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Nové ihrisko v mestskom parku už robí radosť deťom

Ihrisko odovzdali (zľava) viceprimátor Kerekes a primátor Agócs.

Ihrisko ako prvé odskúšali deti z MŠ na Štúrovej ulici.

R

odičia a ich ratolesti majú dôvod na radosť.
V piatok 21. septembra im oficiálne odovzdali
do užívania zrevitalizované detské ihrisko vo fiľakovskom parku. Pribudli nové herné prvky a obnovili tiež starý kolotoč. Revitalizácia stála približne
25-tisíc eur.
Detské ihrisko vo fiľakovskom parku prešlo
v posledných týždňoch výraznou obnovou. Staré
preliezky nahradili novými drevenými prvkami.
Nechýba medzi nimi veľký hrad, hojdačky, pieskovisko či šmýkačka. Medzi nimi sa tiež v novom šate
zaskvel staručký kovový kolotoč, ktorý mesto na
žiadosť Fiľakovčanov zachovalo a zrekonštruovalo.
Po novom je už bezpečný a spĺňa všetky normy.
Ako pripomenul primátor Attila Agócs, do roku
2014 v meste dlho nepribúdali nové detské ihriská
a do starých sa výraznejšie neinvestovalo. „Vtedy
sme sa rozhodli vybudovať ihrisko pri Filbyte, ktoré sa
dodnes teší veľkej obľube. Týmto povzbudení sme sa pustili do obnovy tohto ihriska v parku,“ povedal primátor.
Obnova stála bezmála 25-tisíc eur, z ktorých vo for-

me herných prvkov v hodnote 12-tisíc eur prispela
Nadácia Veolia. „Aj touto cestou im ďakujem. Zvyšnú
sumu financovalo mesto z vlastných zdrojov.“ Podobne
ako pri prvom ihrisku, ani pri tom v parku nechýba
oplotenie. „Onedlho sem tiež namontujeme jednu kameru. O bezpečnosť ihriska sa bude starať aj strážca parku,
ktorý ho bude otvárať a zatvárať podľa prevádzkového poriadku. Chcem však vyzvať aj samotných obyvateľov, aby
sme na ihrisko dávali spoločne pozor a ak niekto uvidí, že
by ho poškodzovali, nech to ihneď ohlási,“ vyzval.
Ako ďalej dodal, staré herné prvky z ihriska nevyjdú na zmar. „Plánujeme ich obnoviť. Následne ich
premiestnime na naše sídliská, pravdepodobne na Farskú
lúku. Stať by sa tak malo v budúcom roku,“ dodal.
Nové ihrisko prišla okrem detí z materskej školy na Štúrovej ulici vyskúšať aj poslankyňa Tímea
Tankina Tóth so svojími deťmi. „Veľmi sa tešíme, že sa
toto ihrisko obnovilo. Deťom sa tu páči a určite sem zavítame vždy, keď nám to počasie dovolí. Najviac sa deťom
zapáčil zrekonštruovaný kolotoč,“ uzavrela.

Podujatie otvorili škôlkari.

Texty a foto: Klaudia Kovácsová

Náučný chodník
Pri slávnostnom otváraní detského ihriska odovzdalo vedenie mesta aj nový náučný chodník. Na
jeho vybudovanie využili 14 presklených vitrín,
ktoré boli do parku osadené počas jeho revitalizácie
v roku 2011, no doposiaľ boli zväčša nevyužívané.
Dnes ich upravili a osadili do nich náučné tabule,
ktoré obsahujú informácie o faune, flóre a histórii parku, o neďalekom kaštieli Berchtoldovcov
či UNESCO Geoparku Novohrad – Nógrád.

Zachránili aj starý kolotoč.
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Delová bašta Fiľakovského hradu bude Parkovisko znova
slúži verejnosti
konečne pod strechou

T

akmer desaťročná snaha mesta priniesla svoje ovocie. Po tom, ako samospráva nedávno
informovala o pripravovanej rekonštrukcii malej
bašty mestského opevnenia pod hradom, prichádza
opäť s dobrými správami. Rekonštruovať sa bude aj
západná delová bašta nachádzajúca sa vo vnútornom areáli hradu pod Bebekovou vežou. Z dnešného torza bašty vznikne nový priestor pre turistov.
Delová bašta pod Bebekovou vežou zmení svoju tvár. Po desiatkach rokov, počas ktorých pripomínala ruinu, ju zrekonštruujú. Dostane tiež novú
strechu, ktorá na nej doposiaľ chýbala. V súčasnosti
je už okolo bašty rozložené lešenie a prvá fáza rekonštrukcie sa začala. V rámci nej sa bašta staticky
zabezpečí a upravia sa nesprávne vykonané zásahy
z čias bývalého režimu. Preškárujú sa súčasné škáry
z cementovej malty, ktoré boli urobené v 70. rokoch
a spôsobovali vlhnutie muriva. Bašta po rekonštrukcii dokonca „vyrastie“. „Počas minuloročných výskumov na hrade sa ukázalo, že bašta má neprofesionálne upravenú aj hornú časť muriva. Z celej šírky koruny
muriva sú vymurované len dva bočné pruhy, uprostred
ktorých sú nedbalo nahádzané skaly a blato. Preto musíme túto časť muriva rozobrať a nadvihnúť. Nadmurovka
tak bude o jeden až jeden a pol metra vyššia ako doposiaľ,“
vysvetlil primátor Attila Agócs.
Tieto práce budú hradné z dotácie ministerstva
kultúry, z programu 1.1 Obnovme si svoj dom vo
výške vyše 52-tisíc eur. Mesto túto sumu dofinancuje takmer tromi tisíckami eur.
Na prvú fázu prác bude nadväzovať vybudovanie novej kužeľovej strechy, ktorá doposiaľ na bašte
chýbala. „Je to výsledkom nášho približne desaťročného
úsilia. K tomuto kroku viedol zdĺhavý hodnotiaci a schvaľovací proces nielen na úrovni pamiatkového úradu, ale
aj v špecializovanej komisii pri ministerstve kultúry,“ vysvetlil primátor.
Delová bašta bola doposiaľ v rámci turizmu
nevyužívaná. Podľa primátora ju v minulosti sporadicky využívali ako provizórnu prezliekareň pre
účinkujúcich na kultúrnych podujatiach odohrá-

FOTO - kk

P

arkovisko vedľa niekdajšej polikliniky na Biskupickej ulici je opäť prístupné verejnosti. Vedeniu
mesta sa po dlhých rokovaniach podarilo dohodnúť
s majiteľom pozemku, aby zátarasy odstránil. Na
oplátku sa mesto zaviazalo, že VPS budú niekoľkokrát ročne kosiť a udržiavať pozemok vo vnútri areálu bývalej polikliniky a vykonávať zimnú údržbu
na parkovisku a v jeho bezprostrednej blízkosti.

kk

FOTO - kk

vajúcich sa na nádvorí hradu. Po dokončení rekonštrukcie však bude slúžiť ako návštevnícke centrum pre turistov. „Budú tu umiestnené náučné panely
o okolitých hradoch. Chýbať nebudú ani lavičky, takže tu
napríklad budú môcť návštevníci prečkať nepriaznivé počasie a dozvedieť sa pri tom niečo o kultúrnom dedičstve
nášho regiónu,“ doplnil. Na novú strechu a vnútorné
vybavenie delovej bašty získala samospráva prostriedky v rámci veľkého cezhraničného projektu
INTERREG na revitalizáciu podhradia. V projekte je na tento účel vyhradených celkovo približne
61 500 eur. Ruku k dielu priloží aj Hradné múzeum,
ktoré z vlastných prostriedkov zafinancuje novú
tehlovú podlahu a elektroinštaláciu.
Práce na delovej bašte budú kompletne dokončené do leta budúceho roka.

