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August patrí vo Fiľakove už 
tradične oslavám Palóckych 
dní a Dní mesta. Prinášame 
podrobný program  8. strana

Blíži sa najväčšia 
kultúrna udalosť

V posledných rokoch prebieha 
na mestskom úrade postupná 
rekonštrukcia interiéru 
historickej budovy  2. strana

Interiér mestského 
úradu mení tvár

Na UDVart v tomto roku za-
vítala takmer tisícka divákov. 
Návštevníkov bavili koncerty, 
besedy i workshopy  6. strana 

Multižánrový festi-
val lámal rekordy
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Možno aj Vás čaká 
voľná vstupenka!
Mesto Fiľakovo oznamuje svojim občanom, 

ktorí nemajú žiadne nedoplatky na daniach 
a iných poplatkoch voči mestu ku dňu 30.6.2019, 
že v  prípade záujmu si môže jeden dospelý člen 
domácnosti vyzdvihnúť 1 ks voľnej (bezplatnej) 
vstupenky na dvojkoncert usporiadaný v  rámci 
augustových osláv Dní mesta a XXIX. Palóckych 
dní, ktorý sa bude konať v piatok 16. augusta od 
20:00 hod. Na koncerte sa vám predstavia maďar-
ský spevák Deák Bill Gyula a slovenská skupina 
Polemic.   

Výdaj bezplatných vstupeniek bude prebiehať 
od 1. do 15. augusta v  Klientskom centre MsÚ, 
počas úradných hodín (! POZOR - vo štvrtok 15. 8. 
len do 11:30 hod.!). Potrebné je predložiť občian-
sky preukaz. 

Mesto Fiľakovo chce aj touto formou poďako-
vať tým občanom, ktorí si plnia svoje povinnosti 
voči m estu.

MsÚ

Jeden z najväčších projektov posledných desaťročí 
vo Fiľakove úspešne odštartoval. Komplexná re-

vitalizácia podhradia sa začala v prvej polovici júla, 
skončiť by mala do novembra. V týchto dňoch pre-
biehajú súčasne dve etapy projektu, ktoré zahŕňajú 
rekonštrukciu a  modernizáciu častí ulíc Baštová, 
Podhradská a  Továrenská, výstavbu parkoviska 
pre osobné autá aj turistické autobusy a výstavbu 
verejných toaliet. Tretia časť projektu, ktorá sa 
bude týkať obnovy historických objektov malej ba-
šty pod hradom, Bebekovej bašty, delovej bašty či 
vínneho domčeka, sa začne počas augusta. 

Projekt revitalizácie podhradia je už v plnom prúde 

Podhradie tak vďaka projektu medzinárodnej 
spolupráce INTERREG-VA úplne zmení svoju tvár. 
Prostredníctvom dotácie vo výške viac ako 880-ti-
síc eur a vlastnému vkladu mesta vyše 46-tisíc eur 
sa pod hradom vytvorí príjemnejšie prostredie pre 
Fiľakovčanov aj pre turistov. Počas prác však môže 
byť prejazd autom v  uliciach podhradia čiastočne 
obmedzený a vyskytnúť sa môže aj nadmerná praš-
nosť. Za nepríjemnosti sa mesto vopred ospravedl-
ňuje a ďakuje za trpezlivosť.

kmk 

Mesto Fiľakovo 
vyhlasuje

v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. obchodnú verejnú súťaž na 
podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov v trvaní od 26. júla do 26. augusta:

• v novostavbe tržnice na Trhovej ul. 
• v zrekonštruovanej budove mestského kultúrneho strediska na Nám. slobody
• v budove podnikateľského inkubátora na Biskupickej ul.
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na  úradnej tabuli mesta a  na webovom sídle : 
www.filakovo.sk. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a bližšie informácie poskytne vedúci 
odd. ekonomiky a majetku mesta Ing. Varga, kanc.č. 12, tel. 0915 264 290, e-mail:  zoltan.varga@
filakovo.sk. MsÚ

Podhradie sa vďaka projektu zmení na nepoznanie. FOTKY - Peter Garp Kovács
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Budovu Mestského úradu vo 
Fiľakove čaká ďalšia rekon-

štrukcia. Bude súčasťou postupnej 
systematickej obnovy budovy, ktorá 
prebieha od roku 2016. O  niekoľko 
týždňov sa vďaka dotácii obnovia 
ďalšie sociálne zariadenia. Za posled-
né roky mesto do sídla úradu investo-
valo vyše 123-tisíc eur. S historickou 
budovou má ale vedenie mesta aj ďal-
šie plány. 

Historická budova, v  ktorej sídli 
mestský úrad, bola až do roku 2016 
v nevyhovujúcom stave. Vedenie mes-
ta sa vtedy rozhodlo, že nakoľko ob-
noviť celú budovu naraz by bolo pre 
mesto finančne príliš nákladné, bude 
postupovať v  niekoľkých krokoch. 
Ako priblížil primátor Attila Agócs, 
v  prvých krokoch sa zamerali pre-
dovšetkým na občanov a samotných 
úradníkov. „V prvej fáze sme vytvorili 
klientske centrum. Chceli sme zefektívniť 
služby občanom. S  odstupom času môže-
me skonštatovať, že sa nám to podarilo,“ 
priblížil primátor s  tým, že dovtedy 
bolo vybavovanie administratívnych 
záležitostí pre občanov komplikova-
né. Do rekonštrukcie priestorov a ná-
kupu zariadenia vtedy samospráva 
investovala z vlastného rozpočtu bez-
mála 28-tisíc eur.

Po prvej fáze sa hneď zamerali na 
rekonštrukciu sociálnych zariadení 
na prízemí, ktoré boli prístupné ve-
rejnosti a tiež sociálne zariadenia na 
poschodí. „Boli v absolútne nevyhovujú-
com stave. Na prízemí boli steny zvlhnuté 
a vlhkosť prechádzala až do elektrických 

rozvodov. Toalety neboli dostatočne od-
delené a chýbali aj priestory pre hendike-
povaných. V miestnosti na poschodí zase 
netiekla teplá voda,“ priblížil primátor. 
Práce boli vyčíslené na 35-tisíc eur, 
z  ktorých 13  500 eur získala samo-
správa ako dotáciu z  ministerstva 
financií. „Nakoľko ale dodávateľ meškal 
s prácami, vrátilo sa nám z celkovej sumy 
6400 eur. Tie sme sa rozhodli vložiť do 
ďalšej rekonštrukcie úradu,“ ozrejmil pri-
mátor. Za 7500 eur tak obnovili foyer 
na prízemí, schodisko k sobášnej sieni, 
osadili nové sadrokartónové stropy 
a pribudla tiež nová stierka.

Nasledovali investície do kance-
lárií na prízemí. Podľa primátora 
v nich museli urobiť injektáž, na-
koľko boli zavlhnuté a  úradníci tak 
museli pracovať v  nevyhovujúcich 
podmienkach. Súčasťou boli tiež 
búracie práce, nové omietky a výmaľ-
ba. Investícia sa vyšplhala na takmer 
19-tisíc eur.

