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Mesto môže prísť
o pohotovosť

Palócka Veľká noc
zlomila rekord

Blíži sa ďalší ročník
Fiľakovského crossu

Primátor Fiľakova a sedemnásti starostovia požiadali
ministerstvo zdravotníctva
o výnimku 2. strana

Na veľkonočnom podujatí
sa v tomto roku zúčastnilo
rekordných vyše 1500
návštevníkov. 6. strana

Súťaž je určená pre deti aj
seniorov. Záujemcovia sa už
môžu prihlasovať u organizátora. 8. strana

Do akcií v rámci Dňa Zeme sa zapojila
stovka dobrovoľníkov

Rekonštrukcia chodníka na Vajanského ulici. FOTO - kk

Mesto pokračuje v obnove
chodníkov a ciest

Ruku k dielu priložilo aj vedenie mesta.

P

ri príležitosti Dňa Zeme Fiľakovčania prispeli
ku skrášleniu svojho okolia a zlepšeniu životného prostredia. Vysadili viac ako štyri desiatky stromov a v blízkej budúcnosti k nim pribudnú ďalšie.
V piatok 20. apríla sa približne stovka Fiľakovčanov zapojila do akcií v rámci Dňa Zeme. Práce
sa niesli v znamení vysádzania mladých stromčekov. Prvé z nich našli svoje miesto v mestskom
parku. Symbolický prvý stromček vysadili primátor Attila Agócs, viceprimátor László Kerekes
a hlavný kontrolór mesta Ladislav Estefán. „Sadenie
stromčekov je symbolický akt. Chceme ním predovšetkým
poukázať na naše každodenné aktivity – či oslovíme toho,
kto rozhadzuje smeti na ulici, či si vezmeme štyri sáčky
k dvom kusom pečiva alebo či dostatočne separujeme
odpad. Každý deň môžeme niečo urobiť pre životné
prostredie. Toto by malo byť posolstvom dnešného dňa,“
povedal primátor.
Podľa slov organizátora akcie Sebastiána
Gáspára z mestského úradu, sa do aktivít v rámci
tohto dňa zapojilo 80 žiakov zo všetkých štyroch
základných škôl v meste. Do práce sa dali aj
dôchodcovia, pracovníci VPS, aktivační pracovníci
a ďalší dobrovoľníci. „Počas dnešného dňa sa nám
podarilo spoločne vysadiť 45 mladých stromčekov
v rôznych lokalitách, napríklad pri štadióne FTC, pri
DSS Nezábudka či na Pivničnom rade,“ vymenoval
Gáspár.
Ako dodal, stromčekov v najbližších dňoch

S

amospráva Fiľakova aj v tomto roku pokračuje v rekonštrukcii chodníkov a ciest v správe
mesta. S príchodom jari sa začali prvé práce na Vapribudne ešte viac. „Ďalšie vysadíme pri novom janského ulici. Do obnovy miestnych komunikácií
obchodnom centre na Biskupickej ulici a na sídlisku či parkovísk v tomto roku mesto zainvestuje vyše
Farská lúka. Dokopy by ich tak malo byť približne 70.“ 320-tisíc eur.
V minulom roku mesto začalo s rozsiahlym buMesto po novom zdobia mladé javory, jarabiny,
platany, hrušky, jasene a vŕby. „Chcel by som dovaním chodníkov, do ktorých investovalo 126-tisa poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu síc eur. Postavilo dve parkoviská pre vyše 70 áut
v hodnote viac ako 80-tisíc eur a vyasfaltovalo 7874
a zúčastnili sa tejto peknej akcie,“ zakončil Gáspár.
metrov štvorcových miestnych komunikácií. V rovKlaudia Kovácsová
nakom trende chce pokračovať aj v roku 2018. Do
takýchto aktivít plánuje investovať vyše 320-tisíc
eur.
V rámci nich zrekonštruuje parkovisko pri kultúrnom dome, ktoré je v dlhodobo zlom technickom
stave. Vyasfaltuje ulice Fialkovú, Kvetnú, Záhradnícku a Rázusovú. Kompletne nový asfaltový koberec dostane aj cesta na Farskej lúke spájajúca ulice
Moyzesovú a Daxnerovu.
V týchto dňoch sa už prebieha rekonštrukcia
chodníka na Vajanského ulici, kde sa vymenia aj
osvetľovacie stožiare. Nové chodníky sa vystavajú
pri budove pošty, kde sa obnoví aj povrch priľahlého
parkoviska, ďalej na Školskej a Hlavnej ulici, pri
novom parkovisku na Farskej lúke a na ďalších
miestach podľa požiadaviek občanov a návrhov
mestských poslancov. Komplexná rekonštrukcia
dvojúrovňového chodníka spojená s výsadbou
novej zelene prebehne aj pred bytovkou na
Biskupickej ulici.
Vysádzanie na Pivničnom rade.

Upratovalo sa aj vo dvore reduty Vigadó. FOTKY - kk

Klaudia Kovácsová
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Fiľakovo môže ostať bez pohotovosti. Primátor a sedemnásti
starostovia požiadali ministerstvo o výnimku

P

rimátor Fiľakova a sedemnásti starostovia nia, ktoré úzko súvisia s niekdajšou priemyselnou
priľahlého mikroregiónu žiadajú ministerstvo činnosťou spracovania kovov v meste, kúrením
zdravotníctva o udelenie výnimky pri určovaní pevnými palivami či sociálnou situáciou mnohých
miest pevných ambulantných pohotovostných slu- obyvateľov.
žieb. Reagovať na zákon z minulého roka sa rozJedným z ďalších dôležitých argumentov, na ktohodli po tom, ako sa dozvedeli nové skutočnosti rý žiadatelia výnimky poukazujú, je, že v okresnom
o podmienkach vzniku a prevádzkovania pohoto- meste Poltár pravdepodobne žiadny organizátor
vostných ambulancií. Hrozí, že mikroregión Fiľa- nebude vedieť zabezpečiť zdravotnými pracovníkkova, v ktorom žije vyše 20-tisíc obyvateľov, ostane mi poskytovanie zdravotnej starostlivosti v pevnej
bez pohotovosti.
pohotovostnej službe. To by znamenalo ďalších
vyše 20-tisíc ľudí, ktorým by musela poskytovať
Mikroregión s vysokou chorobnosťou
zdravotnú starostlivosť pohotovostná služba v LuPrimátor Attila Agócs a starostovia priľahlého čenci, čo by predstavovalo dokopy takmer 100-tisíc
mikroregiónu adresovali list vtedajšiemu minis- ľudí na jednu pohotovosť.
trovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi v marci
tohto roka. Žiadajú v ňom o udelenie výnimky pre Doplnkové pohotovosti určia dodávatelia
Fiľakovo pri určovaní bodov v sieti ambulantných Podľa primátora Fiľakova Attilu Agócsa sa v marci
pohotovostných služieb. Podľa zákona prijaté- rozhodli pre požiadanie výnimky na základe noho v minulom roku má byť pevná pohotovosť iba vých informácií ohľadne zriaďovania a prevádzkov okresnom meste Lučenec, ktorá by tak mala na vania doplnkových pohotovostných služieb. „Dostarosti 74-tisíc obyvateľov okresu.
vtedy sme boli uzrozumení s tým, že vo Fiľakove bude
Primátor a starostovia žiadajú, aby bol ďalší pev- doplnková ambulantná pohotovostná služba. Avšak, mený bod vo Fiľakove. V liste argumentujú tým, že dzičasom sme sa dozvedeli, že tie budú dostávať výrazne
mikroregión Fiľakovo má približne 21-tisíc obyva- menej financií, ako pevné pohotovosti. Zároveň určovanie
teľov, tvorí teda takmer tretinu obyvateľov okresu. doplnkových pohotovostí bude mať v kompetencii vysúťaVeľké percento z nich patrí podľa žiadateľov k mar- žený dodávateľ pevnej pohotovostnej služby v okrese, nie
ginalizovanej rómskej komunite s nízkou životnou ministerstvo. Na základe toho hrozí, že by vo Fiľakove neúrovňou. Pre nich, podobne ako pre seniorov, by musela byť napokon ani doplnková pohotovosť. Preto sme
bolo dochádzanie do okresného mesta takmer ne- sa rozhodli, že sa pokúsime zabojovať o výnimku a pohomožné, či už zo zdravotných alebo z finančných dô- tovosť zachrániť,“ vysvetlil primátor.
vodov. Žiadatelia apelujú na fakt, že sa jedná o mikŽiadosť o udelenie výnimky pre Fiľakovo podpíroregión s vysokou chorobnosťou na onkologické, sali okrem primátora aj starostovia obcí Biskupice,
chronické respiračné a kardiovaskulárne ochore- Belina, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce,

