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Na základnej škole
spustili inklúziu

Jún bol bohatý na
kultúrne podujatia

Futbalisti ukončili
sezónu 2018/19

Zrekonštruované priestory,
ktoré budú po novom slúžiť
na inkluzívne vzdelávanie,
odovzdali do užívania 2. strana

Fotoobjektívom sme zachytili
najdôležitejšie kultúrne podujatia mesiaca. Panovali hudba,
tanec a zábava 4. strana

Mužstvo FTC ešte nedávno
bojovalo o udržanie sa v tretej
lige. Tentokrát ukončilo sezónu na piatej priečke 8. strana

Klub po polstoročí zrekonštruovali. Kultúrny stánok
má opäť kultúrne priestory
V

ýsledok štyri roky trvajúcej intenzívnej práce
mesta uzrel svetlo sveta. Zrekonštruovanú budovu Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove,
známu ako Klub, odovzdali do užívania vo štvrtok
6. júna popoludní. Slávnosti sa okrem vedenia mesta a širokej verejnosti zúčastnili aj splnomocnenec
vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz, primátorka Lučenca a predsedníčka Združenia miest a obcí
Novohradu Alexandra Pivková, prednosta okresného úradu Branislav Hámorník i zástupcovia
nám chýbajú ešte dve etapy. Jedna prebehne v lete tohto
kultúrnej obce regiónu.
Obnova Klubu bola jedným z najväčších projek- roka, kedy dokúpime do divadelnej sály audiovizuálnu a
tov samosprávy za posledné roky. Od roku 2015 na divadelnú techniku so scénickým osvetlením, spolu za asi
ňom intenzívne pracoval široký tím ľudí. Zo šty- 160-tisíc eur. Poslednou fázou bude obnova fasády v hodroch etáp doposiaľ ukončili dve. Dokopy stáli mesto note okolo 250-tisíc eur, ktorú plánujeme urobiť v budútakmer 1,5 milióna eur. „Prvá etapa prebehla v roku com roku. Vtedy bude budova komplexne obnovená spolu
2017, kedy sme na budove zrekonštruovali a zateplili za približne dva milióny eur. Dúfam, že potom už nebude
strechu. Práce nás vyšli na 132-tisíc eur, z ktorých nám náš kultúrny dom iba najväčším, ale na čas aj najkrajším
95-tisíc prispelo Ministerstva životného prostredia SR cez v okolí,“ doplnil primátor.
Odovzdanie budovy uzavrelo náročný rok aj pre
Envirofond,“ upresnil primátor mesta Attila Agócs.
Andreu
Illés Kósik, riaditeľku mestského kultúrDruhou etapou bola komplexná rekonštrukcia
vnútorných priestorov budovy, ktorá prebiehala neho strediska, ktoré má budovu Klubu v správe.
v poslednom roku. V rámci nej obnovili interiér „Kvôli rozsiahlej rekonštrukcii sme museli spolu so súborspolu s divadelnou i spoločenskou sálou, vymeni- mi, komunitným centrom a ostatnými nájomníkmi Klub
li všetky dvere a okná. „Vzhľadom k veľkosti budovy opustiť a rok fungovať v provizórnych priestoroch. Stále
sme museli vymeniť obrovské množstvo káblov a rozvo- máme pred sebou veľa úloh, musíme zabezpečiť divadelnú
dov. Úplne nové sú elektroinštalácia, centrálne vykuro- techniku, nábytok. Budova už ale teraz začína plniť svoj
vanie, vodovodné i kanalizačné rozvody,“ vymenoval účel a máme z nej veľkú radosť,“ vyjadrila sa riaditeľka.
Ako doplnila, súbory i kancelárie sa začnú sťahoprimátor. Náklady na druhú etapu sa vyšplhali
na takmer 1,4 milióna eur. Z nich 135-tisíc získa- vať na svoje pôvodné miesta postupne počas najbližších týždňov. „Na jeseň tu už chceme všetci fungovať
la samospráva z akčného plánu, 802-tisíc hradila
z úveru a zvyšných takmer 460-tisíc investovalo naplno,“ uzavrela.
mesto z vlastného rozpočtu. „ K úplnému dokončeniu
Klaudia Mikuš Kovácsová

Obnovená divadelná sála.

Spoločenská sála.

Fotky - Zoltán Schnelczer

Po odovzdaní nasledoval kultúrny program.
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Na základnej škole spustili projekt
inkluzívneho vzdelávania

Rubrika

Zo zasadnutí MsZ
MsZ z 20. júna

P

Fotky - kmk

V

edenie mesta vo štvrtok 20. júna
popoludní odovzdalo do užívania zrekonštruované priestory na ZŠ
Lajosa Mocsáryho. Slúžiť budú na
inkluzívne vzdelávanie detí zo znevýhodneného prostredia.
Samospráva na projekt inkluzívneho vzdelávania získala regionálny
príspevok vo výške 100-tisíc eur prostredníctvom Akčného plánu rozvoja
okresu Lučenec. Z nich zafinancuje
okrem rekonštrukcie štyroch učební
a nákupu potrebných pomôcok a nástrojov aj náklady na zvýšenú spotrebu energií, odmeny pre projektových
manažérov a pre štyroch pedagógov
školy, ktorí sa nad rámec svojich
bežných povinností budú venovať
inklúzii detí. Projektovú dokumentáciu dalo mesto vypracovať na vlastné
náklady.
Samotná rekonštrukcia, v rámci
ktorej prerobili bývalé prezliekárne
a skladové priestory na nové učebne,
stála bezmála 47-tisíc eur. V rámci
prác vymenili okná, potiahli nové
rozvody a potrubia, prebehli búracie
práce, priestory dostali nové podlahy
i maľovku. Namontovali sa kuchynské spotrebiče ako sporáky, mikrovlnky či chladnička, zakúpili zariadenie a nástroje bežne využívané v
domácnosti. Nechýbajú ani makety
novorodencov a prebaľovacie pulty.
Ako priblížila Ildikó Kotlár, zástupkyňa riaditeľa školy, približne 96 percent žiakov má rómsky pôvod. Z nich
veľká časť pochádza zo sociálne málo
podnetného prostredia. „Pri nástupe
do školy tieto deti nemajú skúsenosti s
knihou, ceruzkou, papierom či konštrukčnými a didaktickými hrami. Ich sociálne
prostredie týmto deťom neposkytuje dostatok podnetov pre rozvoj ich osobnosti, ich
telesný, psychický či rečový vývin. Deťom
chýbajú aj hygienické a pracovné návyky,“
vysvetlila. O to podstatnejšie je podľa primátora Attilu Agócsa spustenie
projektu inklúzie. V rámci neho bude
mesto suplovať úlohu rodičov, deťom
chce pomôcť nadobudnúť základné