V  minulom roku obnovili ďalšie 

Mesto postupne rekonštruuje budovu mestského úradu

sociálne zariadenia na poschodí za 
9400 eur, z ktorých 8500 eur získalo 
mesto opäť z ministerstva financií. 
Kvôli zasadnutiu vlády v priestoroch 
úradu dalo mesto zaviesť klimatizá-
ciu do veľkej zasadačky aj do sobáš-
nej siene, zrevitalizovalo sa tiež malé 
vnútorné nádvorie. Práce mesto vyšli 
spolu na 16-tisíc eur. 

V  najbližších týždňoch mesto zre-
konštruuje aj posledné sociálne za-
riadenia úradu. Využije na to dotá-
ciu z  ministerstva financií vo výške 
15-tisíc eur. „Za posledné tri roky sme 
tak do interiéru budovy investovali spolu 
viac ako 123-tisíc eur,“ zhrnul primátor 
s tým, že ďalším krokom by mala byť 
rekonštrukcia priestorov vedenia 
mesta na poschodí. „Najprv sme sa za-
merali na občanov a na zdravé prostredie 
pre úradníkov, naše priestory sme nechali 
ako celkom posledné. Rekonštrukciu 
zrealizujeme pravdepodobne v  budúcom 
roku,“ dodal s  tým, že najväčšia in-
vestícia však mesto ešte len čaká. 

Vzniká už tradícia, že v  čase, keď 
vo Fiľakove slávime patrocí-

nium nášho kostola, t.j. Nanebovzatie 
Panny Márie (tento sviatok pripadá 
v katolíckom kalendári na 15. augus-
ta),  vinári z OZ Pivničný rad otvára-
jú pre verejnosť svoje pivnice, aby z 
nich vybrali vzácnosti, ktoré ukrývajú. 
Najväčším pokladom vinára je, samo-
zrejme, jeho víno. To, čo donesú zo  
svojich pivníc,  môžete nielen vidieť,  
ale hlavne ochutnať, ak sa vyberiete 
17. augusta 2019 popoludní po 14:00 
hodine na prechádzku na fiľakovský 
pivničný rad. 

V  tomto roku, kedy sa uskutoční 
už štvrtý ročník „Otvorených pivníc“, 
sú pre našich priaznivcov a všet-
kých návštevníkov pripravené poháre, 
ktoré čakajú na dvoch ľudí. Na vinára, 
ktorý ich  naplní a návštevníka, ktorý 
si pripije. Víno, ktoré je pripravené, 
sa predstaví cez farby, vône a chu-
te, o ktorých ste doteraz ani netušili. 
Dokonalý zážitok pre všetky zmysly!  

Víno totiŽ robí náš život príjemnejším, 
zbližuje nás, aby sme sa lepšie spozná-
vali. Aj o tom je tento deň.

Hostitelia sa prichystali a pripravili 
všetko, bez čoho sa takéto podujatie 
nezaobíde. Verte, nie je to vždy ľahké. 
A  pivnice, lebo aj o tie ide, sú  ako nemí 
svedkovia, ktorí veľa pamätajú, ale 
prezradia iba malú časť toho, čo skrý-
vajú. Preto je dobré a priam žiaduce, 
aby ste ich navštívili viackrát. Môže-
te ochutnať  svoje obľúbené odrody, 
ale aj iné, ktoré vám padnú do oka. A 
možno máte medzi vinármi svojho fa-
vorita, ktorého uprednostníte alebo sa 
odhodláte a navštívite všetkých, aby 
ste si  vytvorili svoj „ rebríček naj" vín.  
Možností je viac. Je to iba na vás.

Pomôckou vám môžu byť aj ocene-
nia, ktoré naši vinári získali na súťaži. 
Začiatkom marca sa v Dolných Plach-
tinciach uskutočnil XX. ročník tradič-
nej vinárskej súťaže. Medzi viac ako 
300 súťažnými vínami dosiahli vína 
fiľakovských vinárov veľký úspech. Do 

„Exteriér je vo veľmi zlom stave. Budeme 
musieť obnoviť strechu, z  ktorej už do-
slova padajú škridle na autá parkujúce 
na nádvorí. Taktiež fasádu, ktorá je vlhká 
a  opadávajú z  nej hrubé vrstvy omietky. 
Bude to však stáť možno až státisíce eur, 
takže s tým začneme najskôr o dva roky,“ 
zakončil. 

Budova mestského úradu bola po-
stavená v  eklektickom štýle v  roku 
1912. Pôvodne slúžila pre potreby 
mestského úradu a  tiež hasičského 
zboru, o čom svedčí drevená vežička 
na streche budovy, ktorá slúžila ha-
sičom ako rozhľadňa. Tiež klenba na 
čelnej fasáde, ktorá je pozostatkom 
brány pre výjazd hasičského vozidla. 
Priestory na dolnom podlaží, na 
mieste dnešného klientskeho centra, 
slúžili ako obchodné priestory. Prvou 
väčšou rekonštrukciou prešla budova 
v 80. rokoch. V 90. rokoch k nej pris-
tavali dnešnú veľkú zasadačku. 

Klaudia Mikuš Kovácsová

Fiľakova putovalo celkovo jedenásť 
medailí a titul šampióna. Fiľakovskí 
vinári súťažili v štyroch kategóriách 
podľa druhu vína: biele suché, biele 
polosuché a polosladké, červené suché 
a vína samorodé. Vo všetkých týchto 
kategóriách sa našim súťažným vínam 
podarilo dosiahnuť medailovú pozí-
ciu. V kategórií biele suché získal At-
tila Bolyoš s vínami Chardonnay 2017 
zlatú medailu a Rizling vlašský 2018 
bronzovú medailu. Róbert Rubint 
získal za víno Muskotály striebornú 
medailu. Striebornou medailou bol 
ocenený aj Rizling vlašský od Ondreja 
Mojzeša. V kategórií vín bielych polo-
suchých a polosladkých bol striebor-
nou medailou ocenený Furmint z piv-
nice Petra Miklušáka. Cenné úspechy 
v kategórii samorodé dokazujú, že aj 
napriek ľudovým poverám netreba 
fiľakovské samorodé vína zaznávať. 
Tradičné fiľakovské vína Nova a vo-
ňavé Othelo z pivníc Róberta Rubinta 
a Ondreja Mojzeša boli ocenené zla-
tou medailou! Obzvlášť cenné úspechy 
pochádzajú z kategórie červených vín. 
Cabernet sauvignon barrique 2017 

z  pivnice Petra Miklušáka nenašiel 
na súťaži premožiteľa a Peter si pri-
niesol domov titul šampión! Caber-
net Sauvignon 2017 od Attilu Bolyoša 
a Cabernet sauvignon barrique 2018 
od Róberta Rubinta získali striebor-
nú medailu. Bronzovou medailou sa 
môže pochváliť Peter Miklušák za 
Cabernet Sauvignon 2017. Ochutnaj-
te niektoré z ocenených vín.

