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Attila Agócs: Máme za sebou jedno z vrcholových období v rozvoji mesta
Prinášame rozhovor s primátorom mesta
Attilom Agócsom, s ktorým sme bilancovali
rok 2019.
Minulý rok sa začal personálnymi zmenami. Prvá
výmena prebehla na pozícii viceprimátora.
Po dlhom období sa udiali pomerne výrazné personálne zmeny v najužšom vedení mesta. Od januára som menoval do funkcie nového viceprimátora
Attilu Visnyaiho. V polovici roka prebehla aj voľba
novej hlavnej kontrolórky, ktorou sa stala Judita
Mihályová. Po vyše dvoch desaťročiach vymenila Ladislava Estefána, ktorý odišiel do dôchodku.
Hoci obaja prišli z iného prostredia, svojich úloh sa
zhostili zodpovedne.
Zmeny však nastali aj v iných oblastiach. Prebiehali
viaceré rekonštrukcie či výstavby. Ste s ich výsledkami spokojný?
Rok 2019 by som charakterizoval ako rok veľkých
investícií. Medzi najvýznamnejšie určite patrilo dokončenie rozsiahlej rekonštrukcie budovy kultúrneho strediska – Klubu. Stále nám ostáva dotiahnuť
tu niektoré veci, napríklad dokúpiť techniku do divadelnej sály. Hotová by mala byť vo februári. Koniec roka patril odovzdaniu mestskej tržnice, ktorá
bola jednou z mojich priorít, keď som nastupoval
prvýkrát na post primátora. Na tomto projekte sme
pracovali skoro štyri roky a myslím si, že sa nám
podarilo krásne dielo. Taktiež prebieha veľká rekonštrukcia podhradia, ktorú sme pripravovali tri
roky. Vyasfaltovali sme čiastočne ulice v podhradí,
dokončili sme vydláždenie Podhradskej ulice, postavili sme veľké parkovisko pre turistov a začali
s rekonštrukciou vínneho domčeka. Pokračovať
budeme na jar. Od tohto projektu očakávame, že sa
staré ošarpané domy v podhradí vykúpia podnikateľmi a vzniknú tu malé obchody.
Investovalo sa však aj do vzdelávania. Z čoho sa financovalo také množstvo prác?

Medzi veľké investície patrili aj rekonštrukcie
oboch materských škôlok. Na začiatku roka sme
odovzdali deťom škôlku na Štúrovej ulici, v ktorej
sme postavili jednu novú triedu a budovu čiastočne
zrekonštruovali. Zateplenia a vonkajšej obnovy budovy sa dočkala počas roka aj škôlka na Daxnerovej
ulici. V rámci vzdelávania sme zainvestovali aj do
ZŠ Mocsáryho, kde sme vytvorili vďaka úspešnému projektu podmienky na inkluzívne vzdelávanie
a obnovili sme sociálne zariadenia v tamojšej telocvični. Drvivá väčšina spomínaných projektov bola
hradená z dotácií z rôznych zdrojov. Práve preto
im predchádzala náročná administratívna príprava.
Dá sa povedať, že sme z vonkajších zdrojov do mesta pritiahli investície v miliónoch eur.
Čo ešte považujete za dôležité momenty minulého
roka?
Jednou z kľúčových bola tiež investícia do novej
požiarnej zbrojnice pre našich dobrovoľných hasičov. Niekoľko týždňov po odovzdaní ich sídla
dostali od ministerstva vnútra aj nové zásahové
vozidlo. Počas roka sme otvorili inertnú skládku
v bývalom kameňolome, ktorú spravujú naše Verejnoprospešné služby mesta. Im sme na začiatku
roka zakúpili aj štyri rotačné kefy na odpratávanie snehu, ku koncu roka tiež dostali vďaka dotácii z Úradu vlády SR multifunkčné zametacie auto.
Z dotácie od tohto úradu a vlastných zdrojov sme
tiež postavili multifunkčné ihrisko za gymnáziom.
Z každoročných investícií nechýbali tie do kamerového systému, v ktorom nám pribudlo 19 nových
kamier. Vyasfaltovali sme nové ulice, napríklad
dlho zanedbávanú Ulicu B. S. Timravy. Bohatý bol
aj náš kultúrno-spoločenský život. Divadelný súbor Zsákszínház oslávil svoju štyridsiatku, zažili
sme športový sviatok v podobe futbalového zápasu
s DAC Dunajská Streda. Nášmu geoparku sa tiež
podarilo obhájiť svoj titul UNESCO Globálny geopark, čo považujem za dôležitý výsledok v oblasti
cestovného ruchu.

