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Vláda priniesla do Fiľakova 150-tisíc eur
K

oniec mája bol pre Fiľakovo historickým míľnikom. Mesto hostilo vládu SR na svojom výjazdovom rokovaní doposiaľ po prvýkrát. V rámci
rokovania hodnotili plnenie akčných plánov z roku
2016 a rozdali pre okresy Lučenec aj Poltár po jednom milióne eur.

Najviac dostane Fiľakovo
Vláda Petra Pellegriniho zasadla 30. mája na Mestskom úrade vo Fiľakove. Prerokovali doterajšie plnenie akčných plánov, debatovali s miestnymi starostami a rozdali dva milióny eur, ktoré si rovným
dielom rozdelia okresy Lučenec a Poltár. „Toto nie sú
prostriedky na to, aby vláda plnila akčný plán. Sú mimo
tohto projektu a sú určené najmä na rekonštrukcie obecného majetku,“ priblížil premiér Pellegrini.
„Ale to je dobrá správa. Pevne verím, že tým vznikne tlak
Najväčší kus z miliónového balíka určeného pre na to, aby postupne začali zvyšovať ponúkané mzdy,“ doplokres, si odkrojí mesto Fiľakovo, ktorému vyčlenili nil s tým, že v meste vznikajú tiež tri nové investičné
150-tisíc eur. Tie plánujú investovať do rekonštruk- zámery. „Tri firmy by tu mali vytvoriť celkom zaujímavý
cie dvoch materských škôl a na vybudovanie mul- počet nových pracovných miest.“
tifunkčného ihriska v parku za gymnáziom. „Sú to
Podľa slov primátora Agócsa akčný plán zdanvyslovene projekty zamerané na mládež a školstvo. Čo sa livo stojí, no mesto je vo vysokej fáze pripravenosti
týka gymnázia, nemajú vlastnú telocvičňu, preto by sme na čerpanie peňazí na rôzne projekty. „Projekty za doim chceli aspoň takto pomôcť,“ povedal primátor Attila
kopy 480-tisíc eur ideme zazmluvňovať do dvoch mesiacov,“
Agócs.
povedal primátor a upresnil, že ide o projekty výstavby tržnice, rekonštrukcie kultúrneho strediska, výHodnotili akčný plán
stavbu centra inkluzívneho vzdelávania na ZŠ MocCieľom akčného plánu pre okres Lučenec je do roku
sáryho a vytvorenie právneho poradenstva v oblasti
2020 vytvoriť 1400 nových pracovných miest. „Je pozneužívania situácie sociálne znevýhodnených pri
tešujúce, že k 30. aprílu ich bola vytvorená už vyše polonakladaní s ich bytmi.
vica, presne 753 pracovných miest. Aj vďaka tomu klesla
nezamestnanosť zo 17,53 percenta z roku 2015 na aktuál- Stretli sa so starostami
nych 9,11 percenta,“ povedal premiér s tým, že dokonca Program vlády sa vo Fiľakove končil vyše dvojhodifirmy vo Fiľakove hlásia nedostatok pracovných síl. novým rokovaním so starostami Lučeneckého okre-

Rokovanie vlády v zasadačke MsÚ. FOTO - Zoltán Schnelczer

su. Podľa slov premiéra ich najviac trápi stav ciest
druhej a tretej triedy. „Budeme hľadať možnosti, ako pomôcť VÚC, ktorý nemá peniaze na ich rekonštrukcie,“ povedal s tým, že hovorili tiež o pomalom schvaľovaní
eurofondov, obnovení projektu multifunkčných ihrísk, zjednodušení budovania kanalizácií a čističiek
odpadových vôd a mnohom ďalšom. „Verím, že keď sa
po čase opäť stretneme, budeme si môcť povedať, že mnohé z tých vecí, ktoré tu dnes odzneli, sa podarilo vyriešiť,“
uzavrel premiér.
Primátor Agócs zhodnotil výjazdové rokovanie
v našom meste za vydarené a úspešné. „Dopadlo to
dobre, my sme spokojní s výsledkami. Ostali však otvorené
aj otázky, o ktorých zrejme budeme s jednotlivými ľuďmi z
daných ministerstiev ešte dlho debatovať, ale minimálne sa
niektoré veci už konečne dostali na stôl a začali sme o nich
diskutovať,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová
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V areáli zberného dvora otvorili
novú mestskú kompostáreň
V
o Fiľakove odovzdali do užívania novú kompostáreň. Stalo sa tak v rámci výjazdového
rokovania vlády SR, ktoré sa konalo 30. mája.
Kompostáreň za takmer 300-tisíc eur má slúžiť
na efektívnejšie spracovávanie biologicky rozložiteľného odpadu a zvyšovanie jeho podielu v rámci
triedeného zberu.
Ako priblížil primátor Attila Agócs, otvorenie
kompostárne je druhým krokom v rozvoji odpadového hospodárstva v meste. „Prvou etapou bol zberný
dvor, ktorý sme zriadili v roku 2015, v rámci ktorého sa
riešilo separovanie papiera, plastov skla a kovu z komunálneho odpadu,“ priblížil s tým, že záverečnou
etapou bude otvorenie skládky inertného odpadu
na jeseň tohto roka. Zberný dvor i nová kompostáreň sídlia v zrekonštruovanom areáli bývalého
štátneho majetku na Družstevnej ulici.
Kompostáreň, ktorá má ročnú kapacitu 500 ton,
stála takmer 300-tisíc eur. Z nich väčšinu hradilo
mesto prostredníctvom úspešného projektu z Operačného programu kvalita životného prostredia.
Z mestskej kasy spolufinancovali päť percent. „Na-

Kompostovisko. FOTKY - Zoltán Schnelczer

Primátor Agócs a minister Sólymos.

novo sa vybetónovali silážne jamy, vydláždila sa prístupová cesta a zakúpili potrebné mechanizmy,“ vymenoval
primátor. Fiľakovo doteraz vyvážalo zelený odpad
do Veľkých Draviec, vďaka kompostárni preto ušetrí. „Rátame s tým, že v budúcnosti sa ceny za skládkovanie na cudzích skládkach výrazne zvýšia. Ide nám však
najmä o zníženie množstva nášho komunálneho odpadu.“
V zbernom dvore a kompostárni vytvorilo mesto
doposiaľ desať pracovných miest. „Často sú to ľudia
zo zlých socio-ekonomických pomerov,“ dodal.
Kompostáreň slávnostne odovzdali do užívania
primátor Agócs spolu s ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom. Podľa jeho slov je
prioritou ministerstva zvýšiť podiel separovaného
odpadu v rámci odpadového hospodárstva krajiny. V súčasnosti je v tom Slovensko podľa neho na
chvoste Európy. „Aj preto ma tak teší, že dnes môžeme
odovzdať do užívania ďalší projekt, ktorý pomôže životnému prostrediu a zvýši kvalitu života ľudí,“ uzavrel
minister.

VÝZVA
Mestské kultúrne stredisko
usporiada dňa 11. augusta 2018

J

edným z bodov programu
výjazdového
rokovania
vlády SR vo Fiľakove bolo aj
stretnutie vládnych predstaviteľov s pedagógmi z mesta
i okolia. Na diskusii sa zúčastnili minister životného prostredia László Sólymos, štátny
tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz a primátor
Fiľakova Attila Agócs.
Jednou z hlavných tém
stretnutia bola podpora detí
Stretnutie s učiteľmi. FOTO - Zoltán Schnelczer
z chudobných rodín. Podľa slov štátneho tajomníka
ministerstva školstva Petra Krajňáka už prebehli nárokovateľní pri presiahnutí počtu 85 znevýhodprvé rokovania, ktoré by mali zabezpečiť navýše- nených detí na škole. „Je to malý, ale dôležitý krok pre
nie dnešných 150 eur, ktorými štát podporuje takto to, aby sa dostávala chudobným deťom sociálna podpora,“
znevýhodnené deti. Podľa jeho slov dnes prispieva doplnil.
ministerstvo ročne na sociálne znevýhodnené deti
Ďalšou z diskutovaných tém bol normatív pre
celkovo sumou sedem miliónov eur. „Táto suma národnostné školy. „Pre školy s vyučovacím jazykom
zďaleka nepostačuje na to, aby sme zasiahli celú šírku re- národnostných menšín platí od 1. januára 2018 zvýšený
giónov, kde je vysoká nezamestnanosť a ľudia potrebujú normatív zo 108 na 113. Zavádza sa aj nový normatív,
reálnu pomoc. Podporu bude preto potrebné v budúcnosti ktorý sa týka najmä škôl s vyučovaním jazyka malých
zvýšiť a vytvoriť jej efektívnejší model,“ vyjadril sa štát- národnostných menšín, ako sú rómske a rusínske,“ uzavny tajomník. Zmenou, ktorú už uviedli do praxe, sú rel štátny tajomník.
podľa neho asistenti učiteľov, ktorí sú už zo zákona

