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Námestie zdobí
nová busta grófa

Mestské oslavy dopadli na výbornú

Futbalisti FTC
s novým trénerom

Bronzovú bustu grófa Štefana
Koháriho II. odhalili pred kostolom počas osláv Palóckych
dní s Dní mesta. 2. strana

V rámci veľkolepého festivalu
na návštevníkov čakalo vyše
40 programov, vystúpilo až
250 účinkujúcich. 6. strana

Boháčika nahradil miestnym
dobre známy tréner Eugen
"Jenci" Bari. Trúfa si na najvyššie priečky ligy. 8. strana

Dobrovoľní hasiči oslávili 125. výročie. Dostali novú zbrojnicu

O niekoľko dní dostanú hasiči aj nové vozidlo. FOTKY - Zoltán Schnelczer

D

Č. 8

obrovoľní hasiči majú nové sídlo. Mesto pre
nich zrekonštruovalo priestory v garážach
mestského bytového podniku Filbyt. Samospráva
na tento účel získala z Ministerstva vnútra SR dotáciu vo výške takmer 30-tisíc eur. Novú zbrojnicu
odovzdali počas osláv Dní mesta.
Garáže Filbytu prešli v posledných mesiacoch
veľkými zmenami. Vďaka dotácii ministerstva
vnútra a vlastným zdrojom mesta, spolu vo výške
takmer 60-tisíc eur, ich samospráva prispôsobila
potrebám dobrovoľných hasičov. V rámci obnovy vymenili staré okná za nové plastové, pribudli
tiež zateplené vstupné brány na elektrický pohon.
Garáže aj vnútorné priestory dostali nové omietky
i podlahy. Doplnila a rozšírila sa vykurovacia sústava, vďaka čomu sú temperované aj garáže. Vymenili rozvody, doplnili sa svietidlá a systém odsávania
spalín. „Za päť rokov sme s dobrovoľnými hasičmi dosiahli pekné výsledky. Najprv sme od ministerstva vnútra
dostali repasovanú Tatru, neskôr protipovodňový balíček.
Dnes im odovzdávame novú zbrojnicu, ktorú ministerstvo
podporilo takmer 30-tisícmi eur. Dnes môžem prezradiť,
že o niekoľko dní dostanú aj nové auto Iveco Daily. Čo sa
týka vybavenosti aj sídla, bude tak náš zbor už na vysokej
úrovni,“ povedal primátor Attila Agócs. Dobrovoľných hasičov v mene vedenia mesta zároveň za ich
činnosť pochválil. „Máme veľmi aktívnych a šikovných
hasičov, aj preto sa ich snažíme čo najviac podporiť. Patria k najaktívnejším spolkom v meste, okrem hasičstva

Zľava Attila Agócs, Marian Mesiarik a Peter Albert.

sa angažujú aj na kultúrnych podujatiach, v charite a sú
vždy nápomocní,“ dodal.
Miestni dobrovoľní hasiči sa novým priestorom
veľmi tešia. Podľa ich predsedu Mariana Mesiarika
boli pre nich doterajšie priestory v sídle profesionálnych hasičov nevyhovujúce. „Mali sme k dispozícii len jednu maličkú miestnosť, ktorá slúžila zároveň
ako kancelária, zborovňa, šatňa aj sklad a jednu garáž,
kde sa zmestilo iba jedno auto. Nemali sme ani sociálne
zariadenia,“ zdôvodnil. Mesiarik vidí najväčšiu výhodu novej zbrojnice v tom, že odteraz budú mať
celú techniku na jednom mieste. „Doteraz boli od seba
vzdialené viac ako jeden kilometer, čo nám komplikovalo
výjazdy. Rovnako pomôže aj vykurovanie garáže, vďaka
čomu budeme môcť mať v aute vodu aj počas zimy a nemusíme sa báť, že nám zamrzne,“ vysvetlil. V nových
priestoroch sa vďaka zborovni bude môcť rozvíjať
aj ich klubová činnosť. „Pravidelne sa stretávame minimálne dvadsiati, veľmi nám preto väčšie priestory uľahčia
prácu,“ dodal.
Novú zbrojnicu hasičom oficiálne odovzdali
počas Palóckych dní a Dní mesta. Pri tejto príležitosti si tiež pripomenuli 125. výročie dobrovoľného hasičstva vo Fiľakove. Po oficiálnej časti hasiči
predviedli ukážky hasenia, predovšetkým požiarov
vznikajúcich v domácnostiach. Nechýbala vystavená technika či zábava v pene. Podujatie ukončili
spanilou jazdou po meste.

Hasiči predviedli aj ukážky hasenia.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Dobrovoľný hasičský spolok (Füleki Önkéntes Tűzoltó Testület) vo Fiľakove vznikol v roku 1894. Medzi
jeho prvými čelnými predstaviteľmi boli Ervin Stephani, Štefan Slovák i Vilmos Hulita. Prvý výcvik hasičov viedol zdarma András Hricsovszky, zástupca veliteľa dobrovoľných hasičov zo Salgótarjánu. Vo Fiľakove zaviedol heslo „Együtt egymásért“ (Spoločne pre všetkých - navzájom). Spočiatku mali vo výzbroji
len jednu malú striekačku, v roku 1907 zakúpili novú, modernejšiu. Od roku 1912 mali novú zbrojnicu
a strážnicu v mestskom dome (dnešný mestský úrad). Neskôr vystriedali ďalšie miesta, nová zbrojnica je
ich štvrtým sídlom. Súčasný hasičský zbor funguje od roku 2014, má 22 stálych členov, z ktorých 13 je
zaradených do výjazdovej jednotky. Za päť rokov absolvovali 100 výjazdov.

Nechýbala ani tradičná zábava v pene.
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Námestie pred kostolom po novom
zdobí aj bronzová busta grófa

