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Mesto naďalej povedie Attila Agócs

Blížia sa najväčšie
sviatky roka

Fiľakovský futbal
oslávil 110. výročie

V mestskom parlamente
budú sedieť štyri nové tváre.
Poslanci Mostu-Híd majú
dvojtretinovú väčšinu 2. strana

Prinášame podrobný prehľad
podujatí, ktoré sa budú konať
v priebehu mesiacov december a január 5. strana

Na slávnosť boli pozvané
desiatky bývalých športovcov
a činovníkov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu 8. strana

Fiľakovské zvesti vychádzajú najbližšie 22. januára 2019 vo forme dvojčísla december - január

Obnovenú telocvičňu na štadióne FTC odovzdali verejnosti

Z

rekonštruovanú telocvičňu v športovom areáli
FTC oficiálne odovzdali do užívania. V sobotu
3. novembra pásku spoločne prestrihli primátor Attila Agócs a prezident FTC Attila Visnyai. Novú palubovku pokrstili chlapci z prípravky FTC, ktorí si
zahrali priateľský zápas. Program neskôr pokračoval oslavou 110. výročia fiľakovského futbalu (viac
sa o tejto téme dočítate na strane 8, pozn. red.).
Telocvičňa v areáli športoviska FTC má približne 50 rokov a za ten čas neprešla žiadnou podstatnejšou obnovou. Pravidelne ju pritom využívajú
futbalisti FTC na svoje tréningy, ale aj študenti
miestneho gymnázia, nakoľko nemajú vlastnú telocvičňu.
Mesto preto zareagovalo na výzvu Slovenského
futbalového zväzu, ktorý napokon na rekonštrukciu prispel sumou 25-tisíc eur. Ďalších takmer 70-tisíc prispela samospráva. Telocvičňu odizolovali,
pristavali ochranný val pred potokom, vymenili
strešnú krytinu, namontovali bleskozvod, vymenili
všetky okná a dvere, spravili nové maľovky a nátery a namontovali novú odpruženú športovú palubovku. Mestský podnik Filbyt pomohol s výmenou

Fotky - kk

Pásku prestrihli primátor a prezident FTC.

centrálneho vykurovania, rozvodov a radiátorov.
Namontovali tiež jeden kotol navyše. Športovcom
a študentom tak odovzdali priestor zmenený na
nepoznanie, ktorý spĺňa nielen estetické, ale najmä
funkčné kritériá bezpečnej a modernej telocvične
21. storočia.

Klaudia Kovácsová

Odovzdanie spečatili priateľským zápasom.
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Primátorom mesta ostáva Attila Agócs. Mestský
parlament bude mať štyroch nových poslancov

K

omunálne voľby, ktoré sa konali v sobotu
10. novembra, veľké prekvapenia nepriniesli.
V primátorskom kresle bude najbližšie štyri roky
naďalej sedieť Attila Agócs (Most - Híd), ktorý vo
voľbách nenašiel vyzývateľa. Za jeho zotrvanie na
čele mesta zahlasovalo 1671 voličov. Vopred istý
víťaz volieb priniesol aj očakávanú nízku volebnú
účasť. K urnám prišlo 1929 z 8156 oprávnených voličov, čo predstavuje účasť iba 23, 65%.
Ani v mestskom zastupiteľstve veľké zmeny
nenastali. Z predchádzajúceho volebného obdobia
ostávajú jedenásti z pätnástich poslancov naďalej
vo svojich funkciách. Ostatných štyroch – Vladimíra Cirbusa (Most-Híd), Róberta Belka (Smer-SD),
Dávida Máka (SMK-MKP) a Tímeu Tóth Tankina
(SMK-MKP) – vystriedajú na poslaneckých stoličkách Róbert Rubint (SMK-MKP), Ladislav Flachbart (NEKA), Csilla Gallo (Most-Híd) a Alexander
Mede (Most-Híd). Vo funkčnom období 2018-2022
tak bude mať v mestskom parlamente najväčšie zastúpenie strana Most-Híd s desiatimi poslancami,
nasleduje SMK-MKP s tromi poslancami a dvaja
poslanci budú nezávislí.

Klaudia Kovácsová

Attila Agócs nenašiel vo voľbách vyzývateľa. FOTO - Archív AA

Novozvolení poslanci
Meno a titul

Politická príslušnosť

Počet získaných
hlasov

Volebný
obvod

1.

Ing. László Kerekes

(SMK - MKP)

343

2

2.

Robert Eibner

(NEKA)

326

2

3.

Mgr. Attila Visnyai

(Most - Híd)

284

2

4.

Ing. Ladislav Fehér

(Most - Híd)

281

1

5.

Jozef Tankina

(Most - Híd)

272

2

6.

Ladislav Szakó

(Most - Híd)

262

1

7.

Mgr. Zsuzsanna Szvorák

(SMK - MKP)

249

3

8.

Zoltán Anderko

(Most - Híd)

240

3

9.

Tibor Czupper

(Most - Híd)

216

1

10.

Alexander Mede

(Most – Híd

211

2

11.

Margita Oroszová

(Most - Híd)

209

1

12.

Erik Kelemen

(Most - Híd)

184

3

13.

PhDr. Róbert Rubint

(SMK - MKP)

183

1

14.

Ladislav Flachbart

(NEKA)

175

3

15.

Csilla Gallová

(Most - Híd)

174

3

Zo zasadnutí MsZ

Zasadnutie 8. 11. 2018

M

estské zastupiteľstvo vo Fiľakove zasadlo
vo volebnom období 2014-2018 poslednýkrát 8. novembra. Na svojom 42. zasadnutí
poslanci definitívne schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
výzvy INTERREG VA, prostredníctvom ktorého
chce samospráva, okrem iných aktivít, zrevitalizovať časť areálu bývalého Kovosmaltu a postaviť
v ňom dve výrobné haly.
Zastupiteľstvo schválilo zapojenie sa a, v prípade úspešnosti, aj následnú implementáciu projektu cezhraničnej spolupráce. Rozsiahly projekt,
s pätnástimi partnermi, je na oboch stranách

hranice zameraný na zníženie nezamestnanosti.
Vo Fiľakove by sa v rámci neho mali vystavať dve
výrobné haly s potrebnou základnou infraštruktúrou v časti areálu bývalej smaltovne. Náklady
na celý projekt, týkajúci sa Fiľakova, sú vo výške
viac ako dva milióny eur. Táto suma zahŕňa koordináciu projektov, soft projekty a aj samotnú
výstavbu hál. Do nich chce mesto následne prilákať malých a stredných podnikateľov, ktorí by
v meste vytvorili minimálne 40 až 50 pracovných
miest. Spolufinancovanie zo strany samosprávy, ktoré schválili poslanci, bude maximálne na
hranici 204-tisíc eur, čo je napokon menej, ako
sa pôvodne čakalo. Do mesta by tak v prípade
úspešnosti mohlo pritiecť približne 1,8 milióna
eur.

