D I STRI BU O V A N É
Z D A RM A

Fiľakovské zvesti

MESAČNÍK SAMOSPRÁVY

ROČNÍK 15

NÁKLAD 3700 KS

SEPTEMBER 2019

Č. 9

WWW.FILAKOVO.SK

Mesto dostane ďalšiu vládnu dotáciu

Opäť sa začal nový
školský rok

Futbalový tábor pre
malých športovcov

Na výjazdovom rokovaní vlády v Buzitke odklepli Fiľakovu
130-tisíc eur. Mesto chce kúpiť
zametací stroj. 2. strana

V septembri už tradične nastupujú žiaci do škôl a škôlok.
V tomto roku ich neobišlo
viacero zmien. 6. strana

V letnom tábore FTC si
nádejní futbalisti precvičili
kondičku. Nechýbal však
ani kopec zábavy. 8. strana

Fiľakovo žilo futbalovým sviatkom
Fiľakovskí futbalisti ukázali svoje schopnosti. V utorok 17. septembra na domácom trávniku
privítali po viac ako troch desaťročiach prvoligové
mužstvo. V rámci tretieho kola Slovnaft Cupu o víťazstve mužstva DAC Dunajská Streda rozhodli až
penalty.

V

iac ako dvetisíc fanúšikov, výborná atmosféra
a skvelé futbalové výkony. Tak vyzeral zápas
FTC Fiľakovo proti prvoligovému mužstvu DAC
Dunajská Streda. Naši futbalisti podali vynikajúci
výkon a hosťom boli rovnocenným súperom. Zápas
sa skončil v riadnom hracom čase 0:0. O víťazstve
hostí rozhodli až penalty, v rámci ktorých hostia
vsietili do brány o jeden gól viac, zápas sa skončil
výsledkom 5:6. Stalo sa tak po tom, ako fiľakovským hráčom rozhodca počas zápasu neuznal jeden
gól s tým, že malo ísť o ofsajd. Verdikt rozhodcu vyvolal nespokojnosť domácich.
„Podľa mňa to nebol ofsajd, mali sme vyhrať. Nevadí.
Chcem sa poďakovať všetkým našim hráčom, že hrali
oduševnene, pre mňa dnes FTC vyhralo. Ďakujem aj divákom za skvelú atmosféru a súperom želám, aby vyhrali
slovenský pohár,“ vyjadril sa po zápase prezident OZ
FTC Attila Visnyai.
„Nevidel som to. Pozrieme si na zázname, či šlo naozaj
o ofsajd,“ reagoval kapitán domácich Erik Urbančok.
Aj napriek výsledku bol zápas veľkým zážitkom
nielen pre futbalových nadšencov, ale aj samotných
hráčov. „Na tohto súpera sme sa veľmi tešili. Myslím, že
sme dosiahli super výsledok, škoda len tých penált. Chýbalo len trocha šťastia a mohli sme postúpiť,“ doplnil kapitán. Vynikajúci výkon domácich hráčov potvrdil
aj Dominik Kružliak z DAC. „Domáci ukázali, že majú
naozaj kvalitné mužstvo. Musím ich pochváliť, podali veľmi dobrý výkon. Takisto sme vďační aj za skvelú kulisu.
Fanúšikovia vytvorili úžasnú atmosféru, bolo cítiť, že
dnešný deň je pre nich sviatkom,“ dodal.
Po zápase mal však zmiešané pocity tréner domácich Eugen Bari, ktorý dlhé roky hrával za DAC Du-

Zápas s Dunajskou Stredou bol futbalovou udalosťou roka. Fotky - Jozef Mikuš

najská Streda a dnes v ňom pôsobí jeho syn. „Som
spokojný s dnešným výkonom chlapcov. Zároveň sklamaný, že keď sme to už dokázali dotiahnuť na tie jedenástkové kopy, že sme to už nedokázali ukončiť víťazstvom. Napriek tomu, moji chlapci dnes hrali fantasticky,“ uzavrel.
Na tribúne i mimo nej hráčov povzbudzovalo
vyše dvetisíc fanúšikov. Prípravy na zápas zahŕňali náročné organizačné a bezpečnostné opatrenia.
Na príprave mesto a vedenie FTC spolupracova-

li s OR PZ v Lučenci, mestskou políciou, MOPS,
strojnásobená bola usporiadateľská služba a na
bezpečnosť dohliadala aj SBS-ka. Zabezpečená bola
zdravotná služba a organizátori zriadili aj záchytné
parkoviská. Zápas však napokon, podľa očakávaní,
prebehol bez problémov či konfliktov a niesol sa
v priateľskom, až sviatočnom duchu.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Nové kontajnery

N

a troch miestach vo Fiľakove môžu obyvatelia mesta nájsť nové kontajnery na oblečenie
a obuv. Vo štvrtok 12. septembra ich zástupcovia firmy Humana osadili na Ulici mládežníckej
(pred Filbytom), na Farskej lúke (pred VPS) a na
Ulici Sládkovičovej (na križovatke s Parkovou).
Obyvatelia vďaka tomu môžu svoje nepotrebné
šatstvo a obuv recyklovať, následkom čoho mesto
očakáva zníženie podielu komunálneho odpadu.

kmk

Kontajner na Sládkovičovej ulici.

Kontajner pred VPS. Fotky - kmk
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Po novej zbrojnici získali dobrovoľní
hasiči aj nové zásahové vozidlo

Pozor !

Termíny úhrad 2. splátky poplatku za komunálne odpady a dane z nehnuteľnosti už
uplynuli.

M

esto Fiľakovo oznamuje všetkým poplatníkom a daňovníkom, že dňom 31.
8. 2019 resp. 30. 9. 2019 už uplynuli termíny 2.
splátky úhrady poplatku za komunálne odpady,
ako aj dane z nehnuteľnosti. Preto žiada tých
poplatníkov a daňovníkov, ktorí ešte dodnes
nevyrovnali svoje záväzky voči mestu, aby
tak učinili čím skôr. Vyrubený poplatok a daň
môžu poplatníci zaplatiť v hotovosti každý
pracovný deň v klientskom centre mestského úradu alebo bankovým prevodom na účet
správcu poplatku a dane.

Hasiči majú nové sídlo i techniku. Fotky - Zoltán Schnelczer

MsÚ

Rubrika: Váš názor nás zaujíma

R
Veliteľ Albert a ministerka Saková.

D

obrovoľní hasiči mesta Fiľakovo mali opäť
sviatok. Po tom, čo počas Dní mesta dostali
novú zbrojnicu, sa najnovšie môžu tešiť aj z nového zásahového vozidla. V utorok 27. augusta im ho
pred budovou radnice odovzdala ministerka vnútra Denisa Saková.
Zásahové vozidlo Iveco Daily získali dobrovoľní
hasiči vo viacerých samosprávach v rámci projektu
ministerstva vnútra, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vo
Fiľakove sa na jeho odovzdávaní okrem ministerky
zúčastnili aj štátny tajomník ministerstva obrany
Marián Saloň, generálny sekretár Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR Vendelín Horváth a riaditeľ
Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Dušan Sľúka.
Do radov našich dobrovoľných hasičov priniesla
správa o novom vozidle radosť. „Dodnes sme mali veľkokapacitnú cisternu Tatra 148, ktorá je špecializovaná
na lesné požiare. Tiež striekačku Avia s nádržou na 1800

Nové Iveco Daily.

