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Dom Matice slovenskej funguje s poverenou riaditeľkou
Matičiari z Fiľakova a okolitých obcí si v sobotu
10. februára pripomenuli ľudové tradície rozlúčky so zimou fašiangovaním po domoch v obci Ratka a kultúrnym programom pod názvom
„Pochovávanie basy“. Týmto programom však
predchádzalo pracovné stretnutie predstaviteľov tunajších samospráv, zástupcov miestneho
odboru MS vo Fiľakove a delegácie z Ústredia
MS v Martine, ktorú viedol nový (pozn. od novembra 2017) predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Konalo sa na podnet starostov obcí
z okolia a zúčastnil sa ho aj fiľakovský primátor
Attila Agócs. Nielen hostiteľ, ratkarsky starosta
Milan Spodniak, ale všetci vyššie spomínaní a
desiatky matičiarov očakávali od stretnutia dô-

ležité vyriešenie situácie v Dome Matice slovenskej vo Fiľakove, presnejšie niekoľko týždňové
šumy o jeho prípadnom zrušení a odpoveď na dôvod odvolania jeho riaditeľky Miroslavy
Podhorovej z funkcie. Obdobná je aj situácia s
odvolaním riaditeľky DMS v Lučenci Aleny
Rezkovej. Obe dostali výpoveď z týchto postov
k 31.1.2018. Vo svojom oficiálnom vyhlásení
pre všetkých účastníkov pracovnej porady a
hlavne k matičiarom, deťom a rodičom detí z FS
Jánošík sa predseda MS Marián Gešper vyjadril,
že v ich záujme je určite zabezpečiť aj naďalej
fungovanie matičných stánkov tak vo Fiľakove,
ako aj v Lučenci, ale chcú vyriešiť ich personálne obsadenie ekonomickejším spôsobom. Mo-

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov volila nové vedenie
Jedno z najväčších občianskych združení nielen
v okrese Lučenec, ale z tých dôchodcovských v
rámci celého bystrického kraja, je fiľakovská
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska, ktorá tu funguje už celých 23 rokov.

Primátor mesta Attila Agócs a nový predseda
MsO JDS Juraj Jelínek – na oslavách jubilantov
pred vyše rokom (Foto: Zoltán Schnelczer)

Zakladali ju 15. marca 1995 najmä bývalí zamestnanci š.p. Kovosmalt, ale aj ďalších zamestnávateľov vo Fiľakove. K 31.decembru
2017 mala mestská organizácia presne 566 aktívne platiacich členov. Medzi jej úplne prvých

zakladateľov patrí Milan Chytil, ktorý sa stal aj
prvým predsedom MsO a napokon to v tejto
funkcii potiahol takmer štvrťstoročie. 6. februára 2018 sa uskutočnila hodnotiaca členská
schôdza MsO JDS vo Fiľakove, čo prinieslo aj
značné zmeny vo vedení organizácie, keďže sa
konali aj voľby nového predsedníctva a revíznej
komisie a dokonca podľa zmien v stanovách už
nie na troj, ale až na štvorročné obdobie. Za nového predsedu mestskej organizácie bol zvolený
Juraj Jelínek a výbor tvoria „starí“ i noví členovia v zložení: Viola Fajdová, podpredsedkyňa
MsO, Helena Alštocková, hospodárka, Iveta
Cíferová, tajomníčka a členovia – Edita Jelíneková, Magdaléna Halgašová, Helena Kurunciová, Ľudovít Mokány a Štefan Szabó. Revíznu
komisiu budú tvoriť Zuzana Antaličová ako
predsedkyňa RK a Silvia Kómárová a Jozef
Bystron – členovia RK. Už spomínanému Milanovi Chytilovi bol zhromaždením delegátov odhlasovaný a udelený titul Čestný predseda MsO
JDS a tak veríme, že na našich podujatiach

mentálne je poverená vedením oboch matičných
domov pracovníčka DMS v Lučenci Simona
Šimová.
Napriek týmto skutočnostiam si plná sála „kulturáku“ užila krásny fašiangový program v podaní detí z DFS Jánošík a tiež žiakov zo ZŠ Š. Koháriho II. z Fiľakova. Sobotný večer napokon
patril mládeži a dospelým, ktorí si vytvorili na fašiangovej „diskozábave“ skvelú atmosféru.
Iveta Cíferová
nebude chýbať ani v ďalšom období. Na výročnej schôdzi privítali delegáti medzi sebou aj
čestných hostí, ktorými boli z vedenia mesta primátor Fiľakova Mgr.Attila Agócs, PhD. a prednostka MsÚ PhDr. Andrea Mágyelová. Z okresnej organizácie prišla predsedkyňa Ing. Zuzana
Lošťáková a pozvanie prijal aj predseda
Krajskej organizácie pán Ján Hlaváč, ktorý bývalému predsedovi odovzdal Ďakovný list Ústredia JDS za dlhé roky kvalitnej práce a novým
funkcionárom poprial veľa úspechov do nasledujúcich rokov. Poďakovania sa ušli aj všetkým
bývalým členom výboru, alebo mestskej rady
(dôverníčkam), ktorí vykonávali svoje funkcie v
práve končiacom volebnom období a v tom
ďalšom už, predovšetkým kvôli veku, či zdravotným problémom, pokračovať ďalej nebudú.
Na nový výbor tak teda čakajú minimálne štyri
roky tvorivých aktivít a samozrejme aj obľúbených a osvedčených akcií. Tá prvá v roku – Oslavy MDŽ – sa bude konať už 10. marca 2018,
tentoraz však v telocvični ZŠ Štefana Koháriho
II. na Mládežníckej ulici. Tešíme sa na Vás.
za výbor MsO JDS – Iveta Cíferová

