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Váš názor nás
zaujíma

Múzeum bude otvorené už aj v sobotu

Rozhovor s úspešnými tanečníkmi

Vďaka novej rubrike sa môžu
čitatelia vyjadrovať k rôznym
témam. Prvou bolo separovanie odpadu 3. strana

Spoluprácou chcú prilákať
viac turistov. Návštevníci zo
Šomošky dostanú vstup do
múzea bezplatne 4. strana

V minulom roku zahviezdili
v šou Česko Slovensko má
talent. S vedúcim skupiny
prinášame rozhovor 6. strana

Nové knihy Hradného múzea približujú
život šľachticov i históriu mesta

V AKTUÁLNOM ČÍSLE NÁJDETE AJ PRÍLOHU

Príloha so zoznamom dlžníkov
K aktuálnemu číslu mesto
prikladá menný zoznam
daňových dlžníkov. Vedené
sú aj exekúcie príloha

Mesto má novú hlavnú
kontrolórku

V
Riaditeľka Tittonová (vľavo) a autorka Szirácsik (vpravo) . FOTO - zi

Hradné múzeum vo Fiľakove predstavilo
koncom februára verejnosti svoje dve nové
publikácie. Obe obsahujú cenné informácie
z histórie nášho mesta i regiónu. Určené sú
tak odbornej, ako i širokej verejnosti.

P

ublikácie „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer“ a „Štúdie ku
koháryovským majetkom v Novohradskej stolici
(1647 – 1731)“ predstavujú druhý a tretí zväzok
série publikácií múzea Discussiones Filekienses. „V
preklade Fiľakovské rozpravy. Séria sa zameriava na dejiny a historické súvislosti, ktoré sa spájajú s Fiľakovom
a okolím. Prvý zväzok vydalo ešte v roku 2015 OZ Vámbéry a vyšiel v maďarskom jazyku,“ priblížila riaditeľka
Hradného múzea Viktória Tittonová.
Druhý zväzok série pod názvom „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po
Gemer“ je podľa jej slov zborníkom, ktorý združuje desať aktualizovaných a doplnených prednášok,
ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii v roku
2011. Príspevky mapujú históriu Koháryovcov a
Coburgovcov od polovice 17. storočia až po súčasnosť. „Dokumentujú tiež hnuteľné a nehnuteľné pamiatky, ktoré za sebou zanechali v regiónoch od Tekova po
Gemer. Sú publikované v pôvodnom jazyku so zhrnutím
v druhom jazyku konferencie,“ doplnila. Publikácia vy-

šla s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v náklade 400 ks.
Tretí zväzok série – „Štúdie ku koháryovským
majetkom v Novohradskej stolici (1647 – 1731)“ je
slovenským prekladom štúdie Évy Szirácsik z Maďarského poľnohospodárskeho múzea v Budapešti. „Táto publikácia pozostáva z piatich kapitol. Čitateľom umožňujú nazrieť do systému fungovania úspešnej
panskej rodiny, ktorej členovia získali v 17. a 18. storočí
množstvo celoštátnych poverení a rýchlo postupovali na
politickom a spoločenskom rebríčku,“ povedala riaditeľka. Hoci ide o odbornú publikáciu, autorka Szirácsik ju odporúča aj pre širokú verejnosť. „Čitatelia sa
z nej dozvedia zaujímavé informácie o vtedajšom zložení
obyvateľstva mesta, kde mali títo ľudia korene, aká bola
ich hospodárska situácia či ako narábali s peniazmi samotní Koháryovci. O nich sa čitatelia dozvedia aj podrobnosti, napríklad, aké jedlá obľubovali, akých hostí vítali
vo svojich rezidenciách, ale aj ako prebiehala výstavba
fiľakovského kláštora s kostolom,“ vymenovala autorka.
Tretia časť série vyšla v náklade 300 ks, vydanie financovalo Hradné múzeum v sume 1900 eur.
Podľa Tittonovej plánujú do budúcna vydať aj
ďalšie zväzky série. „Okrem týchto rodov sa budú zaoberať aj ďalšími témami z oblastí archeológie, etnografie,
histórie či umenia,“ uzavrela.

Klaudia Kovácsová

o Fiľakove nastala po dvoch
desaťročiach zmena
na pozícii hlavného
kontrolóra mesta. Ladislava Estefána na
najbližších šesť rokov
vystriedala Judita Mihályová.
Na ostatnom zasadnutí
mestského J.Mihályová. FOTO - archív JM
zastupiteľstva sa volil
nový hlavný kontrolór. Voľba padla na štyridsaťdvaročnú Juditu Mihályovú. Rodená Fiľakovčanka,
v súčasnosti žijúca v neďalekom Šíde, sa svojej novej funkcie zhostí najneskôr v júni.
Mihályová doposiaľ profesijne pôsobila na daňovom úrade vo Fiľakove, po jeho zrušení v Lučenci. „Odvtedy som hľadala spôsob, ako sa opäť vrátiť
so rodného Fiľakova. Až terajšia možnosť stať sa hlavnou
kontrolórkou však bola pre mňa dostatočnou výzvou,“
povedala Mihályová. Verejné vypočúvanie bolo pre
ňu novou skúsenosťou, s ktorou sa ale popasovala
úspešne. „Po vyhlásení výsledkov, že ma vybrali spomedzi ôsmich kandidátov, som bola veľmi milo zaskočená.
Bála som sa, že absencia mojich doterajších skúseností
s verejnou správou či účtovníctvom môže byť pre mňa
nevýhodou. Napokon sa mi však podarilo poslancov presvedčiť, že som tou správnou voľbou.“
Novú funkciu podľa jej slov berie ako veľkú
výzvu a životnú skúsenosť a bude k nej pristupovať zodpovedne. „Pán Estefán za dvadsať rokov systém
zabehol veľmi dobre a nastavil latku vysoko. Pokúsim sa
ísť v jeho šľapajách, prípadne po čase niektoré veci aj inovovať,“ uzavrela.
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Rubrika

Nový investor plánuje v meste

Poslanci a ich služba Fiľakovčanom vytvoriť 150 pracovných miest
Rubrika „Poslanci a ich služba Fiľakovča-

V

ýborná správa pre Fiľakovo a celý mikroregión! Do miestneho priemyselného parku mieri nový investor. Informáciu priniesla TASR. Podľa
agentúry má približne 150 pracovných miest v blízkej budúcnosti vytvoriť
spoločnosť ForPack, ktorá v súčasnosti pôsobí v priemyselnom parku v Lučenci. Vyrába papierové voštinové panely, ktoré sa využívajú najmä ako
obalový materiál.
Spoločnosť ForPack odkúpila areál bývalého Festap-u, kam sa chce presťahovať z okresného mesta. So skúšobnou prevádzkou, prevažne so súčasnými lučeneckými zamestnancami, by mala začať už v apríli. Nábor nových
pracovníkov by sa mal začať až neskôr.
Téme sa budeme venovať.
kk

nom“ je platformou, v ktorej sa vám postupne predstavia všetci mestskí poslanci.
Každý z nich dostane štyri rovnaké otázky.
Z ich odpovedí sa dozviete, čo pre vás doposiaľ urobili, čo presadili, aké majú ďalšie
plány. Dostanú tiež priestor, aby sa bez
servítky vyjadrili k súčasnému smerovaniu mesta a k politike samosprávy.

Ladislav Fehér
Odkedy ste poslancom a prečo ste sa
tak rozhodli?
Funkčne som najstarším poslancom,
v zastupiteľstve sedím už 8. volebné
obdobie. Vždy som sa zaujímal o veci
verejné a ako fungujú. Ako mladý
dvadsiatnik som chcel ovplyvniť dianie v meste a presadiť svoje myšlienky,
nakoľko som videl svoju budúcnosť tu
vo Fiľakove.