Attila Agócs. FOTO - archív AA

S akými plánmi sa púšťate do roka 2020? Očakávate
podobné výsledky ako v predchádzajúcom roku?
V roku 2020 by sme sa chceli pustiť do projektov výstavby cyklochodníka a denného stacionára pre seniorov. Dúfame, že v rámci projektov už nevzniknú
žiadne komplikácie. Pokračovať budeme v príprave
projektu na revitalizáciu časti areálu bývalého Kovosmaltu, kde chceme vybudovať novú výrobnú
halu a prilákať do nej investora. Všetky naše dosiahnuté i vytýčené ciele ukazujú jasný smer, ktorým sa chceme v meste uberať, hoci musím dodať,
že tempo bolo doteraz veľmi intenzívne. Chcem sa
preto aj touto cestou poďakovať všetkým kolegom,
ktorí spolupracovali na týchto projektoch, odviedli
kus dobrej práce.
Posledný rok aj pol hodnotím ako jedno z vrcholných období rozvoja mesta v poslednom čase.
Chceme v tom pokračovať naďalej, čaká nás však
v najbližšom období množstvo projektovania a prípravných prác, ktorých realizácia bude prebiehať až
v ďalších rokoch.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Multifunkčné ihrisko už odovzdali do užívania

Z

a budovou gymnázia vznikalo nové multi- Mestskí poslanci totiž odklepli dlhodobý prenájom
funkčné ihrisko počas niekoľkých týždňov mi- ihriska miestnemu gymnáziu, čím chceli čiastočne
nulého roka. V utorok 21. januára ho po úspešnej nahradiť absentujúcu telocvičňu. Celkové náklady
kolaudácii oficiálne odovzdali do užívania. Vyu- na výstavbu ihriska boli vyše 58-tisíc eur, k dotácii
žívať ho budú môcť miestni gymnazisti, futbalisti a nájmu priložila samospráva vlastné zdroje.
FTC, ale aj široká verejnosť.
„Dlhodobo sme využívali ihrisko za gymnáziom, ktorého
Vybudovanie ihriska samospráva financovala stav však už bol veľmi zlý. Nové ihrisko je pre nás veľkou
z troch rôznych zdrojov. Prvým bola dotácia vlády vzpruhou a skvalitní nám vyučovanie telocviku,“ vyjadril
vo výške viac ako 28-tisíc eur, ktorú získalo mesto sa riaditeľ gymnázia Juraj Péter.
na jej výjazdovom rokovaní vo Fiľakove ešte v roku
Ihrisko symbolicky odovzdali prvým výkopom,
2018. Druhým bolo nájomné vo výške 15-tisíc eur, ktorým zahájili zimnú prípravu futbalistov FTC.
ktoré zaplatil BBSK ako zriaďovateľ gymnázia. Okrem miestnych futbalistov a gymnazistov ho

Prvý zápas na ihrisku. FOTO - TV LocAll

však bude môcť využívať aj široká verejnosť. Kto
oň bude mať záujem, môže sa prihlásiť u riaditeľa
VPS Tibora Tótha alebo riaditeľa gymnázia Pétera,
s ktorými si dohodnú podmienky.

kmk
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Mestská tržnica je už otvorená

Voľby do Národnej rady SR

V

oľby do NRSR sa konajú v sobotu byť doručená obci najneskôr 10. 2.
29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 hod.
2020, elektronicky (e-mailom) tiež
Právo voliť do NRSR má občan SR, najneskôr 10. 2. 2020. Obec na tieto
ktorý najneskôr v deň konania vo- účely zverejňuje na svojom webovom
lieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala sídle elektronickú adresu na doručou neho prekážka práva voliť. Pre- vanie žiadostí.
kážkou práva voliť je zákonom usta- Volič môže voliť mimo územia SR
novené obmedzenie osobnej slobody poštou, ak
z dôvodov ochrany verejného zdravia. - nemá trvalý pobyt na území SR a bol
Volič môže voliť na území SR
na základe žiadosti zapísaný do oso- vo volebnom okrsku, v ktorého zo- bitného zoznamu voličov,
zname voličov je zapísaný, alebo
- má trvalý pobyt na území SR a
- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na v čase volieb sa zdržiava mimo jej
základe hlasovacieho preukazu (volič územia a o voľbu poštou požiada
môže požiadať o vydanie hlasovacie- obec, v ktorej má trvalý pobyt.
ho preukazu osobne najneskôr 28. Ďalšie informácie k voľbám do NRSR
2. 2020, v listinnej forme - žiadosť o sú uverejnené na webovej stránke
vydanie hlasovacieho preukazu musí www.minv.sk/?volby-nrsr.