litrov vody, ktorú sme rovnako zdedili. Naša technika už
nie je najmladšia a často je dlhšie servisovaná, preto bude
pre nás nové Iveco Daily veľkým pomocníkom,“ vyjadril
sa predseda fiľakovských dobrovoľníkov Marian
Mesiarik s tým, že po získaní zásahového vozidla,
protipovodňového vozíka a nového sídla majú už
vhodné podmienky i techniku na svoju všestrannú
činnosť.
Kľúče od Iveca prevzali hasiči z rúk ministerky vnútra Sakovej. „Dobrovoľní hasiči sú veľakrát na
mieste požiaru skôr, ako naši profesionáli a často im pri
ťažkých výjazdoch držia chrbát. Patrí im za to obrovské
„ďakujem“, pretože to robia nezištne a častokrát na úkor
času, ktorý by inak mohli tráviť so svojimi rodinami,“ povedala na margo dobrovoľných hasičov ministerka
počas slávnosti. V rámci svojho programu neskôr
navštívila aj novú hasičskú zbrojnicu a miestnu
policajnú stanicu.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Vláda mestu schválila 130-tisícovú dotáciu

F

iľakovo dostane od vlády dotáciu 130-tisíc eur. stiev z roka na rok klesá. „Kým pred niekoľkými rokmi
Príspevok vláda mestu odklepla na svojom au- sme mali aj 400 aktivačných, dnes je ich len do 70. Z nich
gustovom výjazdovom rokovaní v Buzitke. Samo- niektorí sú PN, iní chodia na školenia. Reálne je nám
správa peniaze plánuje použiť na nákup zametacie- v jeden deň priemerne k dispozícii 20 až 30 ľudí, čo je
ho vozidla a dofinancovanie divadelnej techniky.
nedostatočné. Odráža sa to, žiaľ, aj na poriadku v meste,“
Ako priblížil primátor Attila Agócs, mesto po- zdôvodnil s tým, že druhým z dôvodov bol aj nový
žiadalo vládu o účelovú dotáciu vo výške 130-tisíc zákon, podľa ktorého musí mesto zabezpečovať
eur na nákup multifunkčného zametacieho vozidla
zimnú údržbu na všetkých svojich chodníkoch.
pre Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo (VPS).
Po prieskume trhu však predpokladajú, že vo ve„Využívať ho plánujeme najmä na chodníkoch. Dokáže rejnom obstarávaní by sa napokon zametací stroj
pozametať nielen odpadky či prach, ale s príslušenstvom dal vysúťažiť aj lacnejšie, ako je schválená dotácia.
dokáže vyčistiť aj nedostupné miesta od trávy, je v nej vy- „Preto v súčasnosti žiadame o zmenu časti jej účelu. Zosokotlaková „vapka“ a vie aj vysávať. Využili by sme ju statok peňazí by sme chceli využiť na dofinancovanie
aj v zime na zametanie snehu či solenie chodníkov,“ vy- ozvučovacej a osvetľovacej techniky do divadelnej sály
svetlil primátor. Podľa jeho slov sa mesto rozhodlo zrekonštruovaného kultúrneho domu,“ uzavrel.
pre tento krok, nakoľko počet aktivačných pracovníkov starajúcich sa o čistotu verejných priestranKlaudia Mikuš Kovácsová

ubrika „Váš názor nás zaujíma“ je priestorom pre
názory Fiľakovčanov. V jednotlivých číslach
v nej prinesieme novú tému, ktorá sa týka života
obyvateľov mesta. Krátko uvedieme problematiku
a načrtneme otázky, na ktoré nás zaujíma váš názor. Táto rubrika ponúka možnosť konštruktívne
reagovať na rozhodnutia samosprávy a dianie
v meste a môže tiež poslúžiť ako návod pre kompetentných na zlepšenie či vyriešenie danej problematiky.

Témou augusta bolo kultúrne vyžitie v meste. Čitateľov sme sa pýtali, či sú spokojní s možnosťami
kultúrneho vyžitia v meste počas celého roka a aký
druh podujatí by ešte v budúcnosti uvítali. Medzi
Fiľakovčanmi pravdepodobne vládne spokojnosť,
ani jednu odpoveď s podnetmi sme tentokrát nedostali :)

NOVÁ TÉMA MESIACA: ČISTOTA
VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Z roka na rok má samospráva k dispozícii menej
aktivačných pracovníkov. Tento fakt sa odráža aj
na čistote verejných priestranstiev. Samospráva
plánuje zakúpiť zametací stroj, ktorý by im prácu
zefektívnil.

VÁŠ NÁZOR: Ste spokojní s čistotou verejných priestranstiev v meste? Prikladáte
ruku k dielu aj vy, staráte sa o svoje okolie?
Zapojili by ste sa do organizovaných brigád na čistenie mesta? Aké ďalšie riešenia
by ste samospráve navrhli?
Vaše odpovede a reakcie môžete zasielať do 15.
októbra elektronicky na adresu tlacove@filakovo.
sk, do správy na stránke mesta na sociálnej sieti alebo v komentári pod súvisiacim príspevkom,
poštou na adresu Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
alebo osobne na podateľni MsÚ pod heslom „Fiľakovské zvesti – Téma mesiaca“.
Upozorňujeme, že odpovede obsahujúce vulgarizmy,
hanlivé výroky či osočovanie budú automaticky vylúčené. Zaradené budú reakcie s konštruktívnou kritikou
a návrhmi. Redakcia si vyhradzuje právo reakcie v prípade potreby jazykovo upraviť či skrátiť. Vaše reakcie
uverejníme v najbližšom vydaní Fiľakovských zvestí.
Spracovala: kmk
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Rubrika

Poslanci a ich služba Fiľakovčanom

Rubrika „Poslanci a ich služba Fiľakovčanom“ je plat– park, mestské kultúrne stredisko, múzeum a knižformou, v ktorej sa vám postupne predstavia všetci mestnica, školy a škôlky, futbalový štadión, opravy ulíc
skí poslanci. Každý z nich dostane štyri rovnaké otázky.
a chodníkov, osvetlenie v cintoríne a ešte veľa iných
Z ich odpovedí sa dozviete, čo pre vás doposiaľ urobili, čo
dobrých vecí.
presadili, aké majú ďalšie plány. Dostanú tiež priestor,
aby sa bez servítky vyjadrili k súčasnému smerovaniu Čo sa ešte chystáte pre ľudí urobiť, docieliť?
mesta a k politike samosprávy.
Ako poslanec vykonávam aj funkciu predsedu
komisie zdravotníctva a sociálnych vecí, v minulosti
som bol aj v iných komisiách. Našou úlohou je
pomáhať vedeniu mesta pri zlepšovaní niektorých
Odkedy ste poslancom a prečo ste sa tak rozhodli?
oblastí
života občanov, hoci práve v zdravotníctve
Poslancom MsZ som už od roku 1998, ak dobre pomesto
až
také veľké kompetencie nemá. Členovia
čítam, tak je to moje šieste volebné obdobie. A prenašej
komisie
okrem už spomínaného domova
čo? Vtedy ako štyridsiatnik som chcel prejaviť svoje
dôchodcov
boli
súčasťou prípravy Plánu sociálneho
názory, presadiť niektoré myšlienky, ovplyvňovať
rozvoja
mesta,
robili
sme prieskum v poskytovaní
chod mesta. Bol som zvedavý, ako čo v samospráve
zdravotnej
starostlivosti
a dlhé roky podporujeme
funguje a chcel som byť pri tom.
myšlienku vedenia vrátiť do Fiľakova röntgenové
Čo ste doposiaľ urobili pre obyvateľov mesta, respek- pracovisko a teraz ešte aj pohotovosť. Viackrát
tíve vo svojom obvode?
sme poukázali na to, aké odborné ambulancie
Otázka je na mieste, veď samospráva rovná sa ob- by v našom meste ešte boli potrebné a budem
čan. Vždy som sa zaujímal o ich každodenné prob- podporovať všetky snahy mesta dosiahnuť zmeny
lémy, vypočul som si ich názory, bez ohľadu na to, v tejto oblasti. Tiež sa snažíme poukazovať aj na
či sú z môjho alebo iného obvodu. Za dvadsať ro- problémy sociálne slabších rodín, napríklad so
kov môjho pôsobenia som vždy hlasoval za dobré záškoláctvom, užívaním omamných látok najmä
u mladých, fetovanie detí a podobne. Iniciovali sme
projekty, ktoré boli v prospech mesta a občanov a
pripájal som sa k tvorbe všetkých nariadení v mes- množstvo stretnutí rôznych subjektov zo sociálnej
te. Bol som pri zakladaní neziskovej organizácie, sféry aj so štátnymi organizáciami – napr. ÚPSVaR,
ktorá spolu s mestom vybudovala domov dôchod- pracovníkov terénnej sociálnej práce, komunitného
cov a som rád, že teraz v ňom môžem aj pracovať. centra, bezpečnostných zložiek a pravidelne sa
zúčastňujeme aktivít pre dôchodcov. Naďalej
Podporoval som projekty, ako napríklad bytovka
pre sociálne slabších, nájomná bytovka či rekon- budem podporovať stretnutia vedenia mesta
štrukcie a revitalizácie dôležitých objektov v meste s občanmi rôznych vekových i sociálnych skupín,

