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Kostol sa už skveje
v niekdajšej kráse

Ako sa mesto za
uplynulý rok zmenilo

Fiľakovčania sa
vydali za grófom

Reštaurovanie výmaľby
kostola a jeho hlavného
oltára sa v novembri skončilo.
Výsledok vyráža dych. 2. strana

V rámci fotoreportáže vám
prinášame podrobný prehľad
o najdôležitejších projektoch
roka 2019. 3. strana

Počas tohtoročnej sezóny
navštívilo Fiľakovský hrad
31-tisíc návštevníkov. Ukončili ju prechádzkou. 5. strana

Fiľakovské zvesti vychádzajú najbližšie 1. februára 2020 vo forme dvojčísla december - január

Podhradie sa zmenilo na nepoznanie. Práce budú pokračovať na jar

P

ráce v rámci rozsiahleho projektu revitalizácie
podhradia sa na tento rok pomaly chýlia ku
koncu. Od leta sa samospráve podarilo vybudovať
nové parkovisko, vyasfaltovať časti priľahlých ciest,
dokončiť pešiu zónu a v týchto dňoch dokončujú aj
výstavbu verejných toaliet. V budúcom roku budú
pokračovať s prácami na hrade.

Dve tretiny projektu sú dokončené
„Za sebou máme v tejto chvíli približne dve tretiny projektu. Pôvodne sme chceli skončiť do konca roka, ale kvôli
prieťahom vo verejnom obstarávaní sme riadiaci orgán
sídliaci v Budapešti požiadali o predĺženie termínu. Projekt sa tak skončí v júni budúceho roka,“ povedal primátor Attila Agócs.
V roku 2020 sa zamerajú na rekonštrukciu kultúrno-historických pamiatok v areáli hradu. „V
súčasnosti sme dokončili asfaltovanie Baštovej ulice,
vydláždenie Podhradskej ulice, osadenie umeleckej vstupnej brány, vybudovanie parkoviska pre autobusy a osobné
autá a dokončujeme budovanie verejných toaliet,“ vymenoval primátor. Podľa jeho slov, ak bude počasie
priaznivé, do konca roka ešte zastrešia dreveným
šindľom vežičku mestského opevnenia v podhradí

aj budovu vínneho domčeka.
Na jar sa práce v podhradí opäť rozbehnú.
V rámci nich vydláždia prístupovú cestu na hrad
bazaltovým kameňom, zastrešia delovú baštu a vymenia strešnú krytinu na Bebekovej bašte.

Pec, žarnov i razenie mincí
Ako priblížila riaditeľka Hradného múzea Viktória Tittonová, v tzv. vínnom domčeku na dolnom
hrade vznikajú v týchto dňoch zaujímavé priestory. „Domček sme úplne zrekonštruovali, ešte sa osadí
nová strecha. Vytvoríme v ňom „Remeselnícky domček“,
v ktorého interiéri bude výstava venovaná dobovým remeslám z nášho regiónu,“ priblížila riaditeľka. V exteriéri domčeka je už postavená pergola, pod ktorou
budú prebiehať workshopy a kreatívne vyučovacie
hodiny pre žiakov a študentov. „Postavíme tu pec na
pečenie chleba i dobový žarnov. Študenti si tak budú môcť
sami pomlieť obilie a upiecť si chlieb na základe tradičných
receptov. Chýbať nebude ani keramická pec na vypaľovanie pravekej keramiky, keďže hradný vrch bol obývaný
už v praveku.“ Medzi ďalšie zaujímavosti bude patriť
aj stroj na razenie mincí. K domčeku bude viesť archeopark, ktorý bude pozostávať z náučných tabúľ.

Podhradie sa rozvinulo.

Budúci remeselnícky domček. FOTKY - kmk

Návštevníkom priblížia výsledky archeologických
výskumov na hrade.

Klaudia Mikuš Kovácsová
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Kostol sa zaskvel niekdajšou krásou.
Reštauračné práce ukončili

I

nteriér rímskokatolíckeho kostola vo Fiľakove sa
zaskvel v plnej kráse. Štyri roky trvajúce reštauračné práce sa v novembri skončili. Obnovila sa
celá výmaľba kostola, zreštauroval sa hlavný oltár
a dokončuje sa aj obnova Koháryho kaplnky. Krásou fiľakovského svätostánku sa v najbližších rokoch budú môcť nadchýnať aj turisti.
Rekonštrukčné práce prebiehali najintenzívnejšie od roku 2015. Boli rozdelené do troch etáp. „Prvou bolo reštaurovanie svätyne, s ktorou začal ešte môj
predchodca. V roku 2016 sme začali s prácami na chóre,
nasledovala zadná časť lode,“ vymenoval brat Jakub
Martaus s tým, že práce financovali z príspevkov
veriacich, sponzorov a vlastných zdrojov. V roku
2017 sa zapojili do cezhraničného projektu v rámci
programu INTERREG, vďaka ktorému sa im podarilo na dokončenie prác získať dotáciu vo výške
takmer pol milióna eur. „Posledná fáza trvala dva roky.
Počas nej sa zreštauroval hlavný oltár a posledné dve časti lode. Obnovila sa aj Koháryho kaplnka a priestor pod
chórom,“ priblížil. S prácami však františkáni prestať
nechcú. Do budúcna plánujú nájsť zdroje na reštaurovanie zvyšných oltárov, výmenu podlahy aj lavíc.
Reštaurovanie hlavného oltára z 18. storočia
malo na starosti niekoľko samostatných firiem. Ich
činnosť zastrešoval tím Ernesta Vajčovca. „Hlavný oltár je kompletne vyhotovený z dreva, my sme mali
za úlohu renováciu ornamentov, sochárskej výzdoby
a celkovej oltárnej architektúry.“ Ako ďalej pokračoval,
pred začatím prác ich čakalo prekvapenie. „Reštaurátorský výskum ukázal, že oltár bol v minulosti kompletne premaľovaný, naposledy v roku 1912. Túto nepôvodnú
výmaľbu sme preto odstránili a odkryli sme pôvodnú barokovú vrstvu,“ doplnil.
Na obnove vnútornej výmaľby pracoval tíme
okolo reštaurátora Miroslava Janšta. „Výmaľba v barokovom duchu pochádza z roku 1910. Je dielom Júliusa
Ádama, rodáka z Rožňavy,“ povedal umelec s tým, že
túto vrstvu sa rozhodli obnoviť kvôli tomu, že bola
najkvalitnejšia. „Výskum nám totiž odhalil, že pôvodná
výmaľba z 18. storočia bola strohá, s monochromatickou
šedou.“
O reštaurovaní výmaľby fiľakovského kostola