Ľ

udí prechádzajúcich Koháryho námestím víta
už niekoľko dní nová atrakcia. Bronzovú bustu grófa Štefana Koháriho II. odhalili počas osláv
Palóckych dní.
Za vznikom sochy stojí miestne občianske združenie Koháry. Ako priblížil jeho predseda Ladislav
Estefán, myšlienka vznikla počas členskej schôdze
pred dvomi rokmi. „V diskusii člen predsedníctva Vince
Erdős poukázal na to, že síce máme Koháryho námestie
pred kostolom, ale chýba tam socha grófa, a že OZ Koháry by sa mohlo stať iniciátorom myšlienky ju tam postaviť,“ priblížil predseda s tým, že na schôdzi tenSkauti pri novej buste. FOTO - Z. Schnelczer
to zámer rovno aj odsúhlasili. Nakoľko združenie
nemalo dostatok peňazí, rozhodli sa usporiadať
verejnú zbierku a zaregistrovali sa aj na získanie prostriedkov. Žulový podstavec za približne 1800
2 % z daní. Zbierka prebiehala od júla 2017 až do eur zafinancovala samospráva. „Zvyšné náklady ako
betónový základ, terénne úpravy či prepravu podstavca
februára 2019.
uhradilo
združenie zo svojich zdrojov,“ doplnil.
Členovia chceli na námestí pôvodne postaviť
Podľa Estefána je busta posledným počinom
bronzovú sochu Koháriho v životnej veľkosti. „Podľa cenových ponúk by však stála od 20- do 60-tisíc eur, združenia a akousi pamiatkou na jeho činnosť.
a to bez ďalších výdavkov na betónový základ, žulový „Vzhľadom k tomu, že naše členstvo je prestarnuté a mnohí
podstavec a podobne. Bolo jasné, že toľko prostriedkov sa už napriek záujmu fyzicky nevedia zapojiť do našich
sa nám nepodarí získať,“ vysvetlil Estefán s tým, že aktivít, pričom mladá generácia neprejavuje záujem, rozmyšlienky prejaviť úctu grófovi sa vzdať nechceli, hodli sme sa činnosť OZ Koháry ku koncu roka ukončiť,“
preto zvolili kompromis v podobe busty. „Členstvu uzavrel.
Štefan Kohári II. sa narodil 11. marca 1649
sme premietli fotografiu reliéfu grófa od sochárky z Maďarska Györgyi Lantos. Prevedenie reliéfu sa im páčilo, a umrel 29. marca 1731. Bol básnikom, poľným
maršalom, krajinským sudcom a posledným hradpreto sme nadviazali so sochárkou kontakt.“
Na projekte pracovalo všetkých vyše 60 členov ným kapitánom Fiľakovského hradu. Stal sa ním už
združenia, ktorí so zbierkou pomáhali. „Pomáha- ako 15-ročný, po smrti svojho otca, ktorý padol na
li aj nečlenovia, ktorí prispeli do verejnej zbierky alebo bojisku. Počas života neochvejne podporoval Habspoukázali na tento účel 2 % svojej dane. Všetkým za to burgovcov a rekatolizáciu, bol obávaným protitupatrí vďaka,“ dodal. Z predaja suvenírových karti- reckým bojovníkom a výrazne ovplyvnil aj život
čiek a z verejnej zbierky sa združeniu podarilo vy- vo Fiľakove. Podporoval rozvoj vedy a vzdelanosti,
zbierať vyše 1800 eur. Samotná busta stála 4100 eur, v meste dal postaviť dnešný katolícky kostol.
zvyšok preto muselo združenie doplatiť z vlastných
Klaudia Mikuš Kovácsová

Otvorili výstavu diel novohradského velikána

O

slavy Palóckych dní a Dní mesta sa už tradične
začali v priestoroch Mestského vlastivedného
múzea vo Fiľakove. V tomto roku v nich vystavili
diela a osobné predmety zo života maliara Bélu
Bacskaiho. Výstava bude návštevníkom sprístupnená do 29. novembra.
Vo štvrtok 15. augusta mestské dni zahájili vo
vlastivednom múzeu vernisážou výstavy „Velikáni Novohradu – život a tvorba Bélu Bacskaiho“.
Návštevníci si v rámci nej mohli pozrieť autorove
diela zo zbierok Novohradského múzea a galérie
a Hradného múzea vo Fiľakove, a tiež osobné predmety a fotografie z jeho rodného domu, ktoré zapožičala obec Prša. Ako priblížila kurátorka výstavy Andrea Németh Bozó, vystavené diela doplňujú
autorove kresby, skice a štúdie. „Sú len ukážkami
z veľkého množstva študijného materiálu, ktorý umelec
zanechal, umožňujú nám nahliadnuť do jeho tvorivého
procesu. Osobné predmety a fotografie zas vypovedajú
o autorovom živote a zároveň evokujú jeho osobnú prítomnosť,“ povedala kurátorka.
Akademický maliar Béla Bacskai patrí k umeleckým velikánom Novohradu, význam jeho tvorby
však prekračuje hranice regiónu. Narodil sa v Prši,
akademické vzdelanie získal na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde vyštudoval monumentálnu maľbu. Svoj život prežil v Prši, Novej

Vernisáž. FOTO - Z. Schnelczer

Bašte a Husinej. Istý čas pracoval v závode Kovosmalt ako kovomodelár a kovolejár. „Práve toto obdobie ho inšpirovalo namaľovať množstvo obrazov s pracovnými výjavmi. Znamenali pre umelca výzvu, no aj v tejto
téme dosiahol výrazné výsledky,“ vysvetlila kurátorka
s tým, že prvotnou inšpiráciou pre Bacskaiho však
bola rodná krajina. „Bola v nej zakorenená celá jeho
podstata a slúžila mu k vytvoreniu maliarskeho rukopisu,
dosahujúceho vysokú výtvarnú úroveň.“ Do podstaty
krajiny podľa nej najintenzívnejšie vnikol v posledných rokoch svojho života. „Zomrel náhle, v najproduktívnejšom veku. Napriek tomu po sebe zanechal
množstvo olejomalieb, akvarelov, grafík, kresieb a plastík,
ktoré sa nachádzajú vo viacerých súkromných zbierkach,
múzeách a galériách na Slovensku,“ ukončila.

Klaudia Mikuš Kovácsová

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 júla bola nová mestská tržnica, ktorú
samospráva onedlho odovzdá do užívania.
Čitateľov sme sa pýtali, či budú služby tržnice
využívať, či vítajú tento nápad a na čo ďalšie
okrem trhov by sa, podľa ich názoru, mala využívať. Za odpovede srdečne ďakujeme!

Vaše odpovede:
Skúste štyrikrát do roka usporiadať blšie trhy. U nás sa
to osvedčilo. Jozef Lušpaj, Nové Zámky
Zišla by sa tam večierka alebo nejaký obchod s vegetariánskymi alebo slovenskými potravinami, niečo zdravé.
Niečo ako je pri Priore v Lučenci. Dominik Pócsa
Ja osobne by som uvítala aj možnosť blšieho trhu, kde
by ľudia mohli predávať pre nich už nepotrebné veci a pre
iných ešte možno užitočné. Monika Ferencz
Blši trh alebo niečo ako "garážový" výpredaj by bol
dobrý. Alebo burza oblečenia či knižná burza, to by bolo
niečo! Martina Kováčiková
Určite služby novej tržnice využijem tak, ako som využívala aj predaj vonku. Dúfam, že tam budú vyhovujúce klimatické podmienky pre zákazníkov, a že sa tam
neobjaví ďalší čínsky obchod. Teším sa, až tieto priestory
navštívim. Jitka Paszkiewiczová

NOVÁ TÉMA MESIACA: KULTÚRNE
VYŽITIE V MESTE

Leto sa pomaly chýli ku koncu a s ním aj sezóna
najväčších kultúrnych podujatí. Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Hradným múzeom vo
Fiľakove počas celého roka organizuje množstvo
podujatí určených pre rôzne cieľové skupiny.
Najviac navštevovanými sú okrem Palóckych dní
napríklad festival UDVart, Hradné hry, Noc múzeí, Deň detí či Palócka Veľká noc. Počet podujatí
z roka na rok stúpa.