Klaudia Kovácsová

Rekonštrukcie ciest

T

ohtoročné asfaltovanie sa skončilo. Počas posledných týždňov sa obnovili ulice Kvetná, Fialková, Záhradnícka a cesty na sídlisku Farská lúka. Nový asfaltový koberec dostalo aj parkovisko a priestor
v okolí domu kultúry. Mesto spolu obnovilo viac ako 10-tisíc metrov štvorcových miestnych komunikácií.
Text a foto: kk

ILUSTRAČNÉ FOTO - pixabay.com

Mesto bude mať nový
elektromobil

S

amospráva Fiľakova bude čoskoro vlastniť nový
elektromobil. Slúžiť bude najmä zamestnancom
mesta a jeho organizácií, školám či amatérskym
športovcom.
Mesto sa rozhodlo požiadať o dotáciu z Environmentálneho fondu na zakúpenie elektromobilu. Využívať ho chce na činnosti nehospodárskeho
charakteru a vo verejnom záujme. Určené bude
predovšetkým deťom z materských a základných
škôl, stredoškolákom či žiakom umeleckej školy na
výlety či súťaže. Cestovať na súťaže ním budú môcť
aj amatérski športovci FTC a v neposlednom rade
bude slúžiť zamestnancom mesta a jeho organizácií na miestne šetrenia, správne konania, stretnutia
s partnermi, účasť na seminároch či školeniach.
Mesto bude vďaka nemu šetriť životné prostredie
i mestskú kasu. Sto odjazdených kilometrov mesto
vyjde na 1,50 až 2 eurá.
Po dôkladnom prieskume trhu mesto vybralo
7-miestny model Nissan e-NV200. Jeho kúpu fond
podporil sumou 30-tisíc eur, samospráva kúpu
dofinancuje sumou 9 740 eur. Dostať by ho malo
najneskôr do konca februára 2019. V budúcnosti
sa v meste počíta aj so zriadením nabíjacej stanice.

Klaudia Kovácsová
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Zo zastaralej telocvične vzniká moderný
priestor pre športovcov i študentov

P

ráce na komplexnej rekonštrukcii telocvične
v areáli FTC vo Fiľakove sa blížia ku koncu.
Vďaka nej sa budova z čias bývalého režimu zmenila na nepoznanie. Pomohla dotácia i úver.

Komplexná rekonštrukcia
Telocvičňa v areáli športoviska FTC má približne
50 rokov a za ten čas neprešla žiadnou podstatnejšou obnovou. Podľa primátora Attilu Agócsa sa vedenie mesta pre rekonštrukciu rozhodlo v minulom
roku, pretože telocvičňa bola schátralá a športovci
Telocvičňa dnes. FOTO - kk
FTC, predovšetkým futbalisti, museli za nepriaznivého počasia trénovať v nevyhovujúcich priestoroch. „Okrem nich ju počas zimy pravidelne využívajú
aj miestni gymnazisti, ktorí nemajú vlastnú telocvičňu.
Museli sme začať konať a výzva Slovenského futbalového
zväzu prišla akurát v správnom čase,“ povedal primátor
s tým, že zväz im na rekonštrukciu prispel sumou
25-tisíc eur. Ďalších 50-tisíc vyčlenili na tento účel
z úveru, ktorý si mesto vzalo na svoj rozvoj. „Pôvodne sme rátali s tým, že táto suma bude postačovať. Ako to
však býva, keď sa človek pustí do staršej budovy, začnú sa
ukazovať problémy, s ktorými sa dovtedy nerátalo,“ poPred rekonštrukciou. FOTO - MsÚ
vedal primátor.
Ako ďalej pokračoval, po začatí prác zistili, že
telocvičňa je postavená bez serióznejších základov Ďalšie investície
na sutine. Budova okrem toho stojí v blízkosti men- Podľa jeho slov však komplexná obnova telocvične
šieho „občasného“ potoka, ktorý preteká priamo nebola jedinou tohtoročnou investíciou do areálu
pod veľkou tribúnou. „Vlhli nám preto steny. Zistili štadióna. Niekoľko miestností nad kolkárňou presme, že to nestačí iba podrezať a boli sme nútení budovu šlo obnovou, nakoľko sa do nich na čas rekonštrukodizolovať serióznejšie.“ K jednej zo stien preto museli cie kultúrneho strediska presťahovali komunitné
pristavať izolačnú prímurovku, akýsi ochranný val centrum, terénna sociálna práca a TV LocAll. „Osapred potokom. „Práve tieto práce navýšili výraznejšie dili sme v nich nové eurookná, miestnosti sme vymaľovali
výslednú sumu, ktorá sa napokon vyšplhala na takmer a namontovali nové podlahy. Spolu to stálo bezmála 8500
94-tisíc eur,“ doplnil. Z tejto sumy okrem spome- eur. Taktiež Verejnoprospešné služby mesta vo vlastnej rénutých izolačných zásahov vymenili celú strešnú žii zrekonštruovali zasadačku a jej okolie v hlavnej budokrytinu, namontovali bleskozvod, vymenili všet- ve areálu za ďalších 2600 eur. Dokopy sa tak investovalo
ky okná a dvere, spravili nové maľovky a nátery v tomto roku do areálu FTC vyše 100-tisíc eur.“
a namontovali celkom novú odpruženú športovú
Podľa slov prezidenta FTC Attilu Visnyaiho
palubovku z jaseňového dreva. „Tiež sme sa dohodli odovzdajú zrekonštruovanú telocvičňu v priebehu
s mestským podnikom Filbyt, že nám pomôžu s výmenou októbra. „Oficiálne odovzdanie bude sprevádzané futbacentrálneho vykurovania, rozvodov a radiátorov. Väčšinu lovým turnajom prípraviek. Zároveň spoločne oslávime
potrebného materiálu sa im podarilo zohnať sponzorsky. 110-ročné výročie fiľakovského futbalu. Prebehne odoNamontujeme tiež jeden kotol navyše, ktorý bol odmon- vzdávanie cien osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj
tovaný z bývalej ZUŠ,“ vymenoval primátor s tým, že futbalu v meste a predstavíme tiež brožúru z pera Vlaväčšina prác je už hotová, pracuje sa už iba na spo- dimíra Cirbusa, ktorá je akýmsi zhrnutím histórie FTC
mínanom vykurovaní. „Celý priestor už pôsobí úplne a zároveň rešeršom jeho pripravovanej knihy,“ uzavrel.
inak. Telocvičňa je oveľa svetlejšia, modernejšia a takpoKlaudia Kovácsová
vediac vonia novotou,“ dodal.
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V Nezábudke opäť otvorili
dvere verejnosti