Obnovený hlavný oltár. FOTO - M. Mesiarik

Hradné múzeum pokračuje
vo vydávaní kníh

H

radné múzeum vo Fiľakove pokračuje v publikačnej činnosti. Počas najbližších týždňov plánuje vydať štvrtý diel cyklu Discussiones Filekienses.
Čitateľov oboznámi s vojenskými dejinami Fiľakovského hradu za kapitanátu Štefana Koháryho II.
Štvrtý diel série historickej odbornej literatúry
vyjde podľa riaditeľky múze Viktórie Tittonovej
v závere tohto roka. „Nakoľko predchádzajúca časť
vyšla v slovenskom jazyku, štvrtý diel bude v maďarčine. Autorom je Zoltán Igor Komjáti, spod pera ktorého
vyšiel aj prvý diel série,“ priblížila riaditeľka. V najnovšom dieli autor popíše vojenskú históriu nášho
hradu počas kapitanátu Štefana Koháryho II. „Bude
určená najmä pre odbornú verejnosť, do škôl, ale aj pre
nadšencov regionálnej histórie.“ Knihu podľa riaditeľky
vydajú na 448 stranách v náklade 300 kusov, zakúpiť sa bude dať v Hradnom múzeu. Na tento projekt získalo múzeum dotáciu vyše 3800 eur z Fondu
na podporu kultúry národnostných menšín, ktorú
budú kofinancovať približne 200 eurami.
V budúcnosti by chceli ako ďalší diel historického cyklu vydať slovenský preklad Historie Domus,
najstaršieho výtlačku františkánskej kroniky z 18.
storočia. „Preklad rukopisu však bude finančne veľmi
náročný, bude to stáť približne 10-tisíc eur. Preto si budeme musieť premyslieť, ako budeme postupovať, aby sme to
finančne zvládli,“ priblížila s tým, že to môže potrvať
aj dlhší čas. „My však na ten čas nechceme prestať publikovať, preto začneme s vydávaním novej série kníh.“
Nová séria bude prestavovať fotoknihy určené pre
širokú verejnosť, s rôznymi tematickými okruhmi,
všetky sa však budú týkať Fiľakova. „Prvá časť bude o
archeologických nálezoch z Fiľakovského hradu. Vydať by
sme ju chceli v budúcom roku,“ dodala na záver.

hovorí ako o jeho doteraz najväčšom a najzložitejšom projekte. „V dôsledku kondenzu a ďalších vplyvov
horná vrstva stmavla, pôsobila temným dojmom. Mali
sme problém sňať tento depozit, lebo vrchná výmaľba bola
robená na sucho. V tom čase sa ako pojítko farieb používalo napríklad pivo či vajíčka, ktoré časom degradujú,“
vysvetlil s tým, že farba kvôli tomu sprašovala už
pri letmom dotyku. „Bolo ju veľmi náročné stabilizovať
tak, aby sme ju vedeli očistiť a čo najviac originálu zachovať. Problémy boli aj s defektmi spôsobenými zatekaním starej strechy,“ dodal. Napokon sa však podarilo
zachovať originálnu výmaľbu, reštaurátori museli
Klaudia Mikuš Kovácsová
urobiť len minimálne zásahy. „Práve vďaka tomu ostáva tento kostol takým výnimočným,“ uzavrel.
Kamerový systém opäť rozšíria
V rámci podmienok programu INTERREG bude
o mestského monitorovacieho systému priv najbližších rokoch kostol otvorený širokej verejbudnú opäť nové kamery. Niektoré z nich
nosti aj mimo bohoslužieb. Stane sa tak súčasťou
nahradia
staré a nefunkčné kusy, iné poputujú na
ponuky cestovného ruchu a jeho obnovenou krásou
nové
miesta.
sa budú môcť kochať aj turisti.
Ako priblížil náčelník mestskej polície Pavel Baláž, na nové kamery získali znova dotáciu z minisKlaudia Mikuš Kovácsová
terstva vnútra, tentokrát vo výške 5000 eur. Z nich
zakúpia tri nové otočné kamery, z nich dve nahradia staré nefunkčné analógové zariadenia. Ďalších
šesť statických kamier pribudne pri priechodoch
Biskupickej ulici. „Ľudia boli veľmi radi. Nazývali to pre chodcov. „Umiestnime ich pred mestský úrad,
tam fiľakovským Champs-Élysées,“ povedal so smie- k budove pošty, ku Kalajovej ulici, dve na križovatku
chom. Na zákazku dali vyrobiť aj svetelnú bránu, Lučeneckej a Družstevnej ulice a jednu k priechodu na
ktorá zdobila Koháryho námestie. „Bola to doslova Jilemnického ulici,“ vymenoval náčelník. Otočné kaatrakcia. Ľudia sa pri nej húfne fotili a zdieľali to na in- mery poputujú pred mestský úrad, k obchodu Billa
ternete.“ Do vianočných svetiel sa odela aj budova a tretia bude na Biskupickej ulici. Ako dodal, všetky
mestského úradu.
nové kamery plánujú osadiť na prelome tohto a buInak tomu nebude ani v tomto roku. Samospráva dúceho roka.
spolu s VPS zakúpila opäť nové dekorácie, ktoré pre
Kamerový systém v meste sa rozširuje každým
Fiľakovčanov zatiaľ ostávajú prekvapením. „Prezra- rokom. Kým v roku 2016 malo mesto len 12 kamier,
diť ale môžeme, že budeme v tomto roku aj ekologickejší. do konca tohto roka by ich malo byť už 43, z toho
Namiesto vianočného stromčeka, ktorý každoročne osá- 10 otočných a 33 statických. Náčelník hodnotí rozdzame na hlavné námestie, sme sa v tomto roku rozhodli širovanie systému pozitívne. „V posledných rokoch sa
využiť strom, ktorý rastie pred mestským úradom. Fiľa- nám darí získavať dotácie na nové kamery. Vidieť to aj
kovským Vianociam tak nepadne za obeť už ani jeden na našich výsledkoch. V priebehu jedného roka pomôžeme
strom,“ dodal.
vďaka nim objasniť aj 20 trestných činov, o dopravných
Krásu dekorácií i stromčeka bude môcť verejnosť priestupkoch nehovoriac. Objasnenosť sa vo všeobecnosti
obdivovať od 6. decembra, kedy primátor spolu pribúdajúcimi kamerami zvyšuje, preto chceme v tomto
s Mikulášom spoločne zažnú vianočné svetlá.
trende pokračovať aj naďalej,“ zakončil.