Mobilný zber nebezpečných odpadov

D

vakrát do roka (na jar a na jeseň - vždy v sobotu) zmluvná oprávnená organizácia DETOX s.r.o.
uskutoční mobilný zber nebezpečných odpadov v meste. Každý občan má možnosť bezpečne sa zbaviť
nasledovných nebezpečných látok: autobatérie, nikel - kadmiové batérie, farby, lieky a pesticídy po záručnej dobe, opotrebovaný motorový olej, olejové filtre, nádoby od oleja, skazené jedlé oleje a tuky, poškodené
ortuťové teplomery, zvyšky chemických látok, chemicky znečistené textílie a žiarivky.
Mobilný zber sa uskutoční na ôsmich vyhradených zberných miestach, na ktorých sa zberné vozidlo
zdržiava 20-30 minút.

Termín zberu: 26. mája 2018 (sobota)
Ulica

Umiestnenie zastávky

Čas

Mlynská 65

križovatka ulíc Mlynská
a Viničná (Urbánka)
pred areálom VPS (bývalý Zväzarm) na Farskej
lúke
pred Hostincom Pepita
na Ul. kpt. Nálepku
križovatka ulíc Družstevná a Kvetná

8.30 - 9.00

Farská lúka 3
kpt. Nálepku 13
Družstevná 19
1. mája 50
Jánošíkova
Štúrova
Sládkovičova
Informácie: VPS Fiľakovo:
Detox, s.r.o.:

pred budovou Filbyt
na Ulici 1. mája
križovatka ulíc Jánošíkova a Kalajová
križovatka ulíc Vajanského a Štúrovej (pri garážach)
križovatka ulíc Sládkovičova a Parková
tel.: 047 / 438 10 03
tel.: 048 / 471 25 11

9.05 - 9.35
9.40 -10.00
10.30 -10.50
10.55 -11.15
11.20 -11.50
12.20 -12.50
12.55 -13.30

Dátum nasledujúceho zberu: jeseň 2018

Sídlo pohotovosti. FOTO - kk

Fiľakovské Kováče, Holiša, Nitra nad Ipľom, Prša,
Radzovce, Ratka, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šíd,
Šurice a Veľké Dravce.
O ďalšom vývoji situácie vás budeme informovať.

Klaudia Kovácsová

Pozvánka na ochutnávku vín
na Sv. Urbana

S

v. Urban bol ochrancom vinárov, vína, vinohradníkov, ale dokonca i debnárov a krčmárov, ochrancom proti mrazu i opilstvu.
Pamiatka jeho mučeníckej smrti sa v liturgickom
kalendári slávi 25. mája. Práve májové dni okolo tohto
dátumu sú známe svojim nestálym počasím, dažďom
i vetrom a vyskytujú sa aj oneskorené a obávané mrazy. Zbožní ľudia prosili sv. Urbana, aby chránil ich vinice pred nepriaznivým počasím. Tento zvyk sa zachoval až do dnešných dní.
Socha sv. Urbana vo Fiľakove bola postavená
v roku 1796 pod vinicami vrchu Kakashegy. Na hlave
má mitru, v ľavej ruke drží strapec hrozna a v pravej
evanjelium. Podobné sochy mali symbolický význam.
Keď Urban uchránil úrodu pred mrazmi, kládli k jeho
nohám nádoby s vínom, keď však nie, ľudia ho šibali
prútmi, pľuli naňho alebo ho oblievali vodou. Sv. Urban to mal ťažké za života, ale aj ďalšie stáročia ako
patrón vinohradníkov.
Na Urbana sa však konali aj rôzne zábavy, púte,
procesie a často to boli aj rôzne hostiny. Pre vinohradníkov a vinárov to teda bol výnimočný deň a práve
preto pripravilo OZ Pivničný rad na sv. Urbana ochutnávku nových vín. Naši vinári vám ponúkajú možnosť
posedieť si s priateľmi a vychutnať minuloročné vína
pri vínnych pivniciach. Ochutnávka sa, samozrejme,
neobmedzí len na mladé víno, ale u niektorých vinárov vám určite ponúknu aj niečo zaujímavé zo svojho
archívu.
Krásu tohoto podujatia dotvoria dobre naladení
konzumenti, upravené prostredie pri pivniciach, náučný vinársky chodník, možnosť posedenia pod takmer
letným slnkom a oslava jari pri víne.
Ochutnávka nových vín sa uskutoční 26. mája (sobota) 2018 od 14:00 hod. na Pivničnom rade vo Fiľakove.
Všetkých vás srdečne pozývame a veríme, že sa u
nás budete dobre cítiť a radi sa k nám vrátite, aby sme
našu kultúru, vínnu kultúru, spolu pozdvihli na správne miesto.
Víno vytvára priateľstvá, urovnáva hádky a bezpochyby tvorí
dobrú náladu.

OZ Pivničný rad
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Vypratávanie kultúrneho domu sa začalo
V uplynulých dňoch sa začalo vypratávanie kultúrneho domu vo Fiľakove. Mestské
kultúrne stredisko a ostatní nájomcovia
sa postupne presúvajú na nové miesta. Rekonštrukčné práce by sa mali začať
v priebehu jedného mesiaca. Mesto do nich
zainvestuje približne 1,1 milióna eur.

V

priestoroch kultúrneho domu vo Fiľakove sa
v uplynulých dňoch ozýva čulý ruch. Jednotliví nájomcovia sa kvôli blížiacej sa rekonštrukcii
sťahujú do iných priestorov. „Niektorí sa už vysťahovali, napríklad Prvá stavebná sporiteľňa alebo Pohrebný
spolok,“ povedala riaditeľka MsKS Andrea Illés Kósik s tým, že v týchto dňoch sa už sťahujú kultúrne
skupiny. „Chcem sa poďakovať miestnym školám, že im
poskytli priestory. Tiež všetkým mestským inštitúciám, či
už za poskytnutie dočasných priestorov alebo za pomoc
pri sťahovaní,“ doplnila riaditeľka.
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Preventívne protipožiarne
kontroly - harmonogram

M
FOTO - Viktor Estefán

konať tradičné divadelné predstavenia a nebude
možné si divadelnú ani spoločenskú sálu prenajať.
„Všetky naše veľké podujatia, ktoré prebiehajú pod holým
nebom, sa budú konať bez zmeny - napríklad Deň
detí, Lesná hudba, festival UdvArt, Palócke dni, Zraz
veteránov a Vianočný jarmok s hudobným festivalom,“
vymenovala riaditeľka. Komornejšie podujatia sa
presunú do koncertnej sály v areáli bývalej ZUŠ
a priestorov miestnych škôl.