o oficiálnom otvorení zasadnutia, voľbe návrhovej komisie,
zapisovateľa a overovateľov zápisnice
a schválení programu rokovania, ktorý bol bez zmeny, boli prvým bodom
rokovania interpelácie poslancov.
V rámci nich poslanec Rubint požiadal u umiestnenie odpadkových košov na Železničnú ulicu. Tiež načrtol
stav a značenie na Tehelnej ulici. Je
v zlom stave a chýba značenie, o zákaze vjazdu nákladných áut, ktoré
tam neraz zablúdia a musia sa otáčať.
Primátor načrtol situáciu okolo riešenia prejazdnosti tejto cesty. Informoval, že tú časť, ktorá patrí do katastra
Fiľakova, chce mesto v tomto roku
čiastočne opraviť. Spomínaný zákaz
umiestnia. Poslanec Fehér požiadal
primátora, aby na SSC interpeloval
stav križovatky smerom na Ratku
(E71) – od Družstevnej až po Tajovského, ktorá je vraj životu nebezpečná.
Primátor už o probléme hovoril ministrovi, zatiaľ nemá odpoveď, bude
sa informovať. Poslanec Flachbart
– časť parku pri železnici, mobiliár je
zničený, treba bezpečnosť riešiť. Tiež
zvýšiť hliadky v parku (MOPS, mestská polícia, strážca parku). MOPS
podľa viceprimátora budú mať zvýšené hliadky v parku počas leta. Hlásia,
že najmä počas prázdnin sa v parku
zdržiavajú cudzí ľudia, nie obyvatelia
mesta. Strážca parku má pracovnú
dobu len do 20:00, výtržnosti sa stávajú najmä v noci a nadránom.
V druhom bode vedúci školského
úradu Fehér informoval o priebehu
a výsledkoch volieb na základných
školách (viac na strane 6). Primátor
novozvoleným riaditeľom odovzdal
menovacie dekréty. V ďalšom bode
viceprimátor informoval o výsledkoch rokovaní jednotlivých komisií
pri MsZ. Poslanci v tajnom hlasovaní
zvolili laureátov na tohtoročnú cenu
mesta. Z navrhnutých vybrali Ladislava Estefána a Róberta Tomolyu.
Nasledoval bod predkladania hodnotiacich správ. Prvou z nich bola
správa o plnení programového rozzručnosti, predovšetkým zamerané
počtu za rok 2018. Z neho vyplynulo,
na domácnosť, a nasmerovať ich na
že hospodárenie mesta bolo prebytpokračovanie štúdia na stredných
kové (na základe upraveného rozškolách. „Pôvodne sme to chceli zamerať
počtu), nakoľko príjmy malo vo výške
aj na počítačovú techniku, ale boli sme
vyše 12 miliónov eur a výdavky vo
úradom vlády nasmerovaní na praktické
výške vyše 11 miliónov eur. Prebytok
zručnosti. Je to forma niekdajších školtak predstavuje sumu vyše 862-tisíc
ských dielní. Očakávame od projektu, že
eur. Po odpočítaní nevyčerpaných
sa vďaka nemu môže v budúcnosti zvýšiť
účelovo určených prostriedkov zo
zamestnanosť, nakoľko po absolvovaní
štátneho rozpočtu z nich poputuje do
strednej školy sa budú vedieť ľahšie zarezervného fondu vyše 46-tisíc eur.
mestnať,“ doplnil primátor.
Hodnotiace správy následne predKlaudia Mikuš Kovácsová
niesli aj riaditeľky Hradného múzea

Ilustračné foto - Zoltán Schnelczer

a mestského kultúrneho strediska
a riaditeľ VPS. Náčelník mestskej polície Baláž následne predniesol svoju
správu za prvý štvrťrok.
Poslanci prijali VZN č. 2/2019 o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. VZN upravuje výšku
príspevku za stravu detí. Upravili tiež
požiarny poriadok mesta. Desiaty
bod pojednával o odpadovom hospodárstve mesta. Jedenásty bod nadväzoval, týkal sa prijatia VZN č. 3/2019
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta. Poslanci schválili plán
práce orgánov mesta a tiež plán práce
hlavnej kontrolórky na druhý polrok
2019. Hlavná kontrolórka predniesla
aj svoje správy a zistenia. Poslanci si
hlasovali o majetkovo-právnych záležitostiach mesta. V rámci nich schválili aj umiestnenie zberných kontajnerov humanitárnej pomoci na odev
a oblečenie v rôznych častiach mesta.
Upravili uznesenie týkajúce sa žiadosti o NFP na zriadenie denného stacionára, ktoré bolo v minulosti prijaté.
Prijali návrh na úpravu tohtoročného
rozpočtu. Poslanci tiež schválili zámer prijať prekleňovací úver vo výške
900-tisíc eur na projekt revitalizácie
podhradia. Nakoľko ide o refundačný
projekt, mesto musí faktúry uhradiť
vopred, na čo chce využiť úver. Po
posúdení oprávnenosti výdavkov mu
budú náklady prefinancované z projektu. Podľa odhadov by mal byť úver
splatený do prvého štvrťroka 2020.
Schválili zmenu v odvoze a likvidácii odpadovej vody z tých častí mesta,
ktoré nie sú napojené na verejnú
kanalizáciu. Mesto bude po novom
preplácať týmto obyvateľom náklady na čistenie ich žúmp a septikov,
a to ročne maximálne za 32 metrov
kubických. Poslanci odsúhlasili aj
uzatvorenie zmluvy o partnerstve
s poľským mestom Ustrzyki Dolne.
Všetky zápisnice a materiály z rokovania, ako aj neskrátený videozáznam,
nájdete na stránke www.filakovo.sk.

Klaudia Mikuš Kovácsová
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Rubrika

Poslanci a ich služba Fiľakovčanom
Rubrika „Poslanci a ich služba Fiľakovčanom“ 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.

Alexander Mede

Čo ste doposiaľ urobili pre obyvateľov mesta, respektíve vo svojom obvode?
Mojou srdcovou záležitosťou je hlavne šport, pomáham v našom OZ FTC ako organizátor na rôznych
športových podujatiach, pri futbalových zápasoch,
ako predseda komisie pre mládež a šport spolupracujem s mestom na organizovaní mestských športových turnajov a podujatí. Tiež sa rád starám o dokumentovanie bohatého športového diania, hlavne
o fotografovanie udalostí. V rámci svojho obvodu
sa snažím čo najlepšie počúvať požiadavky jeho
obyvateľov a ak sú realizovateľné, posúvam ich
cez svoju komisiu alebo na zasadnutiach poslancov
vedeniu mesta. Tiež sa snažím vysvetľovať ľuďom
fungovanie vecí verejných a postupy pri realizácii
projektov mesta, lebo v niektorých prípadoch nemajú ľudia vždy správne informácie.