D

Tohtoročné Vianoce budú u nás šetrnejšie k prírode

S

amospráva doháňa deficit, ktorý sa vytvoril
počas posledných desaťročí. Do vianočných
dekorácií nebolo investované, preto bola v meste vianočná atmosféra dlho pochmúrna. Mesto
sa to rozhodlo pred dvomi rokmi zmeniť a začalo
s nákupom nových dekorácií. Inak tomu nebude ani
v tomto roku.
Až do roku 2017 zdobilo Fiľakovo len niekoľko
farebných stĺpových dekorácií. Tie boli „preživšími“
posledných desaťročí. Do nových svetiel a dekorácií sa neinvestovalo, mesto preto v predvianočnom
období pôsobilo ošumelo. „S väčšími investíciami sme
začali pred dvomi rokmi. Rozhodli sme sa, že v každom
ročnom rozpočte vyhradíme nejaké financie na zakúpenie
nových dekorácií,“ priblížil riaditeľ VPS Tibor Tóth.
Ruku k dielu priložila aj samospráva. V meste tak
ako prvý pribudol veľký svetelný anjel, ktorý našiel
svoje stále miesto na Podhradskej ulici.
V minulom roku zažilo dekorovanie najväčší
skok. Vianočné reťaze zahalili stromy vo viacerých
častiach mesta a tiež v zrevitalizovanej lokalite na

Klaudia Mikuš Kovácsová

Klaudia Mikuš Kovácsová
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Fotoobjektívom: Ako sa zmenilo Fiľakovo v roku 2019

Azda najočakávanejším bol projekt rekonštrukcie budovy MsKS. Obnovou prešiel celý interiér vrátane inštalácií.

Škôlka na Daxnerovej ulici je už v novom šate.

Dobrovoľní hasiči dostali v lete novú zbrojnicu.

V lete sa naplno rozbehli aj práce na podhradí. V budúcom roku budú pokračovať obnovou častí hradu.

Na Trhovej ulici vyrástla nová mestská tržnica.

Pribudla skládka inertného odpadu.

Na začiatku roka odovzdali zrekonštruovanú budovu MŠ na
Štúrovej ulici.

Revitalizáciou prešiel aj priestor pred ZŠ na Školskej ulici.

Nechýbalo ani každoročné asfaltovanie.

Multifunkčné ihrisko nahradilo staré asfaltové plochy.

Interiér kostola prešiel rozsiahlou obnovou. Text- kmk.
FOTKY - kmk, AA, Z. Schnelczer, M. Mesiarik, P. Garp Kovács,
Emese Agócs Szvorák
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Rubrika

Poslanci a ich služba Fiľakovčanom

Musím ešte vysvetliť, že hoci bývam dlhé roky v inej
časti mesta, poslancom som za prvý volebný obvod,
kde sa nachádza práve centrum športového diania
v meste a kde donedávna mala sídlo aj moja firma.

Som aj členom správnej rady občianskeho združenia FTC a z tejto funkcie, či z postu poslanca sa
snažím čo najviac pomáhať pri fungovaní všetkých
športových oddielov a organizovaní rôznych športových podujatí. Veľmi ma teší, že tých športov je u
nás čoraz viac, no asi najviac som prepojený práve
s tým futbalovým, pre ktorý spolu pripravujem pravidelne spravodaj, kamerové záznamy, plagáty či
iné reklamné materiály. S niekoľkými kamarátmi
sme pred asi 15 rokmi zakladali futbalovú miniligu
v parku, ktorá potom prešla do haly, prevzali ju iní
športoví nadšenci, ale futsalovú súťaž podporujem
rád aj dnes. Blízke sú mi tiež kolky, netajím preto
ani svoje športové aktivity, hoci je to niekedy časovo nesmierne náročné, doteraz hrám aktívne v
mestskej kolkárskej lige za MsÚ-VH.
Ak by som mal ešte viac opísať svoju činnosť poslanca, tak z úplne iného súdka, veľmi ma baví funkcia
sobášiaceho. Byť súčasťou tých vzácnych okamihov
v živote Fiľakovčanov, keď si povedia krásne „ÁNO“
do spoločnej cesty životom, dokonca potom po nejakej dobe uvítať do života ich vlastných potomkov,
to je povznášajúci a potešujúci pocit. Lákalo ma
to dlhé roky, keďže moja manželka Klárika je ako
matrikárka pritom takmer stále. Veľakrát som sledoval, ako sa chystá na tieto sobotňajšie slávnostné
popoludnia a možno som jej aj trochu závidel. Keď
mi ponúklo vedenie mesta pred 12 rokmi túto úlohu a kolegovia poslanci ju schválili, bol som naozaj
rád a dodnes to neľutujem, hoci mi to programuje
veľa víkendov počas roka.
Ako poslanec som tiež predsedom komisie pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie, ale
som aj v iných komisiách, kde sa spolu s ostatnými
členmi komisií snažíme okrem prejednávania záležitostí mesta sprostredkovať aj dobré myšlienky