VÁŠ NÁZOR: Ako ste spokojní s možnosťami kultúrneho vyžitia vo Fiľakove? Nájde
si tu každý niečo podľa svojho vkusu alebo
vám tu niečo chýba? Aký druh podujatí by
ste v meste v budúcnosti uvítali?
Vaše odpovede a reakcie môžete zasielať do 15.
septembra elektronicky na adresu tlacove@filakovo.sk, do správy na stránke mesta na sociálnej
sieti alebo v komentári pod súvisiacim príspevkom, 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 najbližšom vydaní Fiľakovských zvestí.
Spracovala: kmk
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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.

Csilla Gallová
Odkedy ste poslankyňou a prečo ste sa tak rozhodli?
Na to, aby som bola poslankyňa, ma nahovárali
mnohí známi už pred viac ako 10-timi rokmi. Vraj
preto, že sa viem ozvať, povedať svoj názor, zastať
sa iných. Priznám sa, aj mňa samú to pokúšalo, lebo
som bola zvedavá, čo poslanci vlastne robia, načo
sú kompetentní a ako celá samospráva funguje.
Skúšala som to tri volebné obdobia, dvakrát mi to
nevyšlo, chýbalo naozaj len pár hlasov v mojom obvode. Teraz sa mi to podarilo, takže sa zaúčam, ale
snažím sa byť aj nápomocná všade tam, kde sa to
dá.
Čo ste doposiaľ urobili pre obyvateľov mesta, respektíve vo svojom obvode?
Za ten vyše polrok poslancovania niečo presné
a konkrétne neviem povedať. Dlhé roky som však
členkou známeho fiľakovského zoskupenia Banya
klub, ktorý sa zúčastňuje na mnohých verejných
podujatiach organizovaných mestom. My, „baňáčky“, na nich zabezpečujeme, veľakrát z vlastných
prostriedkov, občerstvenie a pochúťky pre účastníkov, podľa toho, ako sa s organizátormi dohodneme. Veľmi ma teší naša spolupráca s dôchodcami.
Keďže som vedúca školskej jedálne pri ZŠ na Školskej ulici, už roky zabezpečuje náš kolektív večere
na ich podujatiach, či už sú to členovia Klubu dô-

Rubrika

Zo zasadnutí MsZ
MsZ z 1. augusta

Po oficiálnom otvorení zasadnutia, voľbe návrhovej
komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
a schválení programu rokovania, boli prvým bodom rokovania interpelácie poslancov. Poslanec
Kerekes načrtol, že pri gymnáziu sú uvoľnené čadičové kocky a stav cesty je už nebezpečný. Navrhol,
že ak nemá mesto s týmto námestím iné plány, aby
zahrnulo do budúcoročného rozpočtu jej vybetónovanie a následné uloženie čadičových kociek. Taktiež hovoril o zlom stave Železničnej ulice. Primátor odpovedal, že otázkou cesty pred gymnáziom sa
budú zaoberať, na Železničnej ulici vyasfaltujú 80
metrov ešte v tomto roku, celková rekonštrukcia
je naplánovaná na rok 2022. Poslanec Fehér žiadal
urýchlenú opravu mosta na Jánošíkovej ulici, ktorý
je v zlom stave a jeho plechy spôsobujú veľký hluk.
Poslankyňa Gallová požiadala o vysprávku odbočky z Mlynskej ulice k niekoľkým rodinným domom
a poslanec Szakó dal na zváženie zavedenie parkovacích lístkov na 12 mesiacov, nie na kalendárny
rok. Primátor reagoval, že je to otázka zlej kontrolovateľnosti zo strany mestských policajtov, ale dalo
by sa uvažovať o zavedení štvrť- a polročných ka-

chodcov alebo MsO Jednoty dôchodcov. Vždy im
veľmi rada pomôžem.
Čo sa ešte chystáte pre ľudí urobiť, docieliť?
Snažím sa počúvať názory ľudí a ich požiadavky,
hlavne v mojom obvode. Ak nemajú dobré
informácie, snažím sa im vysvetliť aká je pravda.
Ak potrebujú pomôcť, poradiť, pomáham im
osloviť kompetentných pracovníkov. Ak majú
nejaké požiadavky alebo dobré nápady, posúvam
ich vedeniu mesta a kolegom poslancom. Ako
poslankyňa a predsedkyňa finančnej komisie som
sa aj ja podrobne zoznamovala s rozpočtom mesta
a jeho organizácií. Zistila som, že financovanie
samosprávy nie je také jednoduché, ako sa zdá. Je
tam veľa kapitol a úsekov a každú zmenu musíme
prejednať a schvaľovať aj v poslaneckom pléne. Už
je pre mňa oveľa jednoduchšie vysvetliť ľuďom ako
veci fungujú, prečo sa niečo robí a niečo ešte musí
počkať. Že bez prípravy projektových dokumentácií
sa nedá opravovať, rekonštruovať, budovať.
Obyvatelia dosť kritizovali, napríklad, tohtoročné
zvyšovanie daní a poplatkov za smeti. Málo ľudí si
ale uvedomuje celú štruktúru, za čo všetko mesto
platí. Je mojou úlohou trpezlivo im vysvetľovať,
že to nie je len nejaká vymyslená suma, ale presne
prepočítané množstvo nákladov. Ešte stále si veľa
ľudí myslí, že triedenie odpadu je zbytočné. Keby
mali dobré informácie, prečo sú poplatky také, aké
sú, pochopili by, že čím viac budeme separovať,
tým menej bude netriedeného odpadu, ktorého
likvidácia je drahá. Tiež ma ako ženu hnevá
prístup mnohých ľudí k poriadku a čistote v meste.
S viacerými poslancami sme už hľadali možnosti,
ako ich prinútiť k väčšej zodpovednosti, na tomto
chceme popracovať. Samozrejme, aj znížiť veľký
počet neplatičov daní a poplatkov za odpad, hoci
riet. Návrhy na riešenie treba predložiť čo najskôr.
Poslanec Flachbart žiadal o uverejňovanie oznamov z mestského rozhlasu aj na mestskej stránke. Primátor reagoval, že všetky relevantné oznamy, okrem reklamných príspevkov, sú už aj teraz
uverejňované na stránke mesta aj na sociálnej sieti.
V druhom bode schválili poslanci zmenu územného plánu – doplnok č. 11 a s tým súvisiace VZN č.
5/2019, ktorými zmenili charakteristiku neurbanizovanej plochy pri inertnej skládke – kameňolome
Chrastie - na plochy priemyselnej výroby.
V nasledujúcom bode poslanci schválili prijatie
preklenovacieho úveru vo výške 900-tisíc eur. Výberová komisia spomedzi ponúk 4 bánk vybrala
ako najvhodnejšiu VÚB banku. Voči úveru, ktorý bude samospráva čerpať od septembra do decembra tohto roka, nemala námietky ani hlavná
kontrolórka. Dôvodom prijatia úveru na projekt
revitalizácie podhradia je refundačný systém financovania INTERREG projektu. Keď samospráva dostane dotáciu, čo by malo byť do apríla 2020, úver
z nej splatí.
V ďalšom bode predniesla hlavná kontrolórka
svoje zistenia pri kontrole prideľovania dotácií za
rok 2018. Na nápravu administratívnych pochybení zo strany poberateľov dala čas do 15. septembra.
V poslednom bode primátor informoval o prebiehajúcich projektoch. Podľa neho je tržnica hoto-

