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FS Jánošík Fiľakovo pracuje od 1.1.2016 pri 
MsKS vo Fiľakove s podporou DMS Fiľakovo a 
obce Trebeľovce. Vznikol v októbri 1996, kedy 
bola obnovená činnosť FS Jánošík pri DMS vo 
Fiľakove. Riaditeľkou súboru bola Alica Pisá-
rová, vedúcou speváckej zložky v začiatkoch 
bola Anna Šusteková a tanečnej zložky, ktorá 
začala pracovať až od roku 1999 bol Štefan 
Mališ. FS Jánošík sa vo svojej činnosti zameria-
va na spracovanie folklórneho materiálu z oblas-
ti Podpoľania, v ktorej majú členovia súboru 

svoje korene, keďže sú to rodáci a ich potomko-
via žijúci v Novohrade (Fiľakovo, Ratka, Lipo-
vany, Buzitka, Trebeľovce, Šiatorská Bukovin-
ka) a v oblasti Novohradu, kde súbor pôsobí. Od 
roku 2002 sa do súboru včlenili členovia FS Ipeľ 
Trebeľovce. FS má ženskú a mužskú spevácku 
zložku, tanečnú zložku, inštrumentalistov a 
ľudovú hudbu. Počet členov kolíše medzi 20 – 
30. Od obnovenia činnosti sa v súbore vystrieda-
lo viacero ľudových hudieb, v rokoch 1996 – 
1999 to bola ĽH Júliusa Zdechovana, neskôr 
bratov Stierankovcov s Janom Purdekom z 
Veľkej Vsi, po nich ĽH Roba Michalíka z Detvy. 

Od roku 2002 – 2006 ĽH Jána Paprčku ml. z 
Hriňovej a po nej až do súčasnosti ĽH Ďatelinka 
s primášom Ondrejom Molotom rodákom z Fi-
ľakova, ktorého otec spoluzakladal v 50-tych 
rokoch FS Jánošík vo Fiľakove, ktorého činnosť 
vtedy trvala vyše 10 rokov.
Členovia FS okrem stoviek vystúpení na Slo-
vensku, vo svojom blízkom i ďalekom okolí, 
ako i na festivaloch v Detve, Kokave, Hrušove, 
Lučenci, účinkovali aj v zahraničí, najmä v Ma-
ďarsku, Poľsku, Českej republike, Srbsku, Čier-

nej Hore a vo Francúzku. Súbor spolupracuje s 
FS Koleso zo Šámšonházu z MR, s FS Piatko-
wioky Nowy Sacz z Poľska, s FS Vreteno Kysáč 
a FS Budvanská Mladosť z Budvy – Čiernej Ho-
ry. V súčasnosti je organizačným vedúcim súbo-
ru Ing. Jozef Šulek, choreograf Ondrej Remeň a 
pedagóg tanca Veronika Dobrocká, vedúca žen-
skej speváckej skupiny Miroslava Podhorová.
FS vydal počas svojej existencie viacero MG i CD 
nosičov: MG a CD „Piesne moje piesne“ – 1997, 
CD „Pri muzike – Puto k Podpoľaniu“ – 2005, 
CD „V Hriňovej som odchovaný“ – 2011 (obe v 
spolupráci s ĽH Paprčkovci a FS Hriňovčan).

Sólisti FS Jánošík spievajú na viacerých nosi-
čoch ĽH Ďatelinka,  napr. Ďatelinka 8, Hore na 
Budinej, Ďatelinka 10, ĽH TCO „Šieu som na 
zálety“, Hrončekovci 6, „Od Poľany vetrík 
pofukuje“ – ĽH Olšiakovci.
FS má v repertoári nasledovné tance: Babský ta-
nec, Tanec Kmotry z Hriňovej, Dievčenský šat-
kový tanec z Očovej, Tanečná miniatúra z Očo-
vej, Prekáračkový tanec Pri muzike „ V Lesíko-
vej maľovanej krčmičky“, Čardášový tanec z 
Detvy, Tanec Veselica „Tadeto, Majerky, Načo 
sa mi načo“, Tanec na Luciu.
FZ (folklórne združenie) Jánošík Fiľakovo, 
ktoré spolufinancuje činnosť FS Jánošík od roku 
2006, v spolupráci s obcou Trebeľovce, organi-
zuje Folklórny festival v Trebeľovciach od roku 
2012, v roku 2016 to bol jubilejný V. ročník. V je-
ho réžii sa konali aj oslavy dvadsaťročného jubi-
lea svojho znovuobnovenia a to hneď dvomi 
podujatiami. 21.októbra v kultúrnom dome v 
Trebeľovciach krstom nového CD pod názvom 
„Nebudem tu bývať, idem na Dolniaky a v sobo-
tu 22.októbra veľkým galaprogramom v MsKS 
vo Fiľakove, v ktorom vystúpili aj niektorí jeho 
bývalí členovia. Členka FS Jánošík a vedúca 
speváckej skupiny Miroslava Podhorová je 
zároveň aj zakladateľkou a vedúcou detského 
súboru – DFS Jánošík, ktorý pôsobí pri DMS vo 
Fiľakove. Aj preto sa všetci „Jánošíkovci“ teší-
me, že zachovávanie a šírenie tradícií sloven-
ského folklóru má perspektívu a oslovuje čoraz 
mladšie vekové kategórie.

Ing. Jozef Šulek,
organizačný vedúci FS Jánošík

Fotky: Peter Klimo

Fiľakovskí seniori doteraz oslavovali mesiac úcty k starším na viacerých podujatiach. Mesto sa po 
prvýkrát rozhodlo usporiadať tieto oslavy spolu s Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov, ktorá 
združuje takmer 700 seniorov z Fiľakova a okolitých obcí. Prvé spoločné podujatie Mesta Fiľakovo a 
Jednoty dôchodcov prebehlo v piatok 21. októbra popoludní v mestskom kultúrnom stredisku, kde po 
privítaní seniorov a po slávnostných príhovoroch nasledovalo hodinové vystúpenie pod názvom 
„Melódie večne mladé“ v podaní Agnesy Tóthovej, učiteľky ZUŠ vo Fiľakove a sólistov Štátnej opery 
z Banskej Bystrice, medzi nimi hlavne Katka Perencseiová – Procházková, fiľakovská rodáčka. Po 
programe nasledovala tanečná zábava, tradičným „Stretnutím generácií XII“, ktoré bolo súčasťou 
osláv, finančne ho podporili Mesto Fiľakovo a Banskobystrický samosprávny kraj. Ďakujeme! 
Spoluorganizátorom mestských osláv jubilantov bolo Mestské kultúrne stredisko.             MsÚ, MsKS

Jubilantov vítali v sále MsKS  primátor mesta
Attila Agócs a predseda MsO JDS Milan Chytil

Publiku v sále sa kultúrny program páčil. Milý pozdrav od najmenších – vystúpenie detí z MŠ na Štúrovej ulici

Melódie večne mladé – skvelé 
vystúpenie sólistov Štátnej opery 

v Banskej Bystrici - Katarína 
Perencseiová-Procházková, 

Martina a Šimon Svitkovci.

Fotky: Zoltán Schnelczer
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Kam s ktorým druhom odpadu?Kam s ktorým druhom odpadu?

Druhú Cenu mesta odovzdal počas mestských 
osláv primátor mesta prezidentovi OZ FTC Mgr. 
Attilovi Visnyaimu za prínos v rozvoji športu v 
meste a za dosiahnuté športové výsledky FTC 
počas jeho pôsobenia vo funkcii prezidenta 
klubu.
Ste rodený Fiľakovčan, športovec i športový 
fanúšik. Ktorý šport je vám osobne najbližší, 
ako veľmi sa mu venujete a naopak, ktorý 
šport veľmi obdivujete, ale netrúfli by ste si 
naň?
U mňa je to jednoznačne futbal, venujem sa mu 
od útleho detstva, lebo hrať a trénovať som začal 
ešte ako žiak pod vedením môjho prvého trénera 
pána Alexandra Körtvélyesiho. Ale šport mám 
rád aj celkovo, veľmi rád lyžujem, keď mi to čas 
a podmienky dovolia, zahrám si občas aj basket-
bal, či tenis, no futbal so „starými pánmi“ hrá-
vam ešte aj teraz. Nuž a veľmi obdivujem vodné 
pólo a hoci som dobrý plavec, na toto by som si 
asi netrúfol.
Pred 6 rokmi vás zvolili na neľahkú funkciu, 
za prezidenta tunajšieho FTC, ktorý združu-
je niekoľko športov, no hlavne šéfuje futbalu, 
ktorý má v meste asi najsilnejšiu tradíciu. 
Aká bola vtedajšia situácia vo vedení a pod-
mienky na podporu športov v kluboch FTC a 
s akými cieľmi ste túto funkciu prijali?
Začiatok bol veru ozaj náročný, ako každá nová 
funkcia. Ten môj bol ťažký aj preto, lebo 3 me-
siace po mojom nástupe maši futbalisti klesli z 
3.ligy do štvrtej a mnohí mi to kládli za vinu. Ja 
som sa dostal do funkcie vlastne ako divák z 
tribúny a zrazu som vhupol do tvrdej reality 

zákulisia amatérskeho športu. Spoznával som, 
čo všetko je za fungovaním jednotlivých oddie-
lov. Chýbala tam vzájomná spolupráca a komu-
nikácia medzi oddielmi, finančná situácia tiež 
nebola ružová. Prvoradým cieľom bolo zjedno-

tiť to, naštartovať spoluprácu medzi oddielmi, 
družstvami a samozrejme riešiť financovanie 
športu v meste, ktoré bolo cez podnik VPS príliš 
komplikované. Organizačne sme celé fungova-
nie presunuli pod OZ FTC, čo nám umožnilo 
centralizáciu všetkých športových odvetví pod 
FTC a na štadión. Ako OZ sme mohli lepšie 
oslovovať aj sponzorov a podporovateľov. 
Podarilo sa zvýšiť úroveň prípravy športovcov, 
vytvárať postupne lepšie technické podmienky, 
no a zvýšil sa aj záujem verejnosti. Dostali sme 
sa aj do povedomia širokého okolia, miest nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Prišli priateľské 
zápasy, turnaje, a to nielen vo futbale, ale aj v 

ostatných oddieloch. Tu musím spomenúť, že 
sme sa rozrástli o ďalšie športy. A v neposled-
nom rade pribudli nové oddiely, ktoré vzorne 
reprezentujú naše FTC i mesto Fiľakovo.
Jednotlivým športom sa momentálne vo 
Fiľakove celkom dobre darí, ste spokojní s 
terajšími výsledkami, alebo je ešte stále kam 
napredovať?
Chvalabohu sa nám darí takmer v každom od-
diele dosahovať veľmi kvalitné výsledky na 
regionálnej i celoslovenskej úrovni, čoho je 
príkladom aj extraliga v kolkoch, čo je najvyššia 
súťaž v SR, ďalej postup nášho FTC „A“ do 
3.ligy, medzinárodné úspechy silových trojbojá-
rov a v top 30-ke v rámci Slovenska máme aj 
našich cyklistov. Teší ma, že sa rozrastá aj mlá-
dežnícky šport, kde družstvá dosahujú tiež veľ-
mi pekné výsledky. Nechceme spať na vavrí-
noch a naďalej budeme napredovať v rámci 
našich finančných možností. V tom duchu sme 
si nastavili aj nové ciele.
Za tieto úspechy môžu jednotlivé oddiely 
ďakovať hlavne dobrému manažmentu vo 
vedení, práve preto ste boli na návrh občanov 
ocenený Cenou mesta Fiľakova. Aké ste mali 
z neho pri preberaní pocity a čo pre Vás 
Fiľakovo znamená?
Moje pocity sa opísať nedajú. Veľmi som sa 
potešil a cítil som to ako ocenenie môjho päťroč-
ného snaženia nielen ako prezidenta FTC ale aj 
ako poslanca MZ. Popri mojej náročnej práci 
väčšinu svojho času venujem športovému živo-
tu v meste. A čo pre mňa znamená Fiľakovo ? 
Všetko! Je to moja rodina, môj život, rodičia, 
detstvo, kamaráti, kolegovia. Jednoducho všet-
ko. Ďakujem každému, ktorý mi veril a všet-
kým, čo ma poctili svojim uznaním. Naozaj si to 
cením.

Iveta Cíferová

František Sajko
Pre mňa Fiľakovo znamená mesto, v ktorom 
som sa narodil, prežil celé svoje detstvo a zažil 
mnoho krásnych  chvíľ.  Žije tu moja rodina, 
moji priatelia, na ktorých mi veľmi záleží. Je 
pravda, že z dôvodu mojej profesie vojaka z po-
volania som slúžil a žil viac rokov v rôznych 
mestách Slovenska, ale pri prvej príležitosti 
som sa vrátil a usadil so svojou rodinou práve 
vo svojom milovanom meste. Cenu primátora 
mesta som dostal za úspešnú trénerskú prácu. 
Je to úžasný pocit a pekný moment. Znamená 
pre mňa radosť, že si niekto všimne moju prá-
cu. Považujem to za ocenenie celého oddielu 
silového trojboja FTC Fiľakovo, športovcov, 
ktorí za 3 roky existencie dokázali tvrdo pra-
covať a úspešne reprezentovať mesto na rôz-
nych celoslovenských a medzinárodných súťa-
žiach a získali titul majstra Slovenska ako aj 
titul majstra Európy v silovom trojboji. Toto o-
cenenie pre mňa predovšetkým znamená, že sa 
o nás vie a že nás uznávajú. V každom prípade 
práca, ktorú robím obnáša veľa mravenčej ro-
boty a ten, kto to neskúsil, nevie čo je za tým. 
Niekedy je to aj na úkor rodiny a voľného času. 
Robota s ľuďmi je jedna z najťažších, hlavne 
keď sa jedná o mládež v pubertálnom veku, ale 
správnym prístupom k nim sa dá všetko zvlád-
nuť. Toto ocenenie ma určite bude motivovať 
aj v ďalšej práci pre naše mesto. Je to veľká poc-
ta, ktorá nás zaväzuje, aby sme sa venovali ma-
ximálne hlavne mladej generácii.

