Fiľakove. Ponuka
bytov sa nachádza v centre mesta na Biskupickej ceste (bývalý hotel „Sputnik” oproti predajni
Lidl). Mesto Fiľakovo plánuje podať žiadosť o dotáciu na mestské nájomné byty v začiatku roka
2018 v rámci nasledovných programov: Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Dotácia z
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky.
Žiadosť o pridelenie bytu a ďalšie informácie budú podávané na
Mestskom úrade vo Fiľakove – oddelenie ekonomiky a majetku
mesta (Ing. Zoltán Varga, 047/43 81 001, zoltan.varga@filakovo.sk,
číslo dverí 12 – prízemie). Žiadosti je možné doručovať osobne do
15.01.2018. Doteraz podané žiadosti netreba obnoviť. Byty budú
skolaudované do konca roka 2017 a začiatkom roka 2018 bude
realizovaný výber nájomcov podľa presne stanovených podmienok.
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Samospráva

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa
konajú: v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00
do 22:00 h.
Právo voliť: občan Slovenskej republiky a
cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá
patrí do územia samosprávneho kraja a
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku.
Prekážkou práva voliť: zákonom ustanovené
obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochra-

ny verejného zdravia a výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.
Spôsob hlasovania: Volič môže voliť len v obci
svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v
ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii
svoju totožnosť predložením občianskeho
preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Číslo okrsku a sídlo
1. FTC štadión,
Biskupická 49

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

2. ZŠ Školská 1, Prístavba

Obrancov mieru, Malocintorínska, Železničná, Žel. stanica, Jána Bottu,
Záhradnícka, Parková čísla domov 1287/2-10 a 1541/9-13
Parková 1285/1-3, 1286/5-7,1548/15-21, Sládkovičova ,Biskupická čísla domov
1215/2,1216/4,1259/1-5,1260/7-15
Mocsáryho, Školská, 1. mája, Štúrova, Vajanského

3. ZUŠ – veľká koncertná
sála, Koháryho nám. 8
4. ZŠ Školská 1, Prístavba

5. ZŠ Š. Koháryho II s VJM, Čajkovského, 29. augusta, Kukučínova, Mládežnícka, Československej.armády,
Mládežnícka 7
Družstevná, Ružová, Tulipánová, Kvetná Fialková, B.Bartóka, Jókaiho, Smetanova
6. ZŠ Školská 1, Prístavba
7. Mestský úrad,
Radničná 25

Námestie slobody, SNP, Malá, Koháryho námestie, Námestie padlých hrdinov,
Rázusova, Hlavná, Podhradská, Trhová, Radničná, Baštová, Jilemnického
Hollého, Tehelná, Šávoľská cesta, Továrenská, kpt. Nálepku, Lučenská,
I.Madácha, Egreš, Moyzesova, B.S.Timravy, Bernolákova, Jesenského

8. ZŠ L.Mocsáryho s VJM,
Farská Lúka 64B

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

V meste máme vyše 1400 žiakov
na základných školách
Školský rok sa pred cca mesiacom začal aj na štyroch základných školách v našom meste, ktoré
celkovo navštevuje 1425 žiakov v 70 triedach. Z
nich je sedem prvých a dve nulté a do ich lavíc zasadlo po prvýkrát 153 prváčikov a prípravkárov.
Počet žiakov v jednotlivých školách:
Celkový počet
žiakov

Počet nových
žiakov

Počet
tried

ZŠ na Školskej ulici s VJS
366

44

18

ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM
568

50

26

Základná škola na Farskej lúke s VJS
164

15

9

ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM
327

44

17

9. ZŠ s VJS Farská Lúka, 64A Sídlisko /bytové domy/ a rodinné domy na ul. Farská lúka

Výstavba chodníkov pokračuje aj v budúcom roku
Mesto Fiľakovo sa rozhodlo pustiť do rozsiahleho budovania chodníkov. Počas leta tak v rôznych častiach mesta prebiehali stavebné práce,
ktoré by predbežne mali pokračovať aj v budúcom roku. Samospráva do projektu investovala 126-tisíc eur.
Chodníky v úplnom historickom centre vydláždili čadičovými kockami, ktoré boli pre Fiľakovo v minulosti typické. V širšom centre vznikajú
chodníky so zámkovou dlažbou. V odľahlejších
častiach mesta a na sídliskách sa mesto rozhodlo
ostať pri typických betónových prípadne betónovo-asfaltových povrchoch.
Študenti vyrábajú erby mesta
Mesto nedávno dokončilo 120 metrov dlhý
chodník od Podhradskej ulice až po predajňu
Orange. Starý betónový povrch nahradili malé
čadičové kocky.
Obnovili aj zelený pás popri chodníku, nakoľko
kríky boli zničené. Vedenie mesta rozhodlo, že
okrem klasickej zelene pribudnú aj štyri väčšie
stromy uložené v kovových kontajneroch, na