Csilla Gallová. FOTO - Zoltán Schnelczer

viem, že to nie je jednoduché..
Čo by ste zmenili na súčasnej politike mesta?
Za posledné roky sa porobilo naozaj veľa. Došlo
k viacerým výmenám, nielen vo vedení mesta, na
riaditeľských miestach, ale aj v zastupiteľstve. Prišli
mladé sily, nové nápady a to, ako sa hovorí, „veľké
chcenie“ robiť nové veci. Tiež pribudli možnosti
získať finančné zdroje z rôznych fondov. Sú to
komplikované projekty, na ktoré treba úplná
podpora a spolupráca všetkých. Páči sa mi, že
už nie je na prvom mieste, kto je z akej politickej
strany, ale že všetci vieme podporiť dobré nápady
bez ohľadu na to, kto s nimi prišiel. Želám si, aby
som bola toho aktívnou súčasťou, nech sú naši
Fiľakovčania na svoje mesto a poslancov hrdí.

ic
vá, čaká sa len na jej skolaudovanie. Klub by mal byť
oficiálne skolaudovaný do konca septembra, čaká
sa na dodanie certifikátov zo strany realizátora
stavby. Javisková technika by mala byť inštalovaná
a skolaudovaná do konca roka. Multifunkčné ihrisko za gymnáziom má byť postavené do polovice
septembra. Dobrou správou je aj schválenie dotácie
od ministerstva životného prostredia na izolovanie budovy MŠ na Daxnerovej ulici. Vďaka dotácii
a tiež príspevku vlády z vlaňajšieho výjazdového
rokovania, spolu s vlastnými zdrojmi mesta, sa do
škôlky preinvestuje 275-tisíc eur na jej kompletné
zateplenie, zateplenie strechy na jej časti a tiež dokončenie výmeny okien. Primátor pokračoval, že
asfaltovanie ulíc na tento rok by malo byť hotové do
konca septembra, revitalizácia priestoru na Školskej ulici do konca októbra. Následne informoval
viceprimátor o práve prebiehajúcich rokovaniach
s viacerými partnermi, ktorých výsledkom by mala
byť kompletná deratizácia kanalizačného systému
v celom meste.
Primátor poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.
Všetky zápisnice a materiály z rokovania, ako aj
neskrátený videozáznam, nájdete na stránke www.
filakovo.sk.

Klaudia Mikuš Kovácsová
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Oceneným odovzdali na hradnom
nádvorí bronzové plakety

T

radičnou súčasťou osláv Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo
je aj slávnostné oceňovanie, počas
ktorého sa odovzdávajú Ceny mesta a Ceny primátora mesta. Inak
tomu nebolo ani tento rok. Novinkou však bolo miesto konania. Ocenenia v tomto roku odovzdávali
v piatok 16. augusta na hradnom
nádvorí. Všetci ocenení získali po
prvýkrát aj bronzové plakety, ktoré
dala samospráva na túto príležitosť
špeciálne navrhnúť a vyhotoviť.
Ceny mesta si v tomto roku, podľa rozhodnutia miestnych poslancov,
vyslúžili Ladislav Estefán a Róbert
Tomolya. „Toto ocenenie patrí nielen
mne, ale celému občianskemu združeniu
Koháry, jeho vedeniu a dozornej rade, na
ktorých som sa vždy mohol plne spoľahnúť. Bez ich pomoci by som to nedokázal,“
reagoval na cenu Estefán.
„Ďakujem poslancom, že na mňa mysleli a rozhodli, že si túto cenu zaslúžim.
Bolo to pre mňa veľmi milé prekvapenie,“
povedal Tomolya.
Cenu primátora v tomto roku získali štyria jednotlivci a jeden kolektív.
Z rúk primátora si ocenenia odniesli
Erik Gallo, Gergely Agócs, Ondrej
Molota a Katalin Szvorák, ktorá
cenu prebrala v nedeľu 18. augusta
pred operetou Grófka Marica. Oceneným kolektívom sa stala Miestna
organizácia Csemadoku vo Fiľakove.

Tohtoroční ocenení
Ladislav Estefán – Cena mesta za
záslužnú a dlhodobú prácu v OZ Ko-

háry a založenie tradície každoročne
usporadúvaných Fiľakovských hradných hier.
Róbert Tomolya – Cena mesta za
významnú prácu v pedagogickej činnosti v oblasti informatiky a prácu
s nadanými študentmi doma i v zahraničí.
Gergely Agócs – Cena primátora
mesta za dosiahnuté odborné výsledky a úspešnú interpretáciu v oblasti
výskumu, uchovávania a šírenia maďarskej ľudovej nástrojovej hudby na
Slovensku.
Erik Gallo – Cena primátora mesta
za úspešnú reprezentáciu mesta na
miestnej, celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni v kolkárskom športe
a zisku titulu majstra sveta v roku
2019 v kategórii U18.
Ondrej Molota – Cena primátora
mesta za dlhoročnú činnosť v oblasti folklórneho hnutia a uchovávanie
a šírenie tradičného folklóru Podpoľania.
Katalin Szvorák – Cena primátora
mesta za šírenie myšlienky porozumenia národov strednej Európy
prostredníctvom interpretácie ich
ľudových piesní na vysokej umeleckej
úrovni.
Miestna organizácia Csemadoku vo
Fiľakove – Cena primátora mesta
za 70-ročnú kultúrnu činnosť vykonávanú v záujme maďarského spoločenstva, udržiavanie a podporovanie
divadelných súborov a za obetavú
a vytrvalú prácu v prevádzkovaní
Maďarského spoločenského domu.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Ladislav Estefán získal Cenu mesta. FOTKY - Zoltán Schnelczer

Róbert Tomolya.

Ondrej Molota.

Na premiéru sa prišli pozrieť dve stovky divákov. FOTO - Z. Schnelczer

Víťaz Janko na hrade
XV. ročník Medzinárodného divadelného a tanečného workshopu na
hrade priniesol spracovanie diela
barda maďarskej literatúry Sándora
Petőfiho.

T

anečno-divadelné predstavenie
upravených scenárov na motívy
významných diel slovenskej, ruskej
a teraz už aj maďarskej klasiky, láka
na nádvorie Fiľakovského hradu
päť rokov nielen jeho aktérov, ale
každým rokom aj viac divákov. Vo
štvrtok 15. augusta sa na hradnom
nádvorí predstavila asi dvadsiatka
hercov, ktorí pod taktovkou režiséra
Vlada Sadílka priniesla netradičné
spracovanie ľudového eposu Sándora
Petőfiho Víťaz Janko.
Po piatykrát do fiľakovského podhradia zavítala družina poskladaná
z hercov i nehercov, pravidelných
účastníkov i „dobrodruhov“, ktorí si
to chcú vyskúšať. Počas 12-tich dní
scenár prispôsobený miestu a aktérom naštudovali, nacvičili a na záver
predstavili domácim divákom.
Výber diela od maďarského spisovateľa, epos Víťaz Janko, mal režisér
Sadílek jasný už pred rokom. „Tento
rok je to piaty rok, čo robíme workshop
vo Fiľakove. Robili sme Puškina a jeho
Cigánov, potom troch Slovákov Bottu,
Kráľa a Chalupku. S nápadom nacvičiť
Petőfiho prišla naša Žela Mišová a tak
som sa začal hrabať v histórii. Zistil som,
že tento rok od jeho smrti uplynulo 170 rokov a od napísania eposu Víťaz Janko je to
175 rokov, dokonca je 465. výročie vpádu
Turkov do tohto hradu. Tak som si povedal, že to v tomto regióne jednoducho musí
zarezonovať,“ povedal Sadílek a doplnil,
že predstavenie má byť zároveň poďakovaním Petőfimu. „A my sme radi,
že sme ho tu mohli zahrať,“ dodal.
Štáb bol v tomto roku výrazne
pomenený. Kvôli iným projektom
a viackrát zmenenému času realizácie projektu nemohli prísť Maňo
Lacko a Hanka Orságová Štrbová,