Attila Mizser
Fiľakovo vo mne evokuje v prvom rade domov. 
Nezameniteľný pocit... Hoci som študoval a 
pracoval v mnohých iných mestách, vždy som 
mal nejaké aktivity, ktoré boli úzko spojené 
práve s Fiľakovom. Moji rodičia. A teraz, po 
smrti môjho otca, moja mamička, ktorá toto 
mesto v podstate nikdy neopustila. Myslím, že 
ďalej už nie je potrebné nič vysvetľovať.
Nech som už robil čokoľvek, vždy mi záležalo 
na názore mojich blízkych, na ich reakciách. 
Práve na toto beriem najväčší ohľad. Je to pre 
mňa akási pomocná barlička, aby som zostal na 
správnej ceste. A ocenenia majú pre mňa veľmi 
podobný význam. Ďakujem... Teším sa... Dali 
ste mi znamenie – myslím, že práve niečo 
takéto som cítil.

Cena primátora mestaCena primátora mesta Čo pre Vás znamená Fiľakovo 
a aký máte pocit z ocenenia?

Foto: András Micsuda

Do modrého kontajnera na papier patria: noviny, časopisy, brožúry, letáky, 
cenníky, spisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, výkresy, pohľadnice, 
zakladače, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, 
katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, baliaci a krepový papier, papierový obal, 
vlnité lepenky a pod.
Nepatria sem: znečistený papier (napr. potravinami, ropnými látkami, 
chemikáliami a pod.), umelohmotné obaly, vrstvené obaly s plastmi (Tetra-
pack), voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, 

krabičky od cigariet, mastný papier, kopírovací papier, indigový papier, spisové spony, použitá 
papierová vreckovka a hygienická vložka, detské plienky, vata, obaly od sladkostí a slaností, 
faxový papier, celofán, tapety, lepiace pásky a pod.

Do zeleného kontajnera na sklo patria: nesmie byť znečistené! biele, zelené a 
hnedé sklo, neznečistené bezfarebné sklo, nádoby, prázdne poháre od kompótov, 
obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, fľaše od 
nápojov, od detskej výživy, olejov, okenné sklo, rozbité poháre, skúmavka, sklo 
z okuliarov, sklenené črepy a pod.
Nepatria sem: porcelán, keramika, gumy, vrchnáky, korky, kovové uzávery 
fliaš, zrkadlá, žiarovky, neónky, drôtové sklo, plexisklo, autosklo, fľaše z umelej 
hmoty, teplomer, TV obrazovky, viečko od pohára, sklo nesmie byť znečistené 

nebezpečnými škodlivinami (napr. zvyšky chemikálií, farieb a pod.) a pod.

Do žltého kontajnera na plasty patria: len čisté, zošliapnuté a stlačené! 
všetky druhy plastov, plastové obaly a plastové výrobky ako PE (polyetylén 
– LDPE, HDPE) – číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od 
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; 
PET (polyetyléntereftalát) – fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; 
PP (polypropylén) – obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové 
nádobky a hračky; penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové 
nádobky; PVC (polyvinylchlorid) – vodoinštalačné a elektroinštalačné 

rúrky, plastové okná a nábytok a pod. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén.
Nepatria sem: znečistené obaly škodlivinami (napr. zvyškami farieb, olejových a ropných látok, 
chemikálií, a pod.), viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami), 
podlahové krytiny, guma, molitan, obaly od ropných produktov, kovové uzávery, plasty vystužené 
sklenenými vláknami, znečistená fólia a pod.

Do červeného kontajnera na kovy patria: nesmú byť znečistené 
nebezpečnými látkami! kovové obaly, kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, 
hliníkový obal, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové 
plechovky a pod.
Nepatria sem: kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly od 
zubnej pasty, od farieb, chemikálií a riedidiel, silne znečistené kovy a pod.

Do červeného kontajnera na VKM patria: zošliapnuté a stlačené! viacvrst-
vové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, 
avivážnych prostriedkov, plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), 
alobal, či starý kovový riad.
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, 
práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, 
vrchnáky z kompozitných krabíc, kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby z 
krémov a pást, chemicky znečistené kovy.

Ing. Gréta Kuzmová, referentka životného prostredia MsÚ
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Na septembrovom zasadnutí mestského za-
stupiteľstva sa preberala aj správa o činnosti 
Mestskej polície (MsP) Fiľakovo za 2. 
štvrťrok tohto roku. Fiľakovskí policajti od 
apríla do júna vyriešili 297 prípadov, z ktorých 
168 bolo priestupkov podľa Zákona Sloven-
skej národnej rady o priestupkoch a 128 poru-
šení všeobecne záväzných nariadení mesta.
„Celkovo sme uložili 142 blokových pokút v su-
me 1 120 eur a napomenutím sme vyriešili 133 
priestupkov. Monitorovacím kamerovým sys-
témom bolo zistených 84 prípadov a foto-
pascou 73 prípadov,“ spresnil náčelník MsP 
vo Fiľakove Pavel Baláž.
Od apríla do júna uložili fiľakovskí policajti 
najviac pokút v porovnaní so štvrťrokmi od za-
čiatku minulého roku. Za zvýšeným množ-
stvom stáli aj dlhodobé sťažnosti Fiľakov-
čanov na močenie v podchodoch pri Námestí 
slobody. „Na miesto sme preto umiestnili foto-
pasce, vďaka ktorým sme dotyčných mohli 
identifikovať a následne pokutovať. Nie všetky 
prípady sa však podarilo objasniť, keďže mno-
hí z nich sú obyvatelia okolitých obcí,“ vysvet-
lil náčelník.
Fiľakovskí policajti mali plné ruky práce aj s 
vodičmi, ktorí nezaplatili za parkovanie alebo 
stáli v zákaze.
„Napríklad na Jilemnického ulici sa často po-
rušuje zákaz státia. Následkom toho vznikajú 
zápchy a neraz aj nebezpečné situácie, keď vo-
dič musí cúvať na frekventovanú ulicu. Aj v 
tomto prípade nám pomáhajú kamery a foto-
pasce. Vodičov napomenieme alebo pokutuje-
me. Sumy sú však malé, okolo 5 alebo 10 eur, 
nechceme na tom zarábať. Pokutovaným sa 
snažíme vyhovieť aj odložením zaplatenia či 
splátkovým kalendárom v prípade väčších 
pokút.“
V 2. štvrťroku zabezpečili mestskí policajti aj 
odchyt 24 túlavých psov, ktorých umiestnili 
do fiľakovského útulku. Okrem psov museli v 
apríli zabezpečiť aj odchyt líšky, ktorá vbehla 
do dvora rodinného domu. Samozrejmosťou v 
práci mestských policajtov sú aj vážnejšie 
situácie. Jedna taká sa stala 13. mája, kedy tri 
ženy fackovali staršieho muža, ktorého chceli 
okradnúť.
„Zaznamenali sme aj prípady rušenia nočné-
ho pokoja, čierne skládky, nepovolený predaj, 
napadnutia či požívanie alkoholických nápo-
jov na verejnosti,“ dodal Baláž.
Spolu s náčelníkom sa o poriadok v uliciach Fi-
ľakova stará deväť policajtov.

Jozef Mikuš, tlačový referent mesta Fiľakovo

Fotopasce pomáhali
identifikovať páchateľov

Fiľakovská samospráva pokračuje v rekon-
štrukciách miestnych komunikácií. Na tento 
rok v rozpočte vyčlenili prostriedky na opravu 
ciest na uliciach Tulipánová, Parková a Tichá. 
K týmto trom uliciam sa pridal aj krátky úsek zo 
Šávoľskej cesty smerom na Pivničný rad a 
čiastočné riešenie dlhodobého problému na 
Jilemnického ulici v podhradí.
„Zatiaľ sme na rekonštrukciu vyčlenili okolo 
stotisíc eur. Najviac bude stáť oprava komuni-
kácie na dlhej Tulipánovej ulici. Najmenej za-
platíme za úsek smerom na Pivničný rad, ktorý 
opravíme v spolupráci s podnikateľmi, ktorí 
tam majú svoju prevádzku,“ vysvetlil primátor 
Attila Agócs.
Na Parkovej ulici bude rekonštrukcia cesty za-
hŕňať aj ďalšie práce. Samospráva Fiľakova 
chce predísť poškodeniu nového asfaltu a preto 

sa s vodárenskou spoločnosťou dohodla na 
predbežných opatreniach. „Ešte pred začatím 
asfaltovania sa na Parkovej ulici vymenia prí-
pojky z hlavného vedenia do bytových domov. V 
predošlých rokoch boli na tejto ulici časté ha-
várie práve z dôvodu ich zlého technického sta-
vu. Okrem mesta a vodárenskej spoločnosti na 
tejto koordinovanej akcii už niekoľko mesiacov 
spolupracuje aj mestský bytový podnik Filbyt, 
Stavebné bytové družstvo a ďalší správcovia by-
tov,“ povedal primátor.
Súčasťou rekonštrukcie ciest bude aj oprava 
problémovej časti Jilemnického ulice, kde sa v 
čase dažďov vytvára veľká mláka. Mesto sa 
problémový úsek nespevnenej komunikácie v 
minulosti pokúšalo riešiť navozením štrku, bez 
ďalšej úpravy však tento zásah nepomohol.
„Koncom minulého roka sme z Úradu splno-

mocnenca vlády SR pre rómske komunity dosta-
li podporu vo výške takmer 10-tisíc eur a k tejto 
sume priložíme z rozpočtu ešte päťtisíc. Za vý-
sledných 15-tisíc sa urobia terénne úpravy, po-
tom sa na plochu vysype drvený kameň a jem-
nejší štrk. Povrch následne upraví a spevní 
cestný valec.“
Na ploche sa osadia aj obrubníky, ktoré doteraz 
absentovali, a ulica bude čiastočne odvodnená 
betónovými rúrami.
„Obyvatelia spomínanej lokality sa pýtajú, pre-
čo tam neurobíme kanalizáciu a cestu nevyas-
faltujeme. Bohužiaľ, veci, ktoré sa nedokázali 
vyriešiť niekoľko desiatok rokov, sa za taký 
krátky čas zmeniť nedajú. Mesto však má snahu 
nájsť trvalé riešenie. Veríme, že spomínaná ú-
prava bude aspoň krátkodobou pomocou,“ 
doplnil Agócs.

Jozef Mikuš,
tlačový referent mesta Fiľakovo

Stotisíc eur na rekonštrukcie ciestStotisíc eur na rekonštrukcie ciest

Dňa 29. septembra 2016 sa v našom Komunit-
nom centre vo Fiľakove uskutočnil 1. ročník ta-
lentovej súťaže s názvom „Kto čo vie?“. Počas 
letných prázdnin nás deti pravidelne navštevo-
vali, pripravené sme mali pre ne rôzne voľno-
časové aktivity, výlety, na ktoré radi chodili. V 
rámci nich sme sa k nim dostali bližšie, pos-
tupne ich spoznávali a zistili sme, že je v nich 
ukrytý veľký talent. Z tohto dôvodu sme sa pre 
ne rozhodli zorganizovať menšiu talentovú sú-
ťaž, kde mohli ukázať, čo v sebe skrývajú. 
Keďže bolo dovolenkové obdobie, presunuli 
sme termín súťaže na september, kedy sa nám 
konečne podarilo uskutočniť túto dlho očaká-
vanú súťaž. Vekovo boli deti prihlásené od 6 – 
15 rokov, no do poslednej chvíle sa počet súťa-
žiacich a tiež aj produkcia, ktorú chceli uká-
zať, neustále menil. Súťažilo sa jednotlivo v 
speve, próze, ale ukázali sa i v skupinách a 
predviedli rómsky tanec, ba dokonca i tanec 
bailando. 
V našich očiach boli všetky deti víťazmi, pre-
tože ukázali veľkú kreativitu a o to väčšiu sna-
hu. Absolútnym víťazom sa predsa len stal 
János Máté Botoš, ktorý predviedol svoju ú-
žasnú prózu. Ešte raz mu srdečne gratulujeme! 
Zároveň by sa naše Komunitné centrum chce-
lo poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí na-
še pozvanie prijali, tiež porote, ktorá vybrala 
toho najlepšieho súťažiaceho, sponzorom a v 
neposlednom rade hlavne rodičom, že svoje 
deti podporujú a vedú k lepšiemu.

