
Nezábudka

Posedenia so slávnostným programom pre svo-
jich klientov usporadúvajú vedenie a zamestnanci 
Domova sociálnych služieb Nezábudka. Piesňa-
mi, tancami i  malými, vlastnoručne urobenými, 
darčekmi ich chodia pozdraviť deti z  materských 
i  základných škôl, zo špeciálnej školy, komunitné-
ho centra, ale aj zo susednej budovy – základnej 
umeleckej školy. Prichádzajú aj dvakrát týždenne, 
vždy iná škola. Seniori tak pookrejú a tešia sa z prí-
tomnosti malých ratolestí. Tento rok bolo vyvrcho-
lenie mesiaca naplánované na stredu 24. októbra, 
kedy sa na slávnostnom obede stretli zamestnanci 
a  klienti zariadenia. Pospomínali si na tých, ktorí 
už nie sú medzi nimi a pripili si na zdravie všetkých 
ostatných, aby sa mohli na podobných aktivitách 
stretnúť aj o rok. 

Klub dôchodcov
Klub dôchodcov je neformálne združenie seniorov 
v meste, ktorému na ich aktivity poskytuje priesto-
ry mestský úrad. Bývalé kancelárie kultúrneho 
strediska vo Vigade ožívajú veselou atmosférou 

Mesiac úcty k starším bol bohatý na podujatia

dva-trikrát týždenne. Dôchodcovia sa tu stretávajú 
sa na družných besedách, malých ochutnávkach ko-
láčov a iných maškŕt, ale aj pri oslavách narodenín 
a menín členiek klubu. Výnimočne sa ich pri zvlášt-
nych príležitostiach schádza aj viac ako 50. Na tie-
to akcie využívajú priestory školskej jedálne ZŠ na 
Školskej ulici, a tak sa v piatok 12. októbra zišlo na 
oslavách až 65 účastníkov. Za prítomnosti primáto-
ra mesta zablahoželali kvietkom, malým darčekom, 
spoločným prípitkom a večerou všetkým svojim ju-
bilantom. Úvod posedenia im krátkym programom 
spríjemnili deti z Materskej školy na Štúrovej ulici.

MO Jednoty dôchodcov
Oslavy pre svojich členov, vo veľkom štýle, orga-
nizuje už 14 rokov Mestská organizácia Jedno-
ty dôchodcov vo Fiľakove. Podujatie býva vždy 
veľmi očakávané, pretože ponúka seniorom ide-
álnu formu spoločenskej udalosti - s  kultúrnym 
programom,  peknými darčekmi, spoločným fote-
ním, so slávnostnou večerou, s  hudbou a  tancom. 
Organizácia, ktorá má vyše 600-člennú základňu, 
poslala celkom 102 pozvánok svojim jubilujúcim 
členom. Spolu s  partnermi, priateľmi a  za účasti 
vedenia mesta a celého výboru mestskej organizá-
cie, sa na Stretnutí generácií v sobotu 20. októbra v 
telocvični ZŠ Š. Koháriho II. zišlo 195 sviatočne na-
ladených účastníkov podujatia. Seniorom k sviatku 
krásnym programom zablahoželali aj deti z DFS Já-

nošík, speváckej skupiny Foncsik a  tanečnej školy 
Dance Attack. Akciu dotačne podporili Bansko-
bystrický samosprávny kraj a  mesto Fiľakovo, za 
čo im v mene všetkých členov vedenie MsO JD vo 
Fiľakove ďakuje.

Oslavy jubilantov
Asi najočakávanejším sviatkom pre fiľakovských 
seniorov bývajú Oslavy jubilantov na mestskom 
úrade, kde z poverenia vedenia mesta akciu pripra-
vuje Zbor pre občianske záležitosti. Na stretnutie 
s  vedením mesta bolo poslaných 140 pozvánok 
tým obyvateľom mesta, ktorí v tomto roku dovŕši-
li 75, 80 a  85 rokov. Z  priestorových dôvodov sa 
podujatie konalo opäť na dvakrát, a to v utorok 23. 
októbra vo veľkej zasadačke MsÚ. „Je to akési ocene-
nie ich celoživotnej práce, vzdanie úcty hodnotám, ktoré 
počas aktívnych rokov pre našu spoločnosť vytvorili, ale 
tiež venovanie zaslúženej pozornosti najstaršej generácii 
obyvateľov nášho mesta,“ povedal na margo podujatia 
primátor mesta Attila Agócs. Zároveň poprial všet-
kým pevné zdravie a  veľa pekných chvíľ v  kruhu 
svojich najbližších. 

Viac ako desiatku najstarších občanov mesta (90 
a  95 ročných) navštívia členky ZPOZ-u priamo 
v domácnostiach koncom októbra a v novembri.

Iveta Cíferová

Október je už dlhé roky Mesiacom úcty k starším. 
Vždy je preto naplnený rôznymi podujatiami ve-

novanými seniorom. Vo Fiľakove sa tak počas októbra 
už tradične konajú i oslavy jubilantov, a to niekoľko-
násobne. 
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Fiľakovo je opäť transparentnejšie. Vyplýva to 
z  rebríčka Otvorená samospráva 2018, ktorý 

zostavilo Transparency International Slovensko 
(TIS) už po piatykrát. Samospráva Fiľakova obstála 
v regióne opäť najlepšie.

Súčasné vedenie mesta deklarovalo zvýšenie 
transparentnosti a  otvorenejšiu komunikáciu 
s  verejnosťou už na začiatku svojho pôsobenia. 
Odrazom napĺňania tohto predsavzatia je aj výsle-
dok rebríčka Otvorená samospráva. Mesto urobi-
lo v  hodnotení za toto volebné obdobie už druhý 
výraznejší skok. V  roku 2016 poskočilo z  51. na 
24. miesto. V  najnovšom rebríčku skončilo až na 
14. mieste, čo je najlepší výsledok spomedzi samo-
správ v  širšom regióne. V  niektorých kategóriách, 
napríklad v  oblasti personálnej politiky, skončilo 
dokonca medzi najlepšími na Slovensku.

Samospráva zobrala hodnotenie TIS aj v  minu-
losti vážne a zamerala sa na odstránenie nedostat-
kov, ktoré jej boli vytýkané. Za tohtoročný úspech 
vďačí  najmä zavedeniu nových princípov, ktoré do-

Fiľakovo je opäť najotvorenejšou samosprávou v regióne
posiaľ absentovali. Spomedzi posledných zmien je 
to predovšetkým zavedenie troch etických kódexov 

– pre volených predstaviteľov samosprávy, zamest-
nancov mesta a  jeho organizácií a  tiež redakčnej 
rady mestských novín. Nemenej dôležitou zmenou 
bolo aj vytvorenie mechanizmu na nahlasovanie 
protispoločenského konania funkcionárov a  za-
mestnancov mesta a  jeho organizácií. Po novom 
ho môže ktokoľvek nahlásiť cez e-mail, písomne, 
osobne alebo prostredníctvom špeciálnej schrán-
ky na chodbe mestského úradu či cez formulár na 
webstránke mesta. Samospráva tiež za posledný 
rok sprehľadnila a doplnila informácie o mestských 
poslancoch, výberových konaniach, mestských by-
toch a  ich prideľovaní, doplnili zoznam evidova-
ných psov a ďalšie. 