Rubrika: Váš názor nás zaujíma

nosť nezodpovední majitelia. Mária Trenková

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

Ladislav Szakó
Odkedy ste poslancom a prečo ste sa tak rozhodli?
Poslancom som sa rozhodol byť, keď som ako mladý podnikateľ začal s firmou, ktorá sa venovala
hlavne športovým potrebám Turul Euroline s.r.o.
(Falcon Sport s.r.o.). Okrem rôznych zákazníkov
zo širokého územia, chodili ku mne aj známi a kamaráti, ktorí mi fandili a boli asi aj zvedaví, ako
sa mi darí. Ako rodený Fiľakovčan, ale aj otec a
živiteľ rodiny, člen vo vedení FO FTC, kolkár, no
hlavne fanúšik fiľakovského futbalu, som mal s
nimi množstvo spoločných tém a chcel som robiť
niečo aj pre rozvoj mesta. Práve títo ľudia ma pred
20 rokmi naštartovali do komunálnej politiky, pretože potrebovali často niečo riešiť a ja som ich vedel vypočuť, keď sa dalo snažil som sa im pomáhať.
Vzor som mal aj vo svojom otcovi, ktorý bol tiež
pred 25 rokmi poslancom. Tak som to teda v roku
1998 skúsil a veľmi veľa ľudí mi dalo dôveru, je to
tak odvtedy každé volebné obdobie a mňa to teší,
ale aj zaväzuje.
Čo ste doposiaľ urobili pre obyvateľov mesta, respektíve vo svojom obvode?

R

Tak nezačipované psy majú umieť?
ubrika „Váš názor nás zaujíma“ je priestorom pre
Mária Nagy Huszti
názory Fiľakovčanov. V jednotlivých číslach
v nej prinesieme novú tému, ktorá sa týka života
Nie veľmi sa mi to páči, tých psíkov to bolí. A zaujímalo
obyvateľov mesta. Krátko uvedieme problematiku by ma, kto začipuje psy, ktoré sa nám túlajú pravidelne po
a načrtneme otázky, na ktoré nás zaujíma váš ná- ulici. Martina Kováčiková
zor. Táto rubrika ponúka možnosť konštruktívne
reagovať na rozhodnutia samosprávy a dianie NOVÁ TÉMA MESIACA: ROZVOJ
v meste a môže tiež poslúžiť ako návod pre kom- Do konca roka ostáva už len niekoľko dní, preto je
petentných na zlepšenie či vyriešenie danej proble- na mieste bilancovať. Vyjadrite svoj názor na projekty samosprávy.
matiky.

Témou bolo čipovanie psov. Našich čitateľov sme VÁŠ NÁZOR: Ste spokojní s rozvojom messa pýtali, aký majú názor na nový zákon a či si ta v roku 2019? Sú zmeny, ktoré samospráva v meste spravila, dostačujúce? Čo by ste
psa dali začipovať. Za odpovede ďakujeme!
Je to nedomyslený zákon. Medzi mestami, dedinami a
osadami sú veľké rozdiely. Mali to nechať na rozhodnutí
primátorov a starostov, ktorí majú vo svojom okolí najlepší prehľad. Tomu, kto vymyslel tú nehoráznosť, že veterinár nesmie ošetriť nezačipovaného psa odkazujem, či
by sa mu páčilo, ak by sa jemu stala havária so zranením
a nemal by pri sebe zdravotný preukaz, tak lekár by ho
nesmel ošetriť? Pes už nie je vec, podľa zákona je to tvor!
Imro Széplaky

navrhovali ako ďalší dôležitý krok v rozvoji
mesta?

Vaše odpovede a reakcie môžete zasielať do 15. januára 2020 elektronicky na adresu tlacove@filakovo.sk, do správy na stránke mesta na sociálnej sieti
alebo v komentári pod súvisiacim príspevkom, poštou na adresu Radničná 25, 986 01 Fiľakovo alebo
osobne na podateľni MsÚ pod heslom „Fiľakovské
zvesti – Téma mesiaca“.

Upozorňujeme, že odpovede obsahujúce vulgarizmy, hanKoľko na tomto zarobia? Odteraz sa už nebudú zbalivé výroky či osočovanie budú automaticky vylúčené.
vovať psov len vypúšťaním, nechcem ani pomyslieť ako.
Zaradené budú reakcie s konštruktívnou kritikou a návrNové kódy miesto rodných čísel vraj budú stáť 250 milióhmi. Redakcia si vyhradzuje právo reakcie v prípade ponov eur. Aj to je veľmi "dôležité"... Zoltán Illéš
treby jazykovo upraviť či skrátiť. Vaše reakcie uverejníme
Veľmi správne! Takto sa budú dať vziať na zodpoved- v najbližšom vydaní Fiľakovských zvestí.