T

retí septembrový týždeň sa na Slovensku
v mnohých organizáciách konajú Dni dobrovoľníctva. Už 9 rokov sa do týchto aktivít zapája
aj naša nezisková organizácia Nezábudka a počas
utorka 18. septembra boli dvere zariadenia otvorené všetkým záujemcom. „Snažíme sa ukázať, ako žijú
naši klienti, ako spolunažívajú s našimi zamestnancami
a chceme tiež takto zabrániť ich izolovanosti od vonkajšieho sveta. Každý rok sa tešíme veľkému záujmu detí zo
škôl a študentov gymnázia, ktorí si s našimi klientmi
zahrajú rôzne spoločenské a menšie športové hry. Naši
seniori sa však tešia aj návštevám členov Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov, doteraz u nás ani raz nechýbali
členovia Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva pri MZ.
V rámci týždňa máme síce vyhradený len jeden deň, ale
počas neho sa vykoná tiež množstvo prospešných aktivít
aj vo vonkajších priestoroch - úprava areálu, zber ovocia
v našom sade a podobne. Tento deň má pozitívny dopad
aj na menej mobilnejších klientov, lebo sa tešia návštevám
u nich v izbách alebo spoločným vychádzkam v blízkom
okolí zariadenia,“ povedala o tejto pravidelnej akcii
riaditeľka zariadenia Mária Veliká.
Počas tohtoročného Dňa dobrovoľníctva sa
do rôznych činností zapojilo 86 dobrovoľníkov
a v Nezábudke strávili celkom 100 hodín. Vedenie, zamestnanci a klienti zariadenia ďakujú aj
prostredníctvom mestských novín všetkým účastníkom za ich záujem.

Iveta Cíferová

FOTO - Nezábudka n.o.

Fiľakovský fotograf si podmanil medzinárodnú súťaž
A
ma térsky fotogra f Andrej Micsuda z Fiľakova má na konte ďalší úspech. Získal prvé

Víťazná fotka. AM

miesto v medziná rodnej súťa ži. Vyhra ť sa mu
poda rilo so zá berom hradu Šomoška.
Andrej Micsuda je fiľakovský fotogra f, ktorého zá bery obdivujú nielen v našom regióne.
Naposledy si pripísal na svoje konto víťa zstvo
v medziná rodnej fotogra fickej súťa ži, ktorú
vyhlásil Interreg V-A Slovakia-Hunga ry Coopera tion Progra mme (progra m cezhra ničnej
slovensko-maďa rskej spolupráce, pozn. a ut.).
„Každý súťažiaci sa mohol zapojiť s jednou fotkou.
Napokon vyhralo 12 záberov a veľmi sa teším, že sa
mi podarilo vyhrať prvé miesto,“ povedal Andrej,
ktorý zvíťa zil so snímkou, na ktorej zachytáva
hrad Šomoška v zime, v pozadí sa týčia Vyso-

ké Ta try. Zachytiť takýto zá ber podľa jeho slov
nebolo vôbec jednoduché. „Fotka vznikla v jeden
zimný deň. Ako už viackrát, aj vtedy som sa na bicykli vybral z Fiľakova na hrad Salgó, aj keď bolo hlboko pod nulou. Vysoké Tatry odtiaľ nevidno každý
deň, veľmi som sa s tou fotkou natrápil. No stálo to
za to,“ doplnil nada ný fotogra f, ktorého snímky
si už mimo regiónu všimli viackrá t. „Moje fotky
boli už viackrát predstavené v predpovedi počasia
v maďarskom vysielaní. Od vydavateľstva Čarovné
Slovensko som dostal diplom a v knihe Čarovné Tatry a Zamagurie je môj záber tiež,“ dodal na záver.

Klaudia Kovácsová
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Okolo zberných stanovíšť sa hromadí
odpad. Pomôcť majú fotopasce

D

esiatky zberných stanovíšť na separovaný odpad sú v meste rozmiestnené už tretí rok. Avšak
ani za tento čas sa niektorí ľudia zrejme nenaučili,
na čo slúžia. Vynášajú k nim komunálny či stavebný
odpad a zo zberných stanovíšť sa neraz stávajú čierne skládky. Pracovníci verejnoprospešných služieb
(VPS) ich musia denne čistiť a odpad odnášať. Mestskí policajti situáciu riešia fotopascami.
Na službu City Monitor pravidelne prichádzajú podnety od Fiľakovčanov, ktorí upozorňujú na
kopy odpadu pri stanovištiach separovaného zberu.
Niektorí obyvatelia totiž vynášajú komunálny, stavebný a dokonca aj živočíšny odpad ku kontajnerom určeným na zber plastov, skla, papiera a kovov.
„Stretávame sa s tým každý deň. Niektorí ľudia zneužívajú to, že vedia, že my ten odpad aj tak odnesieme. Takto
sa ho zbavujú zadarmo,“ povedal riaditeľ VPS Tibor
Tóth. V prípadoch, keď pri kontajneroch objavia

FOTO - VPS

väčší stavebný alebo nebezpečný odpad , kontaktujú
mestskú políciu.
Riaditeľ sa s náčelníkom mestskej polície Pavlom
Balážom zhodne v tom, že takého prípady sa zväčša
objavujú pri rodinných domoch. „Asi by všetci čakali,
že sa to stáva v lokalitách s marginalizovanými komunitami. Opak je však pravdou. Deje sa to v „lepších“ uliciach.
Ľudia si zrejme upratujú domy a takýmto spôsobom sa
zbavujú nepotrebného odpadu, hoci vedia, že tieto miesta na to nie sú určené. Existujú však aj legálne spôsoby
na zbavenie sa akéhokoľvek odpadu. Stačí nám zavolať,“
dodá riaditeľ Tóth. Najčastejšie sa podľa nich objavujú takéto prípady na uliciach Kvetnej, Malocintorínskej, Partizánskej či Družstevnej.
Podľa náčelníka je dôležité, aby pri separovaní plastov ľudia PET fľaše zošliapli. „Keďže to nerobia, kontajner sa veľmi rýchlo zaplní. Potom už ostatní
nechávajú vrecia s fľašami pri kontajneri a o chvíľu sa
tam nazbiera aj iný odpad,“ vysvetlil. Podľa jeho slov
na problematické miesta nainštalovali fotopasce.
Usvedčenie previnilcov však podľa neho nie je vždy
jednoduché. „Pokiaľ vynesú stavebný odpad, vieme ich
riešiť. Ale ak vynášajú vrecia, nevieme vždy určiť, či
v ňom boli PET fľaše, lebo bol kontajner plný alebo to
bol iný odpad, za ktorý by mohli dostať pokutu,“ objasnil.
Niekoľko prípadov sa im však už podarilo objasniť
a na vyhodnocovaní záberov budú pracovať aj naďalej. „Zatiaľ je to pre nás jediná možnosť. Najdôležitejšie však je, aby bola medzi ľuďmi osveta. Aby vedeli, aký
odpad tam patrí a aký nie. Až keď sa na to ľudia naučia,
bude okolo stanovíšť poriadok,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová

Celoštátna remeselnícka výstava na hrade

Z

druženie maďarských remeselníkov na Slovensku a Sieť Domu tradícií – Slovensko prvýkrát
zorganizovali celoštátnu výstavu diel maďarských
remeselníkov na Slovensku, ktorá sa uskutočnila
na Fiľakovskom hrade.
Snahou organizátorov bolo povzbudiť tvorbu
remeselníkov, vytvoriť priestor na prezentáciu svojich diel a odborné fórum na výmenu skúseností.
Výstava sa realizovala v termíne 14. – 16. septembra, zúčastnilo sa jej vyše 30 remeselníkov. Spomedzi 202 výrobkov boli odbornou porotou vybrané
najlepšie, inštaláciu výstavy zabezpečila Tvorivá
dielňa Motolla z Fiľakova.
Výstavu otvorila Monika Jámbor, predsedkyňa
Združenia maďarských remeselníkov na Slovensku.
Popri tvorcoch podujatie uctil svojou prítomnosťou
aj Attila Agócs, primátor mesta a Viktória Tittonová, riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove.

Pál Benko

FOTO - Gábor Illés

Výmenný slovensko-maďarský jazykový program priniesol dievčatám nezabudnuteľný zážitok

N

aša najväčšia základná škola s vyučovacím jazykom maďarským mala na začiatku školského roka dve nové, po slovensky hovoriace, žiačky.
Boli nimi Amélia a Olívia Fullbrookové z Veľkého
Bielu. Vo Fiľakove strávili dva týždne v rámci výmenného programu Confident Generation, ktorého
cieľom je, „aby naše deti mohli vyrásť ako generácia,
ktorá si váži seba aj ostatných“. Tento cieľ sa snažia
dosiahnuť budovaním na starú tradíciu poznávania
kultúr a učenia sa jazykov pomocou výmeny detí
medzi slovenskými a maďarskými rodinami.
V prvej fáze výmenného programu strávili ešte
v júni dve malé Fiľakovčanky maďarskej národnosti,
sestry Panka a Dorka Illés, dva týždne v slovenskej
rodine a na slovenskej škole vo Veľkom Bieli. „Môj
ocko raz počul v rádiu, že hľadajú deti na takéto výmenné
pobyty. Tak sa nás spýtal, či by sme sa chceli naučiť lepšie
po slovensky a ísť do slovenskej školy,“ povedala Panka.
Na slovenskej škole sa im so sestrou Dorkou podľa
jej slov páčilo. „Veľmi veľa sme sa hrali. S deťmi v novej
rodine sme sa spolu aj učili a robili si domáce úlohy. Škola bola iná, oveľa menšia ako tá naša, ale veľmi sa nám
páčila,“ dodala.
Na nezvyčajnú situáciu v rodine si rýchlo zvykli
aj sestry Amélia a Olívia. „Keď k nám Panka a Dorka prišli, tak sme sa najprv zoznamovali a potom sme sa
už spolu aj hrali. Pri úlohách nám pomáhala niekedy aj
maminka, aby sme ich spolu zvládli,“ povedala Amélia.

Z cyklovýletu na Šomošku. FOTO - Gábor Illés

V druhej časti výmenného programu zas prišli
sestry z Veľkého Bielu do Fiľakova, aby mohli stráviť dva týždne v maďarskom prostredí. „Páčilo sa
mi, že som tu spoznala nových kamarátov a zažila veľa
pekných vecí. Určite na to nezabudnem,“ dodala. V našom meste sa páčilo aj jej sestre Olívii. „Najprv som sa
programu nechcela vôbec zúčastniť, ale keď som spoznala
dievčatá, už som sa sem tešila. Boli sme spolu aj v Krásnohorskej jaskyni a v kaštieli Betliar. V škole bolo tiež dobre,
je oveľa väčšia ako tá naša,“ dodala.
Podľa triednej učiteľky Denisy Agócs, kde strávila dva týždne Amélia, deti medzi seba prijali novú
žiačku bez problémov. „Najprv nerozumeli tejto špe-

ciálnej udalosti, boli veľmi zvedavé. K našej novej žiačke
však boli veľmi tolerantné. Myslím si, že tento program
poskytuje dobrú možnosť slovenským aj maďarským deťom stretnúť sa s pre nich cudzími jazykmi v cudzom prostredí, a tak si ich lepšie osvojiť,“ doplnila.
Nápad s výmenným pobytom uvítal aj riaditeľ fiľakovskej základnej školy, ktorú dievčatá navštevujú. „Prišli s tým rodičia detí, hneď som reagoval pozitívne.
Naša škola je novinkám otvorená a robíme všetko pre to,
aby sa naši žiaci čo najlepšie naučili po slovensky,“ uzavrel riaditeľ ZŠ Štefana Koháryho II. Roland Bozó.

Klaudia Kovácsová
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Voľby do orgánov samosprávy