Ladislav Fehér. FOTO - Zoltán Schnelczer

MsZ z 28. februára
zasadnutie MsZ v roku 2019 sa
Prvé
nieslo v znamení volieb hlavného

Čo ste doposiaľ urobili pre obyvateľov
mesta, respektíve vo svojom obvode?
Pokladám sa za odborníka v oblasti telekomunikácií a informatizácie,
v ktorej aj podnikám. Doposiaľ som
pomáhal predovšetkým pri budovaní kamerového systému v meste
a informatizácii mestských inštitúcií. Vždy som sa ale snažil pomôcť
aj obyvateľom v našom obvode s ich
každodennými problémami. Musím
však povedať, že na kolegov Eibnera
a Czuppera sa obracajú častejšie, nakoľko sa oni pohybujú medzi ľuďmi
viac :) Počas svojho pôsobenia som
tiež inicioval zmenu platobných
podmienok poslancov, ktoré už v súčasnosti kopírujú zmeny minimálnej
mzdy, navrhoval som zrovnoprávnenie podnikateľských subjektov s radovými občanmi – v oblastiach ich
povinností i nárokov. Spolu s pánom
Elekom z LocAll TV sme spustili vysielanie z rokovaní mestského zastupiteľstva, v minulosti som tiež písal
a riadil projekt Podnikateľského inkubátora. Samozrejme, pripájal som
sa ku tvorbe všetkých VZN a iných
nariadení v meste. Vždy som sa tiež
snažil chrániť zamestnancov škôl
a školských zariadení voči, častokrát,
nekalým praktikám kontrolných
orgánov. V poslednej dobe sa aktívnejšie zaujímam aj o problematiku
budúcnosti nášho gymnázia.
Čo sa ešte chystáte pre ľudí urobiť, docieliť?
Naďalej sa budem bez servítky vyjadrovať na mestskej rade a zastupiteľstvách ku všetkým plánom samosprávy. Chcem sa držať toho, aby som
presadzoval záujmy mesta a v každej
situácii ich uprednostňoval pred svojím egom. Čo sa konkrétnych plánov
týka, ako doposiaľ, budem trvať na

Rubrika: Zo zasadnutí MsZ

Poslanec Fehér (vľavo) pri uložení základného kameňa tržnice. FOTO - kk

tom, aby boli v poriadku cesty, chodníky, verejné osvetlenie a aby sme
stále zlepšovali bezpečnosť a čistotu v meste. To sú základné veci, na
ktorých sa môžu stavať ostatné rozhodnutia. Pomáhať budem mestu
aj naďalej v oblasti telekomunikácií
a informatizácie.
Čo by ste zmenili na súčasnej politike
mesta?
Žijeme príliš hekticky a nevenujeme
sa dostatočne pomoci druhým,
slabším. To platí ako na obyvateľov,
tak aj na samosprávu. Máme v meste množstvo sociálne slabých rodín
a sociálna priepasť sa u nás stále
prehlbuje. Myslím si, že by sa mesto
malo začať viac venovať aj tejto problematike a vkladať do nej viac úsilia,
nie len do veľkých rozvojových a rekonštrukčne zameraných projektov,
ako je tomu dnes. Ďalej si myslím, že
je načase odovzdať kormidlo mesta
mladým. Vo všetkej úcte ku kolegom
poslancom, potrebujeme tu mladých,
progresívnych ľudí, ktorí chodu samosprávy dajú svieže myšlienky, nápady a energiu. Preto som už teraz
rozhodnutý, že v budúcich voľbách
nebudem kandidovať a myslím si, že
by to mali zvážiť aj ostatní služobne
starší kolegovia.

Klaudia Kovácsová

kontrolóra. Po oficiálnom otvorení
zasadnutia, voľbe návrhovej komisie,
zapisovateľa a overovateľov zápisnice
a schválení programu rokovania,
bolo vypočutie všetkých kandidátov
na pozíciu hlavného kontrolóra hneď
prvým bodom programu. Túto časť
zasadnutia riadil viceprimátor Visnyai. Poslancom sa postupne predstavili všetci kandidáti v abecednom
poradí: Róbert Belko, Valéria Budaiová, Andrej Farkaš, Tomáš Fekete,
Norbert Gecso, Judita Mihályová
a Adriana Véghová. Štefan Marček
sa zo zdravotných dôvodov vypočúvania zúčastniť nevedel. Každý
kandidát dostal 5 minút na to, aby
sa prítomným predstavil a presvedčil
ich o svojich kvalitách. Následne mu
počas vyhradených 5 minút mohli
klásť doplňujúce otázky poslanci. Po
vypočutí kandidátov poslanci v tajnej
voľbe ôsmimi hlasmi zvolili za hlavnú
kontrolórku Juditu Mihályovú (viac sa
o nej môžete dočítať v osobitnom článku
na str. 1, pozn. aut.).
Nasledovali interpelácie poslancov, v rámci ktorých poslanec Fehér
pripomenul, že bude potrebné investovať do podnikateľského inkubátora. Poslanec Rubint načrtol
otázku zvýšenej premávky nákladných áut na Železničnej ulici, požiadal o úpravu stromov pri gymnáziu a pripomenul tiež potrebu
zjednodušenia harmonogramu zberu
odpadu v meste. Poslanec Kerekes
navrhol zavedenie elektronických
platieb prostredníctvom terminálov
v klientskom centre mestského úradu
a opýtal sa na možnosť zastrešenia
plánovaného multifunkčného ihriska
za gymnáziom.
V ďalšom bode viceprimátor prečítal správy zo zasadnutí komisií. Po
ňom predniesol náčelník Pavel Baláž
správu o činnosti mestskej polície
vo štvrtom kvartáli roka 2018. Hovoril o riešení konkrétnych prípadov,

napríklad krádeží, vyzdvihol pomoc
mestských kamier pri odhaľovaní
páchateľov. Spomenul pretrvávajúci
problém žobrajúcich detí. Počet čiernych skládok a odchytených túlavých
psov klesol. Poslanec Eibner požiadal
náčelníka o zavedenie pravidelnejších
hliadok, najmä počas piatkových nocí.
Viceprimátor, ktorý má vo svojej
agende aj verejný poriadok, načrtol
nové reformy, ktoré v činnosti mestskej polície plánuje zaviesť. Medzi
nimi napríklad pevný sadzobník pokút za konkrétne priestupky, vyzdvihol potrebu spolupráce policajtov
a členov MOPS, tiež zavedenie častejších peších hliadok.
Nasledovali body o výsledkoch inventarizácie majetku mesta a správa
o majetkovoprávnych záležitostiach
mesta, ktoré predniesol vedúci príslušného oddelenia Zoltán Varga
(výsledky inventarizácie sme zverejnili
vo februárovom čísle novín na strane
4, pozn. aut.) V rámci nich poslanci
odhlasovali aj vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj problematického
„Gubányiho domu“, ktorý sa mestu,
po dvoch rokoch peripetií, podarilo
odkúpiť (podrobnejšie sa téme budeme
venovať v najbližšom čísle, pozn. aut.).
Poslanci následne odhlasovali aj rokovací poriadok komisií pri MsZ a
harmonogram zasadnutí zastupiteľstva (18. apríl a 20. jún) a mestskej
rady (4. apríl a 6. jún) na prvý polrok.
Hlavný kontrolór Estefán predniesol
svoje posledné zistenia a správy. Následne v posledných dvoch bodoch
zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie dvoch projektov, a to projektu
na zriadenie denného stacionára pre
seniorov a imobilných a projektu na
komplexnú rekonštrukciu hradu (podrobné informácie o daných projektoch sme
uverejnili vo februárovom čísle našich novín na stranách 2 a 3, pozn. aut.)
Všetky zápisnice a materiály z rokovania, ako aj neskrátený videozáznam,
nájdete na stránke www.filakovo.sk.

