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Vynovená škôlka opäť slúži deťom
Po viac ako pol roku sa do Materskej školy
(MŠ) na Štúrovej ulici vrátil život. V pondelok 18. februára popoludní odovzdali
takmer komplexne zrekonštruovanú budovu do užívania.

R

ekonštrukcia MŠ na Štúrovej ulici sa skončila. Deti, pedagógovia i rodičia sa môžu tešiť
z vynovenej budovy, do ktorej mesto zainvestovalo
726-tisíc eur. Tie vyskladalo z viacerých zdrojov. Z
Integrovaného regionálneho operačného progra- Práce znížili energetickú náročnosť budovy. FOTKY - kk
mu sa mestu podarilo získať 428-tisíc eur, vláda
počas výjazdového rokovania prispela špeciálnou predškolskej dochádzky pre deti od 5-tich rokov,
dotáciou vo výške 57-tisíc eur, 170-tisíc mesto vy- ktoré sa predpokladá od budúceho roka.
členilo z väčšieho úveru, 46-tisíc pridalo z vlastného
Riaditeľka MŠ Helena Kecskemétiová vníma
rozpočtu. Mestský podnik Filbyt zároveň zrekon- rekonštrukciu pozitívne. Podľa jej slov budovu poštruoval kotolňu škôlky za vyše 25-tisíc eur.
stavili v roku 1979 a odvtedy väčšími zmenami neZ týchto peňazí sa podarilo znížiť energetickú prešla. „Výnimkou bola len rekonštrukcia strechy v roku
náročnosť budovy – zateplili sa fasáda aj strecha, 2013, lebo zatekala.“ Majú za sebou náročný rok, navymenili sa všetky okná a dvere a vyriešil sa aj prob- koľko sa počas rekonštrukcie museli vysťahovať
lém s teplou vodou. V škôlke pribudol, namiesto a prevádzka škôlky bola rozdelená do priestorov
16-tich osobitných bojlerov, centrálny systém na
ostatných školských a predškolských zariadení.
ohrev vody. Okrem spomínaných prác sa ďalej ob- „Chcem sa im preto ešte raz poďakovať, lebo nám vychánovili všetky sociálne zariadenia, zamuroval sa je- dzali maximálne v ústrety. Tiež rodičom za ich trpezlivosť
den balkón a pribudla nová prístavba. Vďaka nej sa
a pomoc. V neposlednom rade zriaďovateľovi a pracovnípodarilo navýšiť kapacitu škôlky na súčasných 154, kom VPS. Myslím si, že budova je teraz krásna, zmenila
teda o 15 nových miest. Spolu s rozšírením kapacity sa na nepoznanie. Čaká nás už iba revitalizácia zelene,
v MŠ na Daxnerovej ulici tak v poslednom období ktorú zrealizujeme spolu s deťmi na jar,“ uzavrela.
v meste pribudlo 35 nových miest pre deti. RozširoKlaudia Kovácsová
vanie kapacít má pomôcť aj pri zavedení povinnej

EDITORIÁL
Milí čitatelia,
nový rok priniesol
zmeny aj do našich
Fiľakovských zvestí.
Chceme byť ešte viac
otvorení, byť bližšie
k vám a vašim názorom. Prvým krokom k otvorenosti
bol vznik redakčnej rady novín, v ktorej sú okrem nás, redakcie, aj mestskí poslanci a zástupcovia verejnosti, ktorí
môžu prispieť k obsahu novín či navrhovať nové "zlepšováky". Druhým krokom je zavedenie nových pravidelných
rubrík. Ako ste si mohli všimnúť, koncom roka sme už na
naše stránky zaradili prvú z nich s názvom „Zo zasadnutí
MsZ“. V nej vás budeme pravidelne informovať o priebehu a obsahu zasadnutí našich poslancov.
Ďalšie nové rubriky budete postupne nachádzať v novinách už od tohto čísla. Prvá bude určená predovšetkým pre
vás, milí čitatelia. Rubrika „Váš názor nás zaujíma“ bude
predstavovať priestor, kde sa budete môcť vyjadrovať k rôznym témam zo života nášho mesta. V tomto čísle sa dočítate,
ako na to. Ďalšia rubrika bude slúžiť na spestrenie obsahu
zvestí. Jej názov bude „Vedeli ste, že...?“ a v každom čísle
vám v nej prinesieme nejakú zaujímavosť alebo „pikošku“
z histórie nášho mesta.
Posledná rubrika ponesie názov „Poslanci a ich služba
Fiľakovčanom“. V nej dáme priestor mestským poslancom,
aby mohli odprezentovať, čo pre vás doposiaľ urobili, čo ešte
plánujú presadiť a budú môcť vyjadriť svoje ďalšie postoje
a názory. Túto rubriku zavedieme od marcového čísla.
Verím, že zavedené zmeny sa osvedčia a budú sa vám
páčiť. Prajem príjemné čítanie.

Klaudia Kovácsová, šéfredaktorka

Zverejnenie zoznamu daňových
dlžníkov k 31. 12. 2018 – posledná výzva pre neplatičov

Na odovzdávanie prišli aj desiatky rodičov.

Vďaka prístavbe vznikla nová trieda.

Vedenie mesta Fiľakovo oznamuje širokej verejnosti, že aj v roku 2019 zverejní zoznam všetkých
daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu
k 31. 12. 2018 daňový nedoplatok, ktorý presiahol
u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600
eur. Vyzývame preto opäť všetkých neplatičov,
ktorí si ešte nesplnili svoju daňovú a poplatkovú
povinnosť za uplynulé obdobie, aby tak urobili najneskôr do doby zverejnenia zoznamu, pretože následne po zverejnení zoznamu mesto zaháji daňové
exekučné konanie.

Zoltán Varga, oddelenie ekonomiky a majetku mesta
Oznam pre členov urbárskeho spoločenstva

Výbor Urbárskeho a lesného pozemkového spoločenstva Fiľakovo zvoláva na štvrtok 07. 03. 2019
o 16:30 hod. zhromaždenie členov spoločenstva do
zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Fiľakove.
Pred rekonštrukciou.

Po rekonštrukcii.

Po rekonštrukcii.

Zoltán Varga
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Marcové voľby prezidenta SR

V

oľby prezidenta SR sa konajú
v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00
do 22:00 hod.. Ak v prvom kole volieb
ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa
druhé kolo volieb konať v sobotu 30.
03. 2019 od 7:00 do 22:00 hod..
Právo voliť prezidenta SR má občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom
ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného
zdravia. Volič, ktorý má trvalý pobyt
na území SR a v deň konania volieb
nebude môcť voliť v mieste svojho

trvalého pobytu vo volebnom okrsku,
v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať (osobne, listinne,
elektronicky alebo prostredníctvom
splnomocnenej osoby) obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho
preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo
zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje
na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Podrobnejšie informácie nájdete na
webovom sídle mesta www.filakovo.
sk a na úradnej tabuli pred MsÚ.

MsÚ

Volebné okrsky

utvorené na vykonanie volieb prezidenta SR v meste Fiľakovo dňa 16. 03. 2019
Hrad. Foto - kk

Vizualizácia veže.

Na hrade by mohla vzniknúť
unikátna vyhliadková veža

F

iľakovo ide podávať nový projekt
na komplexnú obnovu hradu.
O viac ako 400-tisíc eur sa bude uchádzať na Ministerstve kultúry SR. Projekt bude zameraný na obnovu častí
stredného a horného hradu. Vďaka
nemu by sa mohli sprístupniť ďalšie
časti pamiatky, vzniknúť by mohla aj
netradičná vyhliadková veža.