Jozef Tankina

Vedenie mesta diskutovalo s obyvateľmi

Z

ástupcovia mesta opäť diskutovali s občanmi. Vo štvrtok 19. septembra popoludní prebehlo v zasadačke mestského úradu občianske fórum. Obyvatelia mesta mali možnosť klásť otázky
a predkladať podnety vedeniu mesta a vypočuť
si ich ďalšie plány. Fóra sa však okrem zástupcov
mesta a mestských poslancov zúčastnila len hŕstka
ľudí. Dozvedeli sa viac o rozbehnutých investičných
projektoch a diskutovali o ďalších možnostiach na
rekonštrukcie ciest a chodníkov, o čistote v meste,
ale aj o susedských sporoch. Vedenie mesta plánuje,
v rámci politiky otvorenej komunikácie s obyvateľmi a zvyšovania transparenstnosti jeho činnosti, z
podobných občianskych fór urobiť tradíciu a verí,
že o ne bude čoraz väčší záujem.

kmk

Jozef Tankina. FOTO - Zoltán Schnelczer

cielene – s rodičmi záškolákov, ale aj s dôchodcami
(osveta pri ich bezpečnosti a ochrane pri nekalých
praktikách podomových predajcov a podobne).
Čo by ste zmenili na súčasnej politike mesta?
Myslím si, že terajšia politika vedenia mesta
a jej ciele sú dobre nasmerované, mesto sa pekne
buduje, skrášľuje a v tomto by som nemenil nič.
My, poslanci, však musíme viacej vplývať na
občanov, na svojich voličov, aby sme si to všetko,
čo sa nám doteraz podarilo docieliť, viacej chránili
a boli všímavejší aj k svojmu okoliu. Mojou víziou
a životným prianím je žiť plnohodnotne v peknom,
čistom, bezproblémovom meste, a to bude možné,
len ak na tom bude záležať všetkým. Preto by som
podporoval čo najviac stretnutí vedenia mesta
a poslancov s našimi občanmi.

ic

Predkladanie žiadostí o dotácie
Mestský úrad vo Fiľakove oznamuje, že termín na
predkladanie žiadostí o dotáciu pre organizácie
tretieho sektora z rozpočtu mesta na rok 2020 je
do 31.10.2019. O poskytnutí, resp. neposkytnutí
dotácie na rok 2020 budú žiadatelia informovaní najneskôr v termíne do 31.12.2019. Žiadateľov
upozorňujeme, že podľa zákona č. 346/2018 z.z.
o registri mimovládnych neziskových organizácií, mesto Fiľakovo nesmie poskytnúť verejné prostriedky takému žiadateľovi, ktorý nemá v registri
uvedené údaje v rozsahu podľa uvedeného zákona.
Všetky práva a povinnosti žiadateľov sú uvedené vo
VZN č. 6/2019, ktoré predkladatelia nájdu na webovom sídle mesta www.filakovo.sk.

Účastníci fóra. Foto - kmk

Vedeli ste, že....?

MsÚ

Zmena úradných hodín

dňa 11. októbra 1931 založili vo Fiľakove dávno očakávaný „Radioklub
pre Fiľakovo a okolie“? Sídlo mal vo Fiľakove a vzal si za povinnosť propagovať rádiofóniu medzi širším obyvateľstvom a napomáhať svoje členstvo. Za predsedu bol zvolený Viliam Hulita, riaditeľ továrne Sfinx, prvým
podpredsedom sa stal Rudolf Schlesinger, prednosta poštového úradu,
druhým podpredsedom Alexander Kertész, merník (merač, zememerač,
geodet, pozn. aut.) továrne Sfinx, tajomníkom železničný úradník Mikuláš
Šafčák, pokladníkom Edmund Freytag, technický úradník S.S.E.
Členovia výboru: Ľudevit Tary, páter Kóša Salvátor, Zoltán Gömöri, Ľudevit Rubinstein a Vojtech Roth.

Vladimír Cirbus

Mesto Fiľakovo oznamuje svojim občanom a klientom mestského úradu, že s účinnosťou od 4. 9. 2019 upravuje úradné hodiny
Mestského úradu Fiľakovo a Klientskeho centra mestského úradu Fiľakovo nasledovne:
Úradné hodiny mestského úradu:
Pondelok - Štvrtok: 7:30-11:30 / 12:30-16:00 hod.
Piatok: 7:30-11:30 hod.
Úradné hodiny Klientskeho centra mestského úradu:
Pondelok - Štvrtok: 7:30 - 16:00 hod.
Piatok: 7:30-11:30 hod.
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Mestské ocenenia v roku 2019 – Róbert Tomolya