Klaudia Kovácsová
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Rubrika: Váš názor nás zaujíma
R
ubrika „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.

Témou februára bolo zvyšovanie poplatkov
za skládkovanie ako následok zanedbávania
separovania odpadu. Čitateľov sme sa pýtali,
prečo podľa nich Fiľakovčania separujú málo,
aj keď samospráva za posledné roky zriadila desiatky zberných stanovíšť na sídliskách
i pri rodinných domoch. Čitatelia zaslali
osem odpovedí, čo im v tejto oblasti chýba,
spolu s návrhmi riešení. Kvôli priestorovému
obmedzeniu sme niektoré odpovede museli
skrátiť. Za každú odpoveď srdečne ďakujeme!

Vaše odpovede:
Bývame na našej adrese vo Fiľakove 10 rokov a poctivo separujeme. Od mesta sme za toto obdobie neobdržali
žiadny benefit za zodpovedný prístup k ochrane životného
prostredia. Za 10 rokov sme dostali na úvod po jednom
plastovom vreci na separovaný zber papiera a plastu.
Pred rokom zase jeden kus žltej igelitky na plasty. Platíme
poplatok za odvoz TKO poctivo, ale určite by tu pomohla
motivácia, bonusový systém pre poctivo platiacich a separujúcich. Zo strany mesta ostrovčeky určite pomohli, ale
za pár rokov už sú tie murované v dezolátnom stave. Tiež
je ťažké sa dopátrať, že ktorý druh odpadu sa práve zbiera. Problémový je stále zber drobného aj veľkoobjemového
elektroodpadu, pokazených spotrebičov, káblov, znehodnoteného nábytku, kobercov, šatstva, obuvi, atď.. Krabice
od džúsov a mlieka končia kde? Nie je jednotné usmernenie k podobe ich zberu. Z pohľadu mesta by som sa pozrel
najmä na miesta, kde sa tvorí najviac odpadu – reštaurácie, veľké a stredné firmy v meste separujú dôsledne? Tu
by som dal aj zadarmo kontajnery a prísne kontroloval
ich plnenie, lebo tu ide cez rok o tony nesprávne uloženého
odpadu. Ešte doplním postreh z Írska, kde v paušálnom
poplatku za odpad je zahrnuté len určité množstvo netriedeného odpadu (asi 850 kg za rok), čiže ak by sme nerecyklovali a hádzali všetko do jedného koša, museli by sme
doplácať. Vždy, keď odnášajú nerecyklovaný odpad, čiarový kód na koši sa automaticky odčíta skenerom a pridá sa
počet kg smetí na účet majiteľa. Recyklovateľný odpad a
kompost sú zadarmo, takže každý radšej recykluje. Dobrý
systém, nie? Peter Pócsa
Som rada, že mesto komunikuje s občanmi cez Facebook a aj formou aplikácie City monitor. Najnovšie ma
potešilo, že aj vo Fiľakovských zvestiach bude miesto pre
komunikáciu medzi samosprávou a občanmi. Môj názor
na zlepšenie hocijakej veci vo všeobecnosti je, aby každý
človek začal od seba. Pre mňa bola veľká prekážka, že som
na separáciu nemala miesto. Pomohol mi v tom smetný
kôš na separovaný odpad, ktorý zaberá minimum miesta. Myslím si, že by pomohlo, ak by samospráva prispela
istou sumou na zakúpenie kuchynských košov určených
na separovanie. Ja som si ho kúpila za cca 35€. Teraz
odpadky rovno v kuchyni hodím do vhodného koša. Keď
je kontajner plný, vynesiem ho do separovaného zberu a
hotovo. KO je tak asi o dve tretiny menej. Problematika
separovania by sa mohla viac zverejňovať na Facebooku

mesta, kde by sa občania mohli pýtať, čo kam hodiť, tvorili by sa rôzne ankety. Pomohli by videá, ako si vytvoriť
zdravý návyk separovať a príklady, koľko to stojí, prípadne, ako vyzerá naše okolie, keď človek separuje a keď
nie. Napríklad, ani ja som nevedela, že obaly od mlieka
patria do kovu. Teraz ich už vyplachujem, hodím do kovu
a vrchnák hodím do plastov. Rovnako aj obaly z donáškových jedál vyplachujem a hodím do plastov. A to všetko
na jednom mieste, v kuchyni. Ak by som čitateľom mohla niečo odkázať, tak to, že separovať sa určite oplatí. Ak
nechcete separovať pre planétu, svoje okolie, ľudí, ktorí si
spravia tú námahu a separujú, tak to spravte aspoň pre to,
aby ste za odvoz smetí platili menej. Ďakujem za možnosť
vyjadriť sa. Monika Fungáčová
Je málo farebných kontajnerov. Ivan Péter

Netriedenie odpadu môže byť kvôli uponáhľaniu sa
pracujúcich ľudí a nevedomosti pozitívneho vplyvu na životné prostredie. Bohužiaľ, dnešným Fiľakovčanom absolútne životné prostredie nič nehovorí. Pri sledovaní žiakov,
ako vychádzajú zo škôl, každý jeden odhodí obal, igelitový
sáčok alebo plastovú fľašu len tak na zem. Vôbec sa čudujem mestu, že ešte stále má chuť niečo zlepšovať, keď si to
ľudia nevážia a ani nemajú snahu dať niečo do poriadku. Veľké úsilie vidím na pracovníkoch VPS, ktorých mi
je aj dakedy ľúto. A pritom Fiľakovo je tak krásne mesto,
so snahou o lepšiu budúcnosť, lenže v mojich očiach je to
beznádejné, pokiaľ si to nebudú uvedomovať naši spoluobčania. Adriána Petríková
V jednom českom meste majú vytvorený systém v zbernom dvore. Ľudia môžu, samozrejme, triediť odpad do
kontajnerov, ale ak odpad donesú priamo do zberného
dvora, tak podľa toho, o aký druh odpadu ide, pridelia
im určitý počet bodov podľa kíl. Každý druh odpadu má
inú hodnotu bodov. A napríklad, ak za polrok nazbierajú
určitý počet bodov, tak dostanú zľavu z poplatku za KO.
Myslím si, že je to dobrý nápad, ako motivovať ľudí k väčšej separácii, ale neviem, do akej miery je to u nás uskutočniteľné. Patrícia Zigová
Teraz cez týždeň sa zdržiavam v Prešove. Ako si všímam, ľudia viac separujú odpad, okolo kontajnerov majú
poriadok. Mesto robí rôzne projekty ohľadom separovania, na jar robia brigádu na sídliskách, v mestskom parku
a okolitých lesoparkoch. Už v materských školách učia
deti, ako správne separovať, aby mali návyky v dospelosti.
Zbierajú sa tu aj papiere a nakoniec symbolicky odmenia
občanov, napr. wc papierom alebo kuchynskými utierkami. Oblečenie odnesú na charitu. Tiež je dôležité, aby
aj aktivační pracovníci mesta separovali odpad, hádžu
všetko do jedného kontajnera. Rebeka Segečová