V  zavedenom trende plánuje mesto pokračovať 
a dosahovať stále lepšie výsledky aj v oblasti komu-
nikácie a transparentnosti.

Klaudia Kovácsová

Cesta pripomínajúca tankodrom je už minulos-
ťou. Banskobystrický samosprávny kraj počas 

septembra kompletne zrekonštruoval Biskupickú 
cestu. Nový povrch dostal celý úsek od kruhového 
objazdu pri Tescu až po „Y“ križovatku v  Bisku-
piciach.

Výsledok rekonštrukcie Biskupickej cesty pri-
šiel skontrolovať aj župan Ján Lunter, ktorý sa 
v  tom čase zúčastnil na medzinárodnej konferen-
cii o  doprave na fiľakovskej radnici. „Ľudia naj-
viac vnímajú činnosť župy skrz cesty. My sme mali čo 
doháňať. Župa za bývalého vedenia prišla o eurofondy 
a nové projekty sa nerobili. Práve preto sme sa rozhodli 

Biskupická cesta sa dočkala obnovy

na najproblematickejších miestach, medzi ktoré patrila 
aj táto cesta, zakročiť a zainvestovali sme do ich obnovy 
z vlastného rozpočtu 2,2 milióna eur,“ povedal župan 
Lunter. Podľa jeho slov by však kraj na obnovu 
1300 km ciest, ktoré sú dnes v zlom stave, potrebo-
val ďalších 200 miliónov eur. „Je to pre nás nemožné, 
preto sme s primátormi a starostami vytvorili iniciatívu, 
v ktorej vyzývame vládu, aby zakročila a tak, ako inves-
tuje do diaľnic, prispela aj na cesty druhej a tretej triedy. 
Tak by už ani jedna z  ciest nemusela vyzerať tak, ako 
donedávna Biskupická,“ doplnil.

S rekonštrukciou cesty je spokojný aj primátor 
mesta a krajský poslanec Attila Agócs. „Podarilo sa 

V  poradí 12. medzinárodná konferencia k  pro-
jektu Partnerstvo bez hraníc o  cezhraničnej 

spolupráci slovenskej Novohradskej a  maďarskej 
Nógrádskej župy, sa v  dňoch 4. a 5. októbra ko-
nala vo Fiľakove a  v  Salgotarjáne. Zúčastnili sa 
jej odborníci z  oboch krajín. O  problematike do-
pravy okrem nich diskutovali aj zástupcovia mi-
nisterstiev z  oboch krajín či vedenie Nógrádskej 
i Banskobystrickej župy.

Na fiľakovskej radnici sa konferencia konala už 
po druhýkrát.  „Sme veľmi radi, že sme mohli byť opäť 
aj my hostiteľmi tohto podujatia. Vnímame to ako veľkú 
strategickú možnosť  komunikovať naše záujmy - nielen 
mikroregiónu Fiľakova, ale aj celého Lučeneckého okresu,“ 
povedal primátor Attila Agócs. 

Medzi kľúčové témy podľa jeho slov patrili roz-

Na fiľakovskej radnici sa konala medzinárodná konferencia. Témou bola doprava
voj cestnej infraštruktúry či obnovenie pohraničnej 
železničnej dopravy. „Obe témy sú pre nás kľúčové. Po-
trebujeme obnoviť železničné spoje smerom na Šalgotarján.  
Napríklad medzinárodné rýchliky Polonia kedysi cez nás 
spájali Belehrad a  Varšavu. Nemenej dôležitý je rozvoj 
cesty I. triedy 71, ktorá spája Lučenec so  štátnou hrani-
cou. Táto cesta by mala byť súčasťou veľkého dopravného 
koridoru, ktorý by prepojil našu R2 a M3 pri Hatvane,“ 
doplnil s  tým, že pri výstavbe rýchlostnej cesty ve-
dúcej k Šalgotarjánu intenzívne lobujú aj za zacho-
vanie hlavného hraničného prechodu pri Šiatorskej 
Bukovinke. „Chceme využiť prítomnosť štátnych tajom-
níkov a predstaviteľov oboch žúp, aby sme na tieto naše 
priority stále upozorňovali,“ uzavrel. 

ic, kk

obnoviť 800-metrový úsek, ktorý chátral už dlhé roky. 
Naposledy bola cesta obnovená zhruba pred 10-timi 
rokmi. Avšak vtedy dostala len asfalt v hrúbke 1 až 2 
cm. Teraz dostala vyše 8 cm nového asfaltu, preto verím, 
že vydrží oveľa dlhšie,“ povedal Agócs. Ako doplnil, 
v budúcom roku budú ešte riešiť krajnice. Na jar 
by mesto malo prostredníctvom Banskobystrickej 
regionálnej správy ciest dostať od župy asfaltovú 
drť, ktorou by krajnice zjemnili. „Realizovať to bu-
deme pravdepodobne s našimi pracovníkmi VPS, no bu-
deme sa musieť dohodnúť aj s vedením obce Biskupice,“ 
zakončil.

Klaudia Kovácsová 

FOTO - filakovo.sk

Rekonštrukcia. FOTO - kk Ján Lunter na kontrole. FOTO - TV LocAll

FOTO - TV LocAll
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Koncom leta a začiatkom jesene bolo prostred-
níctvom aplikácie City Monitor samospráve 

nahlásených viac sťažností. Obyvatelia vyjadrova-
li svoju nespokojnosť predovšetkým s hlasitosťou 
hudobných programov a koncertov, ktorými sa 
rušil nočný pokoj. Mesto zvolalo poradu s organi-
zátormi, na ktorej našli kompromis. 

Mimoriadne zasadnutie Komisie pre kultúru 
pri mestskom zastupiteľstve sa uskutočnilo 25. 
septembra v  zasadačke mestského úradu. Pozva-
ní boli príslušní zamestnanci úradu, vedúci mest-
ských inštitúcii, súkromní podnikatelia, ktorí pre-
vádzkujú pohostinstvá a zástupcovia občianskych 
združení, ktoré organizujú kultúrne podujatia. 
Prítomní diskutovali o  podmienkach organizova-
nia kultúrnych podujatí, počas čoho samospráva 
oboznámila organizátorov akcií so vzniknutou 
situáciou a  s  požiadavkou riešiť problém vzájom-
ným kompromisom. „Komunikáciu s občanmi máme 
zavedenú veľmi dobre. Treba si vypočuť každý názor 
a treba sa snažiť nájsť riešenia na vzniknuté problémy,“ 
povedal primátor mesta Attila Agócs.

Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej 

správy mestského úradu, prítomným ozrejmil zá-
konný rámec podujatí a upozornil na dodržanie 
nočného kľudu v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod.. 
Prítomných tiež vyzval na dodržanie zákonnej 
lehoty na predkladanie žiadostí, ktorá je 7 dní. 
Prekladanie žiadostí s dostatočným predstihom je 
dôležité najmä kvôli transparentnosti - zverejne-
nie informácií o nadchádzajúcich podujatiach - ich 
trvanie a ich  organizátorov, na webovom sídle 
mesta a na sociálnych sieťach.

Samospráva sa pri vydávaní povolení na or-
ganizovanie kultúrnych podujatí riadi Zákonom 
č. 96/1991 o  verejných kultúrnych podujatiach. 
Povolenie vždy obsahuje vyhlášku o tom, že orga-
nizátor je povinný podujatie usporiadať tak, aby 
nerušil svojou hlučnosťou občanov. Hlasitosť hud-
by preto pravidelne monitoruje mestská polícia, 
hlavne po 22:00 hodine. V  prípade nedodržania 
stanovených podmienok môže byť organizátor 
v  zmysle všeobecno-záväzného nariadenia samo-
správy sankcionovaný. 

„Zdá sa mi, že naše mesto už prerástlo svoje možnosti, 
čo sa týka organizovania verejných kultúrnych poduja-

tí. V  iných mestách sú aj športové haly, kde sa takéto 
akcie dajú usporiadať bez väčších problémov,“ vysvetlil 
primátor. Podľa jeho slov sa viacerí tešia pestrému 
kultúrnemu životu v  meste, vysokú návštevnosť 
majú obzvlášť letné podujatia a  festivaly. Podu-
jatia preto mesto nemá v pláne zakázať. Zároveň 
však majú podľa jeho slov pravdu aj tí, ktorí majú 
pocit, že ich práva sú kvôli nadmernej hlasitosti 
podujatí porušované. „Snažíme sa nájsť kompromisy, 
pretože vieme, že v lete je dopyt na večerné verejné podu-
jatia, avšak nemôžeme dovoliť, aby prílišnou hlasitos-
ťou narúšali pokoj tých, ktorí si chcú odpočinúť,“ dodal 
primátor. 

Mimoriadne zasadnutie sa skončilo  dohodou 
medzi samosprávou a  organizátormi kultúrnych 
podujatí. Podľa dohody organizátori dostanú po-
volenie na akciu, ktorá vo výnimočných prípadoch 
môže trvať najneskôr do polnoci. Podmienkou 
však je, aby ich hlasitosť bola regulovaná. V opač-
nom prípade bude musieť samospráva ďalšiu 
žiadosť organizátora zamietnuť.  
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Vo veci hlasitosti verejných podujatí vznikol kompromis

Ulicu Jána Bottu rekonštruujú. Dostane nový 
spevnený povrch, ktorý má zlepšiť prístup jej 

obyvateľov do mesta. Asfaltový povrch však zatiaľ 
nepribudne.

V  polovici októbra odštartovali práce na rekon-
štrukcii Bottovej ulice. Cieľom má byť vytvorenie 
lepších podmienok pre pohyb obyvateľov žijúcich  
v tejto časti mesta, ktorí patria k príslušníkom mar-
ginalizovaných rómskych komunít. Doposiaľ im 
kvalitnejšia prístupová cesta do mesta chýbala. Uli-
ca bola neupravená a prašná. Počas trojtýždňových 
prác odstránili existujúci premoknutý a neuprave-
ný povrch do hĺbky 30 cm. Ten nahradili  novou 
podkladovou vrstvou z  väčšieho drveného kame-
niva a  vrchnou vrstvou z  jemnejšieho kameniva, 
ktoré vyrovnali vibračným valcom. Cestu rozšíria 
a  pribudne tiež nový obrubník. Na úpravu cesty 
získala samospráva dotáciu z Ministerstva vnútra 
SR určenú na podporu sociálnych a kultúrnych po-
trieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií 
rómskej komunity. Dotáciu vo výške vyše 8000 eur 
mesto dofinancovalo približne rovnakou sumou. 
Práce vykonávajú Verejnoprospešné služby mesta. 

Asfaltový povrch však cesta zatiaľ nedostane. Dô-
vodom sú chýbajúce inžinierske siete. V súčasnosti 
sú tu zavedené iba vodovod a kanalizácia, plynovod 
či telekomunikačné vedenie chýbajú. V budúcnosti 
chce preto samospráva zabezpečiť projektovú do-
kumentáciu a chýbajúce podzemné siete dobudovať. 
Pri prácach by sa asfalt znehodnotil, preto mesto 
s vyasfaltovaním ulice počíta až po ich dokončení.

Klaudia Kovácsová

Bottova ulica dostane nový 
spevnený povrch

Fiľakovskí dobrovoľní hasiči sídlia v  súčasnosti 
v  zbrojnici profesionálnych hasičov. Mestské 

zastupiteľstvo už v  minulosti rozhodlo o  ich pre-
miestnení do priestorov garáží Filbytu, ktoré si však 
najprv budú vyžadovať rekonštrukciu. Na tento 
účel podala samospráva v minulom roku projekt na 
Ministerstvo vnútra SR, ktorý bol však zamietnu-
tý. „Myšlienky sme sa napriek tomu nevzdali. Podali sme 
projekt opäť, ktorý nám aj schválili. Získali sme dotáciu 
vo výške takmer 30-tisíc eur,“ povedal primátor mesta 
Attila Agócs. Samospráva bude projekt spolufinan-
covať minimálne piatimi percentami. 

Rekonštrukciou prejde časť budovy s  dvomi ga-
rážovými bránami. V  rámci obnovy sa vymenia 
súčasné staré okná za nové plastové a  tiež vstup-
né brány, ktoré budú aj zateplené. Fungovať budú 
na  elektrický pohon. Výraznou obnovou prejdú 
garáže aj vnútorné priestory, ktoré dostanú nové 
omietky i  podlahy. Doplní a  rozšíri sa vykurova-
cia sústava, temperované budú aj garáže. Vymenia 
sa rozvody elektroinštalácie,  doplnia sa svietidlá 
a systém odsávania spalín.

Podľa predsedu hasičov Mariana Mesiarika je 

Dobrovoľných hasičov presťahujú  
do lepších priestorov

sťahovanie do iných priestorov nevyhnutné. „Teraz 
máme k dispozícii miestnosť 4x4 m a jednu garáž, kde 
sa zmestí iba jedno naše vozidlo. Bez sociálnych zaria-
dení, bez šatní, bez učebne. Pravidelne sa tu stretáva 20 
našich členov, ktorí si nemajú ani kde uskladniť výstroj. 
Najviac sa tešíme toaletám a umyvárkam,“ povedal 
Mesiarik s tým, že súčasné podmienky im sťažovali 
aj výjazdy. „Je veľmi dôležité, že na novom mieste bude 
celá naša technika na jednom mieste. Kvôli priestorovým 
obmedzeniam zbrojnice sú teraz od seba vzdialené viac 
ako jeden kilometer. Výrazne nám to zrýchli a zefektív-
ni výjazdy,“ doplnil. V nových priestoroch sa vďaka 
novej zborovni bude môcť rozvíjať aj ich klubová 
činnosť.