Od dobrého len to dobré
Za úspechy dosiahnuté v oblasti starostlivosti o talenty a za vynikajúce učiteľské
úsilie v posledných rokoch, získava rad
radom ocenenia. V roku 2015 za prácu
s mladými talentmi získal cenu Zväzu
maďarských pedagógov na Slovensku,
v roku 2016 za úspešnú prácu v oblasti
vzdelávania ho mesto Fiľakovo ocenilo Plaketou J. A. Komenského, v tomto
roku získal ďalšie dve ocenenia – cenu
Bonis Bona od maďarského zväzu MATEHETSZ a Cenu mesta Fiľakovo. Nasledujúci rozhovor vám prinášame s Róbertom
Tomolyom, učiteľom gymnázia v odbore
matematika-informatika.
Keď sa pozrieme na tvoje ocenenia, vidíme, že pomoc a starostlivosť o talenty zohráva dôležitú úlohu v tvojej pedagogickej práci. Ako to robíš v praxi?
Krúžková činnosť je jednou z najvýhodnejších foriem starostlivosti o talenty, keďže v rámci nej vieme prehĺbiť učivo a prebieha tam aj príprava
na súťaže. Zapájame sa do domácich
a medzinárodných súťaží, kde sme
už neraz získali 3. až 1. miesto, napr.
na Matematickej súťaži maďarských
škôl na Slovensku, na Medzinárodnej
maďarskej matematickej súťaži, na
krajských a celoslovenských kolách
Olympiády z informatiky a matematiky, na matematickej súťaži Zrínyi
Ilona alebo na súťaži v programovaní Zenit. Realizuje sa aj taká forma
záujmového krúžku, kde fyzicky nie
sme v jednej miestnosti so študentami. Virtuálny krúžok programovania
je určený pre žiakov základných škôl
na južnom Slovensku, jeho cieľom
je vzbudiť záujem o programovanie
a o jeho pokračovanie na strednej
škole. V prvom rade sme oslovili maďarské školy z okolia a zo stredného
a východného Slovenska, avšak krúžok sa stal tak úspešným, že sa prihlásili aj zo západného Slovenska. Raz
do týždňa, vo vopred určených dvoch
hodinách, pracujeme vo virtuálnom
priestore so študentmi. V tomto roku
to bude tretí rok, čo realizujeme túto
formou záujmového krúžku, v ktorom mi veľmi pomohol môj bývalý
študent Tamás Both, dnes už univerzitný poslucháč. Toto je jedným
z druhov programov v starostlivosti o talenty. Stredoškoláci sa môžu
zapojiť aj v tomto roku do projektu
„Talentum – Digitálna Mánia“, ktorý
posilňuje ich kompetencie v digitálnej, matematickej a elektrotechnickej
oblasti.
Veľký pokrok sa dá dosiahnuť aj
v táboroch v oblasti starostlivosti
o talenty, pretože tam študenti počas
celého týždňa koncentrovane dostá-

vajú nové informácie. Prehlbujeme
poznatky z informatiky a z programovania, ale v programe nechýba ani
šport, hlavne turistika. Okrem toho
všetkého v Gymnáziu vo Fiľakove tiež
organizujeme celoštátne a medzinárodné súťaže. Organizáciu súťaže Infoprog, ktorá je celoštátnou súťažou
a súťažou Karpatskej kotliny maďarských stredných škôl, už štvrťstoročie
pokladám za svoju úlohu. Zúčastňujú sa na nej študenti štyroch štátov.
Ďalším mojím "dieťaťom" je Prírodovedný triatlon, ktorý sme odštartovali pred viac ako jedným desaťročím
a na zostavovaní úloh spolupracujem
dodnes. Pre základné školy tretíkrát
organizujeme súťaž AlgoritMánia
a do pripravovania úloh sú zapojení
aj naši študenti z gymnázia.

Róbert Tomolya preberá Cenu mesta. FOTO - Z. Schnelczer

Tebou vytvorený a vedený Spolok organizácií na podporu talentov, ktorého cieľom je podpora talentov v oblasti
informatiky, získal titul „Výnimočný
člen Národnej akreditovanej rady pre
rozvoj talentov“. K tvojím doterajším
výsledkom sú okrem tvojej pedagogickej činnosti, myslím si, potrebné aj
ďalšie aktivity.
Neodmysliteľnou súčasťou v podpore
talentov sú materiálne príjmy, ktoré
vieme zabezpečiť písaním a podávaní projektov, čo následne prináša aj
ich vyúčtovanie. Nevyhnutné je teda
organizačné úzadie, preto vznikol
Talentum. Vytvorenie spolku organizácií na podporu talentov však nestačí. Keď chceme dosiahnuť vynikajúcu
kvalifikáciu, organizáciu je potrebné
každý tretí rok akreditovať, musíme
spĺňať prísne podmienky. Fiľakovskému spolku organizácií sa to podarilo
už niekoľkokrát. Som členom viacerých odborných organizácií, snažím
sa spolupracovať s viacerými inštitúciami, do čoho spadajú aj základné
školy. Vytvorili sme aj cenu na gymnáziu. Cenu Talentum získavajú každoročne najúspešnejší žiaci na škole.
Snažím sa čeliť novým výzvam, preto
sa zaoberám aj rozvojom školského
učiva, vytváram nové projekty, testy,
programy na rozvoj nadania a na
získanie nových poznatkov. Taký
program je napríklad GeoGebra, ktorý študentom sprostredkuje učivo vizuálne zaujímavejším spôsobom.
Raz si v jednom rozhovore spomínal
v súvislosti s tvojou pedagogickou prácou, že nestačí dobre robiť to čo robíme,
ale treba konať aj dobré veci. K tomu
by som chcela dodať, že „od dobrého
dobré“ možno očakávať len od toho, kto
je vynikajúcim vo svojom odbore, čoho
dôkazom je aj cena Bonis Bona. Podľa

Pri preberaní Ceny J. A. Komenského v roku 2016. FOTO - MsKS

teba čo robí človeka dobrým učiteľom?
Neustále samovzdelávanie je mimoriadne dôležité, pretože len takto vieme držať krok s rozvojom. To sa týka
každého školského predmetu. Vždy
hovorím, že matematika sa mení raz
za sto rokov, ale informatika raz za
sto dní. Informatik musí byť vždy
pripravený a musí vedieť rýchlo prijať zmeny. V matematike je veľkou
výzvou, aby sme aj staré učivo vedeli
podať mladým. Toto pôjde len novými metódami, ktorých vytvorenie je
našou úlohou. Pravidelne uverejňujem články v odborných časopisoch,
vediem kurzy pre dospelých, učil som
aj na univerzite, získal som titul PhD.
Rád chodím na odborné konferencie,
nielen ako účastník, ale aj ako prednášateľ, kde mám možnosť predstaviť
svoje nové vývinové programy. Najnovšie ma zaujali Webináre. Sú to
semináre, ktorých sa viem zúčastniť
z domu cez internet. Do týchto seminárov sa prihlásime viacerí z rôznych štátov, pripájame sa do diskusie

a vzniknú nové nápady. Práve teraz
pracujeme na tom, aby sa celoštátny
projekt Deň programovania stal medzinárodným.
Doteraz spomínané veci dokazujú, že
tvoja pedagogická činnosť je rozsiahla
a okrem toho sa zaoberáš aj ďalšími vecami. Čo si myslíš o spoločenskej zodpovednosti pedagógov vo všeobecnosti,
o ich účasti v občianskych združeniach
a vo verejnom živote?
Vzťahy musia byť, veď všetko funguje cez siete. Preto vykonávam prácu
aj v takých organizáciách, ktoré sa
netýkajú priamo môjho odboru. Nie
som ľahostajný ani voči miestnemu
verejnému životu, osem rokov som
bol členom mestského zastupiteľstva
a členom rady, štyri roky som viedol
komisiu pre školstvo. Vo voľnom čase
som bol rádioamatérom, teraz sa zaoberám skôr odbornými vecami. Jedno je isté, treba chodiť s otvorenými
očami a byť otvorený.

Andrea Illés Kósik, preklad: kp
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Dobrovoľníci spríjemnili deň seniorom
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Škôlkarom a školákom sa
začal nový školský rok

Ilustračné foto - pixabay.com

V

Fotky - Nezábudka n.o.

N

ezábudka n.o., sa v stredu 18. septembra, už
po desiatykrát, zapojila do Týždňa dobrovoľníctva organizovaného Centrom dobrovoľníctva
v Banskej Bystrici.
Do areálu zariadenia už tradične zavítali študenti
fiľakovského gymnázia, členky Klubu dôchodcov,
dobrovoľníci z verejnosti, rodinní príslušníci našich
klientov, členovia sociálnej komisie pri MsZ vo Fiľakove a po pracovnej dobe aj mnohí zamestnanci
nášho domova. Dobrovoľníci sa venovali klientom
v rámci krúžku šikovných rúk, kde spolu vyzdobili
nástenku s jesennou tematikou alebo si zahrali so
seniormi ping-pong a iné hry.