preto sa choreograficky workshopu
ujali Češky Andrea Štěrbová a Alena
Pavelková. Kostymérsky workshop
zastrešovala Erika Anna Pláňavská,
ktorá sa zhostila aj jednej z hlavných
postáv. V predstavení okrem nej zahviezdili aj poslucháči vysokých škôl
múzických umení z Košíc, Banskej
Bystrice či Prahy. Zahral si tu aj herec známy z televíznych obrazoviek
Roman Fratrič. „Oslovil ma Ivo Kozák, ktorý mi vysvetlil, čo je to za projekt
a zároveň Vlada Sadílka poznám už desaťročia. Aj dielo János Vitéz alebo Víťaz
Janko je mi známe už od detstva. Lákalo
ma sem prísť, lebo sám som bol zvedavý,
ako sa dá zvládnuť za 10 dní nacvičiť
a predstaviť takto upravené dielo,“ povedal herec s tým, že zhodou okolností
mu do karát nahrával aj dátum workshopu. „Mal som akurát medzi mojími
filmovačkami čas. Musím povedať, že
ma oslovila tá radosť ochotníkov z účasti
na predstavení, čo som už dávno nevidel
a sú naozaj dobrí, robia to so srdiečkom
a z lásky. Tiež ma veľmi zaujalo prostredie,
keďže som vôbec nevedel, kam idem. Mal
som strach už z toho, ako budú vyzerať
cesty, ale príjemne ma prekvapilo, že som
sa sem dostal rýchlo a pohodlne. Čo ma
však oslovilo najviac je vaša príroda, kopce, tento krásny hrad a veľa, veľa dobrých
ľudí okolo nás, takže sa sem budem musieť
vrátiť aj súkromne na nejakú dovolenku,“
dodal. Vekové zloženie účinkujúcich
je v tomto roku rôznorodejšie a medzi aktérmi opäť nechýbali ani domáci. „Keďže sme presúvali termín, mnohí, čo
sa vlani sľúbili, už nemohli prísť. Myslím
si, že sa nám to napriek tomu podarilo
dobre zaplniť. Trošku nám chýba maďarská časť hercov, ale zase tu máme všetkých
Krpeľanovcov,“ dodal Sadílek.
Verejná generálka predstavenia
sa za účasti desiatok divákov konala
v stredu 14. augusta a o deň neskôr sa
na hlavné predvedenie eposu, ktoré
bolo zároveň jeho premiérou aj derniérou, prišlo pozrieť takmer dvesto
divákov.

Iveta Cíferová
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Mestské ocenenia v roku 2019 – Ladislav Estefán
P

očas slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva v rámci osláv Dní
mesta a XXIX. Palóckych dní býva vo Fiľakove zvykom aj odovzdávanie mestských
ocenení občanom, ktorých v predchádzajúcich týždňoch navrhli rôzne organizácie,
komisie či obyvatelia Fiľakova a následne
ich schválili poslanci. V zmysle Štatútu
mesta Fiľakovo sa z doručených návrhov
tajným hlasovaním každý rok vyberajú
spravidla jedno Čestné občianstvo mesta,
dve ocenenia Cena mesta a prihliadajúc
na návrhy môže primátor udeliť ešte päť
ocenení Cena primátora mesta. V roku
2019 boli udelené dve Ceny mesta Fiľakovo a ich laureátmi sa stali Ladislav Estefán a Róbert Tomolya. Predstavujeme vám
prvého z nich.
Ladislav Estefán - Cena mesta mu
bola udelená za záslužnú a dlhodobú prácu v OZ Koháry a založenie
tradície každoročne usporadúvaných Fiľakovských hradných hier.
Hoci nie ste rodený Fiľakovčan, málokto z Fiľakova a okolia vás nepozná.
Pôsobili ste ako príslušník Železničného vojska s Spišskej Novej Vsi, na Podniku bytového hospodárstva v Lučenci,
na Úrade práce v Lučenci a potom dve
desaťročia ste strávili vo funkcii hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo. Verejnosť už zväčša vie, že ste sa rozhodli
odísť do dôchodku a možno sa budete
teraz viac venovať svojim aktivitám
v spoločenských a kultúrnych organizáciách. Čo vás do nášho mesta privialo a aký máte k nemu vzťah, ako si spomínate na svoje pracovné posty, hlavne
na ten posledný a zrejme najdlhší?

Tak, ako mnohých mladých ľudí, aj
mňa k zmene bydliska z Medzibodrožia do Novohradu motivovala
láska. Po skončení štúdií som ako
príslušník železničného vojska pôsobil tri roky na výstavbe terajšieho
Prístavného mosta v Bratislave. Tam
sme sa spoznali s manželkou, ktorá
je Fiľakovčanka. Pracovala tam ako
pedagogická pracovníčka a zároveň
si zvyšovala kvalifikáciu štúdiom na
Univerzite Komenského. Jednoducho, Fiľakovo som si zaľúbil. Po nežnej revolúcii som skončil vo funkcii
hlavného inžiniera v Spišskej Novej
Vsi. Krátkodobo som sa zamestnal
v PBH Lučenec, ale oslovila ma vtedajšia riaditeľka Okresného úradu
práce v Lučenci s ponukou, že vo Fiľakove sa vytvára Obvodný úrad práce, a či by som tam nechcel pracovať.
Ponuku som prijal. Pracoval som ako
sprostredkovateľ zamestnania, kontrolór a po čase ako riaditeľ. V roku
1999 mesto vyhlásilo výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta.
Prihlásil som sa a mestské zastupiteľ-

stvo ma zvolilo za hlavného kontrolóra. Bola to úplne iná práca a zároveň
nová výzva. Pravdepodobne som ju
zvládol dobre, keďže som túto funkciu mohol vykonávať tak dlho.
Podľa informácií, ktoré o vás vieme,
máte veľmi blízko k histórii, najmä
k tej spojenej s dejinami Fiľakova.
Možno aj to bol podnet, či dôvod na založenie občianskeho združenia. Prečo
dostalo názov Koháry a koľko rokov
už toto združenie funguje?