FOTO - VPS

Zvyšovanie poplatkov bolo, podľa môjho názoru, v súlade s opatreniami, ktoré sme v krátkej dobe očakávali. Na
druhej strane mám určité výhrady k selektovaniu poplatkov pre obyvateľov nášho mesta. Myslím si, že okrem dôchodcov nad 70 rokov a ďalších výnimiek je tu aj skupina,
ktorá nevyprodukuje veľké množstvo KO, a to sú detičky
vo veku 0 až 6 rokov. Myslím si, že úpravu poplatkov
za tieto deti by privítali všetci rodičia. Ďalším možným
kompromisom zvýšenia uvedených poplatkov by bola aj
možnosť pre obyvateľov odkúpiť konečný produkt z kompostárne na skrášlenie našich predzáhrad a balkónov za
nižší poplatok ako v obchodných reťazcoch. Ďakujem za
možnosť vyjadriť sa. Ladislav Varga
Približne 70 percent KO pozostáva z biologicky rozložiteľných odpadov. Podľa mňa by bolo veľkým prínosom,
keby boli v meste rozmiestnené nádoby na organický
odpad, prípadne malé kompostárne. Určite si viacerí
myslia, že kompostárne zapáchajú. Vôbec to tak nie je,
ak sú umiestnené na správnom mieste a ak sú dodržané
základy kompostovania (preto by boli potrební "údržbári" na sídliská). Nedávno sa u nás vyložil ďalší kontajner
na KO, čo je podľa mňa úplne zbytočné, lebo ten jeden,
čo bol doposiaľ vyložený, úplne stačil. Namiesto toho už
mohla byť vyložená nádoba na organický odpad. A kvôli
čomu Fiľakovčania separujú málo? Z lenivosti, zo zvyku.
Dobré by bolo, keby boli organizované informačné prednášky o tom, čo máme kam vyhadzovať a v akej forme.
Viacerí si toho nie sú vedomí, napr. kontajnery na plast
sa veľmi rýchlo naplnia, pretože ľudia sú leniví na to, aby
PET fľaše stlačili. Pár riadkov by sa tiež dalo vypísať na
kontajneri, čo do nich máme hádzať, a že PET fľaše treba
stlačiť alebo zošliapnuť pred ich hodením do kontajnera.
Vo Fiľakovských zvestiach by sa tiež mohlo napísať o separovaní odpadu. Ale čo by bolo ešte lepšie, nabádať občanov na zníženie tvorby odpadu formou prednášok alebo
ísť príkladom. Ja som už s tým začala dávnejšie: používam nákupné tašky z textilu, textilné vrecká na zeleninu
a na pečivo, u mäsiara používam uzatvárateľné krabice.
Zsuzsanna Szvorák Bratyinka
Stranu spracovala: Klaudia Kovácsová

NOVÁ TÉMA MESICA: MESTSKÝ PARK AKO MIESTO AKTÍVNEHO ODDYCHU
Mestský park bol zrevitalizovaný v roku 2011. Obnovili sa chodníky, osvetlenie, pribudli lavičky a detské
prvky. Častokrát sa však stretávame s názormi, že napriek tomu „v ňom nie je čo robiť“. Mesto v minulom
roku vybudovalo nové detské ihrisko, na jar by sa malo začať s výstavbou multifunkčného ihriska za
gymnáziom. Bude toto podľa vás dostatočným riešením alebo by bolo treba park viac zatraktívniť? Ak
áno, ako?

VÁŠ NÁZOR: Trávievate čas v mestskom parku? Bude pre vás s novým detským a pripravovaným multifunkčným ihriskom dostatočne atraktívnym miestom na oddych? Čo vám
v ňom chýba?
Vaše odpovede a reakcie môžete zasielať do 15. apríla 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 aprílovom vydaní Fiľakovských zvestí.
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Novohradský geopark ostáva v sieti
svetového dedičstva UNESCO

N

ovohrad-Nógrád UNESCO Globálny geopark obhájil svoj titul. Udelili mu zelenú kartu, vďaka ktorej ostáva pod záštitou UNESCO na
ďalšie štyri roky. Koordinátori jeho fungovania
v Šalgotarjáne i vo Fiľakove dostali odporúčania,
ako ďalej rozvíjať jeho potenciál v cestovnom ruchu.
Zelenú kartu dostal geopark po hodnotení prof.
Ibrahima Komoo-a a dr. Henninga Zellmera, ktorí
ho v rámci revalidačnej komisie navštívili ešte v júli
minulého roka. Ako priblížil Attila Agócs, predseda
Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, udelenie zelenej
karty znamená, že geopark bude ďalšie štyri roky
patriť do Globálnej siete geoparkov pod záštitou
UNESCO. V sieti figuruje ako prvý cezhraničný geopark a ostáva naďalej jediným slovenským
UNESCO geoparkom. „Udelenie karty je pre nás povzbudením do ďalšieho rozvoja. Je za tým veľké množstvo
práce na oboch stranách hranice,“ priblížil predseda.
Na maďarskej strane to mala byť predovšetkým
propagácia už vybudovaných návštevníckych centier v Šalgotarjáne a Ipolytarnóci a podpora trvalo
udržateľného rozvoja vo forme cestovného ruchu.
„Na našej strane šlo o menšie investície do budovania náučných chodníkov a lepšieho sprístupnenia atraktívnych
lokalít, napríklad Hajnáčskeho hradného vrchu, Fiľakovského či Pohanského hradu,“ konkretizoval. Cez projekty INTERREG i menšie slovenské granty investovali tiež do infraštruktúry pod hradom Šomoška.
Avšak bez väčšej podpory zo strany štátu, aká
funguje aj v Maďarsku, je podľa predsedu rozvoj
na slovenskej strane pribrzdený. „Naša organizácia
nedokáže z členských príspevkov obcí zabezpečiť budovanie vážnejšej infraštruktúry cestovného ruchu, akými sú
návštevnícke centrá či rozvoj atrakcií,“ doplnil.
Ako ďalej pokračoval, v posledných mesiacoch sú
badateľné úspechy v zosieťovaní 28 obcí nachádzajúcich sa na slovenskej strane geoparku. „Pomáhame menším obciam podávať žiadosti o granty, v prípade
úspešnosti ich aj následne implementovať. Dokážeme byť
efektívnejší a zlepšila sa aj komunikácia obcí s jednotli-

V

ážení občania, milí priatelia Zeme. Dňa 17.
apríla 2019 mesto Fiľakovo v spolupráci
s miestnymi školami organizuje Deň Zeme. Akciu môžu podporiť všetci, ktorým nie je ľahostajné
životné prostredie v našom meste – darovaním
stromov alebo sa zapojiť a pridať pomocnú ruku.
Prosíme váš záujem dopredu nahlásiť na MsÚ do
termínu 10. apríla 2019 na: Referát životného prostredia a investícií (kanc. č. 9 na prízemí), na tel. č.
047/43 81 001 alebo na e-mail sebastian.gaspar@
filakovo.sk, kde vám poskytneme podrobnejšie informácie. Tešíme sa na vás!

Sebastián Gáspár, oddelenie výst. a živ. prostredia

Mesto Fiľakovo

FOTO - FB Novohrad - Nógrád Geopark

vými školami. Dostávame myšlienku a značku geoparku
do širšieho povedomia a očakávame, že nám to pomôže
naštartovať cestovný ruch v regióne,“ doplnil.
Ako dodal, po udelení karty dostali aj niekoľko
odporúčaní. Na slovenskej strane by sa mali viac
zamerať na prezentáciu geologického dedičstva
lokality Šomoška a poukázať predovšetkým na regionálny i celoeurópsky význam ťažby čadiča v minulosti. „Komisia tiež zhodnotila Fiľakovský hrad ako
skvelé miesto, kde by sa dala postupne zaviesť geoarcheológia. Hradný vrch má bohaté archeologické aj geologické
dedičstvo, ktoré však doposiaľ boli prezentované oddelene.
Geoarcheológia by podľa komisie mohla prilákať novú
skupinu návštevníkov,“ uzavrel.
Novohrad-Nógrád UNESCO Globálny geopark
sa rozprestiera na juhu Banskobystrického kraja
a severe maďarskej Nógrádskej župy. Združuje 64
maďarských a 28 slovenských obcí. Na maďarskej
strane jeho činnosť koordinuje nezisková organizácia Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. so
sídlom v Šalgotarjáne, na slovenskej strane je koordinátorom Združenie právnických osôb Geopark
Novohrad-Nógrád so sídlom vo Fiľakove.