Rekonštrukciu garáží by mesto chcelo realizovať 
o niekoľko mesiacov. „Bude to závisieť aj od súčasnej 
situácie na stavebnom trhu – ako dovtedy narastú ceny 
a  koľko budeme musieť prispieť z  vlastnej kasy. Pravde-
podobne to však zrealizujeme v  lete budúceho roka,“ ob-
jasnil primátor. 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Fiľakovo je dob-
rovoľná hasičská jednotka, ktorej členovia svoju 
prácu robia v čase osobného voľna, bez nároku na 
honorár, mnohokrát na úkor rodiny a peňazí. „Som 
pyšný na členov zboru, bez ktorých by to nefungovalo. Sú 
to otcovia a matky, ľudia, ktorí pracujú 12-tky, a predsa si 
vedia nájsť čas a energiu na záchranu majetku a zdravia 
iných. Sú to naozaj rytieri 21. storočia,“ uzavrel Mesia-
rik. Klaudia Kovácsová

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Fiľakovo čosko-
ro zmení svoje sídlo. Po novom budú mať stanicu 
v  priestoroch garáží mestského bytového podniku 
Filbyt. Samospráva na tento účel získala z Minister-
stva vnútra SR dotáciu vo výške 30-tisíc eur.

Budúce sídlo hasičov. FOTO - kk FOTO - kk
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Volebný obvod č. 1 (volebný okrsok č. 1, 2, 3). Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
1. Zoltán Balog, Bc. 55 r. súkromný podnikateľ Nezávislý kandidát

2. Csaba Bauček, Mgr. 35 r. učiteľ SMK-MKP

3. Magdaléna Bábelová, Mgr. 58 r. učiteľka SNS

4. Róbert Belko, Ing. 54 r. ekonóm Smer - SD

5. Zsolt Csík 47 r. Ekoltech-Fiľakovo SRK

6. Tibor Czupper 60 r. súkromný podnikateľ Most - Híd

7. Anita Fandáková 42 r.  konateľka s.r.o. Nezávislá kandidátka

8. Ladislav Fehér, Ing. 56 r. súkromný podnikateľ Most - Híd

9.  Július Jakub 57 r. signalista ŽSR KSS

10. Pavel Kaško, Bc. 55 r. pedagogický asistent Most - Híd 

11. Tünde Majoroš, Mgr. 49 r. pedagóg Nezávislá kandidátka

12. Tibor Mihók 45 r. vodič autobusu Nezávislý kandidát

13. Margita Oroszová 56 r. hlavná refer.odd. ORPZ Most - Híd

14. Tibor Poroszlai 60 r. podnikateľ SMK-MKP 

15. Róbert Rubint, PhDr. 27 r. stredoškolský profesor SMK-MKP

16. Ladislav Szakó 56 r. manažer Most - Híd

17. Mátyás Zupko 29 r. technik SMK-MKP

Volebný obvod č. 2 (volebný okrsok č. 4, 5, 6). Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
1. Milan Bella, Mgr. 31 r. majster SNS

2. Vladimír Cirbus 50 r. vychovávateľ Most - Híd

3. Mária Čomorová 45 r. podnikateľka MKDA-MKDSZ

4. Robert Eibner 53 r. Filbyt s.r.o.-energetik Nezávislý kandidát

5.Vince Erdős, Ing. 58 r. hlavný ekonóm SMK-MKP

6. Gábor Fekete, Mgr. 33 r. učiteľ SMK-MKP

7. László Kerekes, Ing. 41 r. zástupca primátora SMK-MKP

8. Peter Kovács, Mgr. 49 r. štátny zamestnanec Spolu- OD

9. Silvia Kómárová, Mgr. 66 r. dôchodkyňa (učiteľka) Nezávislá kandidátka

10. Pavel Krpeľan 70 r. dôchodca KSS

11. Alexander Mede 45 r. vodič FALCK Most - Híd

12. Ladislav Nagy 44 r. záchranár Nezávislý kandidát

13. Zoltán Suppen 53 r. vedúci tech. služieb Most - Híd

14. Jozef Tankina 60 r. šofér, údržbár Most - Híd

15. Attila Visnyai, Mgr. 45 r. štátny zamestnanec Most - Híd

Volebný obvod č. 3 (volebný okrsok č. 7, 8, 9). Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
1. Zoltán Anderko 51 r. SZČO Most - Híd

2. Pavol Balázs 30 r. živnostník Nezávislý kandidát

3. Peter Bojtoš 36 r. krupier OKS

4. Ladislav Flachbart 49 r. štátny zamestnanec Nezávislý kandidát

5. Csilla Gallová 55 r. hospodárka, ekonómka Most - Híd

6. Ladislav Gulyáš 50 r. údržbár MKDA-MKDSZ

7. Erik Kelemen 37 r. konateľ Most - Híd

8. Gabriela Korponaiová 39 r. živnostník Nezávislá kandidátka

9. Dávid Mák, Ing. 30 r. technický inžinier SMK-MKP

10. Ladislav Mázik 65 r. dôchodca KSS

11. Katarína Nagyová 57 r. knihovníčka Most - Híd

12. Alojz Rácz 62 r. dôchodca SRK

13. František Sajko, Bc. 47 r. zamestn. voj. útvaru Most - Híd

14. Zsuzsanna Szvorák, Mgr. 55 r. stredoškolská profesorka SMK-MKP

15. Tímea Tankina Tóth, PaedDr. 36 r. učiteľka SMK-MKP

16. František Varga 33 r. vysokoškolský študent MKDA-MKDSZ

UPOZORNENIE pre voličov patriacich do I. volebného obvodu – volebný okrsok č. 3 – ulica Parková 
1285/1-3, 1286/5-7,1548/15-21, ulica Sládkovičova, ulica Biskupická čísla domov 1215/2,1216/4,
1259/1-5,1260/7-15!!!  Volebná miestnosť je na novej adrese: ZUŠ, Záhradnícka 2a (nové sídlo ZUŠ 
v bývalej budove daňového úradu).

Názov politickej strany / politického hnutia – použité skratky:
KSS - Komunistická strana Slovenska  Smer-SD - SMER - sociálna demokracia
OKS - Občianska konzervatívna strana SMK-MKP - Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
SNS – Slovenská národná strana  SPOLU – OD - SPOLU- občianska demokracia
SRK - Strana rómskej koalície - SRK
MKDA - MKDSZ - Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata  Szövetség

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 
do Mestského  zastupiteľstva vo Fiľakove

Zoznam zaregistrovaných kandidátov 
pre voľby primátora mesta Fiľakovo

Attila Agócs, Mgr. PhD. 39 r. primátor mesta Most - Híd

UPOZORNENIE pre voličov patriacich do I. volebného obvodu – vo-
lebný okrsok č. 3 – ulica Parková 1285/1-3, 1286/5-7,1548/15-21, ulica 
Sládkovičova, ulica Biskupická čísla domov 1215/2,1216/4,1259/1-
5,1260/7-15!!! 
Volebná miestnosť je na novej adrese: ZUŠ, Záhradnícka 2a (nové 
sídlo ZUŠ v bývalej budove daňového úradu).