Alexander Mede. FOTO - Zoltán Schnelczer

Čo sa ešte chystáte pre ľudí urobiť, docieliť?
To, čo som povedal v predchádzajúcej otázke, sa
stále týka aj mňa. Keďže som ešte stále poslanec,
nováčik, musím si aj ja veľa vecí naštudovať,
poctivo čítam každý materiál, ktorý ako poslanci
na zasadnutiach preberáme alebo schvaľujeme.
Ak mi nie je niečo úplne jasné, nerobím z toho
hneď nejaké závery, ale zisťujem dôvody, metódy,
spôsoby. Chcel by som dosiahnuť, aby občania viac
komunikovali s poslancami nielen o problémoch,
ale aj o dobrých nápadoch, aby sa nebáli povedať
veci nahlas a hlavne, aby sa všetci snažili pochopiť,
ako samospráva funguje.
Čo by ste zmenili na súčasnej politike mesta?
Vzhľadom na to, že posledné roky bolo vo vedení
mesta viacero zmien a veci idú dobrým smerom,
veľa sa buduje, opravuje a je toho na také malé
mesto naozaj dosť, myslím si, že cesta je nastavená
správne. A vedeniu mesta by zase určite veľmi
pomohlo, keby malo vo svojich poslancoch kvalitnú
podporu a stranícka politika by sa do rozhodnutí
o dobrých veciach vôbec nemiešala. Dúfam, že
minimálne nasledujúce štyri roky, možno i ďalšie
volebné obdobie, budem plnohodnotným členom
mestského zastupiteľstva a že sa občania, kolegovia,
poslanci i vedenie samosprávy vo mne nesklamú.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Výzva pre užívateľov bytov na území mesta Fiľakovo

M

estský úrad upozorňuje všetkých obyvateľov mesta Fiľakovo na povinnosť uhradiť si poplatky za
odvoz komunálneho odpadu. Podľa platného VZN nemajú povinnosť platiť za odvoz odpadu len
obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta, ale všetci užívatelia bytov a nebytových priestorov v meste. To znamená všetci, ktorí žijú v bytoch na území mesta či využívajú
nebytové priestory na území mesta, a to aj bez oficiálnej nájomnej zmluvy.
Vyzývame preto všetkých takýchto užívateľov alebo majiteľov priestorov, ktoré poskytujú na užívanie,
aby sa prihlásili na mestskom úrade a splnili si čo najskôr svoju poplatnícku povinnosť.

MsÚ

Projekt Nezábudky bol úspešný

P

rojekt našej organizácie na grantovú výzvu
TESCO, v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“, bol vybraný hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne, a tak postupuje do 2. kola.
Je teraz na občanoch, ako svojím hlasovaním pri
nákupoch v obchodoch Tesco rozhodnú.
Nezábudka, n.o., sa stará o veľa chorých, zdravotne postihnutých starých ľudí, z ktorých sú mnohí vaši príbuzní, známi, priatelia. Na prekonanie
svojho hendikepu potrebujú rôzne pomôcky. Budeme radi, ak nás svojím hlasom podporíte a uká-

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 mája boli holuby, ktoré niektorým
obyvateľom na sídliskách prekážajú. Čitateľov sme sa pýtali, aké majú s nimi skúsenosti
a tiež na návrh riešení, ako problém vyriešiť.
Za každú odpoveď srdečne ďakujeme!

Odkedy ste poslancom a prečo ste sa tak rozhodli?
Poslancom som prvé volebné obdobie, konkrétne
od 1. decembra 2018, keď som dostal dôveru od
strany Most-Híd, ktorá ma nominovala v 2. volebnom obvode. Pred vyše rokom som po dlhých
rokoch zmenil svoje zamestnanie, teraz pracujem
ako záchranár, kde pomáham ľuďom po zdravotnej stránke, ale chcel som pomáhať aj v zlepšovaní
ich podmienok na život v našom meste a pomôcť
samospráve pri napĺňaní jej zámerov. Hoci v tejto
oblasti ešte nemám skúsenosti, verím, že dokážem
pridať ruku k dielu alebo priniesť nejaké dobré nápady.
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žete tak, že osud týchto ľudí vám nie je ľahostajný.
Možno aj vy budete raz stáť pred rozhodnutím, či
využijete naše služby. Dať hlas našej organizácii je
prvým krokom do budúcnosti, keď aj vám pribudnú
vrásky, šediny a budete očakávať pomoc od iných.
Finančné prostriedky získané z projektu s názvom „Aj napriek hendikepu sme súčasťou komunity seniorov vo Fiľakove“ budú použité na nákup
pomôcok potrebných na zlepšenie kvality života
klientov v zariadení. Ďakujeme za každý hlas.

Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o.

Vaše odpovede:
Vo väčších mestách je oveľa viac holubov. U mňa na
Farskej lúke sú holuby, drozdy, vrabce, sýkorky atď. Táto
planéta patrí všetkým, nie je vlastníctvom ľudí. Vo Fiľakove je veľa iných negatív, ktoré by bolo treba riešiť. Zopár
holubích výtrusov a podobne ešte nikoho nezabilo.
Hilda Kleiban Sihelsky
Obťažujú je slabé slovo! Bojujeme s nimi už od jari, ale
ako to vyzerá, my budeme tí porazení. Dcérin byt na Farskej lúke je na 6. poschodí a cez všetky rady od známych
sme sa holubov nezbavili. Dva týždne bol kľud, keď sme
na balkón umiestnili maketu dravca a rôzne iné nástrahy.
Rozbili keramické črepníky, chceli zahniezdiť, najnovšie
sa im zapáčilo sedieť v rozkvitnutých muškátoch, ktoré už
aj polámali. Takže toto sú naše strety s holubmi.
Jitka Paszkiewiczová
Farská lúka 7. poschodie, žiadny problém s holubmi.
Visiace cédečka - odrážajúce svetlo, sem tam si sadnú na
balkón, ale nerobia nám nič zlé, človek si s nimi aj pokecá.
Monika Budaiová
Spracovala: kmk

NOVÁ TÉMA MESIACA: OBNOVA
KLUBU A KULTÚRNY ŽIVOT V ŇOM
Mesto v júni odovzdalo do užívania zrekonštruovanú budovu kultúrneho domu. Investovali doňho zatiaľ asi 1,5 milióna eur. Vymenili rozvody,
obnovili interiéry, zmenou prešli aj divadelná
a spoločenská sála. V plnej prevádzke bude od
jesene.