Práce ukončia do jedného roka

Prvá etapa rekonštrukcie kultúrneho domu
prebehla v roku 2017. Mesto vtedy získalo
Počas rekonštrukcie budú terénni sociálni pra- dotáciu z Envirofondu vo výške 95-tisíc eur. Spolu
covníci, komunitné centrum a TV LocAll sídliť s kofinancovaním zo strany mesta sa z nich
v priestoroch športového areálu FTC. Prvá podarilo zrekonštruovať a zaizolovať strechu
stavebná sporiteľňa sa presťahovala do priestorov budovy. Druhá, hlavná etapa, by sa mala začať
mestského úradu – vchod cez bočnú bránu. v priebehu jedného mesiaca. „V súčasnosti sme
Členovia Pohrebného spolku sa budú stretávať v štádiu ukončovania verejného obstarávania, do ktorého
v mestskej redute Vigadó. Spevácky zbor Pro sa nám prihlásili traja dodávatelia,“ povedal primátor
Kultúra, Mona Balet a tanečníci z Dance Attack Attila Agócs s tým, že do druhej etapy rekonštrukcie
budú mať nácviky na ZŠ Koháriho II. a spevácky plánuje mesto zainvestovať približne 1,1 milióna
zbor Melódia v budove Filbytu. FS a DFS Rakonca eur. Z nich sa vymenia kompletne všetky rozvody,
spolu so speváckou skupinou Foncsik presunú svoju všetky okná, investície potečú aj do divadelnej
činnosť na ZŠ Farská lúka, kde budú prebiehať aj a spoločenskej sály, kuchyne, obnovia sa sociálne
turnaje šachového oddielu. Ten bude mať tréningy zariadenia a časť interiéru, napríklad chodby. „Balík
na ZŠ Školská, rovnako ako divadelné súbory peňazí bude pochádzať z troch zdrojov – z akčného
Zsákszínház a MeseFigurák či Mužský komorný plánu rozvoja okresu približne 150-tisíc eur, z úveru
spevácky zbor. FS a DFS Jánošík budú mať svoje schváleného v minulom roku približne 800-tisíc eur
priestory v miestnom Dome Matice slovenskej a zvyšok sa dofinancuje z budúcoročného mestského
a v Dome kultúry v Trebeľovciach. Kancelária rozpočtu,“ uzavrel primátor. Práce by sa mali
mestského kultúrneho strediska sa presunie do dokončiť do jedného roka.
Podnikateľského inkubátora na Biskupickej ulici.
Klaudia Kovácsová
Počas rekonštrukcie kultúrneho domu sa nebudú

Provizórne podmienky

estský úrad Fiľakovo oznamuje občanom, že na
základe poverenia primátora mesta zahajuje
preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností.
Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa §-u 23 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je preverovanie dodržiavania povinností
ustanovených v tomto zákone.
Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, v zmysle §-u14 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných priestorov.

Návšteva nehnuteľností počas roka:
Máj: ulice Bernolákova, B.S. Timravy, Jesenského,
J. Kalinčiaka, J. Kráľa
Jún: ulice Biskupická – od TESCA k Biskupiciam,
B. Nemcovej, Gorkého, Hviezdoslavova, Jánošíkova, Kalajova
September: ulice 1. mája, 29. augusta, ČSĽA, Kukučínova, Mládežnícka, Mocsáryho, Partizánska,
Školská, Športová, Tajovského, Vajanského
Október: ulice Obrancov mieru, Malocintorínska,
Železničná, Jána Bottu, Sládkovičova, Parková, Záhradnícka, Hollého
November: ulice Baštova, Jilemnickeho, Kpt. Nálepku, Podhradská, Puškinova, Rázusova, Radničná,
Švermova, Trhová
Upozornenie
V zmysle § 24 zákona NRSR č. 314/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov, o ochrane pred požiarmi, preventívne kontroly majú byť vykonávané v objektoch
právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v
ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor (Okresné riaditeľstvo HaZZ), a v rodinných domoch okrem
bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

MsÚ

Fiľakovská delegácia navštívila talianske Penne

V

marci navštívila fiľakovská delegácia talianske
mesto Penne. Zúčastnila sa tam konferencie
o sociálnom podnikaní v rámci projektu ENSIE. Po
Fiľakove a českých Valašských Kloboukoch to bol
tretí seminár, tentokrát zameraný na legislatívne
podmienky sociálneho podnikania v jednotlivých
partnerských štátoch.
V talianskom meste Penne, vzdialenom približne
200 kilometrov od Ríma, strávili Fiľakovčania tri
dni od 20. do 23. marca. Trinásťčlennú delegáciu
tvorili desiati zamestnanci mesta a traja zamestnanci miestnej strednej odbornej školy. Podľa slov
primátora Attilu Agócsa, ktorý sa cesty zúčastnil,
bol taliansky seminár určený predovšetkým pre
partnerov projektu ENSIE z juhozápadnej Európy.
Okrem slovenskej delegácie sa na ňom zúčastnili
zástupcovia Talianska, Portugalska, Chorvátska
a Srbska. „Jedná sa už o tematické konferencie v rámci sociálneho podnikania. Kým v Čechách bol seminár
zameraný skôr na praktické skúsenosti z tejto oblasti,
v Taliansku sme sa zaoberali legislatívnym prostredím
pre zakladanie sociálnych podnikov v jednotlivých part-

nerských štátoch,“ vysvetlil primátor. Fiľakovskej delegácii okrem toho Taliani ukázali podniky, ktoré
boli pri svojom zrode sociálnymi podnikmi. „Vyrábali tradičné cestoviny z tam dopestovaných obilnín a zameriavali sa na remeselné práce, napríklad na tradičné
tkanie. Riešili sme už aj prípravu záverečného zborníka,
ktorý bude jedným z výstupov projektu,“ doplnil.
Fiľakovská delegácia si z Talianska priniesla pozitívne dojmy. „Z Talianov bolo cítiť, že kládli dôraz na
vzájomnú spolupatričnosť a spoluprácu krajín Európskej
únie. Zdôrazňovali, že napriek tomu, že rastie euroskepticizmus, musíme držať spolu a bojovať za naše spoločné
európske ciele,“ dodal.
Taliansky seminár bol tretím zo šiestich plánovaných podujatí. Najbližšie delegáciu čaká konferencia v srbskom meste Niš, ktorá bude zameraná
na spoluprácu občianskych združení a tretieho
sektora.
ENSIE je projekt, ktorého cieľom je vytvoriť
platformu na prezentáciu príkladov dobrej praxe,
výmenu know-how a hľadanie efektívnych riešení
v oblasti sociálneho podnikania či pracovnej in-

Delegácia v Penne.

tegrácie. Prostredníctvom projektu chcú partneri
podporovať sociálne začlenenie znevýhodnených
skupín, znížiť nezamestnanosť, zlepšiť kvalitu služieb pre miestne komunity a prepájať subjekty sociálneho podnikania v rámci EÚ. Partnermi projektu, ktorý získal finančnú podporu 150-tisíc eur
z programu Európa pre občanov, je 12 subjektov
z 10-tich štátov EÚ. Vedúcim partnerom projektu
je mesto Fiľakovo.

Klaudia Kovácsová

4

Fiľakovské zvesti

ŠKOLSTVO

Základná umelecká škola privítala
najlepších akordeonistov

Dominik Nagy preberá cenu.

Súťažiaci. FOTO - ZUŠ

Z

Mezei z Tornale a Aneta Vetráková z Tisovca.
Diplom za účasť si odniesol Ondrej Ulický
z Tisovca.
Laureátom, a teda celkovým víťazom
nadregionálneho kola, sa v tomto roku stal
najmenší účastník s najväčším talentom,
Fiľakovčan Dominik Nagy. „Bude reprezentovať
hru na akordeóne na záverečnom koncerte víťazov, ktorý
sa uskutoční v máji v Modrom Kameni. Okrem neho
sa na koncerte predstavia aj víťazi hry na ostatných
nástrojoch, ktoré sa konali v iných mestách,“ doplnil
s tým, že výhra v tejto súťaži znamená pre víťazov
istú prestíž. „Zároveň môže dopomôcť pri prijímacích
pohovoroch na konzervatóriá,“ zakončil.