Hrad s prioritou ochrany a obnovy

južná hradba hradu (medzi Perényiho
a Bebekovou baštou), ktorá dlhodobo
podlieha erózii spôsobenej vlhkosťou. „Nové škárovanie, spolu s prácami
na odvodňovacom systéme, by znamenali
záchranu hradby, o ktorú sa mesto usiluje
dlhé roky,“ priblížila. V strednej časti
hradu ďalej plánujú obnoviť drevené
pódium a na 5. poschodí Bebekovej
bašty by sa mali vytvoriť nové skladové priestory pre dočasné výstavy.

V decembri 2017 sa Fiľakovský hrad
zaradil do Zoznamu národných kul- Netradičný výhľad
túrnych pamiatok s prioritou ochra- Na hornom hrade budú práce súny a obnovy. Vďaka tomu sa môže stredené v dvoch lokalitách. Prvou
mesto, ako vlastník hradu, uchádzať sú pozostatky múrov najstaršej časti
o dotáciu na jeho komplexnú obnovu hradu. V rámci Slovenska sú unikátprostredníctvom programu Obnov- ne tým, že sú vybudované z opracome si svoj dom, podprogram 1.6, kto- vaných románskych kvádrov. Zásahy
rý je určený len pre pamiatky na zo- vyžaduje aj tzv. Hajdúcka veža – obzname. Mesto sa tak môže uchádzať ranná veža zo 16. storočia s bývalou
o väčšie balíky peňazí, vďaka čomu by vstupnou bránou románskeho hradu.
aj rekonštrukcia hradu mohla postu- Podľa Anderkovej je potrebné zakonpovať rýchlejšie.
zervovať múry veže, nakoľko z nich,
Projekt, ktorý samospráva podá najmä počas zimy, odpadávajú veľké
v najbližších týždňoch, bude zame- kusy skál. Druhou lokalitou bude polraný na obnovu stredného a horné- kruhová (tzv. Hodinová) veža, ktorú
ho hradu a sprístupnenie doteraz chcú po prvýkrát sprístupniť verejuzavretých častí pamiatky. Nadvä- nosti. Vzniknúť by k nej mal moderný
zovať by mal na projekt revitalizácie prístup z kovových schodísk a roštov.
podhradia, ktorý zahŕňa aj obnovu „Bude to najvyšší sprístupnený bod na
a zastrešenie malej delovej bašty. Ako hrade a vznikne tu unikátna nezastrešená
informovala Erika Anderková, vedú- vyhliadková veža. Ako zábradlie chceme
ca referátu stratégie a rozvoja mesta, pri nej využiť už existujúci hradný múr,“
na strednom hrade budú práce zame- doplnila.
rané na odstránenie vlhkosti pivnice
V prípade úspešnosti projektu by
v tzv. zwingri. K tomu je však podľa mali práce prebiehať v rokoch 2020
predpokladov potrebné odvodniť a 2021. Samospráva naň od minisvyššie položené delové strielne, tzv. terstva bude žiadať viac ako 400-tisíc
kazematy. Tie by mesto chcelo po eur, ktoré bude spolufinancovať piaich obnove a úprave terénu verejnosti timi percentami.
sprístupniť. Preškárovať by sa mala aj

Klaudia Kovácsová

Číslo okrsku, sídlo a
kontakt

Názov ulíc a čísla domov patriacich
do volebného okrsku

1. FTC štadión
Biskupická 49
0905611332

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
0915264235

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

3. ZUŠ
Záhradnícka 2a
0949412300

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
0905405019

Mocsáryho, Školská, 1. mája, Štúrova, Vajanského

5. ZŠ s VJM
Mládežnícka 7
0944437877

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

6. ZŠ Školská 1
prístavba
0915352364

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

7. Mestský úrad
Radničná 25
0915352356

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

8. ZŠ s VJM
Farská lúka 64B
0915352359

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

9. ZŠ s VJS
Farská lúka 64A
0915264290

Farská lúka - sídlisko (bytové domy) a rodinné domy

Rubrika

Vedeli ste, že...

marec je osudovo spätý so životom Štefana Koháriho II.? Narodil sa 11.
marca 1649 a umrel 29. marca 1731. Bol básnikom, poľným maršalom,
krajinským sudcom a posledným hradným kapitánom Fiľakovského hradu. Stal sa ním už ako 15 ročný, po smrti svojho otca, ktorý padol na bojisku. Počas života neochvejne podporoval Habsburgovcov a rekatolizáciu, bol obávaným protitureckým bojovníkom a výrazne ovplyvnil aj život
vo Fiľakove. Podporoval rozvoj vedy a vzdelanosti, v meste dal postaviť
dnešný katolícky kostol.
Pripravila: kk, zdroje: Drenko: Z kultúry Fiľakova,
Šimkovic, Agócs: Hrad Fiľakovo
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Mesto podáva projekt na zriadenie denného stacionára

F

iľakovo úspešne prešlo prvým kolom výzvy na
vytvorenie denného stacionára pre seniorov
a imobilných. V priebehu marca preto predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške približne 373-tisíc eur v rámci operačného programu
IROP. Výsledky žiadosti by mali byť známe koncom
leta.
Samospráva už v minulosti avizovala svoj záujem
zriadiť denný stacionár pre seniorov a imobilných
klientov v časti budovy bývalej ZUŠ na Koháryho
námestí. V najbližších týždňoch sa preto zapojí do
výzvy cez IROP, v rámci ktorej bude požadovať
dotáciu vo výške okolo 373-tisíc eur, pričom celkový rozpočet projektu predstavuje sumu približne
393-tisíc eur. V rámci projektu by mal vzniknúť
stacionár s kapacitou pre 10 osôb.
Ako priblížila Erika Anderková, vedúca referátu
stratégie a rozvoja mesta, dotáciu chce mesto využiť na nákup materiálno-technického zabezpečenia a rekonštrukciu priestorov. „Vo vnútri objektu sa
vytvoria spoločenská miestnosť, zázemie kuchynky na
výdaj jedál, sklady a miestnosť kancelárie pre vedúcu prevádzky. Kľudovú zónu stacionára vytvoria dve oddychové
miestnosti. Priestory budú sprístupnené spoločnou chodbou,“ opísala Anderková s tým, že na chodbu bude
nadväzovať aj hygienická zóna s kúpeľňami. „Budú
oddelene pre mužov, ženy, imobilných klientov a pre zamestnancov. Chýbať nebudú ani šatne, všetky miestnosti
budú riadne odvetrané,“ dodala. Vstup do zariadenia
bude z južnej strany, z ktorej sa vybuduje aj nový
prístupový chodník. Projekt zároveň ráta aj so
znížením energetickej náročnosti budovy. „Zateplia
sa obvodový plášť, strecha, strop i podlahy a vymenia sa
všetky okná a dvere. Budova dostane novú elektroinštaláciu a sanitnú inštaláciu, nové ústredné vykurovanie a
vetranie s rekuperáciou tepla,“ doplnila.
Prevádzkovateľom stacionára má byť nezisková
organizácia Nezábudka, ktorá v meste prevádzkuje
aj domov sociálnych služieb. Podľa riaditeľky Márie Velikej ide v stacionári o ambulantnú službu,
ktorá pre klientov nepredstavuje taký stres, ako pri
umiestnení do pobytového zariadenia. „Klient ostáva vo svojom prirodzenom prostredí, v rodine alebo vo
svojom byte, a iba počas dňa je v stacionári, kde je oňho
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Rubrika
Váš názor nás zaujíma
Rubrika „Váš názor nás zaujíma“ je priestorom pre
názory Fiľakovčanov. V jednotlivých číslach v nej
prinesieme novú tému, ktorá sa týka života obyvateľov mesta. Krátko uvedieme problematiku a načrtneme otázky, na ktoré nás zaujíma váš názor.
Táto rubrika ponúka možnosť konštruktívne reagovať na rozhodnutia samosprávy a dianie v meste
a môže tiež poslúžiť ako návod pre kompetentných
na zlepšenie či vyriešenie danej problematiky.