Ladislav Szakó. FOTO - Zoltán Schnelczer

našich občanov vedeniu mesta. Sme len poradný
orgán, no niekedy celé hodiny komunikujeme, dávame nové riešenia, nové návrhy.
Čo sa ešte chystáte pre ľudí urobiť, docieliť?
Naše poslanecké plénum sa v posledných dvoch
volebných obdobiach celkom pekne omladilo a
na nové veľké ciele je tu našťastie dosť mladých
šikovných ľudí. Priznám sa, že už často cítim akúsi
únavu a veľa energie mi berie aj moja práca a firma,
takže som sa rozhodol, že v ďalších voľbách už
kandidovať nebudem. Určite však tie tri roky, ktoré
ma ešte vo funkcii čakajú, budem pracovať najlepšie
ako viem a ako budem vládať. A to na všetkých
úsekoch mojich záujmov a aktivít.
Čo by ste zmenili na súčasnej politike mesta?
Podľa môjho názoru je momentálne vedenie mesta
v absolútnej pohode a na vysokej odbornej úrovni.
Mesto napreduje správnym smerom, spravilo sa
množstvo pekných vecí a rád budem ako poslanec,
neskôr ako hrdý Fiľakovčan, podporovať všetky
jeho dobré zámery a projekty.

ic

Úspešný projekt realizujeme
v praxi

P

rojekt našej organizácie „Aj napriek hendikepu
sme súčasťou komunity seniorov vo Fiľakove“,
ktorý v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“ na grantovú výzvu TESCO a Nadácie PONTIS bol vybraný hodnotiacou komisiou medzi tri
najlepšie v regióne, sa vďaka hlasovaniu občanov
stal víťazom 2. kola a organizácia tak získala
sumu 1300 €.
Peniaze n.o. použije na kúpu pomôcok (invalidný
vozík, chodítka, rolátor), ktoré pomôžu imobilným klientom v pohybe po zariadení alebo mimo
neho. Obstaranie pomôcok by sme chceli ukončiť
do Vianoc, aby počas sviatkov boli k dispozícii
klientom, ktorí ich najviac potrebujú.
Zamestnanci a klienti oceňujú prínos projektu,
vďaka ktorému sa poskytované sociálne služby
v zariadení skvalitnia.
Poďakovanie patrí vyhlasovateľom projektu
a všetkým občanom, ktorí svojím hlasom rozhodli,
že náš projekt bol v regióne najúspešnejší. Teší nás
pozornosť verejnosti, ktorá dokazuje, že starostlivosť o starých a chorých ľudí im nie je ľahostajná.
Veríme, že podobné dobré myšlienky nájdu
odozvu u občanov aj v budúcnosti.

Mária Veliká,

riaditeľka Nezábudka, n.o.
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Návštevníci sa vydali po stopách grófa Koháryho
N
ovember je už tradične posledným mesiacom
turistickej sezóny na Fiľakovskom hrade.
V tomto roku uzavreli úspešnú sezónu netradičným
podujatím „Po stopách Štefana Koháryho II.“ Zúčastnila sa ho približne stovka návštevníkov.
Podujatie, ktoré pripravilo Hradné múzeum vo
Fiľakove (HMF), prebiehalo na troch lokalitách
mesta historicky prepojených s grófom Kohárym.
Komentovaná prehliadka uzavrela úspešnú sezónu,
v rámci ktorej na náš hrad zavítalo rekordných vyše
31-tisíc návštevníkov.
Akcia sa začala na hornom nádvorí hradu, kde
návštevníkov privítala riaditeľka HMF Viktória Tittonová. Pripomenula, že Štefan Koháry
II. bol významný politik, básnik, krajinský sudca
a posledný hradný kapitán Fiľakovského hradu.
Prvú časť jeho života, prepojenú hlavne s miestnym
FOTKY - HMF
hradom, následne pútavo opísal člen historickej
skupiny Defensores Patrik Kasza. „Za jeho kapitaPrejdúc popri grófovej buste pred rímskokanátu sa odohrala posledná bitka o Fiľakovský hrad pro- tolíckym kostolom sa pred nimi otvorili brány
ti Turkom a Imrichovi Thökölymu. Presila bola značná, svätostánku, za ktorý môžu generácie kresťanov
Koháry bránil hrad so 700 vojakmi proti 50 tisícom Tur- vo Fiľakove ďakovať práve osobnosti, ktorej meno
kov. Museli veľmi taktizovať, napríklad aj vyhadzova- v tomto článku skloňujeme. Výnimočnosť podujatia
ním podzemných chodieb naplnených pušným prachom umocnilo, že len pred niekoľkými dňami odtiaľ po
do vzduchu, keď sa nimi nepriatelia zakrádali do hradu.“ vyše troch rokoch zmizli tony lešenia. Skončila sa
Porozprával, ako sa napokon Koháry pre záchranu etapa reštaurovania hlavného oltára a výmaľby
mesta a hradu vzdal, ako ho odvliekli do zajatia či kostola. „Štefan Koháry bol donátorom Fiľakova, poprečo napriek tomu Turci hrad i mesto koncom 17. stavil aj fiľakovský kostol, ktorý bol dostavaný v roku
storočia zničili. Pútavý výklad tejto časti prechádz- 1725, neskôr ho dokončoval jeho synovec Ondrej Koháry.
ky ukončili návštevníci poslednou tohtoročnou Okrem toho mal v meste a okolí veľké pozemky, postavil
prehliadkou hradného areálu i výstav v Bebekovej kúriu, kde hostil významné návštevy. Na stavbu kostola
veži a posilnení príjemne horúcim bylinkovým ča- a kúrie minul veľa peňazí, ktoré by sa dnes počítali na
jom sa v sprievode družiny Defensores presunuli na
milióny,“ povedal Marian Mesiarik, pracovník HMF
Koháryho námestie.
a ďalší zo sprievodcov podujatím. Pútavý výklad

V najväčšej mestskej telocvični
rekonštruujú sociálne zariadenia

týchto dňoch prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični na Farskej lúke.
Okrem žiakov dvoch priľahlých základných škôl
využíva najväčšiu telocvičňu v meste aj široká verejnosť. Doposiaľ v nej boli nepoužiteľné sociálne
zariadenia.
Telocvičňa na Farskej lúke je pomerne nová,
bola postavená pred viac ako 15-timi rokmi. Napriek tomu mala od začiatku nepoužiteľné sociálne zariadenia. „Kvôli vtedy nekvalitne vykonanej práci
a materiálom v nej od začiatku odpadávali dlaždice, boli
problémy s odtokom i teplou úžitkovou vodou,“ vysvetlil vedúci oddelenia výstavby na MsÚ Ivan Vanko.