Niektorí pomáhali v kuchyni pri čistení zeleniny
a zemiakov, iní sa venovali imobilným klientom
na ich izbách. Chlapci z gymnázia a členovia
sociálnej komisie vyčistili vonkajší areál, pohrabali
a odpratali napadané lístie. Celkovo sa podujatia
zúčastnilo 71 osôb.
Všetkým dobrovoľníkom sa chceme v mene našich klientov úprimne poďakovať za to, že sa do
tejto akcie zapojili, prišli pomôcť a spríjemnili nám
tento krásny slnečný deň.

Beáta Benčíková, sociálna pracovníčka

Mobilný zber nebezpečných odpadov

D

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo
sú dve materské, štyri základné školy a jedna
základná umelecká škola. V oboch škôlkach bolo
k 2. septembru zapísaných celkom 316 detí (o 15
viac ako v minulom roku) v celkovo 17-tich triedach. O škôlkarov sa stará spolu 34 učiteliek.
Do dvoch základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským nastúpilo 2. septembra 540 žiakov,
z toho 58 prváčikov. V celkovom počte 27 tried sa
o ich vzdelávanie stará 39 pedagógov, 9 vychovávateliek a asistentov učiteľa.
Ďalšie dve základné školy s vyučovacím jazykom
maďarským navštevuje tento rok spolu 878 žiakov
v 46 triedach, vrátane 89 prvákov a 8 detí v jednom
nultom ročníku (na ZŠ Mocsáryho). Vzdelávanie
a mimoškolské aktivity im zabezpečuje 79 pedagógov a 10 vychovávateľov i asistentov učiteľa.
O počtoch žiakov v umeleckej škole (kde v čase
našej uzávierky ešte prebiehajú doplňujúce zápisy),
o financovaní škôl a predovšetkým o systéme
tzv. bezplatných obedov a počtoch stravníkov
v jednotlivých školských jedálňach, prinesieme informácie v nasledujúcom vydaní našich mestských
novín.

Iveta Cíferová

Seminár o ľudovej piesni

vakrát do roka (na jar a na jeseň - vždy v sobotu) zmluvne oprávnená organizácia DETOX s.r.o.
uskutočňuje mobilný zber nebezpečných odpadov v meste. Každý občan má možnosť bezpečne sa
ilovníci ľudových piesní sa 19. októbra môžu
zbaviť nasledovných nebezpečných látok: autobatérie, nikel-kadmiové batérie, farby, lieky a pesticídy po
zúčastniť odborného seminára spojeného
záručnej dobe, opotrebovaný motorový olej, olejové filtre, nádoby od oleja, skazené jedlé oleje a tuky, pos
kultúrnym
programom v priestoroch mestského
škodené ortuťové teplomery, zvyšky chemických látok, chemicky znečistené textílie a žiarivky.
kultúrneho
strediska.
Podujatie prináša do FiľakoMobilný zber sa uskutoční na ôsmich vyhradených zberných miestach, na ktorých sa zberné vozidlo
va Spolok hudobného folklóru (SHF) z Bratislavy.
zdrží 20-30 minút.
Seminár o ľudovej piesni SHF usporadúva ako
odborné muzikologické podujatie od roku 2003.
Spolok pri realizácii svojich zámerov, cieľov i konkrétnych úloh, stavia svoju pôsobnosť na systemaUlica
Umiestnenie zastávky
Čas
tickom a dlhodobom mapovaní jednotlivých oblastí
a regiónov Slovenska, preto organizuje svoje aktivikrižovatka ulíc Mlynská
Mlynská 65
8.30 - 9.00
ty v rôznych mestách i obciach. V tomto roku bude
a Viničná (Urbánka)
pokrývať oblasť Novohradu a čiastočne aj Gemera.
pred
areálom
VPS
(bývalý
Zväzarm)
na
Farskej
Farská lúka 3
9.05 - 9.35
Tematika bude riešiť otázky uchovávania ľudolúke
vej
hudobnej kultúry, referentmi budú renomovaní
pred Hostincom Pepita
kpt. Nálepku 13
9.40 -10.00
muzikológovia
zo Slovenska i z Maďarska, najmä
na Ul. kpt. Nálepku
však zberatelia, spracovávatelia a šíritelia ľudového
križovatka ulíc Družstevná a Kvetná
Družstevná 19
10.30 -10.50
umenia v spomínaných regiónoch. Záverom dňa
sa
predstavia sólisti speváci a inštrumentalisti slopred
budovou
Filbyt
1. mája 50
10.55 -11.15
venského a maďarského folklóru z novohradského
na Ulici 1. mája
regiónu.
križovatka ulíc Jánošíkova a Kalajová
Jánošíkova
11.20 -11.50
Seminár je určený širokej verejnosti, členom folkrižovatka
ulíc
Vajanského
a
Štúrovej
klórnych
skupín, súborov, kolektívov i jednotlivŠtúrova
12.20 -12.50
(pri garážach)
com zaujímajúcich sa o folklórne dianie. Spoluorganizátorom podujatia je mesto Fiľakovo, Mestské
križovatka ulíc Sládkovičova a Parková
Sládkovičova
12.55 -13.30
kultúrne stredisko vo Fiľakove a Novohradského
osvetové stredisko.
Informácie: VPS Fiľakovo: tel.: 047 / 333 71 40
Dátum nasledujúceho zberu: jar 2020
Norbert Varga, MsKS
Detox, s.r.o.:
tel.: 048 / 471 25 25

M

Termín zberu: 26. októbra 2019 (sobota)
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Začiatok nového školského
roka priniesol niekoľko zmien

Z

ákladná škola na Farskej lúke
a primerané edukačné materiály
začína školský rok 2019/2020
a programy.
s celkovým počtom žiakov 174, čo
Výučba cudzieho jazyka – anje o 17 žiakov viac ako v predchá- glického – už od 1. ročníka a výučdzajúcom školskom roku. Teší nás
ba medzi žiakmi obľúbeného šporzáujem rodičov, ktorí sa rozhodli
tu florbalu sú u nás už osvedčenou
zapísať svoje deti k nám, ďakujeme
tradíciou. Na 2. stupni je zavedený
im za prejavenú dôveru. Je naším
vlastný vyučovací predmet, malý
spoločným úsilím byť priateľskou
ekologický farmár. Naše školské
a ústretovou rodinnou školou.
dni sú obohatené o množstvo spoRiaditeľom školy je Marian Bozó, ločných akcií a netradičných foriem
zástupkyňa Zuzana Sznidová je
vyučovania, napríklad každoročsúčasne školským špeciálnym peda- ne usporiadaný Deň zvierat, Deň
gógom, výchovným poradcom školy
Zeme, Pasovanie prvákov, exkurzie
sa stal Gabriel Nagy. Pedagogický – minulý rok sa veľkému záujmu
zbor i nepedagogickí zamestnanci
tešila návšteva Viedne i poznávací
školy tvoria výborný tím po odbor- výlet v Pieninách.
nej i ľudskej stránke. Usilujeme sa
Komplexnú starostlivosť pre žiao to, aby sa u nás žiaci cítili dobre, kov 1. – 5. roč. po vyučovaní zabezaby mali chuť učiť sa a napredovať
pečujú dve vychovávateľky v dvoch
a škola im k tomu vytvára čo najlep- oddeleniach ŠKD a všetci naši žiaci
šie podmienky.
majú možnosť vybrať si z pestrej
Počas letných prázdnin prebehla
ponuky krúžkov a školských akpravidelná kontrola a údržba bu- cií, môžu využívať služby školskej
dovy školy a školského oddychové- knižnice alebo regenerovať svoje
ho areálu s altánkom a pocitovým
sily v relaxačnej miestnosti.
chodníkom. Žiaci si v septembri
Škola poskytuje počas rekonzasadli do čistých, upravených tried
štrukcie MŠ Daxnerova svoje moa prváčikov čakali na laviciach aj
derne vybavené priestory, samopripravené balíčky školských pomô- statné spálne a relaxačnú miestnosť
cok, ktoré našim najmladším žiakom
v budove B trom oddeleniam makaždoročne zadarmo poskytujeme
terskej školy. Veríme, že budú u nás
vďaka OZ Kvapky rosy.
spokojní.
Máme moderne vybavené triedy
Školu považujeme nielen za cena učebne – všetky triedy školy aj
trum vzdelávania, športu a kultúry,
samostatné miestnosti ŠKD sú vyba- ale najmä za otvorené spoločenstvo
vené interaktívnou tabuľou, prístu- ľudí.
pom na internet, naši pedagógovia
Zuzana Sznidová
pri svojej práci využívajú notebooky