Klaudia Kovácsová

Chcú prilákať viac turistov. Múzeum bude otvorené už aj v sobotu

H

radné múzeum nadviazalo nové partnerstvá.
Sľubuje si od nich väčší prílev turistov. Po novom bude vlastivedné múzeum otvorené už aj v sobotu.
Hradné múzeum vo Fiľakove nadviazalo užšiu
spoluprácu s Oblastnou organizáciou cestovného
ruchu, Globálnym Novohrad-Nógrád UNESCO
geoparkom a obcou Šiatorská Bukovinka. Ako
priblížila riaditeľka múzea Viktória Tittonová,
spolupráca bude najužšia medzi hradom Šomoška
a Fiľakovským hradom. „Pointou má byť, že návštevníci hradu Šomoška budú ďalej nasmerovaní do Fiľakova
a naopak,“ vysvetlila. Docieliť to chcú zaujímavými
zľavami. Turisti, ktorí navštívia Šomošku, získajú bezplatne návštevu Mestského vlastivedného
múzea vo Fiľakove. „Stačí, aby sa preukázali platnou
vstupenkou, ktorú si uplatnili na Šomoške. Naopak, návštevníci nášho hradu budú nasmerovaní na Šomošku, kde
dostanú o euro lacnejšiu vstupenku na hrad,“ objasnila.
V rámci dohody bude po novom fiľakovské vlastivedné múzeum cez turistickú sezónu otvorené už aj
počas sobôt, v čase od 12-tej do 16-tej hodiny. „Hrad
sa otvára o 10-tej, jeho prehliadka trvá minimálne hodinu, preto nám stačí otvoriť až na obed. Uvidíme, ako sa

Zapojte sa do Dňa Zeme!

podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až
288 Obchodného zákonníka vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov najmä na kancelárske účely
v budove Podnikateľského inkubátora súp. č.
1216 na Biskupickej ul. č. 4 vo Fiľakove
Predmet nájmu: a) nebytový priestor č. 305 na III.
NP o podlahovej ploche 20,2 m2
b) nebytový priestor č. 306 na III. NP o podlahovej
ploche 14,1 m2
Minimálna výška nájomného : 19,00 EUR/m2 za
rok (bez služieb)
Doba prenájmu : od apríla 2019 na 3 roky
Súťaž sa začína 14. marca 2019 jej uverejnením na
verejnej tabuli mesta, na internetovej stránke www.
filakovo.sk a v mesačníku Fiľakovské zvesti. Do
súťaže sa môžu prihlásiť iba tie fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú žiadne záväzky voči mestu
Fiľakovo a ani organizáciám zriadeným mestom.
Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu : Mestský úrad, Radničná 25, 986
01 Fiľakovo alebo doručiť osobne do podateľne
úradu najneskôr v termíne 10. apríla 2019 (streda)
do 11:00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „OVS – prenájom priestorov – neotvárať“. Otváranie obálok komisiou sa uskutoční v rovnaký deň
o 14:00 hod. Podrobné podmienky súťaže nájdu
záujemcovia na webovom sídle mesta a na úradnej
tabuli. V prípade záujmu o obhliadku nebytových
priestorov je potrebné si ju dohodnúť u Zoltána
Vargu, kanc. č. 12 (prízemie MsÚ), tel. č.: 0915 264
290 alebo e-mailom: zoltan.varga@filakovo.sk.

Attila Agócs, primátor mesta

Zápis prvákov

Mestské múzeum. FOTO - FB HMF

to uchytí, v prípade záujmu otvoríme múzeum aj počas
nedieľ,“ povedala riaditeľka s tým, že personálne víkendy pokryjú vlastnými zamestnancami.
Od takýchto partnerstiev si sľubujú podporu cestovného ruchu v regióne. „Črtá sa ďalšia spolupráca,
tentokrát s maďarskými partnermi. V rámci projektu by
každý návštevník, ktorý bol ubytovaný na území geoparku Novohrad-Nógrád, získal špeciálnu kartičku. Pomocou nej by si mohol uplatniť rôzne zľavy na vstupenky
v rámci atrakcií na celom území geoparku,“ uzavrela.

Klaudia Kovácsová

Školský úrad vo Fiľakove oznamuje, že zápis prvákov do základnej školy na školský rok 2019/2020
sa uskutoční jednotne vo všetkých základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v posledný aprílový týždeň, a to 24. a 25. apríla 2019
(streda a štvrtok) od 14:00 do 17:00 hod.
Upozorňujeme rodičov, že zákonný zástupca
dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a vykonať zápis v stanovenom termíne.
Žiadame Vás, aby ste na zápis prišli podľa možnosti s dieťaťom a pri zápise predložili rodný list
dieťaťa a Váš občiansky preukaz.

Peter Fehér, školský úrad
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v apríli 2019
do
14. 04.

do
10. 05.

05. 04.

17. 04.

18. 04.

22. 04.

25. 04.

26. 04.

26. 04.

Výstava „Medvešský fotomaratón 2018”
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft.
Výstava Rozálie Molnár a Olgy Valacsay s názvom
„Črepiny svetla a skvostné znamenia”
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Noc s Andersenom
Literárne podujatie pre deti 1. stupňa ZŠ s VJM
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Umelecká dielňa FOLT – Slam poetry workshop s Róbertom Labodom
Miesto: ZŠ Š. Koháriho II. s VJM
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Podujatie prebieha v maďarskom jazyku.
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.
XVIII. Medzinárodná výstava umeleckej fotografie
maďarských fotografov
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Svetové združenie maďarských fotografov
Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade
Miesto: Hradný areál
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Spoluorganizátori: Hradné múzeum vo Fiľakove, Verejnoprospešné služby Fiľakovo
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.
Koncert historickej hudby v podaní formácie Lotz Trio
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Spoločnosť Theodora Lotza, o. z.
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakov
Prezentácia knihy RNDr. Jozefa Klindu s názvom "Jan
Jiskra z Brandýsa a Bitka pri Lučenci", spojená s premietaním a besedou s autorom
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
UDVart Klub – Komiksy
Prednáška Gabriela Vargu s premietaním, spoločenské hry,
predaj komiksov
Miesto: Arsenal Pub
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
Prednáška prebieha v maďarskom jazyku.

Oslavy MDŽ nechýbali ani tento rok

M

17:00

10:30

16:30

10:30
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arec už tradične prináša prvé
veľké podujatia v roku, ktoré
si organizujú fiľakovskí dôchodcovia. Oslavy MDŽ nechýbali ani teraz
a tak sa v sobotu 2. marca (kvôli školským prázdninám) zišlo v priestoroch telocvične ZŠ Štefana Koháriho
II. takmer 150 členiek a členov MsO
JDS. Po krátkom programe detí
z MŠ na Štúrovej ulici a príhovore
predsedu MsO sa páni z výboru ujali
svojej úlohy a všetky prítomné dámy
pozdravili typickým červeným karafiátom a čokoládovým srdiečkom.
Vďaka finančnej dotácii mesta, ústretovosti vedenia školy a kuchárok zo
školskej jedálne, v neposlednom rade
aj štedrosti všetkých sponzorov, medzi ktorými ani tento rok nechýba firma Ekoltech, mala táto akcia naozaj
slávnostnú atmosféru a jej účastníci
sa len veľmi pomaly rozchádzali domov. Najbližšie pekné a tiež tradičné
podujatie čaká na členov Jednoty dôchodcov 1. mája pri obľúbených prvomájových oslavách a chutnom guláši
vo dvore Vigada.
V trochu menšom meradle sa o týž-

deň neskôr stretli na podobnej akcii v priestoroch školskej jedálne aj
členky Klubu dôchodcov pri MsÚ. Aj
tu sa vznášal vo vzduchu slávnostný
ráz podujatia a popri sedemdesiatke
žien sa tu našlo aj zopár mužov. Medzi nimi bol ako hosť aj viceprimátor,
ktorý dámy k ich sviatku pozdravil
slovom i kvietkom. Pekný program
škôlkarov, chutná večera, dobrá
hudba a tiež bohatá tombola, za ktoré členky klubu ďakujú kuchárkam ŠJ
pri ZŠ Š. Koháriho II., tiež hudobníkom Bari Roman a spol. a všetkým
sponzorom za ceny v tombole, boli
sprievodným znakom tohto príjemného stretnutia. Práve vďaka takýmto aktivitám, množstvu kultúrnych
výletov za divadlom a na koncerty
či rekreačným výletom rastie záujem
o členstvo v klube dôchodcov. Ich
počet prekročil 140 a počas ich pravidelných posedení v priestoroch KD
dvakrát v týždni (v pondelok a stredu
od 14:00 do 16:00 hod., pozn. aut.) sa ich
vždy stretáva okolo 20 až 30.