Vianočný trh na tržnici. FOTO - kmk

MsÚ

Volebné okrsky

utvorené na vykonanie volieb do NRSR v meste Fiľakovo dňa 29. 02. 2020

Číslo okrsku, sídlo a
kontakt

Názov ulíc a čísla domov patriacich
do volebného okrsku

1. FTC štadión
Biskupická 49
0905611332

Gorkého, Jánošíkova, Poľná, Partizánska, Tajovského,
Hviezdoslavova, Športová, Kalajová, B. Němcovej, Biskupická párne orientačné čísla od 10 až do konca ulice
a nepárne od č. 17 až do konca ulice

2. ZŠ Školská 1
prístavba
0915264235

Obrancov mieru, Malocintorínska, Železničná, žel. stanica, Jána Bottu, Záhradnícka, Parková čísla domov
1287/2-10 a 1541/9-13

3. ZUŠ
Záhradnícka 2a
0949412300

Parková 1285/1-3, 1286/5-7,1548/15-21, Sládkovičova, Biskupická čísla domov 1215/2,1216/4,1259/15,1260/7-15

4. ZŠ Školská 1
prístavba
0905405019

Mocsáryho, Školská, 1. mája, Štúrova, Vajanského

5. ZŠ s VJM
Mládežnícka 7
0944437877

Čajkovského, 29. augusta, Kukučínova, Mládežnícka,
Československej armády, Družstevná, Ružová, Tulipánová, Kvetná, Fialková, B. Bartóka, Jókaiho, Smetanova

6. ZŠ Školská 1
prístavba
0915352364

Námestie slobody, SNP, Malá, Koháryho námestie,
Námestie padlých hrdinov, Rázusova, Hlavná, Podhradská, Trhová, Radničná, Baštová, Jilemnického

7. Mestský úrad
Radničná 25
0915352356

Hollého, Tehelná, Šávoľská cesta, Továrenská, Kpt.
Nálepku, Lučenská, I. Madácha, Egreš, Moyzesova, B. S.
Timravy, Bernolákova, Jesenského

8. ZŠ s VJM
Farská lúka 64B
0915352359

Mlynská, Úzka, Gemerská, Tichá, Viničná, Daxnerova,
Puškinova, Švermova, J. Kalinčiaka, J. Kráľa, Odborárska, L. N. Tolstého

9. ZŠ s VJS
Farská lúka 64A
0915264290

Farská lúka - sídlisko (bytové domy) a rodinné domy

Za nezaplatenie dane môžete prísť o vodičský preukaz

M

esto Fiľakovo touto cestou oznamuje, že od 01. januára 2020 je možné, v rámci daňového exekučného konania, zadržať vodičský preukaz
dlžníka až na dobu celého splatenia jeho záväzku, pričom tento nový inštitút
exekučného konania bude mesto využívať v plnom rozsahu. Mesto Fiľakovo
preto vyzýva dlžníkov, aby včas uhradili svoje dlhy voči mestu, v opačnom
prípade im bude v rámci exekúcie príslušným policajným orgánom zadržaný
vodičský preukaz.