Nový školský rok je už v plnom prúde

U

plynuli dva mesiace letných
prázdnin a my sme sa znova
ocitli v školskej realite. Prázdniny žiakom ubehli veľmi rýchlo a oni už opäť
zasadli do školských lavíc. V tomto
školskom roku ich bude navštevovať
ZŠ na Školskej ulici celkom 366. Bude
sa im venovať 33 pedagogických zamestnancov školy, z toho 26 učiteľov,
5 vychovávateliek a 2 asistentky učiteľa (v rámci realizácie projektu „V základnej škole úspešnejší“). O plynulý
chod školy sa bude starať jedna administratívna pracovníčka a 5 prevádzkových zamestnancov. Súčasťou školy
je aj zariadenie školského stravovania,
ktorého prevádzku bude zabezpečovať 6 zamestnancov (od 1. septembra pribudla jedna zamestnankyňa
v rámci realizácie projektu „Pracuj
v školskej kuchyni“).
Škola má v každom ročníku dve
triedy a pre mladších žiakov je pripravených 5 oddelení školského klu-

bu detí, ktoré sú v prevádzke ráno
od 6:30 do 7:35 a po vyučovaní do
17:00 hodiny. Ako každý september,
aj teraz sme privítali nových žiakov.
V tomto školskom roku ich začalo
školu navštevovať 46, z nich je 42
prvákov. Im sa začalo nielen nové
obdobie života, ale čakajú ich aj nové
povinnosti. Začiatky môžu byť pre
niektorých náročné, ale netreba sa
obávať. My, učitelia, sme na to, aby
sme im pomohli. Taktiež chceme
osloviť rodičov prvákov, aby svojim malým žiačikom doma pomáhali,
aby boli pomocníkmi nám, učiteľom.
Prvý školský rok je pre dieťa náročný
a veľmi dôležitý, lebo tu žiak získava
návyky k svojmu ďalšiemu vzdelávaniu. Preto spoluprácu rodičov prvákov považujeme za veľmi podstatnú.
Ani počas letných prázdnin škola
nespala. Práve naopak, intenzívne
sme sa pripravovali na nový školský rok. Na žiakov školy čaká od

Vážení rodičia, milí žiaci!

Detský folklórny súbor MALÁ RAKONCA srdečne očakáva záujemcov maďarského ľudového tanca vo veku od 9 do 12 rokov medzi svojich členov.
Nácviky súboru sa konajú v pondelok, od 14:45 do 17:00 v tanečnej sále ZŠ
Farská lúka (po dokončení rekonštrukcie MsKS v priestoroch MsKS). Členstvo je bezplatné. Prihlásiť sa môžete ešte začiatkom októbra, pred nácvikom.

ŠKÔLKA VOLÁ !
Klopi, klopi brána, otváraj sa zrána.
Ide detí ako smetí, do školičky
každý letí.
Klopi, klopi brána, otváraj sa zrána.
septembra otvorila svoje brány aj
2.Materská
škola na Štúrovej ulici

a po lete opäť privítala malých aj väčších škôlkarov v peknej zrekonštruovanej budove materskej školy. V júli
bola ešte materská škola v prevádzke
a pani učiteľky zabezpečili pre 100
detí z oboch materských škôl v meste
zaujímavé sezónne činnosti. V auguste, kedy mala materská škola prerušenú prevádzku, sa realizovali upratovacie práce, zhotovilo sa nové ohradenie
jedného pieskoviska, zhotovili sa chýbajúce zábradlia pri vstupoch do
budov materskej školy a začali sa aj
práce s úpravou školského dvora po
rekonštrukcii.
V septembri nastúpilo do materskej
školy 154 detí, čím sa kapacita naplnila na 100%. V novom školskom roku,

septembra niekoľko zmien. Ešte pred
začiatkom letných prázdnin sa nám
pomocou miestnych firiem Dometic
Slovakia s.r.o. a OK Trend Fiľakovo s.r.o., ich predstaviteľov Františka Biala a Michala Olšiaka, i našich
rodičov a zamestnancov, podarilo
zrekonštruovať doskočisko a guľový
sektor na školskom dvore, za čo im
patrí obrovská vďaka. Veľké poďakovanie patrí aj zriaďovateľovi školy,
mestu Fiľakovo, vďaka ktorému sa
nám podarilo vymeniť svetelné zariadenie školskej telocvične. Žiakom tak
na vyučovaní v telocvični už slúžia
moderné LED svietidlá, ktoré vystriedali niekoľko desiatok rokov staré
lampy. Tešíme sa aj rekonštrukcii
priestorov pred hlavným vchodom
školy. Starú asfaltovú plochu vystrieda krásne nádvorie s novým prístupovým chodníkom.
Tento školský rok sa žiaci školy
budú vzdelávať už iba podľa jedného,
tzv. inovovaného školského vzdelávacieho programu. Škola, samozrejme,
ponúka vyučovanie dvoch cudzích ja-

okrem každodennej výchovno-vzdelávacej činnosti, učiteľky naplánovali pre deti podujatia, ktoré už majú
v materskej škole svoju tradíciu. Novou aktivitou v triede predškolákov
bude v tomto školskom roku postupné zavádzanie prvkov technickej výchovy. Učiteľky z triedy predškolákov
absolvovali vzdelávanie k projektu
Technická škôlka s názvom „Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní“, ktorého realizátorom bol Štátny
pedagogický ústav v Bratislave. Jedná
sa o rozvíjanie elementárnych technických zručností detí s cieľom zvýšiť ich záujem o technické činnosti.
Ďalšou novou aktivitou, ktorú máme
naplánovanú, je zorganizovanie celoškolského kola „Matematickej olympiády“.
Aj v tomto školskom roku nás čakajú dni naplnené tvorivou prácou a dúfame, že sa nášmu kolektívu podaria
splniť všetky naplánované ciele a zrealizovať všetky aktivity a podujatia.

Helena Kecskemétiová,
riaditeľka MŠ

zykov (anglický a nemecký) a v druhom ročníku sme posilnili vyučovanie
matematiky. Aj tento školský rok sme
žiakom školy naplánovali základný
a zdokonaľovací plavecký výcvik,
lyžiarsky výcvik a školu v prírode.
Okrem toho na nich čakajú zaujímavé tematické exkurzie a výlety. Na
zmysluplné trávenie voľného času, či
prípravu na súťaže a olympiády, budú
mať žiaci po vyučovaní k dispozícii
20 záujmových krúžkov. Novinkou
sú regionálny krúžok, atletika pre
mladších žiakov a krúžok literárnej
tvorby. Naši pedagógovia opäť naplánovali žiakom a ich rodičom množstvo už tradičných akcií a podujatí,
ku ktorým tento rok pribudnú aj
nové. Podrobné informácie o všetkých našich aktivitách sú prístupné
na webovej stránke našej školy.
Všetkým našim žiakom, ich rodičom a zamestnancom školy želáme
úspešný školský rok 2019/2020.