ktoré študenti miestnej odbornej školy vyrobili
kovové erby mesta. Drevené boxy sa mestu
neosvedčili, keďže neboli také trvácne.
Problémové gaštany
V týchto dňoch sa dokončuje približne 310metrový chodník pri Bille, ktorý bude viesť až k
predajni Lidl. Vydláždený bude zámkovou dlažbou. Pri panelákoch neďaleko Lidla sú však staré gaštany, o ktorých osude musí vedenie mesta
rozhodnúť. Patria neodmysliteľne ku koloritu
mesta, avšak sú vo veľmi zlom stave. Pred niekoľkými týždňami sa z jedného gaštanu odlomil
mohutný konár a zrútil sa neďaleko autobusovej
zastávky priamo na priechod pre chodcov. Bolo
šťastie, že nikoho nezranil.
Oddelenie výstavby vytvorí vizualizáciu tohto
miesta bez gaštanov a s novou zeleňou. Ak sa domácim bude páčiť, posledný úsek chodníka na
Biskupickej ulici bude mesto riešiť komplexne v
budúcom roku.
Komplikovaná stavba
Nová komunikácia v týchto dňoch pribúda aj na

Nový chodník so zámkovou dažbou pri Bille
(Foto: Klaudia Kovácsová)

Mlynskej ulici. Plocha pod chodníkom v tejto lokalite patrila župe, od ktorej ju mesto odkúpilo
za necelých 4-tisíc eur. Ide o komplikovanú, vyše 500-metrovú stavbu s opornými múrmi a zábradlím. Na rozdiel od predchádzajúcich chodníkov ho preto nestavajú pracovníci Verejnoprospešných služieb mesta. Mesto vyhlásilo verejnú súťaž na dodávateľa stavby. Predbežne by
mal byť hotový do konca októbra.
Projekt ešte vlani odštartovala rekonštrukcia Ulice Švermovej v podhradí. Tá patrila medzi staré
a zablatené ulice, kde sú koncentrované marginalizované rómske komunity. Mesto v tejto lokalite vystavalo nové obrubníky a vybudovalo
pevnú štrkovú plochu.
Klaudia Kovácsová,
hovorkyňa mesta

Medzinárodná konferencia o sociálnych podnikoch, ktoré sa pripravujú aj vo Fiľakove
Vo Fiľakove sa v septembri konala medzinárodná konferencia zameraná na problematiku sociálneho podnikania. Konferencia bola prvým stretnutím partnerov v rámci projektu pod skratkou
ENSIE, ktorý podporil program Európskej únie
Európa pre občanov. Partnermi projektu je 12 subjektov z 10-tich štátov EÚ. Na konferencii sa okrem zástupcov zahraničných partnerov zúčastnili
aj štátny tajomník ministerstva práce Branislav
Foto: Klaudia Kovácsová

Ondruš, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin a starosta Raslavíc Marek Rakoš.
Ako priblížil Attila Agócs, primátor Fiľakova,
ktoré je vedúcim partnerom projektu, cieľom
ENSIE je vytvoriť platformu na prezentáciu príkladov dobrej praxe, výmena know-how a hľadanie efektívnych riešení v oblasti sociálneho podnikania či pracovnej integrácie. Prostredníctvom
projektu chcú podporovať sociálne začlenenie
znevýhodnených skupín, znížiť nezamestnanosť, zlepšiť kvalitu služieb pre miestne komunity a prepájať subjekty sociálneho podnikania v
rámci EÚ. Projekt bude trvať 18 mesiacov a získal podporu 150-tisíc eur. V rámci neho sa uskutoční 6 podujatí. „Som rád, že mesto Fiľakovo sa
zapojilo do tohto medzinárodného projektu. Najmä preto, že my sme dnes na začiatku, štartujeme
vytváranie podmienok pre sociálnu ekonomiku a

z tohto hľadiska je veľmi dôležité, aby v tomto procese participoval taký široký okruh partnerov,“
povedal o projekte štátny tajomník Ondruš.
Projekt by mal pomôcť aj pri vytvorení sociálneho podniku vo Fiľakove. Sprevádzkovať by ho
chceli v budúcom roku, čím v meste vznikne na
začiatku 10 – 15 pracovných miest. „Aktuálne
sme len vo fáze prípravy. Hľadáme vhodné priestory. Chceli by sme sa najprv zamerať na výrobu
čadičových kociek. Táto surovina je dostupná, na
okolí sa stále doluje, no málo sa spracúva,“
povedal primátor Agócs.
Okrem čadiča by sa v budúcnosti činnosť podniku mohla rozšíriť aj na pestovanie bobuľového
ovocia či spracovanie orechov. „V poľnohospodárstve sú však aktuálne dosť prísne pravidlá čerpania štátnej pomoci, takže v tomto smere zrejme
trochu počkáme,“ zakončil.
Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