V roku 1999 sme oslavovali 350. výročie narodenia posledného fiľakovkého hradného kapitána, krajinského
sudcu, staviteľa fiľakovského kostola,
ale aj básnika, grófa Štefana Koháriho II. Niektorí pracovníci mestského
kultúrneho strediska prišli s návrhom založiť historický klub pomenovaný po ňom. Hlavným cieľom bolo
zachovanie tradícií fiľakovského
historického diania v rámci činnosti historického klubu. Naša činnosť
však bola oveľa bohatšia. Veľmi skoro
sme zistili, že oveľa viac možností na
zabezpečenie činnosti budeme mať
ako občianske združenie, a tak 26. 10.
2001 bolo zaregistrované občianske
združenie KOHÁRY.
Čo všetko vaše občianske združenie doteraz prinieslo? Máte aj nejaké plány
do budúcnosti?
Spomeniem len niekoľko oblastí činnosti. Okrem hradných hier sme z verejnej zbierky postavili pamätník boja
za slobodu v rokoch 1848-49 a teraz
aj bustu grófa Koháriho, opravili sme
pamätník padlých v I. svetovej vojne,
organizovali sme prednášky, výstavy a kvízy z histórie mesta a regiónu, návštevu mnohých historických
pamätihodností na Slovensku aj
v Maďarsku, stretnutia mimovládnyh organizácií, dobročinné koncerty
v prospech nášho kostola, vydali sme
bulletin aj DVD o historických pamiatkach mesta, knihu Zoltána Partiho Posledný fiľakovský výstrel a podporili sme vydávanie a propagáciu aj
ďalších kníh. A plán do budúcnosti?
Úspešne ukončiť činnosť OZ KOHÁRY k 31. 12. 2019, keďže členstvo
je prestarnuté a mladí sa o históriu
veľmi nezaujímajú.
Mnohí Fiľakovčania i obyvatelia širšieho regiónu vás poznajú práve ako
predsedu OZ Koháry a hlavného organizátora našich Historických hradných hier, ako znel ich názov počas
prvých ročníkov. Kedy a ako vznikla
myšlienka na ich organizovanie a koľko ročníkov ste mali pod palcom priamo vy?

Ladislav Estefán preberá Cenu mesta. FOTO - Z. Schnelczer

S manželkou. FOTO - Archív L. Estefána

Propagovať fiľakovský hrad organizovaním hradných hier bol prvoradým
cieľom už pri vzniku klubu. Dúfali
sme, že aktivity historického zamerania – a nielen naše – ešte viac zviditeľnia tento náš historický skvost. Preto
sme nadšene uvítali vznik aj ďalších
subjektov, ako jazdcov lukostrelcov
Szarvasűzők, skupinu Defensores či
historických lukostrelcov Fiľakovskí
vlci.
Štafetu v usporiadaní podujatia ste
odovzdali Hradnému múzeu. Myslíte
si, že sa uberajú tou ideou, pre ktorú
ste ich kedysi zakladali?
Prvé hradné hry sme usporiadali
v roku 2000 s neuveriteľným rozpočtom 30 000 forintov získaných z dotácie z Maďarska. Teraz je to možné
len s niekoľkonásobným rozpočtom.
Hradné múzeum je správcom hradu
s profesionálnymi zamestnancami
a organizácia hier si vyžadovala iný
pohľad na obsah a organizáciu hier.
Preto sme sa ju rozhodli prenechať
práve im. Organizáciu súťaže v historickej lukostreľbe sme tiež odovzdali
odborníkom v tejto oblasti, skupine
Fiľakovskí vlci. Rozbehnutím uvedených aktivít sme splnili náš cieľ
a v jeho ďalšom napĺňaní môžu po-

kračovať naslovovzatí odborníci.
Dôvody a podmienky na oceňovanie
úspešných občanov a kolektívov poznáte, veď ste boli pri všetkých ich
schvaľovacích procesoch. Teraz sa tejto
pocty dostalo aj vám. Aký ste mali pocit pri preberaní Ceny mesta a na čo
všetko ste si v tej chvíli spomenuli?
V takejto chvíli si človek hneď spomenie na ľudí okolo seba. V prvom rade
sú to členovia predsedníctva a dozornej rady občianskeho združenia. Na
ich názory, poznatky a odporúčania
som sa vždy mohol vo svojej funkcii
v plnej miere spoľahnúť. Svedčí o tom
aj skutočnosť, že naše združenie sa za
svoju činnosť ako prvé stalo dvojnásobným laureátom Ceny mesta. Ďalej
to bolo vedenie mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a vedúci mestských organizácií, ktorí si uvedomili
význam našej činnosti pre mesto a jej
kultúrny život a našu činnosť v plnej
miere podporovali. V neposlednom
rade je to moja rodina, ktorá mi nielen tolerovala prácu v rôznych spoločenských, kultúrnych a aj politických
organizáciách (a bolo ich dosť), ale ma
v tejto práci aj podporovala. Im všetkým patrí moja vďaka.

Iveta Cíferová
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Augustové mestské oslavy dopadli opäť na výbornú

Na veľkolepom festivale, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15. až 18. augusta, sa zúčastnilo bezmála 5000 návštevníkov a vystúpilo až 250 účinkujúcich.
Organizátormi boli mesto Fiľakovo, mestské inštitúcie (mestské kultúrne stredisko, Hradné múzeum vo Fiľakove, komunitné centrum, FTC Fiľakovo a verejnoprospešné služby) a ďalšie mestské, cirkevné a mimovládne organizácie. Programy organizované MsKS boli uskutočnené s ﬁnančnou
podporou Penziónu a reštaurácie Bebek, Banskobystrického samosprávneho kraja, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Text - kp, kmk. Fotky - Zoltán Schnelczer, MsKS

V piatok sa publikum mohlo tešiť hudobno-tanečnému programu rómskych talentov pod názvom „Spoznajte nás!”, v rámci
ktorého vystúpili domáce aj zahraničné súbory – Ricco a
Claudia, Mónika Rigó a skupina Ham Ko Ham.

V sobotu sa na Podhradskej ulici objavili aj jarmočníci. Ulicu
zaplnili návštevníci, nakoľko väčšina programov sa uskutočnila na hradnom nádvorí. Okoloidúcich zabávali pouliční divadelníci nielen tu, ale od skorého rána aj na Trhovej ulici.

Na piatkovom oﬁciálnom otvorení festivalu okrem miestnych slovenských a maďarských folklórnych skupín a ľudovej hudby Ďatelinka z Detvy, vystúpil aj Ondrej Molota, ktorý získal Cenu
primátora mesta za dlhoročnú činnosť v oblasti folklórneho hnutia a uchovávanie a šírenie
tradičného hudobného folklóru Podpoľania.

Účinkujúcimi večerných koncertov boli Deák Bill Gyula, kapela
Polemic, Tóth Vera a legendárna skupina LGT, ktorí vytvorili
festivalovú náladu.

V sobotu popoludní ochutnávali miestne vína
na pivničnom rade desiatky záujemcov.

Organizátori nezabudli ani na tých najmenších. V rámci Rodinného predpoludnia ich zabávali členovia bábkového divadla
MeseFigurák, Šaško Fjodor z Banskej Bystrice a košické Divadlo v kufri. Bola pre nich pripravená aj lukostreľba, zaujímavé drevené hračky, kolotoče a na záver programu sa uskutočnil
koncert skupiny Kolompos.