kk

Centrum právnej pomoci
nájdete už aj vo Fiľakove

K

oncom októbra otvorili vo Fiľakove jedno
z osemnástich konzultačných pracovísk Centra právnej pomoci (CPP) na Slovensku, v tomto
prípade kancelárie CPP v Rimavskej Sobote. O jej
zriadenie požiadala samospráva Fiľakova, nakoľko dochádzanie do rimavskosobotskej kancelárie
si sociálne znevýhodnení ľudia častokrát nemohli
dovoliť.
CPP sú zriadené štátom. Určené sú pre ľudí
v materiálnej núdzi, ktorí pre nedostatok financií
nemôžu využívať štandardné právne služby. Sú
nimi prevažne príslušníci marginalizovaných komunít, najmä dlhodobo nezamestnaní, ktorí sa nevedia dostať z exekučných pascí. „Poskytujeme právne poradenstvo prostredníctvom predbežných konzultácií
s právnikmi, spoplatnených sumou 4,50 €, v rozsahu
maximálne 1 hodiny. Zaoberáme sa rôznymi právnymi
problémami podľa pôsobnosti, najmä čo sa týka rodinného, pracovného či občianskeho práva, vlastníckych práv,
ale aj exekúcií a ochrany spotrebiteľa. Zároveň bezplatne
konzultujeme a vysvetľujeme postup pri osobnom bankrote,“ vysvetlil Pavel Koniar, vedúci kancelárie CPP
v Rimavskej Sobote.
Riešia tiež spory týkajúce sa nájmu bytu, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa, platenia
výživného, zverenia dieťaťa do výchovy, spory
týkajúce sa neplatnosti výpovede, diskriminácie
na pracovisku, spory z úverovej zmluvy s bankou
a ďalšie. „Najčastejšími problémami sú práve exekúcie,
otázky vlastníckeho práva a s ním spojené dobrovoľné
dražby,“ povedal Koniar s tým, že záujem o ich služby neustále narastá. „Služby pracoviska využíva v priemere 20 ľudí v núdzi na jeden termín, z toho 13 v problematike osobného bankrotu. Spoločným úsilím sa snažíme
predmetné problémy riešiť a pomáhať ľudom v ťažkých
životných situáciách,“ dodal.
Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky nároku na
právnu pomoc, sa môže na centrum obrátiť osobne, písomne, telefonicky alebo emailom (kontakty
nájdete nižšie, pozn. red.). Centrum potom posúdi
jeho odkázanosť a následne poskytne komplexnú
právnu pomoc, ktorá môže mať formu právneho
poradenstva i zastupovania právnikom centra alebo advokátom pred súdom.
V konzultačnom pracovisku vo Fiľakove, ktoré sa
dočasne nachádza v administratívnych priestoroch
na štadióne FTC, sa klientom venujú zatiaľ raz za
dva týždne. Najbližšie to bude 13. decembra v čase
od 08:00 – 14:00 hod. (obedná prestávka od 12:00
do 12:30 hod.). V budúcnosti by mali pracovisko
presťahovať bližšie k centru mesta.

Klaudia Kovácsová,
Iveta Cíferová

Kontakty
Kancelária CPP Rimavská Sobota
Čerenčianska 20, 979 01 Rimavská Sobota
infolinka: 0650 105 100
tel.č.: 047/242 00 65
email: pavel.koniar@centrumpravnejpomoci.sk
web: www.centrumpravnejpomoci.sk
FB: https://www.facebook.com/centrumpravnejpomoci.sk/
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V meste chcú vybudovať nový cyklochodník
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Žiadosti o zníženie poplatkov
sa podávajú do konca januára

M

Nový cyklochodník by sa z dvoch strán mal napojiť na už existujúci, ktorý prechádza parkom. FOTO - kk

S

amospráva Fiľakova chce vystavať nový cyklochodník. Ten by mal spojiť železničnú stanicu
s priemyselnou zónou. Na tento účel mesto žiada
z akčného plánu regionálny príspevok vo výške
175-tisíc eur.
Ako priblížil primátor mesta Attila Agócs, nový
cyklochodník by mal v dvoch etapách nadväzovať
na už existujúci 588-metrový cyklochodník prechádzajúci mestským parkom. „Naším zámerom je
vystavať jednu časť, ktorá spojí cyklochodník v parku so
železničnou stanicou a druhú časť, ktorá sa naň napojí
pri autobusovej stanici a bude prechádzať cez železničné
priecestie až k priemyselnej zóne. V súčasnosti je plán potiahnuť ho k tej časti zóny, ktorú chceme zrevitalizovať
prostredníctvom cezhraničného projektu INTERREG,“
ozrejmil s tým, že v budúcnosti sa budú usilovať
o pokračovanie jeho výstavby až po koniec priemyselnej zóny. Nový koridor by mal podľa neho zjednodušiť prístup zamestnancov tamojších závodov
do práce.
Podľa prednostky mestského úradu Andrey
Mágyelovej mesto na projekt žiada príspevok
z Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec vo výške 175-tisíc eur, ktoré chce dofinancovať sumou
takmer 2500 eur. Podľa jej slov sa tieto prostriedky
použijú na vypracovanie projektovej dokumentácie

oboch pripravovaných častí cyklochodníka, pasportizáciu dotknutých pozemkov, geodetické práce,
inžinierske činnosti a na samotnú realizáciu. „Prvá
časť cyklochodníka, ktorá bude spájať park so železničnou
stanicou, by mala mať dĺžku 228 m a šírku 5 m, v celkovej
rozlohe 1140 m². Druhá časť, smerujúca k priemyselnej
zóne pozdĺž Šávoľskej cesty, bude dlhá 250 m a široká 2 m,
s celkovou rozlohou 500 m²,“ konkretizovala prednostka s tým, že výsledná dĺžka novovybudovaného
cyklochodníka však bude závisieť od priemernej
ceny obstarania.
Ako dodala, druhá časť cyklochodníka, slúžiaceho peším aj cyklistom, tiež zvýši bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky na frekventovanej
Šávoľskej ceste. „Túto cestu využíva množstvo osobných
áut, ale aj kamióny zabezpečujúce prepravu pre podniky
sídliace v priemyselnej zóne. V súčasnosti je tam chodník
v nevyhovujúcom stave, preto je pohyb cyklistov a peších
na tejto trase veľmi nebezpečný,“ doplnila.
Podľa primátora už zámer mesta prešiel cez Výbor pre rozvoj okresu Lučenec a tiež cez rozvojovú
radu pri Úrade vlády SR. „Teraz čakáme na definitívny
verdikt. V prípade schválenia je výstavba plánovaná na
najbližšie dva roky,“ uzavrel.