Budúce sídlo stacionára. FOTO - kk

postarané a rodina môže pokojne odísť do práce a venovať
sa svojim povinnostiam. V prípade osamelo žijúcich
osôb pobyt v stacionári znamená vytrhnutie zo samoty,
trávenie času v prítomnosti známych, ale aj poskytnutie
jedla a možnosti základnej hygieny,“ vysvetlila riaditeľka.
Doposiaľ podľa nej v meste podobnú službu poskytovať nevedeli. „Viacerí občania boli zisťovať, či
máme takúto službu alebo či im vieme odporučiť, na koho
sa majú obrátiť. Niektoré obce prezentovali, že majú službu stacionára, ale väčšinou sa jednalo o rôzne kluby dôchodcov, prípadne denné centrá. Denný stacionár je druh
sociálnej služby, ktorá vyžaduje starostlivosť odborných
zamestnancov a musí byť poskytovaná minimálne štyri
hodiny denne jednému občanovi,“ povedala riaditeľka. Dodnes vedia poskytovať okrem pobytovej len
opatrovateľské služby. „Stacionár pre nás bude znamenať odľahčenie opatrovateľskej služby, nakoľko sa jeden
zamestnanec bude môcť starať o viac osôb počas celého
dňa.“ Preto iniciatívu mesta privítala. „Máme dostatok skúseností s prácou v sociálnej oblasti, takže možnosť
rozšírenia pomoci ďalším odkázaným občanom je výzva,
s ktorou sa radi popasujeme.“ Ako doplnila, poskytujú
tiež prepravnú službu, takže klientov budú môcť do
stacionára a naspäť domov aj voziť autom. „Tiež im
zabezpečovať stravovanie z našej jedálne,“ ukončila.

Klaudia Kovácsová

TÉMA MESIACA: ZVYŠOVANIE POPLATKOV
ZA SKLÁDKOVANIE AKO NÁSLEDOK ZANEDBÁVANIA SEPAROVANIA ODPADU
Mesto od nového roka zdvihlo poplatky za odvoz
komunálneho odpadu (KO). Dôvodom bolo navýšenie poplatkov za skládkovanie zo strany štátu
a skládky v okresnom meste i zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR, že mesto za obyvateľov
prispieva priveľa. Štát chce, aby sme separovali viac
a znižovali podiel KO. Keby sme separovaním znížili množstvo KO, platili by sme menej. V posledných rokoch pribudli v meste desiatky zberných
stanovíšť na triedený odpad na sídliskách i pri rodinných domoch. Podiel triedeného odpadu však
dostatočne nerastie.
VÁŠ NÁZOR: Kvôli čomu Fiľakovčania separujú
málo? Čo by mohlo ešte mesto urobiť pre to, aby
sa tento stav zlepšil? Čo vám chýba?
Vaše odpovede a reakcie môžete zasielať do 15.
marca elektronicky na adresu tlacove@filakovo.sk,
do správy na stránke mesta na sociálnej sieti, poštou na adresu Radničná 25, 986 01 Fiľakovo alebo
osobne na podateľni MsÚ pod heslom „Fiľakovské
zvesti – Téma mesiaca“.
Upozorňujeme, že odpovede obsahujúce vulgarizmy, hanlivé výroky či osočovanie budú automaticky vylúčené. Zaradené budú reakcie s konštruktívnou kritikou a návrhmi.
Redakcia si vyhradzuje právo reakcie v prípade potreby jazykovo upraviť či skrátiť. Vaše reakcie uverejníme v marcovom vydaní Fiľakovských zvestí.

kk

Ako postupovať pri zabezpečení sociálnej služby pre seniorov

V

poslednom období registruje Nezábudka, n.o.,
nárast žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby buď formou opatrovateľskej služby v domácnosti občanov alebo pobytovou formou v zariadení
sociálnych služieb.
Občan (prijímateľ sociálnej služby), ktorý potrebuje riešiť zabezpečenie sociálnej služby pre seba
samého alebo svojho blízkeho, musí absolvovať určité administratívne kroky, ktoré zhrniem do niekoľkých bodov.
Občan, ktorý sa o poskytnutie sociálnej služby
uchádza, alebo jemu blízka osoba (syn, dcéra, vnučka, iný príbuzný alebo známy), podá na mestskom
alebo obecnom úrade v mieste trvalého pobytu odkázanej osoby žiadosť o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu. K žiadosti je potrebné predložiť doklady podľa usmernenia pracovníka mesta (obce).
Mesto (obec) vydá posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorých je uvedený
stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, ktorá je
pre žiadateľa vhodná. Mesto (obec) rozhoduje o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov,

v zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári alebo o poskytovaní opatrovateľskej služby
v domácnosti.
Posudok a právoplatné rozhodnutie predloží
žiadateľ spolu so žiadosťou o poskytnutie sociálnej
služby poskytovateľovi sociálnej služby, ktorým
môže byť zariadenie sociálnych služieb v mieste
trvalého pobytu žiadateľa, alebo to môže byť zariadenie podľa vlastného výberu v inej lokalite, ktoré,
samozrejme, daný druh služby poskytuje. Toto platí pre sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári.
Pri žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti občana je dôležité vedieť, že túto
službu musí pre občana zabezpečiť mesto (obec)
buď vlastnými zamestnancami alebo prostredníctvom organizácie, ktorá takúto službu poskytuje.
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom
stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení vykonáva vyšší územný celok,
pre obyvateľov Fiľakova Banskobystrický samo-

správny kraj.
Pre občanov Fiľakova v dôchodkovom veku zabezpečuje sociálne služby nezisková organizácia
Nezábudka, založená mestom, ktorá úzko spolupracuje so sociálnym pracovníkom mesta a jej zamestnanci sú ochotní poradiť, vysvetliť, nasmerovať
žiadateľa tým správnym smerom a vyjsť mu maximálne v ústrety. Organizácia poskytuje aj prepravnú službu, odľahčovaciu službu a stravovanie pre
seniorov formou donášky obedov do domácnosti.
Keďže žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení prevyšujú možnosti organizácie,
prosíme občanov o trpezlivosť a odporúčame im
nenechávať vybavovanie administratívnych záležitostí uvedených vyššie na poslednú chvíľu. Zároveň
im ponúkame možnosť riešiť nepriaznivú situáciu
v rodine formou opatrovateľskej služby v domácnosti alebo využiť spôsob opatrovania blízkeho
prostredníctvom poskytovania príspevku od úradu
práce.