Mgr. Zuzana Gáspárová, odborný garant 
Komunitného centra

Samospráva

www.triedime.sk



FIĽAKOVSKÉ ZVESTI 2FIĽAKOVSKÉ ZVESTI 3Rozhovor2 FIĽAKOVSKÉ ZVESTI2 Samospráva

Kam s ktorým druhom odpadu?Kam s ktorým druhom odpadu?

Druhú Cenu mesta odovzdal počas mestských 
osláv primátor mesta prezidentovi OZ FTC Mgr. 
Attilovi Visnyaimu za prínos v rozvoji športu v 
meste a za dosiahnuté športové výsledky FTC 
počas jeho pôsobenia vo funkcii prezidenta 
klubu.
Ste rodený Fiľakovčan, športovec i športový 
fanúšik. Ktorý šport je vám osobne najbližší, 
ako veľmi sa mu venujete a naopak, ktorý 
šport veľmi obdivujete, ale netrúfli by ste si 
naň?
U mňa je to jednoznačne futbal, venujem sa mu 
od útleho detstva, lebo hrať a trénovať som začal 
ešte ako žiak pod vedením môjho prvého trénera 
pána Alexandra Körtvélyesiho. Ale šport mám 
rád aj celkovo, veľmi rád lyžujem, keď mi to čas 
a podmienky dovolia, zahrám si občas aj basket-
bal, či tenis, no futbal so „starými pánmi“ hrá-
vam ešte aj teraz. Nuž a veľmi obdivujem vodné 
pólo a hoci som dobrý plavec, na toto by som si 
asi netrúfol.
Pred 6 rokmi vás zvolili na neľahkú funkciu, 
za prezidenta tunajšieho FTC, ktorý združu-
je niekoľko športov, no hlavne šéfuje futbalu, 
ktorý má v meste asi najsilnejšiu tradíciu. 
Aká bola vtedajšia situácia vo vedení a pod-
mienky na podporu športov v kluboch FTC a 
s akými cieľmi ste túto funkciu prijali?
Začiatok bol veru ozaj náročný, ako každá nová 
funkcia. Ten môj bol ťažký aj preto, lebo 3 me-
siace po mojom nástupe maši futbalisti klesli z 
3.ligy do štvrtej a mnohí mi to kládli za vinu. Ja 
som sa dostal do funkcie vlastne ako divák z 
tribúny a zrazu som vhupol do tvrdej reality 

zákulisia amatérskeho športu. Spoznával som, 
čo všetko je za fungovaním jednotlivých oddie-
lov. Chýbala tam vzájomná spolupráca a komu-
nikácia medzi oddielmi, finančná situácia tiež 
nebola ružová. Prvoradým cieľom bolo zjedno-

tiť to, naštartovať spoluprácu medzi oddielmi, 
družstvami a samozrejme riešiť financovanie 
športu v meste, ktoré bolo cez podnik VPS príliš 
komplikované. Organizačne sme celé fungova-
nie presunuli pod OZ FTC, čo nám umožnilo 
centralizáciu všetkých športových odvetví pod 
FTC a na štadión. Ako OZ sme mohli lepšie 
oslovovať aj sponzorov a podporovateľov. 
Podarilo sa zvýšiť úroveň prípravy športovcov, 
vytvárať postupne lepšie technické podmienky, 
no a zvýšil sa aj záujem verejnosti. Dostali sme 
sa aj do povedomia širokého okolia, miest nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Prišli priateľské 
zápasy, turnaje, a to nielen vo futbale, ale aj v 

ostatných oddieloch. Tu musím spomenúť, že 
sme sa rozrástli o ďalšie športy. A v neposled-
nom rade pribudli nové oddiely, ktoré vzorne 
reprezentujú naše FTC i mesto Fiľakovo.
Jednotlivým športom sa momentálne vo 
Fiľakove celkom dobre darí, ste spokojní s 
terajšími výsledkami, alebo je ešte stále kam 
napredovať?
Chvalabohu sa nám darí takmer v každom od-
diele dosahovať veľmi kvalitné výsledky na 
regionálnej i celoslovenskej úrovni, čoho je 
príkladom aj extraliga v kolkoch, čo je najvyššia 
súťaž v SR, ďalej postup nášho FTC „A“ do 
3.ligy, medzinárodné úspechy silových trojbojá-
rov a v top 30-ke v rámci Slovenska máme aj 
našich cyklistov. Teší ma, že sa rozrastá aj mlá-
dežnícky šport, kde družstvá dosahujú tiež veľ-
mi pekné výsledky. Nechceme spať na vavrí-
noch a naďalej budeme napredovať v rámci 
našich finančných možností. V tom duchu sme 
si nastavili aj nové ciele.
Za tieto úspechy môžu jednotlivé oddiely 
ďakovať hlavne dobrému manažmentu vo 
vedení, práve preto ste boli na návrh občanov 
ocenený Cenou mesta Fiľakova. Aké ste mali 
z neho pri preberaní pocity a čo pre Vás 
Fiľakovo znamená?
Moje pocity sa opísať nedajú. Veľmi som sa 
potešil a cítil som to ako ocenenie môjho päťroč-
ného snaženia nielen ako prezidenta FTC ale aj 
ako poslanca MZ. Popri mojej náročnej práci 
väčšinu svojho času venujem športovému živo-
tu v meste. A čo pre mňa znamená Fiľakovo ? 
Všetko! Je to moja rodina, môj život, rodičia, 
detstvo, kamaráti, kolegovia. Jednoducho všet-
ko. Ďakujem každému, ktorý mi veril a všet-
kým, čo ma poctili svojim uznaním. Naozaj si to 
cením.

Iveta Cíferová

František Sajko
Pre mňa Fiľakovo znamená mesto, v ktorom 
som sa narodil, prežil celé svoje detstvo a zažil 
mnoho krásnych  chvíľ.  Žije tu moja rodina, 
moji priatelia, na ktorých mi veľmi záleží. Je 
pravda, že z dôvodu mojej profesie vojaka z po-
volania som slúžil a žil viac rokov v rôznych 
mestách Slovenska, ale pri prvej príležitosti 
som sa vrátil a usadil so svojou rodinou práve 
vo svojom milovanom meste. Cenu primátora 
mesta som dostal za úspešnú trénerskú prácu. 
Je to úžasný pocit a pekný moment. Znamená 
pre mňa radosť, že si niekto všimne moju prá-
cu. Považujem to za ocenenie celého oddielu 
silového trojboja FTC Fiľakovo, športovcov, 
ktorí za 3 roky existencie dokázali tvrdo pra-
covať a úspešne reprezentovať mesto na rôz-
nych celoslovenských a medzinárodných súťa-
žiach a získali titul majstra Slovenska ako aj 
titul majstra Európy v silovom trojboji. Toto o-
cenenie pre mňa predovšetkým znamená, že sa 
o nás vie a že nás uznávajú. V každom prípade 
práca, ktorú robím obnáša veľa mravenčej ro-
boty a ten, kto to neskúsil, nevie čo je za tým. 
Niekedy je to aj na úkor rodiny a voľného času. 
Robota s ľuďmi je jedna z najťažších, hlavne 
keď sa jedná o mládež v pubertálnom veku, ale 
správnym prístupom k nim sa dá všetko zvlád-
nuť. Toto ocenenie ma určite bude motivovať 
aj v ďalšej práci pre naše mesto. Je to veľká poc-
ta, ktorá nás zaväzuje, aby sme sa venovali ma-
ximálne hlavne mladej generácii.

Attila Mizser
Fiľakovo vo mne evokuje v prvom rade domov. 
Nezameniteľný pocit... Hoci som študoval a 
pracoval v mnohých iných mestách, vždy som 
mal nejaké aktivity, ktoré boli úzko spojené 
práve s Fiľakovom. Moji rodičia. A teraz, po 
smrti môjho otca, moja mamička, ktorá toto 
mesto v podstate nikdy neopustila. Myslím, že 
ďalej už nie je potrebné nič vysvetľovať.
Nech som už robil čokoľvek, vždy mi záležalo 
na názore mojich blízkych, na ich reakciách. 
Práve na toto beriem najväčší ohľad. Je to pre 
mňa akási pomocná barlička, aby som zostal na 
správnej ceste. A ocenenia majú pre mňa veľmi 
podobný význam. Ďakujem... Teším sa... Dali 
ste mi znamenie – myslím, že práve niečo 
takéto som cítil.

Cena primátora mestaCena primátora mesta Čo pre Vás znamená Fiľakovo 
a aký máte pocit z ocenenia?

Foto: András Micsuda

Do modrého kontajnera na papier patria: noviny, časopisy, brožúry, letáky, 
cenníky, spisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, výkresy, pohľadnice, 
zakladače, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, 
katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, baliaci a krepový papier, papierový obal, 
vlnité lepenky a pod.
Nepatria sem: znečistený papier (napr. potravinami, ropnými látkami, 
chemikáliami a pod.), umelohmotné obaly, vrstvené obaly s plastmi (Tetra-
pack), voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, 

krabičky od cigariet, mastný papier, kopírovací papier, indigový papier, spisové spony, použitá 
papierová vreckovka a hygienická vložka, detské plienky, vata, obaly od sladkostí a slaností, 
faxový papier, celofán, tapety, lepiace pásky a pod.

Do zeleného kontajnera na sklo patria: nesmie byť znečistené! biele, zelené a 
hnedé sklo, neznečistené bezfarebné sklo, nádoby, prázdne poháre od kompótov, 
obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, fľaše od 
nápojov, od detskej výživy, olejov, okenné sklo, rozbité poháre, skúmavka, sklo 
z okuliarov, sklenené črepy a pod.
Nepatria sem: porcelán, keramika, gumy, vrchnáky, korky, kovové uzávery 
fliaš, zrkadlá, žiarovky, neónky, drôtové sklo, plexisklo, autosklo, fľaše z umelej 
hmoty, teplomer, TV obrazovky, viečko od pohára, sklo nesmie byť znečistené 

nebezpečnými škodlivinami (napr. zvyšky chemikálií, farieb a pod.) a pod.

Do žltého kontajnera na plasty patria: len čisté, zošliapnuté a stlačené! 
všetky druhy plastov, plastové obaly a plastové výrobky ako PE (polyetylén 
– LDPE, HDPE) – číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od 
kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; 
PET (polyetyléntereftalát) – fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; 
PP (polypropylén) – obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové 
nádobky a hračky; penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové 
nádobky; PVC (polyvinylchlorid) – vodoinštalačné a elektroinštalačné 

rúrky, plastové okná a nábytok a pod. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén.
Nepatria sem: znečistené obaly škodlivinami (napr. zvyškami farieb, olejových a ropných látok, 
chemikálií, a pod.), viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami), 
podlahové krytiny, guma, molitan, obaly od ropných produktov, kovové uzávery, plasty vystužené 
sklenenými vláknami, znečistená fólia a pod.

Do červeného kontajnera na kovy patria: nesmú byť znečistené 
nebezpečnými látkami! kovové obaly, kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, 
hliníkový obal, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové 
plechovky a pod.
Nepatria sem: kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly od 
zubnej pasty, od farieb, chemikálií a riedidiel, silne znečistené kovy a pod.

Do červeného kontajnera na VKM patria: zošliapnuté a stlačené! viacvrst-
vové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, 
avivážnych prostriedkov, plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), 
alobal, či starý kovový riad.
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, 
práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, 
vrchnáky z kompozitných krabíc, kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby z 
krémov a pást, chemicky znečistené kovy.

Ing. Gréta Kuzmová, referentka životného prostredia MsÚ
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Na septembrovom zasadnutí mestského za-
stupiteľstva sa preberala aj správa o činnosti 
Mestskej polície (MsP) Fiľakovo za 2. 
štvrťrok tohto roku. Fiľakovskí policajti od 
apríla do júna vyriešili 297 prípadov, z ktorých 
168 bolo priestupkov podľa Zákona Sloven-
skej národnej rady o priestupkoch a 128 poru-
šení všeobecne záväzných nariadení mesta.
„Celkovo sme uložili 142 blokových pokút v su-
me 1 120 eur a napomenutím sme vyriešili 133 
priestupkov. Monitorovacím kamerovým sys-
témom bolo zistených 84 prípadov a foto-
pascou 73 prípadov,“ spresnil náčelník MsP 
vo Fiľakove Pavel Baláž.
Od apríla do júna uložili fiľakovskí policajti 
najviac pokút v porovnaní so štvrťrokmi od za-
čiatku minulého roku. Za zvýšeným množ-
stvom stáli aj dlhodobé sťažnosti Fiľakov-
čanov na močenie v podchodoch pri Námestí 
slobody. „Na miesto sme preto umiestnili foto-
pasce, vďaka ktorým sme dotyčných mohli 
identifikovať a následne pokutovať. Nie všetky 
prípady sa však podarilo objasniť, keďže mno-
hí z nich sú obyvatelia okolitých obcí,“ vysvet-
lil náčelník.
Fiľakovskí policajti mali plné ruky práce aj s 
vodičmi, ktorí nezaplatili za parkovanie alebo 
stáli v zákaze.
„Napríklad na Jilemnického ulici sa často po-
rušuje zákaz státia. Následkom toho vznikajú 
zápchy a neraz aj nebezpečné situácie, keď vo-
dič musí cúvať na frekventovanú ulicu. Aj v 
tomto prípade nám pomáhajú kamery a foto-
pasce. Vodičov napomenieme alebo pokutuje-
me. Sumy sú však malé, okolo 5 alebo 10 eur, 
nechceme na tom zarábať. Pokutovaným sa 
snažíme vyhovieť aj odložením zaplatenia či 
splátkovým kalendárom v prípade väčších 
pokút.“
V 2. štvrťroku zabezpečili mestskí policajti aj 
odchyt 24 túlavých psov, ktorých umiestnili 
do fiľakovského útulku. Okrem psov museli v 
apríli zabezpečiť aj odchyt líšky, ktorá vbehla 
do dvora rodinného domu. Samozrejmosťou v 
práci mestských policajtov sú aj vážnejšie 
situácie. Jedna taká sa stala 13. mája, kedy tri 
ženy fackovali staršieho muža, ktorého chceli 
okradnúť.
„Zaznamenali sme aj prípady rušenia nočné-
ho pokoja, čierne skládky, nepovolený predaj, 
napadnutia či požívanie alkoholických nápo-
jov na verejnosti,“ dodal Baláž.
Spolu s náčelníkom sa o poriadok v uliciach Fi-
ľakova stará deväť policajtov.