V týchto dňoch sa končí trojmesačný záchranný archeologic-
ký výskum Hradného múzea na ploche medzi Podhradskou 

a  Baštovou ulicou, ktorý sa realizoval v rámci cezhraničného 
projektu INTERREG. Pomocou dotácie sa má v podhradí vybu-
dovať aj nové parkovisko s upraveným terénom, verejné toalety 
a tiež infobod v poslednej zachovanej bašte mestského opevnenia 
zo 17. storočia. 

Mestské opevnenie a ďalšie zaujímavosti
Primárnym cieľom výskumu, predpísaného Krajským pamiat-
kovým úradom, bolo zistenie napojenia pôvodných mestských 
múrov na vonkajší plášť bašty a  zároveň preskúmanie plochy, 
kde sa má postaviť nová budova verejných toaliet až po niveletu 
plánovanej pochôdznej úrovne. Štyri otvorené archeologické 
sondy priniesli zaujímavé informácie nielen o  histórii výstavby 
mestských hradieb, ale aj o obliehaní mesta v roku 1682, o živote 
po ňom, a zároveň aj o osídlení intravilánu mesta v praveku (ene-
olit, doba bronzová).

Prekvapujúcim zistením bolo objavenie staršej drevozemnej 
fázy mestského opevnenia pravdepodobne z 1. pol. 17. stor. (pa-
lisáda), ktorej severnú líniu presne kopírovalo novšie kamenné 
opevnenie z 2. polovice storočia. Odkryli sa aj základy hospodár-
skej časti domu, s  celými hlinenými nádobami, sklenenými fľa-
šami, zvyškami textílií a poľnohospodárskymi plodinami (proso, 
pšenica, jačmeň, kukurica).

Objav európskeho významu
Nájdený, mimoriadne bohatý, archeologický materiál nám pri-
blížil každodenný život niekdajších obyvateľov mesta, ale aj od-
lišnú kultúru osmanských Turkov, ktorí sa pričinili o  pád Fiľa-
kova. Medzi zaujímavými nálezmi, akými sú strieborné mince, 
hlinené fajky, kachlice, maľovaná keramika – miestne nádoby, 
ale aj perzská fajansa, kovové šperky a  ozdoby, ornamentálne 
zdobené kostené predmety a iné, sa nachádza aj unikátny nález 
európskeho významu. Je to fragment malého hlineného disku, 
zdobeného vkolkovaným arabským textom (osmanská turečti-
na sa skladala z tureckých, arabských a perzských slov). Na zá-
klade maďarských paralel, fragmentov nájdených v  Szekszárde 
a v Dunapataji, sa predmet identifikoval ako šiitský modlitebný 
disk. Logickým vysvetlením by bolo, že patril janičiarovi pôvo-
dom z Perzie, s istotou to však zatiaľ vyhlásiť nemôžeme. Všetky 
zaujímavé nálezy budú po čistení a  konzervovaní predstavené 
návštevníkom v rámci dočasnej výstavy v roku 2019, následne sa 
stanú súčasťou stálej expozície Hradného múzea.

Viktória Tittonová, riaditeľka HMF

Archeologický výskum v podhradí 
priniesol pozoruhodné výsledky

FOTO - HMF
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v novembri 2018

do 09. 11.

Jubilejná výstava Petra Kovácsa Garpa s názvom „Kreh-
ké“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - galéria 
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

do 15. 11.  

Výstava „Krása v ohni zrodená“ – Hutnícke sklo z  konca 
18. a zo začiatku 20. stor. z územia Horného Uhorska 
Výstava zo súkromnej zbierky Vilmosa Ladóczkiho 
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove                                    
Spoluorganizátor: Vilmos Ladóczki

09. 11. 

MAFIA a POLITIKA – Prednáška Tibora Szomolaiho 
spojená s prezentáciou románu s názvom Klan (A klán)
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

17:00

17. 11.  

Vedená pešia túra 
(miesto bude upresnené)
Miesto: územie Novohrad-Nógrád globálneho geoparku 
UNESCO
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád
Spoluorganizátor: Novohradské turisticko-informačné 
centrum

Ulica Umiestnenie zastávky Čas

Mlynská 65 križovatka ulíc Mlynská  
a Viničná (Urbánka)

8.30 - 9.00

Farská lúka 3 pred areálom VPS (bývalý Zväzarm) 9.05 - 9.35

kpt. Nálepku 13 pred Hostincom Pepita 9.40 -10.00

Družstevná 19 križovatka ulíc Družstevná a Kvetná 10.30 -10.50

1. mája 50 pred budovou Filbyt 10.55 -11.15

Jánošíkova križovatka ulíc Jánošíkova a Kalajová 11.20 -11.50

Štúrova križovatka ulíc Vajanského a Štúrovej 
(pri garážach)

12.20 -12.50

Sládkovičova križovatka ulíc Sládkovičova a Parková 12.55 -13.30

Dvakrát do roka (na jar a na jeseň - vždy v sobotu) zmluvná oprávnená 
organizácia DETOX s.r.o. uskutoční mobilný zber nebezpečných odpadov 

v meste. 
Každý občan má možnosť bezpečne sa zbaviť nasledovných nebezpečných 

látok: autobatérie, nikel - kadmiové batérie, farby, lieky a pesticídy po záruč-
nej dobe, opotrebovaný motorový olej, olejové filtre, nádoby od oleja, skazené 
jedlé oleje a tuky, poškodené ortuťové teplomery, zvyšky chemických látok, 
chemicky znečistené textílie a žiarivky.

Mobilný zber sa uskutoční na ôsmich vyhradených zberných miestach, na 
ktorých sa zberné vozidlo zdržiava 20-30 minút.

Termín zberu:  10. novembra 2018 (sobota)

Mobilný zber nebezpečných odpadov

Informácie:    VPS Fiľakovo:  tel.: 047 / 333 71 40

          Detox, s.r.o.:  tel.: 048 / 471 25 11
Dátum nasledujúceho zberu: jar 2019

O  titul Železný hasič Novohradu 
zabojovalo 6. októbra 40 profe-

sionálnych a  dobrovoľných hasičov 
z rôznych kútov Slovenska i susedné-
ho Maďarska. Tretí ročník medziná-
rodnej hasičskej súťaže sa už tradične 
uskutočnil na Fiľakovskom hrade. 
Jej iniciátormi a  hlavnými organi-
zátormi sú členovia  Dobrovoľného 
hasičského zboru mesta Fiľakovo na 
čele s  predsedom Marianom Mesia-
rikom. 