Konrád Rigó vo Fiľakove predstavil nový dotačný systém ministerstva kultúry
V Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove
prebehla vo štvrtok 8. februára diskusia so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry Konrádom Rigóom. Diskusie o novej dotačnej schéme
Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín sa zúčastnilo približne 50 zástupcov kultúrnych organizácií, mimovládnych organizácií
a združení z Fiľakova a okolia.
„Podobné diskusie sú pre nás dôležité, my dostávame spätnú väzbu a ľudia zas informácie z
prvej ruky. Od roku 2018 funguje nový Fond na
podporu kultúry národnostných menšín, čo je
veľmi dôležitá zmena,“ vysvetlil štátny tajomník
s tým, že sa v tomto roku podstatne zmenil aj do-

tačný proces a témy, na ktoré môžu záujemcovia
žiadosti podávať. Na kultúru národnostných
menšín vyčlenili podľa jeho slov dvojnásobne
väčší balík financií, než doteraz. „Celkový rozpočet je v tomto roku osem miliónov eur, z ktorých každá národnostná menšina má svoj podiel. Výška podpory pre jednotlivých žiadateľov
sa pohybuje medzi 500 a 66 000 eur,“ doplnil
štátny tajomník. Cieľom vytvorenia fondu má
byť decentralizácia podporných systémov. „Po
vytvorení Audiovizuálneho fondu a Fondu na
podporu umenia je toto ďalším krokom k nášmu
cieľu. O tom, kto dotáciu dostane a koľko dostane, teraz už nerozhodujú úradníci na minister-

stve, ale odborníci v danom sektore,“ dodal.
So štátnym tajomníkom diskutovali aj primátor
Attila Agócs a riaditeľka Mestského kultúrneho
strediska Andrea Illés Kósik. „Momentálne je
čas podávania žiadostí a preto sme veľmi radi,
že k nám pán Rigó prišiel, priblížil nám nový dotačný systém a odpovedal na naše otázky. Som
presvedčená, že to bolo prínosné pre všetkých zúčastnených,“ povedala riaditeľka. Nový dotačný
systém hodnotí pozitívne. „Nakoľko funguje
takmer rovnako ako Fond na podporu umenia, s
ktorým väčšina z nás už má bohaté skúsenosti,
zjednoduší nám to prácu,“ zakončila.
Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta
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Ján Lunter: Biskupická cesta vo Fiľakove je
v katastrofálnom stave, situáciu napravíme
Zdevastovaný úsek cesty mal byť zrekonštruovaný ešte pred začiatkom zimy. Kvôli nezákonnému verejnému obstarávaniu
predchádzajúceho vedenia kraja sa však
doteraz nedočkal opravy. Podobne sú na
tom aj ďalšie cesty v okresoch Lučenec a
Zvolen v celkovej dĺžke 25 kilometrov.
Predseda BBSK Ján Lunter sa rozhodol
havarijnú situáciu okamžite riešiť.
Aj keď boli v rozpočte na rok 2017 vyčlenené financie na rekonštrukciu ciest v lučeneckom a zvolenskom okrese vo výške
1,5 milióna eur, doteraz nedošlo k plneniu
zákaziek. V dôsledku nezákonného verejného obstarávania predchádzajúceho vedenia kraja došlo k situácii, že až dvakrát
odstúpili dodávatelia od realizácie zákazky.
V minulom roku sa preto nestihol v rámci
schváleného balíka zrekonštruovať ani kritický úsek Biskupickej cesty vo Fiľakove.
Po zimnom období je tak cesta v katastrofálnom stave. Na vlastné oči sa o tom prišiel presvedčiť aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján
Lunter. Primátorovi Fiľakova Attilovi Agócsovi a obyvateľom mesta prisľúbil sko-

rú nápravu.
„Hneď ako nám to počasie dovolí a
budeme môcť použiť teplé asfaltové zmesi,
opravíme tie najhoršie časti tohto úseku.
Zároveň pracujeme na spustení verejného
obstarávania na výber dodávateľa
rekonštrukcie cesty, tak aby všetko bolo v
súlade so zákonom. Akonáhle bude známy
víťaz súťaže, začneme s komplexnou
rekonštrukciou tohto úseku. Pri dodržaní
všetkých zákonných podmienok by to
mohlo byť na konci mája resp. na začiatku
júna,“ povedal Ján Lunter.
„Situácia na Biskupickej ceste je naozaj
vážna. Som preto veľmi rád, že pán
predseda Lunter prijal naše pozvanie a
videl to na vlastné oči. Tento problém sme
spolu so starostom susedných Biskupíc v
priebehu minulého roka viackrát avizovali
bývalému vedeniu župy. A hoci sme sa
dostali na zoznam investičných akcií,
verejné obstarávanie bolo fiaskom. Registrujeme nespokojnosť našich občanov s
touto situáciou a preto nás veľmi teší prísľub pána Luntera,“ doplnil primátor
Fiľakova Attila Agócs.
Matej Bučko, hovorca BBSK