Štefan Ujpál,
riaditeľ školy
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Zahájenie roka na Daxnerovej ulici

M

aterská škola začala nový školský rok 2019 – 2020 netradične v nových,
ale len dočasných priestoroch, ktoré nám poskytli všetky základné
školy z dôvodu začatia realizácie úspešného projektu zameraného na rekonštrukciu častí komplexu budov materskej školy. Zriaďovateľ MŠ vydal pokyn,
podľa ktorého je areál školy od 20. augusta 2019 vyhlásený za stavenisko
a bude z bezpečnostných dôvodov uzavretý až do ukončenia stavebných prác.
Predprimárne vzdelávanie 157 detí, vrátane ich stravovania, bude zabezpečené
v náhradných priestoroch v štyroch základných školách mesta.
Rodičia, resp. zákonní zástupcovia detí, boli oboznámení na mimoriadnych
rodičovských združeniach o danej skutočnosti a súhlasili s prerušením prevádzky materskej školy s tým, že ich deti budú umiestnené do náhradných priestorov.
S deťmi boli rozmiestnení aj 17 pedagogickí zamestnanci a technický personál.
Deti aj zamestnanci boli rozmiestnení nasledovne:
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo :
19 detí
Základná škola Štefana Koháriho II., Mládežnícka ul., Fiľakovo:
60 detí
Základná škola Lajosa Mocsáryho , Farská lúka 64/B, Fiľakovo:
22 detí
Základná škola, Farská lúka 64/A :
56 detí
Technický personál je zaradený na týchto školách nasledovne:
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo : 1 kuchárka , 1 školník
Základná škola Štefana Koháriho II., Mládežnícka ul., Fiľakovo: 1 kuchárka,
1 hl. kuchár, 1 upratovačka
Základná škola Lajosa Mocsáryho , Farská lúka 64/B, Fiľakovo: 1 kuchárka,
1 upratovačka
Základná škola, Farská lúka 64/A : 1 vedúca ŠJ , 1 upratovačka-práčka
Do náhradných priestorov v základných školách bol prevezený aj nábytok
– police, stoly, stoličky, koberce, ležadlá, prikrývky, hračky, učebné pomôcky.
Do školskej jedálne detské stoly, stoličky primerané veku detí, taniere, príbory,
šálky, riady. Tovarové zásoby pre ŠJ zo skladu boli presunuté do ŠJ pri MŠ –
Óvoda na Štúrovej ulici. Pri sťahovaní nám boli nápomocné všetky základné
školy a preto im patrí veľká vďaka, v neposlednom rade sa chceme poďakovať
aj vedeniu a pracovníkom podniku VPS, ktorí nám zabezpečili plynulý prevoz
potrebného nábytku, hračiek a učebných pomôcok, ako aj iných drobností
k plynulému chodu našej školy.
Deti, rodičia ale aj kolegovia si pomaly zvykajú na nové priestory a podmienky. Každý je v očakávaní, aký nový vzhľad získa naša materská škola po rozsiahlej rekonštrukcii. Naši drobčekovia, ich rodičia a všetci zamestnanci školy
na to trpezlivo a s nadšením čakáme.
Danica Vargová, riaditeľka MŠ
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v októbri 2019
Výstava „30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
do
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
29. 11.
Spoluorganizátori: Štátna ochrana prírody SR,
Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina
Stretnutie generácií
04. 10. Miesto: Kultúrny dom v Biskupiciach
Organizátor: MO Jednoty dôchodcov vo Fiľakove
X. ročník festivalu Kvet vína
Sprievod pri príležitosti vinobrania (Námestie slobody)
Ochutnávka miestnych vín (Pivničný rad)
05. 10. Ples (Vináreň Kállai)
Organizátori: ZO Csemadok vo Fiľakove, OZ Pivničný rad,
OZ Iuvenis Neogradiensis
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

15:00

14:00
19:00

Spomienka na aradských martýrov
Miesto: Námestie padlých hrdinov
07. 10.
15:30
Organizátori: OZ Koháry Fiľakovo, MO Csemadok Fiľakovo
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
LiteraTúra VI.
Prezentácia knihy
Hosť: Katalin Juhász, poetka
Moderátorka: Katarína Zsélyiová
10. 10. Podujatie prebieha v maďarskom jazyku.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na kultúru národnostných menšín.

12. 10.

II. ročník medzinárodného stretnutia speváckych
zborov pod názvom „KÝM ŽIJEŠ, SPIEVAJ!”
Miesto: Kultúrny dom v Biskupiciach
Organizátor: PRO KULTÚRA – mužský spevácky zbor

16:30

16:30

Seminár o ľudovej piesni – Uchovávanie ľudovej hudobnej
kultúry v oblasti Novohradu.
Odborný seminár spojený s kultúrnym programom.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
09:30
19. 10.
Organizátori: Spolok hudobného folklóru (Bratislava),
mesto Fiľakovo, Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Novohradského osvetové stredisko
(Lučenec)
Blahoželanie jubilantom
24. 10. Miesto: MsÚ – Veľká zasadačka
Organizátori: mesto Fiľakovo, zbor pre občianske záležitosti

14:00
15:00

LiteraTúra VI.
Literárna beseda
Hosť: János Háy, spisovateľ
Moderátorka: Alinda Veiszer
24. 10. Podujatie prebieha v maďarskom jazyku.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na kultúru národnostných menšín.

16:30

Attila Galambos – prednáška o školskej šikane
25. 10. Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Oslavy jubilantov
26. 10. Miesto: ZŠ Š. Koháriho II. – jedáleň
Organizátor: Klub dôchodcov vo Fiľakove

Ilu. foto - pixabay.com

15:00

* organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu
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Futbalový tábor FTC priniesol deťom množstvo zážitkov

V

dňoch 13. až 16. augusta sa uskutočnil 4. Futbalový tábor FTC Fiľakovo. Zúčastnilo sa ho
49 detí nielen z Fiľakova, ale aj z Lučenca, okolitých
obcí (Radzovce, Čakanovce, Prša, Holiša, Trebeľovce, V. Dravce, Buzitka), dokonca aj z Dunajskej Stredy. Tréningy boli zamerané na rozvíjanie pohybových schopností a osvojenie futbalových zručností
zábavnou formou.
Prvý deň sme trénovali na štadióne FTC. Ranný
tréning prebiehal od 9:30 do 12:00, deti mali možnosť zdokonaliť si ovládanie lopty, cit pre loptu
a tiež obojnohosť. Po chutnom obede sme sa presunuli do areálu ZŠ Š. Koháriho II., kde sme mali
k dispozícii vodné atrakcie (aquazorbing, bazén,
živé kalčeto, kolotoč, skákací hrad so šmýkačkou),
cukrovú vatu na doplnenie energie a každý deň
sme počas olovrantu dopĺňali aj vitamíny.
Druhý deň sa s nami počasie zahrávalo, no my
sme mali k dispozícii miestne telocvične, kde sme
absolvovali dvojfázový tréning. Pred druhou fázou
tréningu sme program obohatili o ping-pong, stolný futbal a navštívili sme miestnu kolkáreň, kde si
deti vyskúšali aj tento typ športu. Tretí deň nám
počasie prialo a tréningy boli zamerané na nácvik a zdokonaľovanie technických schopností,
tzv. kľučkovanie. Obed sme absolvovali v Čakanov-