Jozef Mikuš, tlačový referent mesta Fiľakovo

Fotopasce pomáhali
identifikovať páchateľov

Fiľakovská samospráva pokračuje v rekon-
štrukciách miestnych komunikácií. Na tento 
rok v rozpočte vyčlenili prostriedky na opravu 
ciest na uliciach Tulipánová, Parková a Tichá. 
K týmto trom uliciam sa pridal aj krátky úsek zo 
Šávoľskej cesty smerom na Pivničný rad a 
čiastočné riešenie dlhodobého problému na 
Jilemnického ulici v podhradí.
„Zatiaľ sme na rekonštrukciu vyčlenili okolo 
stotisíc eur. Najviac bude stáť oprava komuni-
kácie na dlhej Tulipánovej ulici. Najmenej za-
platíme za úsek smerom na Pivničný rad, ktorý 
opravíme v spolupráci s podnikateľmi, ktorí 
tam majú svoju prevádzku,“ vysvetlil primátor 
Attila Agócs.
Na Parkovej ulici bude rekonštrukcia cesty za-
hŕňať aj ďalšie práce. Samospráva Fiľakova 
chce predísť poškodeniu nového asfaltu a preto 

sa s vodárenskou spoločnosťou dohodla na 
predbežných opatreniach. „Ešte pred začatím 
asfaltovania sa na Parkovej ulici vymenia prí-
pojky z hlavného vedenia do bytových domov. V 
predošlých rokoch boli na tejto ulici časté ha-
várie práve z dôvodu ich zlého technického sta-
vu. Okrem mesta a vodárenskej spoločnosti na 
tejto koordinovanej akcii už niekoľko mesiacov 
spolupracuje aj mestský bytový podnik Filbyt, 
Stavebné bytové družstvo a ďalší správcovia by-
tov,“ povedal primátor.
Súčasťou rekonštrukcie ciest bude aj oprava 
problémovej časti Jilemnického ulice, kde sa v 
čase dažďov vytvára veľká mláka. Mesto sa 
problémový úsek nespevnenej komunikácie v 
minulosti pokúšalo riešiť navozením štrku, bez 
ďalšej úpravy však tento zásah nepomohol.
„Koncom minulého roka sme z Úradu splno-

mocnenca vlády SR pre rómske komunity dosta-
li podporu vo výške takmer 10-tisíc eur a k tejto 
sume priložíme z rozpočtu ešte päťtisíc. Za vý-
sledných 15-tisíc sa urobia terénne úpravy, po-
tom sa na plochu vysype drvený kameň a jem-
nejší štrk. Povrch následne upraví a spevní 
cestný valec.“
Na ploche sa osadia aj obrubníky, ktoré doteraz 
absentovali, a ulica bude čiastočne odvodnená 
betónovými rúrami.
„Obyvatelia spomínanej lokality sa pýtajú, pre-
čo tam neurobíme kanalizáciu a cestu nevyas-
faltujeme. Bohužiaľ, veci, ktoré sa nedokázali 
vyriešiť niekoľko desiatok rokov, sa za taký 
krátky čas zmeniť nedajú. Mesto však má snahu 
nájsť trvalé riešenie. Veríme, že spomínaná ú-
prava bude aspoň krátkodobou pomocou,“ 
doplnil Agócs.

Jozef Mikuš,
tlačový referent mesta Fiľakovo

Stotisíc eur na rekonštrukcie ciestStotisíc eur na rekonštrukcie ciest

Dňa 29. septembra 2016 sa v našom Komunit-
nom centre vo Fiľakove uskutočnil 1. ročník ta-
lentovej súťaže s názvom „Kto čo vie?“. Počas 
letných prázdnin nás deti pravidelne navštevo-
vali, pripravené sme mali pre ne rôzne voľno-
časové aktivity, výlety, na ktoré radi chodili. V 
rámci nich sme sa k nim dostali bližšie, pos-
tupne ich spoznávali a zistili sme, že je v nich 
ukrytý veľký talent. Z tohto dôvodu sme sa pre 
ne rozhodli zorganizovať menšiu talentovú sú-
ťaž, kde mohli ukázať, čo v sebe skrývajú. 
Keďže bolo dovolenkové obdobie, presunuli 
sme termín súťaže na september, kedy sa nám 
konečne podarilo uskutočniť túto dlho očaká-
vanú súťaž. Vekovo boli deti prihlásené od 6 – 
15 rokov, no do poslednej chvíle sa počet súťa-
žiacich a tiež aj produkcia, ktorú chceli uká-
zať, neustále menil. Súťažilo sa jednotlivo v 
speve, próze, ale ukázali sa i v skupinách a 
predviedli rómsky tanec, ba dokonca i tanec 
bailando. 
V našich očiach boli všetky deti víťazmi, pre-
tože ukázali veľkú kreativitu a o to väčšiu sna-
hu. Absolútnym víťazom sa predsa len stal 
János Máté Botoš, ktorý predviedol svoju ú-
žasnú prózu. Ešte raz mu srdečne gratulujeme! 
Zároveň by sa naše Komunitné centrum chce-
lo poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí na-
še pozvanie prijali, tiež porote, ktorá vybrala 
toho najlepšieho súťažiaceho, sponzorom a v 
neposlednom rade hlavne rodičom, že svoje 
deti podporujú a vedú k lepšiemu.

Mgr. Zuzana Gáspárová, odborný garant 
Komunitného centra

Samospráva

www.triedime.sk
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O pripravovanej reforme, ktorú sľubuje minister 
školstva, zatiaľ veľa nevieme. Vieme však, že 
pedagogickí zamestnanci nie sú spokojní so 
situáciou – najmä s financovaním – v školstve a 
pokračujú v štrajku. 
Mesto Fiľakovo je zriaďovateľom 7 škôl a 9 
školských zariadení, ktorých financovanie sa u-
skutočňuje dvomi spôsobmi: kým naše 4 základ-
né školy sú dotované zo štátneho rozpočtu tzv. 
normatívnym financovaním, financovanie ich 
súčasti (4 školských klubov detí a 3 školských 
jedální), ako aj našich 2 materských škôl a ich 
školských jedální, resp. aj základnej umeleckej 
školy sa uskutočňuje z podielových daní obce. 
Čo je spoločné pre tieto dva druhy financovania 
je to, že sú postavené na počte detí a žiakov v 
jednotlivých školách. 
Z tohto dôvodu je potešujúca správa, že sa k 1. 
septembru 2016 zvýšil počet žiakov vo všetkých 
druhoch našich škôl: v základných školách o 70 
(vlani sme evidovali 1350, teraz až 1420 žiakov 
ZŠ), v základnej umeleckej škole o 63 (z 314 na 
377), v materských školách o 20 detí (v dvoch 
MŠ máme spolu 305 zapísaných detí). K zvýše-
niu počtu škôlkarov došlo konkrétne v materskej 
škole na Daxnerovej ulici, v ktorej vďaka po-
skytnutiu dotácie zo štátneho rozpočtu prostred-

níctvom ministerstva školstva sa počas letných 
mesiacov rozšírila kapacita, t. j. pribudla 1 trieda 
a vytvorili sa 2 nové pracovné miesta pre uči-
teľky. 
Nárast počtu žiakov základnej umeleckej školy, 
ktorá vo svojom novom sídle už pôsobí aj ofici-
álne ako dvojjazyčná škola (nový názov: Zák-
ladná umelecká škola – Művészeti Alapiskola), 
súvisí s rozšírením jej ponuky o vyučovanie ďal-
ších (bicích) hudobných nástrojov a vznikom li-
terárno-dramatického a tanečného odboru. Roz-
šírenie ponuky prinieslo aj v tomto prípade 
pracovnú príležitosť pre 2 mladých učiteľov.
Chybou krásy financovania je zmena, ktorá sa u-
skutočnila po novele školského zákona v evi-
dencii žiakov základných škôl zo sociálne zne-
výhodneného prostredia. Žiakov zo sociálne zvý-
hodneného prostredia sme doteraz vykazovali 
na základe údajov úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny. V školskom roku 2016/2017 už nestačí, 
že žiak žije v prostredí, ktoré nedostatočne pod-
necuje jeho rozvoj, jeho zaostávanie musí byť 
potvrdené psychológom. Centrá pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie však 
majú obmedzené kapacity, preto veľký počet žia-
kov nebol včas vyšetrený. Následkom toho kle-
sol v našich základných školách počet žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia z vlaňaj-
ších 390 na 102, t. j. skoro na jednu štvrtinu, čo 
znamená úbytok značnej sumy z financovania 
škôl. Nejakú nádej nám poskytuje list minister-
stva školstva, v zmysle ktorého sa predĺžil ter-
mín nahlasovania ďalších žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia do 15. novembra. 
Záverom ešte jeden údaj na zamyslenie. Zo zbe-
ru údajov pre normatívne financovanie vieme, 
že 57 žiakov základných škôl sa prechodne zdr-
žiava v zahraničí, a čo je alarmujúce, že z nich o 
51 žiakoch školy nemajú žiadne bližšie informá-
cie. Oznámenie Školského úradu vo Fiľakov-
ských zvestiach a na internetovej stránke mesta, 
že zákonní zástupcovia sú povinní v zmysle 
školského zákona predložiť kmeňovej škole po-
tvrdenie o návšteve zahraničnej školy do 30 dní 
po ich príchode do zahraničia, resp. potom vždy 
do 15. septembra nového školského roka, a výz-
va adresovaná starým rodičom a príbuzným, aby 
to dali vedieť do zahraničia, resp. aby oni nahlá-
sili, že kde sa zdržiavajú uvedení žiaci, mala mi-
nimálny ohlas. Preto využívam túto príležitosť a 
znovu vyzývam zákonných zástupcov týchto žia-
kov, aby splnili svoju zákonnú povinnosť.
Deťom a žiakom, ich rodičom a všetkým škol-
ským zamestnancom mesta Fiľakovo prajem 
úspešný školský rok.

Peter Fehér, vedúci oddelenia školstva

Takto znel sľub malých prváčikov na ZŠ, Far-
ská lúka 64/A vo Fiľakove, ktorí boli slávnost-
ne pasovaní za žiakov našej školy 29. septemb-
ra. Pasovanie prváčikov pripravili pani vycho-
vávateľky, ktoré motivovali toto podujatie roz-
právkou o Snehulienke a siedmych trpaslíkoch. 
Myšlienka sa preniesla na pani učiteľku, ktorá 
sa ujala úlohy Snehulienky a deti predstavovali 
šikovných trpaslíkov. Rok čitateľskej gramot-
nosti, ktorý je symbolom v školskom roku 
2016/2017 aj pre starších žiakov sa takto hravo 
preniesol aj k najmladším členom našej škol-
skej rodinky. Malí „trpaslíci“ absolvovali zá-

bavné úlohy , ktoré hravo zvládli a vyzvali aj 
svoju „Snehulienku“, ktorej statočne pomáhali. 
V takejto priateľskej nálade sme pristúpili na 
slávnostné pasovanie prváčikov, ktorého sa po-
dujala pani riaditeľka našej školy. Z úst nováči-
kov odznelo hlasné „čestné trpaslíčie“, kde pri-
sľúbili snahu čo najviac sa v škole naučiť, na-
vzájom si pomáhať, pani učiteľku poslúchať. Tr-
paslíčie čiapky a pamätné listy v tvare jabĺčka 
spečatili prijatie detí do našej školy. Podporiť 
ich prišli aj rodičia a o milé príspevky sa posta-
rali najmenšie mažoretky a staršie dievčatá 
predviedli tanček. 

Tak všetko najlepšie milí prváci, nech sa Vám s 
pani učiteľkou celý školský rok darí!