Klaudia Kovácsová

Fiľakove

JARMOK
v rámci podujatia XXVIII. Palócke dni a Dni
mesta Fiľakovo.
Jarmok bude prebiehať na verejnom priestranstve za budovou gymnázia od 8.00 hod. do 20.00
hod. a bude sprevádzaný bohatým kultúrnym
programom. Usporiadatelia pozývajú predajcov s gastrostánkami so špecialitami a lahôdkami, predajcov darčekov, detských hračiek, šperkov,
bižutérie a rôznych doplnkov. Od predajcov sa
vyberá poplatok za trhové miesto 2 €/m2.
Predaj na jarmoku je organizovaný formou
prihlášok. Záujemcovia sa môžu prihlásiť spolu
s povinnými dokladmi do 07. 08. 2018. Prihlášky
doručené po tomto termíne alebo prihlášky bez
povinných dokumentov nebudú akceptované.
Usporiadatelia si s prihliadnutím na kapacitné
možnosti vyhradzujú právo výberu účastníkov
a určenia rozmiestnenia jednotlivých predajných stánkov jarmoku.
Prihlášku na jarmok a zoznam povinných príloh nájdete na stránke www.filakovo.sk alebo
na www.kultura.filakovo.sk. Záväzné prihlášky
s povinnými prílohami žiadame zasielať poštou
na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Námestie
slobody 30, 986 01 Fiľakovo alebo elektronicky
na msks@filakovo.sk. Viac informácií na tel. čísle:
+421 950 689 610.

MsKS Fiľakovo

Klaudia Kovácsová

Členovia vlády diskutovali s učiteľmi
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Chcú zrekonštruovať sociálne zariadenia telocvične

S

amospráva Fiľakova podala žiadosť o dotáciu na
rekonštrukciu sociálnych zariadení v telocvični
na Farskej lúke. Tá okrem dvoch základných škôl
slúži aj širokej verejnosti a je využívaná cez týždeň
aj počas víkendov.
Zámer podať žiadosť o dotáciu na ministerstvo
školstva schválil mestský parlament počas svojho májového zasadnutia. Mesto žiada ministerstvo o vyše 41-tisíc eur, ďalších približne 4500 eur
by v prípade úspešnosti projektu mesto hradilo
z vlastného vrecka. Samospráva sa pre tento krok
rozhodla, lebo sociálne zariadenia v telocvični sú
nefunkčné a ohrozujú aj učebne nachádzajúce sa
pod nimi. „Chýbajú bojlery, sú poškodené potrubia,
stupačky, odbočky, teda kolená boli nesprávne namontované a evidujeme aj ďalšie nedostatky v technickom riešení detailov,“ načrtla Erika Anderková z mestského
úradu. V rámci rekonštrukcie by obnovili dievčenské aj chlapčenské sociálne zariadenia vrátane WC,
sprchových kútov a umývadiel i umiestnenia dvoch
bojlerov.
„Je to síce projekt školy, ale mesto je zriaďovateľom, preto musíme podávať žiadosť my a prípadne aj projekt spolufinancovať. Ideme však do toho, lebo telocvičňa je veľmi
často využívaná nielen žiakmi, ale aj širokou verejnosťou,
takže je to naozaj potrebné,“ zdôvodnil primátor Attila
Agócs.

Klaudia Kovácsová
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Mesto chce znížiť nezamestnanosť. Uchádza Kolotoč zachránia!
bľúbený
stasa o takmer dvojmiliónovú dotáciu
Oručký
kolo-

S

amospráva Fiľakova sa zapojila do ďalšieho
cezhraničného projektu, ktorý je tentokrát zameraný na zníženie nezamestnanosti. V prípade
jeho úspešnosti by do mesta mohli pritiecť takmer
dva milióny eur. Výsledkom projektu by vo Fiľakove mala byť predovšetkým výstavba novej priemyselnej haly a postupná revitalizácia priemyselnej
zóny mesta.

Cezhraničná hospodárska spolupráca
Cezhraničný projekt INTERREG je zameraný na
vytváranie oblastných akčných plánov zamestnanosti na slovenskej i maďarskej strane hranice. Na
celom pohraničí prešlo zámerovým kolom deväť
projektov. Z nich tri sú zamerané na pohraničné
oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja
a maďarskej župy Nógrád. Dva z nich sa týkajú
výstavby cezhraničných mostov, a to v Ipeľskom
Predmostí a Vrbovke. „Tretím je náš projekt. Jeho
cieľom je vytvorenie osi hospodárskej spolupráce medzi
oblasťami od Hatvanu po Lučenec, v niektorých prípadoch až po Zvolen. Vytvorenie tohto koridoru by malo byť
zabezpečené vďaka našej rýchlostnej ceste R2 a maďarskej
diaľnici M3,“ ozrejmil Attila Agócs, primátor Fiľakova, ktoré je lídrom projektu na slovenskej strane.
„Chceme posilniť dodávateľské prostredie pre transnacionálne spoločnosti v regióne, akými sú napríklad Bosch
v Hatvane a ďalšie.“

Nová hala a desiatky pracovných miest
Celý projekt má podľa slov primátora rozpočet
približne 5,9 milióna eur, z nich európska dotácia je

4,4 milióna a predpokladaná štátna dotácia bude vo
výške približne 287-tisíc eur. „Nejedná sa ale o jeden
projekt. Akčné plány hovoria o siedmich projektoch dvojíc
subjektov na oboch stranách hranice.“ Mesto Fiľakovo
má v rámci toho zadefinovaný projekt v hodnote
takmer dvoch miliónov eur, z ktorých výška európskej a štátnej pomoci je 85 percent, zvyšok podlieha
spolufinancovaniu zo strany mesta. „Za cieľ sme si
stanovili začať s revitalizáciou hnedých priemyselných
polí, tzv. brownfieldov, v našej priemyselnej zóne. Ide
o nevyužívané a chátrajúce časti bývalého Kovosmaltu,“
vysvetlil primátor s tým, že mesto chce kúpiť jeden
až dva hektáre priemyselného pozemku, na ktorých plánuje vystavať novú menšiu priemyselnú
halu. „Do nej by sme chceli prilákať investora, ktorý by
v meste zamestnal niekoľko desiatok ľudí. Z nájmov za
halu by sme sa potom pustili do postupnej obnovy ostatných budov, ktoré sú na danom pozemku,“ doplnil.
V súčasnosti prebieha výber pozemku v rámci
zóny. „Akonáhle vyberieme konkrétny pozemok, pristúpime k projektovaniu.“ Ako doplnil, súčasťou komplexného projektu budú aj ďalšie aktivity a soft
projekty partnerov, akými sú rekvalifikačné kurzy,
výmena skúseností v integrovaní dlhodobo nezamestnaných na trh práce a ďalšie. „Je to naozaj
celistvý projekt jednoznačne zameraný na zníženie nezamestnanosti v regióne,“ dodal. Detailne rozpracovanú
žiadosť plánuje mesto podať do konca tohto roka.
„Jeho realizácia sa očakáva v priebehu rokov 2019 a 2020,“
zakončil.

Klaudia Kovácsová

Letné tábory vo Fiľakove

2.–6. júl 2018
3.–6. júl 2018
2.–8. júl 2018

ZŠ Školská
47. skautský zbor Štefana Koháryho II.
OZ Fiľakovskí vlci

Letný denný tábor
Letný skautský tábor
Letný tábor Fiľakovských vlkov

2.–13. júl 2018

ZŠ Štefana Koháriho II.