Iveta Ciferová

17:00

16:30

18:00
Oslava usporiadaná MsO JD vo Fiľakove. FOTO - Zoltán Schnelczer

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

Jarmok v rámci podujatia Palócka Veľká
noc na Fiľakovskom hrade - Výzva

M

estské kultúrne stredisko vo Fi- via sa môžu prihlásiť spolu s povinnýľakove usporiada dňa 22. aprí- mi dokladmi do 19.04.2019. Prihlášky
la 2019 JARMOK v rámci podujatia doručené po tomto termíne alebo
XIV. Palócka Veľká noc na Fiľakov- prihlášky bez povinných dokumentov
skom hrade. Jarmok bude prebiehať nebudú akceptované.
na verejnom priestranstve na PodUsporiadatelia si s prihliadnutím
hradskej ulici od 10:00 hod. do 17:00 na kapacitné možnosti vyhradzujú
hod. a bude sprevádzaný bohatým právo výberu účastníkov a určenia
kultúrnym programom.
rozmiestnenia jednotlivých predajUsporiadatelia pozývajú predaj- ných stánkov jarmoku. Prihlášku na
cov s gastrostánkami so špeciali- jarmok a zoznam povinných príloh
tami a lahôdkami, predajcov dar- nájdete na stránke www.filakovo.sk
čekov, detských hračiek, šperkov, alebo na www.kultura.filakovo.sk.
bižutérie a rôznych doplnkov. Od Záväzné prihlášky s povinnými prípredajcov sa vyberá poplatok za
lohami žiadame zasielať poštou na
trhové miesto 2 €/m2. Výnimku adresu: Mestské kultúrne stredisko,
tvoria predajcovia s vlastnými Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakoremeselníckymi výrobkami, ktorým vo alebo elektronicky na msks@filazabezpečíme priestory v hradnom kovo.sk. Viac informácií na tel. čísle:
areáli. Predaj na jarmoku je organi- +421 950 689 610.
zovaný formou prihlášok. Záujemcokp

Oslavovali aj v Klube dôchodcov. FOTO - ic

Rubrika

Vedeli ste, že ...

pred 104-mi rokmi robotníci vo Fiľakove štrajkovali? 27. apríla 1914 vyše 250
robotníkov zo smaltovne prestalo pracovať. Stalo sa tak, lebo nedostali mzdu,
v ktorú dúfali. Po sobotňajšom vyplatení odmeny za prácu sa tak rozhodli
pre štrajk. Po jeho vypuknutí sa začali rokovania zástupcov zamestnávateľov
a poverených osôb zo strany zamestnancov s cieľom vytvorenia dohody. Na
základe vzájomného dohovoru 3. mája štrajk ukončili.

Vladimír Cirbus, preklad: kp
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„Bol to pre nás zážitok na celý život“

Universal Dance Group vo finále televíznej súťaže
N

ebol to ich prvý, ale doposiaľ najväčší úspech. Najprv vo Fiľakove,
v Lučenci potom na viacerých súťažiach
– aj na celoštátnej úrovni – triumfovali. V televíznej súťaži tiež neúčinkovali
prvýkrát, ale tentokrát sa pretancovali
do finále a tak sa stali celoštátne známymi. Rozprávali sme sa s vedúcim tanečnej
skupiny Universal Dance Group, s Ferencom „Giro“ Vargom.
Formácia Universal Dance Group
funguje pod záštitou Komunitného
centra. Kedy a ako vznikla skupina?

Môj otec (ktorého viacerí poznajú
ako Szundzsiho) mal kapelu pod názvom Universal – odtiaľ sme zdedili
meno skupiny, ale my, na rozdiel od
nich, sme chceli tancovať. V roku
2005 vznikla skupina Universal
Dance Group. Spočiatku pozostávala iba z rodinných príslušníkov, časom počet členov rozrástol. Boli takí,
ktorých sme spoznali na tanečných
súťažiach, ale aj takí, ktorí sa k nám
pridali ako priatelia. V Lučenci pod
CESPOM-om sme spolupracovali
s Rolandom Dandóm, ktorý je už
dnes absolventom Univerzity tanečného umenia v Linzi. Nakoniec aj
z našich fanúšikov – Niki a Zolika
– sa stali členovia. Zolika je od tohto
roku študentom Odborného gymnázia tanečného umenia v Budapešti.
Ak dobre viem, prvýkrát ste sa predstavili na fiľakovskom „Kto čo vie?“.
Potom ste sa hneď zamerali na tanečné súťaže?
Po fiľakovskom „Kto čo vie?“ sme
dostali chuť zúčastniť sa rôznych
súťaží. Naša prvá súťaž bola v Lučenci, odkiaľ sme si odniesli cenu
primátorky a postúpili sme na
regionálnu tanečnú súťaž do Žiari
nad Hronom. Tam sme získali zlaté
pásmo, dostali sme sa na celoštátne
kolo a vyhrali sme. Chodili sme na
rôzne workshopy, kde sme sa vždy
niečo nové naučili. Najviac sa nám
páčil workshop v Budapešti pod
názvom Salah, ktorý organizovalo
Urban Dance Štúdio a na ktorom sa
zúčastnili tanečníci z viacerých štátov. Naše tanečné znalosti sme ukázali aj na battle súťažiach (súťaže na
štýl amerických súťaží – pozn. red.),
kde nás hodnotili naši najobľúbenejší
tanečníci – Laci Strike, Chilli a ďalší.
Na jednom z najvýznamnejších
tanečných súťaží na Slovensku, na
Top Dancing-u, sme v roku 2017
získali až dve ocenenia. Tu získal aj
Zoltán Kökény cenu tanečníka roka.
Naša najväčšia sila spočíva v spolupatričnosti, nie sme len kolegovia,
ale aj priatelia. Choreografie si ro-

bíme sami, nácviky sa uskutočňujú
v priestoroch Komunitného centra
s týždennou pravidelnosťou.