ciach v Bázsán-vendégház, odtiaľ sme sa pešo presunuli na Pacek-lovastanya kde nás čakala prekážková dráha v lese, lukostreľba, ukážka používania
stredovekých zbraní, turistika s environmentálnym
zameraním a hravé súťaže v skupinách. Posledný štvrtý deň si deti vyskúšali lezecké schopnosti
na lezeckej stene a bolo nám cťou privítať Ádáma
Szabadosa z Budapešti (držiteľ svetového rekordu)
a jeho zverencov (Mag Marcel, Nagy Kristóf, Hubay Dominik), ktorí po frístajlovej ukážke deťom
aj prakticky ukázali rôzne triky. Medzi účastníkmi
sme vyžrebovali vecné ceny ako futbalové dresy,
tréningové pomôcky a poukážku na futbalový zájazd. Radosť nám spravili aj rodičia, ktorí sa zapojili
do tréningu a zahrali si zápas proti svojim deťom.
Zápas mal veľký úspech. Na záver nás čakalo slávnostné vyhodnotenie, na ktorom každé dieťa dostalo pamätné tričko FTC, ďakovný list, futbalový
album s nálepkami a iné drobnosti.
Celý týždeň sa niesol v rodinnej atmosfére plnej
zábavy, detského smiechu, ale aj tvrdej driny a výdrže. Deti si odniesli množstvo zážitkov, spoznali
nových kamarátov, strávili dni plné pohybu a vyskúšali si rôzne športové atrakcie.
Touto cestou sa chceme poďakovať za finančnú podporu Banskobystrickému samosprávnemu

Cyklistom FTC sa blíži ku koncu piata sezóna

P

očas sezóny malo Fiľakovo vďaka cyklistom
z FTC zastúpenie vo všetkých kolách Slovenského pohára horských cyklomaratónov, ale
aj v ďalších súťažiach horskej a cestnej cyklistiky a športových odvetviach. Marian Šimon
začal sezónu už v januári, keď v Stupave skončil zo 184 cyklistov vo svojej kat. na 22 mieste, vo svojej kat. bol ôsmy, Tomáš Ádám 36-ty.
Vo februári v behu na lyžiach, podujatí Biela stopa
SNP, reprezentoval FTC Fiľakovo František Földeš,
v sobotu zvládol 25 km voľným štýlom (58. miesto),
v nedeľu 30 km klasicky (30. miesto). Cez cieľovú
čiaru dobehlo počas víkendu viac ako 950 pretekárov.
Od apríla do septembra sú na programe cestné
a horské cyklomaratóny. Pravidelne viactisícovú
návštevnosť majú viackolové poháre Škoda bike
open tour a MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR. V
ňom sa tento rok darilo Marekovi Matúškovi, keď
v prvom kole skončil tretí a po absolvovaní 5-tich
kôl skončil na peknom celkovom 6. mieste. Marian
Šimon skončil 16-ty.
Výskedky Škoda Bike Open Tour po 5-tich kolách
zo 6:
kat. M 19-39: 13. Marian Šimon 4808.86 b., 46. Ma-

rek Matúška 3500.60 b., 49. Marek Ujpál 3443.64
b., 60. Marek Cibuľa 3200.31b., 166. Tomáš Ádám
1714.18 b., M 40-49: 38. Gabriel Bálint 2998.95 b.,
48. Ján Híves 2629.93
Najviac za jedny preteky našľapal na 24-hodinom
cestnom preteku Marek Cibuľa, 474 kilometrov mu
stačilo na 17. miesto. Najviac za jedno podujatie na
24-hodinom horskom maratóne našľapali Marian
Šimon a Diana Cetlová (Energia FTC) so 420-timi
kilometrami skončili na 2. mieste.
Najdlhším absolvovaným krosovým behom bola
20 km-ová trať s prevýšením 660 m v Divíne, v kat.
nad 40 r. skončil Zoltán Illéš na 8. mieste. Najdlhší,
a zo všetkých maratónov na Slovensku a najťažší, horský cyklomaratón HORAL Krejzi s 134 km
a s celkovým prevýšením 4500 m zvládol Marian
Šimon za 8:30 hod. na celkovom 33. mieste.
Najmladším v FTC a na stredných tratiach k najrýchlejším patrí Marek Ujpál, ktorý sa v sezóne zaradil do kategórie 19-39 r., v najväčšej konkurencii
medzi mužmi v pohári Škoda bike open tour je na
49. mieste, v Lučenci skončil štvrtý. Najviac top 3
umiestnení získal Marian Simon, bol prvý v Lučenci a v kombinácii 74+8 km v Stupave, druhý
v 24-hodinovom maratóne a na cyklomaratóne
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kraju, vďaka nej sme mohli pokryť náklady na tábor
a tým odbremeniť rodičov od zvýšených výdavkov.
Ďalej ďakujeme Henriete Vankó, mestu Fiľakovo,
OZ FTC, miestnym podnikateľom - reštauráciám Gól, Victory a Bebek, papiernictvu Tankina,
firmám SAFI- Péter Sáfrány, Falcon sport, www.
brest.sk, www.realtherm.sk, Bázsán vendégház &
Pacek lovastanya, Berta Attila, Sanyimu Mede, Robovi Magovi, Katke Czupperovej, trénerom: Štefan
Lazsík, Gabriel Nagy, Péter Sáfrány, Csaba Pauk,
Miro Žilík, Kristián Čaba, Miro Libiak, stolnotenisovému a kolkárskemu oddielu, miestnym školám
a ďalším členom našej futbalovej rodiny.
Deťom prajeme veľa ďalších športových a osobných úspechov a na budúci rok sa stretneme opäť.

Sebastián Gáspár, manažér mládeže FTC
v Liptovskej Lúžnej, tretí: v Stupave 76 km, Spišských Extreme 111.
Najvzdialenješí pretek absolvovali traja naši
v Rakúsku 580 km, v konkurencii 540-tich pretekárov z 12-tich krajín na 74 km trati skončili na
21, 23 a 45. mieste. Najšialenejší nepretekársky
výkon roka predviedol Marek Cibuľa, ktorý 18. 4.
vyšiel na najvyšší vrch Cerovej vrchoviny Karanč
6x. Jeho výjazd mal 103 km, pričom zdolal 3370 m
prevýšenia a trvalo mu to 8,5 hodín. Výkonosť by
u mnohých išla vyššie, to by ale trénerom nemohli
byť len gps aplikácie. Obľubenými trasami našich
sú hrebeňovky okolo Ratky, Medveš, Karanč. Čoraz viac z nás jazdí na cestnom bicykli, kedže stav
asfaltových ciest sa zlepšil vo všetkých okolitých
okresoch, obľúbené sú okruhy Šalgotarján - Litke,
Cered – Šalgótarján, Poltár – Rimavská Sobota, Lučenec – Polichno.
Farby FTC v tejto sezóne hájili: Marek Ujpál,
Gabriel Bálint, Ján Híves, Števo Krpeľan, Marek Cibuľa, Adrián Ferencz, Marek Matúška, Marian Šimon, Zoltán Illéš, Tomáš Ádám a František Földeš.
Ďakujeme mestu Fiľakovo a OZ FTC za podporu a
prajeme všetkým čitateľom zvestí a kolegom z ďalších športových odvetví veľa radosti a úspechov!

Zoltán Illéš
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