VÁŠ NÁZOR: Myslíte si, že takáto obnova
stačí? Na čo všetko by sa mal nový Klub
využívať? Aké služby vám v ňom doposiaľ
chýbali? Čo nové by ste chceli, aby v ňom
vzniklo?
Vaše odpovede a reakcie môžete zasielať do 15.
júla 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 májovom vydaní Fiľakovských zvestí.
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Mesiac jún sa niesol v znamení kultúrnych podujatí

ZUŠ aj v posledných dňoch školského roka fungovala na plné obrátky a po koncoročných komisionálnych skúškach odohrala pre ZŠ a MŠ v obnovenom MsKS 2 koncerty. 20. 6. realizovala Deň
otvorených dverí pre škôlkarov a posledný júnový týždeň navštívila so svojim programom 9 ZŠ
v okolitých obciach. 26.6. poobede škola už tradične hrala „Koncert pre všetkých“, ktorý zvykla
každoročne darovať občanom mesta. Žiaľ, tohto roku sa musel kvôli nepriaznivému počasiu
prerušiť, ale aj to je len ďalší dôvod, aby sa občania aj nabudúce prišli pozrieť na niektoré verejné
vystúpenie žiakov ZUŠ-MAI, kde si budú môcť vypočuť skladby zaradené do „daždivého“ programu. Zorán Ardamica, foto - Erika Csúz, Jana Bialová

MESTSKÝ DEŇ DETÍ
Tohtoročný Mestský deň detí splnil očakávania záujemcov a organizátorov. Návštevnosť
dosiahla rekordný počet, deti na každom
rohu čakala zaujímavá atrakcia. Javiskový
program bol tiež bohatý, do podujatia sa aj v
tomto roku zapojili miestne školské inštitúcie
a organizácie. Foto - MsKS

BALET
13-ho júna sa uskutočnila záverečná verejná hodina skupiny MsKS Mona Balet. Ročník 2018/2019
absolvovalo 16 malých tanečníc. Foto - MsKS

CELOŠTÁTNA PREHLIADKA DETSKÝCH FOLKÓRNYCH SÚBOROV
Druhý júnový víkend patril vo Fiľakove detským folklórnym súborom. V dňoch 7. až 9. júna sa
uskutočnila prehliadka, v ktorej detský folklórny súbor mesta Malá Rakonca vytancoval strieborné pásmo. Obidvaja sólisti súboru, Soﬁa Janštová a Nicolas Molnár, získali zlaté pásmo.
Foto - Archív Fondu kultúry n.f.

MELÓDIA
29. júna sa uskutočnil XI. ročník stretnutia speváckych zborov pod názvom Na krídlach medzinárodných melódií, ktorého hlavným organizátorom bol Ženský spevácky zbor Melódia. Na podujatí
účinkoval spevácky zbor Ferenca Erkela z mesta Szécsény, skupina Singing Teens, pôsobiaca pod
záštitou Základnej školy Štefana Koháriho II., miešaný zbor Blaha Lujza z Rimavskej Soboty, žiaci
Základnej umeleckej školy vo Fiľakove - Tomáš Balog a Bartolomej Bogdán, komorný spevácky
zbor Cantabile zo Šalgótariánu a Ženský spevácky zbor Melódia. Podujatie bolo realizované s
ﬁnančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Foto - Archív OZ Melóodia

Netradičným momentom Hradných hier bolo
odliatie a osadenie zvona niekdajšej hradnej
kaplnky, ktorý bude odteraz ďalším atraktívnym výstavným prvkom pre prichádzajúcich
návštevníkov.

Dňa 15.-16. júna 2019 sa uskutočnil jubilejný, 20. ročník Fiľakovských hradných hier, ktoré
boli tento krát zamerané na historické remeslá. Podujatia sa celkovo zúčastnilo približne 1500
záujemcov.

Súčasťou programu Hradných hier boli bojové ukážky, sokoliarske predstavenie, verbovanie
vojakov, ukážka zbraní, H&B súboje, historické tance, autentická stredoveká hudba, dobová
kuchyňa, obrie bábky, zabávači a remeselný jarmok. FOTKY - Gergely Photo
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Poznáte vo Fiľakove výnimočný strom?
Zapojte ho do súťaže!
CHKO Cerová vrchovina oslavuje 30 rokov. Vyhlásila preto súťaž Najkrajší
strom Cerovej vrchoviny. Každá obec môže navrhnúť jeden strom vo svojom
katastrálnom území, pričom strom môže rásť kdekoľvek – na lúke, v lese, v
intraviláne alebo pri ceste. Poznáte strom, ktorý si tento titul zaslúži? Pošlite
jeho fotku aj s údajmi, ktoré o ňom viete, do 1. augusta na mailovú adresu sebastian.gaspar@filakovo.sk. Komisia vyberie jeden strom, ktorý posunie ďalej
do súťaže.

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v júli 2019
Výstava „Staronové poklady múzea“
do
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
10. 08.
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Výstava „História colníctva“
Miesto: Hradné múzeum vo Fiľakove
do
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
25. 08.
Spoluorganizátor: Spolok histórie colníctva a finančnej
správy
UDVart 2019 – Hudobno-kultúrny festival

MsÚ

Vedeli ste, že ...
...popol generála Bema prevážali do jeho rodnej zeme cez Fiľakovo? Popol generála Bema na slovenskom území... pod takýmto názvom vznikol 28. júla
1929 článok v novinách Prágai Magyar Hírlap, kde sa písalo: Popol generála
Bema, hrdinu boja za slobodu, ktorý prevážajú Poliaci z mesta Aleppo do
mesta Tarnow, dnes o piatej hodine dorazil od Maďarska na československú hranicu. Vlak, ktorý prevážal jeho popol, vítal československý minister
národnej obrany spolu s viacerými dôstojníkmi na fiľakovskej stanici. Delegácia položila veniec na popol generála Bema, na ktorom stálo: „Chrabrému
bojovníku, gen. Bémovi ministr národní obrany Udržal“. Vo Fiľakove a v Lučenci,
kadiaľ vlak prechádzal, dav Maďarov zložil hold pred veľkorysým hrdinom
boja za slobodu a pred dôverným priateľom Petőfiho.

Vladimír Cirbus, preklad: kp

Milí čitatelia!

P
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onúkame vám možnosť zverej- Cenník plošnej inzercie:
nenia inzercie v našich novinách 1/32 strany (51 x 35 mm) 8 €
Fiľakovské zvesti. Nakoľko sme však 1/16 strany (51 x 70 mm) 15 €
mesačník, neodporúčame uverejňo- 1/8 strany (102 x 70 mm) 26 €
vať súrne inzeráty. Okrem plošnej 1/4 strany (102 x 140 mm) 50 €
inzercie vám ponúkame aj možnosť 1/2 strany (204 x 140 mm) 90 €
uverejnenia riadkovej inzercie za vý- 1/1 strany (204 x 280 mm) 180 €
hodné ceny. Cena inzercie závisí iba
na počte slov, nie na ploche, vďaka Ceny sú uvedené v prípade doručenia hotového vizuálu. Za vytvorenie
čomu výrazne ušetríte!
Noviny sú doručované každý me- nového vizuálu a za prípravu či presiac do všetkých poštových schránok klad PR článku sa tieto ceny navyna území mesta Fiľakovo, sú uverej- šujú o 30%, minimálne však o 10 €.
ňované online na webovej stránke V prípade opakovania inzerátu vo
www.ﬁlakovo.sk a nájdete ich aj vo viacerých číslach sú ceny zvýhodnené
vybraných trafikách a mestských in- v závislosti od počtu opakovaní (opaštitúciách. Dostanú sa tak ku všetkým kovanie 2-3krát: zľava 10% z výslednej sumy; opakovanie 4-6krát: zľava
Fiľakovčanom.
V prípade záujmu o uverejnenie in- 15% z výslednej sumy; opakovanie
zercie, musia byť doručené písomne 7-10krát: zľava 25% z výslednej sumy
do 15. dňa v mesiaci na emailové ad- a celoročný inzerát zľava 30% z výresy uverejnené v tiráži novín, poštou slednej sumy).
na adresu: Mesto Fiľakovo, Radničná Cenník riadkovej inzercie:
25, 986 01 Fiľakovo (v oboch prípa- Inzerát do 10 slov: 2 €
doch spolu s údajmi na fakturáciu) Inzerát od 11 do 25 slov: 5 €
alebo osobne v klientskom centre Inzerát nad 26 slov: účtovaný ako
MsÚ u Ivety Cíferovej s možnosťou plošná inzercia podľa rozsahu
platby v hotovosti.