Iveta Ciferová, kmk
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola,
Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo, zusfilakovo@
gmail.com, 047 / 43 819 26
prijme do pracovného pomeru na celý úväzok
účtovníčku, referentku pre personalistiku a
mzdy a administratívnu zamestnankyňu
v spojenej pracovnej pozícii.

Rekonštrukčné práce. FOTO - P. Nagy

V

predniesol v priestoroch koháryovskej kúrie na
Lučeneckej ceste. Hoci zvonku vyzerá schátrale, jej
interiéry slúžia ako klubovňa pre 47. skautský zbor
Š. Koháryho II. Skauti začali postupne opravovať
jej vnútorné priestory a starať sa o celý areál pred
vyše 15 rokmi. Výsledky ich práce sú očividné
a nejedného z účastníkov putovania príjemne prekvapili. Zaujímavé boli hlavne sviecami osvetlené
pivničné priestory, kde na návštevníkov dopadala
mystika vyše troch storočí.
Koniec podujatia poznačil typický jesenný dážď
a chlad, avšak zúčastnených čakalo ďalšie horúce
posilnenie, tentoraz v podobe voňavého vareného
vínka.

Samospráva sa tento nevyhovujúci stav rozhodla
zmeniť a zapojila sa do výzvy Ministerstva školstva
SR. Vďaka tomu na tento účel získala dotáciu vo
výške viac ako 41-tisíc eur, pričom celkové náklady
projektu dosiahnu bezmála 45-tisíc eur.
Rekonštrukčné práce v telocvični sú už v týchto
dňoch v plnom prúde. „Prebieha výmena obkladov
a dlažby, sanitnej inštalácie a montuje sa kompletne nová
zdravotechnika, to znamená voda a kanalizácia a dva
nové bojlery na ohrev vody,“ vymenoval Vanko. Práce
majú byť hotové koncom tohto roka.

kmk

Typ zmluvy: Pracovná zmluva sa uzatvára na
dobu určitú: 1 rok, po jej ukončení je možné pracovný pomer predĺžiť na dobu neurčitú.
Úväzok: celý.
Kvalifikačné predpoklady: príslušné stredoškolské
vzdelanie s maturitou, ekonomické so zameraním
na účtovníctvo, personalistiku.
Ďalšie kritériá: znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť účtovníctva, znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom, práca
s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Outlook, práca s internetom, práca s účtovníckym
programom (napr. KORWIN).
Uchádzač o pracovnú pozíciu musí byť spôsobilý
k právnym úkonom v plnom rozsahu. Pracovná
pozícia vhodná aj pre invalidov a osoby so ZŤP.
Ovládanie maďarčiny slovom a písmom je výhodou. Prax v školstve je výhodou.
Predpokladaný termín nástupu: od 1.1.2020
Miesto výkonu práce: Základná umelecká škola –
Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo
Viac informácií nájdete na stránkach www.zusfilakovo.sk alebo www.filakovo.sk.
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Rodičia z Fiľakova bojujú za svojho Voľby do Národnej rady SR v roku 2020
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude
syna. Žiadajú o pomoc pre Matiaska 1)môcť
voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktoréBlížia sa Vianoce. Čas, kedy je vo
vzduchu cítiť väčšiu spolupatričnosť
ako kedykoľvek počas roka. Preto sme
sa rozhodli, že poskytneme v tomto
predvianočnom období v našich novinách priestor na príbeh jednej mladej
rodiny z Fiľakova. Postretol ich ťažký osud, preto nás požiadali o pomoc.
Rovnako aj vás.

N

arodiť sa im malo zdravé dieťa.
Všetko je však inak. Mladý pár
z Fiľakova bojuje za svojho syna.
Iveta a Robert sú mladí Fiľakovčania. Keď mala Iveta 19 rokov, rozhodli sa založiť si rodinu. Tešili sa na
syna Matiaska, ktorý mal byť zdravým dieťaťom. Dnes je však všetko
inak. „Pravidelne sme počas môjho tehotenstva chodili do poradne. Robili nám
rôzne vyšetrenia, nič nenasvedčovalo
tomu, že by niečo nemalo byť v poriadku.
Boli sme šťastní a tešili sme sa na syna,“
hovorí Iveta. Nastal ich vytúžený deň.
Matiasko sa vypýtal na svet koncom
januára 2017. „Stále to vyzeralo, že je
všetko v poriadku. Matiasko však po niekoľkých dňoch prestal jesť. Neskôr nevedel
už ani sám dýchať, bol hypotonický. Ani
primár nevedel, čo sa stalo,“ popisuje
mladá mamička. Matiaska previezli
do nemocnice v Banskej Bystrici, kde
podstúpil viaceré vyšetrenia. „Výsledok
bol, že náš synček nemá sací ani hltací reflex a má svalovú hypotóniu. To znamená,
že nedokáže sedieť, chodiť ani sa pretočiť
na bruško. Iba leží. Museli mu zaviesť hadičku do brucha, ktorú má dodnes.“
Matiaskovi stanovili sedem rôznych diagnóz. Má defekt na srdci
a z troch srdcových ciev mu fungujú
len dve. „Na jedno očko slabšie vidí a je
tiež mentálne oneskorený.“ Pre rodičov
to bol šok. Nedokázali pochopiť, ako
je to možné, keď všetky predpôrodné
testy boli v poriadku. „Pátrali sme po
príčine, ale dodnes nie je presne stanovená.
Primár v Banskej Bystrici nám povedal, že
sa pravdepodobne stala chyba pri pôrode
a Matiasko sa napil plodovej vody. My si
to myslíme tiež, ale nikto nám to nevedel
potvrdiť,“ vysvetľuje Matiaskov otec
Robert.
Rodičia sa s verdiktom lekárov
dlho zmierovali. „Bolo to pre nás veľmi ťažké. Na začiatku hrozilo, že to ani
neprežije. Preto som napriek všetkému
rada, že je aspoň tak, ako je,“ hovorí
Iveta. Neskôr Matiaskovi pribudla
aj mladšia sestrička Sofia. „Chvalabohu, ona je zdravá.“ Starostlivosť o dve
deti, najmä o Matiaska, dáva mladým
rodičom zabrať. Otec pracuje v miestnom závode, aby rodinu uživil. Mama
Iveta je na materskej dovolenke. Ani
neskôr sa však zamestnať zrejme
nebude môcť. „Matiasko si vyžaduje
celodennú opateru. Nemôžem sa od neho