V sobotu popoludní počas koncertu kapely Traditional Dixie Stompers z Lučenca na hradnom
nádvorí, odzneli klasické hity 20. a 30. rokov. Po ich vystúpení skupina Inﬁnity Music Band zahrala najväčšie maďarské šlágre, medzi technickými prestávkami zabávali návštevníkov členovia
divadla Bab Társulat.

Nedeľný program zahájili už tradičnou procesiou.

Na základe minuloročného úspechu ukončenia Palóckych
dní operetným predstavením, pripravili organizátori aj v
tomto roku pre návštevníkov operetu pod názvom Grófka
Marica. Pozrelo si ju až 500 divákov.

AUGUST 2019
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Detský folklórny festival a Vatra
zvrchovanosti vo ﬁľakovskej Matici
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piatok 9. augusta 2019 sa
v priestoroch Domu Matice slovenskej vo Fiľakove uskutočnil piaty
ročník detského folklórneho festivalu. Aj tento rok bol jeho hlavným
motívom folklór v jeho tradičných
podobách, cez motiváciu detí k láske
k tradíciám až po búranie hraníc medzi okresmi, národmi, spoznávanie
inej kultúry a hľadanie toho, čo ľudí
vzájomne spája.
Cieľom organizátorov bolo ukázať najmladšej generácii i širokej verejnosti krásu slovenského folklóru,
zvykov a tradícií a motivovať ich
k ich udržiavaniu. Prilákať chceli čo
najviac detí a rodičov nielen z okolia
Fiľakova, ale aj z celého Slovenska.
Na festivale sa tento rok zúčastnili
detské folklórne súbory z Novohradu
- DFS Jánošík z Fiľakova, DFS Málinčok z Málinca či DFS Kukučky z
Poltára. Bolo nám cťou privítať hostí
aj z neďalekého Maďarska – Csibaj
Banda a domáci FS Haličan z Haliče.
Každý súbor sa predviedol krátkym
programom tradičného folklóru zo
svojho okolia.
Zapálením Vatry zvrchovanosti
večer po skončení festivalu sme si
znova pripomenuli Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Je to uzne-

senie Slovenskej národnej rady zo 17.
júla 1992, v ktorom poslanci národnej rady požadovali samostatnosť
Slovenska. Deklarácia bola súčasťou
procesu, ktorého vyvrcholením bol
rozpad ČSFR a vznik samostatnej
Slovenskej republiky 1. januára 1993.
Sprievodným programom podujatia bola výstava k 100. výročiu oživotvorenia Matice slovenskej a 150.
výročiu úmrtia prvého predsedu
Matice slovenskej Štefana Moyzesa.
Deťom spríjemnila chvíle Šaška Baška s jej programom i nafukovací hrad.
Nechýbali ani remeselnícke stánky
s rôznymi doplnkami a možnosťou
výroby vlastných čeleniek. Tieto výrobky si účastníci mohli aj zakúpiť.
Pri skvelej hudbe a speve sa súboristi
a hostia festivalu zabávali do neskorého večera. O zábavu sa postarali
heligónkari Tomáš Škorňa a Peter
Mužík.
Veľká vďaka patrí Matici slovenskej, mestu Fiľakovo, obci Ratka, MO
MS Šiatorská Bukovinka, MO MS
Fiľakovo, MO MS Fiľakovské Kľačany, miestnym podnikateľom, rodičom
a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto
krásnom podujatí.

Miroslava Podhorová

pov. riad. DMS Fiľakovo a Lučenec

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v septembri 2019

Výstava „Velikáni Novohradu – život a tvorba Bélu
do
Bacskaiho“
29. 11. Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Umelecká dielňa FOLT - Kreatívne písanie s Jánosom
Lackfim
Workshop prebieha v maďarskom jazyku pre žiakov 9. roč. ZŠ s VJM.
17. 09. Miesto: ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM
12:20
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.

Krst novej knihy Ivety Zaťovičovej
20. 09. Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

16:00

Vedená cyklotúra z príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu
29. 09.
Miesto: územie N-N UNESCO globálneho geoparku
Organizátor: NTIC
* organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu
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VODOROVNE:
A. PRVÁ ČASŤ TAJNIČKY
B. ČASTI CELKU
C. OPIOLID PRIRODZENÉHO PÔVODU – ŽENSKÉ MENO
D. BRAZILSKÁ MENA – OSOBNÉ ZÁMENO
E. SKRATKA ROZHLASOVEJ SPOLOČNOSTI RWANDY – SKRATKA MESIACA – ZBAV OSTROSTI
F. MEDZINÁRODNÉ OZNAČENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL TALIANSKA A KOMBODŽE – TALIANSKY MALIAR (SIMONE, 1284- 1344)
G. DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY
H. ČESKÝ DIVADELNÝ A FILMOVÝ HEREC SO SKRATKOU MENA NA
ZAČIATKU – ZNAČKA KILOBITU
I. ROPNÁ SPOLOČNOSŤ – SYSTEM PRETEKÁRSKÉHO MODELU LYŽIARSKÉHO VIAZANIA – HAVAJSKÝ KVETINOVÝ VENIEC
J. RIVAL – ROZHLASOVÁ STANICA V SAN FRANCISCU
K. MIESTO POSKYTUJÚCE OCHRANU – BÝVALÝ SLOVENSKÝ PROFESIONÁLNY HOKEJISTA (MIROSLAV)
L. ČÍSLA PREMENENÉ, SÚČINY ALEBO PODIELY ČÍSEL A PREMENNÝCH
M. KONIEC TAJNIČKY
ZVISLE:
1. MYS NA NAJSEVERNEJŠOM BODE GRÓNSKA
2. JEDNA Z NAJZNÁMEJŠÍCH PRAMEŇOV SLAVKOVSKÉHO LESA - DRGNUTIE
3. KRSTNÉ MENO AMERICKÉHO SPEVÁKA TABRIZIO – PUSTIA SA DO
NEISTÉHO
4. ZEMSKÁ KÔRA – POPLATOK ZA POUŽÍVANIE CIEST – POLOVODIČOVÝ SVETELNÝ ZDROJ
5. TALIANSKY SOCHÁR (1919 – 1984, AMERIGO) – ČESKÝ ODBORNÍK
ŠPECIALISTA (SLANG)! – ČESKÝ HUDOBNÝ VEDEC A SKLADATEĽ
(ANTONÍN 1898 - 1983)
6. LATINSKÁ SKRATKA NEZNÁMEJ OSOBY – POLYAMIDOVÉ VLÁKNO
– SKRATKA TLAČOVEJ AGENTÚRY INDONÉZIE
7. SKRATKA INTEGROVANEJ ÚZEMNEJ INVESTÍCIE – POKUTA ZA
ZASTAVANIE ŽELEZNIČNÝCH KOLAJÍ VOZŇAMI PREPRAVCOV –
OSOBNÉ ZÁMENO
8. PRVÁ ČASŤ ZLOŽENÝCH SLOV S VÝZNAMOM MALÝ – OBYVATEĽ
OBCE V OKRESE KOMÁRNO – RUSKÁ POLIEVKA
9. LATINSKÁ SKRATKA MASTI – UKAZOVACIE ZÁMENO – DOSLOVNÝ
PREKLAD
10. OBEC V OKRESE LOUNY – ONESKORENÝ PO ANGLICKY
11. SKRÁTKA (ZASTAR.) – ARANŽOVANIE KVETOV (MN.Č.)
12. PRISPÔSOBILÝ
POMÔCKA:
ELIAR, ÍTÍ, KNI, LATED, LEI, UNG