16.00 Tvorivé dielne: creativ workshop, festivalové inštalácie, remeselnícke dielne
16.00 Architektúra: Fiľakovo v dielach poslucháčov STU v Bratislave (prezentácia)
04. 07. 17.30 Výtvarné umenie: Diela Adely Vilhan Vašovej – Lédy
16:00
& Kristíny Šuhajovej (vernisáž)
18.00 Vážna hudba: Hudobné ročné obdobia – Letný koncert
klasickej hudby: Štefan Szabó & Ján Fiala
19.00 Divadlo: Kumšt (komédia) – Csongor Kassai, Gregor
Hološka, Martin Mňahončák
21.30 Koncert: PARNO GRASZT (HU)
UDVart 2019 – Hudobno-kultúrny festival
16.00 Tvorivé dielne: creativ workshop, historická fotografická dielňa, remeselnícke dielne
16.00 Architektúra: Fiľakovo v dielach poslucháčov STU v Bratislave (prezentácia)
16.30 Koncert: Pázsit (SK)
05. 07. 17.30 Predstavenie: Sprievodca do sveta opery – ukážky z
Mozartových opier so sprievodným textom v maďarčine:
Klára Kolonits (soprán), Attila Erdős (barytón), Dániel
Dinyés (klavirista, rozprávač)
19.00 Beseda: Literatúra, film a Lučenec – Peter Balko, spisovateľ, scenárista a Klaudia Mikuš Kovácsová
21.00 Koncert: FRAJARA PUTIKA (CZ)
22.30 Večerné kino: Čiara (Scenár: Peter Balko)
UDVart 2019 – Hudobno-kultúrny festival
16.00 Tvorivé dielne: historická fotografická dielňa, remeselnícke dielne
16.00 Architektúra: Fiľakovo v dielach poslucháčov STU v Bratislave (prezentácia)
19.30 Koncert: PETER LIPA BAND (SK)
21.30 Koncert: Ferenczi György és az 1ső PESTI RACKÁK
(HU)
23.00 Jam sassion: MONTANARO (FR)
Sprievodné programy: Filmový kútik, performance, progra06. 07.
my pre deti (hravá angličtina, remeselnícke dielne, lukostreľba, detský stolný futbal, spoločenské hry), súťaž na lezeckej
stene, projekcia na steny, chill stan, knižný bazár, stolný
futbal, biliard, ručne vyrobené spoločenské hry, remeselné
pivá
Miesto: Dvor Mestského vlastivedného múzea
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Fondu na podporu umenia.

(r)

1. – 4. júl

16:00

16:00

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

Letné tábory 2019
ZŠ Školská

Letný denný tábor

1. – 12. júl

ZŠ Štefana Koháriho II.

Letný denný tábor

Júl

OZ Fiľakovskí vlci

Letný tábor Fiľakovských vlkov

29. júl – 2. august

Novohrad - Nógrád Geopark

Letný tábor

4. – 14. august

47. skautský zbor Štefana Koháryho II.

Letný skautský tábor
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„Moje zamestnanie je pre mňa koníčkom“ Voľby riaditeľov základných škôl

D

Tento výrok je životným krédom učiteľa, donedávna zástupcu riaditeľky školy, výchovného poradcu, ale aj športovca, hudobníka a tohtoročného laureáta
Ďakovnej plakety J.A. Komenského, ktorú
dostal počas Osláv Dňa učiteľov. Niekoľkými otázkami sme nazreli do súkromia
a postojov Mariana Bozóa.

Čo vás priviedlo k povolaniu učiteľa,
kto bol vašou inšpiráciou alebo vzorom a ako dlho sa tomu venujete?
Mal som to šťastie, že som sa v mojom živote stretol s dobrými učiteľmi
od základnej školy, cez ZUŠ až po
gymnázium, čiže formovanie tohto
povolania som mal, takpovediac, od
útleho veku. Ako žiak som v letných
mesiacoch navštevoval pionierske
a letné detské tábory. Obdivoval som
prácu vedúcich oddielov, ktorú som
napokon vykonával aj ja počas štúdia na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Od jej skončenia v roku
1996 toto povolanie vykonávam len
s jednoročným prerušením, z dôvodu
základnej vojenskej služby, až dodnes.
Vašou doménou je asi hudobná výchova, prečo? Aké predmety ste mali radi
ako žiak?
Ani by som netvrdil, že práve hudobná výchova je mojou doménou, keďže
sa aktívne venujem telesnej výchove. Hlavne posledné roky rozvíjame
v meste florbal, o ktorom som už popísal veľa článkov. Na druhej strane,
k ľudovej piesni ma priviedli moji rodičia a starí rodičia, ktorí ma naučili
množstvo krásnych piesní. To sa zrejme odzrkadlilo aj vo mne, keďže som
to spojil s hrou na akordeón a dodnes
je harmonika môj dobrý pomocník
nielen na hodinách hudobnej výchovy, ale aj vo voľnom čase. Čo sa týka
ostatných predmetov, každý je iný,
v každom sa dá nájsť oblasť, ktorá je
zaujímavá a práve preto som si vybral
učiteľstvo 1. stupňa ZŠ.
Niekoľko rokov ste boli zástupcom
riaditeľky školy, onedlho začnete
pôsobiť ako jej riaditeľ. Čo pre vás vaša
škola znamená?
Život prináša mnohé zmeny a situácie, na ktoré musíme reagovať. Tak je
to aj v tomto prípade. Som na škole už
23 rokov a prešiel som si skoro všetkými pozíciami od učiteľa či výchovného poradcu až po zástupcu riaditeľky. Táto škola mi dala od začiatku
množstvo príležitostí práce s deťmi,
sebarealizácie, pocítil som silu a spoluprácu kolektívu. Naučila ma zmysluplne pracovať a odovzdávať žiakom
hodnoty a vedomosti, ktoré človek
počas života nadobudne a zároveň
možnosť sa stále vzdelávať a zdokonaľovať. To, že sa ujmem funkcie riaditeľa, je pre mňa veľká zodpovednosť