ákladnou umeleckou školou (ZUŠ) vo Fiľakove
sa niesli zvuky akordeónov. V stredu 11. apríla
v nej zorganizovali nadregionálne kolo súťaže Pódium mladého umelca v hre na akordeón. Prvýkrát
ju na škole zorganizovali ešte v roku 2002. V aktuálnom roku sa na nej zúčastnilo 13 žiakov z deviatich základných umeleckých škôl regiónov Gemer,
Malohont a Novohrad, ktorí boli rozdelení do
štyroch kategórií.
Ako priblížil riaditeľ ZUŠ vo Fiľakove Zorán
Ardamica, nadregionálneho kola sa zúčastnili
víťazi jednotlivých školských kôl. „Túto súťaž
organizujeme pravidelne každé dva až tri roky, podľa
počtu detí. Sme radi, že k nám opäť zavítali mladé talenty,
ktoré sme prvýkrát mohli privítať v nových priestoroch
školy,“ povedal riaditeľ. Podľa jeho slov trojčlenná
odborná porota v jednotlivých kategóriách udelila
zlaté, strieborné a bronzové pásma.
Zlaté pásma získali Matej Báťka z Modrého
Kameňa, Dominik Nagy z Fiľakova, Michal
Siman a Revúcej, Ádám Földi z Fiľakova a
Matúš Poprocký z Revúcej. Strieborné pásma
si domov odniesli Andrea Hedvigyová z Poltára,
Oliver Kováčik z Lučenca, Lea Štullerová
z Poltára, Samuel Smolec z Pohronskej Polhory
a Ľubomíra Magicová z Rimavskej Soboty.
Bronzovým pásmam sa mohli tešiť František

Základná umelecká škola vo Fiľakove pozýva všetkých záujemcov na prijímacie skúšky, ktoré sa budú
konať v dvoch kolách – 17. mája 2018 a 26. júna
2018 so začiatkom o 13:00 hodine v priestoroch
školy na Záhradníckej 2a vo Fiľakove. Žiaci musia
prísť v sprievode zákonných zástupcov. Skúšky sa
budú konať v odboroch: literárno-dramatický, tanečný, výtvarný a hudobný. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy www.zusfilakovo.sk,
na sociálnej sieti alebo osobne na adrese školy.

Zápis detí do MŠ Štúrova

Deň narcisov – 13. apríl 2018

R

iaditeľstvo Materskej školy – Óvoda Štúrova 1
vo Fiľakove oznamuje širokej rodičovskej verejnosti, že zápis detí do MŠ na školský rok 2018/2019
bude prebiehať od 30. apríla 2018 do 31. mája 2018
v kancelárii riaditeľky MŠ denne od 8:30 – 16:00
hod. a zároveň vás pozýva na „ŠKÔLKÁRSKE POPOLUDNIA V MATERSKEJ ŠKOLE“ od 30. apríla
2018 do 4. mája 2018 denne od 15:00 do 16:30 hod.
Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie
sa prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov a deti s
odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky.
Bližšie informácie o zameraní a aktivitách MŠ, o
možnosti adaptačného pobytu v MŠ vám poskytne
riaditeľka MŠ pri zápise dieťaťa do materskej školy.

Helena Kecskemétiová, riaditeľka MŠ

Vernisáž Barborky Šuniarovej

D

ňa 23.3.2018 sa na Základnej škole Farská lúka
64/A konala vernisáž Barborky Šuniarovej,
žiačky 7. ročníka. „Barča“ je rodáčka z Fiľakova.
Výtvarnej tvorbe sa venuje od svojich ôsmich rokov.
Dva roky navštevuje Základnú umeleckú školu –
výtvarný odbor vo Fiľakove, kde sa zdokonaľuje
pod vedením Mgr. art. Jany Bialovej.
Jej obľúbenou témou sú portréty. Výrazy tvárí
odzrkadľujú jej vnútorný pohľad na človeka
a jeho dušu. Rada navrhuje antistresové obrázky.
Spomedzi výtvarných techník uprednostňuje
maľbu akrylovými farbami, tieňovanie grafitovou
ceruzou, kresbu uhlíkom. Vo svojej tvorbe využíva
širokospektrálnu farebnosť paliet. V budúcnosti
by sa rada venovala štúdiu dizajnérstva na Škole
úžitkového výtvarníctva v Košiciach.
Jej obraz „Farebná sova“ už zdobí priestory
Domova dôchodcov Nezábudka vo Fiľakove, ktorý
domovu venovala v roku 2017 pri príležitosti
mesiaca úcty k starším. Jeden z obrazov z vernisáže,
s názvom „Čo rada robím“, odovzdala riaditeľke
základnej školy Mgr. Ildikó Wágnerovej, ktorý
bude o dva roky milou pamiatkou na ňu.
Vernisáž zahájil Ármin Bari, Barčin spolužiak,
gitarovou baladou TUNE.

Mgr. Šuhajová, Mgr. Vargová

Klaudia Kovácsová
Prijímacie skúšky ZUŠ vo Fiľakove

Ž

iaci a pedagógovia zo Základnej školy na Farskej lúke hrdo reprezentujú Ligu proti rakovine.
Inak tomu nebolo ani tento rok. Už 15-krát sme sa
zapojili do zbierky pre onkologicky chorých – do
Dňa Narcisov. Ako jediná škola vo Fiľakove už
niekoľko rokov upriamujeme pozornosť nielen občanov Fiľakova, aby pripnutím narcisov vyjadrili
podporu a spolupatričnosť ľuďom bojujúcim s rakovinou.
Naši dobrovoľníci vyzbierali vďaka dobrým ľudom sumu 1 234,11 €. Všetkým prispievateľom,
žiakom, pedagógom ĎAKUJEME !

Mgr. Zuzana Molnárová, koordinátor prevencie

Zápis do MŠ na Daxnerovej ulici

R

iaditeľstvo Materskej školy na Daxnerovej ulici č.15 vo Fiľakove oznamuje rodičom a verejnosti, že zápis detí do MŠ na školský rok 2018/19
sa bude konať od 26.04.2018, kedy sa uskutoční
„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“ a bude trvať do
31.05.2018 (denne od 07:30 do 15:00 hod. v MŠ). V
tento deň od 10:30 -11:00 hod. vás srdečne pozývame na sprievodný hudobný program RINGATÓ /
kolísanie/, ktorý sa uskutoční v miherni MŠ. Bližšie
informácie sú vám k dispozícii aj na tel.č.: 43 81315.
Do MŠ prijímame deti od 3-6 rokov, prednostne
deti 5-6 ročné a deti s odloženou školskou dochádzkou. Prijímame aj deti, ktoré sú mladšie ako tri roky,
v ojedinelých prípadoch. Prijímanie takýchto detí je
v súlade so školským zákonom. Na zápis je potrebné
priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu a s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast.
Podrobnejšie informácie o našej škole nájdete na
stránke : www.daxnerova.webnode.sk.
Materskú školu a všetky jej aktivity podporuje občianske
združenie PRO GAUDIO finančne i morálne!