Norbert Gecso

Nová budova tržnice. FOTO - Z. Schnelczer

F

iľakovské predvianočné obdobie duktov z územia Novohradu a Gemera,“
sa nieslo v ešte slávnostnejšom povedal primátor Agócs.
duchu ako obvykle. V piatok 13. deNová tržnica sídli v areáli bývalej
cembra primátor mesta Attila Agócs základnej umeleckej školy. Má kapaspolu s podpredsedom parlamentu citu pre 32 trhových predajcov a päť
Bélom Bugárom a ministrom do- miestností pre stále prevádzky. Celý
pravy Árpádom Érsekom odovzdali areál sa nesie v duchu malomestského
do užívania novú mestskú tržnicu. priemyselného štýlu, typického pre
V meste ide o prvú stavbu podobného mesto. Nechýba v ňom ani drobná
charakteru, v prevádzke bude celo- architektúra v podobe fontánky. Naročne.
koľko sa bude tržnica využívať aj na
Vo Fiľakove má tradícia trhov stá- kultúrno-spoločenské podujatia, poročia dlhú históriu. Doposiaľ sa však stavili v nej aj menšie pódium. Otesorganizovali pod holým nebom na tovali ho hneď počas odovzdávania,
Trhovej ulici. Nové vedenie mesta si prvým podujatím odohrávajúcim sa
po nástupe do funkcie v roku 2014 na tržnici bol vianočný jarmok. Pre
určilo za jednu z priorít výstavbu no- návštevníkov boli k dispozícii aj nové
vej krytej tržnice. Po približne tri roky toalety. Priestor trhoviska je prístuptrvajúcich prácach na príprave pro- ný pre každého, nakoľko je bezbariéjektu a na jej výstavbe sa z nej miestni rový. Areál je sprístupnený z Trhovej
môžu tešiť od decembra. „Nová mest- ulice i Koháryho námestia.
ská tržnica je druhou verejnou budovou,
Výstavba tržnice s celoročnou prektorá bola v meste postavená od Nežnej vádzkou stála mesto vyše 816-tisíc
revolúcie. Vytvorili sme vďaka nej kultúr- eur. Samospráva na tento účel využinejšie prostredie pre tých obyvateľov mesta la úver vo výške 300-tisíc eur, z dotáa mikroregiónu, ktorí predávajú vlastné cie Úradu vlády SR prostredníctvom
produkty a tiež pre kupujúcich, ktorí Akčného plánu rozvoja okresu Lučeuprednostňujú výrobky lokálnej produk- nec získala 180-tisíc eur a zvyšných
cie. Lokálnych producentov podporíme aj viac ako 336-tisíc eur financovala
prostredníctvom jednej z predajní, v kto- z vlastných prostriedkov.
rej budú Verejnoprospešné služby mesta
Klaudia Mikuš Kovácsová
prevádzkovať predajňu regionálnych pro-

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

Mesto Fiľakovo oznamuje svojim občanom a klientom mestského úradu
zmenu úradných hodín stavebného úradu (číslo dverí 10, prízemie, vedúci:
Ing. Vladimír Šoóš):
Pondelok, streda a piatok: 7.30-11.30 / 12.30-15.30 hod.
Utorok a štvrtok: nestránkové dni

MsÚ
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Skibus už znovu premáva

V

sobotu 4. januára župani banskobystrickej a
nógrádskej župy Ján Lunter a Nándor Skuczi,
spolu s poslancami VÚC a zástupcami regionálnych organizácií, odštartovali ďalší ročník cezhraničného novohradského skibusu. Tak ako vlani, aj
tento rok bude autobus premávať do konca marca
každú sobotu a nedeľu na trase Salgótarján-Fiľakovo-Lučenec-Košútka-Látky-Kokava.
Z Fiľakova odchádza spred mestského úradu
o 7:33 hod. Spiatočný lístok z Fiľakova stojí 5 eur.
Bližšie informácie a celý cestovný poriadok aj o ďalších skibusoch v našom kraji nájdete na www.zahoramizadolami.sk/skibus.

ic

FOTO - Radovan Vojenčák, MY
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Rozpočet mesta má byť vyrovnaný.
Chystajú nové investície
M
estskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí schválili rozpočet mesta na rok 2020, s výhľadom na roky 2021 a 2022. Rozpočet je pripravený ako vyrovnaný, pričom výdavky a príjmy by sa
mali pohybovať zhodne na úrovni vyše 11 miliónov
eur, vrátane finančných operácií.
Z celkového rozpočtu budú kapitálové výdavky,
ktoré sú určené na rozvoj mesta, vo výške vyše 1,2
milióna eur. Z nich najväčšiu časť, takmer 400-tisíc eur, v prípade úspešnosti projektu, ukrojí vybudovanie denného stacionára pre seniorov. Len
o niečo menej bude stáť dobudovanie podhradia.
Medzi ďalšími investíciami sa nachádza výstavba
cyklochodníka za približne 200-tisíc eur, pokračovanie v príprave projektu tzv. brownfieldov, v rámci ktorého sa má vybudovať v časti areálu bývalého
Kovosmaltu výrobná hala. V tomto roku plánuje
mesto zahájiť aj prvú fázu rekonštrukcie chodníkov
na cintoríne, 15-tisíc eur vyčlenila na vybudovanie
uzamknutých zberných stanovíšť na odpad v spolupráci so správcami bytových domov. Zrekonštruovať plánujú v tomto roku aj skleník mestského
záhradníctva nachádzajúceho sa v parku. Nechýba