estský úrad vo Fiľakove, referát
miestnych daní a majetku mesta,
oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom, že žiadosti o poskytnutie zníženia
dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku
za komunálne odpady na rok 2019, sa podávajú správcovi dane a poplatku, t.j. mestu
Fiľakovo, do 31. januára 2019.
Správca dane poskytuje zníženie dane
z nehnuteľnosti vo výške 50% občanom
starším ako 70 rokov, občanom s ťažkým
zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym občanom,
ak nehnuteľnosti slúžia výhradne na ich
osobnú potrebu.
Mesto Fiľakovo poskytuje aj zníženie
miestneho poplatku za komunálne odpady vo výške 50% tým občanom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v oblasti dane
z nehnuteľnosti (vyššie uvedené) aj študentom denného štúdia, ktorí študujú mimo
mesta, s výnimkou denne dochádzajúcich.
Preukazujúcim dokladom je potvrdenie
o návšteve školy za príslušný školský rok,
resp. doklad o poskytnutí ubytovania
(internátny preukaz). Ďalej občanom mesta,
ktorí žijú dlhodobo v zahraničí - dokladom
je povolenie na pobyt, pracovná zmluva
resp. iné potvrdenie, na ktorom je uvedené,
že tento stav trvá aj k 1. 1. 2019. Žiadosti
o úľavy spolu s potvrdením môžete zasielať
aj elektronickou formou na adresu: mesto@
filakovo.sk.

Klaudia Kovácsová

MsÚ

Fotoobjektívom: Cestujúcich potešili nové zastávky. Skončila sa aj revitalizácia na Biskupickej

Mesto zainvestovalo do štyroch autobusových zastávok. Dve z nich sú na Biskupickej ceste.

Druhá obnovená zastávka na Biskupickej ceste.

Zastávka na Ulici Kpt. Nálepku.

Najväčšou zmenou prejde v najbližších dňoch zastávka
na Lučenskej ceste. Mesto do všetkých štyroch zastávok investovalo spolu približne 17-tisíc eur. Práce
vykonávali VPS mesta.

Priestor pred bytovkou na Biskupickej ceste sa v priebehu posledných mesiacov zmenil na nepoznanie. Okrem
nového dvojúrovňového chodníka s odvodnením mesto
zrevitalizovalo zeleň a osadilo nový mobiliár. Práce vykonávali VPS mesta.
Text a foto - Klaudia Kovácsová
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Deti zo znevýhodneného prostredia
dostanú šancu na lepšiu budúcnosť

ZŠ Lajosa Mocsáryho. FOTO - kk

M

esto Fiľakovo požiadalo o regionálny
príspevok vo výške 100-tisíc eur z Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec. Tie chce investovať do spustenia inkluzívneho vzdelávania na
Základnej škole Lajosa Mocsáryho, v ktorej 96
percent žiakov pochádza z marginalizovaných komunít. V rámci projektu chcú dievčatá a chlapcov
zo znevýhodneného prostredia naučiť základným
zručnostiam zameraným na domácnosť.
Ako priblížila zástupkyňa riaditeľa ZŠ L. Mocsáryho Ildikó Kotlár, väčšina žiakov pochádza zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Pre tieto deti
je podľa jej slov nevyhnutné vytvárať špecifické
podmienky vzdelávania s individuálnym prístupom. „Pri nástupe detí do školy je u nich badateľná absencia skúseností s knihou, ceruzkou a papierom či konštrukčnými a didaktickými hrami. Ich sociálne prostredie
im neposkytuje dostatok podnetov pre rozvoj ich osobnosti, ich telesný, psychický či rečový vývin,“ vysvetlila
zástupkyňa. Podľa jej slov deťom chýbajú aj hygienické a pracovné návyky či rebríček spoločnosťou
uznávaných hodnôt. „Nie sú zvyknuté ani samostatne
riešiť úlohy a individuálne sa rozhodovať, čo im spôsobuje
problémy pri samostatnej práci a úlohách rozvíjajúcich
ich tvorivosť,“ dodala.
„Sú tam aj deti z ťažko skúšaných rodín,“ povedal primátor Attila Agócs. V rámci projektu im chce mesto
pomôcť nadobudnúť základné zručnosti a nasmerovať ich na pokračovanie štúdia na stredných školách. „Vidíme, že aj v miestnych fabrikách je práca, ktorá
môže byť pre túto skupinu zaujímavá. Avšak, častokrát
chýba práve stredná škola k získaniu týchto pozícií,“ doplnil. Projekt inklúzie má deti predovšetkým motivovať, pričom úlohu rodiča by mala suplovať škola.
Samospráva dala na vlastné náklady vypracovať
projektovú dokumentáciu, s ktorou sa uchádzala
o regionálny príspevok z Úradu vlády SR v rámci
akčného plánu okresu. Najbližšie tri roky by malo

Ilustračné foto - pixabay

mesto vyčerpať postupne 100-tisíc eur. Z nich
zrekonštruuje štyri učebne, do ktorých nakúpia
potrebné pomôcky a nástroje, zároveň pokryjú náklady na zvýšenú spotrebu energií a na odmeny pre
projektových manažérov a 4 pedagógov školy, ktorí sa nad rámec svojich bežných povinností budú
venovať inklúzii detí.
Sociálne znevýhodnení žiaci vo veku 13 až 16
rokov budú rozdelení do dvoch skupín: Varíme,
pečieme a Rodina, domácnosť. Dvakrát týždenne
sa budú venovať činnostiam ako oprava domácich
spotrebičov, varenie, pečenie, šitie, starostlivosť
o dieťa či základná hygiena. K dispozícii k tomu
budú mať z projektu nakúpené kuchynské a domáce spotrebiče ako chladničky, sporáky, mikrovlnné
rúry, kuchynské roboty či šijacie stroje. Chlapci sa
naučia pracovať s vŕtačkami, pílkami, kladivami či
nožnicami na plech. Chýbať nebudú ani figuríny
novorodencov či prebaľovacie pulty. „Obsiahneme
všetky oblasti života, ktoré by mali deti ovládať k tomu,
aby mohli žiť plnohodnotný život a mať šancu na lepšiu
budúcnosť, ako ich rodičia,“ zakončil primátor.
Verejné obstarávanie sa v súčasnosti chýli ku
koncu. S prácami by sa malo začať už v najbližších
dňoch.