Judita Ivaničová, ZŠ Farská lúka

Naša škola na Školskej ulici sa uberá cestou di-
gitalizácie. Okrem už osvedčených elektronic-
kých „čipov“, ktorými kontrolujeme dochádz-
ku žiakov, máme v tomto školskom roku ako je-
diná ZŠ v meste už aj internetovú triednu doku-
mentáciu a žiacku knižku. Na efektívnu komu-
nikáciu s rodičmi využívame správy prostred-
níctvom aSc Agendy, ako aj oznamy na našich 
internetových stránkach.
Vyučovanie v školskom roku 2016/2017 pre-
bieha podľa kvalitne vypracovaného Inovova-
ného školského vzdelávacieho programu. Za-
chovali sme v ňom výučbu dvoch cudzích jazy-
kov a zamerali sme sa na budovanie čitateľskej 
a finančnej gramotnosti  žiakov. Okrem vyučo-
vacích hodín a záujmových krúžkov ponúkame 
deťom čo najviac rôznorodých aktivít. Pozreli 
sme si už divadelné predstavenia Žabia prin-
cezná, O hlúpej žene v Mestskom kultúrnom 
stredisku vo Fiľakove a Tri prasiatka v Divadle 
JGT vo Zvolene. Boli sme púšťať šarkanov, vy-
rezávali sme veselé tekvice v Haliči i na škol-
skom dvore, vytvorili sme rôzne jesenné deko-
rácie a výtvarné práce, ktoré zdobia triedy a 
chodby školy. V spolupráci so študentkami 
Strednej zdravotníckej školy v Lučenci pre-
behli vo vybraných triedach zaujímavé besedy 
o zdravej výžive a boji proti obezite. 
Starších žiakov zaujali prednášky českého  
astrofyzika Petra Horáleka. Tento mladý ves-
mírny nadšenec cestuje po svete, „loví“ astro-

nomické úkazy a fotografuje ich. Dozvedeli 
sme sa o jeho zaujímavých zážitkoch, o sú-
hvezdiach a fascinujúcich zatmeniach Slnka či 
Mesiaca, o ktorých píše vo svojej knihe. Pán 
Milan Vrábeľ zo združenia Slovensko bez drog 
prišiel medzi nás s preventívnymi protidrogo-
vými prednáškami. Ich cieľom je, aby naše deti 
rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a ne-
budú skutočným riešením akéhokoľvek prob-
lému, duševného stavu alebo životnej situácie. 
Na záver by sme chceli pochváliť šikovných 
žiakov, ktorí uspeli v súťažiach Európsky deň 
jazykov, SUDOKU a vo futbalových turna-
joch. Víťazom súťaže v prednese slovenskej 
prózy Timravina studnička (Martin Novodom-
ský z 2.B, Viktória Véghová zo 6.A, Vladimíra 
Malčeková z 9.A triedy) držíme palce na okres-
nom kole! 

Mgr. Diana Szabová, ZŠ Školská

Základná umelecká škola – Művészeti Alap-
iskola, Záhradnícka 2a, Fiľakovo ďakuje Ob-
čianskemu združeniu Mladý umelec za pomoc 
pri zabezpečení účasti žiakov školy na súťa-
žiach PMU v uplynulom školskom roku. Oso-
bitne ďakuje za zakúpenie nového keyboardu s 
príslušenstvom pre hudobný odbor, ktorý ZUŠ 
využije pre potreby výuky nástroja, komornej 
hry, súťaží a verejných vystúpení a ktorý pred-
stavuje kvalitu požiadaviek na súťažiach v SR.

Kolektív ZUŠ-MAI

Na 8. ročníku celoslovenskej výtvarnej pre-
hliadky Krajina v srdci Európy 2016 získali 
3.10.2016 výtvarníci Základnej umeleckej 
školy – Művészeti Alapiskola vo Fiľakove 
vzácne ocenenia. Vo Dvorane Ministerstva 
kultúry SR si osobne prevzal 2. miesto 
Zoltán Simon vo svojej kategórii a 1. miesta 
Tamara Péter, Alžbeta Murínová a Emma 
Péterová. Žiaci Mgr. Jany Bialovej sa v ten 
deň v Bratislave zúčastnili aj workshopov v 
Strednej umeleckej škole scénického vý-
tvarníctva. Gratulujeme.

Z. Ardamica, riaditeľ ZUŠ – MAI

Ak neviete, ako stráviť dlhé jesenné a zimné večery, má-
me pre vás hneď dva knižné tipy, jeden v maďarskom a 
druhý v slovenskom  jazyku. V novembri zavítajú do 
Mestskej knižnice vo Fiľakove pozoruhodné literárne o-
sobnosti so svojimi novými publikáciami. 3. novembra 
2016, sa o 17:00 hod. uskutoční predstavenie knihy spi-
sovateľa žijúceho v Rimavskej Sobote, Zoltána Szá-
sziho, s názvom „Bábukák“, v preklade „Bábky“. Au-
tor vo svojom románe satiricky opisuje život malomes-
ta a jeho obyvateľov. Ponúka nám jeho zaujímavú pre-
hliadku, plnú nezvyčajných zjavov a  udalostí. Besedu 
s autorom bude viesť Attila Mizser, editor knihy. 14. 
novembra 2016 od 16:30 svoj najnovší bestseller, „Kód 
7“ predstaví slovenský spisovateľ Jozef Banáš. Dej 
príbehu sa odohráva v himalájskom kráľovstve Bhután, 
kde autor na základe osobnej skúsenosti prichádza k 
poznaniu, že je to azda jediná krajina, v ktorej ryba od 
hlavy nesmrdí, ale naopak – vonia. Známi hrdinovia z 
románov „Kód 1“ a „Kód 9“ Michal a bohyňa Kumari 
spoločne s reálnymi postavami vyvracajú mýtus našej 
civilizácie o prospešnosti „boha neustáleho rastu“. Ak 
vás týchto pár riadkov zaujalo a chceli by ste sa o 
daných publikáciách a ich autoroch dozvedieť viac, za-
vítajte v novembri do Mestskej knižnice, kde vás všet-
kých srdečne očakávame!

Mgr. Lucia Szőkeová, HMF

Dostali sme sa k ostatnému mesiacu IV. Jesenného medzinárodného diva-
delného festivalu. Od septembra mali milovníci divadla možnosť zúčast-
niť sa na niekoľkých veľmi zaujímavých divadelných predstaveniach. Me-
dzi iným to boli predstavenia Divadla na Vysokej Nohe z Banskej Bystrice, 
v ktorého podaní si diváci mohli pozrieť pouličné spracovanie diela Sha-
kespeara, alebo poľské alternatívne divadlo Walny-Teatr, ktoré divákom 
predstavilo veľmi zaujímavé – bábkové spracovanie Hamleta.
Tento mesiac a to konkrétne 12. novembra, bude uvedená veľmi vzrušujú-
ca produkcia. Na javisku MsKS bude uvedený projekt „Piknik národov 
krajín V4”. Štyri divadlá: české Divadlo Na tahu, poľské Divadlo Zabko-
wice Slaskie a dve lučenecké divadlá: Divadlo Józsefa Kármána a DS 
Timrava, si pre divákov pripravili hru: Hej Slovane! Predstavenie, ktoré 
vzniklo v koprodukcii bude multilinguálne, účinkujúci budú hovoriť po 
česky, poľsky, slovensky ale aj maďarsky. Herci sa budú snažiť vtipne pou-
kázať na typické črty toho ktorého národa. Spoluorganizátorom diva-
delného predstavenie je Novohradské osvetové stredisko Lučenec.
MsKS vo Fiľakove sa teší na návštevu všetkých milovníkov divadla.

Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

do 13. nov. Výstava „Poézia Kameniny“
 Miesto: Bebekova veža; Hlavný organizátor: Hradné múzeum 
 Spoluorganizátor: Banícke múzeum v Rožňave

do 13. nov. Výstava III. Medvešský fotomaratón
 Miesto: Bebekova veža; Hlavný organizátor: Z.p.o. N–N Geopark;
 Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

do 9. dec. Výstava „Šuster, drž sa svojho kopyta!“
 Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
 Hlavný organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
 Spoluorganizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach

3. nov. Predstavenie knihy Zoltána Szásziho s názvom „Bábukák“
17:00 S autorom sa bude rozprávať Attila Mizser v maďarskom jazyku
 Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum

3. nov. Vzdanie pocty pred hrdinami maďarskej revolúcie 1956
18:00 Miesto: Reformovaný kostol vo Fiľakove
 Organizátori: Reformovaná cirkev vo Fiľakove
 a Mužský spevácky zbor Pro Kultúra

5. nov. IV. Jesenný medzinárodný divadelný festival
18:00  „Komédia omylov“ – predstavenie Divadla Thália z Košíc
  – v maďarskom jazyku
 Miesto: MsKS Fiľakovo; Organizátor: MsKS Fiľakovo

10. nov. III. LiteraTúra – S literárnou kritičkou Csillou Nagy
17:00 o svojom novom zväzku štúdií rozpráva literárny kritik
 Attila Mizser – beseda prebieha v maďarskom jazyku.)
 Miesto: MsKS Fiľakovo; Organizátori: MsKS, Hradné múzeum

12. nov. IV. Jesenný medzinárodný divadelný festival
18:00 Piknik národov krajín V4: Divadlo Na tahu Červený Kostelec 
 (ČR), Divadlo Zabkowice Slaskie (PL), DS Timrava Lučenec a 
 Divadlo Józsefa Kármána Lučenec – predstavenie v českom, 
 poľskom, slovenskom a maďarskom jazyku.
 Miesto: MsKS Fiľakovo; Organizátor: MsKS Fiľakovo a NOS Lučenec

14. nov. Predstavenie knihy Jozefa Banáša s názvom „Kód 7”
16:30 Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum

15. nov. Všetko, čo mám rád vo Fiľakove – Vyhodnotenie výtvarnej súťaže
16:00 Miesto: ZUŠ Fiľakovo; Organizátori: Mesto Fiľakovo a ZUŠ

16. nov. IV. Jesenný medzinárodný divadelný festival
17:30 „7/hetvenkedés“ – predstavenie Umeleckej dielne FOLT
 z Fiľakova – v maďarskom jazyku
18:00 „Itt és most ugrik a majom a vízbe“ – predstavenie divadla 
 Csavar Színház z Chotína – v maďarskom jazyku
 Miesto: Bývalá koncertná sála ZUŠ, Nám. Koháryho 622/2
 Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

26. nov. Celovečerný program MFS Rakonca a jeho hostí
17:00 Miesto: MsKS Fiľakovo; Organizátori: MsKS a Spoločnosť Rakonca

27. nov. Zapaľovanie adventných sviečok
11:45 Miesto: pred budovou gymnázia; Organizátor: Csemadok Fiľakovo

30. nov. III. LiteraTúra – So švajčiarskou spisovateľkou maďarsko-
17:00 slovinského pôvodu Ilma Rakusa, narodenou v Rimavskej 
Sobote, sa rozpráva János Juhász Dósa v maďarskom jazyku
Miesto: MsKS Fiľakovo; Organizátor: MsKS vo Fiľakove a Mesto 
Rimavská Sobota 

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v mesiaci november 2016

Novohradské osvetové stredisko v zriadovateľskej pôsobnosti BBSK, 
Mesto Lučenec, OZ Timrava, ZO CSEMADOK Lučenec, 

Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo

Návštevníkom výstavy MsKS medzi 15. a 22. októbrom učarovali korálkové šperky a 
hodvábne šatky. Autorkami výstavy pod názvom Variácie boli: Alica Stanczová a Zsuzsa 
Juhász z Nových Zámkov. Na výstave boli predvedené také dámske doplnky a šperky, ktoré 
sú určené v prvom rade na nosenie. Sú určené hlavne dámam, ktoré majú rady jedinečné 
ručne robené doplnky.
Diela Alice Stanczovej – jej korálkové šperky sú robené na 
mieru každej zákazníčke – sú jedinečné, ako každá z nás. 
Alica sa však okrem výroby korálkových šperkov a 
unikátnych kolekcií venuje aj organizovaniu kurzov pre deti a 
dospelých. Zsuzsa Juhász pracuje ako vychovávateľka, 
založila školské bábkové divadlo, kde sama pracuje na 
príprave kulís, dekorácií a bábok. Práve toto jej nevšedné 
hobby ju priviedlo k maľovaniu hodvábnych šatiek, ktoré jej 
doslova učarovali. O prácach autoriek za všetko hovorí 
vyjadrenie kurátorky výstavy Ildikó Száz: „Rovnako ako v 
hodvábnych šatkách, tak aj v korálkových šperkoch sa odráža 
životná sila ich autoriek, ich zmysel pre krásu a nehu. Každý z 
týchto doplnkov je majstrovské dielo, ktoré čaká na 
dokončenie – na ženu, ktorá ich bude s hrdosťou nosiť.“
15. októbra sa vernisáže výstavy pod názvom Variácie osobne 
zúčastnili aj autorky diel. Na otvorení účinkovali Annamária 
Koronczi a Branislav Lipták, žiaci ZUŠ vo Fiľakove, pripravil ich Péter Fehér. Po vernisáži 
nasledoval galaprogram Celoslovenského festivalu zhudobnených veršov v réžii 
Csemadoku (Novohradský OV a ZO Fiľakovo) a Novohradského osvetového strediska v 
Lučenci.                                                             

Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS



FIĽAKOVSKÉ ZVESTI2 FIĽAKOVSKÉ ZVESTI4 Školstvo FIĽAKOVSKÉ ZVESTI 2FIĽAKOVSKÉ ZVESTI 5Kultúra

O pripravovanej reforme, ktorú sľubuje minister 
školstva, zatiaľ veľa nevieme. Vieme však, že 
pedagogickí zamestnanci nie sú spokojní so 
situáciou – najmä s financovaním – v školstve a 
pokračujú v štrajku. 
Mesto Fiľakovo je zriaďovateľom 7 škôl a 9 
školských zariadení, ktorých financovanie sa u-
skutočňuje dvomi spôsobmi: kým naše 4 základ-
né školy sú dotované zo štátneho rozpočtu tzv. 
normatívnym financovaním, financovanie ich 
súčasti (4 školských klubov detí a 3 školských 
jedální), ako aj našich 2 materských škôl a ich 
školských jedální, resp. aj základnej umeleckej 
školy sa uskutočňuje z podielových daní obce. 
Čo je spoločné pre tieto dva druhy financovania 
je to, že sú postavené na počte detí a žiakov v 
jednotlivých školách. 
Z tohto dôvodu je potešujúca správa, že sa k 1. 
septembru 2016 zvýšil počet žiakov vo všetkých 
druhoch našich škôl: v základných školách o 70 
(vlani sme evidovali 1350, teraz až 1420 žiakov 
ZŠ), v základnej umeleckej škole o 63 (z 314 na 
377), v materských školách o 20 detí (v dvoch 
MŠ máme spolu 305 zapísaných detí). K zvýše-
niu počtu škôlkarov došlo konkrétne v materskej 
škole na Daxnerovej ulici, v ktorej vďaka po-
skytnutiu dotácie zo štátneho rozpočtu prostred-

níctvom ministerstva školstva sa počas letných 
mesiacov rozšírila kapacita, t. j. pribudla 1 trieda 
a vytvorili sa 2 nové pracovné miesta pre uči-
teľky. 
Nárast počtu žiakov základnej umeleckej školy, 
ktorá vo svojom novom sídle už pôsobí aj ofici-
álne ako dvojjazyčná škola (nový názov: Zák-
ladná umelecká škola – Művészeti Alapiskola), 
súvisí s rozšírením jej ponuky o vyučovanie ďal-
ších (bicích) hudobných nástrojov a vznikom li-
terárno-dramatického a tanečného odboru. Roz-
šírenie ponuky prinieslo aj v tomto prípade 
pracovnú príležitosť pre 2 mladých učiteľov.
Chybou krásy financovania je zmena, ktorá sa u-
skutočnila po novele školského zákona v evi-
dencii žiakov základných škôl zo sociálne zne-
výhodneného prostredia. Žiakov zo sociálne zvý-
hodneného prostredia sme doteraz vykazovali 
na základe údajov úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny. V školskom roku 2016/2017 už nestačí, 
že žiak žije v prostredí, ktoré nedostatočne pod-
necuje jeho rozvoj, jeho zaostávanie musí byť 
potvrdené psychológom. Centrá pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie však 
majú obmedzené kapacity, preto veľký počet žia-
kov nebol včas vyšetrený. Následkom toho kle-
sol v našich základných školách počet žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia z vlaňaj-
ších 390 na 102, t. j. skoro na jednu štvrtinu, čo 
znamená úbytok značnej sumy z financovania 
škôl. Nejakú nádej nám poskytuje list minister-
stva školstva, v zmysle ktorého sa predĺžil ter-
mín nahlasovania ďalších žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia do 15. novembra. 
Záverom ešte jeden údaj na zamyslenie. Zo zbe-
ru údajov pre normatívne financovanie vieme, 
že 57 žiakov základných škôl sa prechodne zdr-
žiava v zahraničí, a čo je alarmujúce, že z nich o 
51 žiakoch školy nemajú žiadne bližšie informá-
cie. Oznámenie Školského úradu vo Fiľakov-
ských zvestiach a na internetovej stránke mesta, 
že zákonní zástupcovia sú povinní v zmysle 
školského zákona predložiť kmeňovej škole po-
tvrdenie o návšteve zahraničnej školy do 30 dní 
po ich príchode do zahraničia, resp. potom vždy 
do 15. septembra nového školského roka, a výz-
va adresovaná starým rodičom a príbuzným, aby 
to dali vedieť do zahraničia, resp. aby oni nahlá-
sili, že kde sa zdržiavajú uvedení žiaci, mala mi-
nimálny ohlas. Preto využívam túto príležitosť a 
znovu vyzývam zákonných zástupcov týchto žia-
kov, aby splnili svoju zákonnú povinnosť.
Deťom a žiakom, ich rodičom a všetkým škol-
ským zamestnancom mesta Fiľakovo prajem 
úspešný školský rok.

Peter Fehér, vedúci oddelenia školstva

Takto znel sľub malých prváčikov na ZŠ, Far-
ská lúka 64/A vo Fiľakove, ktorí boli slávnost-
ne pasovaní za žiakov našej školy 29. septemb-
ra. Pasovanie prváčikov pripravili pani vycho-
vávateľky, ktoré motivovali toto podujatie roz-
právkou o Snehulienke a siedmych trpaslíkoch. 
Myšlienka sa preniesla na pani učiteľku, ktorá 
sa ujala úlohy Snehulienky a deti predstavovali 
šikovných trpaslíkov. Rok čitateľskej gramot-
nosti, ktorý je symbolom v školskom roku 
2016/2017 aj pre starších žiakov sa takto hravo 
preniesol aj k najmladším členom našej škol-
skej rodinky. Malí „trpaslíci“ absolvovali zá-

bavné úlohy , ktoré hravo zvládli a vyzvali aj 
svoju „Snehulienku“, ktorej statočne pomáhali. 
V takejto priateľskej nálade sme pristúpili na 
slávnostné pasovanie prváčikov, ktorého sa po-
dujala pani riaditeľka našej školy. Z úst nováči-
kov odznelo hlasné „čestné trpaslíčie“, kde pri-
sľúbili snahu čo najviac sa v škole naučiť, na-
vzájom si pomáhať, pani učiteľku poslúchať. Tr-
paslíčie čiapky a pamätné listy v tvare jabĺčka 
spečatili prijatie detí do našej školy. Podporiť 
ich prišli aj rodičia a o milé príspevky sa posta-
rali najmenšie mažoretky a staršie dievčatá 
predviedli tanček. 

Tak všetko najlepšie milí prváci, nech sa Vám s 
pani učiteľkou celý školský rok darí!

Judita Ivaničová, ZŠ Farská lúka

Naša škola na Školskej ulici sa uberá cestou di-
gitalizácie. Okrem už osvedčených elektronic-
kých „čipov“, ktorými kontrolujeme dochádz-
ku žiakov, máme v tomto školskom roku ako je-
diná ZŠ v meste už aj internetovú triednu doku-
mentáciu a žiacku knižku. Na efektívnu komu-
nikáciu s rodičmi využívame správy prostred-
níctvom aSc Agendy, ako aj oznamy na našich 
internetových stránkach.
Vyučovanie v školskom roku 2016/2017 pre-
bieha podľa kvalitne vypracovaného Inovova-
ného školského vzdelávacieho programu. Za-
chovali sme v ňom výučbu dvoch cudzích jazy-
kov a zamerali sme sa na budovanie čitateľskej 
a finančnej gramotnosti  žiakov. Okrem vyučo-
vacích hodín a záujmových krúžkov ponúkame 
deťom čo najviac rôznorodých aktivít. Pozreli 
sme si už divadelné predstavenia Žabia prin-
cezná, O hlúpej žene v Mestskom kultúrnom 
stredisku vo Fiľakove a Tri prasiatka v Divadle 
JGT vo Zvolene. Boli sme púšťať šarkanov, vy-
rezávali sme veselé tekvice v Haliči i na škol-
skom dvore, vytvorili sme rôzne jesenné deko-
rácie a výtvarné práce, ktoré zdobia triedy a 
chodby školy. V spolupráci so študentkami 
Strednej zdravotníckej školy v Lučenci pre-
behli vo vybraných triedach zaujímavé besedy 
o zdravej výžive a boji proti obezite. 
Starších žiakov zaujali prednášky českého  
astrofyzika Petra Horáleka. Tento mladý ves-
mírny nadšenec cestuje po svete, „loví“ astro-

nomické úkazy a fotografuje ich. Dozvedeli 
sme sa o jeho zaujímavých zážitkoch, o sú-
hvezdiach a fascinujúcich zatmeniach Slnka či 
Mesiaca, o ktorých píše vo svojej knihe. Pán 
Milan Vrábeľ zo združenia Slovensko bez drog 
prišiel medzi nás s preventívnymi protidrogo-
vými prednáškami. Ich cieľom je, aby naše deti 
rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a ne-
budú skutočným riešením akéhokoľvek prob-
lému, duševného stavu alebo životnej situácie. 
Na záver by sme chceli pochváliť šikovných 
žiakov, ktorí uspeli v súťažiach Európsky deň 
jazykov, SUDOKU a vo futbalových turna-
joch. Víťazom súťaže v prednese slovenskej 
prózy Timravina studnička (Martin Novodom-
ský z 2.B, Viktória Véghová zo 6.A, Vladimíra 
Malčeková z 9.A triedy) držíme palce na okres-
nom kole! 

Mgr. Diana Szabová, ZŠ Školská

Základná umelecká škola – Művészeti Alap-
iskola, Záhradnícka 2a, Fiľakovo ďakuje Ob-
čianskemu združeniu Mladý umelec za pomoc 
pri zabezpečení účasti žiakov školy na súťa-
žiach PMU v uplynulom školskom roku. Oso-
bitne ďakuje za zakúpenie nového keyboardu s 
príslušenstvom pre hudobný odbor, ktorý ZUŠ 
využije pre potreby výuky nástroja, komornej 
hry, súťaží a verejných vystúpení a ktorý pred-
stavuje kvalitu požiadaviek na súťažiach v SR.

Kolektív ZUŠ-MAI

Na 8. ročníku celoslovenskej výtvarnej pre-
hliadky Krajina v srdci Európy 2016 získali 
3.10.2016 výtvarníci Základnej umeleckej 
školy – Művészeti Alapiskola vo Fiľakove 
vzácne ocenenia. Vo Dvorane Ministerstva 
kultúry SR si osobne prevzal 2. miesto 
Zoltán Simon vo svojej kategórii a 1. miesta 
Tamara Péter, Alžbeta Murínová a Emma 
Péterová. Žiaci Mgr. Jany Bialovej sa v ten 
deň v Bratislave zúčastnili aj workshopov v 
Strednej umeleckej škole scénického vý-
tvarníctva. Gratulujeme.

Z. Ardamica, riaditeľ ZUŠ – MAI

Ak neviete, ako stráviť dlhé jesenné a zimné večery, má-
me pre vás hneď dva knižné tipy, jeden v maďarskom a 
druhý v slovenskom  jazyku. V novembri zavítajú do 
Mestskej knižnice vo Fiľakove pozoruhodné literárne o-
sobnosti so svojimi novými publikáciami. 3. novembra 
2016, sa o 17:00 hod. uskutoční predstavenie knihy spi-
sovateľa žijúceho v Rimavskej Sobote, Zoltána Szá-
sziho, s názvom „Bábukák“, v preklade „Bábky“. Au-
tor vo svojom románe satiricky opisuje život malomes-
ta a jeho obyvateľov. Ponúka nám jeho zaujímavú pre-
hliadku, plnú nezvyčajných zjavov a  udalostí. Besedu 
s autorom bude viesť Attila Mizser, editor knihy. 14. 
novembra 2016 od 16:30 svoj najnovší bestseller, „Kód 
7“ predstaví slovenský spisovateľ Jozef Banáš. Dej 
príbehu sa odohráva v himalájskom kráľovstve Bhután, 
kde autor na základe osobnej skúsenosti prichádza k 
poznaniu, že je to azda jediná krajina, v ktorej ryba od 
hlavy nesmrdí, ale naopak – vonia. Známi hrdinovia z 
románov „Kód 1“ a „Kód 9“ Michal a bohyňa Kumari 
spoločne s reálnymi postavami vyvracajú mýtus našej 
civilizácie o prospešnosti „boha neustáleho rastu“. Ak 
vás týchto pár riadkov zaujalo a chceli by ste sa o 
daných publikáciách a ich autoroch dozvedieť viac, za-
vítajte v novembri do Mestskej knižnice, kde vás všet-
kých srdečne očakávame!

Mgr. Lucia Szőkeová, HMF

Dostali sme sa k ostatnému mesiacu IV. Jesenného medzinárodného diva-
delného festivalu. Od septembra mali milovníci divadla možnosť zúčast-
niť sa na niekoľkých veľmi zaujímavých divadelných predstaveniach. Me-
dzi iným to boli predstavenia Divadla na Vysokej Nohe z Banskej Bystrice, 
v ktorého podaní si diváci mohli pozrieť pouličné spracovanie diela Sha-
kespeara, alebo poľské alternatívne divadlo Walny-Teatr, ktoré divákom 
predstavilo veľmi zaujímavé – bábkové spracovanie Hamleta.
Tento mesiac a to konkrétne 12. novembra, bude uvedená veľmi vzrušujú-
ca produkcia. Na javisku MsKS bude uvedený projekt „Piknik národov 
krajín V4”. Štyri divadlá: české Divadlo Na tahu, poľské Divadlo Zabko-
wice Slaskie a dve lučenecké divadlá: Divadlo Józsefa Kármána a DS 
Timrava, si pre divákov pripravili hru: Hej Slovane! Predstavenie, ktoré 
vzniklo v koprodukcii bude multilinguálne, účinkujúci budú hovoriť po 
česky, poľsky, slovensky ale aj maďarsky. Herci sa budú snažiť vtipne pou-
kázať na typické črty toho ktorého národa. Spoluorganizátorom diva-
delného predstavenie je Novohradské osvetové stredisko Lučenec.
MsKS vo Fiľakove sa teší na návštevu všetkých milovníkov divadla.

Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

do 13. nov. Výstava „Poézia Kameniny“
 Miesto: Bebekova veža; Hlavný organizátor: Hradné múzeum 
 Spoluorganizátor: Banícke múzeum v Rožňave

do 13. nov. Výstava III. Medvešský fotomaratón
 Miesto: Bebekova veža; Hlavný organizátor: Z.p.o. N–N Geopark;
 Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

do 9. dec. Výstava „Šuster, drž sa svojho kopyta!“
 Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
 Hlavný organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
 Spoluorganizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach

3. nov. Predstavenie knihy Zoltána Szásziho s názvom „Bábukák“
17:00 S autorom sa bude rozprávať Attila Mizser v maďarskom jazyku
 Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum

3. nov. Vzdanie pocty pred hrdinami maďarskej revolúcie 1956
18:00 Miesto: Reformovaný kostol vo Fiľakove
 Organizátori: Reformovaná cirkev vo Fiľakove
 a Mužský spevácky zbor Pro Kultúra

5. nov. IV. Jesenný medzinárodný divadelný festival
18:00  „Komédia omylov“ – predstavenie Divadla Thália z Košíc
  – v maďarskom jazyku
 Miesto: MsKS Fiľakovo; Organizátor: MsKS Fiľakovo

10. nov. III. LiteraTúra – S literárnou kritičkou Csillou Nagy
17:00 o svojom novom zväzku štúdií rozpráva literárny kritik
 Attila Mizser – beseda prebieha v maďarskom jazyku.)
 Miesto: MsKS Fiľakovo; Organizátori: MsKS, Hradné múzeum

12. nov. IV. Jesenný medzinárodný divadelný festival
18:00 Piknik národov krajín V4: Divadlo Na tahu Červený Kostelec 
 (ČR), Divadlo Zabkowice Slaskie (PL), DS Timrava Lučenec a 
 Divadlo Józsefa Kármána Lučenec – predstavenie v českom, 
 poľskom, slovenskom a maďarskom jazyku.
 Miesto: MsKS Fiľakovo; Organizátor: MsKS Fiľakovo a NOS Lučenec

14. nov. Predstavenie knihy Jozefa Banáša s názvom „Kód 7”
16:30 Miesto: Mestská knižnica; Organizátor: Hradné múzeum

15. nov. Všetko, čo mám rád vo Fiľakove – Vyhodnotenie výtvarnej súťaže
16:00 Miesto: ZUŠ Fiľakovo; Organizátori: Mesto Fiľakovo a ZUŠ

16. nov. IV. Jesenný medzinárodný divadelný festival
17:30 „7/hetvenkedés“ – predstavenie Umeleckej dielne FOLT
 z Fiľakova – v maďarskom jazyku
18:00 „Itt és most ugrik a majom a vízbe“ – predstavenie divadla 
 Csavar Színház z Chotína – v maďarskom jazyku
 Miesto: Bývalá koncertná sála ZUŠ, Nám. Koháryho 622/2
 Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

26. nov. Celovečerný program MFS Rakonca a jeho hostí
17:00 Miesto: MsKS Fiľakovo; Organizátori: MsKS a Spoločnosť Rakonca

27. nov. Zapaľovanie adventných sviečok
11:45 Miesto: pred budovou gymnázia; Organizátor: Csemadok Fiľakovo

30. nov. III. LiteraTúra – So švajčiarskou spisovateľkou maďarsko-
17:00 slovinského pôvodu Ilma Rakusa, narodenou v Rimavskej 
Sobote, sa rozpráva János Juhász Dósa v maďarskom jazyku
Miesto: MsKS Fiľakovo; Organizátor: MsKS vo Fiľakove a Mesto 
Rimavská Sobota 

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v mesiaci november 2016

Novohradské osvetové stredisko v zriadovateľskej pôsobnosti BBSK, 
Mesto Lučenec, OZ Timrava, ZO CSEMADOK Lučenec, 

Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo

Návštevníkom výstavy MsKS medzi 15. a 22. októbrom učarovali korálkové šperky a 
hodvábne šatky. Autorkami výstavy pod názvom Variácie boli: Alica Stanczová a Zsuzsa 
Juhász z Nových Zámkov. Na výstave boli predvedené také dámske doplnky a šperky, ktoré 
sú určené v prvom rade na nosenie. Sú určené hlavne dámam, ktoré majú rady jedinečné 
ručne robené doplnky.
Diela Alice Stanczovej – jej korálkové šperky sú robené na 
mieru každej zákazníčke – sú jedinečné, ako každá z nás. 
Alica sa však okrem výroby korálkových šperkov a 
unikátnych kolekcií venuje aj organizovaniu kurzov pre deti a 
dospelých. Zsuzsa Juhász pracuje ako vychovávateľka, 
založila školské bábkové divadlo, kde sama pracuje na 
príprave kulís, dekorácií a bábok. Práve toto jej nevšedné 
hobby ju priviedlo k maľovaniu hodvábnych šatiek, ktoré jej 
doslova učarovali. O prácach autoriek za všetko hovorí 
vyjadrenie kurátorky výstavy Ildikó Száz: „Rovnako ako v 
hodvábnych šatkách, tak aj v korálkových šperkoch sa odráža 
životná sila ich autoriek, ich zmysel pre krásu a nehu. Každý z 
týchto doplnkov je majstrovské dielo, ktoré čaká na 
dokončenie – na ženu, ktorá ich bude s hrdosťou nosiť.“
15. októbra sa vernisáže výstavy pod názvom Variácie osobne 
zúčastnili aj autorky diel. Na otvorení účinkovali Annamária 
Koronczi a Branislav Lipták, žiaci ZUŠ vo Fiľakove, pripravil ich Péter Fehér. Po vernisáži 
nasledoval galaprogram Celoslovenského festivalu zhudobnených veršov v réžii 
Csemadoku (Novohradský OV a ZO Fiľakovo) a Novohradského osvetového strediska v 
Lučenci.                                                             

Mgr. Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS
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Samospráva Fiľakova sa rozhodla využiť netra-
dičný spôsob zbierania informácií o sociálnom 
podnikaní. Pomocou programu Európskej únie s 
názvom „Európa pre občanov“ cez internet 
oslovila mestá európskych krajín s výzvou na 
výmenu skúseností z oblasti sociálneho 
podnikania. Zozbierané informácie by mali 
slúžiť ako návod na vytváranie sociálnych 
podnikov v rámci akčných plánov.
Ako skonštatoval primátor Fiľakova Attila 
Agócs, niektoré obce a mestá doteraz hľadali jed-
noduchšie cesty na podobnú spoluprácu, 
napríklad cez existujúce partnerstvá alebo 
jazykovú blízkosť.
„My sme sa rozhodli ísť inou cestou. Cez inter-
netovú stránku, ktorú zastrešuje EÚ, sme podali 
celoeurópsku výzvu. Napísali sme, že v blízkej 
budúcnosti budeme riešiť sociálne podniky, 
uviedli sme naše skúsenosti a vyzvali ostatné 
mestá, aby sa podelili o svoje skúsenosti z tejto 
oblasti,“ povedal primátor.
Fiľakovo podalo výzvu ešte v júni tohto roku. 

Zareagovalo na ňu 20 miest z 11 štátov ako na-
príklad Maďarsko, Chorvátsko, Portugalsko, 
Lotyšsko, Taliansko či Srbsko. Počas dvoch 
mesiacov prebiehala vzájomná komunikácia. 
Na výzvu dokonca zareagovala aj rumunská eu-
roposlankyňa, ktorá by vytvorený materiál 
chcela poskytnúť jednotlivým rumunským 
župám.
„Zisťovali sme, čo máme s konkrétnymi mestami 
spoločné a rozdielne. Zaujímal nás ich pohľad 
na oblasť sociálneho podnikania. Zistili sme, že 
každý túto tému vidí inak. Jedni sa cez sociálne 
podnikanie snažia začleniť do spoločnosti 
bývalých väzňov, iní zase utečencov a ďalší 
napríklad hendikepovaných ľudí,“ priblížil 
Agócs.
Spomedzi 20 miest Fiľakovo vybralo 11, s kto-
rými má rovnaké ciele. Dvanásť samospráv spo-
ločne podalo projekt na dotáciu z EÚ s hornou 
hranicou 150-tisíc eur. V prípade schválenia sa 
dotácia použije na cestovné náklady zástupcov 
miest a následné vytvorenie materiálov o 

sociálnom podnikaní.
„Hoci sa 150-tisíc eur zdá byť veľa peňazí, už 
teraz sa obávame, že nám to stačiť nebude. 
Nemôžeme chcieť, aby napríklad Lotyši cesto-
vali na Balkán a naopak. Preto sa chceme 
stretávať na regionálnej úrovni. To znamená, že 
skúsenosti si osobne budú vymieňať ľudia v 
rámci strednej, južnej či západnej Európy. Ak sa 
nám dotáciu podarí získať, chceme ju využiť 
rozumne, aby sme dosiahli náš cieľ – vytvorenie 
čo najpodrobnejšieho materiálu o sociálnom 
podnikaní, ktorý bude možné aplikovať do 
praxe,“ ozrejmil primátor.
Ako doplnil, získané informácie sa potom pou-
žijú na projekty sociálnych podnikov v rámci 
schváleného akčného plánu. „V nasledujúcich 
rokoch sa v našom regióne vybudujú desiatky 
sociálnych podnikov. Mnohé obce majú o ich 
vytvorenie veľký záujem, ale zatiaľ nevedia, ako 
na to. Práve spomenutý materiál by im mal 
slúžiť ako zdroj inšpirácií,“ dodal Agócs.

Jozef Mikuš,
tlačový referent Mesta Fiľakovo

Sociálne podniky s európskou spoluprácouSociálne podniky s európskou spoluprácou

Na vavrínoch
sme nezaspali...

Po úspechu vo vlaňajšej sezóne sa fiľakovskí kol-
kári počas leta zodpovedne pripravovali na začia-
tok novej sezóny, v ktorej naše FTC „A“ hrá v 
najvyššej slovenskej kolkárskej súťaži – v Ext-
ralige. Začínalo sa už 10.septembra zápasom von-
ku s TJ Rakovice, kde majú jednu z najkvalitnej-
ších kolkární na Slovensku. Ale aj tá naša fiľa-
kovská je skvelá. Vďaka snahe funkcionárov KO 
FTC, veľkej podpore Mesta Fiľakovo, OZ FTC, 
mnohých väčších i menších sponzorov a samo-
zrejme nevyčísliteľnej práci našich hráčov prišiel 
po prestavbe dráh v minulých rokoch rad aj na 
rekonštrukciu ďalších priestorov. Cez leto sa ne-
zaháľalo a nový vzhľad dostala nielen tribúna, ale 
aj chodby kolkárne a ďalšie miestnosti. Veľké 
poďakovanie za pomoc, a nielen finančnú pod-
poru, preto patrí aj firmám Kartex-VL Fiľakovo, 
Nicholtrackt Lučenec, VPS Fiľakovo, Resta – 
Róbert Rákos Lučenec a súkromným podnikate-
ľom Petrovi Sáfrányimu a Norbertovi Gyenesovi.
Ak by sme hodnotili priebeh tohtoročnej sezóny, 
tak musím povedať, že naše „A“ sa po 5.kole 
drží na skvelom 2.mieste po dvoch remízach a 
troch výhrach, hneď za „A“-čkom Podbrezovej 
a s rovnakým počtom bodov. Béčko sa po 5. kole 
usadilo na 9.priečke 1.ligy – Východ  a doras-
tenci si držia v ligovej súťaži východ po 3 kolách 
tiež krásne 2.miesto. Určite sa dôležité novinky 
a výsledky od nás zase niekedy dozviete. Všetky 

naše výsledky a zaujímavosti však môžete sle-
dovať na webovej stránke www.kolky.sk, 
www.ftcfilakovo.sk, alebo na facebooku – 
https://www.facebook.com/ftcko/. No hráčov 
zaiste najviac poteší, ak si nás prídete pozrieť 
osobne a povzbudiť našich extraligistov priamo 
v našej kolkárni. Napríklad 12.novembra prídu k 
nám kolkári KK Tatran Sučany a 3.decembra 
hráči PKŠ Košice. Hodu zdar a FTC do toho !