Jednou z najväčších položiek má byť vybudovanie denného
stacionára pre seniorov. FOTO - kmk

tiež projekt na rekonštrukciu koncertnej sály na
Koháryho námestí za 75-tisíc eur. Veľká časť týchto investícií bude pritom hradená z rôznych dotácií.
Bežné výdavky určené na rozvoj a rekonštrukcie stanovilo mesto na vyše 340-tisíc eur. Z nich
takmer 260-tisíc pôjde na rekonštrukciu ulíc
Hviezdoslavova, 1. mája či Kukučínova. Do chodníkov zainvestujú približne 30-tisíc eur.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Schválili dotácie na rok 2020. Neprešli všetkým žiadateľom

P

očas decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva schvaľovali poslanci pre občianske združenia
dotácie z rozpočtu mesta nad 700 eur. Dotácie s hodnotou nižšou ako 700 eur už predtým, v rámci
svojich kompetencií, schválila mestská rada. O dotácie do výšky 350 eur, ktoré sú v kompetencii primátora,
nepožiadal v tomto roku nikto. Samospráva po prvýkrát odmietla udeliť dotácie, a to štyrom združeniam.
Podrobnosti nájdete v prehľadných tabuľkách.
kmk
Dotácie v kompetencii mestského zastupiteľstva na rok 2020
(od 701,00 € do 90000,00 €)
Názov a sídlo žiadateľa

Požadovaná
dotácia

Schválená
dotácia

Uznesenie

OZ MADOM

1500,00 €

1500,00 €

117/2019

OZ Fiľakovskí Vlci - Füleki Farkasok

2700,00 €

2700,00 €

118/2019

OZ PRO SCHOLA NOSTRA

1300,00 €

500,00 €

119/2019

OZ Csemadok

2100,00 €

2100,00 €

120/2019

OZ e-Talentum

1500,00 €

1000,00 €

121/2019

FTC Fiľakovo

90000,00 €

90000,00 €

122/2019

OZ Hudba bez hraníc-hbh

2000,00 €

700,00 €

123/2019

OZ Zápasnícky klub Fiľakovo

1700,00 €

1700,00 €

124/2019

MO Jednoty dôchodcov

1700,00 €

1000,00 €

125/2019

OZ Pivničný rad

950,00 €

700,00 €

126/2019

Zamietnuté žiadosti
Názov a sídlo
žiadateľa

Schválená
dotácia

Požadovaná
dotácia

OZ Media Novum

0,00 €

700,00 €

OZ Kvapky Rosy

0,00 €

700,00 €

PRO IUVENTUS

0,00 €

700,00 €

Spoločnosť PRO
GAUDIO

0,00 €

550,00 €

Odôvodnenie: Tri z týchto OZ (Kvapky rosy,
IUVENTUS a PRO GAUDIO) fungujú pri mestských základných a materských školách. Dotáciu
žiadali na také činnosti, ktoré sú ich základnou
činnosťou a financie na ne sú zahrnuté v transferoch, ktoré idú z normatívov a vlastných prostriedkov mesta. V ďalšom prípade bola dotácia
žiadaná na maďarské vysielanie regionálnej televízie LocAll (UZ Medium Novum). To však mesto
už podporuje mesačne a to piatimi platenými príspevkami.

Ilustračné foto - pixabay.com

Dotácie v kompetencii primátora na rok 2020
(do 350,00 €)
- neboli žiadne Dotácie v kompetencii mestskej rady na rok 2020
(od 351,00 € do 700,00 €)
Názov a sídlo
žiadateľa

Požadovaná
dotácia

Schválená
dotácia

OZ Pro Futuro

700,00 €

350,00 €

IUVENIS
NEOGRADIENSIS

700,00 €

700,00 €

OZ Mladý umelec

700,00 €

550,00 €

MINORITA ZA
VŠETKÝCH

700,00 €

350,00 €

OZ SLNIENKO

700,00 €

700,00 €

Szlovákiai Magyar
Cserkészszövetség Zväz skautov maďarskej národnosti,
47. zbor Koháry
István