Klaudia Kovácsová

Byť fiľakovským gymnazistom je výsadou

V

piatok 16. novembra si v sobášnej sieni mestského úradu už po tretíkrát mohli, v rámci
obnovenej tradície, prevziať študenti prvého ročníka Gymnázia vo Fiľakove výsadnú listinu mesta.
Vďaka nej sa budú študenti z Fiľakova a iných obcí
a miest regiónu, navštevujúci gymnázium, považovať počas celej doby štúdia za ctených občanov
mesta. Zároveň sa však zaväzujú, že svojím správaním budú vzorom pre všetkých mladých ľudí
a v oblasti vzdelávania budú dosahovať také výsledky, ktorými budú šíriť dobré meno nášho mesta
a svojej školy, ako významnej bašty vzdelania.

fp

Počet členov poriadkových
hliadok sa zvýši

F

iľakovo sa zapojí do novej výzvy na Miestne
občianske poriadkové služby (MOPS). Po novom by tak v uliciach mesta mohli hliadkovať dvaja noví členovia. Projekt ušetrí peniaze mestského
rozpočtu a zlepší podmienky práce členov hliadky.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili v októbri predloženie žiadosti o dotáciu na Ministerstvo
vnútra SR na fungovanie MOPS. Dotáciu vo výške
vyše 200-tisíc eur by mala samospráva spolufinancovať piatimi percentami.
V súčasnosti funguje v meste osemčlenná hliadka, ktorá bola v rámci staršej výzvy zriadená
v decembri minulého roka. Ako však uviedla
prednostka mestského úradu Andrea Mágyelová,
stará výzva mala niekoľko trhlín. „Pri jej vypísaní
sa nepočítalo s tým, že minimálna mzda každým rokom
rastie. Príspevok na hliadky sa preto odvíjal od 435-eurovej minimálnej mzdy, ktorá už neplatí. Doplácali sme
na to,“ vysvetlila prednostka. V novej výzve sa už pri
financovaní projektu bude prihliadať aj na zvyšovanie minimálnej mzdy.
Zároveň bol vo výzve stanovený paušálny príspevok, z ktorého mala samospráva zabezpečiť
stravovanie zamestnancov, ich pracovný odev a výstroj, tvorbu sociálneho fondu a platbu prípadných
príplatkov, vo výške 25 percent. V novej výzve ho
navýšili na 40 percent. „Toto bude opäť výrazne šetriť
mestskú kasu. Najmä v letných mesiacoch bývajú hliadky
prítomné na mnohých mestských podujatiach, kde dohliadajú na poriadok. Po vyplatení víkendových či nočných
príplatkov, ktoré im prináležali, nám pomaly neostávali
peniaze ani na pokrytie ich stravovania, už vôbec nie výstroja a ďalších potrebných vecí, ktoré sme museli dotovať
my. Zvýšený paušál nám preto veľmi pomôže,“ dodala.
Ďalším pozitívom novej výzvy, do ktorej sa mesto
zapojí, je možnosť navýšiť počet členov hliadok na
10. „To znamená príjem do dvoch ďalších rodín.“ Predĺži sa aj trvanie projektu, nakoľko nová výzva bude
oproti pôvodnej končiť o dva mesiace neskôr.
Náplň práce hliadok ostane nezmenená. Naďalej
budú poskytovať sociálne a asistenčné služby, a to
najmä pri udržiavaní verejného poriadku v spolupráci so štátnou i mestskou políciou, zabezpečovaní
plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ochrane
verejného a súkromného majetku či ochrane životného prostredia.

Klaudia Kovácsová

Končí sa platnosť ročných
parkovacích kariet

K

oncom decembra skončí platnosť parkovacích kariet na rok 2018. Obyvatelia si budú
mať možnosť zakúpiť nové ročné parkovacie
karty za nemennú cenu 21 € začiatkom januára
2019. Platná bude do 31. 12. 2019. Kartu, ktorá
bude tentokrát v modrej farbe, si bude možné
zakúpiť v budove VPS, (Farská lúka 3). Zároveň
je možné si ju objednať online prostredníctvom
webovej stránky mesta (filakovo.sk) s následným
osobným vyzdvihnutím karty v budove VPS alebo v klientskom centre MsÚ.

Tibor Tóth,
Prváci. FOTO - kk

riaditeľ VPS
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Vianočné trhy pripravujú aj vo fiľakovskom útulku
V
ážení milovníci zvierat, radi by
sme vás pozvali na vianočné trhy
v priestoroch nášho útulku na Šávoľskej ceste 58 vo Fiľakove, ktoré sa
budú konať v sobotu 8. 12. 2018 medzi 12:00 - 17:00 hod..
Príďte potešiť zvieratká pred Vianocami prechádzkou či pohladením,
čakať na vás bude jarmok s vianočnou
tematikou, kapustnica, perníky, tep-

lý čaj a infostánok. Pomôcť psíkom
môžete aj materiálne, najviac sú potrebné konzervy pre šteniatka aj pre
dospelých psíkov, deky, plachty, staré
oblečenie.
Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa
na vás.

Ilustračné foto - pixabay

Bea Jagošová,

predseda OZ Šťastné labky

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove
v decembri 2018 a januári 2019
02., 09., Zapaľovanie adventných sviečok
16. a 23. Miesto: pred budovou gymnázia
12.
Organizátor: ZO Csemadok Fiľakovo
07. 12.

Posedenie pri jedličke
Miesto: Dom Matice slovenskej
Organizátor: Dom Matice slovenskej vo Fiľakove

13. 12.

Vianočná nálada v múzeu s vernisážou výstavy „Fiľakovskí rómski hudobníci a kapely“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Výstava bude sprístupnená do 05. 02. 2019

14. 12.

Hudba, náš spoločný jazyk – hudobný festival
Sprievodný program: Fiľakovský vianočný jarmok
Miesto: pred budovou radnice
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

15. 12.

Mikulášsky večierok
Miesto: ZŠ Š. Koháriho II.
Organizátor: MO Jednota dôchodcov vo Fiľakove

15. 12.

Radujme sa! – predvianočný festival
Miesto: gymnázium
Organizátori: ZO Csemadok Fiľakovo a Gymnázium –
Gimnázium Fiľakovo

16. 12.

XIV. Vianočný koncert
Miesto: gymnázium
Organizátori: Ženský spevácky zbor Melódia a MsKS
Realizované s finančnou podporou BBSK.

17. 12.

Vianoce 1944 – 2. svetová vojna očami Fiľakovčanov,
premietanie filmu
Miesto: mestská knižnica
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

11:30

16:00

17:00

Vianočné koncerty
18. a 19.
Miesto: základná umelecká škola
12.
Organizátor: ZUŠ – MAI vo Fiľakove
12. 01.
2019

Ples mesta Fiľakovo
Miesto: Vináreň Kállai
Organizátori: Mesto Fiľakovo a Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

18. 01.