Inventarizácie majetku mesta za rok 2017
Mesto Fiľakovo vykonáva každoročne na
konci kalendárneho roka bilancovanie hospodárenia s verejnými financiami v zmysle zákona o účtovníctve. Mestský úrad a organizácie ním zriadené, t.j. celkom 4 základné školy, Základná umelecká škola, 2
materské školy, Mestské kultúrne stredisko, Hradné múzeum, Verejnoprospešné
služby mesta, Nezábudka n.o. (Domov seniorov) a Tectum n.o. (podnikateľský
inkubátor) disponovali k 31.12.2017 s
hmotným majetkom (HM) v celkovej hodnote 23 397 822,54 EUR. Táto hodnota je
vyššia oproti hodnote HM evidovaného ku
koncu roku 2016 v sume 22 918 051,43
EUR o 479 771,11 EUR, čo predstavuje
2,05% nárast.
Okrem hmotného majetku mesto vykazuje pozemky v hodnote 3 402 498,57 EUR,
nehmotný investičný majetok v sume 114
688,96 EUR, finančné investície vo forme
majetkových cenných papierov v celkovej
hodnote 2 234 838,77 EUR, finančné in-

vestície vo forme majetkového vkladu v
obchodnej spoločnosti FILBYT s.r.o. Fiľakovo v sume 581 889,00 EUR a peňažné
prostriedky a ceniny na účtoch a pokladniciach vo výške 558 797,58 EUR.
Mestský úrad a jeho organizácie evidovali
k 31.12.2017 pohľadávky v celkovej výške 354 943,57 EUR a celkový rozsah záväzkov k tomuto dňu činil 1 367 630,65
EUR.
V priebehu roka 2017 boli znížené daňové
pohľadávky za obdobie 1998-2016 v celkovej výške 43 056,85 EUR.
Mestom a ním zriadenými organizáciami
dosiahnuté výsledky, ktoré boli v rámci inventarizácie vyjadrené číselnými hodnotami, sú jednoznačnými dôkazmi o efektívnom, účelnom a hospodárnom využití
všetkých dostupných verejných finančných prostriedkov počas celého roka
2017.
Ing. Zoltán Varga, Mestský úrad,
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Oznámenie o zverejnení
zoznamu daňových
dlžníkov k 31.12.2017
– posledná výzva
pre neplatičov!
Vedenie mesta Fiľakovo oznamuje širokej
verejnosti, že aj v roku 2018 zverejní
zoznam všetkých daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12. 2017
daňový nedoplatok, ktorý presiahol u
fyzickej osoby 160,00 eur a u právnickej
osoby 1.600,00 eur. Vyzývame preto opäť
všetkých neplatičov, ktorí si ešte nesplnili
svoju daňovú a poplatkovú povinnosť voči
správcovi dane a poplatku za uplynulé
obdobie, aby tak urobili najneskôr do doby
zverejnenia zoznamu, pretože následne po
zverejnení zoznamu mesto zaháji daňové
exekučné konanie.
Ing. Zoltán Varga, Mestský úrad,
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Útulok sa ďalej rozširuje
Ďalší rok je za nami a opäť prichádza možnosť podporiť naše občianske združenie,
ktoré už štvrtý rok vedie útulok Šťastné
labky vo Fiľakove, poukázaním 2% daní z
príjmov.
V roku 2017 sme budovali hlavne vonkajšie priestory a výbehy pre psíky, nutná bola
demolácia menšej budovy, na jej mieste by
sme tento rok chceli vybudovať vnútornú
karanténu pre psíky. Čaká nás aj dokončenie boxov vo vnútri domu, hlavne pre šteniatka a pre psíkov po operácii, ďalej vytvorenie veterinárnej miestnosti a potrebné
opravy.
V minulom roku sme zachránili takmer 600
psíkov a 48 mačičiek, na veterinárnu starostlivosť, potrebné operácie a zákroky sú
potrebné tisícky eur. Prevádzkovať útulok
vieme len s Vašou podporou.
Prosíme pomôžte nám pomáhať!
V prípade právnickej osoby je potrebné doplniť nasledovné údaje do Vášho daňového
priznania.
Právna forma: občianske združenie IČO:
42197759
Názov: Občianske združenie Šťastné labky
Adresa: Farská lúka 66, 986 01 Fiľakovo
V prípade fyzickej osoby stačí vyplniť a potvrdiť u Vášho zamestnávateľa aktuálne tlačivá, ktoré si môžete vyzdvihnúť v klientskom centre Mestského úradu.
V mene našich psíkov veľmi pekne ĎAKUJEME za Vašu pomoc a podporu!
Beata Jagošová, predseda OZ
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Chystajú sa nové programy s družobným mestom
Trojčlenná delegácia 10-ho februára navštívila najnovšie družobné mesto Fiľakova, Szigethalom. Na stretnutí sa zúčastnili László
Kerekes, zástupca primátora mesta, Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja
mesta MsÚ a Andrea Illés Kósik, riaditeľka
MsKS. Cieľom návštevy bolo spresnenie
koncepcie spolupráce medzi družobnými
mestami na rok 2018.
Mestá Szigethalom a Fiľakovo v januári
2017 podpísali zmluvu o spolupráci, na základe ktorej sa v minulom uskutočnili spoločné podujatia. Vo februári delegácia z Fiľakova navštívila Szigethalom, aby vypracovali plán spolupráce. V zmysle tejto dohody
sa v troch oblastiach – šport, mládež a kultúra
– zrealizovali spoločné podujatia. V minulom roku sa uskutočnila bežecká súťaž
Fiľakovský cross, na ktorú prišli súťažiť aj
športovci zo Szigethalmu, kým naši bežci si
vyskúšali svoju šikovnosť na prekážkovej