Letný denný tábor

23.–27. júl 2018
30. júl – 3. august 2018

Dom Matice slovenskej
Novohrad - Nógrád Geopark

Matičný tábor
Letný tábor

toč z parku bude
zachránený. Pôvodne
ho mali demontovať
pri
revitalizácii
detského
ihriska,
ktorá prebehne v lete,
nakoľko
nespĺňa
bezpečnostné normy.
Napokon
však
vedenie mesta našlo
FOTO - kk
administratívne
aj
technické
riešenie,
ako kolotoč uchovať. „Videli sme množstvo reakcií,
pri ktorých bolo ľuďom kolotoča veľmi ľúto a chceli, aby
ostal. Rozhodli sme sa preto, že doňho zainvestujeme
a urobíme všetko pre jeho záchranu,“ potvrdil primátor
Attila Agócs. Podľa jeho slov ho zrepasujú a na jeho
spodnú časť namontujú akýsi otočný disk, ktorý
by mal zabrániť zraneniam pri prípadnom páde
dieťaťa. „Tak bude spĺňať normy a ľudia sa z neho budú
môcť tešiť aj naďalej,“ uzavrel.

kk

Možno aj Vás čaká voľná vstupenka
Mesto Fiľakovo oznamuje svojim občanom, ktorí
nemajú žiadne nedoplatky na daniach a iných poplatkoch voči mestu ku dňu 30.6.2018, že v prípade záujmu si môže jeden dospelý člen domácnosti
vyzdvihnúť 1 ks voľnej (bezplatnej) vstupenky na
vybrané koncerty usporiadané v rámci trojdňového festivalu Palócke dni a Dni mesta, a to na
koncert kapely MODUS Memory a BON BON dňa
10.8. – piatok.
Výdaj bezplatných vstupeniek bude prebiehať
od 23. júla do 9. augusta v Klientskom centre
MsÚ počas úradných hodín. Potrebné je predložiť
občiansky preukaz.
Mesto Fiľakovo chce aj touto formou poďakovať tým občanom, ktorí si plnia svoje povinnosti voči mestu.

MsÚ

Viac ako tristoročná bašta dostane nové využitie
V

yše tristoročná bašta z pôvodného mestského
opevnenia dostane novú tvár. Vďaka cezhraničnému projektu INTERREG bude mať nové využitie.
Vznikne v nej infobod pre turistov a bude pracoviskom strážcu pripravovaného parkoviska. Vďaka

rekonštrukcii sa vyhne osudu svojho „dvojčaťa“, ktoré zbúrali za obdobia socializmu.

Posledná bašta opevnenia
Bašta nachádzajúca sa na Baštovej ulici vo Fiľakove bola súčasťou pôvodného mestského opevnenia
pochádzajúceho zo 17. storočia. Až do 20. storočia
prežili v meste dve takéto bašty. Jedna z nich stála
blízko kostola a bola sčasti prestavaná na hospodársku budovu. Podľa primátora Attilu Agócsa obe slúžili počas bývalého režimu ako skládky obilia či sena.
„Dôkazom je vikier na bašte pod hradom, ktorý je sekundárnym javom a plánujeme ho odstrániť.“ Bašta pri kostole
padla za obeť výstavbe pošty v 60. rokoch. „Aj preto je
také dôležité, aby sa bašta pod hradom zachovala,“ doplnil.

Slúžiť bude turistom

Bašta doposiaľ chátrala. FOTO - kk

V rámci cezhraničného projektu INTERREG, z ktorého mesto získalo takmer milión eur, chcú bašte
prinavrátiť pôvodný vzhľad. Rekonštrukcii bude
predchádzať archeologický výskum, ktorý by mal
odštartovať už v júli. „Vďaka nemu sa nám potvrdí, ako

bašta pôvodne vyzerala. Očakávame tiež zaujímavé nálezy,
možno zachytíme nejaké časti bývalých hradieb alebo obydlí,“ povedal primátor.
Po ukončení výskumu sa začne na vežičke samotná rekonštrukcia. Spolu s predchádzajúcim výskumom bude mať hodnotu vyše 72-tisíc eur. Podľa
projektu v nej vznikne infobod pre turistov. Pracovať v ňom bude strážca nového parkoviska, ktoré
sa v rámci projektu vybuduje pod hradom. V bašte
návštevníci nájdu moderný info-kiosk, prostredníctvom ktorého sa dozvedia viac o hrade a kultúrnom
dedičstve mesta i regiónu.
Bašta bola doposiaľ desaťročia nevyužívaná, vznikali v nej čierne skládky a postupne chátrala. Podľa
primátora takýmto javom do budúcna vďaka projektu predídu. „Počítame s tým, že po našich investíciách sa
v nehnuteľnostiach v tejto lokalite vytvoria ďalšie súkromné
prevádzky. Veríme, že sem vrátime život a že sa lokalita
stane ďalším funkčným urbanistickým prvkom Fiľakova,“
zakončil.

Klaudia Kovácsová
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Okolie školy zdobí Maľovaná ZOO

Priestor pred budovou Základnej umeleckej školy vo Fiľakove má od júna nových obyvateľov.
Malí umelci, v spolupráci so študentmi z miestnej
strednej odbornej školy, vytvorili pestrofarebnú
Maľovanú ZOO. Žiakov a okoloidúcich tak budú
po novom vítať mačka, kohút, veverička a ďalšie
veselé zvieratká.
Externú výstavu Maľovaná ZOO, ktorá by mala
ostať pred budovou umeleckej školy natrvalo, odovzdali v stredu 6. júna.. „Nakoľko po novom sídlime
v budove bývalého daňového úradu, chceli sme sa týmto
od neho odlíšiť a dať nášmu okoliu jasnejší charakter školy,“ povedal riaditeľ školy Zorán Ardamica.
Odovzdávanie Maľovanej ZOO. FOTKY - Zoltán Schnelczer
Projekt je výsledkom spolupráce študentov
miestnej strednej odbornej školy a žiakov ume- ešte naši žiaci nemôžu vykonávať,“ povedal riaditeľ.
leckej školy pod vedením učiteliek Jany Bialovej „Ľudia ešte stále chodili podávať daňové priznania na
a Beaty Véghovej. „Chcem sa touto cestou poďakovať našu školu,“ potvrdila dôvody realizácie tohto prostrednej odbornej škole, že nám s týmto projektom pomoh- jektu výtvarníčka Jana Bialová. Podľa jej slov bol
la, či už materiálom, alebo s prácami ako pílenie, ktoré proces výroby drevených sôch pomerne jednoduchý. „My sme vytvorili nákres, podľa ktorého študenti
na odbornej škole vyrobili sochy tak, aby boli technicky
použiteľné a odolné. Neskôr sme ich s deťmi maľovali
a lakovali,“ povedala Bialová.
Podľa slov riaditeľa Ardamicu bolo odovzdanie
Maľovanej ZOO prvým zo série podujatí, v rámci
ktorých si pripomenú 65. výročie založenia školy.
„I keď býva pri takýchto výročiach zvykom oslavovať skôr
jedným väčším podujatím, my sme to, v rámci našich
možností, vymysleli inak. Pripravujeme viacero koncertov a hudobných vystúpení a tiež tvorivé dielne, ktoré by
mali prebehnúť v druhej polovici roka,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová

Premiestňovanie lavičiek z mestského
parku sa začalo

P

o rekonštrukcii mestského parku pred pár rokmi
sa objavovalo pomerne veľa
pripomienok na veľký počet lavičiek rozmiestnených
v rôznych častiach parku.
Podľa projektu ich tam bolo
celkom 268, päť rokov od
ukončenia projektu sa ich
počet však znížiť nemohol.
V minulom roku na jeseň
vedenia mesta a podniku
Lavičky našli svoje miesto aj pred kostolom. FOTO - kk
VPS rozhodli o premiestnení
približne 60-tich lavičiek do
rôznych lokalít mesta podľa prejaveného záujmu a podobne. Ak sa susedia dohodnú, správcovia bytoviek
občanov. Podľa riaditeľa VPS Tibora Tótha sú majú tlačivo, žiadosť o umiestnenie lavičiek, ktoré treba
už umiestnené 4 lavičky na Ulici 1.mája, 4 sú na vyplniť. V prípade bytových domov s ním musí súhlasiť
detskom ihrisku pri Filbyte a 2 pred vstupom do nadpolovičná väčšina majiteľov alebo užívateľov bytovky,“ informoval riaditeľ s tým, že žiadosť záujemcojeho areálu, ďalšie 4 ks sú v n.o. Nezábudka, jedna
via
nájdu aj na webovej stránke VPS. „Po jej vyplneje pred čínskym obchodom na Biskupickej ulici,
2 lavičky si vyžiadali obyvatelia bytovky na Že- ní a podpísaní je potrebné doručiť ju k nám na podnik.“
Okrem lavičiek a košov boli premiestnené aj
lezničnej a najväčší počet, 7 ks, je pred kostolom,
kam spolu s nimi umiestnili aj 2 ks smetných ko- stojany na bicykle. Využitie našli na uliciach pred
šov. Tie sú aj pri čínskom obchode a v areáli det- detským ihriskom na Mládežníckej ulici a pred
ského ihriska. Ďalšie lavičky a smetné koše budú kostolom. Ďalšie lavičky a smetné koše budú podumiestnené ešte na Námestí slobody pred MsKS ľa riaditeľa umiestnené k novému multifunkčnému
a vyše 30 lavičiek, ktoré sú už demontované, ešte ihrisku, ktoré sa vybuduje za budovou gymnázia,
čaká na záujemcov. „Ešte na jeseň sme informovali či k detským ihriskám. „O osude žulových kvádrov či
verejnosť, správcov bytových domov i organizácie, že si zníženiu ich počtu v parku a následnom účelnom využití
môžu podať žiadosť o umiestnenie lavičiek pred bytové sa zatiaľ nerozhodlo,“ zakončil.
domy či na verejné priestranstvá – detské ihriská, dvory
Iveta Ciferová

Týždeň Európskych geoparkov prebieha aj u nás

J

edinečný
cezhraničný
Geopark
Novohrad-Nógrád sa už niekoľko rokov zapája do akcie Týždeň Európskych geoparkov, ktorého tohtoročný program trval viac ako dva týždne. Otvárala
ho túra pre verejnosť so sprievodcom do Konrádoviec a Hajnáčky v posledný májový víkend a výlet
škôlkarov a deviatakov našich ZŠ do múzea v prírode v Ipolytarnóci, ktorý sa konal 12. júna. Tam sa
konali aj ďalšie aktivity a súťaže pre školákov. Celodenné výlety pre školské skupiny zamierili aj na
Pohanský hrad, k vodnej nádrži Gemerský Jablonec
alebo k Mučínskej jaskyni. Obľúbené boli tiež rôzne
vedomostné kvízy a umelecké súťaže. Ešte v apríli
bola vyhlásená súťaž o najkrajší „Suvenír pre Geopark“, do ktorej sa mohli zapojiť materské, základné
i stredné školy. V súťaži pod názvom „Huby na území geoparku“ mohli deti a študenti vytvoriť obrázok
na tričko alebo plátennú tašku, maľbu či fotografiu
do kalendára. Podľa organizátorov bol o ňu už tradične veľký záujem, prišlo vyše 80 prác. Vernisáž
súťažných prác a vyhlásenie výsledkov prebehlo 7.
júna v priestoroch NTIC pod fiľakovským hradom.
Veľký záujem je vždy aj o vedené túry a plánované aktivity pre amatérskych či profesionálnych
fotografov, ktoré sa počas trojdňového Medvešského fotomaratónu konali na rozsiahlom území
od Salgotarjánu až po Hajnáčku a Večelkov. Pre
účastníkov fotomaratónu pripravili organizátori
túry za úsvitu i v noci, ukážky práce dobových remeselníkov či prípravy dobových jedál, historické
kroje a atraktívne lety balónom. Do konca júna potom mohla takmer päťdesiatka účastníkov prihlásiť
svoje najlepšie práce do súťaže, ktorej vyhodnotenie
bude na jeseň tohto roku a výstava ocenených prác
sa bude konať v januári 2019 v Hradnom múzeu.
„Hoci nám tento rok práve pri letoch balónov počasie neprialo, tak ako sme chceli, napriek tomu sa lety v piatok
aj v nedeľu podarilo uskutočniť v Šuriciach a v Medveši.
Aj keď je to záležitosť finančne náročná, bol o lety veľký
záujem. Pre mnohých to bol neskutočný zážitok, takže
aj v budúcnosti sa bude s nimi počítať, a to nielen počas
Medvešského fotomaratónu,“ povedal na margo tohtoročného podujatia Jozef Puntigán, vedúci kancelárie NGG vo Fiľakove.
Týždeň geoparkov pripravovalo množstvo ľudí
v 14 spolupracujúcich organizáciách na oboch územiach geoparku. „Boli to stovky dobrovoľníkov, ktorým
patrí poďakovanie za ich čas, energiu a nadšenie, s ktorým
sa do podujatia sami zapájajú. Veľké poďakovanie patrí
tiež Slovenskej agentúre Životného prostredia a CHKO
Cerová vrchovina za ich každoročnú pomoc a podporu,“
zakončil.

Iveta Ciferová

FOTO - JP
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v júli 2018
„Čakám Ťa doma“ – Spomienky vojaka
Fotografická výstava zo zbierky Z. Schnelczera.
do 03. 08.
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Výstava s názvom „Gejša a samuraj“
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
do 09. 09.
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Národní muzeum - Náprstkovo muzeum
asijských, afrických a amerických kultur (Praha)
Workshop divadla a tanca spojený s divadelnou adaptáciou epickej básne „Turčín Poničan“
Generálka: 11. júla, premiéra: 12. júla
Miesto: hradné nádvorie
02. – 15. 07.
Organizátor: OZ Slnienko
Spoluorganizátori: Hradné múzeum vo Fiľakove, mesto
Fiľakovo, Dom Matice slovenskej Lučenec, ZUŠ Rimavská
Sobota
UDVart 2018 – kultúrno-hudobný festival
Tvorivé dielne, slam poetry, verejné besedy, koncerty,
programy pre deti a ďalšie sprievodné programy
Účinkujúci: Veiszer Alinda (HU), JÁN BENČÍK (SK), Csík János a Mezzo (HU), Hajni és a Fiúk (SK), ZsákbaMacska (HU),
05. – 07. 07. CIRCUS BROTHERS (CZ), Pázsit (SK), Szeder (HU) a iní.
Miesto: Dvor Mestského vlastivedného múzea
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Podporené z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a z NKA.
Anglický jazykový kurz
Miesto: Mestská knižnica, Hlavná ul. 14
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
16. 07. – 03. 08.
Spoluorganizátori: Learning Enterprises Found, Študentská
sieť, HMF

Úspešný Mestský deň detí
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Turci opäť obsadili hrad

T

urci na hrade! Tak znelo
heslo
tohtoročných Fiľakovských
hradných
hier,
ktoré sa v dňoch
16. a 17. júna konali už po devätnástykrát. V aktuálnom ročníku
Hradné hry. FOTKY - kk
sa
organizátori
zamerali vysloveiných pútavých aktivít. Neodmysliteľne na Turkov a osmanskú kultúru.
nou súčasťou hradných hier je už tra„Predstavili sme ich každodenný život, redične aj miestna historická skupina
meslá i vojenskú kultúru. Rozhodli sme sa
Defensores. „Dnes sme sa tu predstavili
tak, aby sme spestrili program hradných
s kuchyňou zo 16. a 17. storočia. Ako pre
hier, ktorý je každý rok podobný,“ povenávštevníkov, tak aj pre účastníkov, sme
dala riaditeľka Hradného múzea Vikpripravili polku prasiatka. Nechýbalo vatória Tittonová. Divákov tematika
rené mäso, vnútornosti, škvarky, vypekazaujala, podujatia sa zúčastnilo priné bravčové kože – tzv. uhorské čipsy, mäbližne 1450 ľudí. Ako každoročne, ani
sové rolády plnené sušenými marhuľami,
teraz nechýbali remeselnícky jarmok,
slivkami či hubami, mäso na víne alebo
ochutnávka dobových jedál, bojové
čiernom pive,“ vymenoval predseda
ukážky, turecký tábor a množstvo
skupiny Patrik Kasza.
Na sobotňajší program nadväzovala nedeľňajšia Medzinárodná súťaž
v historickej lukostreľbe o titul Lukostrelec Novohradu a hodnosť Obranca
Fiľakovského hradu, nad ktorou prevzalo patronát OZ Fiľakovskí vlci.
Súťaže sa zúčastnilo 133 lukostrelcov.
Vzácny titul a hodnosť sa napokon
podarilo získať Szilárdovi Termanovi z Maďarska. „Sme radi, že je účasť
v tejto súťaži z roka na rok vyššia. Tento
ročník bol opäť úspešný a už teraz sa tešíme na budúci rok,“ uzavrel Zoltán Kakuk z OZ Fiľakovskí vlci.