Ladislav Flachbart, KO FTC Fiľakovo

Floorball berieme skutočne vážne. Po vyše 
dvoch rokoch, odkedy sa na našej ZŠ Farskej 
lúke vo Fiľakove  objavila prvá floorbalka, sme 
pokročili viditeľne nielen masívnym záujmom 
o tento šport zo strany našich žiakov a širšej 
verejnosti, ale dostavili sa aj pekné úspechy. V 
minulom školskom roku naši chlapci získali v 
krajskej súťaži OXDOG FLOORBALL CUP 3. 
miesto. Zapojili sa aj do mestskej ligy žiakov v 
Lučenci, ktorú v sezóne 2015/2016 vyhrali. Spo-
lupracujeme s floorbalovými klubmi z Lučenca 
a Rimavskej Soboty a spolu pripravujeme rôzne 
floorbalové turnaje pre žiakov a dospelých.
V septembri vyhlásila Nadácia TV JOJ výzvu 
Floorball Challenge 2017. Jej úlohou bolo po-
čas mesiaca sledovať webovú stránku, prispie-
vať príspevkami, komentármi a fotografiami z 
tréningov. Naša snaha bola korunovaná úspe-
chom v podobe návštevy TV JOJ 11. októbra 

2016. Vybrali si nás ako prvú školu z desiatich v 
rámci Slovenska, ktorú počas mesiaca október 
navštívia. Priniesli nám úžasné dresy s logom 
Nadácie TV JOJ, floorbalky a loptičky, ktoré 
nám odovzdali vzácni hostia moderátor Ľuboš 
Sarnovský a redaktorka Martina Molčanová.  
Strávili s nami pekné športové chvíle, ktorých 
súčasťou bol aj zápas v nových dresoch našich 
žiakov a samozrejme nechýbala ani autogra-

miáda. Príspevok z tejto akcie bol uverejnený v 
hlavnom spravodajstve TV JOJ.
Chcem poďakovať pani riaditeľke ZŠ Farská lú-
ka Fiľakovo Mgr. Ildikó Wágnerovej za podpo-
ru tohto športu na našej škole a kolegovi Mgr. 
Gabrielovi Nagyovi, ktorý pomáhal s realizáci-
ou floorbalových akcií.

Mgr. Marian Bozó

Družstvá
Mužstvo FTC Fiľakovo úspešne 
vstúpilo do súťaže družstiev, keď sa 

plným bodovým ziskom vrátilo z dvoch 
hosťujúcich zápasov. Zhodnými víťazstva-
mi v pomere 2 ½ – 5 ½ v Dolnom Kubíne a 
v Martine  pripravilo obom domácim muž-
stvám nepríjemné prekvapenie. Body za 
FTC Fiľakovo: F. Frink 2/2; P. Klein 2/2; 
F. Ilkovič 2/1,5; A. Szamos 2/1; T. Ádám 
2/1; P. Král 2/0,5; J. Šulko 2/1,5; K. Baňas 
2/1,5; (počet zápasov/body).
S výhrou vstúpilo do súťaže 3. Ligy aj 
mužstvo FTC junior Fiľakovo.
Banská Štiavnica – FTC junior 3 : 5.

Mládež 
Na letných turnajoch jednotlivcov prenika-
vé úspechy sme dosiahli na mládežníckych 
turnajoch. V kategórii do 10 rokov Lucka 
Kapičáková – obhájila titul majsterky Eu-
rópskej únie a vyhrala aj niekoľko medzi-
národných turnajov. Veľmi pekné výsledky 
dosiahol aj Ján Alexander Gréč v kategórii 
do 12 rokov a Dominik Chmelo v kategórii 
telesne postihnutých šachistov.

Peter Klein, FTC Fiľakovo
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Samospráva
Fülek önkormányzata úgy döntött, kihasználja 
az Európai Unió adta lehetőséget, s rendhagyó 
módon gyűjt információkat a szociális vállalko-
zásról. Az „Európa a polgárokért“ programnak 
köszönhetően, a világhálón keresztül közzé tett 
egy felhívást az európai városok felé, hogy osz-
szák meg tapasztalataikat a szociális vállalko-
zással kapcsolatban. Az összegyűjtött informá-
ciók útmutatóként szolgálnának a cselekvési ter-
vek keretén belül létesülő szociális vállalatok ki-
alakítására. 
Agócs Attila polgármester megállapítása alap-
ján, az egyes falvak és városok eddig egysze-
rűbb utakat kerestek a hasonló együttműködés-
re, kihasználva például a már meglévő kapcsola-
tokat, vagy a nyelvi közelséget.
„Mi más utat választottunk. Az EU égisze alatt 
működő honlapon keresztül egy összeurópai fel-
hívást írtunk ki, amelyben megfogalmaztuk, 
hogy a közeljövőben tervünkben áll szociális vál-
lalatokat létrehozni, leírtuk tapasztalatainkat és 
felszólítottuk a többi várost, osszák meg velünk e 
területen lévő tapasztalataikat,“ mondta a 

polgármester.
Fülek már idén júniusban közzétette felhívását. 
20 város reagált rá, 11 különböző országból, 
mint például Magyarország, Horvátország, Por-
tugália, Lettország, Olaszország, avagy Szerbia. 
Két hónapon át tartott a közös kommunikáció. A 
felhívásra Románia EP képviselője is reagált, 
aki az összegyűlt anyagot hozzáférhetővé sze-
retné tenni bizonyos romániai megyék számára. 
„Az egyes városokkal azt vizsgáltuk, mi a közös 
és mi a különböző bennünk. Érdekeltek a nézete-
ik a szociális vállalkozás területén. Megállapí-
tottuk, hogy mindenkinek másak a meglátásai e 
témáról. A szociális vállalkozás segítségével, e-
gyesek volt fegyenceket próbálnak visszavezetni 
a társadalomba, mások menekülteket, vagy hát-
rányos helyzetűeket,“ magyarázta Agócs.
Fülek 20 városból kiválasztotta azt a 11-et, a-
melyekkel közösek a céljaik. A tizenkét önkor-
mányzat közös pályázatot nyújtott be egy EU-s 
támogatásra, 150 ezer eurós felső határral. 
Amennyiben a pályázat sikeres lesz, a támoga-
tást a városok képviselőinek utaztatására és az 

azt követő szociális vállalkozásról szóló anya-
gok elkészítésére használnák fel.
„Igaz a 150 ezer euró soknak tűnik, már most 
attól félünk, hogy nem fogunk beleférni a 
keretbe. Hiszen nem várhatjuk el, hogy a 
lettországiak a balkánra utazzanak és fordítva. 
Ezért szeretnék regionális szinten tartani a 
személyes kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy a 
képviselők Közép-, Dél- és Kelet-Európán belül 
fognak tapasztalatokat cserélni. Ha sikerül 
megszereznünk a támogatást, szeretnénk okosan 
kihasználni, hogy elérjük a célunkat – egy minél 
részletesebb anyag összegyűjtése a szociális 
vállalkozásról, ami majd a gyakorlatban is 
alkalmazható,“ közölte a polgármester. 
Hozzátette, hogy az összegyűjtött információ-
kat a jóváhagyott cselekvési terven belül létrejö-
vő szociális vállalatok tervezeteire használják 
majd fel. „Az elkövetkezendő években több tíz 
szociális vállalat fog létrejönni régiónkban. Sok 
település nagyon szeretné kialakítani őket, egye-
lőre azonban nem ismerik a módját. Az éppen 
említett anyagnak inspiráció forrásaként 
kellene szolgálnia,“ tette hozzá Agócs.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense (Ford.: lsz)

Szociális vállalatok európai összefogássalSzociális vállalatok európai összefogással

Nem ültünk a 
babérjainkon…

A füleki tekézők a tavalyi sikeres idény után az 
egész nyár folyamán felelősségteljesen készültek 
az új idénykezdésre, amelyben az FTC „A“ csa-
pata a legrangosabb szlovákiai tekeverseny, az 
Extraliga résztvevője. Az első mérkőzésre 
szeptember 10-én került sor, ahol az ellenfél a TJ 
Rakovice volt, amely az egyik legminőségibb 
tekepályával rendelkezik Szlovákiában, azonban 
a sajátunk is nagyszerű. Az FTC tekeosztály 
funkcionáriusainak, Fülek Város nagymértékű 
támogatásának, az FTC PT-nek, sok más kisebb 
és nagyobb támogatónak, és nem utolsó sorban a 
saját játékosaink mérhetetlen igyekezetének 
köszönhetően az elmúlt években átépített 
tekepályák után sorra kerültek további felújítások 
is. A nyár folyamán nemcsak a nézőteret, hanem a 
tekepályához vezető folyosókat és további 
helyiségeket is renováltak. Nagy köszönettel 
tartozunk segítségükért és nemcsak anyagi 
támogatásukért a következő cégeknek: Kartex-
VL Fülek, Nicholtrackt Losonc, Fülek Város 
Közhasznú Szolgáltatásai, Resta – Róbert Rákos 
Losonc és Sáfrány Péter, valamint Gyenes 
Norbert magánvállalkozóknak. 
Az idei szezont értékelve jegyezzük meg, hogy az 
„A“ csapat 5 forduló után, 2 döntetlennel és 3 győ-
zelemmel a fantasztikus 2. helyen áll, szorosan a 
Podbrezová „A“ csapata után, azonos pontszám-

mal. A „B“ csapat az első öt forduló után az 1. liga 
keleti csoportjában a 9. helyet foglalja el. Az ifjú-
sági csapat 3 forduló után a liga keleti csoport-
jában tartja az előkelő második helyezést. A kö-
zeljövőben is biztosan hallanak majd újdonsá-
gainkról, a pontos eredményeket addig is a 
következő weboldalakon www.kolky.sk, 
www.ftcfilakovo.sk, valamint a Facebook olda-
lunkon https://www.facebook.com/ftcko/ 
figyelhetik. Játékosainknak azonban akkor 
szerzik a legnagyobb örömet, ha eljönnek mérkő-
zéseinkre és személyesen a tekepályán szurkol-
nak extraligásainknak. Erre lehetőségük lesz pél-
dául november 12-én, amikor a KK Tatran Su-
čany ellen, valamint december 3-án, amikor a 
PKŠ Kassa csapatával mérkőzünk meg. FTC, 
mindent bele!

Flachbart Ladislav,
az FTC Fülek tekecsapata (Ford.: lsz)

A floorballt komolyan vesszük. Azóta, hogy is-
kolánkon (Papréti Alapiskola) két évvel ezelőtt 
megjelent az első floorball-ütő, nemcsak a diá-
kok és a széles közönség érdeklődése nőtt az em-
lített sport iránt, hanem kiváló eredmények is 
születtek. Az elmúlt iskolaévben fiúcsapatunk 
3. helyezést ért el az OXDOG FLOORBALL 
CUP elnevezésű kerületi versenyen. Bekapcso-
lódtak a losonci tanulók városi ligájába is, ahol 
a 2015-2016-os idényben sikerült megszerezni-
ük az első helyet. A losonci és a rimaszombati 
floorball klubokkal is együttműködünk, közö-
sen szervezünk floorball tornákat diákok és fel-
nőttek részére egyaránt.
A JOJ TV Alapítványa 2017-ben egy felhívást 
tett közzé Floorball Challenge néven. Felada-
tunk a weboldal figyelemmel kísérése, valamint 
hozzászólások és az edzéseken készült fotók 

megjelenítése volt egy hónapon keresztül. Igye-
kezetünk megkoronázásaként 2016.október 11-
én a JOJ TV ellátogatott iskolánkba. Szlovákiá-
ban mi voltunk a tíz iskola közül az első, ahová 
az októberi hónap folyamán ellátogattak. A tele-
vízió logójával ellátott csodás mezeket, floor-
ball-ütőket és labdákat kaptunk, melyeket ked-
ves vendégeink, Sarnovský Ľuboš riporter és 
Molčanová Martina szerkesztőnő nyújtották át. 
Az együtt töltött szép pillanatok része volt is-

kolánk floorball csapatának játéka az új mezek-
ben, de nem hiányozhatott az autogramosztás 
sem. Az eseményről készült riport a JOJ TV 
főhíreiben került bemutatásra. 
Szeretnék köszönetet mondani a Papréti Alapis-
kola igazgatónőjének, Wágner Ildikónak, aki 
támogatja iskolánkon ezt a sportot, valamint 
Nagy Gabriel kollégámnak a floorball akciók 
megrendezésénél nyújtott segítségéért.

Bozó Marian (Ford.: dj)

Csapatok
Az FTC Fülek sikeresen kezdte a csa-
patok versenyét, hiszen a két vendég-

mérkőzésről maximális pontszámmal tértek 
vissza. Hasonló győzelmet arattak Alsóku-
binban (Dolný Kubín) és Túrócszent-
mártonban (Martin) 2 ½ – 5 ½ arányban, meg-
lepetést okozva ezzel a hazai csapatoknak. Az 
FTC Fülek eredményei: F. Frink 2/2; P. Klein 
2/2; F. Ilkovič 2/1,5; A. Szamos 2/1; T. Ádám 
2/1; P. Král 2/0,5; J. Šulko 2/1,5; K. Baňas 
2/1,5 ( küzdelmek száma/pontok ).
A győzelemnek köszönhetően az FTC Fülek 
junior csapata is bekerült a 3. ligába.
Selmecbánya (Banská Štiavnica) – FTC 
junior 3:5.

Ifjúság 
Az egyének nyári tornáján kimagasló ered-
ményeket értünk el az ifjúsági tornákon. A 10 
év alatti korosztály kategóriában Kapičáková 
Lucka védte meg az Európai Unió-s mesteri cí-
mét, valamint több nemzetközi verseny győz-
tesének mondhatja magát. Szép eredménye-
ket ért el Ján Alexander Gréč is a 12 év alatti 
korosztály kategóriában, illetve Chmelo Do-
minik a testi fogyatékkal élő sakkozók kate-
góriájában.

Klein Peter, FTC Fülek (Ford.: dj)

Önkormányzat