„Železný hasič Novohradu je súťaž, 
ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov. 
Jedným z  cieľov týchto pretekov je prehĺ-
benie medzinárodnej športovej diplomacie 
a budovanie vzťahov,“ povedal Mesiarik.

Súťaž Železný hasič Novohradu má jednu z najťažších dráh

Súťažilo sa v  štyroch kategóriách – 
ženy, muži do 30 rokov, muži nad 
30 rokov a  FULL DRESS. Posledná 
kategória bola novinkou. V  rámci 
nej mali súťažiaci na sebe kompletný 
zásahový odev a obuv. Účastníkov ča-
kali dve disciplíny: prekážková dráha 
a  výstup na hrad. Po ich úspešnom 
zdolaní nasledovalo vyhlásenie Že-
lezných hasičov Novohradu. 

Výsledková listina: 

Kategória: ženy 
1. Alžbeta Miháliková (Hodru-
ša-Hámre)
2. Ľubica Hliničanová (DHZ Hybe)
3. Marianna Palugová (DHZ Vlka-

nová) 

Kategória: muži do 30 rokov 
1. Zdenko Mihálik (Hybe)
2. Slavomír Siman (Rákoš) 
3. Ľubomír Tomka (Žarnovica) 
Kategória: muži nad 30 rokov
1. Mihály Horváth (Érsekvadkert, 
HU)
2. Tomáš Ogurčák (Ratková) 
3. Tamás Bunder (Őrhalom, HU)

Kategória: FULL DRESS 
1. František Ridzoň (DHZ Drábsko) 
2. Marián Senko (Muránska Dlhá 
Lúka) 
3. Michal Libiček (Kráľova Lehota) 

Kinga Palčová, DHZ Fiľakovo

Oznámenie konzultačných dní
Centrum právnej pomoci, kancelária Rimavská Sobota, otvára konzultačné 
pracovisko vo Fiľakove. Sídliť bude na adrese Biskupická 1779/49B. Konzul-
tačné dni sú v tomto roku vymedzené na dni 29.11. a 13.12., vždy v čase od 
08:00 do 14:00 hod., s obednou prestávkou od 12:00 do 12:30. Centrum práv-
nej pomoci poskytuje komplexnú právnu pomoc vo vymedzených oblastiach 
ľuďom, ktorí nemôžu využívať právne služby v dôsledku nedostatku peňazí 
a majetku. Centrum sa tak snaží zabezpečiť ľuďom v núdzi efektívnu právnu 
ochranu a prístup k uplatneniu ich práv. MsÚ

FOTKY - DHZ mesta Fiľakovo
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Fiľakovský mužský spevácky zbor Pro Kultú-
ra zožal veľký úspech na medzinárodnom 

stretnutí speváckych zborov pod názvom „Spievaj, 
kým žiješ!“, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome 
v Biskupiciach. 

Stretnutie sa konalo pri príležitosti svetového 
dňa hudby. Spevácke zbory, trochu netradične, 
spievali známe šlágre a  operetné piesne. V  rámci 
večera vystúpili Zmiešaný spevácky zbor Lam-
part Budafok, Zmiešaný spevácky zbor mesta Ózd, 
Mužský spevácky zbor z  Tiszaföldváru a  hlavný 
organizátor a  hostiteľ celého podujatia Pro Kul-

Spievaj, kým žiješ! túra – mužský spevácky zbor z Fiľakova. Celove-
černý program pripravil dirigent Miklós Fehér. 
Publikum sa za veľkolepo odspievané „evergreeny“ 
a operetné piesne odmenilo dlhým potleskom. Hos-
ťom programu bolo známe spevácke duo László 
Bősi Szabó a Zsuzsa Dóka.

Neskrývanou túžbou zboru Pro Kultúra je, aby 
sa z  tohto podujatia stala tradícia. Stretnutie spe-
váckych zborov sa uskutočnilo s finančnou pod-
porou Banskobystrického samosprávneho kraja 
a  Fondu na podporu kultúry národnostných men-
šín. Poďakovanie ďalej patrí mestu Fiľakovo, fiľa-
kovskej KE-VIN s.r.o. a v neposlednom rade staros-
tovi obce Biskupice. 

István Mázik

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove 
usporiada 

 dňa 14. decembra 2018

VIANOČNÝ JARMOK
Jarmok bude  prebiehať na parkovisku 

pred radnicou od 10.00 hod. do 19.00 hod. 
a  bude sprevádzaný bohatým kultúrnym 
programom. Usporiadatelia pozývajú najmä 
predajcov s  gastrostánkami s  vianočnými 
špecialitami a  lahôdkami, predajcov dar-
čekov, šperkov, bižutérie a rôznych doplnkov, 
ľudových a  remeselníckych výrobkov, najmä 
s  vianočnou tematikou. Od predajcov sa 
vyberá poplatok za trhové miesto 2 €/m2.

Predaj na jarmoku je organizovaný formou 
prihlášok. Záujemcovia sa môžu prihlásiť  
spolu s  povinnými dokladmi do 12. 12. 2018. 
Prihlášky doručené po tomto termíne alebo 
prihlášky bez povinných dokumentov, nebudú 
akceptované. Usporiadatelia si s  prihliad-
nutím na kapacitné možnosti vyhradzujú 
právo výberu účastníkov a  určenia roz-
miestnenia jednotlivých predajných stán-
kov jarmoku.

Prihlášku na jarmok a zoznam povinných 
príloh nájdete na stránke www.filakovo.sk 
alebo na www.kultura.filakovo.sk. Záväzné 
prihlášky s povinnými prílohami žiadame za-
sielať poštou na adresu: Mestské kultúrne stre-
disko, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo 
alebo elektronicky na msks@filakovo.sk. Viac 
informácií na tel. čísle: +421 950 689 610.

kp

VÝZVA

Séria programov, ktorú s finančnou podpo-
rou Zeleného vzdelávacieho fondu pripravilo 

Združenie právnických osôb Geopark Novo-
hrad-Nógrád, predstavuje prostredníctvom predná-
šok, tvorivých dielní a výstavy geologické, prírodné 
a kultúrne hodnoty Novohrad–Nógrád globálneho 
geoparku UNESCO pre žiakov druhého stupňa ZŠ 
na území regiónu.

Na paneloch, zostavených na tento účel, sú pred-
stavené najvýznamnejšie hodnoty slovenského 
a  maďarského územia geoparku, ako napr. hrady, 
ktorých osobitosťou je, že  popri historickom a kul-
túrnom význame predstavujú aj hodnotu geologic-
kú a prírodnú. Tvorivé dielne sa realizujú pod ve-
dením pedagógov jednotlivých škôl a sú zamerané 
predovšetkým na využitie prírodných a odpado-
vých materiálov, resp. na ekológiu. 

Prvá z názorných prezentácií predstavuje histó-
riu geoparkov vo svete, medzi nimi vznik a fungo-
vanie nášho geoparku, vrátane jeho kultúrno-his-
torických lokalít. 