Marian Bozó. FOTO - kmk

nielen za seba, kolegov a pracovníkov
školy, ale hlavne za žiakov a rodičov,
ktorí nám dali dôveru a zapísali svoje
deti do našej síce malej, ale srdcom
veľkej rodinnej školy.
Aké ste mali pocity pri preberaní svojho ocenenia, bolo to pre vás prekvapenie?
Prácu, ktorú vykonávam, mám rád
a nikdy som ju nerobil zo zištných
dôvodov. Mal som dobrý pocit, že
žiaci, ktorých učím, dosahujú výborné úspechy. Radosť žiakov z úspechu
a víťazstva bola mojím hnacím motorom a dodnes ním aj je. S mnohými
žiakmi, ktorých som učil, sme dobrí
kamaráti a často sa stretávame aj
v bežnom živote. Pre mňa je najväčším poďakovaním, keď sa mi žiak na
ulici pozdraví, prihovorí a neodvráti
odo mňa tvár. Ocenenie ma dosť prekvapilo, pretože v meste je veľa dobrých učiteľov, ktorí by si to zaslúžili
rovnako ako ja. Toto ocenenie som
dostal aj vďaka kolektívu našej školy,
ktorí mi vytvorili podmienky na realizáciu mojich plánov a boli mi vždy
vo všetkom nápomocní.
Máte blízko aj k športu a iným oblastiam života. Čo vás najviac baví, kde
viete najlepšie relaxovať?
Okrem práce, v ktorej sa stretávam
hlavne so športom a hudbou, sú tieto
dve oblasti, spolu s rodinou, aj mojimi
koníčkami. Veľmi rád lyžujem, hrám
tenis, stolný tenis, florbal a kolky.
Mám šťastie, pretože najlepšia práca
je tá, ktorá je človeku aj koníčkom.

Iveta Cíferová

ňa 8. apríla 2019 bolo vyhlásené mestom Fiľakovo výberové
konanie na miesto riaditeľa vo všetkých štyroch základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Výberové konania sa uskutočnili
v období od 10. do 13. júna. Na základe návrhov rád škôl, ktoré plnili
funkciu výberových komisií, zriaďovateľ vymenoval opätovne Rolanda
Bozóa a Štefana Ujpála za riaditeľov
dvoch najväčších základných škôl, ZŠ
Štefana Koháriho II. s vyučovacím
jazykom maďarským a ZŠ Školská 1.
Ich terajšie funkčné obdobie končí 30.
júnom, nové dekréty o vymenovaní,
ktoré prevzali z rúk primátora mesta
dňa 20. júna na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva vo Fiľakove, sú platné
od 1. júla na dobu 5 rokov.
Doterajší riaditeľ ZŠ Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským Štefan Šimko sa už neuchádzal o miesto riaditeľa školy. Z dvoch
nových uchádzačov výberová komisia nenavrhla vymenovať žiadneho,
keďže tajné hlasovanie sa skončilo
nerozhodne. Zriaďovateľ školy vyhlási nové výberové konanie, dovtedy

bola poverená vykonávaním funkcie
riaditeľa terajšia zástupkyňa riaditeľa Ildikó Kotlárová. Jej poverenie je
platné od 1. júla na dobu max. 6 mesiacov. Odchádzajúcemu riaditeľovi
školy Štefanovi Šimkovi úprimne ďakujeme za jeho dlhoročnú prácu pedagóga a riaditeľa a prajeme mu, aby
si v dobrom zdraví a dlho spokojne
užíval zaslúžený dôchodok.
Do funkcie riaditeľa Základnej
školy Farská lúka 64/A bol zvolený Marian Bozó, ktorý bol doteraz
zástupcom riaditeľa na tejto škole.
Funkciu riaditeľa bude vykonávať od
15. augusta. Doterajšia riaditeľka Ildikó Wágnerová, ktorá so svojou školou dosahovala vynikajúce výsledky
a nepopierateľne mala veľké zásluhy
na rozvoji najmenšej základnej školy v meste, požiadala o rozviazanie
pracovného pomeru a bude pokračovať v pedagogickej a manažérskej
činnosti na inej škole. Za dlhoročnú
a obetavú prácu vo funkcii riaditeľa
školy jej úprimne ďakujeme a v ďalšej
výchovno-vzdelávacej činnosti želáme veľa úspechov.

Peter Fehér

Detský domov Pastelka oslavuje piate výročie

U

ž je tomu päť rokov, odkedy sa
v našom meste na adrese Ružová 40 otváral Detský domov „PASTELKA“ ( Centrum pre deti a rodiny).
Žije v ňom deväť detí, ktoré majú súdom nariadenú ústavnú starostlivosť.
Starajú sa o nich tri vychovávateľky
a tri pomocné vychovávateľky počas
celého roka, 24 hodín denne. Riaditeľstvo sídli v Lučenci, odkiaľ koordinujú činnosť a fungovanie v rodinných
domoch vo Fiľakove a Vidinej. Deti,
ktoré sú momentálne v našom centre,
navštevujú miestne základné školy
s maďarským aj so slovenským vyučovacím jazykom. Počas tých piatich
rokov už viaceré deti dovŕšili 18 rokov. Odišli od nás do samostatného
života.
Výchova v našom centre je rodinného typu, čo znamená, že deviatim deťom zabezpečujeme školskú
dochádzku, zdravotnú starostlivosť,
stravovanie a užitočné využitie voľného času. Našim hlavným cieľom je,

aby sa deti čím skôr mohli vrátiť do
svojich biologických rodín.
Pekné výsledky sme dosiahli
v rôznych projektoch, do ktorých
sa pravidelne zapájame. Pravidelne
sa zúčastňujeme aj na tradičných
vianočných trhoch vo Fiľakove aj
v Lučenci. Získané finančné prostriedky využívame na spestrenie
voľnočasových aktivít našich detí. Počas zimných a letných prázdnin deti
absolvujú tábory, okrem toho pre
nich organizujeme rôzne zaujímavé
výlety, túry, chodíme s nimi na kúpalisko. Snažíme sa o to, aby príjemne
prežívali aj tieto horúce letné dni.
Touto cestou by sme chceli poďakovať za všetky dary, ktoré sme dostali
od dobrých ľudí z nášho okolia – šaty,
ovocie, sladkosti a ďalšie. Ďakujeme!

Agáta Šimonová, vychovávateľka

JÚN 2019
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Poďakovanie

Hurá, prázdniny!

Žiaci Základnej umeleckej školy – MAI vo Fiľakove sa 16. apríla zúčastnili exkurzie do Banskej Bystrice, kde si po krátkej prehliadke mesta pozreli
predstavenie Štátnej opery Hello, Dolly! autorov M. Stewwarta a J. Hermana.
Známy melódie muzikálu, ich umelecký prednes, živá orchestrálna hudba
a atraktívne scénografické riešenia navodili nezabudnuteľnú atmosféru a zážitok. ZUŠ-MAI touto cestou ďakuje mestu Fiľakovo a OZ Mladý umelec za
podporu k výletu, odborne doplňujúcemu vyučovací proces.