P

FOTKY - Tomáš Halama

Zrazu veteránov sa zúčastnil
rekordný počet áut a motoriek

P

očas prvej septembrovej nede- Najstarším veteránom z radu áut sa
le sa Námestie slobody zaplnilo stal Chevrolet National Coupé (1927),
veteránmi, ktoré už dnes na cestách majiteľom vozidla je Pavel Mojžita
nevidno. Síce poslednú polhodinku a v kategórii motocyklov Jawa Robot
podujatia Zraz veteránov vo Fiľa- (1937), ktorej majiteľom je Ivan Váckove prekazila výdatná letná búrka, lavík. Na základe hlasovania návštevnapriek tomu sa okolo 700 ľudí prišlo níkov získal prvé miesto v kategórii
pokochať krásou vystavených vete- najkrajší veterán z radu áut Excalibur
ránov. Dokopy sa na námestí stretlo (1977), majiteľom je Pavel Mojžita,
82 tátošov, z toho 57 áut a 25 moto- druhé miesto AERO 30 (1936), majicyklov. Je to nárast oproti predošlým teľom vozidla je Ladislav Eliáš a tretie
ročníkom, keď počet vystavených áut miesto Tatra 148 „Boženka“ (1973),
a motoriek bol 64 až 66. Hoci bola ktoré patrí Dobrovoľnému hasičskéväčšina veteránov z blízkeho okolia, mu zboru mesta Fiľakovo. V kategórii
našli sa aj také, ktoré ku nám zavíta- najkrajší veterán sa z radu motoriek
li z Dolnej Stredy, Banskej Štiavnice, na prvom mieste umiestnila Jawa CaRožňavy, ba až z mesta Gyöngyös lifornia (1969), ktorá patrí Jánovi Kr(MR).
náčovi, na druhom mieste Jawa Robot
III. Zraz veteránov bol sprevádza- (1937), ktorej majiteľom je Ivan Vácný aj v tomto roku programom na lavík a na treťom mieste sa umiestnil
pódiu, aj mimo neho. Na javisku sa Róbert Markuš so svojou motorkou
predstavili mažoretky Hot Steps Mini z roku 1979. Cenu primátora mesta
zo Základnej školy na Farskej lúke vo získalo vozidlo Moskvič 408-1 (1969)
Fiľakove. Majitelia veteránov dostali a jeho majiteľ Richard Mede.
priestor preukázať svoje zručnosti
Organizátormi podujatia boli
a schopnosti v súťažiach, a tak vyhrať Mestské kultúrne stredisko vo Fiľacenné darčeky. Organizátori neza- kove, Kurtáňsky tím pod vedením
budli ani na tých najmenších návštev- Oľgy Kocúrovej a Michala Muránníkov podujatia a v detskom kútiku skeho, Erich Mészáros, Richard
ich zamestnali pestrými aktivitami. Mede, Miroslav Nagy a Veterán Klub
Program na pódiu spestril koncert Lučenec. Poďakovanie patrí všetkým
lučeneckej kapely Traditional Dixie sponzorom, bez ktorých by sa poduStompers, po ktorom nasledovalo jatie nemohlo uskutočniť.
odovzdanie cien pre najstaršieho
a najkrajšieho veterána podujatia.
Kinga Palčová

redseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č.
203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň
ich konania na sobotu 10. novembra
2018 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Právo voliť má občan Slovenskej republiky a cudzinec (obyvateľ mesta),
ktorý má trvalý pobyt v meste a najneskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov veku. Prekážkou práva voliť
je zákonom ustanovené obmedzenie
osobnej slobody z dôvodu ochrany
verejného zdravia (tzv. izolácia z dôvodu prenosnej choroby).
Mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí 28.6.2018 uznesením č.
63/2018 určilo na celé funkčné obdoObvod
číslo

I.

Číslo okrsku
a sídlo

III.

Názov ulíc a čísla domov patriacich
do volebného okrsku

1. FTC štadión
Biskupická 49

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

2. ZŠ Školská 1
prístavba

Obrancov mieru, Malocintorínska, Železničná, Jána
Bottu, Záhradnícka, Parková čísla domov 1287/2-10
a 1541/9-13

3. ZUŠ
Záhradnícka 2a

Parková 1285/1-3, 1286/5-7,1548/15-21, Sládkovičova, Biskupická čísla domov 1215/2,1216/4,1259/15,1260/7-15

4. ZŠ Školská 1
prístavba

II.

bie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie primátora mesta na celý pracovný
úväzok. Mestské zastupiteľstvo na
spomenutom zasadnutí uznesením č.
64/2018 tiež určilo na volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov 15
a utvorenie 3 volebných obvodov (volebný obvod č. 1 – 5 poslancov, volebný obvod č. 2 – 5 poslancov a volebný
obvod č. 3 – 5 poslancov). Následne
bolo určených 9 volebných okrskov.
Podrobné informácie týkajúce sa
volieb sú zverejnené na webovom
sídle mesta Fiľakovo www.filakovo.sk,
na webovom sídle Ministerstva vnútra SR www.minv.sk, ako aj na úradnej
tabuli pred Mestským úradom Fiľakovo.			 MsÚ

Mocsáryho, Školská, 1. mája, Štúrova, Vajanského

5. ZŠ s VJM
Mládežnícka 7

Čajkovského, 29. augusta, Kukučínova, Mládežnícka, Československej armády, Družstevná, Ružová,
Tulipánová, Kvetná Fialková, B. Bartóka, Jókaiho,
Smetanova

6. ZŠ Školská 1
prístavba

Námestie slobody, SNP, Malá, Koháryho námestie,
Námestie padlých hrdinov, Rázusova, Hlavná, Podhradská, Trhová, Radničná, Baštová, Jilemnického

7. Mestský úrad
Radničná 25

Hollého, Tehelná, Šávoľská cesta, Továrenská, Kpt.
Nálepku, Lučenská, I. Madácha, Egreš, Moyzesova, B.
S. Timravy, Bernolákova, Jesenského

8. ZŠ s VJM
Farská lúka 64B

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

9. ZŠ s VJS
Farská lúka 64A

Farská lúka - sídlisko (bytové domy) a rodinné domy

Zaži folklór na vlastnej koži

D

etský folklórny súbor Jánošík a FS Jánošík otvára svoje brány ľuďom, ktorí milujú folklór. Každú
stredu od 15:00 hod. privítame tanečníkov, muzikantov a spevákov v Dome Matice slovenskej vo Fiľakove,
ktorí majú záujem cestovať a spoznávať tradície. So sebou si prineste veci na nácvik.

Miroslava Podhorová
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Desiaty ročník koncertu Na krídlach medzinárodných melódií sa niesol v znamení jubileí