Výberové konanie
Mesto Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie
na jedno pracovné miesto pracovníka Stavebného úradu. Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.03.2018 o 8:30 hod. v priestoroch malej zasadačky (1. poschodie, č. dv.
106) Mestského úradu Fiľakovo.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť
osobne alebo zaslať poštou na adresu Mesto
Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25, 986 01
Fiľakovo. Obálku označte: „VK Stavebný
úrad“
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie
do zamestnania je 19.03.2018 o 15:00 hod.
Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do
výberového konania boli doručené po termíne
uzávierky, nebudú zaradení do výberového
konania.
Výberového konania sa môžu zúčastniť iba
záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Prihláseným uchádzačom nebudú
zasielané pozvánky na výberové konanie –
zúčastnia sa výberového konania v stanovený
deň.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
1) Agenda preneseného výkonu štátnej správy
na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku podľa stavebného zákona k vydávaniu územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a rozhodnutí
o sankciách pri porušení stavebného zákona.

dráhe družobného mesta. Do letného tábora
Novohrad – Nógrád Geopark sa prihlásilo 12
detí a 2 dospelí a presne taký istý počet detí a
dospelých išlo do tábora do mesta Bér. Podujatie Hradného múzea vo Fiľakove s názvom
Historické hradné hry sa uskutočnili v lete,
na ktoré sa prišla pozrieť delegácia zo Szigethalmu a pozvala lukostreleckú skupinu Fiľakovských vlkov na dobové stretnutie do Emese parku.
Na rok 2018 družobné mestá už majú naplánované rôzne oblasti, v ktorých by chceli spolupracovať. Každá strana má záujem uskutočňovať programy v oblasti športu a aj kultúry. Fiľakovo angažovalo organizovanie aj
takých podujatí, ktoré by sa týkali dôchodcov. Pre Szigethalom sú prioritou naďalej aj
programy pre mládež, „aby ďalšia generácia
tiež vzájomne poznala tradície družobných
miest, aby sa vzťahy medzi nimi prehĺbili a
vznikli nové priateľstvá“ – povedal István Do2) Agenda preneseného výkonu štátnej správy
na úseku povoľovania miestnych a účelových
komunikácií (komunikácie, spevnené plochy
a parkoviská).
Zamestnávateľ: Mesto Fiľakovo
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Fiľakovo,
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.
Druh pracovného úväzku: plný úväzok
Platové zaradenie: v zmysle zákona NR SR č.
553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania: 01.04.2018.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o
prijatie do zamestnania:
ź štruktúrovaný životopis uchádzača (CV)
vo formáte Europass
ź doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
ź súhlas so spracovaním osobných údajov
K žiadosti môžu byť priložené aj nasledovné
doklady:
ź doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť vykonávať činnosť pracovníka stavebného úradu, resp. prax v odbore
ź odporúčania alebo pracovné hodnotenia
od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti
spolupracoval
Kvalifikačné predpoklady:
ź vysokoškolské vzdelanie – stavebného
smeru

Klub dôchodcov vo Fiľakove očakáva nových členov
Pred 30 rokmi zriadilo mesto Fiľakovo pre
svojich občanov seniorského veku
spoločenské priestory, tzv. Klub dôchodcov.
Vyše dve desaťročia sídlil v rodinnom dome na
Rázusovej ulici, ktorý patril fiľakovskej
rímskokatolíckej farnosti a od januára 2012 sa
dôchodcovia stretávajú v priestoroch budovy
Vigada, kde sídli aj mestská knižnica. V
minulom roku bol síce počas letnej sezóny
zatvorený, ale od októbra už znovu funguje a
pozýva všetkých seniorov v meste, aby si našli
čas stráviť v kruhu svojich rovesníkov pár
príjemných chvíľ 2x do týždňa. Prevádzková

doba je každý pondelok od 13.30 do 16.00
hod. a v stredu od 13.00 do 16.00 hod. Členský
poplatok na celý rok je len 2 eurá. Vedúcou
Klubu dôchodcov je Elena Lipničková. Okrem
veselých a pohodových stretnutí v týchto
priestoroch ponúkajú svojim členom počas
roka aj množstvo výletov za kultúrou, zájazdy
za kúpaním alebo väčšie spoločenské akcie.
Vítaní sú všetci, ktorí majú radi smiech, dobrú
náladu a množstvo nápadov ako užitočne tráviť
voľný čas aj v seniorskom veku.
Iveta Cíferová

monkos v zastúpení mesta Szigethalom.
Partnerské mestá na základe návrhov, ktoré
odzneli na februárovom stretnutí, v najbližších mesiacoch definitívne konkretizujú aktivity a podľa vzájomnej dohody v roku 2018
zrealizujú 3-3 programy v Szigethalome a vo
Fiľakove, na ktorých sa zúčastnia delegáti a
hostia družobných miest.
Andrea Illés Kósik

Historický park v meste Szigethalom (Foto: itthon.hu)

ź úplné stredné odborné vzdelanie (stredné s

maturitou) – stavebného smeru
Ďalšie výberové kritériá:
ź znalosť slovenského jazyka slovom aj
písmom
ź práca s PC (Microsoft Word, Microsoft
Excel, práca s internetom)
V prípade, že na základe výberových kritérií
komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako
vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia
posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
ź osobnostné predpoklady: empatia; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť
riešiť konflikty
ź skúsenosti v oblasti činnosti stavebného
úradu
ź prax na stavebnom úrade
ź znalosť maďarského jazyka
ź osobný záujem priebežne sa vzdelávať
v odbornej problematike a pod.,
ź odporúčania a pracovné hodnotenia od
predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
Každý úspešný uchádzač o pracovnú pozíciu,
ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).