ZUŠ

VÝZVA
Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove usporiada
dňa 17. augusta 2019 podujatie spojené s jarmokom pod názvom

XXIX. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo

Z

áver školského roka na ZŠ na
Školskej ulici bol bohatý na
netradičné vzdelávanie, tvorivé aktivity a vedomostné aj športové súťaže.
Vo štvrtok 16. mája sme privítali
v našej telocvični mamičky, babičky
a tety na slávnostnej akadémii pri
príležitosti Dňa matiek. Naše deti im
ponúkli bohatý program, v ktorom
nechýbali klasické, ľudové a moderné
tance, spev či prednes poézie. Pripravovali sa pod vedením svojich pedagógov.
Vo štvrtok 30. mája prebehol na
škole tematický Deň histórie. Žiaci
spoznávali dejiny Slovenska formou
hier, prednášok a ukážok remesiel,
ktoré si aj vlastnoručne vyskúšali. Zabavili sa aj na interaktívnom divadelnom predstavení historickej skupiny
Via Historica. Tretiaci a štvrtáci absolvovali prednášky o našej minulosti
priamo na Fiľakovskom hrade. Každoročne sa úspešne zapájame aj do
súťaží Objavuj Novohrad – Nógrád
Geopark, kde sa vždy dozvieme veľa
informácií o našom okolí. Tento rok
k nim pribudla nová prírodovedná

súťaž o CHKO Cerová vrchovina,
ktorú naše družstvo v Rimavskej Sobote s prehľadom vyhralo. Spomedzi
ďalších vedomostných a tvorivých
súťaží to boli Matematický Klokan,
literárna Dúha, Sládkovičova Radvaň,
Slávik Slovenska a výtvarné súťaže.
Tretiaci absolvovali školu v prírode
v prekrásnom prostredí prírody Liptova.
Naši športovci opäť skvele reprezentovali školu na futbalových a
florbalových súťažiach, Fiľakovskom
crosse, kolkárskom turnaji a na atletických pretekoch. Novinkou bola
úspešná účasť pohybovo nadaných
žiačok na regionálnej prehliadke modernej gymnastiky Zlatá stuha 2019.
Všetci sme si napokon 20. júna zabehli
na tradičnom Behu Olympijského
dňa. Podrobnosti, mená víťazov, ich
učiteľov, fotoalbumy a inšpiráciu
nájdete na našej internetovej stránke
www.zsskolfi.edupage.org .
Všetkým deťom prajeme zaslúžené
veselé prázdniny plné zážitkov!

Diana Szabová

Jarmok bude prebiehať na Podhradskej ulici od 8.00 hod. do 20.00 hod.
a bude sprevádzaný bohatým kultúrnym programom. Usporiadatelia pozývajú najmä predajcov s gastrostánkami so špecialitami a lahôdkami, predajcov darčekov, detských hračiek, šperkov, bižutérie, ľudových a remeselníckych výrobkov a rôznych doplnkov. Od predajcov sa vyberá poplatok za
trhové miesto 2 €/ m2.
Predaj na jarmoku je organizovaný formou prihlášok. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť spolu s povinnými dokladmi do 12. 08. 2019. Prihlášky doručené po tomto termíne alebo prihlášky bez povinných dokumentov nebudú
akceptované. Usporiadatelia si s prihliadnutím na kapacitné možnosti vyhradzujú právo výberu účastníkov a určenia rozmiestnenia jednotlivých
predajných stánkov jarmoku.
Prihlášku na jarmok a zoznam povinných príloh nájdete na stránke www.
filakovo.sk alebo na www.kultura.filakovo.sk. Záväzné prihlášky s povinnými prílohami žiadame zasielať poštou na adresu: Mestské kultúrne stredisko,
Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo alebo elektronicky na msks@filakovo.
sk. Viac informácií na tel. čísle: +421 950 689 610.

Mesto Fiľakovo
vyhlasuje

v zmysle § 281 až § 288
Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n.
p. obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj
mestských pozemkov parc.
CKN č. 3472/2 o výmere 874 m2 a parc. CKN č. 3472/30 o výmere 28 m2 ako
celok (spolu 902 m2), ktoré sú situované na konci ul. J. Kráľa vo Fiľakove pod
Vereškou.
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) je zverejnené na úradnej tabuli
mesta a na webovom sídle : www.filakovo.sk . Súťažné podmienky OVS súťaže
a bližšie informácie poskytne vedúci odd. ekonomiky a majetku mesta Zoltán
Varga, kanc.č. 12, tel. 0915264290,
e-mail: zoltan.varga@filakovo.sk

Tiráž
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Erik Gallo, pýcha ﬁľakovských kolkárov Výsledky výtvarného
odboru ZUŠ-MAI

FOTO - kmk

V

Ladislav Flachbart a Erik Gallo. FOTO - archív LF

V

minulom čísle našich novín sme priniesli krátku, ale o to horúcejšiu správu o tom, že do nášho mesta priniesol z českých Rokycian titul majstra
sveta v dorasteneckej kategórii kolkárskeho športu
mladučký Erik Gallo. Má len 18 rokov, no kolkom
sa venuje už tretinu života. Priviedla ho k nim jeho
učiteľka zo ZŠ na Školskej ulici Magdaléna Bábelová, keď Erik začal navštevovať jej kolkársky krúžok.
„Už vtedy sa mu darilo najviac zo všetkých, mal najväčšiu
vôľu, bol húževnatý a veľmi skromný. Na jeho úspechy
som nesmierne hrdá,“ povedala Bábelová.
V Erikovi bolo záujem o šport badať na prvý pohľad. Na veľké prekvapenie rodičov si však napokon
zvolil kolky. „Už v 12-tich rokoch si vybral tento šport.
Ja som sa mu nikdy nevenoval, ani som nevedel, o čo ide.
Keď sme ho ale začali sprevádzať na turnajoch, hneď nás
to chytilo,“ povedal Erikov otec Marian. Rodičia Erika po celé roky podporovali a pomáhali mu rozvíjať
jeho talent. Na svojho syna sú dnes právom pyšní.
„Majstrovstvá sveta boli pre nás úžasným zážitkom, ktorý
dodnes vstrebávame. Ako všetci rodičia, v kútiku duše sme
dúfali, že vyhrá. Avšak pre nás bol obrovský úspech už len
to, že sa tam vôbec dostal. Sme naňho veľmi hrdí,“ dodal.
Dobrú partiu kolkárov – spolu s Viliamom Magom, Danielom Mihalim a Patrikom Pálom – po
Bábelovej dostali do rúk ďalší aktívni kolkári a zá-