Klaudia Kovácsová

UDVart: 5.–7. júl
Na podujatie, ktoré sa uskutočnilo v Mestskom parku, sa
prišlo pozrieť vyše 1 000 ľudí. Hlavný organizátor – Mestské
kultúrne stredisko vo Fiľakove, partneri: VPS Fiľakovo, mesto
Fiľakovo.

V rámci programu sa uskutočnila ukážka vycvičeného policajného psa (OR PZ – Lučenec, OO PZ – Fiľakovo), záujemcovia
mohli vidieť z blízka policajné a hasičské auto (DHZM Fiľakovo) spolu s výbavou.

Program na javisku bol tiež zaujímavý. Účinkovali tri divadlá (MeseFigurák, Divadlo Portál, Paramisi Társulat), vystúpili miestne
(Hot Steps, Hot Steps Mini, Mona Balet) a zahraničné (Mona Deja-vu) tanečné súbory. Ďalšie programy podujatia – lukostreľba
(Fiľakovskí Vlci), jazda na motorke pre deti (Filleck Knights), Kolísanie (MO Csemadok), maľovanie na tvár, skákací hrad, kolotoče
– boli sprevádzané jarmokom.

Do podujatia sa aj v tomto roku zapojili materské školy a školy mesta a ďalšie inštitúcie mesta (Komunitné centrum, Dom Matice
slovenskej), ktoré pre deti pripravili zaujímavé šikovnostné hry a tvorivé dielne.
kp

K

oncerty, kreatívne programy, verejný život, umenie, kultúra – to
všetko nájdete na festivale UDVart
2018 od 5-ho do 7-ho júla vo Fiľakove, vo dvore Mestského vlastivedného
múzea. V spolupráci s Umeleckou
dielňou FOLT sa aj v tomto roku uskutočnia workshopy a tvorivé dielne
(creativ workshop, festivalové inštalácie, kováčska dielňa a ďalšie remeselnícke dielne, filmový workshop, slam
poetry workshop, historická fotografická dielňa). Program obohacujú
rôzne výstavy a premietania – projekcia na stenu z tvorby akademického maliara Petra Földiho.
Témou tohtoročného festivalu
je otvorenosť a akceptovanie iných.
Diskutuje sa o kultúrnej, etnickej
a národnostnej rôznorodosti (Pestré
Slovensko), o maďarsko-slovenského
výmenného programu detí (Confident
Generation) a navštívi nás aj bloger a civilný aktivista JÁN BENČÍK.
Milovníci slam poetry počas festivalu
zažijú slovensko-maďarský súboj.

Ak aj počasie bude priať organizátorom, aj v tomto roku bude večerné
kino pod lipou a vo vynovenej forme
bude fungovať aj chill stan pre tých,
ktorí sa chcú troška uvoľniť. Okrem
remeselníckych pív, lezeckej steny,
stolného futbalu, knižného stanu
a programov pre deti sa ako novinka objaví aj stan so spoločenskými
hrami. Na koncertoch v štýle cross-over vystúpia na javisku domáce
skupiny (Pázsit, Hajni és a Fiúk) a zahraničné kapely: z Maďarska Csík
János a Mezzo, Zságbamacska, Szeder a z Čiech CIRCUS BROTHERS.
Organizátorom podujatia je Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove,
spoluorganizátor Hradné múzeum
vo Fiľakove. Festival UDVart 2018
je podporovaný z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
a z NKA. Ďalšie informácie a predaj
on-line vstupeniek nájdete na stránke
www.kultura.fialkovo.sk a www.udvartfestival.com, alebo na facebooku.

Mgr. Andrea Illés Kósik,
riaditeľka MsKS
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Vo fiľakovskej strednej škole
preinvestujú viac ako milión eur
V
Strednej odbornej škole – Szakközépiskola
Fiľakovo v najbližších dvoch rokoch preinvestujú viac ako milión eur. Investície pritečú vďaka
úspešnému projektu cez Integrovaný regionálny
operačný program (IROP) a regionálnemu príspevku. Vďaka nim získa škola nové modernejšie vybavenie a vznikne v nej tréningové centrum.
Prvým z úspešných projektov bol projekt „Budúcnosť odborného školstva je v modernizácii
a v kvalite materiálno – technického vybavenia“
prostredníctvom IROP. Jeho cieľom má byť zlepšenie úrovne vybavenia školy a podmienok pre
praktické vyučovanie. „Skvalitní sa tiež odborné vzdelávanie. Študenti dostanú možnosť získať lepšie praktické
zručnosti pre trh práce a zvýši sa aj úroveň celoživotného
vzdelávania, čím sa zároveň naplní špecifický cieľ operačného programu,“ vysvetlil riaditeľ školy Attila
Varga.
Prvé výsledky by mali byť podľa jeho slov viditeľné už na jeseň tohto roka. Spočívať budú najmä
vo výraznej rekonštrukcii strojárskych dielní praktického vyučovania. „Tiež v obmene strojového parku a modernizácii materiálno-technického vybavenia,“
doplnil s tým, že odborné učebne budú vybavené
najmodernejšou didaktickou technikou v oblasti
strojárstva, elektrotechniky, automatizácie, pneu-

matiky a hydrauliky.
Okrem spomínaného projektu bola škola
úspešná aj pri žiadosti o regionálny príspevok. Pomocou neho sa tu vybuduje tréningové centrum
pre žiadané odbory. „Z dostupnej analýzy úradu
práce vyplýva, že v okrese je nedostatok kvalifikovanej
pracovnej sily v odboroch - CNC obrábači, zámočníci, zvárači, technológovia, elektrikári, elektromechanici, stolári a údržbári, nastavovači výrobných liniek.“
Z regionálneho príspevku bude doplnené vybavenie stolárskej dielne, automobilovej dielne a tiež
strojárskej dielne ručného spracovania. „Škola bude
môcť úzko spolupracovať aj so sociálnymi podnikmi pri
rekvalifikácii alebo pri školení uchádzačov o zamestnanie v týchto podnikoch v požadovaných odboroch. V možnostiach školy je aj dvojjazyčná výuka, čo je v našom
regióne nevyhnutné,“ dodal.
Celkovo by sa vďaka obom projektom malo
v škole do roku 2020 preinvestovať takmer 1,2 milióna eur. „Veríme, že modernizáciou dielní odborného
výcviku a skvalitnením odborného vzdelávania na našej
škole oslovíme viac žiakov končiacich ročníkov základných škôl a ponúkneme im kvalitné vzdelanie. Všetky
nami ponúkané odbory sú žiadané na trhu práce a sú
zvýhodnené prospechovým štipendiom,“ uzavrel riaditeľ.

M

estské kultúrne stredisko vo Fiľakove v spolupráci s Nadáciou Learning Enterprises
a so Študentskou sieťou od 16. júla do 3. augusta
2018 už po tretíkrát organizuje bezplatný anglický
jazykový kurz vo Fiľakove v priestoroch Mestskej
knižnice (v budove Vigadó na Hlavnej ulici) pod vedením americkej lektorky.
Lektorkou trojtýždňového kurzu bude Julianna
Kiley z USA, ktorá vyučuje niekoľko hodín denne
vo viacerých skupinách, podľa rôznych vekových
kategórií, od škôlkarov až po dospelých. Mimo
vyučovacích hodín sa aj počas neformálnych rozhovorov naskytne možnosť na vzájomné spoznávanie kultúr a tradícií, preto sú vítané počas trvania
kurzu pozvania na prehliadku mesta, výlet, obed
alebo večeru, počas ktorých je viac možností na komunikáciu s lektorkou v anglickom jazyku. Kurz je
bezplatný.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 12. júla 2018
v MsKS vo Fiľakove (osobne na Biskupickej ul. 4,
v budove Podnikateľského inkubátora), telefonicky
(0950 689 610), mailom (msks@filakovo.sk) alebo
na facebookovej stránke MsKS. Prvé stretnutie
s lektorkou bude 16. júla, o 9-tej hodine v Mestskej
knižnici.