Oznam pre členov
urbárskeho spoločenstva
Výbor Urbárskeho a lesného pozemkového spoločenstva Fiľakovo zvoláva na
deň 09. 03.2018 (piatok) o 16.30 hod.
zhromaždenie členov spoločenstva do
Mestského kultúrneho strediska na Nám.
slobody 30 vo Fiľakove.
Ing. Zoltán Varga,
predseda výboru UaLPS

Školstvo
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Fašiangový február
Fašiangové obdobie je charakteristické zábavou, karnevalmi a plesmi. Stalo sa už tradíciou
na našej ZŠ na Školskej ulici, že pravidelne v

tomto čase pripravujeme karneval pre deti, ktoré sa vďačne menia na rozprávkové a fantastické bytosti a aj maškarádu pre dospelých, ktorí vítajú priateľskú a neformálnu zábavu. Vo vyzdobenej telocvični v piatok 9. februára na deti
čakala veselá zábava, bohatá tombola a súťaže
v kovbojskom duchu, ktoré navodili správnu
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karnevalovú atmosféru. Indiáni, princezné, bojovníci, športovci a zaujímavé masky zo zvieracej ríše boli odmenené za svoju šikovnosť
sladkosťami. V sobotu 10. februára večer pokračovala zábava pre dospelých, ktorí si svoje
nápadité masky pripravili ozaj premyslene. Do
tanca im vyhrávalo až do svitania duo Kelemen
a na parkete ste mohli stretnúť víly, tanečnice,
Casanovu, Karkulku, Pipi, sultána s háremom,
doktorku a sestričku, letušku, požiarnika, poľovníka, ale aj Johna Lennona so svojou Yoko.
Všetkým maskám srdečne ďakujeme za účasť
na našich podujatiach!
Fašiangy sme zavŕšili na Valentína koncertom
populárneho speváka Martina Krausza pod názvom Láska, dobro, zlo. Bol zameraný na medziľudské vzťahy a naše životné ciele. Súčasťou predstavenia bola príležitosť pre deti, aby
si zaspievali a zatancovali s Timkou zumbu.
Žiaci sa dobre bavili a všetci odchádzali príjemne naladení. Fotoreportáže zo spomenutých podujatí nájdete na našich internetových
stránkach.
Mgr. Diana Szabová ZŠ Školská 1,
Fiľakovo

Rozlúčka s fašiangami
Fašiangy sú prechodným obdobím medzi
zimou a jarou a zároveň sú symbolom
hodovania, zábav, karnevalov a veselosti.
Tradíciou v tomto období je na našej Základnej
škole na Farskej lúke vo Fiľakove karneval.
Tento rok sme ho začali preoblečení v maskách
už od rána – v triedach. Potom sa žiaci prvého
stupňa v rôznych kostýmoch a maskách vybrali
na fašiangový sprievod ulicami nášho mesta, čo
sa neobišlo bez kriku, spevu a veselosti. S
fašiangovými vinšmi sme zavítali do obidvoch
materských škôlok v našom meste, kde sme
pobavili detičky v predškolských triedach.
Predškoláci sa k nám pridali tiež a predviedli
svoje veselé pesničky a pani učiteľky odmenili
deti sladkosťami.
Naši „fašiangovníci“ sa po návrate do školy pridali k svojim starším spolužiakom a kamarátom. Tí sa zabávali na karnevalovej diskotéke,
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ktorú mali spestrenú zábavnými úlohami.
Spojením tradičného fašiangového sprievodu v

Súťaž pre študentov
stredných škôl
Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu spolu s ďalšími partnermi vyhlasuje
druhý ročník súťaže písomných prác pre
študentov stredných škôl s názvom História
Novohradu.
Okrem hodnotných vecných cien budú študenti so svojimi prácami súťažiť aj o finančné
prémie v celkovej hodnote 550€. Do súťaže sa
môžu zapojiť všetci študenti stredných škôl
(aj mimo Novohradu), podmienkou je, aby sa
témy ich práce dotýkali nášho regiónu. Podrobné podmienky, témy prác, termíny a pravidlá súťaže je možné nájsť v štatúte, ktorý
bol zverejnený na FB, na stránke Priatelia histórie Novohradu, prípadne si ho záujemcovia
môžu vypýtať na emailovej adrese:
kniha.hornohrad@gmail.com.
OZ Priatelia histórie Novohradu

maskách s pesničkami a vinšami a dobrej
karnevalovej diskotéky sme spolu s našimi
žiakmi prežili príjemný a veselý deň.
Mgr. Alena Cigániková, ZŠ Farská lúka

,
,
Palócka Velká noc na Filakovskom hrade

2. apríla na Veľkonočný pondelok o 10:00 hodine sa uskutoční 13. ročník Palóckej Veľkej noci
na Fiľakovskom hrade. Hlavným organizátorom podujatia je Mestské kultúrne stredisko
vo Fiľakove, ktoré ponúka záujemcom širokú
škálu programov.
Návštevníci si môžu vyskúšať zhotovenie kraslíc
rôznymi technikami, zdobenie medovníkov,
výrobu šúpolienok a ľudových hudobných nástrojov, ďalej chodenie na chodúľoch, maľovanie
na tvár, dobový kolotoč, skúšky šikovností, jazdu

na koni, lukostreleckú súťaž pre deti a najmenších čaká rozprávkový kútik. Podujatie bude
sprevádzané ochutnávkou a svätením palóckych
jedál, veľkonočnou oblievačkou a jarmokom v
hradnom areáli i na Podhradskej ulici a zabíjačkou vo dvore Maďarského spoločenského domu.
Na javisku vystúpia hudobná kapela Csángálló z
Budapešti, tanečný súbor Vasas z mesta Dunaújváros a ľudová hudba Ďatelinka z Detvy, účinkujú žiaci miestnych základných škôl, spevácka
skupina Foncsik ako aj tanečníci a speváčky FS

Jánošík a Rakonca, remeselnícka dielňa Motolla,
spoločnosť Banyaklub, OZ Nomád, OZ Pro Gaudio a divadelný súbor MeseFigurák. Sprievodnými programami sú stále expozície Hradného múzea vo Fiľakove a dočasná expozícia s názvom
Spomienka muránskej kameniny v Bebekovej veži hradu. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v MsKS vo Fiľakove. Spoluorganizátormi podujatia sú Hradné múzeum vo
Fiľakove, ZO Csemadoku vo Fiľakove a
Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo.