Mária Veliká, riaditeľka
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Otvorenie sezóny a podujatia Hradného múzea

Inventarizácie majetku
mesta za rok 2018

M

Hrad otvorí svoje brány v marci. Ilustračné foto - HMF

V

priebehu mesiaca marec sa bude vo výstavných
a knižničných priestoroch Hradného múzea vo
Fiľakove konať viacero podujatí. V Mestskom vlastivednom múzeu sa 7. marca uskutoční vernisáž
výstavy výtvarníčky Rozálie Molnár a remeselnej
šperkárky Olgy Valacsay s názvom „Črepiny svetla
a skvostné znamenia”. Putovná výstava juhoslovenských autoriek predstaví okulahodiacu zbierku
ručne vyrobených šperkov, ako aj náročne opracovaných sklených obrazov, ktorých svetelný efekt sa
uplatňuje prevažne vo výzdobe sakrálnych stavieb.
Čoskoro opäť otvorí brány pre návštevníkov
aj Fiľakovský hrad. Turistickú sezónu zaháji 15.
marca putovná fotografická výstava „Medvešský
fotomaratón 2018“, zostavená zo záberov posledného ročníka tejto prestížnej, a čoraz viac známej,
fotografickej súťaže. Záujemcovia uvidia dvadsať
diel od rozličných autorov, tak amatérov, ako aj
profesionálov. Popri dočasnej výstave naďalej očakávajú návštevníkov stále expozície hradu a podzemných chodieb hradného vrchu, ktoré bude počnúc touto sezónou sprevádzať okrem slovenského
a maďarského popisu aj anglický textový materiál.
Na marec – mesiac knihy pripravilo Hradné
múzeum niekoľko literárnych podujatí v Mest-

skej knižnici. Prvou bude čitateľská beseda so
Zoltánom Szászim a predstavenie autorovej novej
knihy s názvom „Séta vidéken“, ktorá je akýmsi geografickým a historickým sprievodcom regiónom
južného Slovenska, územne ohraničeného od Gemerského Jablonca po Zemplín. So spisovateľom
a publicistom sa môžu čitatelia stretnúť 8. marca.
Po nej bude nasledovať ďalšia beseda s Péterom
Forgácsom, ktorý 22. marca predstaví miestnemu publiku svoju prvú knihu poviedok s názvom
„Szuperhold”. Koncom marca sa uskutoční Noc s Andersenom - literárne poobedie pre žiakov 1. stupňa
miestnych slovenských základných škôl. Jej pokračovanie, určené pre maďarské triedy, sa bude konať
začiatkom apríla. Dňom 4. marca začína Týždeň
slovenských knižníc, počas ktorého bude Mestská
knižnica čakať deti so zážitkovým čítaním spojeným s interaktívnymi hrami, ale tieto aktivity budú
pokračovať v priebehu celého mesiaca.
V ďalšom období sa môžu návštevníci hradu opäť
tešiť na Noc múzeí a galérií (18. máj) a na jubilejné
Fiľakovské hradné hry (15.-16. jún), ktorých súčasťou
budú, ako v každom roku, súťaž v historickej lukostreľbe a remeselnícky jarmok.

HMF, dp

Arpád Soltész predstavil v knižnici Sviňu

C

eloslovensky známy politický komentátor, bývalý investigatívny novinár a spisovateľ Arpád
Soltész besedoval s Fiľakovčanmi. Témou bola jeho
najnovšia kniha Sviňa, ktorú v rámci série besied
predstavil v mestskej knižnici v piatok 18. januára.
„Mám za sebou viacero besied po knižniciach, kníhkupectvách a školách na celom Slovensku. Predovšetkým
knižnice milujem a neodmietnem žiadne pozvanie, tak
som sa ocitol aj tu,“ povedal autor, ktorého manželka
pochádza z Lučenca, no vo Fiľakove bol po prvýkrát. „Chystal som sa už viackrát, minimálne pozrieť
si váš nádherný hrad. Aj preto ma pozvanie potešilo. Po
tejto podnetnej besede sa tam snáď, konečne, dostanem
a možno sa prejdem po meste a dám si niekde aj chutnú
kávičku,“ dodal s úsmevom. Ako doplnil, naše mesto
ho prekvapilo. „Obecenstvo bolo úžasné a hlavne som
nečakal takúto veľkú účasť. Určite tu nie som naposledy,“
doplnil.
Kniha Sviňa sa, rovnako ako jej predchodkyňa
s názvom Mäso, rýchlo stala bestsellerom. Odohráva sa v krajine pod Drobnými veľhorami, ktorá
by pokojne mohla byť aj Slovenskom. Je reakciou
na udalosti minulého roka, predovšetkým vraždu
autorovho kolegu a priateľa Jána Kuciaka so snúbenicou. Podľa jeho slov je príbeh desivou fikciou,

Arpád Soltész a Monika Albertiová. Foto - HMF

ktorá by sa poľahky mohla stať aj našou realitou.
Mnohé z postáv sú inšpirované skutočnými osobami, prípadne sú zmesou viacerých. „Reakcie sú zatiaľ
pozitívne, avšak mnohí mi hovoria, že knihu dočítali len
s ťažkosťami, prípadne s prestávkami a nenechala ich
chladnými, vyvolala silné emócie, občas až pobúrenie.
A to je dobre. Autor pri románoch vždy pracuje s emóciami, to je hlavným rozdielom medzi písaním románu
a politickým komentárom či článkom. Takto však ľudia
lahšie pochopia...,“ uzavrel.

Klaudia Kovácsová

esto Fiľakovo vykonáva každoročne na konci
kalendárneho roka bilancovanie hospodárenia s verejnými financiami v zmysle zákona o účtovníctve. Mestský úrad a organizácie ním zriadené,
t.j. 4 základné školy, základná umelecká škola, 2 materské školy, Mestské kultúrne stredisko, Hradné
múzeum, Verejnoprospešné služby mesta a Nezábudka n.o. (Domov sociálnych služieb) disponovali
k 31.12.2018 hmotným majetkom (HM) v celkovej
hodnote 25 077 033,40 eur. Táto hodnota je oproti hodnote HM evidovaného ku koncu roku 2017
v sume 23 397 822,54 eur vyššia o 1 679 210,86
eur, čo predstavuje 9,33% nárast. Okrem hmotného majetku mesto vykazuje pozemky v hodnote
3 551 416,18 eur, nehmotný investičný majetok
v sume 114 688,96 eur, finančné investície vo forme
majetkových cenných papierov v celkovej hodnote
2 246 526,77 eur, finančné investície vo forme majetkového vkladu v obchodnej spoločnosti FILBYT
s.r.o. Fiľakovo v sume 540 269,00 eur a peňažné
prostriedky a ceniny na účtoch a pokladniciach vo
výške 1 285 698,17 eur. Mestský úrad a jeho organizácie evidovali k 31.12.2018 pohľadávky v celkovej
výške 385 196,31 eur a celkový rozsah záväzkov
k tomuto dňu činil 3 382 232,63 eur. V priebehu
roka 2018 boli znížené daňové pohľadávky za obdobie 1998-2017 v celkovej výške 50 863,79 eur.
Mestom a ním zriadenými organizáciami dosiahnuté výsledky, ktoré boli v rámci inventarizácie
vyjadrené číselnými hodnotami, pokladáme za
dôkazy o efektívnom, účelnom a hospodárnom
využití všetkých dostupných verejných finančných
prostriedkov počas celého roka 2018.
Zoltán Varga, odd. ekonomiky a majetku mesta