Danica Vargová, riaditeľka MŠ

Noc múzeí a galérií 19. 05. 2018
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„Každé dieťa je možné motivovať...“
S
pieva, hrá na klavíri a vedie spevácky zbor. V prvom rade je ale predsa
len učiteľkou hudby. Vo svojich žiakoch
rozpozná talent, naučí ich láske k hudbe a spoločným úsilím dosahujú úspechy, mnohokrát až na celoštátnej úrovni.
Jedno z ocenení pedagógov, udeľovaných
samosprávou nášho mesta, putovalo tentoraz do Základnej umeleckej školy. Pri
príležitosti Mestského dňa učiteľov udelili
ďakovnú plaketu J. A. Komenského Agnese Tóthovej, ktorá si toto uznanie zaslúžila
za vyše tri desaťročia produktívnej práce.
Bolo učiteľstvo tvojim zámerom od počiatkov alebo to tak zariadil život?
- Už od svojich piatich-šiestich rokov
som vystupovala na pódiu, hrala na
klavíri a spievala. Talent som zdedila od svojej mamy, ktorá bola mojim
najväčším fanúšikom. Všimli si ma aj
v hudobnej škole, a už od deviateho
ročníka som navštevovala konzervatórium v Košiciach, kde som na súťažiach získala viacero ocenení. Mojim
nenaplneným snom bolo študovať na
hudobnej akadémii, ale uprednostnila som založenie rodiny.
Keď prišiel čas nastúpenia do práce, vtedajší riaditeľ fiľakovskej ZUŠ
Mikuláš Csaba ma požiadal, aby
som učila v hudobnej škole. Dodnes
tu pracujem ako pedagogička už 35.
rok. Aj počas tohto obdobia som sa
sústavne vzdelávala, navštevovala
som kurzy Ústavu Z. Kodálya v meste
Kecskemét, ktorý funguje pod záštitou Hudobnoumeleckej univerzity
Franza Liszta. Som spokojná so svojou kariérou, mám rada hudbu, mám
rada deti a s radosťou v nich objavujem nadanie.
Je jednoduché rozpoznať talent
v útlom veku? Ako sa dá vypestovať
láska k hudbe v prípade detí, aby boli
motivované aj k cvičeniu? Veď na svojom konte máš mnoho chvályhodných
úspechov, tvoji žiaci sa opakovane
úspešne reprezentujú na súťažiach.
- Talent detí sa prejaví už v najmladšom veku, preto je možné ho veľmi
skoro spoznať. A čím sa dá motivovať? V každom hudobnom diele treba
nájsť obsah. Svojim žiakom vždy rozpoviem, o čom je konkrétna skladba,
a spoločne ju prediskutujeme, aby
som aj tým vzbudila ich záujem. Samozrejme, iný prístup si vyžaduje

Medvešský fotomaratón
2018 sa už blíži

F

Agnesa Tóthová pri klavíri. FOTO - ARCHÍV AT

výučba malých a výučba starších detí.
Avšak, to, ktorá skladba sa im páči, si
vždy vyberajú ony samy. Nie učiteľ
usmerňuje dieťa, ale dieťa pedagóga.
Úspech sa dá dosiahnuť len touto cestou. Opačne to nefunguje. Dôležité je
aj to, aby som mala žiaka, ktorý je ťahúňom a vzorom pre ostatných. Každé dieťa je možné motivovať, existuje
na to niekoľko nástrojov – zúčastnila
som sa mnohých kurzov, počas ktorých som si od francúzskych, českých
a maďarských profesorov osvojila
také hravé metódy, ktorými je dosiahnuteľné, aby deti rady chodili do hudobnej školy a usilovne cvičili.
U nadanejších je dôležité aj to, aby
sa zúčastnili početných súťaží. Svojich žiakov pravidelne pripravujem až
na tri celoštátne súťaže: Schneiderova
Trnava, Klavírna súťaž Pála Kadosu
v Leviciach a Medzinárodná klavírna súťaž Gy. Vácziho v Salgótarjáne.
Z týchto súťaží sa vždy vraciame
s oceneniami, a hoci patríme medzi
malé hudobné školy, organizátori už
vedia o nás a očakávajú nás.
Videla som ťa už spievať na podujatiach aj spoločne so svojím žiakom a
toho času si pomáhala mladým divadelníkom gymnázia pri príprave jednej z ich hudobných inscenácií. Často
sa zapájaš do organizovania školských
podujatí alebo iných súvisiacich aktivít mimo každodennej pedagogickej
práce?
- Moja práca je zároveň aj mojim koníčkom. Mojim životným krédom sú
slová Z. Kodálya: „Bez hudby sa dá žiť,
ale nestojí to za to“, takže hudba napĺňa môj život aj mimo pracoviska. Ako
klavírny doprovod pravidelne spolupracujem s operným spevákom Slo-
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venského národného divadla Jánom
Babjakom, sólovou speváčkou Becse
Szabó Ilonou, ako aj so spevákmi Štátnej opery Banská Bystrica – Katarínou Procházkovou Perenčeiovou a
Petrom Schneiderom. So štvorručnou
hrou a skladbami na dvoch klavíroch
som vystupovala s Péterom Mátém,
vedúcim odboru klavírnej hry Hudobnoumeleckej akadémie v Reykjavíku na Islande. Pravidelne vystupujem s kolegom vyučujúcim husľovú
hru Alexandrom Bozóom, ktorého
sprevádzam na klavíri. Ako organistka zabezpečujem hudobný doprovod
na sobášoch a slávnostných zápisoch
do matriky vo Fiľakove, aj v mieste
môjho bydliska, v Radzovciach. Podieľam sa aj na školských podujatiach,
už niekoľkokrát som doprevádzala
žiakov do opery v Banskej Bystrici či
Budapešti. Aj v Radzovciach sa venujem hudbe, 22 rokov som dirigentkou
radzovského Ženského spevokolu
Jázmin. Počas týchto rokov som absolvovala viacero dirigentských kurzov v Kecskeméte, v Rimavskej Sobote a v Košiciach.
K zborovému spevu sa viaže aj
jeden z mojich najväčších zážitkov naše turné v Kanade a Spojených štátoch amerických, na ktorom sme sa
zúčastnili spoločne so zborom Vass
Lajos Kórus v roku 2014. Počas jedného vystúpenia v Rimavskej Sobote
si ma všimol člen zboru a požiadal ma,
aby som sa ujala úlohy hosťujúceho
korepetítora a sopranistu. Odohrali
sme 16 koncertov v Toronte, Clevelande, New Yorku a v Chicagu. Bol to
nezabudnuteľný zážitok.

otografi si opäť prídu na svoje.
Od 1. do 3. júna sa bude na Fiľakovskom hrade a v jeho podhradí,
v Starej Bašte a Hajnáčke, konať už
4. ročník fotografickej súťaže Medvešský fotomaratón. Organizujú ho
Z.p.o. Geopark Novohrad – Nógrád,
Novohrad-Nógrád Geopark Kft,
Novohradské turisticko-informačné
centrum, Hradné múzeum vo Fiľakove a ďalší partneri.
Tradičné podujatie kultúrno-spoločenského, športovo-turistického
a poznávacieho charakteru, si už
v minulosti získalo niekoľko stoviek
priaznivcov i stálych účastníkov.
Program bude opäť bohatý. Počas
troch dní budú môcť zaregistrovaní
účastníci zhotovovať množstvo originálnych fotografií nielen o prírodných krásach spomínaných lokalít, ale
aj z krásnych momentov východu či
západu slnka. Zachytiť budú môcť aj
okamihy z histórie. Dobové podmienky a kolorit života zabezpečia svojou
stredovekou kuchyňou a dobovým
oblečením členovia historického
spolku Defensores z Fiľakova a pri
práci vo vyhni môžu fotoobjektívy zachytiť umeleckú kováčku Andreu Kosecovú. Bonbónikom tohto ročníka
však budú lety balónom, na ktorých
sa prihlásení fotografi dostanú do
takých zákutí územia geoparku, kam
sa bežne ľudia nedostanú a môžu tak
zachytiť naozaj nevšedné zábery.
Každý fotograf bude môcť do súťaže prihlásiť svoje najlepšie fotografie
vo viacerých kategóriách a verejnosť
ich bude môcť obdivovať niekedy
koncom leta.
Presný a podrobný program, pokyny na prihlásenie sa do súťaže a množstvo ďalších informácií nájdete na
týchto stránkach : www.facebook.com/
medvessky.maraton/, www.facebook.
com/nngeopark/, www.hradfilakovo.
sk alebo navštívte kancelárie Z.p.o.
GNN a NTIC na Podhradskej ulici vo
Fiľakove.