700,00 €

700,00 €

OZ IN NOVA

700,00 €

600,00 €
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Rubrika

Zo zasadnutí MsZ
MsZ z 11. decembra 2019
Po oficiálnom otvorení zasadnutia, schválení
programu a doplnení ďalších bodov do rokovania, voľbe návrhovej komisie, zapisovateľa
a overovateľov zápisnice, boli prvým bodom rokovania interpelácie poslancov. Na začiatku reagoval primátor na staršie interpelácie – rozhlas
sa na Biskupickej ulici opravil, v budúcom roku
pribudne jeden ostrovček na separovaný odpad
v lokalite nad kúpaliskom. Ohľadne úpravy okolia
gymnázia VPS zhodnotila, že okrem úpravy zelene
treba jeden strom vyťať, v budúcoročnom rozpočte
je vyhradený rozpočet na prípravu projektu na revitalizáciu celej lokality Námestia padlých hrdinov.
Práce by mohli prebehnúť v roku 2021. Rýchlostná
tabuľa „30“-tka pri MŠ na Daxnerovej bude osadená v prvom štvrťroku 2020. Poslanec Flachbart
sa opýtal na riešenie situácie ohľadne bezpečnosti
križovatky v smere do Lučenca nad benzínkou.
Viceprimátor reagoval, že sa jedná o cesty BBSRC
a SSC. Mesto zvolá stretnutie, kde by sa dohodli spoločné technické riešenia. Na mieste už bol
dopravný inžinier. Poslanec Rubint poďakoval za
riešenie jeho predošlých interpelácií. Opäť však naznačil zlú situáciu na ceste k Szentfali, ktorú využívajú kamióny na dopravu do Dometicu, ktoré ničia
cestu aj okolité lúky, na ktorých sa otáčajú. Hovoril
o zlej situácii počas nocí cez víkendy na Pivničnom
rade, keď sa tam konajú zábavy. Ostáva tam spúšť,
ničia ich majetok a tabule. Primátor na jeho prvú
interpeláciu reagoval, že tam vyložia tabule zákazu vjazdu, avšak kamionistov tam zrejme navigujú
GPS-ká. Ohľadne Pivničného radu povedal, že je to
zložitá situácia, ale pokúsi sa ju mesto riešiť. Poslanec Anderko súhlasil so situáciou ohľadne cesty na
Szentfali (Tehelná ulica), ktorá je počas dažďov
takmer neprejazdná. Primátor reagoval, že je to
veľmi periférna oblasť s niekoľkými obyvateľmi.
Asfaltovanie by stálo 45-tisíc eur. Zatiaľ to zaradené
v harmonograme nie je, ale ak by v budúcnosti
ostali v rozpočte peniaze, dajú ju vyasfaltovať. Pokúsia sa nájsť rezervu.
V druhom bode informoval vedúci školského úradu Peter Fehér o výsledku výberového konania na
riaditeľa ZŠ Mocsáryho. Na základe výsledku primátor od 1. januára 2020 vymenoval za novú riaditeľku Ildikó Kotlárovú. V treťom bode zástupca

primátora Visnyai informoval o výsledkoch zasadnutí komisií pri MsZ. Nasledovali správy o výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých materských
a základných škôl a základnej umeleckej školy.
Riaditeľky oboch MŠ poďakovali za rekonštrukcie
oboch budov MŠ, do ktorých samospráva spolu
zainvestovala približne milión eur. Primátor dodal,
že v najbližších rokoch bude potrebné vyrovnať investičný dlh aj voči základným školám. Riaditelia
hovorili o výsledkoch svojich žiakov, výsledkoch
testovania piatakov a deviatakov, o veľkom množstve detí v školskom veku v zahraniční i o povinnej
predškolskej dochádzke, na základe ktorej sa rušia nulté ročníky na základných školách. Zároveň
poďakovali svojim zamestnancom za celoročnú
prácu. Mimo programu dali poslanci priestor aj
riaditeľovi miestneho gymnázia Jurajovi Péterovi,
ktorý odprezentoval výsledky a plány školy s jeho
novým vedením, o prebiehajúcej rekonštrukcii budovy a vyvrátil šíriace sa fámy o možnom zániku
školy. Informoval aj o ukončení projektu osemročného gymnázia, existujúce triedy však rušiť nebudú.
V nasledujúcom bode predniesol náčelník mestskej polície Pavel Baláž správu za tretí štvrťrok
2019. Spomenul problematiku vyberačov odpadkov, ktorí počas víkendu dochádzajú do mesta
a vyberajú kontajnery, robia neporiadok. Tiež
o problematike autovrakov, ktoré mapujú a postupne odstraňujú. Poslanec Eibner navrhol, že by
mohla MsP spolupracovať s VPS pri zabezpečení
fotopascí k uloženému stavebnému materiálu pri
prebiehajúcich rekonštrukciách, nakoľko sa z nich
často kradne. Riaditeľka Kotlárová požiadala o jednu kameru aj do areálu ich školy. Nasledoval bod
s dvomi rozpočtovými opatreniami na úpravu
rozpočtu mesta za rok 2019. Celkové príjmy a výdavky sa pritom vo výsledku nemenili. V deviatom
bode boli témou žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020 a žiadosti o zaradenie do zoznamu
súborov s podporou mesta (o tomto bode podrobne informujeme na str. č. 3). Na základe etického
kódexu jednotliví poslanci, ktorí boli akokoľvek
spätí so združeniami požadujúcimi dotácie z rozpočtu mesta, sa hlasovania nezúčastnili. V ďalšom
bode prednostka Andrea Mágyelová predstavila
programový rozpočet na rok 2020 s výhľadom na
roky 2021 a 2022. Informovala, že zmena oproti
zverejnenému návrhu nastala po zasadnutí rady,
kde presunuli výdavky na zakúpenie notebookov
pre poslancov na dotácie pre OZ a na kapitálové
výdavky. Vyzdvihla, že pri rozpočte bude musieť
byť samospráva opatrná, lebo prebiehajú projekty,