Čitateľská beseda s Arpádom Soltészom,
prezentácia autorovej novej knihy
Miesto: mestská knižnica
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

18. 01.

Deň maďarskej kultúry
Miesto: Vináreň Kállai
Organizátor: ZO Csemadok Fiľakovo a OV Csemadok
Novohrad

26. 01.

UDVart Klub – Boj s lukom (lukostrelecká verzia paintballu)
Miesto: ZŠ Š. Koháriho II.
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

14:00
08:00

15:00

16:00

15:00

16:30

16:00

19:00

16:30

19:00

14:00
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Desatoro bezpečného
seniora

M

Emília Mészárosová pri práci. FOTKY - TV LocAll

Vyrobené ručne a v Novohrade
Od augusta tohto roka máme v meste prvú držiteľku certifikátu na používanie značky „Regionálny
produkt NOVOHRAD“. Získala ho výrobkyňa prírodných mydiel z kozieho mlieka a nechtíkových
mastí Emília Mészárosová z Fiľakova.

Z

načku Regionálny produkt NOVOHRAD udeľuje Združenie právnických osôb Región Neogradiensis a tento rok vyhlásil už druhú výzvu
na predkladanie žiadostí. Každý región má neopakovateľný charakter, ktorý je daný prírodným
Emíliine mydlá.
a kultúrnym bohatstvom, históriou a tradíciami
miestnych obyvateľov. Cieľom zavedenia značky ne mastičky, tinktúry a podobne. Lákalo ma to a chcela
je jeho propagácia, podpora miestnych výrobcov a som vytvárať niečo, čo mi bude pripomínať detstvo a tiež
poskytovateľov služieb, podpora uchovávania hod- pokračovať v rodinnej tradícii,“ povedala Mészárosonôt, tradícií a jedinečností regiónu a využívania vá s tým, že s manželom preto hľadali na okolí
miestnych zdrojov. Podmienkou udelenia značky dodávateľa kozieho mlieka. Podľa jej slov chcela,
je, aby žiadateľmi boli remeselníci, ľudoví umelci, aby bola surovina domáca, ekologická a bezpečná.
živnostníci, ľudoví výrobcovia, firmy a organizácie „Kombinovaním s bylinkami, olivovým olejom, esenciálso sídlom alebo s prevádzkou v Novohrade.
nymi olejmi a včelím voskom som začala robiť prírodné
O regionálnu značku sa okrem Mészárosovej mydlá pod názvom „Dedinské dievčence“. Vyrábam mydlá
uchádzali aj ďalší záujemcovia z Fiľakova. Pesto- s vôňou maliny, mäty, medovky, škorice, nechtíka, fialky,
vateľ vína pod názvom „Fiľakovské víno“ Gyula
levandule, hrozna, višne, slivky, broskyne a ďalšími. VšetKarkusz potvrdil, že získať túto značku ostáva jeho ky produkty sú vyrábané ručne v malých sériách, pre zaprioritou. Do ďalších výziev však musí ešte splniť bezpečenie čerstvosti, a časom sa náš sortiment rozšíril od
niektoré kritériá, napríklad vypestovať viac hrozna neparfumovaných mydiel až po spomínané voňavé, REpriamo v tunajších lokalitách. Na týchto podmien- TRO mydlá na holenie, nechtíkovú masť s levanduľou,
kach vraj už so svojou rodinou pracuje. Doposiaľ harmančekom, mätou a inými prímesami,“ vymenovala.
získali značku v našom regióne 11 držitelia a konJej manžel Erik Mészáros potvrdil, že aktivity
com novembra bude komisia rozhodovať o ďalších. svojej manželky plne podporuje a pomáha jej hlavViac informácií nájdete na stránke www.produkt- ne po legislatívnej, marketingovej a špedičnej stránnovohrad.sk.
ke. Jej výrobky, ktoré sú pod stálym biochemickým
Majiteľku certifikátu Emíliu Mészárosovú sme dohľadom, sa dnes predávajú na mnohých miestach
oslovili, aby nám predstavila svoje výrobky i poh- po celom Slovensku i v Čechách, ale aj v iných
nútky, ktoré ju viedli k tomu, aby sa vybrala touto častiach Európy či v Amerike. Vo Fiľakove ich precestou. Pri návšteve v jej dielni nám porozprávala dávajú v NTIC na Podhradskej ulici. Emília ich
aj o začiatkoch jej podnikania. „Pôvodne som chcela tiež predáva vo svojej dielni nad predajňou Anna
vyrábať mydlá z recyklovaného prepáleného kuchynského Shop na Baštovej ulici. Záujemcovia ju nájdu aj na
oleja, ale na úradoch ma s tým vysmiali. Tak som začala stránke www.mydlodedinskedievcence.sk, na rovuvažovať nad inými surovinami a postupmi. Pochádzam nomennej facebookovej stránke alebo na tel. čísle
z dediny a v našej rodine sme vždy mali blízko k prírode. 0910 921 697.
Zbierali a pestovali sme bylinky, vyrábali sme z nich rôzIveta Cíferová

Tiráž
Fiľakovské zvesti – bezplatný mesačník samosprávy
Reg. č. MK SR - EV 3379/09
ISSN 1336 65 21
Vydáva a distribuuje: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25,
986 01 Fiľakovo. IČO: 00316075, tel./fax: 047/4381001, email:
mesto@filakovo.sk
Tlač: Alfa print s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin
Vychádza v náklade 3700 ks v posledný deň mesiaca.

Redakcia
Šéfredaktorka: Mgr. Andrea Illés Kósik (ika), email: andrea.illes.
kosik@filakovo.sk
Zástupkyňa šéfredaktorky: Iveta Cíferová (ic), email: iveta.ciferova@filakovo.sk
Redaktorka a grafička: Bc. Klaudia Kovácsová (kk), email: tlacove@filakovo.sk
Preklady: Mgr. Diana Kovácsová (dk), Bc. Denisa Pócsaová (dp),
PhDr. Peter Fehér (fp), Kinga Palčová (kp), Zoltán Illéš (zi)