Iveta Cíferová

Andrea Illés Kósik
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Noc múzeí a galérií

U

Mestský deň detí

P

ž po jedenástykrát sa Hradné
rvý júnový víkend aj v tomto roku
múzeum vo Fiľakove zapojí do
ponúka širokú škálu programov
celoeurópskej akcie Noc múzeí a galé- pre deti a rodičov v rámci podujatia
rií, v rámci ktorej sa máte na čo tešiť Mestský deň detí, ktorého hlavným oraj tento rok. Podujatie bude prebiehať ganizátorom je Mestské kultúrne strena troch miestach.
disko vo Fiľakove.
Prvým dejiskom bude už tradične
Druhého júna 2018 o 10-tej hodine
Mestské vlastivedné múzeum, kde sa
začína program v mestskom parku
o 16:30 hod. otvára výstava fotografií v spolupráci s miestnymi materskými
z obdobia druhej svetovej vojny, zo a základnými školami, Komunitným
zbierky Zoltána Schnelczera s ná- centrom, fiľakovským zborom skautov,
zvom „Čakám Ťa doma“ – Spomienky Domom Matice slovenskej, ktoré pre
vojaka. Od 20:00 hod. tu bude prebie- záujemcov pripravili viacero stanovíšť,
hať obľúbené premietanie archívnych kde si deti môžu vyskúšať svoju tvorizáberov mesta. Ako ste už mnohí vosť a šikovnosť, zasúťažiť alebo zdolať
vďaka predchádzajúcemu číslu mesač- prekážkové dráhy.
níka postrehli, dominanta nášho mesOkolo obeda sa začína kultúrny
ta dostane novú vstupnú bránu. Jej program na javisku. Deti budú pátrať
slávnostné odovzdanie sa bude konať po poriadku v príbehoch, ktoré sa vysyod 17:30 hod., čo odštartuje reťazec pali do čarovného hrnca a pomiešali sa.
programov konajúcich sa na hrade.
Pomáhať im budú herci z prešovského
Azda najočakávanejšou atrakciou Divadla Portál a následne si zaspievajú
tohto ročníka je otvorenie protiletec- a zatancujú s členmi maďarského dikých úkrytov pod hradným vrchom. vadla Paramisi Társulat.
Vďaka novej výstave s názvom „FiV spolupráci s Dobrovoľným haľakovo 1938 – 1945“, sa budete mať sičským zborom mesta sa naskytne
možnosť oboznámiť s udalosťami a si- divákom možnosť nielen vidieť výstroj
tuáciou počas druhej svetovej vojny a výbavu hasičského auta, ale aj byť
vo Fiľakove. Staré fotografie, vojen- svedkom skutočného hasenia požiaské uniformy a udalosti zmapované ru. Na záver celého programu sa deti
aj vďaka miestnym pamätníkom vás môžu „okúpať“ v hasičskej pene.
prenesú do krutých časov prvej poloZáujemcovia si budú môcť pozrieť
vice 20. storočia.
policajné zbrane, auto a ukážku výcviNásledne sa na piatom poscho- ku policajných psov.
dí Bebekovej veže otvorí výstava
Podujatie sprevádza pestrá škála
požičaná od pražskej inštitúcie sprievodných programov, ako napríNárodní muzeum – Náprstkovo klad nafukovací hrad, lanová dráha,
muzeum asijských, afrických a maľovanie na tvár, program Csemadoamerických kultur, ktorá zavíta na
ku pre deti v predškolskom veku pod
Slovensko prvýkrát. Expozícia „Gejša názvom Kolísanie, lukostreľba s Fiľaa samuraj“ návštevníkov oboznámi kovskými vlkmi, jazda na motorke pre
s každodenným i spoločenským deti s členmi skupiny Filleck Knights,
životom samurajov a gejší, ako aj dobový kolotoč a iné atrakcie. V pars dobovým japonským bojovým ku bude počas celého dňa prebiehať
umením a umeleckým remeslom. jarmok, predaj detských hier, balónov,
Program bude naozaj pestrý a aby trdelníkov či cukrovej vaty. Pre rodičov
toho nebolo málo, čakajú vás a ostatných sprevádzajúcich budú v posprievodné programy ako hra na nuke rôzne druhy občerstvenia.
nástroji handpan, ukážky bojového
Spoluorganizátorom podujatia sú
umenia a koncert skupiny Slovak VPS Fiľakovo, sponzorom je Zmrzlina
Tango. Všetkých srdečne pozývame!
– Andrea Ferenczová.

Mgr. Lucia Deák Szőke, HMF

Mgr. Andrea Illés Kósik, MsKS

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v máji 2018
do 11. 05.

do 11. 05.

11. 05.

19. 05.

25. 05. 10. 06.

26. 05.

01. 06.–
02. 06.

01. 06.
02. 06.
02. 06.

02. 06.

03. 06.

Autorská výstava Jozefa Jacsmenyíka s názvom
„Potulky so štetcom“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Výstava s názvom „Spomienka muránskej kameniny“
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Banícke múzeum v Rožňave
Čitateľská beseda so spisovateľkou Katarina Durica
Miesto: Mestská knižnica
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Noc múzeí a galérií
„Čakám Ťa doma“ – Spomienky vojaka
Otvorenie fotografickej výstavy zo zbierky Z. Schnelczera
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Slávnostné odovzdanie ozdobnej brány fiľakovského
hradu
Miesto: Podhradská ulica
Fiľakovo 1938 – 1945 – oficiálne otvorenie protileteckých
úkrytov pod hradným vrchom s tematickou inštaláciou
Miesto: Podhradská ulica
Otvorenie výstavy s názvom „Gejša a samuraj“
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Premietanie archívnych záberov o Fiľakove
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
Sprievodný program na hrade: hra na hudobnom nástroji hand pan, ukážky bojového umenia, koncert kapely
SLOVAK TANGO
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (Praha)
Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád
Geoparku
Miesto: Územie Novohrad-Nógrád Geoparku
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád
Vedená pešia túra
Trasa: Fiľakovo – Konrádovce – Blhovce – Hodejov –
Fiľakovo
Spoluorganizátor: Novohradské turisticko-informačné
centrum
Medvešský fotomaratón
Voľný vstup do areálu hradu a na ochodzu Bebekovej
veže
Pre registrovaných účastníkov voľný vstup do hradného
múzea
Nočné osvetlenie hradu
Lety balónom
Miesto: Parkovisko pod fiľakovským hradom
Mestský deň detí
Miesto: Mestský park
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád
Geoparku
Medvešský fotomaratón
Predstavenie historického spolku Defensores Fiľakovo –
stredoveká kuchyňa, dobové oblečenie. Vojenská bojová
šľachta – skupina Milites Nobiles, Nitra
Medvešský fotomaratón
Pre registrovaných účastníkov voľný vstup do hradného
múzea, voľný vstup do areálu hradu a na ochodzu
Bebekovej veže

17:00

16:30
17:30
18:00
18:45
20:00

8:30

8:00 – 22:00
10:00 – 18:00

17:00 – 20:00
5:30 – 8:30
10:00

17:00 – 22:00

8:00 – 14:00

Rekordná Palócka Veľká noc
V rámci programu účinkovali žiačky
a žiaci miestnych základných škôl.

13. ročník Palóckej Veľkej noci na Fiľakovskom hrade prilákal viac ako 1 500
návštevníkov - podujatie dosiahlo najväčšiu návštevnosť vo svojej histórii. Na javisku vystúpila aj Ľudová hudba ĎaOrganizátor: MsKS vo Fiľakove, spoluorganizátori: HMF, MO Csemadok Fiľa- telinka a jej hostia - sólisti a inštrumentakovo a VPS Fiľakovo.
-kp- listi.
FOTKY: VIKTOR ESTEFÁN

Návštevníci si mohli vyskúšať zhotovenie kraslíc rôznymi technikami, plstenie,
zdobenie medovníkov a viazanie pálky.
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INZERCIA

RegioTel – najznámejší poskytovateľ internetu v regióne

I

ch služby si vybrali už tisíce domácností a celý rad významných firiem. Stali sa stabilnými a spoľahlivými
partnermi malých aj veľkých podnikov. RegioTel buduje
a prevádzkuje novú vysokorýchlostnú generáciu optickej
siete. Rozprávali sme sa so zakladateľom a riaditeľom
firmy Ing. Ladislavom Fehérom.