Postaráme sa o  to, aby ste si mali 
k vínu čo zahryznúť, aby vás náš mok 
nepremohol, ale aby bol príjemným 
spoločníkom. Lebo málo kde tak ako 
vo víne vidieť kultúrnu stopu. Víno 
nemôžete piť sami. Veríme, že prí-
jemnými spoločníkmi budú tiež vaši 
priatelia a  známi, s  ktorými sa pri 
dobrom vínku v pivniciach a pri piv-
niciach stretnete a pohovoríte nielen 
o  víne, ale aj o  všetkom dôležitom, 
čo život prináša. To znamená už len 
jedno. Deň otvorených pivníc je pri-
pravený tak, aby vám a nám všetkým 
priniesol nezabudnuteľný zážitok. 
Tešíme sa na stretnutie!

Róbert Rubint

Otvorené pivnice 2019  

FOTKY - kmk
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Rubrika „Váš názor nás zaujíma“ je priestorom pre 
názory Fiľakovčanov. V jednotlivých číslach 

v  nej prinesieme novú tému, ktorá sa týka života 
obyvateľov mesta. Krátko uvedieme problematiku 
a  načrtneme otázky, na ktoré nás zaujíma váš ná-
zor. Táto rubrika ponúka možnosť konštruktívne 
reagovať na rozhodnutia samosprávy a  dianie 
v  meste a  môže tiež poslúžiť ako návod pre kom-
petentných na zlepšenie či vyriešenie danej proble-
matiky.

Témou júna bola zrekonštruovaná budova 
Klubu. Čitateľov sme sa pýtali, či sú spokojní 
s rekonštrukciou, aké ďalšie využitie budovy 
by, okrem súčasného, odporúčali, aké služby 
im v ňom doposiaľ chýbali. Za každú odpoveď 
srdečne ďakujeme!

Vaše odpovede:
Už len držať palce, že pri obnove exteriéru zostane ob-

jekt v tejto krásnej "zemitej" a strohej podobe. Výborná 
práca, Fiľakovo.   Ivan Siláči

Ešte zvonku obnoviť a bude úžasný, krásny je vnútri. 
Ale to námestie by tiež niečo potrebovalo, aspoň lavičky. 

Martina Kováčiková

Ešte s tým okolim niečo spraviť, ten betónový pľac je na 
zaplakanie...    Denisa Bialová

Z mojej strany všetko ok. Ja by som v ňom ale brala ne-
jaké miestečko pre mladých, ako bol kedysi napríklad "čaj 
o piatej" ( ja si to už síce nepamätám, ale naši stále básnia 
o tom, aké to bolo super). Pokojné a normálne miesto pre 
tých, čo nechcú okolo seba len opité deti a samých extrémne 
opitých vidieť, ako v bežných podnikoch. Miesto, kde sa dá 
chodiť pokecať pri príjemnej hudbe a v pokoji.

Monika Budaiová

Mohla by sa horná sála zase využívať na svadby, ako 
kedysi dávno. To sa mi stále páčilo a dať nejakú zľavu pre 
Fiľakovčanov. Inak pekne zrekonštruované, super práca, 
všetko je štýlové a vyzerá to nóbl.     Monika Szabóová

Rubrika: Váš názor nás zaujíma

NOVÁ TÉMA MESIACA: VÝSTAVBA 
NOVEJ TRŽNICE
Mesto už o niekoľko týždňov odovzdá do uží-
vania novovybudovanú krytú tržnicu. Poskytne 
priestor desiatkam predajcov, nahradí tak tradič-
né kovové stánky na Trhovej ulici. V prevádzke 
bude neskôr aj päť stálych obchodných priestorov. 

VÁŠ NÁZOR: Budete služby novej tržnice 
využívať? Vítate tento nápad? Na čo ďalšie 
by sa mohol tento priestor využívať? Máte 
ďalšie nápady a návrhy ohľadne tržnice? 
Napíšte nám ich! 
Vaše odpovede a  reakcie môžete zasielať do 15. 
augusta elektronicky na adresu tlacove@filakovo.
sk, do správy na stránke mesta na sociálnej sie-
ti alebo v komentári pod súvisiacim príspevkom, 
poštou na adresu Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
alebo osobne na podateľni MsÚ pod heslom „Fi-
ľakovské zvesti – Téma mesiaca“. 

Upozorňujeme, že odpovede obsahujúce vulgarizmy, 
hanlivé výroky či osočovanie budú automaticky vylú-
čené. Zaradené budú reakcie s konštruktívnou kritikou 
a návrhmi. Redakcia si vyhradzuje právo reakcie v prí-
pade potreby jazykovo upraviť či skrátiť. Vaše reakcie 
uverejníme v augustovom vydaní Fiľakovských zvestí. 

Rubrika „Poslanci a  ich služba Fiľakovčanom“ je plat-
formou, v ktorej sa vám postupne predstavia všetci mest-
skí 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.

Tibor Czupper
Odkedy ste poslancom a prečo ste sa tak rozhodli?
Funkciu poslanca zastávam tretie volebné obdobie. 
Vždy som sa zaujímal o osud mesta, respektíve jeho 
obyvateľov.

Čo ste doposiaľ urobili pre obyvateľov mesta, respek-
tíve vo svojom obvode?
Keďže ma zaujíma najmä bezpečnosť obyvateľov, 
tak som hneď v prvom volebnom období začal 
pracovať v komisii ochrany verejného poriadku a 
dopravy. Snažili sme sa predovšetkým vymeniť čo 
najviac dopravných značiek, lebo po rokoch už boli 
zastaralé. Veľmi veľa sťažností bolo v súvislosti so 
situáciou pri výjazde z ulíc Partizánskej a Tajov-
ského, čo sme síce ťažko, ale napokon predsa len 
vyriešili. Gabriel Benčik, riaditeľ obvodného odde-
lenia policajného zboru, a tiež dopravný referent 
Mikuláš Murín, mi veľa pomohli. Aj ostatní členo-
via komisie (Agáta Kleinová, Zoltán Horváth, Imre 
Gyulás) sa stavali vždy k veciam kladne. Okrem 
toho podporujem šport a dobrovoľných hasičov, 
ako súkromná osoba, tak aj ako poslanec.

Čo sa ešte chystáte pre ľudí urobiť, docieliť?

Často chodím medzi ľudí a keď ma oslovia, 
vypočujem si ich. Na mňa sa môžu obyvatelia 
kedykoľvek obrátiť, ak viem, pokúsim sa pomôcť. 