Zaviedli nový systém parkovacích kariet

O

d januára sa zmenil systém plateného parkovania v meste. Po novom si budú môcť ľudia
zakúpiť parkovacie karty aj počas roka, a to za pomerne znížené ceny.
„Cena ročnej parkovacej karty za rok 2020 ostáva nemenná, čiže 21 eur a naďalej je platná od 1. januára do
31. decembra kalendárneho roka. Novinkou je však to,
že ľudia, ktorí si zakúpia parkovaciu kartu po 1. apríli,
už nemusia platiť plnú sumu, ale zníženú,“ vysvetlil Tibor Tóth, riaditeľ VPS. Ako ďalej pokračoval, cena
ročnej parkovacej karty závisí od dátumu zakúpenia a je redukovaná štvrťročne. „Parkovacia karta
zakúpená po 1. apríli s platnosťou do konca kalendárneho roka stojí 18 eur, parkovacia karta zakúpená po 1.

júli s platnosťou do konca kalendárneho roka stojí 14 eur
a parkovacia karta zakúpená po 1. októbri s platnosťou
do konca kalendárneho roka stojí 10 eur,“ vymenoval.
Ďalšou novinkou je podľa jeho slov zvýšenie
sadzby za ročnú parkovaciu kartu vydávanú
právnickým a fyzickým osobám oprávneným na
podnikanie, prevádzkujúcim na základe koncesie
taxislužbu, a to na 365 eur. „Polovicu z ceny karty
je takáto osoba povinná uhradiť do 31. januára bežného
roka a zvyšnú polovicu najneskôr do 30. júna bežného
roka,“ dodal s tým, že parkovacie karty za rok 2020
sú aj farebne rozlíšené - bežná karta má zelenú
a karta pre taxislužbu oranžovú farbu.