Firma RegioTel dnes svojim klientom ponúka už
skutočne široký výber služieb, ale všetko sa začalo
internetom.
- V roku 2002 sme vďaka víťaznému projektu,
spolu s kolegami z Rimavskej Seče, zakúpili
počítače a založili Teledom. V tom období existoval
len jeden poskytovateľ internetu a začínala sa
vyvíjať WiFi. Keďže sme boli rádioví amatéri, začali
sme vyrábať antény na základe vlastných návrhov
– tu sa to v skutočnosti začalo. V tých časoch ešte
internet v domácnostiach nebol a my v Teledome
sme prístup k internetu poskytovali. Všetko
fungovalo pod záštitou občianskeho združenia
Genius. Rok 2005 bol začiatkom WiFi sietí, čo
nás motivovalo, aby sme si ju doma, a následne aj
v Teledome, zaviedli. Fungovala dobre, takže sme ju
zavádzali do stále viacerých domácností – v prvom
roku do osemdesiatich a za dva roky ich bolo už
180. Neskôr sa s ISDN objavila nová technológia,
ktorá bola lepšia než naša, takže nasledoval
útlm. V roku 2007 sme si zobrali úver, z čoho
sme vytvorili prvú optickú linku. Zúčastňovali
sme sa školení a kurzov, vďaka čomu sme sa stali
opäť konkurencieschopnými. Odvtedy sa firma
každoročne rozrastá o 15 – 20 percent.
Aké má vaša firma pokrytie?
- Skupinu RegioTel sme založili v roku 2007. Pred
zhruba tromi rokmi sme vybudovali 10-gigabitovú
vlastnú sieť na území medzi Tornaľou, Rimavskou
Sobotou, Hajnáčkou a Fiľakovom. V rámci
tohto územia máme vybudovanú 60 km dlhú
10-gigabitovú vlastnú linku. Vďaka vzniku skupiny
RegioTel vieme nakupovať internet vo veľkom,
zásluhou čoho ponúkame našim klientom omnoho
lepšie ceny – sme konkurencieschopní. Optiku
pre obyvateľstvo sme začali zabezpečovať my.
Momentálne poskytujeme internet v 28 obciach,
z čoho sa 15 na internet pripája optickým káblom.
Skupina poskytuje internet viac ako desiatim
tisícom domácností. Vo vlastníctve máme 165 km
optického vedenia, čo je v prípade alternatívnych
poskytovateľov, akým sme my, pomerne vysoké
číslo.
Firma sa ďalej rozrastala a dnes už poskytuje aj televízne služby.
- Služba poskytovania televízie sa začala pred

IČ: 2/2018

pár rokmi. Jeden rok sme prevádzkovali skúšobnú
verziu, aby sme zistili, či je naša sieť pre túto službu
vhodná. Našťastie, sa osvedčila a odvtedy funguje
pod názvom RegioMax. IP televízia má viacero
výhod. Jednou z nich je, že disponujeme vlastnou
programovou štruktúrou, ktorú vieme prispôsobiť
podľa požiadaviek klientov. Na základe požiadaviek
klienta ponúkame možnosť výhradne slovenských
alebo maďarských programov, prípadne ich
zmiešanú štruktúru. Ďalším pozitívom je, že právo
na šírenie programov vybavujeme v rámci vlastnej
firmy. Máme vlastné centrály, čo znamená, že ak
služba kvôli búrke nefunguje, vieme sa pripojiť
na ďalšiu. Miestna televízia LocAll sa do sveta šíri
vďaka našej sieti, a to zadarmo.
Čo ešte RegioTel súkromným osobám ponúka?
- Naši klienti môžu okrem internetu a televízie
využívať aj službu IP telefonovania. Naše ceny sú
nízke a v rámci vlastnej sieti sa telefonuje zadarmo.
Ak si nás niekto vyberie namiesto svojho operátora,
môže si preniesť aj telefónne číslo. Najvýhodnejšie
je vybrať si celý náš balík, t.j. keď si klient u nás
zaplatí internet, televíziu a telefonovanie, čiže
všetky služby spolu.
Viete vyhovieť aj firmám?
- V tejto oblasti ponúkame komplexné služby,
rovnako ako väčší poskytovatelia. Firmám
ponúkame služby šité na mieru, v čom je zahrnutá
komunikácia v rámci firmy, firemné hovory, správa
dát či digitálna televízia.
Vo viacerých mestských inštitúciách je vaša firma
uvedená ako sponzor.
- Veľkú pozornosť venujeme dobročinnej činnosti.
Ročne na tento cieľ minieme 10- až 15-tisíc
eur. Školám poskytujeme internetové pripojenie
zadarmo. Podporujeme rôzne podujatia, kultúrnu
činnosť a bezplatné služby poskytujeme aj
Mestskému úradu vo Fiľakove.
Ako hodnotíte vašu spoločnosť v súčasnosti a aké sú
ďalšie plány?
- Postupne rozširujeme svoju sieť, ktorá pokrýva
stále väčšie územie. Optický kábel rozmiestňujeme

aj do takých malých obcí, ako napríklad Pleš, kde
v týchto dňoch dokončujeme montážne práce a v
máji bude už služba k dispozícii. Našim plánom je
ešte v tomto roku pokryť územie Nitry nad Ipľom,
Fiľakovských Kováčov, Kurtáňa a Holiše. Aj k našej
existujúcej optickej sieti by sme radi pridružili čím
viac služieb – spustili sme službu kamerového
systému pre verejné inštitúcie a fyzické osoby. V
súčasnosti vieme monitorovať prostredníctvom
tohto systému tri vchody na Farskej lúke. Už máme
povolenie aj na to, aby sa káble vo Fiľakove uložili
do zeme. Vybudovaním podzemnej optickej siete
by sme radi nasledovali príklad „inteligentného
mesta“, v ktorom by mali občania k dispozícii
bezplatný WiFi prístup, kamery, informačné tabule,
nabíjacie stanice pre mobilné telefóny a elektrické
automobily.
Na čo ste ako zakladateľ a manažér firmy hrdý?
- Vedome sa snažíme o zamestnávanie miestnej
pracovnej sily. Momentálne máme 10 – 12
zamestnancov a v rámci skupiny zamestnávame
viac ako 50 ľudí. Investujeme veľa energie do
prehĺbenia a rozširovania ich vedomostí a
získavania čo najviac praktických zručností.
Zabezpečujeme, aby sa mohli ďalej vzdelávať a
zúčastňovať konferencií. Myslíme aj na dopĺňanie
pracovných síl, keďže pravidelne prijímame
študentov na letný praktický výcvik so „skrytým“
zámerom udržania odborníkov v regióne. Som hrdý
aj na to, že prevádzkovanie firmy zabezpečujeme
výhradne z vlastných zdrojov a iba nedávno sme
sa zapojili do menších projektov, ktoré sú určené
na podporu podnikateľov. Sme rodinná firma, v
ktorej práve prebieha výmena generácií. Riadenie
spoločnosti by som chcel postupne odovzdať.
Naším najdôležitejším poslaním je poskytovať
kvalitné služby, aby boli naši zákazníci spokojní.
Sme spoľahlivým partnerom klientov. Polovicu
potenciálnych zákazníkov v tomto regióne tvoria
naši klienti. Aj to je dôkazom toho, že nám dôverujú
a cenia si našu prácu, za čo im aj touto cestou
ĎAKUJEME!

(r)
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Fiľakovský cross 2018 Vereška a lúka pri Urbánke v plameňoch

O

bčianske združenie Fiľakovský cross, mesto
Fiľakovo, FTC Fiľakovo a Občianske združenie beh.sk vás pozývajú na XI. ročník podujatia
Fiľakovský cross, ktorý sa bude konať v sobotu 19.
mája 2018 na štadióne FTC od 11:00 hod. (začiatok
prezentácií).