Ž

enský spevácky zbor Melódia vo Fiľakove si
v decembri pripomenie už 40 rokov svojho
vzniku. Za tie štyri desaťročia má za sebou stovky
vystúpení, presnejšie 369, na množstve podujatí,
festivalov, súťaží a stretnutiach doma, v blízkom
i v širšom okolí, ale aj v zahraničí. Pravidelne rozširuje svoju zbierku ocenení, najmä zo súťaží Kodályove dni v Galante a organizuje aj svoje vlastné
programy, kde si pozýva ďalšie účinkujúce zbory.
Okrem vianočných koncertov je to najmä stretnutie speváckych zborov pod názvom Na krídlach
medzinárodných melódií, ktoré tiež slávi malé jubileum. Melódia ho organizuje už 10 rokov.
V sobotu 8. septembra popoludní v krásne akustickom prostredí fiľakovského rímskokatolíckeho
kostola okrem Melódie vystúpili aj Ženský spevácky zbor z univerzity v Miškovci, Pedagogický zbor
zo Šalgotarjánu, domáce mužské zoskupenia Pro
Kultúra a Mužský komorný zbor a sólistky Matúz
Csilla a Barabásné Morvai Tímea hrou na organ,
resp. hoboj. Koncert otvorilo nádherné sólo dirigentky ženského zboru Melódia Makainé Simon
Katalin, ktorá je jeho súčasťou tiež okrúhlych desať
rokov. Dvojhodinové striedanie repertoárov, hlasov mužských i ženských, podfarbených hrou na
organ či bez hudobného doprovodu, ukončilo spoločné zaspievanie náročnej štvorhlasnej „Večernej
piesne“ skladateľa Zoltána Kodálya v podaní všetkých účinkujúcich.
Počas koncertu bolo dirigentke Melódie odovzdané aj ocenenie Cena mesta Fiľakovo, ktorú
jej udelilo a schválilo mestské zastupiteľstvo, no
z dôvodu účasti celého zboru na letnom festivale
v Chorvátsku počas slávnostného zasadnutia zastupiteľstva v auguste, nemohlo byť odovzdané. Cenu
a kyticu odovzdal primátor mesta Attila Agócs
a laureátka Katalin nám na margo tohto ocenenia
po koncerte povedala: „Na svoje začiatky spomínam
iba s láskou. Je to pre mňa veľká radosť byť súčasťou tohto

Melódia. FOTKY - Alexander Mede

Odovzdanie Ceny mesta Fiľakovo.

zboru už desať rokov, lebo to bola aj pre mňa výzva. V prvom rade som sólo speváčka a keď som prišla medzi tieto
ženy, medzi moju novú veľkú rodinu, musela som sa aj ja
veľa naučiť. Tak ako v každej rodine, kam príde nové dieťa,
nový člen, sa treba vedieť aj vzájomne prispôsobovať, no
prináša to svoje čaro a vytvára atmosféru. U nás v Melódii je naozaj čarovná a verím, že ešte veľa rokov budem aj
ja jej súčasťou. Ocenenie bolo pre mňa veľkým a príjemným prekvapením, že si moju prácu tak vážia a ďakujem
každému, kto si na mňa spomenul. Budem veľmi rada,
keď sa naša rodina, náš zbor, bude aj naďalej rozrastať,
keď k nám prídu nové, mladé členky a budeme toto naše
umenie a nadšenie šíriť ďalej.“
Po koncerte sa účinkujúce zbory presunuli na
slávnostnú recepciu, kde spoločne všetky jubileá
oslávili v družnej uvoľnenej atmosfére.

Iveta Cíferová

Eszterlánc sa tento rok konal
vo Fiľakove a v Rimavskej Sobote

D

eviaty ročník Celoštátneho festivalu maďarských detských folklórnych súborov sa tohto
roku konal v neobvyklej forme, v dvoch mestách.
Mesto Fiľakovo je hostiteľom tohto festivalu, ktorý
je jediným celoštátnym fórom mladých folkloristov,
od jeho začiatkov. K tomuto netradičnému riešeniu
sa však pristúpilo z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu. Úspešný priebeh zabezpečoval hlavný
organizátor festivalu, Fond kultúry, za pomoci
miestnych partnerov, ktorými boli Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove a mesto Fiľakovo.
Festival Eszterlánc sa uskutočnil v čase 14 -16.
septembra, spomedzi 16 prihlásených súborov dostalo pozvanie 9 najlepších detských kolektívov.
V piatok prebiehala súťaž sólistov tanečníkov, v sobotu si zmerali sily súbory, pričom súťaže dopĺňali
sprievodné podujatia ako škola tanca, remeselnícke
dielne a rôzne folklórne scénické predstavenia.
Nedeľňajší program sa konal v hradnom areáli
nášho mesta, jeho vyvrcholením bol galaprogram
spojený so slávnostným odovzdávaním cien. Domáci reprezentant, Mládežnícky folklórny súbor
Rakonca, si vytancoval strieborné pásmo, sólisti
súboru Nikolas Molnár a Dániel Varga dostali ocenenie v zlatom pásme a cenu poroty.

Norbert Varga, MsKS

FOTO - Máté Hégli

Na návštevníkov múzea čaká krása v ohni zrodená

D

o medzinárodného podujatia s názvom Dni Vyše tisíckusová zbierka Vilmosa Ladóczkeho poeurópskeho kultúrneho dedičstva, ktoré je zostáva najmä zo zásobníc a nádob na pitie, ktoré
každoročne zamerané na ochranu a spoznávanie boli každodennou súčasťou života prostého ľudu.
našich kultúrnych pamiatok a duchovného de- Menším podielom sú zastúpené sklá špeciálne
dičstva, sa Hradné múzeum vo Fiľakove tentokrát a sklá určené na všestranné použitie, medzi ktorýzapojilo výstavou „Krása v ohni zrodená“ a komen- mi sa ale nájdu aj skutočné skvosty. Vystavené kusy
tovanou prehliadkou inštalácie podzemnej chodby sú vo svojej jednoduchosti hotovými umeleckými
fiľakovského hradného vrchu s názvom „Fiľakovo dielami a dokazujú, že uhorské sklárske umenie
1938 – 1945“. V piatok 21. septembra popoludní sa v danom období vytvorilo samostatný, od európmohli návštevníci zúčastniť prehliadky i vernisáže skeho nezávislý, spôsob umeleckého stvárnenia.
bezplatne.
Výstavu dopĺňajú fotografie sklárskych výrobkov
Posledná dočasná výstava tohtoročnej turistic- z kolekcie zberateľa Mgr. Jána Kautmana, pracovkej sezóny na Fiľakovskom hrade s názvom Krása níka SNM v Bratislave.
v ohni zrodená, predstavuje podľa organizátorov
Na otvorení výstavy vystúpili dievčatá z folklórprodukty sklárskych hút od konca 18. po začiatok nej speváckej skupiny Foncsik a potom ju predsta20. storočia z územia niekdajšieho Horného Uhor- vili vyše stovke návštevníkov jej kurátori Mgr. Ján
ska. Zameriava sa predovšetkým na novohradské Kautman a Dr. habil. László Veres, súkromný unisklárske dielne. Zbierka je výberom z jedinečnej verzitný profesor a bývalý riaditeľ krajského múzea
kolekcie súkromného zberateľa Vilmosa Ladócz- v Miškovci. Ján Kautman nám na margo výstavy
keho, ktorý sa popri zberateľstve produktov hút povedal, že on sám je zberateľom podobných profungujúcich na území žúp Heves, Borsod a Zem- duktov a preto vie oceniť najmä niektoré unikáty:
plén, zaviazal aj k zozbieraniu hnuteľných pamia- „Vidíme tu vo vitrínach kolekcie hornouhorského skla, natok pochádzajúcich z bývalých hút regiónov Gemer, príklad sklenený súdok, džbány a fľaše s optickými vzorNovohrad či okolia Zvolena, Nitry a Trenčína.
mi alebo prenádhernú čašu v tvare tulipánu z Katarínskej

Huty. Vilmos tu má vychytané tie najkrajšie kusy svojej
zbierky, takže naozaj je tu čo obdivovať.“
Unikátnu zbierku si môžu návštevníci múzea pozrieť do 15. novembra.