Prostredníctvom prednášky o geologických loka-
litách sa žiaci môžu dozvedieť ako vznikli vulkanic-
ké vrcholce a pieskovce, ktoré sú charakteristické 
pre toto územie a čo prezrádzajú kameňolomy 
o  jeho geologickej minulosti. Prednáška o prírod-
ných hodnotách sa zaoberá rastlinstvom a živočíš-
stvom tohto územia, s osobitným dôrazom na to, 
aby mládež spoznávala prírodu nielen cez mobil-
né telefóny a počítače, ale absolvovala prechádzky 
v lesoch a na poliach.  

Séria podujatí sa začala na ZŠ Štefana Koháriho 
II. vo Fiľakove, následne pokračovala na základ-

Dni geoparku pre žiakov druhého stupňa ZŠ v regióne

ných školách v Radzovciach, Gemerskom Jablonci, 
Hodejove, na ZŠ na Farskej lúke a na ZŠ L. Moc-
sáryho vo Fiľakove. V novembri sa ešte uskutoční 
na ZŠ vo Veľkých Dravciach a na ZŠ na Školskej 
ul. vo Fiľakove.

Jozef Puntigán
preklad: zi, dp

Vo štvrtok 20. septembra sa v  Dome Ma-
tice slovenskej vo Fiľakove uskutočnila 

ukážka paličkovanej čipky, ktorú účastníkom 
predviedla naša členka Eva Kyzúrová. Na 
stretnutí sa zúčastnili takmer dve desiatky 
záujemkýň. Podľa záujmu sa v budúcom roku 
plánuje otvorenie kurzu ručných prác, kde sa 
bude učiť aj paličkovaná čipka. Ďalších uká-
žok bude do konca roka ešte niekoľko, budú 
určené pre žiačky druhého stupňa základných 
škôl.

Ukážky boli zamerané na špaňodolinské 
čipky. Špania dolina patrí medzi najvýznam-
nejšie banícke čipkárske strediská. Dodnes 
sa čipky na krojoch  používajú ako ozdoba 
mužských košieľ a u žien hlavne na čepce, tzv. 
kápki, najmä v  regiónoch na juh od Banskej 
Bystrice a Zvolena. Spolu s výborom MO MS 
pozývame všetky záujemkyne, aby sa prišli 
informovať o možnostiach realizovania tohto, 
určite zaujímavého, kurzu ľudovej tvorby.

 Miroslava Podhorová
pov. riad. DMS vo Fiľakove

Ukážka paličkovanej čipky 
v Dome Matice slovenskej

FOTKY: JP

FOTO - Archív OZ Pro Kultúra
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Naše plusy a prednosti
Okrem kvalitného plnohodnotného 
vzdelávania všetkých vyučovacích 
predmetov, naši absolventi úspeš-
ne pokračujú v stredoškolskom 
štúdiu v  rôznych mestách Sloven-
ska, dosahujú výborné výsledky na 
vedomostných súťažiach a olympiá-
dach, vynikajú aj v záujmovo-ume-
leckej a športovej činnosti. Sme malá 
škola rodinného typu a preto tu vlád-
ne príjemná atmosféra.  Poskytuje-
me služby odborných zamestnancov 
(výchovný poradca, školský špeciálny 
pedagóg), dbáme na individuálny prí-
stup k  žiakom rešpektujúci ich osob-
nosť.

Naše priestory, materiálne vyba-
venie školy
V každej triede a  v  školskom klu-
be detí máme interaktívnu tabuľu, 
vďaka ktorej je vyučovanie dyna-
mické, efektívne a pútavé. Máme 
aj dobre vybavené odborné učebne 

– počítačové učebne, učebňa cudzích 

ZŠ Farská lúka 64/A – škola 
s pridanou hodnotou

jazykov, kuchynka, knižnica, rela-
xačná miestnosť, učebňa výtvarnej 
výchovy, spoločenská miestnosť so 
zrkadlovou stenou. Môžeme sa po-
chváliť pekným areálom školy s  al-
tánkom a  pocitovým chodníkom 

– slúži na odpočinkovú a vzdelávaciu 
činnosť žiakov.

Tipy na zmysluplné využívanie 
voľného času
V  popoludňajších hodinách si naši 
žiaci môžu vyskúšať rôznorodú 
činnosť v  zaujímavých krúžkoch 
z rozmanitých oblastí, podľa záujmu 
žiakov. Po vyučovaní ponúka pes-
trý program aj náš školský klub detí 
v  priestoroch účelne a moderne za-
riadených, s množstvom tvorivých 
a edukačných hier a hračiek, ktoré 
všestranne rozvíjajú osobnosť detí. 
S našimi žiakmi sa pravidelne zúčast-
ňujeme rôznych exkurzií a  výletov, 
školy v prírode, lyžiarskeho a plavec-
kého výcviku.

Ildikó Wágnerová, riaditeľka

S  príchodom farebnej jesene sme 
na našej ZŠ na Školskej ulici na-

zbierali nielen jesenné plody, ale aj za 
mech rôznorodých aktivít. Tretiaci si 
projektovým vyučovaním pripome-
nuli Svetový deň mlieka na školách 
a Medzinárodný deň ochrany ozóno-
vej vrstvy. Štvrtáci v rámci prevencie 
a osvety navštívili stanicu Rýchlej 
zdravotníckej pomoci vo Fiľakove. 
Záchranári im ochotne porozprávali 
o svojej práci, poukazovali záchra-
nárske auto a pomôcky v ňom. Žiaci 
si mohli zmerať tlak, vyskúšať dlahu, 
či nosidlá a dozvedieť sa viac o práci 
záchranára. Starší žiaci počas Európ-
skeho dňa jazykov preukázali svoje 
vedomosti v anglickom a nemeckom 
dueli medzi A a B triedami v ročníku.

V  sobotu 22. septembra sme opäť 
zorganizovali Deň hrania. Deti sa 
na chvíľu stali stavbármi, technikmi, 
športovcami, mohli si precvičiť moz-
gové bunky spoločenskými aj vedo-
mostnými hrami alebo si zasúťažiť 
na prekážkovej dráhe. Na výtvarnej 
výchove sme tvorili a  maľovali, na 
našich nástenkách pribudli krásne 
práce inšpirované jeseňou. Talento-
vaní žiaci Attila Perencsei, Michala 
Bystrianska a Peter Luky sa pod ve-
dením učiteľa Mateja Baláža  úspeš-
ne  zúčastnili projektu Galérie mesta 

ZŠ Školská - ďalšia aktívna 
jeseň na našej škole

Bratislavy – Umenie zblízka, kde tvo-
rivo a vlastným pohľadom  interpre-
tovali diela slovenských výtvarníkov.  
Dňa 10. októbra prebehli školské 
kolá súťaže v prednese pôvodnej slo-
venskej prózy Timravina studnička. 
Súťaž je tradičným podujatím mesta 
Lučenec a  v  tomto roku našu školu 
bude reprezentovať víťazná trojica: 
Sofia Szilárdiová, Lukáš Ostrihoň 
a Viktória Véghová. 