Mgr. Andrea Illés Kósik,

Klaudia Kovácsová

Podporujeme naše mladé talenty
Talent nie je jednoducho šťastie, je to predovšetkým každodenná cieľavedomá práca.

A

k sa stretne mnohostrannosť, talent a húževnatosť v jednom dieťati s veľkou podporou rodičov, našou úlohou je sprevádzať jeho kroky a urobiť
maximum pre to, aby mohlo svoje všestranné danosti primerane rozvíjať. S hrdosťou by sme chceli
predstaviť našu žiačku Bianku Molnárovú, ktorá
nás už niekoľko rokov veľmi úspešne reprezentuje
v rôznych kategóriách mladých talentov.
Bianka je obdarená nádherným hlasom, jej spev
očaril viacerých členov poroty speváckych súťaží.
Získala niekoľko ocenení v súťažných prehliadkach:
Zlatá guľôčka, Detský hudobný festival, Detský festival
ľudovej hudby, Slávik Slovenska. Nedávno postúpila
spolu s našou žiačkou Lenkou Ivanovou na krajskú
súťaž O zlatú guľôčku, kde získala zlaté pásmo.
Doménou Bianky je i umelecký prednes, pravidelne sa zúčastňuje recitačných súťaží okresnej,
ale aj krajskej a celoslovenskej úrovne a dosahuje
vynikajúce výsledky. V novembri 2017 získala na
celoslovenskej súťaži Timravina studnička 2. miesto,
2.5.2018 postúpila z krajského kola súťažnej prehliadky umeleckého prednesu Sládkovičova Radvaň
na celoslovenské kolo Hviezdoslavov Kubín a v júni
predvedie svoje rečnícke schopnosti na celoslovenskej súťaži v rétorike ŠTÚROV ZVOLEN. K pekným
výsledkom srdečne blahoželáme a prajeme naďalej
mnoho úspechov.
Bianka je nadaná nielen umelecky, ale dobre sa
jej darí i v športe. Spolu so svojimi spolužiačkami
a dievčatami zo 7. a 9. ročníka tvoria veľmi silný
tím florbalistiek, ktorý podáva bravúrne výkony
v športových pretekoch. Tento rok naše dievčatá
obsadili 1. miesto okresného kola vo florbale a 2. miesto
na kraji. Po vyučovaní sa Bianka venuje rozvoju

Bezplatný anglický
jazykový kurz

riaditeľka MsKS

Ďalší úspech gymnazistov

V

metropole Východného Slovenska v Košiciach,
na Gymnáziu na Alejovej ulici, sa uskutočnil 9. ročník celoslovenskej súťaže v robotike RBA
(Robotický Battle na Alejovej), ktorej sa zúčastnili
súťažiaci z rôznych regiónov, tak zo základných,
ako aj zo stredných škôl. Súťaž prebieha v štyroch
kategóriách: LEGO-Racing, Elektronika-Racing,
Robotická výzva a Vlastný model.
Členovia záujmového krúžku Robotika pri
Gymnáziu vo Fiľakove boli aj tento rok veľmi
úspešní. V kategórii Racing (auto s diaľkovým ovládaním) súťažná skupina Larimores (András Gáspár,
Nikolas Molnár, Adrian Szacsko) zahviezdila na 1.
mieste, kým skupina RoboBoss ( Márk Ádám Barta,
Attila Juhász, Adrian Pavko) získala 2. miesto, nakoľko boli najrýchlejší v ovládaní prekážok dráhy.
V kategórii Robotická výzva skupina Larimores
získala 3. miesto. Gratulujeme!

Mgr. Monika Szacsková,

Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
Bianka Molnárová. FOTO - ZŠ FL

svojho talentu vo folklórnych súboroch Jánošík a Podpoľanec, navštevuje spevácky a literárnodramatický
odbor ZUŠ v Lučenci. Napokon veľkým Biankiným
koníčkom vo voľnom čase sú kone, rada číta knihy a napriek množstvu aktivít si vzorne plní i svoje
školské povinnosti. Je veľmi ctižiadostivá, záleží jej
na dobrých učebných výsledkoch, doteraz bola vždy
vyznamenaná – učí sa na samé jednotky.
Držíme Bianke naďalej palce, aby sa jej v budúcnosti darilo a mohla svoje schopnosti zúročiť, aby
jej všetky pestré aktivity v živote prinášali radosť.

Mgr. Zuzana Sznidová,

ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo
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Detská športová olympiáda v MŠ na Daxnerovej ulici
15.máj bol pre našu materskú školu výnimočným
dňom. Zorganizovali sme pre 5-6 ročné deti nášho mesta, ale aj okolitých obcí, detskú športovú
olympiádu pod názvom „Pohybom ku zdraviu“. Naše
pozvanie prijala materská škola na Štúrovej ul. vo
Fiľakove a materské školy z okolitých obcí Veľké
Dravce, Buzitka, Šávoľ, Šíd, Čamovce, Belina, Čakanovce a Fiľakovské Kováče.
Počasie nám síce neprialo, ale ani to nás neodradilo od športového zápolenia. V telocvični pri ZŠ
na Farskej lúke sme pripravili športové disciplíny
s rôznym športovým náradím. Deti si mohli vyskúšať beh, skok, chôdzu zdolávaním rôznych prekážok, lezenie cez strachové vrece a tunel, zdolávanie
prekážok pomocou kolobežky a rôzne loptové hry.
Deti bezproblémovo a s úsmevom zdolali všetky
súťažné disciplíny a tešili sa pri oceňovaní aj tomu,
že tento deň nepoznal porazených. Všetky deti boli

Týždeň v detskom kráľovstve

V

máji sa 41-členná výprava mladších žiakov
z našej ZŠ na Školskej ulici zúčastnila školy
v prírode Tramptária. Ubytovali sme sa v penzióne Stred Európy v krásnom prostredí na Krahuliach.
Naše animátorky Ďobka a Nasťa nás rozdelili do
kráľovských družín. Zoznámili sme sa s okolím a absolvovali turistickú vychádzku lesom na Krahulskú
rozhľadňu. Večer nasledoval spoločný program družín – Kráľovská korunovácia spojená s diskotékou.
Predpoludňajším programom ďalších dní boli kráľovské remeslá: šperkárstvo, výtvarníctvo, jazda na
koni, lukostreľba, šport, jazda na autíčkach, divadlo
a tanec. Deti si vyskúšali aj vyvýšenú lanovú dráhu
a zručnosti medzi stromami. Popoludní sme si
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Úspešná záverečná skúška z baletu –
vyučovanie pokračuje v septembri

Č
ocenené víťaznými medailami a, samozrejme, aj
sladkosťami. Po športovom výkone ich čakal chutný
obed v našej materskej škole, ktorým ich prekvapili
naše kuchárky. Ďakujeme sponzorom: Olympijský
výbor SR, OZ PRO GAUDIO a mesto Fiľakovo, že
sme mohli zorganizovať takéto nezabudnuteľné
doobedňajšie športové podujatie pre deti predškolského veku, ktorých už onedlho čaká veľká Škola.