Iveta Cíferová

FOTO - Marian Mesiarik
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DÔLEŽITÉ! PREČO? Lebo financovanie škôl a školských
zariadení sa odvíja od aktuálneho počtu detí a žiakov

S

eptember je v školstve mesiac výkazov. Medzi inými sa realizuje aj
zber údajov pre normatívne financovanie základných škôl, ako aj pre financovanie materských škôl, základnej umeleckej školy, školských klubov
detí v základných školách a školských
jedální, bez ohľadu na to, či sú súčas-

ťou základnej alebo materskej školy.
Tieto školy a školské zariadenia sa
nachádzajú v originálnej kompetencii
mesta a sú financované z tzv. podielových daní.
Nižšie uvádzame tabuľku o počte
detí a žiakov v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom.

Zmeny v počtoch detí a žiakov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo k 15.9.2018
názov školy
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM
ZŠ Školská
ZŠ L. Mocsáryho s VJM
ZŠ Farská lúka
Základná umelecká škola
MŠ Štúrova
MŠ Daxnerova

počet žiakov 2017
561
365
330
164
352
143
162

Skutočný stav financovania bude
ovplyvnený aj niektorými pomocnými ukazovateľmi. Materské školy napr. získajú navyše financie na
každé dieťa, ktoré má jeden rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky
alebo nedovŕšilo vek 5 rokov a pochádza z rodiny, ktorá poberá dávky v hmotnej núdzi. Financovanie
základných škôl je tiež ovplyvnené
počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj počtom tzv.

počet žiakov 2018
566
372
310
157
358
139
162

integrovaných žiakov so zdravotným
znevýhodnením. V školských kluboch detí je zabezpečené financovanie len na žiakov 0. až 5. ročníka. Na
študujúcich v základnej umeleckej
škole, ktorí dovŕšili 25 rokov a v tomto roku ich evidujeme až 14, financie
neprichádzajú.
Vo všeobecnosti však platí pravidlo: „Viac žiakov, viac financií. Menej žiakov, menej financií.“
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v októbri 2018
Jubilejná výstava Petra Kovácsa Garpa s názvom „Krehké“
do 09. 11.
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Výstava „Krása v ohni zrodená“ – Hutnícke sklo z konca
18. a zo začiatku 20. stor. z územia Horného Uhorska
Výstava zo súkromnej zbierky Vilmosa Ladóczkiho
do 15. 11.
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Vilmos Ladóczki
Deň geoparku na školách
(Podujatie je určené predovšetkým pre žiakov a pedagógov
ZŠ)
9:00
1., 12.
Miesto: ZŠ Hodejov – 1.10.2018, ZŠ L. Mocsáryho a ZŠ
a 30. 10.
Farská lúka Fiľakovo – 12.10.2018, ZŠ Školská Fiľakovo –
30.10.2018
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád
Spomienka na aradských martýrov
Miesto: Námestie padlých hrdinov
5. 10. Organizátori: OZ Koháry, MO Csemadok Fiľakovo
15:30
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
7. 10.

13. 10.

Peter Fehér
17. 10.

17. 10.

19. 10.

Škola ľudového spevu
Miesto: Gymnázium Fiľakovo
9:00
Organizátor: Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia
(Podujatie prebieha v maďarskom jazyku)
Vedená pešia túra
Návšteva prírodných a geologických pozoruhodností obce
Tachty a jej okolia
Miesto: územie Novohrad-Nógrád globálneho geoparku
8:30
UNESCO
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád
Spoluorganizátor: NTIC
Divadlo Csavar Színház: Čert Jóky
Predstavenie pre I. stupeň ZŠ s VJM
11:00
Miesto: ZŠ Š. Koháriho II.
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín
Divadlo Csavar Színház: Scény z manželského života
Predstavenie pre verejnosť – vstup voľný
Miesto: Gymnázium – aula na II. poschodí
Organizátor: MsKS Fiľakovo a Gymnázium – Gymná18:00
zium Fiľakovo
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín.
(Podujatie prebieha v maďarskom jazyku)
X. Celoslovenský festival zhudobnených veršov
Miesto: Kállai vináreň a penzión
Organizátor: Novohradský oblastný výbor Csemadoku LC 18:00
Spoluorganizátori: Novohradské osvetové stredisko Lučenec, MO Csemadok
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Najmladší oddiel FTC dosahuje na súťažiach pekné výsledky

Ľ

udia športujú pre zábavu, udržanie zdravia, alebo aj psychickej pohody, pre relax. Pretekanie
na bicykloch spája všetky menované faktory a ten
cyklista, ktorý má aj vhodnú genetiku, je o riadny
kus bližšie k dosiahnutiu športových úspechov.
Sekcia cyklistiky pod krídlami FTC Fiľakovo
existuje od roku 2015. V tomto roku sa do cyklistických súťaží zapojilo 13 cyklistov: Marek Ujpál,
Marian Šimon, Tomáš Ádám, Marek Cibuľa, Marek Matúška, Adrian Ferencz, Zoltán Illéš, Kristián Varga, Gabriel Bálint, Ján Híves, Štefan Ujpál,
Štefan Krpeľan a František Földeš. Mali sme zastúpenie v každom kole najvyššej ligy pretekov na
horských bicykloch na Slovensku - Slovenského
pohára (SP). Z nich bolo viacero súčasťou ďalších
pohárových súťaži: Škoda bike open tour a Slovak
XCM Tour, práve na tieto sme sa zamerali.
V juniorskej kategórii zažiaril Marek Ujpál, keď
na krátkej trati v Levoči (3. kolo SP) skončil druhý.
V ďalších kolách štartoval na dlhších a náročnejších
polmaratónoch (38-50 km), čo mu vynieslo veľmi
pekné celkové 7. miesto v kat. juniorov v pohári
Škoda bike open tour a v pohári Slovak XCM Tour
mu pred posledným kolom patrí 4. miesto. Byť v absolútnej špičke v mužských kategóriách znamená
pretekanie na ultramaratónoch – tratiach nad 100
km a prevýšením od 2800 m. Marian Šimon tento
rok dosiahol svoj najlepší výkon na najťažšom preteku na Slovenku – Horal, kde skončil na 8. mieste.
V regionálnych súťažiach končí pravidelne v top 3
a stal sa z neho vynikajúci bežec: vyhral duatlon
Kráľ Karanča (Karancs királya), bol druhý na Fiľakovskom crosse a vyhral duatlonovú kombináciu
v Stupave 105 km mtb + 8 km beh. V pohári Škoda
bike open tour skončil na 9. mieste z tisícky účastníkov v kat. M 19-39 r. a v pohári Slovak XCM
Tour je pravidelne v top 10, najvyššie skončil minulý rok tretí! Najviac našliapaných km z tímu má
určite Kristián Varga. Bicykluje prakticky non-stop
od detstva, v našich farbách vyhral v r. 2017 v Lučenci, bol druhý v Česku v Hrachove, tretí na Horalovi vo Svite a v Levoči. Tento rok si postavil na
poličku ďalší pohár za druhé miesto v Liptovskej
Lúžnej. Marek Matúška, telocvikár, ktorý pracuje
a žije v Bratislave, bol druhý na Novohradskom pedáli v roku 2017 a jeho najvyššie pohárové umiestnenie je taktiež z roku 2017, v Slovak XCM Tour 11.
miesto. Tento rok vstúpil do sveta ultramaratónov,
keď v Rakúskom Salz-Kammergute skončil na 120
km trati na 33. mieste z vyše 900 štartujúcich. Predminulý rok si maratónske trate prešiel Zoltán Illéš,
najvyššie skončil vo farbách FTC v pohári na 18.
mieste, avšak rekordný zápis má ešte z roku 2006 –
10.-te miesto v Slovak XCM Tour. V r. 2018 štartoval len 2x, skončil šiesty na krátkej trati vo Svätom
Jure a vyhral na Novohradskom pedáli na 50km
trati v kat. M40-49. Tomáš Ádám, ex-fiľakovčan
žijúci v Bratislave, sa tento rok sústredil na Župný
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Kolkári začali novú sezónu.
Vynovili kolkáreň