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v marci 2018
do 11. mája Autorská výstava Jozefa Jacsmenyíka
s názvom „Potulky so štetcom“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
08. marec Predstavenie knihy „Lučenec a kraj novohradský“
16:30
Publikáciu predstavia Mária Adamová a Jozef Puntigán.
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
10. marec Oslavy MDŽ
15:00
Miesto: ZŠ Š. Koháriho II.
Organizátor: MO Jednoty dôchodcov na Slovensku

14. marec Otvorenie turistickej sezóny a dočasnej expozície
16:30
„Spomienka muránskej kameniny“ na fiľakovskom hrade
Miesto: Fiľakovský hrad; Organizátor: Hradné múzeum
15. marec „Allegro Barbaro” – Oslavy výročia revolúcie 1848
15:00
Miesto: Rímskokatolícky kostol; Organizátor: ZO Csemadok
16. a 23. Noc s Andersenom
marec
Podujatie pre deti ZŠ 1. stupňa s VJM (16. 3.) a VJS (23. 3).
17:00
Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum
28. marec Mestský deň učiteľov
13:00
Miesto: Radnica – veľká zasadačka
Organizátori: Mesto Fiľakovo, MsKS vo Fiľakove
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Mesto Fiľakovo a Novohrad-Nógrád geopark
sa opäť prezentovalo na dvoch veľtrhoch CR
V dňoch 25. až 28. januára sa v stánku BBSK
na bratislavskom veľtrhu cestovného ruchu
ITF Slovakiatour predstavila aj Oblastná
organizácia CR Turistický Novohrad a
Podpoľanie, v rámci ktorej dostali možnosť
účasti aj mesto Fiľakovo a Novohrad-Nógrád geopark. Naše farby zastupovalo Novohradské turisticko-informačné centrum, ktoré prevádzkuje Hradné múzeum vo Fiľakove. Jedná sa o najväčšiu tuzemskú prezentačnú platformu cestovného ruchu, na ktorej sú
zastúpené subjekty z rôznych oblastí a segmentov tohto sľubného odvetvia. Domáci

návštevníci, prichádzajúci do nášho regiónu,
sú prevažne individuálni turisti, ale v
posledných rokoch nás navštevuje i čoraz
viac žiakov a študentov v rámci školských
výletov.
V prvých marcových dňoch (1. – 4. 3. 2018)
sa mesto zúčastnilo aj budapeštianskeho veľtrhu Utazás, kde dostalo miesto v národnom
stánku Slovenska, spoločne s mestom Lučenec. Na výstave sa prezentovali pamiatky a
pamätihodnosti nášho mesta, prírodné a
geologické krásy regiónu, možnosti voľnočasových aktivít, ponuka služieb a pestrej

Na budapeštianskom veltrhu v roku 2017

škály miestnych podujatí. Keďže veľká časť
návštevníkov veľtrhu už pozná našu oblasť,
bol patričný záujem o podujatia a novinky,
ktoré môžu byť dôvodom a inšpiráciou
opakovaných návštev z tejto krajiny.
Denisa Pócsaová, NTIC

Otvorenie turistickej sezóny na fiľakovskom hrade
Príchodom jari sa otvára aj turistická sezóna
na našom hrade. Po vlaňajšom veľkolepom
otvorení obnovených priestorov v Bebekovej bašte hradu, sa tohto roku návštevníci v prvých mesiacoch môžu tešiť na dočasnú
expozíciu Baníckeho múzea v Rožňave s názvom –„Spomienka muránskej kameniny“.
Historička Baníckeho múzea, Sylvia Holečková, sa už niekoľko rokov venuje výrobkom
z kameniny. Najprv sa zamerala na manufaktúru v Rožňave (výstavu s názvom „Poézia
kameniny“ sme predstavili v auguste 2016),
teraz sa orientovala na muránsku, ktorá je s
Fiľakovom úzko spojená. Jej zakladateľom
bol rod Koháryovcov a neskôr sa jej majiteľmi stali Coburgovci. Odrazilo sa to aj na výrobkoch, hlavne v prvopočiatkoch manufaktúry. Medzi exponátmi nájdeme napríklad

predmety s erbom Koháryovcov, alebo taniere s prelamovaným okrajom. Vernisáž spomenutej výstavy sa uskutoční 14.
marca 2018, od 16:30 hod., v Bebekovej veži. Táto udalosť bude
zároveň aj otvorením novej turistickej sezóny dominanty nášho mesta. V roku 2018 nás čakajú okrem
tradičných podujatí Hradného múzea mnohé zaujímavé tematické
výstavy a novinky. Na Noc múzeí a galérií (19. mája 2018) sa
môžeme tešiť na exotickú dočasnú výstavu „Gejša a samuraj“, zapožičanú od Náprstkovho múzea ázijských, afrických a
amerických kultúr z Prahy. Okrem
bohatého kultúrneho programu v tento