RÓBERT BAPČÁNY
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Nový tréner si trúfa na najvyššie priečky ligy

F

utbalová sezóna sa začala. Treťoligista FTC Fiľakovo do nej vstúpil opäť s veľkými zmenami.
Na stoličku doterajšieho trénera Tomáša Boháčika
zasadne domáci kormidelník Eugen „Jenci“ Bari.
„Tomáš Boháčik je kvalitný tréner, no Fiľakovo nebolo
jeho úspešnou zastávkou. Preto sme sa rozhodli ukončiť
spoluprácu,” uviedol prezident FTC Attila Visnyai.
Na mysli mal prehraté jarné zápasy s tímami zo
spodku tabuľky, ktoré pripravili Fiľakovo o tretiu
tabuľkovú priečku.
Ako pre Novohradské noviny povedal Boháčik,
na predošlé pôsobisko ťažké srdce nemá. „Splnil som
všetko, čo som dostal za úlohu od vedenia. Bolo to však ich
rozhodnutie a ďakujem za možnosť tam trénovať. Chcem
sa poďakovať najmä skvelým fiľakovským fanúšikom
a hráčom za podporu.“
Boháčika nahradil Fiľakovčanom dobre známy
tréner. „Na spolupráci sme sa dohodli s Eugenom “Jencim” Barim. Po dlhšej dobe tak mužstvo povedie Fiľakovčan, ktorý je veľký srdciar a verím, že budeme hrať o popredné priečky,” dodal Visnyai.
„Doma vo Fiľakove sa cítim veľmi dobre a som milo prekvapený prístupom a kvalitou každého člena realizačného tímu. Je to taká menšia rodina a urobím všetko pre

to, aby som do nej zapadol,“ skonštatoval tréner Bari.
Príprava na novú sezónu už prebiehala pod jeho
taktovkou. Počas nej FTC vyhral nad Egrom (2:1),
Ceredom (13:1) a Hajnáčkou (5:1) a podľahol Gyöngyösu (0:1). „Mali sme trochu kondičné problémy, ale
celkovo som spokojný. Chlapci sa k zápasom aj tréningu
postavili svedomito. Možno by sme potrebovali ešte jedno
alebo dve priateľské stretnutia, aby sme boli pripravení
lepšie,“ skonštatoval tréner.
Ako dodal, jeho cieľom v lige je skončiť čo najvyššie. V prvom kole Slovnaft Cupu žlto-modrí zdolali
Jesenské 5:1. Veľké očakávania sú najmä od zápasu
so Slovenskými Ďarmotami. V prípade výhry by
doma FTC privítal atraktívneho súpera z Dunajskej Stredy.
Káder FTC Fiľakovo: Niko Páriš, Tomáš Bajzík, Miroslav Žilik, Miroslav Daško, Michal Kovanič, Dejan
Strniša, Štefan Rubint, Matej Fajd, Juraj Lipták, Štefan Lazsík, Erik Urbančok, Maté Köböl, Oleksander
Lovyniuk, Ilija Jankovič, Marcel Jass, Lukáš Lupták,
Marko Püšpöky, Kristián Kurunci, Maré Balázs,
Daniel Tóth.

Klaudia Mikuš Kovácsová

FOTKY - Zoltán Schnelczer

Na námestí sa predviedli
najväčší siláci

Z

Nový káder FTC. FOTO - Alexander Mede

Vedeli ste, že....?
pred 92 rokmi sa vo Fiľakove konalo sokolské cvičenie? Dňa 18. septembra 1927 otvárala telocvičná
jednota „Sokol“ vo Fiľakove verejným cvičením svoje novozriadené letné cvičisko. Slávnosti sa zúčastnili jednoty z Banskej Bystrice, Lučenca, Rimavskej Soboty a Tisovca. Po prostnom cvičení žiakov, žiačok, dorastencov, dorasteniek, žien a mužov a po cvičení na náradí, mal ohnivú reč župný vzdelávateľ
dr. Polívka, ktorý prízvukoval menovite ciele Sokolstva na pohraničí. Týmto cvičením a zriadením si
svojho letného cvičiska, jednota vo Fiľakove znovu dokázala svoju životaschopnosť a neúnavnú prácu.

Vladimír Cirbus

Tiráž

Fiľakovské zvesti – bezplatný mesačník samosprávy
Reg. č. MK SR - EV 3379/09 | ISSN 1336 65 21
Vydáva a distribuuje: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo. IČO: 00316075, tel./fax:
047/4381001, email: mesto@filakovo.sk
Tlač: Alfa print s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin
Vychádza v náklade 3700 ks v posledný deň mesiaca.

Autorské práva vyhradené. Akékoľvek ďalšie rozmnožovanie textov, fotografií a grafiky je možné 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.

áver Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo patril
aj športu. Na námestí pred domom kultúry sa
po prvýkrát uskutočnila súťaž strongmenov. Organizáciu si pod patronát vzali siláci Milan Šuľan
a Štefan „Cimet“ Nagy. „Pôvodne bolo prihlásených
desať súťažiacich, no jeden neprišiel. Výkony boli vynikajúce a najmä záver bol napínavý, keďže sa rozhodovalo
o víťazovi,“ zhodnotil Milan Šuľan.
Siláci sa predviedli v piatich disciplínach. Popasovali sa s kladou, ohradou a sudom, veľkou pneumatikou aj guľou. Lákadlom pre divákov bola
najmä prvá disciplína, ktorou bolo ťahanie kamióna bez návesu. Fiľakovo Strongman Cup napokon
ovládol domáci pretekár Štefan „Cimet“ Nagy. „Som
veľmi rád, že som zvíťazil. Bol som vystresovaný, ale ľudia
mi dali motiváciu,“ skonštatoval rodák z Gemerského
Jablonca, ktorý vo Fiľakove podniká. Ako pokračoval, návštevnosť ho príjemne potešila. „S Milanom
sme nečakali až taký záujem. Aj vedenie mesta bolo milo
prekvapené. Je to signál, aby sme akciu neskôr zopakovali.“
Príjemne prekvapený bol aj druhý organizátor.
„Ani domáce súťaže profesionálov nemajú takú návštevnosť. Ľudia miestami stáli za sebou v niekoľkých radoch.
Ďakujeme, že prišli. Súťaž určite zopakujeme, no skúsime
to vyriešiť inak, aby mali viac miesta,“ poznamenal skúsený strongman.
Programom sprevádzal zabávač Jožo Pročko. Súťaž spestrilo vystúpenie trialistov z NovoCK Trial
Lučenec aj detská silácka súťaž.

Klaudia Mikuš Kovácsová
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