FOTKY - archív rodiny

ho zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu
o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v
ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu:
• osobne najneskôr 28. 2. 2020 v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací
preukaz bezodkladne,
• v listinnej forme na adresu: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr
10. 2. 2020,
• elektronicky - e-mailom (mesto@filakovo.sk, andrea.tothova@filakovo.sk) vo
forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo - v textovej forme tvoriacej
obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola
doručená obci najneskôr 10. 2. 2020.

2) Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo
jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:
• v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu
MsÚ Fiľakovo (viď vyššie) najneskôr 10.1.2020,
• elektronicky (e-mailom) na adresu mesto@filakovo.sk tak, aby žiadosť o voľbu
poštou bola doručená adresu najneskôr 10.1.2020,
Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na príslušnom
obecnom alebo mestskom úrade.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné
číslo, adresu trvalého pobytu v SR, adresu miesta pobytu v cudzine (vzor žiadosti nájdete na www.filakovo.sk). Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý
pohnúť. Treba ho pravidelne kŕmiť cez
požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine obálku opatrenú
hadičku v brušku, venovať sa mu, rehaodtlačkom úradnej pečiatky obce, hlasovacie lístky, návratnú obálku (označenú
bilitovať,“ vysvetľuje Iveta. Finančne je
heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla
na tom preto rodina zle. „Nesťažujeme
obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa) a poučesa. Dokážeme vyžiť aj z mála, dokonca
nie o spôsobe hlasovania.
chodíme aj na rehabilitácie do Dunajskej
Lužnej. Výsledky však veľmi nevidíme,“ 3) Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR, môže tiež požiadať o voľsťažuje sa Iveta.
bu poštou. Informácie sú dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra
Jedinou nádejou pre nich je podľa
SR: www.minv.sk/?nr20-posta1.
MsÚ
ich slov súkromné rehabilitačné centrum Adeli. „Veríme, že by mu dokázali
pomôcť natoľko, aby vedel Matiasko sám
sedieť a papať. To by bolo úžasné. Veľmi
by mu to zlepšilo kvalitu života.“ Jedna
rehabilitácia však podľa Ivety stojí
4000 eur, pričom Matiasko by potreboval aspoň štyri. „Pre nás je to finančne nezvládnuteľné. Žiadali sme o pomoc,
kde sa dalo. Boli sme aj v televízii, na
rôznych internetových portáloch, kde ľudia pomáhajú zbierkami takým, ako sme
my. Avšak nikto nám doteraz neprispel
ani euro. Nevieme si to vysvetliť, keď
v niektorých prípadoch za pár týždňov
vyzbierajú tisícky eur a nám sa neušlo
nič,“ hovorí so smútkom zúfalý otec.
Nestrácajú však nádej a preto požiadali o pomoc s medializáciou ich
prípadu aj nás. „Veríme, že Fiľakovčania
piatok 15. nov. 2019 sa v priesto- sedkyňou poroty bola prof. Sylvia
a ľudia z okolia nám pomôžu. Predsa je
roch
Synagógy v Leviciach sa Čápová-Vizváry z VŠMU Bratislava.
to iné, akoby niekto povedzme z Oravy
konal
XIV.
ročník celoslovenskej Kla- V 2. kategórii súťažila Adél Danyiová,
mal prispieť dieťatku od nás. Nestrácame
vírnej
súťaže
Pála Kadosu. Základnú ktorá dostala diplom za účasť. Tretie
nádej a veríme v dobrých ľudí,“ dodávajú
umeleckú školu vo Fiľakove úspešne miesto v 3. kat. obsadila Petra Olšiarodičia.
Ak vás tento príbeh oslovil a chcete reprezentovali traja žiaci z klavírnej ková a vo 4. kat. sa stal absolutným
Matiaskovi a jeho rodičom prispieť na triedy p. uč. Agnesy Tóthovej, DiS. art. víťazom František Nagy.
Všetkým patrí veľké ďakujem za
liečbu v rehabilitačnom centre, zverej- Súťaže sa zúčastnilo celkom 25 žiaňujeme číslo účtu, na ktoré tak môžete kov. Súťažiacich hodnotila trojčlenná reprezentáciu ZUŠ vo Fiľakove a za
porota: klavírni umelci István Gulyás krásne výsledky.
urobiť: SK9202000000004207956358.
a Zsuzsanna Esztó z Budapesti /Liszt
Klaudia Mikuš Kovácsová
ZUŠ-MAI
Ferenc Művészeti Akadémia/, pred-

Klavírna súťaž Pála Kadosu v Leviciach
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Mestský Mikuláš
Miesto: pred budovou radnice
Organizátor: Mesto Fiľakovo, Mestské kultúrne stredisko
vo Fiľakove
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Mikulášsky večierok
Miesto: MsKS – Spoločenská sála
Organizátor: JDS – MO Fiľakovo

15:00

Č�k��� n� vá�:

• �ys�����i� �i�k��
��es��y�� ma��r��ý��
� z��la��ý�� �k�� ,
��b��� R�k�nc�
� J�no���
•h��ú�� �b��rs������
•�l��nos���
r�z���e�����
�i�no���h� s�r�m��k�
•������ � M���láš��

Te���� s� n� vá�!