Na vernisáž výstavy Gizely Schneiderovej
prišla vyše stovka návštevníkov
Do polovice februára vystavovalo Mestské
vlastivedné múzeum vo Fiľakove obrazy Fiľakovčanky Gizely Schneiderovej. Na vernisáž výstavy s názvom Letokruhy, ktorá sa
niesla v znamení krásy kvetín a prírody, prišla
viac ako stovka milovníkov umenia.
Gizela Schneiderová sa narodila v Kurtáni. S
výtvarníctvom si „potykala“ počas štúdia na

vtedajšej Strednej ekonomickej škole v Lučenci, kde maľovala plagáty na čelnú stenu budovy školy pri rôznych príležitostiach. S maľbou pokračovala aj po skončení štúdia, avšak
kvôli rodinným a pracovným povinnostiam
neskôr nasledovala v jej tvorivej činnosti dlhá
pauza. S tvorbou začala až po rokoch spolu s
dcérou na hodinách výtvarnej výchovy v ZUŠ

múzejnícky sviatok prvýkrát otvorí svoje
brány nová inštalácia venovaná obdobiu druhej svetovej vojny vo Fiľakove,
zariadená v podzemnej chodbe
pod hradom, ktorú si ešte nezariadenú mohli záujemcovia pozrieť
začiatkom roka. V júni nás čakajú
podujatia ako Medvešský fotomaratón (1. – 3. 06.), či tradičné Fiľakovské hradné hry (16. – 17. 06.),
ktoré nás prenesú do obdobia
vlády Turkov. Milovníci histórie túžiaci po nových vedomostiach, priaznivci dobových
kostýmov a zábavných atrakcií,
čakáme Vás!
Mgr. Lucia Deák Szőke, HMF

pod vedením Františka Mráza. Výtvarný talent po nej zdedili aj vnučky, najmä Kristína,
ktorá vyštudovala výtvarníctvo.
Už dvadsiaty ôsmy rok je aktívnou členkou osvetového krúžku v Lučenci, ktorý vedie akademický maliar Štefan Baláž. Zúčastňuje sa
rôznych výstav usporiadaných Novohradským osvetovým strediskom. Najradšej má
prácu v plenéri. Inšpirácie a námety pre svoju
tvorbu čerpá predovšetkým zo záhradky plnej
okrasných rastlín, obľúbeným motívom je
vlčí mak.
Autorkine obrazy dostali do daru aj potomkovia rodín Hulitovcov a Cebriánovcov žijúci
v zahraničí.
Klaudia Kovácsová (Zdroj: HMF)

II. svetová vojna vo Fiľakove
VÝZVA

Foto: HMF

Hradné múzeum vo Fiľakove vyzýva občanov na spoluprácu. Pokiaľ vlastníte fotografiu, dokument, výstrižok z novín, alebo máte
užitočnú informáciu o miestnom dianí z obdobia medzi rokmi 1938–1945, prosíme Vás
o ich sprístupnenie múzeu. Získané informácie inštitúcia využije pri príprave novej spomienkovej výstavy v roku 2018 s tematikou 2.
svetovej vojny.
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Balex Trade futsal ligu si podmanil tím FC Thorma
Začiatkom februára skončil 15. ročník
Balex Trade futsal ligy. Sezónu uzavrel
zápas Mladých pušiek proti Balex Trade
Teamu. Ďalšie tri zápasy zrušili.

Fotky: Erika Villányi
V sobotu 3. februára uzavreli futsalisti Balex
Trade ligy sezónu. Z posledného zápasu vyšli víťazne hráči Balex Trade Teamu, ktorí zdolali
tím Mladých pušiek (7:18). Ďalšie tri plánované zápasy posledného kola však zrušili. Hráči
mužstiev Starvys, Energy Team a Keram sa dostaviť nemohli. „Nevedeli nastúpiť kvôli príprave vo veľkom futbale. Budeme sa snažiť, aby
sme túto chybu do budúcnosti odstránili,“ vyjadril sa hlavný organizátor Stanislav Villányi.

Pohár PURT

Oddiel silového trojboja FTC
Fiľakovo dňa 21. januára 2018 už
po štvrtýkrát zorganizoval súťaž
regionálneho amatérskeho silového dvojboja za
o Pohár
Pohár PURT. Účastníci, mladí
mladí amatérsky
amatérski kulturisti,
kulturisti prichádzali z troch okresov, z Revúcej, z Rimavskej Soboty a z Lučenca, aby si zmerali svoje
sily na jedinom amatérskom podujatí takéhoto
druhu v našom kraji. Súťaž má čoraz viac účastníkov: mladých powerlifterov a kulturistov. Môžeme vyjadriť maximálnu spokojnosť s kvalitou podujatia, ktorá sa približuje k úrovni profesionálnej lige powerliftingu. Cieľom súťaže okrem dosahovania vynikajúcich výsledkov je aj
popularizácia tejto športovej disciplíny, ako aj
objavovanie nových talentov.
Na podujatí sa zúčastnil aj primátor mesta Fiľakovo, Mgr. Attila Agócs, PhD. a riaditeľ športového klubu FTC Fiľakovo, Attila Visnyai, ktorí
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Po poslednom zápase vyhlásili víťazov ligy. Na
prvej priečke sa umiestnili hráči FC Thorma.
Druhý skončil tím Mimel a bronzová medaila
patrila Balex Trade Teamu. Štvrté miesto obsadili Mladé pušky, piata priečka patrila tímu Galaxy, šieste skončilo mužstvo Energy Team, na
posledných dvoch pozíciách sa umiestnili Starvys a Keram. Najlepším brankárom sezóny sa
stal Tomáš Bajzík z tímu Mimel, za najlepšieho
strelca vyhlásili Lukáša Hrnčiara z Mladých
pušiek. Najstarším hráčom bol Gabriel Trizna z
tímu Galaxy a najmladším jeho spoluhráč Márk
György. Cenu fair-play si prevzali hráči Balex
Trade Teamu, ktorí sezónu ukončili bez jedinej
karty. Ocenenie si tradične odniesli aj rozhodcovia Marek Antalík a Marian Jačmeník.
„Tento ročník bol špecifický z hľadiska množstva kontumovaných zápasov, kvôli čomu trochu chýbala kvalita predošlých ročníkov. Príjemne ma prekvapili Energy Team a Mladé pušky. Tým sa v úvode ligy podarilo nazbierať červené karty, no potom sa na palubovke polepšili,
za čo ich musím pochváliť,“ vyjadril sa arbiter
Marian Jačmeník.
„Napriek všetkému máme za sebou vydarený