Svoj názor na veci budem naďalej nahlas vyslovovať 
a budem si za ním stáť. Medzi mojími plánmi je, 
aby dva nové rodinné domy na Farskej lúke boli 
pripojené na verejný vodovod, avšak doteraz sme 
stále narazili na byrokratické prekážky. Osem 
rokov bojujeme za túto vec, ale nevieme napredovať.

Čo by ste zmenili na súčasnej politike mesta? 
Naše mesto sa pekne buduje, skrášľuje. Mali 
by sme to udržať a ochraňovať. Podľa mňa je 
najdôležitejšie, aby sme držali spolu. Tak politické 
strany, ako aj samotní obyvatelia. Častejšie by 
sme mohli organizovať občianske fóra, kde by 
mohli obyvatelia otvorene povedať svoj názor, 
lebo teraz viacerí len kritizujú v komentároch na 
sociálnych sieťach to, čo je už hotové. Ako kolegovi 
Fehérovi, aj mne plynie posledné volebné obdobie. 
Aj v mestskom zastupiteľstve je potrebná mladá krv.

kmk, ford.: fp

Rubrika
Poslanci a ich služba Fiľakovčanom

Tibor Czupper. FOTO - Zoltán Schnelczer

Mesto bude aj v  tomto roku pokračovať 
v  rekonštrukcii miestnych komuniká-
cií a  obnove chodníkov. Kým výstavba 

chodníkov sa už začala, rad na asfaltovanie príde až 
v najbližších týždňoch.

Ako priblížil Ivan Vanko, vedúci oddelenia vý-
stavby, životného prostredia a  stratégie rozvoja 
MsÚ, v tomto roku mesto komplexne zrekonštruuje 
5000 metrov štvorcových ciest. „Úplne nový asfaltový 
koberec dostanú ulice B.S. Timravy, Jókaiho, B. Smetanu 
a Čajkovského. Približne 80 metrov nového asfaltu by mala 
dostať aj Železničná ulica,“ doplnil Vanko. Celkové 
náklady na rekonštrukciu ciest by sa mali vyšplhať 
na približne 100-tisíc eur. Rekonštrukcia chodní-
kov sa rozbehla už na začiatku júla. Prvý chodník, 
na ktorom pracovali zamestnanci VPS, je chodník 
vedľa budovy pošty. Starý povrch nahradili nové 
čadičové kocky. V rámci prác sa obnovilo aj priľahlé 
parkovisko za budovou. Práce mesto stáli  približ-
ne 15-tisíc eur. Ďalší by mal nasledovať chodník na 
Hlavnej ulici, v časti medzi Podhradskou a Baštovou 
ulicou, ktorý postavia rovnako z čadičových kociek 
za približne 4000 eur. Veľká revitalizácia v hodnote 
50-tisíc eur čaká aj Školskú ulicu. Mesto tu plánuje 
obnoviť verejné priestranstvo pred vstupom do 
základnej školy, vybuduje nový chodník a pribudnú 
aj parkovacie miesta. 

Okrem spomenutých prác sa mesto bude venovať 
aj prechodom pre chodcov. Na štátnych cestách za-
investuje do ich osvetlenia a tiež technického rieše-
nia. „Nesmú byť bližšie ako 10 metrov od križovatiek, čo 
momentálne nie všade platí. Budeme musieť preto niektoré 
presúvať. Dodržiavanie noriem budeme preverovať a pod-
ľa potreby prechody upravovať aj na našich miestnych ko-
munikáciách,“ doplnil Vanko. Úpravy prechodov sa 
budú týkať najmä Mlynskej ulice, Biskupickej ulice 
a križovatky Hlavnej a  Jilemnického ulice. Otázny 
je aj osud prechodu na Ulici SNP pred kvetinár-
stvom. „Ešte nie je jasné či ho ponecháme alebo zrušíme.“ 
Rekonštrukciou prejde aj priestor na Družstevnej 
ulici, pri križovatke s Hlavnou ulicou. „Pri prechode 
pre chodcov tam vybudujeme nový ostrovček a  spevnené 
plochy,“ uzavrel s tým, že práce na prechodoch v mes-
te budú stáť dokopy do 15-tisíc eur.

Klaudia Mikuš Kovácsová

V lete sa rozbehnú rekonštrukcie ciest a chodníkov

FOTO - VPS



Fiľakovské zvesti4 Š K O L S T V O

V  posledný júnový týždeň 
do  zasadačky mestského úradu 

po roku opäť zavítali najúspešnejší 
žiaci mesta. Pozvanie vedenia mes-
ta a  komisie školstva prijali všetky 
základné, stredné a materské školy, 
základná umelecká i  špeciálna škola. 
Na pôde mestského úradu tak priví-
tali vyše 70 žiakov, ktorých delegovali 
jednotlivé školy. Usilovní žiaci a  štu-
denti sa pravidelne zúčastňujú olym-
piád, súťaží a  zapájajú sa do mimo-
školských aktivít, čím idú príkladom 
aj svojim spolužiakom. 

„V našom meste sa už stalo tradíciou, že 
na podnet komisie pre školstvo, vzdeláva-
nie a mládež pri Mestskom zastupiteľstve 
vo Fiľakove vedenie mesta pozýva deti a 
žiakov z jednotlivých škôl nachádzajúcich 
sa v zriaďovateľskej či územnej pôsobnos-

Na mestský úrad opäť zavítali 
najusilovnejší žiaci mesta

ti nášho mesta na mestský úrad, aby sme 
ich za slávnostných okolností odmenili za 
ich zásluhy a výborné výsledky, ktorými 
prispeli k posilneniu dobrého mena svojej 
školy a tým, samozrejme, aj mesta Fiľako-
vo. Zastupujú rozličné vekové kategórie, 
od detičiek z  materských škôl až po štu-
dentov stredných škôl, z čoho vyplýva, že 
ich zásluhy sú rozličné, ale – a  to je prá-
ve to podstatné – sú to zásluhy, ktoré sú 
vo svojom kontexte významné či priamo 
výnimočné,“ povedal vedúci školského 
úradu Peter Fehér.

Okrem uznania samosprávy zís-
kali žiaci aj pamätné diplomy a malé 
darčeky. Oceneným deťom gratuluje-
me a prajeme im, ako aj ich ostatným 
spolužiakom, veselé prázdniny plné 
zážitkov. 

kmk

Stretli ste už triedu, ktorá je mul-
tikultúrne nadaná? My, na našej 

rodinne založenej školičke, sa pokú-
šame z každého dostať na povrch to 
najlepšie, keďže každý jeden z nás má 
nejaké nadanie. Niekto pekne kres-
lí, iný recituje, spieva, píše príhovor, 
ovláda počítačové programy alebo 
má organizačné schopnosti či cit 
pre estetiku. Záverečný projekt ART 
PACK je práve o tom. Využíva všetky 
stránky žiakov a zapája ich do jedné-
ho veľkého celku. 