ZŠ Školská

Zapaľovanie adventných sviečok
1., 8., 15.
Miesto: pred budovou gymnázia
a 22. 12.
Organizátor: Csemadok – ZO Fiľakovo

4. 12.

p��k��i��� ��e�
�est���� �rad��

Žiaci a pedagógovia Základnej školy
na Školskej ulici sa opäť horlivo pripravujú na Vianočné trhy a Vianočnú
akadémiu. Srdečne všetkých pozývame k nášmu stánku, ktorý bude ponúkať množstvo krásnych vianočných
výrobkov! Budeme radi, ak vás potešíme vianočným programom našich
detí.

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove
v decembri 2019 a januári 2020

VI. Medzinárodný divadelný festival
Štyridsiate – Predstavenie DS Zsákszínház
Miesto: MsKS – Spoločenská sála
Organizátor: OZ Zsákszínház
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

Ke��? V �iat��

POZVÁNKA

7

Otvorenie výstavy s názvom „Tajomstvo medovníkového
srdca“
v sprievode vianočnej tvorivej dielne
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
16:30
12. 12.
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátori: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Banícke múzeum v Rožňave, Gemersko-malohontské múzeum
Hudba, náš spoločný jazyk – hudobný festival
Sprievodný program: Fiľakovský vianočný jarmok
13. 12.
Miesto: Trhová ul.
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

13:30

XV. Vianočný koncert
Miesto: MsKS – Spoločenská sála
15. 12.
Organizátor: Ženský spevácky zbor Melódia
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

16:00

Vianočné koncerty základnej umeleckej školy
Miesto: MsKS – Spoločenská sála
17. 12. Organizátor: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Fiľakovo – Fülek
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

9:00
10:30
16:00

Radujme sa!
Vianočný dom tanca s Rakoncou
21. 12. Miesto: MsKS – Spoločenská sála
Organizátori: Csemadok – ZO Fiľakovo, Spoločnosť Rakonca, Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

14:30
17:00

18. 1.

Ples mesta Fiľakovo
Miesto: MsKS – Spoločenská sála
Organizátori: Mesto Fiľakovo a Mestské kultúrne stredisko
vo Fiľakove

19:00

21. 1.

Deň maďarskej kultúry
Miesto: MsKS – Spoločenská sála
Organizátor: Csemadok – ZO Fiľakovo a OV Novohrad

17:00

* organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu
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Súťažiaci z oddielu silového trojboja FTC
obhájili tituly majstrov sveta

O

ddiel silového trojboja FTC Fiľakovo sa zúčastnil najdôležitejšej súťaže roka, majstrovstiev sveta GPC v silovom trojboji a v tlaku na lavičke v Nových Zámkoch. Ako sme už zvyknutí u ligy
silového trojboja GPC, súťaž mala vysokú úroveň
a zúčastnilo sa na nej vyše 1 000 výborne pripravených súťažiacich z 32 krajín. Nebolo jednoduché súťažiť s tak kvalitne pripravenými súpermi, bolo treba dávať pozor na konkurenciu, prísni rozhodcovia
nenechali bez sankcií technicky nedokonalé cviky.
Kristiánovi Dememu sa podarilo s vytlačením 132,5
kg obhájiť v minulom roku získaný titul majstra
sveta v kategórii dorastencov. Františkovi Sajkovi
sa podarilo v kategórii Master získať titul majster
sveta, čím získal svoju druhú zlatú medailu majstra
sveta v tlaku na lavičke. V silovom trojboji Kristián
Deme získal dorasteneckú bronzovú medailu
majstra sveta s celkovým výsledkom 420 kg.
Naši športovci vedia, aká ťažká je cesta, na ktorej
konci je titul majstra sveta. Teraz sme sa dozvedeli aj
to, že treba pracovať ešte tvrdšie, lebo na obhájenie
titulu je potrebná usilovná práca, mnoho zdolaných
prekážok, odrieknutí a obetí. Ďakujeme každému,
kto veril v nás a pomáhal pri našej príprave. Zvlášť
ďakujeme našim fanúšikom Spartans Benchpress

Centrum právnej pomoci
bude otvorené aj v roku 2020

C

entrum právnej pomoci oznamuje, že v roku
2020 bude ich kancelária vo Fiľakove (Biskupická 49/B – areál FTC) otvorená v čase od 08:00
do 14:00 hod. (s obedňajšou prestávkou medzi
12:00 a 12:30 hod.), pričom hromadné konzultácie
na osobný bankrot sa budú konať v čase od 08:00
do 10:00 hod.

Termíny na rok 2020:
23.01., 06.02., 20.02., 05.03., 19.03., 16.04., 30.04.,
14.05., 28.05., 11.06., 25.06., 16.07., 30.07., 13.08.,
27.08., 10.09., 24.09., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11.,
10.12.

Vedeli ste, že...

Kristián Deme. FOTO - fs

Team. Do toho Fiľakovo, do toho FTC!

František Sajko, tréner
preklad: kp
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... 30. novembra 1959 na 15. výročí oslobodenia
mesta sovietskou armádou obyvatelia na vtedajšom Leninovom námestí sa zišli na manifestáciu
pri pamätníku padlých hrdinov? Pri pomníku
padlých hrdinov po kladení vencov medzi inými
mal príhovor aj sovietsky baník Nikolay Makarevich Volkov z Krivoj Rogu, ktorého brat padol
pri oslobodení. V tomto roku slávime 75. výročie
oslobodenia.
Vladimír Cirbus, preklad: kp
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