ročník. Chcem sa preto poďakovať hlavnému
sponzorovi Alexandrovi Balogovi a jeho firme,
mestu Fiľakovo, Základnej škole na Farskej lúke a veľké ďakujem patrí mojej rodine, ktorá ma
po celý čas podporovala a tvorila organizačný
tím,“ dodal Villányi.
Alexander Balog sponzoroval už 9. ročník ligy.
„Tá vytvorila v okrese vďaka organizátorom, účastníkom a rozhodcom športovú značku. Pevne dúfam, že entuziazmus všetkých zúčastnených vydrží a v tradícii budeme pokračovať aj o
rok,“ uzavrel Alexander Balog.

počas slávnostného ceremoniálu odovzdávali
ceny.
Pretekalo sa v dvoch kategóriách. V kategórii
pre mládež súťažilo 13 športovcov, v kategórii
juniorov bolo takisto 13 súťažiacich, medzi nimi aj mladá športovkyňa: Klaudia Gálová z Tornale. Súťažilo sa v dvoch disciplínach powerliftingu, a to v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu.
Disciplína pre neregistrovaných pretekárov mala až 10 súťažiacich, ktorí predviedli svoje
schopnosti v tlaku na lavičke s vlastnou telesnou hmotnosťou.
Najväčší výkon v tejto disciplíne, v tlaku na lavičke, dosiahol Daniel Horváth (150 kg), v mŕtvom ťahu vyhral Patrik Spodniak (215 kg).
Výsledky súťaže:
Mládežnícky dvojboj: 1. Richard Miroslav Ľupták, 2. Jozef Oláh, 3. Adrian Galo
Junior dvojboj: 1. Patrik Spodniak, 2. Daniel
Horváth, 3. Nikolas Botos
Súťaž neregistrovaných pretekárov: 1. Gábor
Ruszó, 2. Rudolf Illés, 3. Eugen Ruszó.

Veľká vďaka patrí Občianskemu združeniu
PURT a Mestu Fiľakovo, ako aj miestnym podnikateľom, ktorí našu
náš súťaž
súťažpodporili.
podporili.
Špeciálnu vďaku
vďaka chceme vyjadriť Základnej
škole na Farskej lúke za poskytovanie priestorov pre toto športové podujatie, v poradí už
štvrtýkrát.
František Sajko, FTC Fiľakovo

Fašiangový Mister a Miss 2018

Pod týmto názvom sme na Základnej škole Farská Lúka slovenská vo Fiľakove uskutočnili zábavné popoludnie pre všetky deti ŠKD. Po vydarenom karnevale sme pokračovali v pofašian-

Nové sídlo Prvej
stavebnej sporiteľne

Inzercia

Oznamujeme všetkým klientom, že od
15.3.2018 bude kancelária Prvej stavebnej sporiteľne a.s. presťahovaná do budovy mestského úradu (vchod zboku
cez bránu, z Hlavnej ul.).
Kontakt: Renáta Taligová,
mobil: 0915740255

gových aktivitách a netradičnou formou prilákali deti aj pedagógov na piatkové popoludnie. Do
súťaže pani vychovávateľky vybrali prihlásené
dvojice z jednotlivých oddelení, ktoré tvorili
chlapci a dievčatá v pároch. Fašiangový Mister a
Miss pozostával zo zábavných disciplín, ktoré
boli hodnotené pod dohľadom poroty. Do poroty
prijala pozvanie p. riaditeľka našej školy a pani
učiteľky prvého stupňa. V obecenstve povzbudzovali nesúťažiace deti a rodičia detí. Počas
súťaženia sa striedali vedomostné disciplíny so
zábavnými úlohami ako: vytvorenie múmie z papiera, doplnenie rozprávkových postáv, prenášanie cukríkových lentiliek so slamkou v ústach,
hádanie významu slov z kartičiek, pomarančový
tanec, namotávanie cukríka na ceruzku, napichovanie penových guličiek na špajdľu, a iné...
Súťažilo sa v časovom limite, alebo podľa poradia, takže porota mala výsledky súťažiacich pod
kontrolou a zodpovedala za regulérne hodnotenie. Zábava bola neskutočná, smiech sa prelínal
s krikom a džavotom, veď všetci chceli podať čo
najlepší výkon. V závere nechýbali sladučké fa-

Klaudia Kovácsová

Foto: František Sajko
šiangové pampušky, na ktorých si všetci pochutili. S najvyšším počtom bodov cenu Mister a
Miss 2018 získali deti z piateho ročníka Samko a
Sára. V toto popoludnie poďakovanie patrilo
všetkým trinástim súťažiacim párom, ktoré prekonali hanblivosť, prijali medzi seba mladších
kamarátov a okrem zábavy upevnili a získali ďalšie kamarátske putá. Bolo to naozaj vydarené
popoludnie pred jarnými prázdninami.
Judita Ivaničová