roveň tréneri, akými sú Peter Pastorák, Robert Nagy
či Alexander Šimon. „Keď som sa dozvedel, že Erik je
majster sveta, nemohol som tomu uveriť. Je to úžasná vec,
ktorá nám ale naplno dôjde asi až časom. Znamená to
pre nás veľa, značka FTC je vďaka Erikovi odteraz o čosi
viac,“ povedal Šimon.
Erik má na konte už niekoľko majstrovských titulov, avšak byť najlepším vo svojej kategórii na celom svete, je preňho splneným snom. Svetový šampionát ale prežíval s pokojom. „Bol som rád už z toho,
že som sa tam dostal. Bol som na seba hrdý. Na súťaži som
sa vôbec nehecoval, nemyslel som na víťazstvo, hral som
svoju hru,“ povedal Erik, ktorému sa podarilo zhodiť
631 kolov a za ním skončili favorizovaní kolkári
z Nemecka, Chorvátska, Srbska, Čiech i Slovinska.
Zo svetovej súťaže si napokon domov priniesol
kompletnú zbierku vzácnych kovov.
Bez kolkárskeho športu si už budúcnosť predstaviť nevie. Má okolo seba veľké vzory, kvalitnú podporu v rodine a v celom kolkárskom oddiele FTC
a cieľ neustále sa zlepšovať. „Viem, že je to len začiatok.
Budem na sebe tvrdo makať, poslúchať trénerov, pracovať
na kondičke a hrať vždy čo najlepšie. Je to náročná hra,
ale krásny šport,“ uzavrel.

ic, kmk

Fiľakovskí futbalisti skončili v tabuľke piati

F

utbalové mužstvo FTC ukončilo sezónu
2018/19 na piatom mieste Tipos III. ligy Stred.
Nazbieralo 50 bodov za 16 výhier a dve remízy. Po
predošlých ročníkoch, kedy sa často skloňovali slová záchrana ligy, bol tento rok mimoriadne úspešný.
„Keby mi niekto pred sezónou povedal, či budem s piatym
miestom spokojný, tak nezaváham a poviem áno. Teraz
však vidíme tabuľku, kde nás od tretieho miesta delia iba
3 body. Ak by sme zvládli napríklad zápasy s Čadcou či
Liptovskou Štiavnicou, tak sme mohli byť tretí. To ma
trochu mrzí, ale v globále vládne spokojnosť,“ zhodnotil
Attila Visnyai, prezident FTC Fiľakovo.
Žlto-modrým sa v januári podarilo ustáť situáciu, kedy nečakane odišiel tréner János Vízteleki.
Vedenie klubu rýchlo zareagovalo a našlo náhradu
v podobe Tomáša Boháčika. Ten náročnú úlohu
naskočiť na rozbehnutý vlak zvládol a Fiľakovo
ukormidloval k piatemu miestu. „Chceme, aby Tomáš Boháčik ostal našim trénerom. Stať sa môže čokoľvek, ale veríme, že ostane na lavičke Fiľakova,“ vyjadril
sa Visnyai. FTC chce krátku prestávku využiť na
čiastočnú rekonštrukciu a posilnenie kádra, ktorý
by v ďalšej sezóne mal bojovať o pozíciu na prvých

FOTO - Alexander Mede

piatich miestach. Cieľ ostáva rovnaký, zapájať domácich, dorastencov aj odchovancov. K naplneniu
vytúžených cieľov by okrem hráčov mala prispieť
aj partia okolo fiľakovského futbalu. „Realizačný tím,
funkcionári, náš hospodár Ľubo Šimkovič, kameraman,
usporiadatelia a každý jeden, kto pomáha k chodu klubu
si zaslúži obrovskú vďaku. Tí ľudia obetujú svoj voľný čas
tomu, aby bol futbal vo Fiľakove na úrovni. Veľké ďakujem patrí vedeniu mesta, sponzorom a podporovateľom.
Na záver si nechávam našich verných fanúšikov, ktorí
sú najlepší v celej lige, čo viackrát potvrdili aj naši súperi. Ďakujem za ich podporu a tešíme sa na novú sezónu,“
uzavrel prezident FTC.

Klaudia Mikuš Kovácsová

školskom roku 2018-2019 sa žiaci výtvarného
odboru Základnej umeleckej školy – Művészeti
Alapiskola vo Fiľakove zúčastnili 14 súťaží, na ktoré
škola odoslala 240 prác detí. Výsledky z niektorých
súťaží zatiaľ čakáme, k ich zverejneniu dôjde až
v ďalších mesiacoch. Doposiaľ sme hrdí na už verejné umiestnenia, z nich vyberáme tie najvzácnejšie - medzinárodné, celoslovenské a tie lokálne, ku
ktorým máme osobitný vzťah.
Medzinárodnú súťaž Ríša fantázie organizuje
Opatovská ZUŠ v Lučenci (15.3.2019) a naša škola
sa jej zúčastňuje v niekoľkých kategóriách už viac
rokov. V tomto roku 2. miesto získala Eszter Kelemen (žiacka Jany Bialovej), 3. m. Ingrid Péter Havranová (Bialová), do strieborného pásma zaradila
porota Zuzanu Spodniakovú (Bialová), do bronzového Rebeku Juhászovú a Antóniu Gášparovú (pedagóg Beáta Véghová).
Celoslovenskú súťaž Maľujeme Timravu organizuje Matica slovenská. V Polichne 6.10.2018 získali
ceny nasledovní: 2. miesto Emma Donauer (Véghová), 3. m. Denisa Szabová (Bialová), čestné uznanie:
Katarína Sojková (Bialová).
Novoročenky – ide o celoslovenskú súťaž organizovanú ZUŠ v Rimavskej Sobote (21.1.2019), naši
žiaci priniesli: 2. miesto Dominik Ferencz (Bialová)
a Čestné uznania Emma Györmayová, Panka Illés
(Bialová), Tamás Cupper (Véghová).
Na celoslovenskej súťaži Jarné zvyky na pohľadnici v Myjave 6.4.2019 boli na prvých miestach až
štyria naši žiaci v rôznych kategóriách: 1. miesta
Regina Kovácsová
Petra Olšiaková a Henrieta Kelemenová a 2.
miesto Matúš Jakúbek, všetci sú zverencami Jany
Bialovej.
Na ďalšej celoslovenskej súťaži Maľovaná ZUŠ
v Banskej Bystrici získala žiačka Bialovej Vanesa
Goldčiterová cenu predsedu poroty.
Objekt a tieň je súťaž ZUŠ v Rimavskej Sobote
(1.3.2019), vyhrala ju Nikoleta Magyarová, čestné
uznanie dostala Réka Mária Radicsová (pedagóg
Véghová).
Vesmír očami detí organizuje CVČ a ZUŠ v Lučenci, porota ocenila aj našich žiakov: Lianu Mrázovú, Tamaru Olšiakovú a Barboru Rapiovú (Bialová) a tiež Andrása Tótha (Véghová).
Na súťaž v Prši s názvom Spojený s rodnou zemou, venovanú pamiatke akademického maliara
Bacskaiho, chodí každý rok tradične zo ZUŠ aj
hudobný a literárno-dramatický odbor, ktorý na
vernisáži zabezpečuje kultúrny program. Ocenenia získali: Barbora Rapiová (Bialová), Mariana
Juhászová (Véghová) a Viktória Vaššová (Bialová).
Každému žiakovi a ich učiteľkám gratulujeme.

ZUŠ