Mgr. Danica Vargová, riaditeľka MŠ
potrápili hlavy na vedomostnej súťaži Dobre vedieť,
zabavili sa na hre Tipovačka. Zvládli sme aj 5 km
dlhú túru do geografického stredu Európy v lokalite
Kremnické Bane. V Kostole svätého Jána Krstiteľa
nám porozprávali o histórii tohto miesta. Po večeroch sme boli divákmi Talentmánie, kde talentované
deti zo všetkých družín predviedli krásny program,
či Kráľovskej rozlúčky v podaní animátorov.
V piatok sa naša výprava zastavila v Kremnici.
Prešli sme sa po historickom jadre mesta, absolvovali v Mincovni prehliadku starej a modernej raziarne
a mincovej techniky. Dozvedeli sme sa, že sa tu produkujú nielen mince do celého sveta, ale aj medaily,
plakety, odznaky a kľúčenky. Na detské kráľovstvo
Tramptária budeme mať nezabudnuteľné spomienky!
Mgr. Diana Szabová, ZŠ Školská Fiľakovo

lenovia tanečnej skupiny MsKS 12. júna absolvovali záverečnú skúšku z baletu. Baleríny
skupiny Mona Balet sa obecenstvu predstavili
spoločnou aj vlastnou choreografiou. Verejná
skúška sa skončila rozdávaním osvedčení.
Záujmová umelecká činnosť v oblasti baletu
pre deti sa v Mestskom kultúrnom stredisku začala koncom roka 2015 a odvtedy pravidelné nácviky baletu navštevuje ročne v priemere 20 detí.
V tomto školskom roku absolvovalo záverečnú
skúšku z baletu 13 členov skupiny Mona Balet.
Deti sa na skúške mohli predstaviť nie len v rámci spoločných choreografií, ale mali za úlohu
pripraviť si aj vlastnú choreografiu. V rozsahu
jednej minúty sa tak mohli individuálne prejaviť
nie len svojou tanečnou a technickou zručnosťou,
ale aj kreativitou. „Dievčatá individuálnu úlohu zvládli výborne, príjemne ma prekvapili svojimi výkonmi.
Teší ma, že naša celoročná práca priniesla svoje ovocie
aj v podobe úspešných skúšok,” povedala Mona Szabó, lektorka tanca.
Tanečná skupina baletu bude vo svojej činnosť pokračovať aj v školskom roku 2018/2019.
Zápisy starých aj nových členov sa konajú od 3.
septembra v MsKS. Na základe záujmu sa plánuje vytvorenie viacerých skupín podľa veku detí:
balet pre škôlkarov, mladších a starších žiakov.
Vyučovanie sa koná týždenne. Skupina sa pravidelne predstavuje na miestnych kultúrnych
podujatiach. „Balerínky” už mali vystúpenia na
Svetovom dni tanca, Mestskom dni detí, ako aj
na Vianočnom koncerte Ženského speváckeho
zboru Melódia.

Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

Úspechy žiakov hudobného a literárno - dramatického odboru ZUŠ

S

blížiacim sa koncom školského roka sa snaží
každá inštitúcia v tejto oblasti prezentovať svoje
výsledky. V minulom mesiaci sme čitateľov informovali o výsledkoch výtvarného odboru, teraz je
na rade odbor hudobný, no spomenieme aj pomerne nový, literárno-dramatický. Prezentovala ju na
celoštátnej úrovni v umeleckom prednese pôvodnej
slovenskej prózy na XXI. ročníku Timravinej studničky Liana Oláhová (pedagóg Mgr. Anton Oláh),
ktorá v 2. kategórii získala na okresnom kole 1. a na
celoslovenskom kole v novembri 2017 2. miesto.
Hudobný odbor začal súťažiť tiež už v novembri,
a to na celoslovenskej úrovni - na Klavírnej súťaži Pála Kadosu v Leviciach žiaci Agnesy Tóthovej
Dis. art. sa umiestnili nasledovne: Petra Olšiaková
2. kategória, diplom za účasť, Adél Danyiová 1. kat.
3.miesto a Zoltán Simon 5. kat. 1. miesto. O nich
ešte budeme počuť (čítať) nižšie. V marci reprezentovali našu ZUŠ-MAI na medzinárodnej úrovni tiež
klaviristi na Súťaži Gyulu Vácziho v Šalgótarjáne
v Maďarsku. Žiačka Zuzany Kenyerešovej Dis. art.
Emma Fehérová (1. kat.) získala pochvalu. Panka
Illés (2. kat., pedagóg Mgr. Katarína Švoňavská)
dostala prémiu. Petra Olšiaková (3. kat.) a Barbara Botošová (4. kat.) zožali pochvalu, Zotán Simon
(5. kat.) prémiu, Adél Danyiová a František Nagy
dostali mimoriadné prémie. Ich učiteľka Agnesa
Tóthová bola tiež uznaná, a to zvláštnou cenou.
Pódium mladých umelcov je séria súťažných kôl
v apríli a máji na nadregionálnej úrovni z hry na
jednotlivých nástrojoch. Na PMU v hre na akordeón

tohto roku vo Fiľakove (áno, aj organizačne sme ju
mali tento rok na starosti v našej škole) získali obaja žiaci Gejzu Jakaba Ádám Földi a Dominik Nagy
zlaté pásmo, Dominik sa stal zároveň aj laureátom
celej súťaže.
V speve v Poltári sa žiaci Mgr. Patrika Kobelu dopracovali: k striebornému Linda Vargová
a k zlatému pásmu Liana Oláhová. Klaviristi PMU
sa pomerali na dvoch miestach. Vo Veľkom Krtíši
súťažilo od nás až sedem statočných, ich výsledky
sú nasledovné: Emma Nyáriová bronzové pásmo
pod vedením Angeliky Bodorovej. Emma Fehérová a Marianna Lázárová strieborné pásmo a Lucia
Drugdová bronzové pásmo - sú to žiačky Zuzany
Kenyerešovej Dis. art. Zverenkyne Agnesy Tóthovej Dis. art. dostali: strieborné pásmo Panka Illés, zlaté pásmo Petra Olšiaková a Adél Danyiová,
pričom Adél získala aj osobitnú pochvalu poroty.
A na dôvažok sa stala aj laureátkou celej súťaže.
V Revúcej úspech klaviristov pokračoval. Tomáš
Balog Angeliky Bodorovej skončil v striebornom
pásme a jej Kitty Hangonyiová v bronzovom pásme, Doriána Horčíková Zuzany Kenyerešovej Dis.
art. v triebornom. Taktiež do strieborného zaradili
žiačku A. Tóthovej, Barboru Botošovú, Zoltána Simona a Františeka Nagya do zlatého. Nagy sa stal
v ten deň aj laureátom. V roku 2018 sa teda stali
až traja žiaci našej školy: Adél Danyiová, Dominik
Nagy a František Nagy v rôznych disciplínach súťaží PMU na hudobnom odbore laureátmi, a to popri
ostatných oceneniach, ako napríklad zlaté pásmo.

Nie je to vôbec štandardný výkon z ich strany, ani
zo strany ich učiteľov.
Na Koncert víťazov do Modrého Kameňa,
ktorý sa konal 4. mája, boli ale vybraní i ďalší
žiaci zo zlatého pásma, a to Ádám Földi (G. Jakab), Liana Oláhová (P. Kobela) a Zoltán Simon
(Á. Tóthová). Takže tretinu programu prestížneho galakoncertu odohrala naša ZUŠ-MAI.
Zoltána Simona pozvali dokonca aj medzi desiatku
tých najlepších v republike. Bude hrať na Koncerte
víťazov všetkých súťažiacich ZUŠ v Primaciálnom
paláci v Bratislave.
18. 5. komorné kvinteto ZUŠ-MAI pod vedením
A. Bozóa Dis.art. vyhralo celoslovenskú súťažnú
prehliadku Detvianska zlatá struna. Sóloví hráči
na husle, Barbora Botošová a Bartolomej Bogdán,
získali striebro tamže.
Ako riaditeľ som veľmi hrdý na našich ocenených
aj neocenených, no určite nedocenených pedagógov
a ich žiakov, pretože i vo finančne ťažkých obdobiach podávajú skvelé výkony. Nielen na súťažiach,
ale i na početných koncertoch a iných podujatiach
vo Fiľakove a v regióne. Verím, že sú si Fiľakovo
a okolité obce vedomé toho, čo vlastne majú na Záhradníckej 2a.
Zároveň vyslovujem vďaku Školskému aktívu
a OZ Mladý umelec. Bez ich pomoci by bolo financovanie súťaží a podujatí (ktoré sú organickou
súčasťou pedagogických procesov a nie luxus) jednoducho nemožné.