Dňa 17. júna 2019 naši deviataci 
reprezentovali na Základnej škole 
Farská lúka 64/A vo vestibule pred 
ostatnými žiakmi svoje schopnosti 
a nadanie. Bianka Tyralová otvo-
rila projekt ART PACK svojím prí-

ART PACK na ZŠ Farská lúka

hovorom, následne mám zaspievala 
Bianka Molnárová pesničku od Lady 
Gaga, až sme mali všetci zimomriavky. 
Ďalej nasledovala video-prezentácia, 
ktorú vytvorili Sebastian Kolenkáš 
a Vivien Čriepoková. Na záver bola 
výstava výtvarných prác, ktoré inšta-
lovali Daniela Mihalyiová a Klaudia 
Barányiová, za pomoci svojich spolu-
žiakov, kde mal každý jeden deviatak 
vyloženú kresbu či maľbu, ktorou sa 
prezentoval. Práce inštalované na pa-
neloch boli vystavené do konca škol-
ského roka, kde ich mohli okoloidúci 
obdivovať. Počas prezentácie prevlá-
dala príjemná atmosféra a odchádzali 
sme naplnení kultúrnym zážitkom.

Kristína Šuhajová 

 Vedeli ste, že ... 
koho meno sa spája so založením fiľakovského smaltového závodu, te-
helne a stavby radnice? 7. augusta v roku 1927 vyšiel článok v pražskom 
denníku Prágai Magyar Hírlap pod názvom „Oslavovanie fiľakovského no-
tára“, v ktorom sa písalo: „István Szlovák, notár veľkoobce Fiľakovo po 
40-tich rokoch slúženia vo výkonnej moci odišiel do dôchodku. Obyva-
telia obce sa v rámci dojímavej slávnosti lúčili s notárom a na jeho počesť 
zorganizovali hostinu. István Szlovák má veľkú zásluhu na vývoji obce. 
Navštevoval viacero kultúrnych a  humanitárnych inštitúcií. So svojím 
prísnym charakterom a  svojími aktivitami si vo verejnom živote získal 
úctu všetkých obyvateľov mesta. Na slávnosti, organizovanej na jeho 
počesť, sa zúčastnili aj prednostovia úradov lučeneckého okresu.“

Vladimír Cirbus 
preklad: kp
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v auguste 2019

do 
10. 08. 

Výstava „Staronové poklady múzea“   
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

do 
25. 08. 

Výstava „História colníctva“ 
Miesto: Hradné múzeum vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Spolok histórie colníctva a finančnej 
správy

29. 07. – 
02. 08.

Letný tábor Novohrad-Nógrád globálneho geoparku 
UNESCO
Miesto: NTIC a lokality NNG
Organizátor:  Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

03. 08.
Stretnutie hudobníkov
Miesto: hradné nádvorie  
Organizátor: Július Kalcso

05. 08. – 
15. 08. 

Workshop divadla a tanca spojený s divadelným predsta-
vením
Miesto: hradné nádvorie  
Organizátor: OZ Slnienko
Spoluorganizátori: Hradné múzeum vo Fiľakove, Mesto 
Fiľakovo, Dom Matice slovenskej Lučenec, ZUŠ Rimavská 
Sobota

15. 08. - 
18. 08. 

XXIX. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo
Podrobný program na str. 8

30. 08.
31. 08.

VárLak Rodinný piknik
VárLak Festival 2019
Miesto: hradné nádvorie  
Organizátori: Iuvenis Neogradiensis, Via Nova ICS, ZO 
Csemadoku, OZ KultFeszt

15:00
18:00

* organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu

Ponúkame vám možnosť zverej-
nenia inzercie v  našich novinách 

Fiľakovské zvesti. Nakoľko sme však 
mesačník, neodporúčame uverejňo-
vať súrne inzeráty. Okrem plošnej 
inzercie vám ponúkame aj možnosť 
uverejnenia riadkovej inzercie za vý-
hodné ceny. Cena inzercie závisí iba 
na počte slov, nie na ploche, vďaka 
čomu výrazne ušetríte! 

Noviny sú doručované každý me-
siac do všetkých poštových schránok 
na území mesta Fiľakovo, sú uverej-
ňované online na webovej stránke 
www.fi lakovo.sk a  nájdete ich aj vo 
vybraných trafikách a  mestských in-
štitúciách. Dostanú sa tak ku všetkým 
Fiľakovčanom.

V prípade záujmu o uverejnenie in-
zercie, musia byť doručené písomne 
do 15. dňa v mesiaci na emailové ad-
resy uverejnené v tiráži novín, poštou 
na adresu: Mesto Fiľakovo, Radničná 
25, 986 01 Fiľakovo (v  oboch prípa-
doch spolu s  údajmi na fakturáciu) 
alebo osobne v  klientskom centre 
MsÚ u  Ivety Cíferovej s  možnosťou 
platby v hotovosti.  

Cenník plošnej inzercie:
1/32 strany (51 x 35 mm) 8 €
1/16 strany (51 x 70 mm) 15 €
1/8 strany (102 x 70 mm) 26 €
1/4 strany (102 x 140 mm) 50 €
1/2 strany (204 x 140 mm) 90 €
1/1 strany (204 x 280 mm) 180 €

Ceny sú uvedené v  prípade doruče-
nia hotového vizuálu. Za vytvorenie 
nového vizuálu a za prípravu či pre-
klad PR článku sa tieto ceny navy-
šujú o  30%, minimálne však o  10 €. 
V  prípade opakovania inzerátu vo 
viacerých číslach sú ceny zvýhodnené 
v závislosti od počtu opakovaní (opa-
kovanie 2-3krát: zľava 10% z  výsled-
nej sumy; opakovanie 4-6krát: zľava 
15% z  výslednej sumy; opakovanie 
7-10krát: zľava 25% z výslednej sumy 
a celoročný inzerát zľava 30% z  vý-
slednej sumy).
 
Cenník riadkovej inzercie:
Inzerát do 10 slov: 2 €
Inzerát od 11 do 25 slov: 5 €
Inzerát nad 26 slov: účtovaný ako 
plošná inzercia podľa rozsahu

(r)