inisterstvo vnútra SR spustilo národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov
k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.
Projekt v hodnote vyše 4 miliónov eur sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná
správa.
Hlavnou myšlienkou projektu je zabezpečenie
spolupráce rôznych organizácií a inštitúcií, ktoré
pôsobia v oblasti prevencie kriminality páchanej
predovšetkým na senioroch. Vytvoriť plánujú
aj kontaktné body. „Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia je vytvorenie
a poskytovanie dostupných služieb, na verejne prístupných a známych miestach, vo forme stabilných kontaktných bodov. Kontaktné body budú nielen miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň budú
priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných
systémov a inštitúcií,“ uvádza sa v popise projektu.
Ciele projektu a jeho priebeh boli predstavené aj v okrese Lučenec. Na stretnutí s Veronikou
Buvalovou Polákovou, koordinátorkou projektu
pre Lučenecký okres, sa v polovici októbra zúčastnili aj zástupcovia fiľakovskej samosprávy
a miestnych subjektov zastupujúcich dôchodcov –
KD, MsO JDS, n.o. Nezábudka i bezpečnostných
zložiek – OO PZ SR a MsP. Okrem predstavenia
projektu a jeho realizácie v rámci nášho regiónu,
boli účastníci informovaní o možnostiach nasmerovania obetí trestných činov na kontaktné body
– telefónne čísla regionálnych kancelárií – kde im
bude poskytnuté poradenstvo a pomoc pri riešení
ich prípadu. V záujme zvyšovania prevencie bol
vypracovaný aj informačný leták „Desatoro bezpečného seniora“, ktorý radí, ako sa nestať obeťou trestných činov. Tento letáčik je k dispozícii aj v klientskom centre MsÚ a v kancelárii Klubu dôchodcov
a Mestskej organizácie JDS.
Vážení seniori! V prípade, že ste sa vy alebo vaši
partneri, sused či susedka, dostali do takej situácie, že vás niekto okradol, oklamal alebo prepadol,
obráťte sa so svojím problémom na kompetentné
miesta, prípadne požiadajte niekoho z rodiny, aby
vám s tým pomohol. Pridávame dôležité telefónne čísla, na ktorých vám poradia a pomôžu riešiť
vašu situáciu.
· Koordinátorka projektu pre okr. Lučenec
V. Buvalová Poláková - 0908 797 755
· Regionálna kancelária v Banskej Bystrici
0961 605 790, 0961 605 791
· Senior linka : 0800 172 500
· Polícia na č. 158

Iveta Cíferová
Autorské práva vyhradené. Akékoľvek ďalšie rozmnožovanie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným
súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah
a pravdivosť zverejnených inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov do čísla je do 15. dňa
v mesiaci. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky došlé
po skončení uzávierky neuverejniť. Ostatné príspevky si
v prípade potreby vyhradzuje právo skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Anonymné, hanlivé a politicky angažované príspevky nezverejňujeme.
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Gymnázium dostalo
modernú 3D tlačiareň

FOTO - gymnázium

F

iľakovskí gymnazisti majú dôvod
na radosť. Dostali novú 3D tlačiareň, vďaka ktorej si môžu študenti,
zaoberajúci sa robotikou, navrhnúť
a vyrobiť komponenty, ktoré im doposiaľ chýbali.
Ako priblížil predseda združenia
IN-NOVA László Kerekes, so svojím
občianskym združením stáli pred
siedmimi rokmi pri vzniku tradície
robotiky na gymnáziu a dodnes ju
podporujú. „Nechceli sme, aby sa študenti pri programovaní učili iba „suché“,
nezáživné učivo. Tak sme sa dostali k robotike. Za ten čas sa nám podarilo zakúpiť
množstvo robotov, napríklad NXT 2 alebo
EV3-ky. Študentom sme tiež zadovážili
dron so 4K kamerou,“ povedal Kerekes.
Na rôznych súťažiach zameraných
na robotiku fiľakovskí gymnazisti vynikajú a dosahujú veľmi dobré výsledky. „Práve tam sme sa stretli so situáciami,
kedy študenti nevedeli vyriešiť nejakú
úlohu v dôsledku chýbajúcich súčiastok,
ktoré sa nedajú zakúpiť. Tak prišiel nápad
kúpiť 3D tlačiareň, vďaka ktorej si budú

môcť súčiastky sami navrhnúť aj vyrobiť,“
priblížil s tým, že na jej kúpu prispeli
spoločnosť Adient a Nadácia Pontis.
Študenti navrhujú trojdimenzionálne
objekty v programe 3D Blender, roboty skladajú zo súčiastok Lego.
Štúdium robotiky má na gymnáziu
už niekoľkoročnú tradíciu. Podľa vyučujúcej Moniky Szacskovej sa záujem o tento krúžok z roka na rok zvyšuje. „V súčasnosti ho navštevuje približne
20 žiakov štvorročného aj osemročného
štúdia. Úspech má najmä medzi mladšími
chlapcami. Pomáha im rozvíjať ich kreativitu a zručnosť,“ povedala.
Robotika očarila aj študenta Rolanda Koroncziho. Venovať sa jej
plánuje aj v budúcnosti. „S robotmi sa
stretávame v bežnom živote – medicíne,
priemysle aj domácnosti. V budúcnosti by
sa v priemysle mala robotizácia zvýšiť ešte
o 30 percent. Keďže chcem v tejto oblasti
v budúcnosti pôsobiť, je pre mňa dôležité
získať vedomosti o konštruovaní a programovaní robotov,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová

Základná umelecká škola v opere

V

o štvrtok 15. novembra sa vybraní žiaci a učitelia Základnej
umeleckej školy vo Fiľakove zúčastnili operného predstavenia v Banskej
Bystrici. Naši žiaci každoročne navštevujú operné predstavenie s cieľom
obohatiť svoje vedomosti aj o skutočný zážitok z divadelného, operného či
muzikálového predstavenia. Deti boli
vopred oboznámené s obsahom opery,
ktorej začiatok bol o 18.30 hod..
Operné predstavenie v štyroch
dejstvách, s hosťujúcimi spevákmi z
Talianska, ukázalo skvelé spevácke
aj herecké výkony. Opera La Gioconda bude ešte dlho rezonovať v ušiach
všetkých zúčastnených, pretože v nás
zanechala hlboký umelecký zážitok.
Všetky deti sa na operu hudobného
skladateľa obdobia romantizmu Ponchielliho veľmi tešili, nakoľko vedeli,

že je to taliansky hudobný skladateľ
tvoriaci súbežne z velikánom hudby,
akým bol G. Verdi. Návšteva operného predstavenia bola spojená aj obhliadkou mesta.
Akcia bola podporená z grantu
mesta Fiľakovo, ako aj z prostriedkov
občianskeho združenia Mladý umelec, ktoré pracuje v rámci školy už
niekoľko rokov.