V televíznej súťaži Česko Slovensko
má talent pred deviatimi rokmi, ste
sa dostali len do semifinále, vlani ste
však postúpili, ako jediná tanečná
skupina, do finále.
Do tejto talentovej súťaže sme sa
prihlásili, lebo sme boli zvedaví na
odozvu, či sme počas rokov pokročili natoľko, aby nás vybrali spomedzi
100-tisíc uchádzačov do deviatich
najlepších produkcií. Prvý casting sa
uskutočnil v Rimavskej Sobote, odtiaľ sme postúpili do bratislavského
kola, kde nás už bodovala 4-členná
porota a všetci štyria našu skupinu
odporučili na postup. Na jednom
z nácvikov sme dostali tú dobrú
správu, že sme ako jediná tanečná
skupina postúpili do finále. Podmienkou však bolo, aby sme s Ritou
Illés tvorili jeden tím. Nebolo ľahké
spojiť žáner hip-hop a twerk do jednej produkcie, ale nakoniec sme vytvorili jedno úžasné číslo. Vo finále
talentovej súťaže teda účinkovali
Zoltán Kökény, Nikoletta Kökény,
Melitta Oláh, Csaba Csík, Ritta Illés a ja. Pre nás bolo účinkovanie
v televízii nezabudnuteľným zážitkom. Veľmi veľa divákov nás podporovalo, bola to pre nás celoživotná
skúsenosť. Veľmi dobre nám padol
pozitivizmus okolitého prostredia,
veľká vďaka patrí „našej mamine“
Veronike Svetovej, ktorá, ako pracovníčka komunitného centra, stála
vždy pri nás, vďaka patrí aj vedeniu
mesta za podporu.
Čo pre vás prinieslo to, že ste vďaka
televízie známi? Aké sú vaše ďalšie
plány?
Spoznávajú nás na ulici, gratulujú
nám, uznávajú našu činnosť. Dostávame ponuky na vystúpenia, na účinkovanie v médiách, ktoré s radosťou
prijímame. Koncom marca vyšiel
videoklip Roba Opatovského k pesničke Tancuj, v ktorom účinkujeme
aj my. Čo sa týka budúcnosti, chceli
by sme naďalej rozvíjať naše tanečné
znalosti, niektorí z nás by sme sa aj
profesionálne chceli venovať tancu.
Nabádam každého mladého, kto
chce vo svojom živote niečo dosiahnuť, ale nevie si nájsť svoje miesto,
aby išiel za svojím snom. Nikdy sa
netreba vzdávať, lebo s tvrdou prácou, usilovnosťou a pokorou sa dá
všetko dosiahnuť.

Andrea Illés Kósik
Preklad: kp

Po súťaži s porotkyňou šou Martou Jandovou. FOTO - archív UDG

XIV. Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade
22. apríla, na Veľkonočný pondelok,
o 10:30 hodine sa uskutoční 14. ročník Palóckej Veľkej noci na Fiľakovskom hrade. Hlavným organizátorom podujatia je Mestské kultúrne
stredisko vo Fiľakove, ktoré ponúka
záujemcom širokú škálu programov.
Účinkujúci odprezentujú slovenskú aj
maďarskú kultúru s dôrazom na regionálne, tzv. palócke tradície.
Návštevníci si na hradnom nádvorí
môžu vyskúšať zdobenie kraslíc s leptaním, drôtovaním, s voskovo-batikovou technikou, oblepovaním s nitkami a oliepaním slamou, môžu sa
zúčastniť zdobenia medovníkov, či
vyskúšať techniku maľovania ľudového nábytku s jarnými motívmi alebo
drôtovanie. Najmenších čaká rozprávkový kútik, maľovanie na tvár,
dobový kolotoč, skúšky šikovností,
jazda na koni a lukostreľba. Podujatie bude sprevádzané ochutnávkou
a svätením jedál, veľkonočnou oblievačkou a jarmokom v hradnom areáli i na Podhradskej ulici. Na javisku
pod hradom vystúpia Ľudová hudba
Jána Maka so sólistami z Banskej
Bystrice, miestne folklórne súbory
Rakonca a Malá Rakonca, ĽH File
Banda, spevácke skupiny Galáris
a Foncsik a ľudová hudba Herczku
Ágnes és a Banda vedená autorským
párom Ágnes Herczku a Nikola Pa-

FOTO z minulého ročníka - MsKS

rov z Budapešti. Na podujatí účinkujú
remeselníci Školy zručnosti z Hrnčiarskych Zalužian, domáca remeselnícka dielňa Motolla, spoločnosť Banyaklub, OZ Fiľakovskí vlci, OZ Pro
Gaudio a bábkový divadelný súbor
Mestského kultúrneho strediska.
Sprievodnými programami v Bebekovej veži hradu sú stále expozície Hradného múzea vo Fiľakove
a dočasná expozícia s názvom XVIII.
Medzinárodná výstava umeleckej fotografie maďarských fotografov. Spoluorganizátormi akcie sú Hradné múzeum vo Fiľakove a Verejnoprospešné
služby Fiľakovo.
V prípade zlého počasia bude
program podujatia premiestnený do
vinárne Kállai.
Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Kinga Palčová
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O Purt pohár zabojoval aj Trebišovčan

O
Erik Gallo. FOTO - Archív LF

Fiľakovčan zdolal rekord až dvakrát

D

orastencovi Kolkárskeho oddielu
FTC Fiľakovo Erikovi Gallovi sa
podaril husársky kúsok. Desať rokov
starý rekord v počte zhodených kolov
v zápase sa mu v priebehu niekoľkých
dní podarilo zdolať až dvakrát.
Prvýkrát rekord pokoril ešte v polovici februára. „Nečakali sme, že o päť zhodených kolov prekoná rekord 650 kolov za
zápas. Bol to vynikajúci pocit a všetci sme
na neho boli nesmierne hrdí,“ povedal vedúci a tréner kolkárov Ladislav Flachbart. Lámaniu rekordov však zďaleka
nebol koniec. V ďalšom extraligovom
kole ho prekonal Ivan Malček z Podbrezovej, keď v zápase zhodil 659 kolov. Rozčarovanie však netrvalo dlho.
Gallo v zápase so Šarišom znovu zlo-

mil rekord, zhodil neuveriteľných 665
kolov. „Bolo to niečo neskutočné. Rekord
nikto neprekonal desať rokov a v priebehu
pár dní sa prepísal až trikrát. Až som mal
slzy v očiach,“ opísal Flachbart.
Ako pokračoval, spolu so svojím
zverencom veria, že tieto úspechy
môžu Gallovi dopomôcť k získaniu
pevného miesta v dorasteneckej reprezentácii Slovenska, v ktorej bol doteraz v širšom výbere. „Verím, že takýto
úspech bude mať pozitívnu odozvu. Robím
všetko pre to, aby som si mohol obliecť národný dres. Napriek mojim úspechom ale
nemám hlavu v oblakoch a som pokorný.
Tvrdo trénujem, aby som bol stále lepší
a zdolával nové ciele,“ uzavrel kolkársky
talent.

ddiel silového trojboja FTC Fiľakovo usporiadal 24. februára
už po piatykrát regionálnu amatérsku súťaž v tlaku na lavičke o PURT
pohár. Cieľom súťaže bolo zviditeľniť
silový trojboj a ponúknuť mladým tlakárom možnosť pomerať si sily v súťažných podmienkach.
Tento rok sme mali 28 pretekárov,
okrem zástupcov oddielu FTC do
Fiľakova pricestovali pretekári z Gemera, Tornale či Trenča. Do súťaže sa
dokonca zapojili aj silák z Trebišova
či pretekárka zo Šalgotarjánu.
Najlepší výkon (150 kg) patril pretekárovi Máriovi Karičkovi. Medzi
najúspešnejších pretekárov z oddielu FTC patril Zsolt Balog, ktorému
sa podarilo vytlačiť 115 kg. Vďaka
tomuto výkonu získal prvé miesto
v kategórii starších dorastencov.