Využili sme i  slnečné počasie ba-
bieho, či indiánskeho, leta. Tak, ako 
sa v  tomto čase menia pavúky na 
vzduchoplavcov, ľahúčko naši mladší 
žiaci zvládli atletické preteky, ktoré 
zorganizovali učiteľky Ingrid Nagyo-
vá a Katarína Snopková. Svoju rých-
losť a obratnosť preukázali aj účasťou 
na Novohradských atletických hrách 
v Lučenci, kde Emka Martinková 
v  skoku do diaľky zvíťazila a Katka 
Spodniaková skončila na  2. mieste. 

V rámci Európskeho týždňa športu 
sa uskutočnil aj turnaj vo vybíjanej 
mladších žiakov, florbalový turnaj 
starších žiačok a  súboj v  zápasení, 
ktorého sa zúčastnili starší žiaci. Viac 
sa dočítate na našej stránke www. 
zsskolfi.edupage.org.

Diana Szabová

FOTO - ZŠ FL

FOTKY - ZŠ Školská
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Cyklistický oddiel FTC Fiľakovo má na konte 
ďalší úspech. Z náročných pretekov priniesli 

domov bronz.
Tohtoročný prestížny cyklomaratón v podobe 

Slovak XCM Tour sa skončil. Na seriáli pretekov 
na horských bicykloch malo svoje zastúpenie aj 
Fiľakovo. Jazdci Cyklistického oddielu FTC Fiľa-
kovo (FTC CC) opäť nesklamali. V rámci seriálu 
šliapali do pedálov na štyroch domácich a jed-
ných zahraničných pretekoch.

Ako informoval koordinátor cyklistov Zoltán 
Illéš, v kategórii juniorov sa z tímu FTC CC naj-
viac darilo Marekovi Ujpálovi. 

„Celkovo sa umiestnil na 3. mieste. V kategórii mu-
žov 19-39 rokov sme mali až štvornásobné zastúpenie. 
Na debnu sa v tejto kategórii dostali len tí pretekári, 
ktorí zvládli jeden z najťažších horských cyklomara-
tónov v  Európe, a to vyše 200-kilometrovú trať v  ra-
kúskom Salzkammergute,“ vysvetlil. Štvrtú priečku 
sa v tomto ročníku podarilo obsadiť pretekárovi 
Marianovi Šimonovi (FTC). V kategórii mužov 
40 – 49 rokov bol jedenásty Gabriel Bálint. „Tým-
to chceme poďakovať mestu Fiľakovo a vedeniu FTC za 
podporu,“ uzavrel.

Klaudia Kovácsová

Cyklista Ujpál priniesol 
do Fiľakova bronz

Traja súťažiaci z oddielu silového trojboja FTC 
Fiľakovo reprezentovali naše mesto v  Egri 

(MR) na majstrovstvách sveta GPC v tlaku na lavič-
ke. Podarilo sa nám získať dve zlaté medaily a jed-
nu bronzovú. 

Organizátorom, naozaj kvalitnej, súťaže bola 
maďarská profesionálna liga silového trojboja, kde 
si z 34 krajín zmeralo svoje sily spolu 1060, výborne 
pripravených, súťažiacich. Súťaženie proti kvalit-
ným súperom nebolo vôbec jednoduché, museli sme 
dbať na konkurenciu. 

Chlapci Csaba Péter a  Krisztián Deme súťažili 

Siláci z FTC sú majstrami sveta

Pri príležitosti Svetového dňa turizmu sme 30. 
septembra zorganizovali vedenú cyklotúru 

od fiľakovského hradu po hrad v Šuriciach, so za-
stávkami na viacerých pekných miestach. Skupina 
15-tich cyklistov odštartovala z Fiľakova smerom 
na štátnu hranicu a na ceste po bývalej úzkej že-
lezničnej trati sme prišli do turistického centra 
v  Eresztvényi. Prehliadli sme si výber fotografií 
z posledného ročníka Medvešského fotomaratónu 
a po krátkej občerstvovacej prestávke sme vyrazili 
strmou cestou smerom na hrad Salgó.

Pod hradom sme sa rozdelili na dve skupiny, 
traja vyšlapali na zrúcaninu hradu Salgó a ostatní 
prešli na ľahšie dostupný Boszorkány-kő. Dobré 
viditeľnostné podmienky nám dovolili pozorovať 
štíty Vysokých Tatrier a smerom na juh najvyššie 
kopce pohorí Maďarska, Mátra a Bükk.

Skupina sa znova spojila a pokračovala lesnou 
obchádzkou obce Salgóbánya ku banskému jazeru 
Középbánya-tó. Jazero, z troch strán ohraničené 
vysokými kolmými bazaltovými stenami, upúta 
svojou krásou v každom ročnom období. Medve-
dia výšina je najrozsiahlejšou bazaltovou planinou 
v Európe. Rozpestiera sa na slovensko - maďarskej 
hranici v nadmorskej výške 520-570 m, čo nám 
pred tým, ako sme sa ponorili do lesa smerom do 
sedla Garád k predposlednému cieľu výletu, po-
skytlo znova nádherný výhľad. Pohanský hrad 
je jednou z najnavštevovanejších lokalít na okolí. 
Miesto je Národnou prírodnou rezerváciou, preto 
sme išli na výhliadku nad kamenným morom pešo, 
za čo nás miesto vo výške 578 m obdarovalo ďalším 
krásnym výhľadom.

Na štvorkilometrovom zjazde smerom do Šuríc 
sme poriadne zahriali brzdy. Zložili sme sa pria-
mo pod skalným masívom. Po hrade v Šuriciach 
nezostali skoro žiadne stopy. Viacerí vyšli pešo na 
miesto, ktoré sa dnes nazýva Sovím hradom. 

na základe toho, čo sme si dohodli a nacvičili, boli 
dobrí, ako vždy, a s tromi platnými pokusmi získali 
titul dorasteneckí majstri sveta v tlaku na lavičke. 

Viac ako 4 roky tvrdej práce, mnoho zdolaných 
prekážok, odrieknutí a obetí stojí za týmto úspechom.  
Ďakujeme každému, kto veril chlapcom, pomohol 
pri ich príprave a fandil im! Do toho Fiľakovo, do 
toho FTC!

František Sajko, tréner 
Preklad: kp

Po príchode do Fiľakova sme prešli 55 km s pre-
výšením 950 m. Rozišli sme sa s peknými zážitkami.

Zoltán Illéš, koordinátor cyklistov FTC

Cyklotúra obdarovala zúčastnených 
rozprávkovými výhľadmi

FOTKY - archív ZI

FOTO - archív ZI

FOTO - archív FS

http://dovolenka.sme.sk/cestovne-kancelarie/rakuske
http://dovolenka.sme.sk/cestovne-kancelarie/rakuske
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