Milí čitatelia!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

VODOROVNE:
A. PRVÁ ČASŤ TAJNIČKY – CITÁT OD ERNSTA OTTA FISCHERA, NOSI-
TEĽA NOBELOVEJ CENY ZA CHÉMIU
B. UMORIA (EXPR.) – TÓN C ZVÝŠENÝ O JEDEN POLTÓN 
C. MENO ČESKÉHO MALIARA MÁNESA – SLOVENSKÝ BÁSNIK, ZASLÚ-
ŽILÝ UMELEC
D. ŠĽACHTICKÝ TITUL V ANGLICKU – STARORÝMSKY  PENIAZ – BRA-
TISLAVKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR
E. RAKÚSKY OPERETNÝ SKLADATEĽ – VÝCHOD SLNKA
F. CHOROBA S AKÚTNYMI BOLESŤAMI V KRÍŽOCH – Z BOČNEJ STRA-
NY – KÓD KENE
G. KLAMSTVO (OBR.) – MESTO V SÝRII – ZLÝ, PO SRBSKY 
H. ZNAČKA RUSKÝCH LIETADIEL – METROPOLA ČESKEJ REPUBLIKY – 
PRVOREPUBLIKOVÝ DETSKÝ ČASOPIS (BEZ PÍSMENA A NA KONCI)
I. POMINIE – PANSKÉ DIEŤA
J. MUŽSKÉ MENO – BOXERSKÝ ÚDER – DIPLOMOVANÝ ŠPECIALISTA. 
(SKR.)
K. DVÍHA, PO ČESKY – FRANCÚZSKY VYNÁLEZCA MÄKKÉHO PORCE-
LÁNU (LOUIS)
L. SKRATKA LIBERÁLNEHO NEMECKÉHO ZVÄZU ŠTUDENTOV – KNI-
HA ROZHOVOROV O VIERE AUTORA ĽUBA BECHNÉHO

ZVISLE:
1. DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY 
2. DOTREPAL (EXPR.) – ŠPZ ROŽŇAVY A DUNAJSKEJ STREDY
3. NÁSILÍM ODDELIL – ODVLEČIA
4. PRVÁ ČASŤ ZLOŽENÝCH SLOV S VÝZNAMOM ŽIVOT – POSKYTUJE, 
PO MAĎARSKY – ZÁRODOK
5. SLOVENSKÝ INTERNETOVÝ OBCHOD S PREDAJOM NÁRADIA, SO ZA-
MERANÍM NA STOLÁRSKY A NÁBYTKÁRSKY PRIEMYSEL – SLOVENSKÝ 
SKLADATEĽ A KLAVIRISTA SO SKRATKOU MENA JOZEF NA KONCI
6. GRÉCKA BOHYŇA DÚHY – ONLINE VIDEOPORTÁL S VYHĽADÁVA-
ČOM – ROK VÝROBY (SKR.)
7. PRIEMYSELNÁ RASTLINA – TRETIA, POSLEDNÁ ČASŤ TAJNIČKY – 
NÁZOV KNIHY POÉZIE OD PAVLA KOPTY (1930 - 1988)
8. KÓD LETECKEJ SPOLOČNOSTI AIR LANKA – CHUDOBA – TVRDÉ 
SPOJIVOVÉ TKANIVO
9. ČASŤ OKA – MESTO A RIEKA V INDII V OKRESE THRISSUR 
10. KORZICKÝ OLEJ! – DÔVERNÝ POZDRAV – KOZMETICKÁ ZNAČKA 
BALZAMU NA PERY
11. SVETOZNÁMA INDICKÁ FIRMA ROBOTIZÁCIE – STAL SA TVRDŠÍM 
(OBR.)
12. DÁVIDOVO MESTO – PRISTÁVAJÚCI 

POMÔCKA:
ACRET, ÁD, GHOTA, LDS, LOŽ, POTERAT, UJ

AUTOR: RÓBERT BAPČÁNY 

Letná krížovka
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Fotoobjektívom: Festival UDVart prelomil rekord v návštevnosti

Organizátorom sa konečne podarilo privítať medzi účinkujúcimi festivalu Petra Balka, ktorý 
pochádza z Lučenca, avšak v súčasnosti pôsobí v Bratislave. Autor románu "Vtedy v Lošonci" je 
aj scenáristom úspešného fi lmu Čiara. V rámci besedy, ktorú viedla Klaudia Mikuš Kovácsová, si 
diváci vypočuli rôzne príbehy a zážitky, ktoré autor zažil na ukrajinskej hranici a dozvedeli sme sa 
aj novinky o jeho pripravovanej knihe Ostrov.

Veľký záujem bol aj o prvé divadelné predstavenie uskutočnené 
v rámci festivalu. V komédii pod názvom KUMŠT ste mohli vidieť 
účinkovanie troch hercov - Csongor Kassai, Martin Mňahončák 
a Gregor Hološka.

V rámci workshopov a sprievodných podujatí bol výber 
naozaj široký - historická fotografi cká dielňa, creativ work-
shop, remeselnícke dielne, architektonický workshop, hravá 
angličtina, lukostreľba, stolný futbal, lezecká stena a spolo-
čenské hry pre deti, ako aj pre dospelých.

Viac ako 40 programov bude pri-
pravených pre návštevníkov toh-

toročného podujatia XXIX. Palócke 
dni a  Dni mesta Fiľakovo. Samo-
správa a Mestské kultúrne stredisko 
vo Fiľakove – v  spolupráci s  viace-
rými partnermi – veľkolepý  festival 
zorganizujú v  dňoch 15. až 18. au-
gusta. 

Podujatie sa začína vo štvrtok 15. 
augusta otvorením výstavy Hradné-
ho múzea vo Fiľakove pod názvom 

„Velikáni Novohradu – život a  tvor-
ba Bélu Bacskaiho“ v  galérií mest-
ského vlastivedného múzea o  16:30 
hod. Piatkové programy sa začínajú 
od 13:00 hod. v  mestskom parku 
s programovým blokom Spoznajte nás!, 
v rámci ktorého sa vyhodnotí výtvar-
ná súťaž detí pod názvom Moja rodina. 
Návštevníkov čaká hudobno-taneč-
ný program rómskych talentov, vy-
stúpia domáce a zahraničné skupiny – 
Ricco a Claudia, Mónika Rigó a Ham 
Ko Ham. Medzitým o 15:00 hod. od-
halia bustu Štefana Koháriho II. pred 
rímskokatolíckym kostolom na Ko-
háryho námestí, ktorej iniciátorom 
a  realizátorom je Občianske združe-
nie Koháry. Slávnostné otvorenie Pa-
lóckych dní a Dní mesta sa uskutoční 
v hradnom areáli o 16:00 hod. v rám-
ci folklórneho programu, kde sa odo-

Počas Palóckych dní bude opäť pripravený bohatý program
vzdajú aj ceny mesta. V slávnostnom 
programe účinkuje miestny detský 
folklórny súbor Jánošík a  folklórny 
súbor Jánošík, ľudová hudba Ďate-
linka, detský folklórny súbor Malá 
Rakonca a folklórny súbor Rakonca, 
ľudová hudba Dűvő, spevácka skupi-
na Foncsik a ľudová hudba File Ban-
da. Hosťami programu budú ocenení 
v  kategórii Ceny primátora mesta 
Gergely Agócs a Ondrej Molota. Po-
sledným piatkovým programom 
bude koncert speváka Deák Bill Gy-
ulu a skupiny POLEMIC v hradnom 
areáli so začiatkom o 20:00 hod., na 
ktoré sa vstupenky dajú kúpiť ako 
v predpredaji, tak aj na mieste. Plat-
né sú na ne aj voľné vstupenky vyda-
né samosprávou, ktoré sa dajú pre-
vziať od 1. do 15. augusta.