Štarty a detské kategórie od najmenších:
12:00/12:10 Drobizg – od 0 do 6 rokov (predškoláci) - 200 m – chlapci/dievčatá
12:20/12:30 Prípravka – 6-8 rokov ( r. 20082010) - 400 m chlapci/dievčatá
12:40/12:50 Mladší žiaci 9-11 rokov (r. 20052007) - 1000 m chlapci/dievčatá
13:00
Starší žiaci 12-14 rokov (r. 20022004) - 2000 m chlapci/dievčatá
14:00
Beh na 13 km hromadný štart všetkých kategórií pre dospelých a beh na 4,3 km pre:
dorastenci (2000 - 2001) a fun run beh pre radosť
+ duatlon
Kategórie dorast a dospelí:
A - muži 16-39 rokov (r. 1979 - 2002)
B - muži 40-49 rokov (r. 1969 - 1978)
C - muži 50 r. a starší ( pred r. 1969)
E - ženy 16-34 rokov (r. 1984 - 2002)
F - ženy 35 r. a staršie (pred r. 1984)
X - fun run, nesúťažný beh pre radosť bez rozdielu
veku – 4,3 km
Duatlon - štart spolu s bežcami o 14:00. Po dobehnutí 13 km absolvujú to isté kolo na bicykli.
Štartovné: 6 € dospelí, vopred zaregistrovaní
online, 8 € prihlásení na mieste v deň pretekov,
detské a mládežnícke kategórie bez štartovného.
V cene štartovného je aj účastnícke tričko,
garantované je len vopred prihláseným. Prví traja
pretekári v každej kategórii dostanú diplomy
a vecné ceny. TOMBOLA je zabezpečená pre
všetkých zúčastnených pretekárov na 13 km aj
v detských kategóriách. Každý štartujúci na 13 km
dostane v cieli občerstvenie. Uvítame, ak sa bežci
vopred prihlásia na emailovej adrese uvedenej
v kontaktoch.
Registrácia s výberom štartovného čísla, informácie
a popis trate na: www.filakovskycross.webnode.sk/
propozicie/
Ďalšie informácie, prihláška bežcov a sponzorov:
František Földeš, riaditeľ podujatia – tel.č.: 0944 166
502, email : frantisek.foldes@coremark.sk
Mesto Fiľakovo podporuje podujatie aj finančne, začo
vedeniu a všetkým ostatným sponzorom už teraz v mene
našich účastníkov ďakujeme !

František Földeš

Ilustračné foto - OZ Fiľakovský cross

Cvičenie DHZ. Foto - DHZ Fiľakovo

D

obrovoľný hasičský zbor mesta Fiľakovo organizoval 7. apríla cvičenie, ktoré bolo zamerané
hlavne na rozsiahle lesné požiare v ťažko dostupnom teréne. Zúčastnili sa na ňom okrem domácich
aj hasiči z Lučenca, Rapoviec, Čakanoviec, Radzoviec a Buzitky.
Cieľom simulovaného požiaru bolo posilnenie

spolupráce medzi dobrovoľnými hasičskými zbormi,
nakoľko je pravdepodobné, že pri zásahoch na
okolí budú spolupracovať. Cvičenie bolo rozdelené
na dve etapy: prvá etapa sa zrealizovala na kopci
Vereška a druhá pri Urbánke, kde spolu cvičilo 47
hasičov so 6 kusmi hasičskej techniky.

Kinga Palčová, DHZ

Milí čitatelia!

P

onúkame vám možnosť zverejnenia inzercie v našich novinách Fiľakovské zvesti. Po zmene formátu
sa veľkosti jednotlivých plošných inzercií zväčšili, ceny
sme však ponechali. Preto môžete odteraz uverejňovať
vaše inzeráty ešte výhodnejšie! Nakoľko sme však mesačník, neodporúčame uverejňovať súrne inzeráty.
Okrem plošnej inzercie vám ponúkame aj novinku,
ktorou je možnosť uverejnenia riadkovej inzercie za
výhodné ceny. Po novom už bude cena inzercie závisieť
iba na počte slov, nie na ploche, vďaka čomu výrazne
ušetríte! Noviny sú doručované každý mesiac do všetkých poštových schránok na území mesta Fiľakovo, sú
Tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska v dorastencoch
uverejňované online na webovej stránke www.filakovo.
získali kolkári FTC Fiľakovo. 		
FOTO - LF
sk a nájdete ich aj vo vybraných trafikách a mestských
Dorastenci kolkárskeho oddielu inštitúciách. Dostanú sa tak ku všetkým Fiľakovčanom.
V prípade záujmu o uverejnenie inzercie, musia byť
FTC skončili na MSR tretí
doručené písomne do 15. dňa v mesiaci na emailové
resne pred rokom dosiahli fiľakovskí dorasten- adresy uverejnené v tiráži novín, poštou na adresu:
ci kolkárskeho oddielu FTC veľký úspech, keď Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo (v oboch
sa im podarilo vybojovať titul Majstra Slovenska prípadoch spolu s údajmi na fakturáciu) alebo osobne
a popredné priečky obsadili aj pri jednotlivcoch.
v klientskom centre MsÚ u Ivety Cíferovej s možnosTieto majstrovstvá sa opakujú každý rok štvor- ťou platby v hotovosti.
turnajovým zápolením najlepších šiestich družstiev
dorasteneckých súťaží východ a západ počas mesia- Cenník plošnej inzercie:
cov marec a apríl. Do finálových turnajov sa teda 1/32 strany (51 x 35 mm) 8 €
dostali tieto družstvá : TJ Rakovice, TJ Slavoj Veľ- 1/16 strany (51 x 70 mm) 15 €
ký Šariš, ŠK Modranka, ŠK Železiarne Podbrezová, 1/8 strany (102 x 70 mm) 26 €
1/4 strany (102 x 140 mm) 50 €
MKK Stará Turá, KO FTC Fiľakovo.
Prvý turnaj bol 11. marca vo Veľkom Šariši, 1/2 strany (204 x 140 mm) 90 €
(ceny s DPH)
o týždeň na to sa na druhom turnaji zišli všetci 1 strana (204 x 280 mm) 180 €

P

v Starej Turej, potom sa mládežnícka elita predstavila 8. apríla na našej kolkárni vo Fiľakove a posledný, štvrtý turnaj, sa konal v polovici apríla na
kolkárni v Rakoviciach. Krásnu atmosféru vrcholových súťaží si teda užili počas tretieho turnaja aj
priaznivci kolkárskeho športu vo Fiľakove.
Naši mladí kolkári si napokon peknými výkonmi v jednotlivých turnajoch vybojovali konečné
tretie miesto a družstvo KO FTC Dorast sa tak
stalo druhým vicemajstrom Slovenska v sezóne
2017/2018. Chlapcom posielame v mene vedenia
mesta a celého FTC poďakovanie za skvelú reprezentáciu nášho mesta i športového klubu a želáme
veľa úspechov vo všetkých ďalších súťažiach.

Ladislav Flachbart, predseda KO FTC

Ceny sú uvedené v prípade doručenia hotového vizuálu. Za vytvorenie nového vizuálu a za prípravu či
preklad PR článku sa tieto ceny navyšujú o 30%, minimálne však o 10 €. V prípade opakovania inzerátu
vo viacerých číslach sú ceny zvýhodnené v závislosti
od počtu opakovaní (opakovanie 2-3krát: zľava 10%
z výslednej sumy; opakovanie 4-6krát: zľava 15%
z výslednej sumy; opakovanie 7-10krát: zľava 25%
z výslednej sumy a celoročný inzerát zľava 30%
z výslednej sumy).
Cenník riadkovej inzercie:
Inzerát do 10 slov: 2 €
Inzerát od 11 do 25 slov: 5 €
Inzerát nad 26 slov: účtovaný ako plošná inzercia
podľa rozsahu

(r)