Anton Oláh
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Zážitky nadovšetko

V

lastivedná poznávacia exkurzia zaviedla v októbri štvrtákov zo
ZŠ na Školskej ulici
do Banskej Štiavnice,
kde
navštívili
Banské
múzeum
v
prírode.
Po
úvodnej prednáške
o živote baníkov
a histórii baníctva
si obliekli ochranné
obleky a nasadili prilby. S lampášmi v ruke odvážne sfárali do podzemnej expozície štôlne Bartolomej,
v ktorej sa kedysi dobývali strieborné
a zlatonosné rudy, aby absolvovali
prehliadku originálnych baníckych
priestorov. Druhou zastávkou bol
prekrásny barokový kaštieľ Antol vo
Sv. Antone. Keď si žiaci popozerali starobylý nábytok z celého sveta

a dozvedeli sa zaujímavosti o jeho
obyvateľoch, prešli do poľovníckych
miestností. Tu ich zaujali zbierky trofejí a reálne zvieratá našich lesov, riek
a lúk, s ktorými sa mohli aj odfotiť.
Triedy 4. A a 4. B nevšednými zážitkami sprevádzali učiteľky D. Szabová,
I. Korimová a E. Pivková.

Diana Szabová

Kráľovské pasovanie

N

a našej ZŠ na Školskej ulici už
tradične pasujeme prváčikov do
cechu žiackeho. V tomto školskom
roku bolo pasovanie skutočne slávnostné. Po splnení zaujímavých kráľovských úloh, veselom tanci a zložení prváckeho sľubu pasoval deti
z 1. A a 1. B za oficiálnych prvákov
sám kráľ Peter s kráľovnou Perlou.
Naši deviataci sa pod taktovkou vychovávateľky I. Trelákovej zhostili
svojich úloh skutočne skvele. Prváci
boli šikovní a odvážni, na stanovištiach im asistovali šaškovia Ninka
a Lejka a triedne učiteľky J. Sojková
a S. Koroncziová. Povzbudiť ich prišli

aj rodičia, spolužiaci a predškoláci
z fiľakovských materských škôl, ktorým ďakujeme za účasť. Malý darček
a pasovací dekrét bude spomienkou
na tento deň.

Diana Szabová

Výlet za krásami Vysokých Tatier

V

ysoké Tatry majú svoje čaro
v každom ročnom období a hlavne pre nás, „dolniakov“, zvyknutých
na mierne zvlnené zelené kopčeky
v okolí Fiľakova.
Popásť si oči, prečistiť pľúca a vypustiť z hlavy všetky zbytočnosti, rozchodiť zlenivené nohy a rozhýbať celé
telo, sa podarilo žiakom našej školy
(ZŠ Farská lúka 64/A) spolu s rodičmi a priateľmi školy, ako aj s pedagógmi, predposlednú októbrovú sobotu.
Hoci spočiatku zamračené nebo
v podhorí neveštilo príjemný deň,
pred príchodom k Popradskému plesu sa na nás zvedavé slniečko predsa
usmialo. Doprialo nám naozaj krásne
pohľady na jeseňou sfarbené stromy
i na sivé vysoké končiare. Pri výstupe kľukatým chodníkom na Ostrvu
(1966 m. n. m.) sme si užívali úžasné
výhľady dole k plesu, aj do okolitých

dolín. Ďalšia skupinka našich turistov
sa vybrala zo Štrbského plesa na
Solisko a k vodopádu Skok.
Hoci pri návrate na Štrbské pleso
nás čakala hustá hmla, dojem z výletu
sa v nej nestratil. Tešíme sa na ďalšie
zaujímavé túry po krásnych miestach
našej krajiny.

A. Cigániková, J. Ivaničová
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Fiľakovský futbal oslavuje 110. výročie vzniku

F

iľakovský futbal oslávil 110. výročie. Pripomenuli si ho v sobotu 3. novembra slávnosťou, na
ktorú boli pozvané desiatky bývalých futbalistov
a činovníkov, ktorí sa v minulosti pričinili o rozvoj
futbalu v meste.
Slávnosť sa začala na štadióne FTC, kde za prítomnosti hostí odovzdali do užívania zrekonštruovanú telocvičňu FTC. Desiatky pozvaných hostí
sa neskôr presunuli do penziónu Bebek, kde im
primátor mesta Attila Agócs spolu s prezidentom
FTC Attilom Visnyaim a členmi Komisie školstva,
mládeže a športu, odovzdal pamätné listy, darčekové predmety a tiež brožúru o histórii futbalu, ktorú
FTC vydalo pri tejto príležitosti. Jej autorom je Vladimír Cirbus, ISSF manažér klubu.
Ako Cirbus priblížil, históriu vzniku futbalu vo
Fiľakove datujeme do roku 1908. „Vznik futbalovej
tradície súvisí so založením továrne. Synovia vtedajšieho riaditeľa Adama Mészárosa priniesli do mesta prvú
koženú loptu. Hoci vtedajší chlapci spočiatku nepoznali
pravidlá, nemali ani bránky, môžeme to pokladať za začiatky futbalu u nás,“ povedal Cirbus. Postupom času
si fiľakovský tím zadovážil potrebný výstroj a prvý
oficiálny zápas odohral 1. 11. 1911 proti mužstvu
z meštianky zo Šalgótarjánu. „Zápas ale nedohrali,
lebo za stavu 2:1 sa pohádali,“ dodal s úsmevom.
S príchodom Prvej svetovej vojny futbal v meste dočasne zanikol. Neskôr, v roku 1919, založili
robotníci továrne športový klub Haladás (Pokrok).
Trénovali na Stephaniho lúke pri Železničnej ulici.
„Miestni meštiaci sa však pričinili o jeho zánik. V roku
1920 tak vznikol, za veľkej finančnej pomoci vtedajšieho
riaditeľa smaltovne Viliama Hulitu, nový klub s názvom
FTC – Füleki Torna Club.“ Počas svojej vyše dvadsaťročnej existencie sa radil k profesionálnym klubom,
ktorý preslávil meno fiľakovského futbalu v celej republike. Hrávali tu aj zahraniční platení hráči. „Jedným z nich bol aj Árpád Posztander z Diósgyőru, ktorý sa
po odchode z Fiľakova stal prvým zahraničným hráčom
talianskej Fiorentiny.“
Za zlatú éru fiľakovského futbalu možno podľa
Cirbusa považovať 30. roky. „Už v ročníku 1933-34
vyhrali Fiľakovčania okresnú súťaž a postúpili do divízie.
Tam sa stali majstrami Slovenska.“ V roku 1937 svoj
úspech FTC zopakoval. „V tom čase tu hrali hráči z Budapešti, Senca, Prahy, zo Slovana. Bola to éra, ktorá sa
už v našej histórii nezopakovala.“ S blížiacou sa II. svetovou vojnou hráči postupne opúšťali klub. Po pripojení Fiľakova k hortyovskému Maďarsku hralo
mužstvo v tretej triede maďarskej národnej súťaže.
Počas vojny futbal upadol, tribúnu a ihrisko rozbili