Sprievodný program podujatia 
– Fiľakovský jarmok – bude prebie-
hať pozdĺž Podhradskej ulice, kde 
sa uskutočnia aj sobotňajšie progra-
my. V sobotu 17. augusta budú od 
rána pouliční divadelníci pozývať 
publikum na programy. V  progra-
movom bloku Rodinné predpoludnie, 
v  spolupráci s  bábkovým divadlom 
MeseFigurák, s  Divadlom v  kufri 
a  so Šaškom Fjodrom, bude pre-
biehať bábkové a  pouličné divadlo, 
uskutoční sa detský koncert skupiny 

Kolompos, nebudú chýbať ani ručne 
poháňaný kolotoč, drevené hračky, 
lukostreľba pre deti a ďalšie atrakcie. 
V programe, ktorý sa začína o 15:00 
hod. sa organizátori postarajú o  zá-
bavný program, kde sa predstaví 
kapela Traditional Dixie Stompers 
z  Lučenca a  fiľakovská kapela Infi-
nity Music Band, počas technických 
prestávok budú návštevníkov zabá-
vať členovia divadla Bab Társulat. 
Milovníkov kvalitných vín bude od 
14:00 čakať OZ Pivničný rad s progra-
mom Deň otvorených pivníc. Od 16:30 
sa uskutoční pri budove Filbytu sláv-
nostné odovzdanie zbrojnice Dobro-
voľného hasičského zboru mesta Fi-
ľakovo a  spomienka na 125. výročie 
založenia dobrovoľného hasičstva 
v meste. V rámci večerných koncertov 
vystúpia legendárni hudobníci kape-
ly LGT (Zenevonat Superkoncert), 
s  ktorými sa na javisku predstaví 
speváčka Tóth Vera. Vstupenky budú 
predávané na mieste, predpredajové 
vstupenky sú dostupné v MsKS alebo 
online na stránke www.kultura.fila-
kovo.sk. 

Nedeľa sa začne slávnostnými svä-
tými omšami v  slovenskom a  v  ma-
ďarskom jazyku, ktoré sú spojené s  už 
tradičnou procesiou. O  13:00 sa na 
Námestí slobody uskutoční program 

Strongman – Súťaž silných mužov, 
ktorý predstavuje novinku v  progra-
movom zložení Palóckych dní. 

Popoludní od 16:30 hod. budú môcť 
milovníci futbalu fandiť domácim 
futbalistom klubu FTC na majstrov-
skom zápase III. ligy, kde ich súpermi 
budú hráči z  Krásna nad Kysucou. 
Posledným programovým blokom 
festivalu bude slávnostné odovzdanie 
Ceny primátora mesta o  18:30 hod., 
v rámci ktorého vystúpi aj speváčka 
ľudových piesní Katalin Szvorák. Ne-
deľu a tohtoročný  trojdňový festival 
ukončí veľká opereta v maďarskom 
jazyku s  orchestrálnym sprievodom 
pod  názvom GRÓFKA MARICA 
na hradnom nádvorí, na ktorú sa 
dajú kúpiť predpredajové vstupenky 
(osobne alebo online) a  lístky budú 
tiež predávané na mieste. 

Takmer všetky programy orga-
nizované mestskými inštitúciami 
(mestské kultúrne stredisko, Hradné 
múzeum, komunitné centrum, FTC, 
verejnoprospešné služby) a  ďalšími 
mestskými a  civilnými združeniami, 
sú bezplatné. Podujatie je realizova-
né s podporou Banskobystrického 
samosprávneho kraja a  Fondu na 
podporu kultúrny národnostných 
menšín.  

Kinga Palčová

Štvrtý ročník UDVart-u prilákal rekordne veľké obecenstvo, podujatie malo 950 návštevníkov, 
vďaka bohatej a pestrej multikultúrnej a multižánrovej programovej ponuke, ako aj dobrému 
počasiu. Posledný deň kapela Peter Lipa Band svojím koncertom vytvorila festivalovú náladu, 
ako sa patrí. Ten, kto prišiel sa nesklamal, ten, kto nie, môže ľutovať.        Text - kp, foto - MsKS

V programe Festivalu UDVart sa prvýkrát objavil koncert 
klasickej hudby. V rámci série koncertov Hudobné ročné 
obdobia sa vo štvrtok mohlo publikum tešiť z koncertu dua 
Štefan Szabó (gitara) a Ján Fiala (vibrafón, bicie nástroje). 
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Športový deň mesta bol aj tento rok v sobotu 22. 
júna na štadióne FTC sviatkom rôznych druhov 

športu a všetkých vekových kategórií v našom mes-
te. Jeho organizátori -  Komisia pre mládež a šport 
pri MsÚ a  OZ FTC sa snažili toto, už pomerne 
tradičné, podujatie opäť niečím spestriť a obohatiť, 
takže priestor dostali aj nové aktivity. Samozrejme, 
prím hrali obľúbené turnaje. 

Minifutbalový turnaj pre dospelých o Pohár pri-
mátora mesta sa hrá už vyše 25 rokov a býva akým-
si veselým ukončením futbalovej sezóny. Hrávajú 
v  ňom rôzne celky, zväčša už neaktívni športovci 
nielen z  Fiľakova, ale i  zo širšieho okolia. Do toh-
toročného turnaja sa prihlásilo 5 tímov, konečné 
výsledky a názvy celkov (aj z ostatných súťaží a tur-
najov) nájdete v tabuľkách na konci článku.

Druhú polovicu ihriska obsadili už piatym ro-
kom v  rade futbalisti žiackeho veku. O  Putovný 
pohár primátora mesta v minifutbale súťažili druž-
stvá žiakov druhého stupňa spôsobom každý s kaž-
dým v šiestich mini zápasoch. Diplomy a  ceny sa 
ušli všetkým.

Viac ako desaťročie sa v  rámci športového dňa 
organizuje ďalší turnaj pre dospelých, konkrétne 
turnaj o Pohár prezidenta FTC v kolkoch, kde súťa-
žia rôzne dvojice na všetkých dráhach po 30 hodov. 
Tento rok sa zapojilo celkom 9 zmiešaných dvojíc 
a vyhodnotili sa aj výsledky najlepších v  jednotliv-
coch, mužoch i ženách.

Úplnou novinkou a  prvou aktivitou tohto dňa 
bola súťaž v pretláčaní rukou, kde sa prihlásilo 11 
účastníkov. Rozdelení boli do 3 váhových kategó-
rií a  svoj priestor dostali vo vynovenej telocvični 
štadióna. Využitá bola dokonca aj bežecká dráha 
a ostatné zákutia okolo futbalového trávnika. Pred 

Športový deň mesta plný pohybu a zábavy
tromi rokmi pribudla súťaž pre prvý stupeň zák-
ladných škôl. Do Atletického trojboja nominovali 
všetky štyri ZŠ štvorčlenné družstvá, kde si deti 
vyskúšali svoju šikovnosť a kondíciu v behu na 60 
metrov, v skoku do diaľky a v štafete 4 x 100 metrov.