Organizátori ďakujú partnerom súťaže – OZ PURT, mestu Fiľakovo
a sponzorom za pomoc a podporu.
Dorast 14-15 rokov:
1. Szabolcs Lázók (Včelinec)
2. Štefan Rácz (Trenč)
3. Ernest Csík (Nová Bašta)
Dorast 16-17 rokov:
1. Zsolt Balog (FTC Fiľakovo)
2. Adam Berky (FTC Fiľakovo)
3. Adrian Oláh (Trenč)
Junior :
1. Eugen Ruszó (Gemer)
2. Dominik Albert (Kráľ)
3. Patrik Spodniak (Tornaľa)
Ženy :
1. Kitti Klauber (Šalgotarján)
2. Silvia Šuhajová (FTC Fiľakovo)

František Sajko

Mladí bojovníci otvárajú brány novým členom

B

ývalý zápasník Robert Gonda založil
v meste športový klub
s názvom Fiľakovo
Fiľakovskí kolkári mali dôvod na radosť aj na národnom šampionáte žiakov a
team box, muay thai,
žiačok (10. 3.) v Podbrezovej, kde Patrik Kovács, Daniel Eremiáš, Robert Kluka
kickbox, K1. Cieľom
a Damián Knapp súťažili v štyroch kategóriách. Daniel Eremiáš získal v jednotrodeného Fiľakovčana
livcoch bronzovú medailu. Damiána Knappa v kombinácii ovenčili striebrom.
je umožniť mládeži plStriebro a titul vicemajstra si vygúľal tročlenný tím v zložení Knapp, Eremiáš a
nohodnotnejšie
tráveKluka. Najcennejšiu medailu a tituly majstrov Slovenska si odniesol dvojčlenný
nie
voľného
času.
tím Knapp-Kluka.
Gonda v minulosti
rozbiehal
amatérsku
Klaudia Kovácsová
kariéru v kick-boxe Tréner so zverencami. FOTO - archív klubu
a thajskom boxe. Trénovaniu mladých bojovníkov sa začal všeobecnej pohybovej príprave,“ poznavenovať až po vážnej zlomenine ruky. menal tréner. Ako ďalej pokračoval, s
Z FTC Fiľakovo, Komisia pre šport a telesnú výchovu pri MsZ vo Fiľakove, „Približne po ročnej rekonvalescencii som niektorými zverencami absolvoval už
pozýva nadšencov behu na 12. ročník podujatia Fiľakovský cross, ktorý sa sa rozhodol zmeniť smer. Chcel som, aby aj niekoľko súťaží. Predstavili sa na
deti a mládežníci nezabíjali čas nezmysel- amatérskej lige thajského boxu v Mauskutoční dňa 4. mája 2019 o 9:00 hod. na štadióne FTC.
Detské a mládežnícke kategórie budú odštartované priebežne od 10:00 hod, ným vysedávaním v meste, popíjaním ale- ďarsku i na Slovensku. V kick-boxe
dospelácke kategórie na 5 km a 13 km trati o 13: 00 hod. Viac info: https://ftcc2. bo pri počítači a televízore,“ skonštatoval. bojovali aj v neďalekej Hnúšti.
„Najperspektívnejšou zápasníčkou je
Založením klubu chcel Gonda osloviť
webnode.sk/filakovsky-cross-2019/
zi
predovšetkým mládež z mesta a oko- momentálne Lenka Kanderová. V skupilitých dedín, pre ktoré je dochádzanie ne mám ešte troch-štyroch športovcov do
pätnásť rokov, ktorých by som tento rok
do Lučenca náročné.
Spočiatku trénoval všetky vekové chcel vziať na nejaké súťaže. Samozrejme,
kategórie, posledný rok sa rozhodol vždy dáme šancu aj novým záujemcom,“
zamerať sa iba na deti a mládež od povedal Gonda s tým, že všetkých
šesť do osemnásť rokov. „Momentálne záujemcov pozývajú na tréningy, ktomám okolo pätnásť zverencov. Prvotné ré prebiehajú v budove pri gymnáziu
nadšenie u niektorých detí po čase opad- v pondelky, stredy a piatky popoludlo a prestali trénovať. Časom sa ale vy- ní. „V týchto dňoch spúšťame rekonštrukčtvorilo jadro, na ktorom sa dá stavať. Je né práce interiéru a už onedlho tak budeto najmä zásluha osvety, pretože rodičia me trénovať vo vynovených priestoroch,“
už dnes vedia, že deti sa na tréningoch uzavrel.
bojových športov nemlátia, ale venujú sa
Klaudia Kovácsová

Štartuje tohtoročný Fiľakovský cross

O
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Valentínsky karneval

F

ašiangy sú odjakživa symbolom radosti a veselosti. V tomto období prežívame množstvo plesov, zábav, ale aj karnevalov. Na ZŠ Farská lúka (slovenská) Fiľakovo, sme dňa 12. februára (v utorok) zorganizovali „Valentínsky
karneval“. Bol výnimočný prítomnosťou škôlkarov z MŠ Štúrova. A keďže
tento týždeň slávime novodobý sviatok Valentína, prečo neukázať aj dobré
kamarátske vzťahy medzi deťmi. Veď, koniec koncov, najdôležitejšie na našej
škole je úsmev na tvárach našich detí. Začali sme tancom a spevom, pripravili
niekoľko zaujímavých súťaží, napr. navliekanie srdiečok, jedenie fašiangových šišiek či valentínsky chodníček. Zábava gradovala, deti sa bavili a v zábavnom tanečnom kole nám predstavili svoje masky. Mačka, šašo a či veľký
lev... masiek bolo veru habadej. Veselá zábava musela skončiť a tak sme sa
ešte na pamiatku pofotili a rozlúčili s malými škôlkarmi. Ich prítomnosť bola
milým spríjemnením našich chvíľ.

Zuzana Budáčová

Škola dokorán

N

apriek tomu, že február je krátky mesiac, žiaci zo ZŠ na Školskej ulici, pod vedením našich skúsených pedagógov, stihli toho naozaj dosť.
Najúspešnejší riešitelia vedomostných súťaží sa
zúčastnili okresných kôl predmetových olympiád
v Lučenci a krajského kola dejepisnej olympiády
v Banskej Bystrici. Šikovní recitátori sa predstavili na školskom kole súťaže v umeleckom prednese
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Starší žiaci
a žiačky reprezentovali našu školu vo florbalovom a futsalovom turnaji, viac sa o ich úspechoch
dočítate na našej internetovej stránke.
Od 19. februára prebiehal na škole Týždeň fyziky
a chémie. Pre vedu nadšených 25 žiakov šiesteho až
deviateho ročníka, pod vedením učiteliek M. Bábelovej a A. Fehérovej, predviedlo a vysvetlilo zaujímavé fyzikálno-chemické pokusy bezmála 30-krát,
za čo im patrí veľká pochvala. Prezentovali nielen

svojim spolužiakom, rodičom, ale i budúcim prvákom, ktorí sa v stredu 20. februára zúčastnili Dňa
otvorených dverí. Vyskúšali si veselé tvorivé aktivity, ktoré pre nich pripravili učiteľky primárneho
vzdelávania I. Korimová a D. Szabová. Ako funguje ľudské telo mohli predškoláci hravo spoznávať
pod vedením učiteliek biológie A. Burisovej, T. Gulyásovej a takto sa postupne
oboznamovať so školským prostredím.
Bodku za tohtoročným fašiangovým obdobím urobil školský karneval.
Naši žiaci od rána netrpezlivo čakali na
jeho začiatok, poniektorí už oblečení
v maskách. Nechýbali piráti, princezné,
strigy, anjeliky, zavítal k nám vodník, popcorn, snehuliak i policajt. Svoje zručnosti
si masky overili v zábavných pirátskych
súťažiach, ktoré pripravila vychovávateľka J. Ujpálová a na záver nechýbala ani
bohatá tombola.

Tiráž
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len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť zverejnených inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov do čísla je do 15. dňa v mesiaci.
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky došlé po skončení uzávierky neuverejniť. Ostatné príspevky si
v prípade potreby vyhradzuje právo skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Anonymné, hanlivé a
politicky angažované príspevky nezverejňujeme.

Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť na verejných
podujatiach našej školy a predškolákov srdečne
pozývame na Zápis prvákov, ktorý bude prebiehať
popoludní v dňoch 24. - 25. apríla 2019. Tešíme sa
na vás!
Diana Szabová, ZŠ Školská
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