Jesenná časť sa futbalistom vydarila.
Vízteleki povedie mužstvo aj na jar

F

Oslava výročia. FOTO - kk

Tím z roku 1912. FOTO - Archív VC

tanky, výstroj hráčov zhabali Nemci. „Po vojne vznikol klub ŠK Závody Fiľakovo. Od roku 1949 bol štadión
osvetlený a tak sa začali hrávať aj večerné zápasy.“
V roku 1953 už klub niesol názov Spartak
Fiľakovo. Úspech dosiahli v rokoch 1958-59, kedy
káder pozostával z vlastných odchovancov. „Hrávali
tu výborní bratia Zliechovskí, bratia Danyiovci, bratia
Molnárovci či brankári Magdeme a Solymosi. Mužstvo
skončilo v tabuľke na prvom mieste a postúpilo do divízie.“
Od roku 1960 sa klub premenoval na TJ Kovomier. Ten dosiahol najväčší úspech v ročníku
1986–87, kedy postúpili do 2. národnej ligy. „V tejto
lige odohrali tri sezóny. Po Nežnej revolúcii sa klub vracia k svojmu historickému názvu FTC, ktoré nosí dodnes.
V roku 1993 sa osamostatnil od Telovýchovnej jednoty
a vzniklo OZ FTC.“ FTC dosiahlo úspech v roku 2007,
kedy postúpil do najvyššej stredoslovenskej súťaže,
3. ligy. „Opätovne tam postúpil v roku 2016 a hráva ju
dodnes,“ uzavrel.
Organizátori podujatia ďakujú Penziónu Bebek za
poskytnutie priestorov.

Klaudia Kovácsová

utbalisti FTC majú za sebou úspešnú jesennú
časť sezóny 2018/19. Skončili na štvrtom mieste tabuľky. Darilo sa im aj v Slovnaft Cupe. V jarnej časti získa tím nové hráčske posily, na čele
ostáva tréner János Vízteleki.
Tohtoročná sezóna sa futbalistom FTC vydarila nad očakávania. Kým v minulom roku bojovali
o zotrvanie v 3. lige Stred, v súčasnosti zimujú na
4. mieste. Istý čas dokonca strávili na prvej priečke rebríčka. „Nemali sme vydarenú iba jeseň, ale celý
kalendárny rok, ktorý patril k najlepším v histórii fiľakovského futbalu,“ povedal prezident FTC Attila Visnyai. Počas jesennej časti sa tímu podarilo
deväťkrát vyhrať, dvakrát remizovať a štyrikrát
prehrali, čo predstavovalo zisk 29 bodov. Za úspechom mužstva stojí podľa prezidenta celé mužstvo
na čele s trénerom Jánosom Víztelekim. „Nerád by
som vyzdvihol jednotlivcov. Každý jeden hráč na ihrisku i lavičke prispel k dobrým výsledkom. Napriek tomu
musím spomenúť našu legendu Kornela Teleka, ktorý
tradične urobil kus roboty na ihrisku aj v šatni,“ povedal prezident. Spomenul aj úspech mužstva v Slovnaft Cupe, kde po víťazstvách nad Hajnáčkou,
Banskou Bystricou a Medzibrodom FTC zdolal až
Liptovský Mikuláš.
Koniec jesennej časti sa však nevydaril podľa predstáv. „Svoju úlohu v tom zohrali aj tresty od
disciplinárnej komisie za nešťastný incident po derby
v Lučenci a zdravotné problémy. Aj keď niektoré zápasy
nevyšli podľa našich predstáv, myslím, že sme jesennú
časť dohrali na úrovni, za ktorú sa nemusíme hanbiť,“
zhodnotil.
Prezident vyzdvihol aj fiľakovskú fanúšikovskú základňu, ktorá im bola oporou pri každom
zápase. „Stáli pri nás aj pri nečakaných zaváhaniach,
za čo im patrí veľká vďaka. Taktiež ďakujem hráčom,
trénerovi a každému, kto prispel k chodu klubu, či už
ide o sponzorov, dobrovoľníkov, usporiadateľov a najmä
samospráve, bez ktorej by futbal neexistoval,“ vymenoval Visnyai.
Ako ďalej pokračoval, v klube by počas zimy
malo nastať niekoľko zmien. Odchod zatiaľ avizoval brankár Aleksa Tojagič. Posilniť plánujú aj
hrot a zadné rady. Na poste trénera však ostáva
János Vízteleki. „Asistentom trénera bude Richard
Farkaš, masérom Gyula Gál a vedúcim mužstva Ladislav Szakó. V pondelok 14. januára spoločne nastúpime do prípravného kolobehu,“ uzavrel prezident.

Klaudia Kovácsová

Balex Trade Futsal liga odštartovala už svoju desiatu sezónu

B

alex Trade Futsal liga vo Fiľakove odštartovala, pod patronátom Alexandra Baloga, už svoju desiatu sezónu. Jej otvorenie prebehlo v sobotu
17. novembra tradične v telocvični na Farskej lúke.
Úvodným zápasom predchádzalo slávnostné otvorenie v podobe folklórneho vystúpenia a príhovorov.
„Mrzelo by ma, ak by sme súťaž neusporiadali. Je to
pre nás veľký záväzok a sme radi, že aj tento rok môžeme
počítať s podporou pána Baloga a jeho firmy,“ povedal
Stanislav Villányi, ktorý spolu s manželkou Erikou
ligu organizuje. Futsalová liga bude pokračovať
v duchu predošlých ročníkov, menšie zmeny čakajú súťažiacich len v pravidlách. V tomto ročníku sa

bude počas sobôt stretávať osem mužstiev. Pod dohľadom rozhodcovskej dvojice Mariana Jačmeníka
a Mareka Antalíka budú hrávať vždy medzi 12-tou
a 15-tou hodinou na Farskej lúke.
Podľa Villányiho mali aj v tomto roku mužstvá
o ligu veľký záujem. „Bohužiaľ, mohli sme prijať iba
osem z nich. Ak by sme neboli limitovaní časom, liga
mohla mať aj dvanásť až štrnásť účastníkov,“ dodal. K
stabilným družstvám Galaxy, Balex Trade Team,
Mladé Pušky, Energy Team či vlaňajším víťazom
FC Thorma, sa tento rok pripojili tri nové tímy –
Matyas RS, Hey Taxi a OŠK Biskupice JPM Plus.
Súťaž by mala potrvať do polovice februára.

Klaudia Kovácsová

Zľava Ladislav Estefán, Stanislav Villányi a rozhodcovia Marián Jačmeník a Marek Antalík. FOTO - JM