Gangster na motorke - Dnes čestný človek

K

ornelius Novak sa narodil v roku 1975, vyrastal v Nemecku, počas dospievania chodil
ku skautom a trávil čas v posilňovni. Neplnoletý a
bez vodičského preukazu nechtiac zrazil cyklistu.
Veľké liečebné náklady ho donútili prijať prácu vyhadzovača na diskotéke. Mnohokrát sa tak ocitol
v blízkosti smrti, a preto sa rozhodol podstúpiť zdĺhavú zmenu životného štýlu. Využil kontakty z diskotéky a začal sa pohybovať medzi motorkárskymi
gangami v Nemecku a Nórsku, kde im hovoril o
tom, ako môžu zmeniť svoj život. Napísal aj niekoľko kníh, kde predstavuje búrlivé životy svojich
dvadsiatich priateľov z motorkárskeho gangu. Je
pripravený osobne osloviť ľudí. Špeciálne mladých
ľudí a teenagerov na školách v rámci protidrogovej
prevencie a prevencie kriminality. Nikdy nie je neskoro zmeniť svoj život, stačí sa správne rozhodnúť.
Fiľakovo 11. - 15.3.2019
Môžete sa tešiť na nasledujúce témy:
(Po)11. marca - Dôkaz o Bohu pre moderných, logicky zmýšľajúcich ľudí
(Ut) 12. marca - Božie zázraky dnes- moje vlastné
skúsenosti
(St)13. marca - Ako môže byť Boh spravodlivý? Prečo nevrhá blesky na zlých ľudí?
(Št) 14. marca - Prečo nikto nenachádza spokojnosť? Cesta k naplnenému životu.
(Pi) 15. marca - Cieľ a zmysel života
Reštaurácia BEBEK, Podhradská 18, Fiľakovo, vždy
o 17:00 hod.. Vstup je voľný

Marek Kaba, koordinátor podujatia
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Rakonca má za sebou bohatý rok

F

olklórny súbor Rakonca pokračoval aj v roku 2018 v úspešnej tvorivej činnosti. Začiatkom roka na
regionálnej súťaži tanečných sólistov
v Maďarsku získali viac cien, z obce
Kazár sa vrátili s dvomi prvými, dvomi druhými a jednou treťou cenou.
V máji boli hostiteľmi programového cyklu zameraného na propagáciu
celoštátneho podujatia pod názvom
Stretnutie milovníkov tanečného
folklóru. Samotné podujatie sa konalo v Dunajskej Strede, kde vystúpila mládežnícka i dospelá zložka
súboru. V ich júnovom kalendári nezostal prázdny ani jeden víkend. Po
účinkovaní na slatinskom jarmoku
nasledovali dva významné festivaly,
52. Celoštátny ľudovo-umelecký festival v Želiezovciach a 60. Celoštátny
kultúrny festival v Gombaseku. V maďarskom Egri si na XII. Medzinárodnom folklórnom festivale Szederinda
vytancovali cenu poroty a Bernadett
Csomorová sa tešila z ceny pre najlepšiu tanečníčku.
Júl sa niesol v znamení zahraničných zájazdov. Tesne po ukončení
gombaseckého festivalu vyrazili na
svoju, doposiaľ najdlhšiu, cestu do
slnečného Španielska. Okrem účinkovania na VIII. Medzinárodnom
folklórnom festivale v prímorskom
meste Lloret de Mar navštívili aj Barcelonu, Montpellier a Nice v južnom
Francúzsku, ako aj talianske mesto
zamilovaných, Veronu. Po prejdení
5200 kilometrov nasledovalo ďalších
700. FS Rakonca a ľudová hudba
Dobroda účinkovali s hodinovým
programom
na
Karpatskom
turistickom jarmoku v nastávajúcom
družobnom
meste
Fiľakova,
v poľskom mestečku Ustrziky Dolne.
V auguste sa predviedli na 28. roční-

ku Festivalu ľudovej kultúry Koliesko
v Kokave nad Rimavicou i na domácej
pôde, v rámci programov Dní mesta
Fiľakovo. Jesenné obdobie patrilo
súťaženiu. Mládežníci si s choreografiou pod názvom „Hadd el te kicsike...“
vytancovali strieborné pásmo na IX.
Celoštátnom festivale detských folklórnych súborov Eszterlánc, kým
FS Rakonca bol taktiež ohodnotený
strieborným pásmom na Celoštátnom festivale folklórnych súborov
s choreografiou Stanica na východe. Sólisti Nikolas Molnár a Dániel
Varga opäť preukázali svoju tanečnú
zručnosť, obidvaja sa stali laureátmi
celoštátnej súťaže tanečných sólistov.
Dlhoročné očakávania splnila odborná exkurzia do Sedmohradska, počas
ktorej tanečníci spoznávali tradičnú
kultúru regiónu Kalotaszeg. Tradičný celovečerný program FS Rakonca
a jeho hostí, sa v roku 2018 uskutočnil Lučenci. V programe vystúpili
spevácke skupiny Foncsik a Galáris,
detská ľudová hudba File Banda, ĽH
Dobroda zo Šalgotarjánu, Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej
Bystrice a v úlohe hostiteľov folklórny súbor Malá Rakonca a Rakonca,
ktorí sa prezentovali zo siedmimi
choreografiami.
Naplnenie horeuvedených aktivít
by bolo nemysliteľné bez finančnej
podpory Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín, Banskobystrického samosprávneho kraja
a fondu Csoóri Sándor Program.
Folklórny súbor Rakonca a jeho 65
tanečníkov praje všetkým rodičom,
bývalým tanečníkom a priaznivcom
folklóru láskou, zdravím a úspechmi
naplnený rok 2019.

Norbert Varga, vedúci súboru

FOTO - Gabriel Bednár

Celoštátne a zahraničné súťaže
VI. ročník Súťaže tanečných
sólistov

Kazár
(MR)

2 prvé, 2 druhé miesta,
1 tretie miesto

XII. Medzinárodný folklórny
festival Szederinda

Eger
(MR)

cena poroty, cena pre
najlepšiu tanečníčku

IX. Celoštátny festival detských
folklórnych súborov - Eszterlánc

Rimavská
Sobota

strieborné pásmo

Celoštátny festival folklórnych
súborov - Tanečná antológia

Komárno

strieborné pásmo

Celoštátna súťaž tanečných
sólistov

Rimavská
Sobota

2 zlaté pásma a ceny
laureáta

Významnejšie vystúpenia
Stretnutie milovníkov
tanečného folklóru

Dunajská Streda

18-19. 05. 2018

52. Celoštátny ľudovoumelecký festival

Želiezovce

08-10. 06. 2018

60. Celoštátny kultúrny festival

Gombasek

30. 06. 2018

VIII. Medzinárodný folklórny
festival

Španielsko, Lloret de
Mar

04-13. 07. 2018

Karpatský turistický jarmok

Poľsko, Ustrziky Dolne

28- 29. 07. 2018

28. ročník Festivalu ľudovej
kultúry – Koliesko

Kokava nad Rimavicou

03. 08. 2018

XXVIII. Palócke dni a Dni
mesta Fiľakovo

Fiľakovo

10. 08. 2018

Celovečerný program FS
Rakonca a jeho hostí

Lučenec

24.11.2018

Hudba v každom ročnom období

M

estské kultúrne stredisko vo Fiľakove vo februári odštartovalo
novú sériu programov pod názvom
Hudobné ročné obdobia, aby krásy
vážnej hudby priblížilo všetkým záujemcom. Ponúka im štyri komorné
koncerty počas celého roka. V rámci
projektu Hudobné ročné obdobia sa
predstaví sláčikové kvarteto, husľové duo, duo klavír-viola a duo gitara-vibrafón.
Séria programov sa začala koncertom sláčikového kvarteta. Beliczay
Quartet sa predstavili fiľakovskému
publiku 6. februára v galérii Mestského vlastivedného múzea. Členmi kvarteta sú hudobníci uznávaní
doma i v zahraničí: Jozef Horváth (1.
husle) je koncertným majstrom orchestra Slovenskej filharmónie, Jú-