Zaujímavou, ale nesúťažnou aktivitou, bola drá-
ha zdatnosti dvojstupňovej náročnosti pre dospe-
lých aj pre deti. Pripravili ju členovia dobrovoľného 
hasičského zboru na okrajoch trávnika a  skladala 
sa z náročných disciplín, v ktorých si v oveľa ťažšej 
forme merajú svoje sily profesionálni i dobrovoľní 
hasiči na svojej súťaži Železný hasič Novohradu 
a jej podobných.

Záverečným bonbónikom celého dňa bola ukáž-
ka ťahania kamióna silákom Istvánom Nagyom 
na asfaltke Športovej ulice. Spomenúť však treba aj 
chutné občerstvenie pre všetkých účastníkov a per-
fektný guľáš, ktorý navarili členovia OZ FTC. 

Výsledky:

Pohár primátora mesta v minifutbale pre dospelých:

1. Balex Trade team
2. ROB Hajnáčka    -   najlepší brankár: Ján Kolpaský
3. FTC starí páni A -  najlepší hráč: Kornel Telek 
4. FTC starí páni B  - najlepší strelec: Peter Šulek
5. OBP Lučenec

Putovný pohár primátora mesta v minifutbale pre ZŠ
1. ZŠ Š.Koháriho II.
2. ZŠ Školská
3. ZŠ L.Mocsáryho
4. ZŠ Farská lúka

Kolkársky turnaj o Pohár prezidenta FTC

Družstvá : 
1. Školstvo     
2. Duomix 
3. J&T          
 
Atletický trojboj:

1. ZŠ Školská 
2. ZŠ Š.Koháriho II.
3. ZŠ Farská lúka
4. ZŠ L.Mocsáryho

Súťaž v pretláčaní rukou:
do 75 kg:  
1. M. Balog   
2. Cs. Elek           
3. T. Ádám      

Iveta Cíferová

Ženy: 
1. B. Mihaliová        
2. J. Pastoráková          
3. M. Bábelová

Muži: 
1. A. Barna
2. M. Bozó
3. O. Mojzeš

do 85 kg: 
1. J. Jackuliak  
2. K. Mészáros   
3. M. Balog  

nad 85 kg: 
1. J. Jackuliak                                                                                              
2. M. Šufliarsky                                                                                            
3. R. Erent

Počas leta býva rôznych športových súťaží pome-
nej. V druhý júlový týždeň sa však vo Fiľakove 

konal turnaj v športe, ktorý tu veľké zázemie zatiaľ 
nemá. Záujem oň z roka na rok rastie, hlavne u detí 
základných škôl. V telocvični ZŠ L. Mocsáryho sa 
uskutočnil 1. ročník Fiľakovského Floorball Cupu 
2019, do ktorého sa prihlásilo celkom 15 tímov, 
z  toho jeden z  maďarského mesta Érd. Organizá-
tormi turnaja boli učiteľ ZŠ Farská lúka Gabriel 
Nagy a jeho kamaráti Michael Ungvarský a Daniel 
S abó a turnaj si užili aj na hráčskom poste v tíme 
Pepita Stars. V ich perfektnej organizácii až do po-
sledných detailov bolo postarané naozaj o  všetko. 
Od rozlosovania zápasov a  určenia pravidiel, za-
bezpečenia rozhodcov, pomocníkov, ubytovania 
pre 5 tímov z väčších diaľok (1 celok z Bratislavy, 1 
z Maďarska, 2 z Rožňavy a 1 z Banskej Bystrice), ob-
čerstvenia a pitného režimu až po skvelú atmosféru 
vďaka moderátorovi a DJ počas prestávok. Hralo sa 
v  troch päťčlenných skupinách a druhý deň patril 
zápasom play-off. Dvojdňový maratón dynamic-
kých zápasov bol naozaj hustý, takže semifinálové 
a finálové zápasy turnaja sa konali až na druhý deň 
popoludní. Konečné výsledky boli nasledovné:
1. Whitepower, Rimavská Sobota
2. Ares Hockey Club, Érd, MR
3. Pepita Stars, Fiľakovo
4. Mačos Lokos, Lučenec
Najlepší brankár: 
Henrich Gašparovič – Mačos Lokos, Lučenec
Najlepší strelec: 
Martin Šagát  – Mačos Lokos, Lučenec
Najproduktívnejší hráč: 
Lukáš Nôta – Whitepower, Rimavská Sobota

Organizátori ďakujú všetkým sponzorom za fi-
nančnú i  materiálnu pomoc pri realizácii turnaja, 
ako aj hlavnému partnerovi turnaja florbal4u.com 
a zároveň vyjadrili presvedčenie, že sa im ho podarí 
zorganizovať aj na budúci rok.

Iveta Cíferová

Floorball Cup 2019

Cyklisti  FTC Fiľakovo sa zúčastňujú hlavne pre-
tekov na horských bicykloch, ale 26. - 27. 6 sa 

Marek Cibuľa znova predstavil na 24-hodinovom 
vytrvalostnom cestnom preteku na okruhu v Ore-
chovej Potôni, kde zdolal 474 kilometrov, čo stači-
lo na 17. miesto v kategórii. 

Marian Šimon (FTC) s priateľkou Dianou Cet-
lovou (Energia Svit) skončili 8. júna na 24-hodino-
vých pretekoch horských bicyklov Festina 24 v kat. 
zmiešaných párov na druhom mieste. Štafetovo 
prešli spolu 420 km a prvé miesto im ušlo len o 7 km.

STUPAVA TROPHY, 22. 6.  Výsledky 76 km, 
muži do 29 r.: 3. Marian Šimon, 6. Marek Matúška. 
Muži do 39 r.: 25. Tomáš Ádám.  23. 6. na 8 km 

bežeckej trati vyhral Marian Šimon čím sa stal ví-
ťazom kombinácie 74 km mtb + 8 km beh.

29. 6. na preteku Nízkotatranskej mtb tour 
v  Liptovskej Lúžnej skončil Marian Šimon v kat. 
do 29. rokov na druhom mieste. Postavil sa tretí 
víkend po sebe na bedňu, čo je novým klubový re-
kordom.  
13. 7. Salzkammergut (Rakúsko). XCmartón 74 
km/2446 m. Na štart sa postavilo 540 pretekárov z 
vyše 10 krajín Európy, výsledky: kat. M20: 21. (abs. 
70) Marian Šimon, 23. (78) Marek Matúška, kat. 
M30: 45. (130.) Marek Cibuľa.  Ďakujeme FTC Fiľa-
kovo za podporu!

Zoltán Illéš

Prebieha vrchol sezóny cyklistov FTC

FOTO - Alexander Mede

FOTO - Marian Šimon
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