K

olkári FTC už zarezávajú v novej sezóne. Do
ročníka 2018/19 vstúpili štyri fiľakovské družstvá, ktoré majú zastúpenie v štyroch ligách. „A tím
hrá v kolkárskej extralige a B tím v I. lige Východ. Z partie skúsených kolkárov sa vytvoril C tím, ktorý je účastníkom II. ligy Stred a naši mladí bojujú vo východnej
skupine dorasteneckej ligy,“ povedal na úvod Ladislav
Flachbart, šéftréner a vedúci kolkárskeho oddielu
FTC Fiľakovo.

Mladé nádeje

Ujpál a Ferencz. FOTO - Archív FTC CC

pohár, ktorého 6 kôl je v blízkom okolí hlavného
mesta. Celkové 30. miesto je v silnej konkurencii
Bratislavčanov pekné, ale už tvrdo trénuje na budúcu sezónu, pretože chce skúsiť dlhšie – maratónske trate (65-80 km). Výnimočný výkon dosiahol na
24-hodinovom cestnom preteku na okruhu Slovakia ring Marek Cibuľa. Zdolal 455 km a skončil na
peknom 13. mieste. Ján Híves bol štvrtý na 25 km
trati v Lučenci a je majiteľom obchodu s cyklistickým tovarom. Nám, tímovým kolegom, poskytuje
servis zdarma a máme tiež zľavu na komponenty,
za čo mu všetci ďakujeme. Gabriel Bálint skončil
v Lučenci štvrtý a minulý rok v Slovak XCM Tour
v kat M40-49 r. celkovo 12-ty. Cenu primátora
si minulý rok prevzal Róbert Gombala. Dva roky
súťažil vo farbách FTC, pravidelne sa umiestňoval
v top 10. To, čo mu vynieslo zatiaľ najväčší úspech
v pohároch, bolo víťazstvo v SLOVAK XCM Tour
2017. Musím tak skonštatovať, že takýto úspech sa
už ani pri najväčšom optimizme v malom cyklistickom svete vo Fiľakove zrejme nezopakuje. Pozorne
sledujem cestného cyklistu Dávida Kaška, ktorý bol
svoj prvý súťažný rok (2015) v FTC. Tento rok súťaží za reprezentáciu Slovenska do 23 r. a na spoločných Majstrovstvách Čiech a Slovenska v Karlovych Varoch skončil zo Slovákov na 6. mieste.
Väčšinou trénujeme individuálne, všetci máme
svoje tempo a v tréningových výjazdoch nám pomáha príťažlivosť očarujúcej Cerovej vrchoviny
a výnimočné lokality novohradského geoparku.
Najčastejšie naše výjazdy smerujú na Karanč a okolo hradov Šalgó a Šomoška.
A ako ďalej? To závisí od vôle každého cyklistu,
nakoľko popri rodinných, pracovných povinnostiach a finančnej záťaži sa toto športové odvetvie
pomaly dá považovať za luxus, a to možno viac
z časového, ako z finančného hľadiska.
Ďakujem šoférom, ktorí popri súťažení za deň
odkrútili aj 500 km, Mestu Fiľakovo a vedeniu FTC
za podporu. Športu zdar a FTC do toho!

Zoltán Illéš, FTC CC Fiľakovo
Redakcia
Šéfredaktorka: Mgr. Andrea Illés Kósik (ika), email: andrea.illes.
kosik@filakovo.sk
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Jedenásťčlenná skupina má za sebou náročnú prípravu zloženú z fyzických testov i priateľských
stretnutí. Dobre naštartovaní žlto-modrí tak začali
novú súťažnú sezónu. Medzi dospelými premiérovali aj tri mladé nádeje fiľakovských kolkov. „Erik
Gallo a Viliam Mag hrajú v extraligovom áčku a Daniel
Mihali hádže za prvoligový B tím,“ vymenoval Flachbart, ktorého tiež tešia výkony ostatných členov
kolkárskej partie. Spomedzi mladých vyzdvihol
Róberta Kluku, Damiána Knappa, Bianku Mihaliovú, Petra Lukyho, Patrika Kovácsa a Daniela
Eremiáša. Ťahúňmi áčka sú podľa neho Patrik
Flachbart, Alexander Šimon a v súčasnosti zranený
Sándor Szabó.

Vynovená kolkáreň
Novinkou tejto sezóny je aj čiastočne zrekonštruovaná kolkáreň FTC. Podľa Flachbarta k vytvoreniu
nového vzhľadu prispeli svojou trochou viacerí Fiľakovčania. „O vynovenie náhodovej plochy sa postarala
súkromná firma, ktorej za pomoc ďakujeme. Zamurovali sme dve okná a zmenou prešlo aj hľadisko, kde sme
umiestnili darované zvyšné sedačky z práve rekonštruovaného kultúrneho domu. Dovedna 60 sedadiel sme za pomoci mestských policajtov či pracovníkov verejnoprospešných služieb odeli do farieb FTC a priestory sme natreli
novou farbou. Vďaka tomu sme našu kolkáreň dostali do
najvyššej kvalitatívnej triedy R. Na fiľakovských dráhach
sa tak môžu udeľovať rekordy a hrať medzištátne zápasy,“
uzavrel Flachbart.

Klaudia Kovácsová

Obnovená kolkáreň. FOTO - jm
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