lius Horváth (2. husle) a Csaba Rácz
(violončelo) sú členmi orchestra Slovenskej filharmónie, Róbert Lakatos
(viola) je členom Hugo Kauder Tria
a hudobným vedúcim divadla Thália
v Košiciach. Na úspešnom koncerte,
so sálou plnou divákov, odzneli skladby Bacha, Vivaldiho, Mozarta, Dvořáka, Piazzollu a Gardela.
Na nasledujúcom jarnom koncerte
sa priaznivci klasickej hudby môžu
tešiť na hru súrodeneckej dvojice Jordany (klavír) a Ivana (viola) Palovičovcov, na letnom koncerte na festivale UDVart si obecenstvo bude môcť
vypočuť duo Štefana Szabóa (gitara)
a Jána Fialu (vibrafón) a na jeseň
ukončí sériu husľový koncert Reiter
Dua. Spoluorganizátorom zimného
koncertu bolo Hradné múzeum vo

Oznámenie pre právnické
osoby a podnikateľov

M
Beliczay Quartet. FOTKY - MsKS

Fiľakove. Sériu podujatí pod názvom
Hudobné ročné obdobia z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

Andrea Illés Kósik

esto Fiľakovo oznamuje všetkým právnickým osobám
a podnikateľom prihláseným do
množstvového zberu komunálneho
odpadu, že od marca 2019 zabezpečí
odvoz odpadu od nich len zo zberných nádob označených mestským
štítkom a z potlačou označených
zberných červených PVC vriec. Štítky
na zberné nádoby doručí správca PO
a podnikateľom spolu s rozhodnutím
o výrube poplatku alebo si ich môžu
prevziať poplatníci osobne na mestskom úrade. Označené zberné PVC
vrecia v požadovanom počte sú dostupné k odberu pre dotknutých poplatníkov taktiež na mestskom úrade.

Zoltán Varga,

oddelenie ekonomiky a majetku mesta
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v marci 2019

Oslavy MDŽ Jednoty dôchodcov
Miesto: ZŠ Š. Koháriho II. – telocvičňa
02. 03. Organizátor: Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na
Slovensku
Vernisáž výstavy Rozálie Molnár a Olgy Valacsay s názvom „Črepiny svetla a skvostné znamenia”
07. 03. Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Čitateľská beseda so Zoltánom Szászim – predstavenie
autorovej novej knihy s názvom „Séta vidéken“
08. 03. Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
09. 03

Oslavy MDŽ Klubu dôchodcov
Miesto: ZŠ Š. Koháriho II. – jedáleň
Organizátor: Klub dôchodcov pri MsÚ vo Fiľakove

Oslavy výročia revolúcie 1848 – kultúrny program so
sprievodom
15. 03. Miesto: Nám. padlých hrdinov, Nám. slobody, námestie
pred radnicou, hradný areál
Organizátor: Mesto Fiľakovo a ZO Csemadok vo Fiľakove
Otvorenie turistickej sezóny a fotografickej výstavy s
názvom „Medvešský fotomaratón 2018” na Fiľakovskom
hrade
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
15. 03 Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft., ZO Csemadok
Fiľakovo
Čitateľská beseda s Péterom Forgácsom – predstavenie
autorovej novej knihy s názvom „Szuperhold“
22. 03. Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Mestský deň učiteľov
Miesto: Radnica – veľká zasadačka
28. 03. Organizátori: Mesto Fiľakovo, Mestské kultúrne stredisko
vo Fiľakove
Noc s Andersenom
Literárne podujatie pre deti ZŠ 1. stupňa s VJS (29.3.) a
29. 03. VJM (5.4.)
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Vedená pešia túra na území Novohrad-Nógrád globálneho geoparku Unesco
30. 03. Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád
Spoluorganizátor: Novohradské turisticko-informačné
centrum
UDVart Klub – Tímová hra: boj s lukom
30. 03. Miesto: ZŠ L. Mocsáryho - telocvičňa
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

15:00

Od miestnej popularity po povesť prekračujúcu hranice

16:30

17:30

16:00

15:00
Fruzsina Borbála Kovács Benko v talentovej súťaži. FOTO - Jozef Farkaš

16:30

16:30

„Síce som sa narodila v Košiciach, bývam
v Novohradskom regióne a prežila som
najlepšie roky svojho života v Boršode,
považujem sa za Gemerčanku,“ povedala v jednom rozhovore. Začiatkom
roka prednášala vo Fiľakove, kde
speváčka, známa z talentovej súťaže,
nielen zaspievala, ale aj porozprávala
o sebe, o svojich koreňoch. My sme
sa tiež pýtali Fruzsiny Borbály Kovács Benko akú cestu prešla, kým sa
dostala do televíznej talentovej súťaže
s niekoľkostotisícovou sledovanosťou.

14:00

17:00

14:00

* organizátori si vyhradzujú právo čas a miesto konania podujatí podľa potreby zmeniť

Krásne jubileum Fiľakovčanky

V

Milovníčka ľudových piesní

piatok 15. februára oslávila najstaršia obyvateľka Fiľakova, pani Mária
Popovicsová, krásnych 100 rokov. Pri tejto príležitosti ju prišli pozdraviť aj
primátor mesta Attila Agócs a pracovníčka ZPOZu pri MsÚ Kristína Medeová.
Pani Márii srdečne blahoželáme a prajeme pevné zdravie!
kk

Vo Fiľakove ťa poznajú ako tanečnicu
súboru Rakonca, sólovú speváčku, remeselníčku. Zaoberáš sa viacerými
vecami, ktoré sa týkajú ľudovej
kultúry. Je spievanie ľudových piesní
k tvojmu srdcu najbližšie?
Každé odvetvie maďarskej ľudovej
kultúry je blízke môjmu srdcu, toto je
naša kultúra. Jedine my ju vieme odovzdať našim potomkom a to tak, že
ňou budeme sami žiť. Hudba a tanec
sú neoddeliteľnou súčasťou môjho života, spev zas taký spôsob vyjadrenia
pocitov, ktorý nič nemôže prekonať.
Kto ťa nabádal na spievanie ľudových
piesní?
Najviac energie do mojej „kariéry“
dali moji rodičia, ale faktom je, že veľa
dobrým ľuďom môžem ďakovať za to,
kde som práve teraz. Manželia Vargovci mi od detstva pomáhali vyvíjať
moje tanečné schopnosti a spev, ale
dôraz kládli aj na vystupovanie na javisku. Základy hry na husliach som sa
naučila od učiteliek Edity Balážovej
a Hildy Jurečekovej, potom som približne 8 rokov bola žiačkou Dénesa
Hrúzu.
Pomerne skoro si začala so súťažením,
spev tak pre teba nezostal len na úrovni záujmov.