PhDr. Zoran Ardamica, PhD.
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Futbalisti zachránili
tretiu ligu

Fiľakovskí siláci bodovali na majstrovstvách Európy

F

utbalisti FTC Fiľakovo ostávajú v Tipos III. lige
Stred. Rozhodli o tom ešte v predposlednom zápase sezóny, ktorej druhú časť považuje prezident
FTC Attila Visnyai za úspešnú.
„Ešte pred zimnou prestávkou sme angažovaním trénera Jánosa Víztelekiho odštartovali záchranné práce. Začiatkom januára sa začala zimná príprava, ktorá patrila
k najhorším za posledné roky. Kvôli chorobám a zlému
počasiu si tím nedokázal všetko podrobne natrénovať,“
začal Visnyai. Aj nedostatočná zimná príprava sa
podpísala pod kolísavé výkony, najmä v úvode jarnej časti. Žlto-modrí však zabojovali a pre Fiľakovo
a fanúšikov FTC ligu zachránili. „Je to zásluha trénera
Víztelekiho, kostry zloženej z fiľakovských odchovancov
a aj nových posíl. Svoju úlohu motivátora a hlavy celého
tímu do bodky splnil, dnes už legenda tunajšieho futbalu, Kornel Telek. O výborné výkony v jarnej časti sezóny
a záchranu ligy sa zaslúžil každý, kto prispel aspoň malou
čiastkou.“
Prezidenta klubu teší aj oddanosť fanúšikov FTC.
Tí pri svojich miláčikoch stáli aj v zlých časoch. Fiľakovo sa tak naďalej môže chváliť fantastickou diváckou kulisou. „V mene celého klubu im chcem poďakovať za obrovskú podporu. Vďaka patrí aj vedeniu mesta
Fiľakovo, sponzorom a každému, kto FTC podporuje. Za
to v ďalšej sezóne urobíme maximum, aby sme hrali divácky atraktívny futbal a dobrými výsledkami sa dostali
do prvej šestky,“ doplnil Visynai.

Klaudia Kovácsová

F

iľakovskí siláci majú za sebou úspešný mesiac.
Hviezdili doma i v zahraničí. Do Fiľakova priniesli titul Majstra Európy.
V sobotu 12. mája sa dvaja pretekári FTC Fiľakovo
z oddielu kulturistiky zúčastnili na medzinárodnej
súťaži v naturálnej kulturistike SANK v Nových
Zámkoch. Tomášovi Koóšovi sa podarilo získať
1. miesto v kategórii Physiq junior a Gabriel Bari
vybojoval 3. miesto v kategórii Muži v naturálnej
kulturistike. Za dosiahnuté výsledky a dôstojnú
reprezentáciu mesta Fiľakovo patrí veľká vďaka
pretekárom, ako aj trénerovi FTC Fiľakovo Csabovi Taligovi za vysoko kvalitnú a odbornú prípravu pretekárov na súťaž.
Neskôr sa v dňoch 26.-27. mája konali Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji v Lučenci,
kde sa súťažilo až v piatich svetových federáciách v silovom trojboji - WPC,WRPF, WEPF, GPA
a IPO. Náš oddiel silového trojboja FTC Fiľakovo
reprezentovali štyria pretekári. Medzi najúspešnejších dorastencov patril 15-ročný Deme Krisztián, ktorý vo svojej váhovej kategórii do 67,5 kg
deviatimi platnými pokusmi s výkonom v drepe
145 kg, v tlaku 115 kg a mŕtvom ťahu 160 kg, získal
1. miesto a stal sa Majstrom Slovenska v silovom
trojboji s novými národnými rekordmi. Vymenil
tak vlaňajšiu striebornú medailu na zlatú. V tlaku
na lavičke získal Csaba Péter pohár absolútneho
víťaza celého šampionátu dorastencov a náš Bandi - Ondrej Oláh získal prvé miesto. Obhájili titul
Majstra Slovenska a mohli reprezentovať naše

Csaba Péter, Ondrej Oláh a František Sajko. FOTO - Archív FS

mesto na Majstrovstvách Európy v Poľsku, ktoré
sa konali v dňoch 16. a 17. júna. Napriek zraneniam a zdravotným problémom, ktoré nás trápili
už týždeň pred šampionátom a aj počas súťaže, sa
nám podarilo získať dve zlaté a jednu striebornú
medailu. Na šampionáte, kde sa stretla európska špička silákov, boli v prevahe najmä poľskí
tlakári. Nášmu Csabovi Péterovi sa ale podarilo
obhájiť titul Majstra Európy v kategórii dorastencov s výkonom 127,5 kg a Ondrej Oláh získal titul
Vicemajstra Európy. Poľský pretekár ho premohol
len o 2,5 kg.
V mene oddielu silového trojboja a kulturistiky
FTC Fiľakovo ďakujem pretekárom za vynikajúce
výsledky a dôstojnú reprezentáciu športového klubu a mesta Fiľakovo. Za pomoc a podporu patrí
poďakovanie aj vedeniu mesta aj vedeniu OZ FTC
Fiľakovo a OZ Purt.

František Sajko, kk

Mestský športový deň spája športovcov, školy i širokú verejnosť

V

sobotu 23. júna sa napriek chladnejšiemu
počasiu stretli na štadióne FTC športovci na
Mestskom športovom dni. Pripravili ho už tradične
členovia Komisie pre školstvo, mládež a šport pri
MsZ. Predseda komisie a zároveň prezident FTC
Attila Visnayi na margo tohto športového sviatku
povedal: „Je to športová akcia, ktorá spája ľudí, nielen
Fiľakovčanov, ale aj kamarátov z okolia i spoza hraníc.
Pripravujeme ju ako ukončenie futbalovej sezóny, kde si
oddýchneme aj zašportujeme, zhodnotíme výsledky a výkony v sezóne a spoločne sa tiež trochu zabavíme.“

Neodmysliteľnou časťou dňa sú turnaje o Pohár primátora mesta v minifutbale pre dospelých
a tiež pre žiakov ZŠ, tento rok dostali priestor žiaci
2. stupňa (ročníky 5-9) všetkých štyroch škôl. Do
turnaja pre dospelých sa zapojilo celkom 5 družstiev z Fiľakova, Lučenca, Salgotarjánu, Hajnáčky
a svoje družstvo postavili aj futbaloví tréneri vrátane súčasného trénera nášho treťoligového FTC. Víťazný pohár si odniesli hráči z družstva „Starí páni“
Fiľakovo, na druhej priečke sa umiestnili „Starí páni“
z Lučenca a bronzová sa ušla futbalistom z podobného tímu z Hajnáčky. Najlepším strelcom turnaja bol
Peter Sáfrány, brankársky
prím si vychytal Tomáš Tóth.
Žiacky turnaj v malom
futbale vyhrali futbalisti zo
ZŠ na Školskej ulici pred ZŠ
Š. Koháryho II. a tretí boli
žiaci ZŠ L. Mocsáryho, štvrté miesto ostalo ZŠ s VJS na
Farskej lúke. Také isté poradie škôl bolo aj v štafetovom
FOTO - Alexander Mede
behu 4x60 metrov pre 1. stu-
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peň ZŠ, ostatné atletické disciplíny – šprint na 60
metrov, skok do diaľky a hod kriketovou loptičkou
sa vyhodnocovali samostatne.
Dôležité zápolenia prebiehali aj v mestskej kolkárni, kde súťažilo 10 dvojíc, dokonca jedna aj
v ženskom zložení, a to z reprezentantky KO FTC
Lenky Bábelovej a žiackej reprezentantky Bianky
Mihaliovej, ktoré si vyhádzali celkovo tretie miesto.
Pred nimi skončili učitelia Marian Bozó a Ondrej
Mojzeš a turnajový Pohár prezidenta FTC si odniesli hráči družstva MsP - náčelník Pavel Baláž
a Alfréd Barna. Skvelú atmosféru tohto turnaja si
pravidelne hráčsky užíva aj primátor mesta Attila
Agócs a jeho zástupca László Kerekes. Na turnaj
dohliadal predseda kolkárskeho oddielu FTC a vedúci slovenskej reprezentácie v kolkárskom športe
Ladislav Flachbart, ktorý je veľmi hrdý na juniorských reprezentantov a touto cestou sa im chce poďakovať aj za veľkú pomoc pri príprave tejto časti
športového dňa. Primátor mesta a vedenie FTC
tiež ďakujú všetkým účastníkom, organizátorom
i divákom, že si našli čas a chuť stráviť spoločne jeden pekný júnový deň.
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