Pani Mária (v strede) so svojími deťmi. FOTO - ic

S prípravou mi vždy pomáhala moja
matka, rada si však vypýtam radu od
Lie Varga. Počas štúdia na základnej

škole som sa každý rok zúčastnila
regionálnej súťaže v speve ľudových
piesní, kam ma už pomaly 4 roky organizátori pozývajú ako člena poroty.
Skúsila som šťastie aj na celoštátnej
súťaži v ľudovej hudbe. Zo štátneho
kola som ako jediná sólová speváčka
postúpila do Karpatskokotlinskej finále súťaže.
Potom nasledovala televízna talentová súťaž, v ktorej si bola
účastníčkou viacerých sezón: v roku
2012, v roku 2014 a naposledy v roku
2018, kde dostali miesto len najlepší
z predchádzajúcich šiestich sérii. Prečo
si považovala za dôležité, zúčastniť sa
viackrát?
Prvá séria v roku 2012 mi prišla ako
dobrý nápad. Vtedy som sa prihlásila,
len aby som to vyskúšala. V roku 2014
ma lákali dobrí známi i nostalgia. Za
môj najväčší úspech však považujem
rok 2018, kedy som si získala lásku
a hlasy divákov, za čo som dodnes
vďačná. Vďaka súťaži som sa aj osobne zoznámila s obľúbenou speváčkou
ľudových piesní Andreou Navratil. Aj
jej som veľmi vďačná za pomoc, dobré rady a silu, ktorú som dostávala
počas relácie.
Medzičasom si sa vydala, žiješ
v Maďarsku a pracuješ v krajskej
nemocnici v odbore rádiografia. Aké
má plány Fruzsi, speváčka ľudových
piesní?
Pozvania na vystúpenia prijímam
veľmi rada, ale s mojím manželom by
sme sa teraz chceli zamerať v prvom
rade na založenie rodiny a na kúpu
rodinného domu. V škole som sa
spievať neučila, svoje povolanie som
našla v zdravotníctve. V rozhovoroch
som zvykla citovať zberateľa ľudových piesní, Zoltána Kallósa: „Nie
som speváčka, len milovníčka maďarských ľudových piesní.“

Andrea Illés Kósik
Preklad: kp
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Zápasnícka tradícia opäť ožila

Voľba nového prezidenta. FOTO - kk

P

Tomáš Boháčik.

FTC povedie staronový prezident.
Futbalistov prevzal nový tréner

A

ttila Visnyai bude zastávať funkciu prezidenta OZ FTC Fiľakovo v poradí tretie volebné obdobie.
Vyplýva to z výsledkov volieb, ktoré
sa konali vo štvrtok 7. februára v zasadačke mestského úradu. Valného
zhromaždenia sa zúčastnili desiatky
členov oddielov FTC i jednotlivci zo
širokej verejnosti.
Visnyai vyzývateľa nenašiel. „Za
prejavenú dôveru všetkým ďakujem. Nie
je to však len moja zásluha. Je to výsledkom dlhoročnej dobrej spolupráce so
samosprávou, s verejnoprospešnými službami, ktoré nám zabezpečujú vhodné prostredie na naše pôsobenie a tiež sponzormi,
ktorí nás pravidelne finančne podporujú,“
povedal staronový prezident Visnyai.
Do správnej rady boli po novom zvolení Dávid Mák, Patrik Šimko, Ladislav Szako a Ladislav Flachbart.
Športová rodina oddielov FTC
sa z roka na rok rozrastá. Pribúdajú
nielen oddiely, ale aj podujatia,

ktoré sú pod patronátom združenia.
Najnovšie bude FTC v tomto roku
organizovať aj obľúbený Fiľakovský
cross, ktorý prebral od doterajšieho
organizátora Františka Földeša.
Hlavným ťahúňom FTC však bezpochyby ostáva futbal. V tejto sezóne
preberie trénerskú štafetu po Jánosovi Víztelekim, ktorý sa rozhodol
mužstvo opustiť z osobných dôvodov,
Tomáš Boháčik, ktorý má za sebou
bohatú hráčsku, ale aj trénerskú minulosť. Doposiaľ trénoval v Tornali
či Lučenci a v druholigovej Ružinej
bol asistentom trénera. Boháčik má
kvalifikáciu UEFA A, ktorú si chce
naďalej zvyšovať. „V prvom rade teraz
riešime hráčsky káder a to, aby sme v tretej
lige mali konkurencieschopné mužstvo. Bol
by som rád, keby sa nám podarilo skončiť
do šiesteho miesta a splniť cieľ - zapojiť do
tímu fiľakovských odchovancov a mladých
chlapcov,“ povedal na záver tréner.

Klaudia Kovácsová

o dlhých 25 rokoch sa do Fiľakova vrátilo zápasenie. Zašlú slávu
tohto, s mestom úzko spätého športu,
oživila žiacka liga, ktorá prebehla
v sobotu 9. februára telocvični FTC.
Organizátormi prvého kola nového
ligového ročníka boli členovia Zápasníckeho klubu (ZK) Fiľakovo. „Sme
radi, že sa zápasenie po takej dlhej dobe
vrátilo do nášho mesta,“ povedal tréner
Tibor Zara. O prvé body ligy zabojovali mladí športovci z Wrestling Jedla
Košice, ZK Slávia Snina a Wrestling
Stará Ľubovňa. „Ďalej zo ZK Košice
1904, ZK Moldava nad Bodvou, Zápasnícky oddiel Lokomotíva Rimavská Sobota a naši zverenci zo ZK Fiľakovo,“ dodal
tréner.
Podľa predsedu ZK Attilu Alberta
majú v klube jasné ciele. Kým vlani
skončili v tabuľke na piatom mieste,
v tomto roku chcú postúpiť vyššie.
„Chceli by sme sa pohybovať v strede tabuľky a sezónu ukončiť na štvrtom mieste.
Okrem ligy chceme zabojovať o úspechy aj
na turnajoch a majstrovstvách Slovenska,“
vymenoval. Doplnil ho hlavný tréner
Ladislav Dani, podľa ktorého však
ostáva ich hlavným cieľom znovu vybudovať základy zápasenia v meste.
„Musíme postupne vytvoriť aj staršie kategórie športovcov a čo je dôležité, udržať
ich. Niektorí už totiž za žiakov nemôžu
nastúpiť a na vytvorenie dorasteneckého
družstva ich ešte nie je dosť,“ povedal
Dani s tým, že ďalší odišli s rodinou
žiť ďaleko od Fiľakova. „Pokiaľ sa však
stále nájde dostatok záujemcov o zápase-

FOTO - Jozef Mikuš

nie, máme veľké šance,“ uzavrel.

Výsledky prvého kola žiackej ligy:

1. m.: Šimon Krištof - prípravka B
Krága Szebasztian - prípravka B
Bial Benedek- prípravka A
Kaločai Daniel - prípravka A
Horváth Dávid - mladší žiaci
Bogdány Leó - mladší žiaci
2. m.: Mészáros Péter - prípravka A
Danyi Kevin - mladší žiaci
Jónás Marek - mladší žiaci
3. m.: Balog Kristián - mladší žiaci
4. m.: Mészáros Róbert - prípravka B
Hodnotenie klubov po 1. kole:
1. ZK 1904 Košice 83b
2. Wrestling Stará Ľubovňa75b
3. Wrestling Jedla Košice 69b
4. ZK FIľakovo 65b
5. ZK Slávia Snina 62b
6. ZK Moldava nad Bodvou 36b
7. ZK Rimavská Sobota 28b
8. ZK Vihorlat Snina 0b

Klaudia Kovácsová

Balex Trade Futsal liga uzavrela ďalšiu úspešnú sezónu

B

alex Trade Futsal liga ukončila
ďalší ročník. Vyhodnotenie sezóny 2018/19 prebehlo v sobotu 9. februára v telocvični na Farskej lúke.
Najúspešnejším tímom v tomto
roku sa stal Balex Trade Team. Ten
si okrem prvej priečky v celkovom
hodnotení ukoristil aj ďalšie ocenenia.
Získali cenu fair-play za najmenší počet kariet, ich gólman Richard Šága
bol ocenený dvakrát, ako „mladý talent“ a „najlepší brankár“.
Cenu pre najlepšieho strelca získal

Lukáš Mišo (51 gólov) z Mladých Pušiek, ocenili tiež prácu rozhodcovskej
dvojice — Mareka Antalíka a Mariána Jačmeníka. Najstarším hráčom
tohto ročníka bol čoskoro 54-ročný
Ladislav Šťavina starší z tímu Matyas
RS.
„Súťaž tento rok obohatili dve nové
mužstvá - Hey Taxi a Matyas RS - čo prinieslo náboj a novú energiu. Hral sa pekný
a kvalitný futsal v duchu fair-play. Verím,
že si to zopakujeme aj o rok,” zhodnotil
pre Novohradské noviny organizátor

Stanislav Villányi.
Výsledky sezóny 2018/19 Balex Trade Futsal ligy:
1. Balex Trade Teamu
2. Mladé Pušky
3. FC Thorma
4. Matyas RS
5. Galaxy
6. Energy Team
7. Hey Taxi
8. OŠK Biskupice JPM Plus
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Kúsky histórie v 21. storočí

N

a sklonku minulého roka sa niektoré priestory
ZUŠ vo Fiľakove zmenili na zaujímavé tvorivé dielne. Projekt pod názvom Kúsky histórie v 21.
storočí, podporený z Fondu na podporu národnostných menšín – KultMinor, umožnil pedagógom
školy prilákať do nej mnoho dospelých i deti, ktoré
umeleckú školu nenavštevujú. Zároveň však mohli
ponúknuť aj svojim žiakom možnosť pracovať
špeciálnymi technikami s neobvyklým materiálom.
Počas novembra, decembra a januára sa vyše
stovke účastníkov projektu podarilo vytvoriť nádherné diela. Organizácie tvorivých dielní sa ujali
výtvarné pedagogičky ZUŠ-ky, Beáta Véghová
a Jana Bialová, ktorá nám k projektu povedala:
„Táto myšlienka skrsla v nás už dávnejšie, že popri maľovaní, ktoré robíme stále dookola, by sme mohli robiť
s deťmi aj niečo nové, vyskúšať v nich akúsi remeselnú
zdatnosť, nad ktorou treba rozmýšľať a dať do nej ešte viac
fantázie. Tiež sme sem chceli pritiahnuť aj také deti, ktoré možno o výtvarnej škole niekedy uvažovali, ale z rôznych dôvodov k nám pravidelne chodiť nemôžu. Osloviť
sme sa snažili aj dospelých záujemcov, ktorí by sa aspoň
na chvíľu chceli vrátiť do svojich detských hravých čias.
Podľa mňa to práve tým starším chýba, mať možnosť byť
znovu dieťaťom a pritom sa aj niečo nové učiť, keďže napríklad plstenie bolo pre väčšinu účastníkov absolútne
neznáma technika.“
Desiatky najzaujímavejších výtvorov sa rozhodlo
vedenie školy predstaviť verejnosti a tak sa v spolupráci s Hradným múzeom zrealizovala v galérii
Mestského vlastivedného múzea výstava s rovnomenným názvom. Na jej vernisáži v piatok 8. feb-

ruára mohli návštevníci múzea obdivovať mozaiku
farieb a materiálov. Boli medzi nimi aj účastníci
dielní, ktorí si projekt nevedeli vynachváliť. „Do tvorivých dielní som sa zapojila spolu so svojou dcérou a veru
sme si to obe užívali. Ona síce chodí do výtvarného odboru
ZUŠ, ja som tú možnosť v detstve nemala, ale napríklad
to plstenie bolo pre nás obe niečo naozaj výnimočné. Ani
sme si nevedeli predstaviť, z čoho všetkého sa dajú vyrábať krásne veci. Dúfam, že sa niečo také ešte v budúcnosti
bude opakovať a určite si to nenecháme ujsť,“ povedala
spokojne mama desaťročnej Mišky Janette Horstmann. K úspechu projektu sa pochvalne vyjadril
aj riaditeľ ZUŠ Zorán Ardamica. „Naša škola oslávila
v minulom roku 65. výročie svojho vzniku a my sme ho
chceli osláviť práve tvorivosťou. Okrem viacerých koncertov pre rodičov našich žiakov a širokú verejnosť sme
stavili aj na podporu fantázie a umenia vnímaného zrakom. Na projekt sme dostali dotáciu vo výške štyritisíc eur,

Séria podujatí UDVart Klubu sa začala

S

o IV. ročníkom festivalu UDVart sa spája celoročná klubová činnosť.
Letný festival s jedinečným vzhľadom sa v každom roku uskutočňuje za
pomoci mladých dobrovoľníkov. Práve preto vznikla požiadavka na organizovanie pravidelnej série programov, ktoré by zabezpečili stretnutia mladých
počas celého roku.
Činnosť UDVart Klubu sa začala v decembri 2018, keď organizátori (MsKS
a dobrovoľníci festivalu UDVart) pozývali záujemcov na premietanie filmu
a následne v januári sa členovia mestských organizácií či priateľských skupín
mohli zúčastniť tímovej hry. V telocvični ZŠ Koháriho si zmerali svoje sily
štvorčlenné skupiny v hre podobnej paintballu, ktorá medzi účastníkmi zožala veľký úspech. Preto sa v apríli uskutoční ďalší boj s lukom, tentokrát v telocvični ZŠ Mocsáryho.
UDVart Klub bude naďalej fungovať s mesačnou pravidelnosťou a v ponuke
budú prednášky, besedy, tvorivé workshopy, ale miesto dostanú aj hry, charitatívne akcie, gastronómia a ďalšie zaujímavé programy. Medzitým sa pripravuje aj program letného festivalu, o ktorom čoskoro prezradíme viac. Do kalendára si už teraz môžete poznačiť festival UDVart, ktorý sa koná 4.–6. júla.

Andrea Illés Kósik

Paintball s lukom. FOTO - MsKS

Z vernisáže. FOTKY - HMF

z ktorých sme zabezpečovali hlavne netradičný a ťažko
zohnateľný materiál- plsť, rôzne farby na sklo alebo textil, ihly, nite a ďalšie drobnosti,“ povedal riaditeľ s tým,
že niektoré materiály doniesli aj samotní účastníci. „Počas siedmich tvorivých stretnutí tu vznikli stovky
malých i väčších diel, ktoré sme museli ukázať svetu. Keďže záujem o tvorivé dielne prekročil 100 účastníkov, určite
ho v budúcnosti zopakujeme a ponúkneme ešte aj ďalšie
tradičné techniky z minulosti,“ uzavrel.

Iveta Cíferová