kmk

ktoré bude treba zrejme dofinancovať a viac výdavkov pôjde aj na zákonom dané zvýšenie platov
pre zamestnancov vo verejnej správe, ktoré štát
nevykompenzuje. Najväčšia položka poputuje do
školstva, z 9-miliónového rozpočtu to bude vyše 5
miliónov. Celkovo je rozpočet zostavený ako vyrovnaný. Hlavná kontrolórka mesta navrhla rozpočet
schváliť, poslanci ho schválili bez pripomienok.
Nakoľko sa 13. decembra má otvoriť nová mestská tržnica, riaditeľ VPS, ktoré budú mať budovu
v správe, predstavil nový trhový poriadok. Nasledoval bod s VZN č. 8/2019 týkajúceho sa podmienok
parkovania v meste a tiež taxislužieb. Prvá časť
sa má týkať parkovania autovrakov, ktoré budú
po novom spoplatnené ako rezidenčné parkovanie sumou cca 1€ za deň. VZN tiež obsahuje nové
štvrťročné parkovacie karty, doposiaľ existovali
len ročné (o tomto bode sa podrobnejšie zmieňujeme na str. 4). Druhá časť má, na základe nového
zákona, zrovnoprávniť práva a povinnosti pre všetky taxislužby fungujúce v meste. Po novom budú
musieť taxikári zaplatiť jednotne 365 € za rok za
každé auto. V tejto sume bude zahrnutá aj možnosť
požiadať o rezidenčné parkovanie. Nové VZN ruší
doteraz platné VZN o taxislužbe. V ďalšom bode
poslanci schválili VZN č. 7/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatky sa menili na poli užívania verejných
priestranstiev.
V bode majetkovoprávnych záležitostí poslanci
schválili odkúpenie pozemku od firmy ZÓNA s.r.o.
v areáli bývalého Kovosmaltu za sumu viac ako 12
€ za meter štvorcový, ktorý potrebuje k realizácii
projektu na výstavbu novej výrobnej haly. Ďalej
schválili vysporiadanie pozemkov pod budúcim
cyklochodníkom vedúcim od železničnej stanice
do priemyselnej zóny. V tomto bode riešili aj odkúpenie niektorých mestských pozemkov, darovanie
busty grófa Koháryho mestu od OZ Koháry, výsledky verejných obchodných súťaží na prenájom
nebytových priestorov, dlhodobý prenájom nového
multifunkčného ihriska pre miestne gymnázium,
prevod správy Klubu na MsKS, prevod správy novej tržnice na VPS a prevod správy vybavenia pre
inkluzívne vzdelávanie na ZŠ Mocsáryho.
V pätnástom bode predniesla prednostka plán
práce orgánov mesta na prvý polrok 2020. Nasledovala hlavná kontrolórka mesta, ktorá predniesla
svoje zistenia z kontrol plnenia uznesení, kontrol
MsKS a ZUŠ, predstavila tiež svoj plán práce na
prvý polrok budúceho roka. Posledným bodom
rokovania boli aktuálne záležitosti mesta, v rámci
ktorým prednostka predniesla informatívnu správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného
úradu SR. Išlo o kontrolu zameranú na financovanie záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok, nakoľko na tento účel mesto čerpá dotácie.
Podľa zistení boli financie čerpané v súlade so zákonom aj projektmi, tiež bol dodržaný účel čerpania. Tri menšie nedostatky sa už podľa prednostky
odstránili.
Primátor sa následne poďakoval za účasť
a celoročnú prácu poslancov aj zamestnancov
úradu, zaželal príjemné nadchádzajúce sviatky a
ukončil zasadnutie.
Všetky uznesenia, materiály k rokovaniu, ako aj
neskrátený videozáznam, nájdete na stránke www.
filakovo.sk.

Klaudia Mikuš Kovácsová
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Rubrika

Poslanci a ich služba Fiľakovčanom
Rubrika „Poslanci a ich služba Fiľakovčanom“ je plat- bezpečnosť dopravy, napr. v okolí ZŠ Farská lúka
formou, v ktorej sa vám postupne predstavia všetci mest- osadením zrkadla, ktoré určite pomôže rodičom,
skí poslanci. Každý z nich dostane štyri rovnaké otázky. ktorí nosia svoje deti do školy autom. Navrhol som
Z ich odpovedí sa dozviete, čo pre vás doposiaľ urobili, čo zníženie povolenej rýchlosti na celej Farskej lúke,
presadili, aké majú ďalšie plány. Dostanú tiež priestor, pretože mnoho vodičov nedbá na množstvo chodaby sa bez servítky vyjadrili k súčasnému smerovaniu cov na sídlisku. V spolupráci s BBSK by sme chcemesta a k politike samosprávy.
li realizovať rozšírenie cesty a odbočovacie pruhy
z hlavnej cesty pri benzínke do mesta a z hlavnej
cesty na Ratku. Pri školských zariadeniach by mali
byť vybudované nové priechody pre chodcov a naOdkedy ste poslancom a prečo ste sa tak rozhodli?
vrhol som aj intenzívnejšie osvetlenie najfrekvenPoslancom MsZ vo Fiľakove som sa stal 10.11.2018, tovanejších priechodov pre chodcov v meste. Niekeď ma do tejto funkcie nominovali občania III. vo- ktoré ulice by sa pre odľahčenie dopravy mohli stať
lebného obvodu. Za prejavenú dôveru im ešte raz jednosmerkami. Vedenie mesta je týmto myšlienďakujem a zároveň dúfam, že ich nesklamem. Kto kam naklonené, tak dúfam, že návrhy našej komisie
si pozrie tento volebný obvod vidí, že je tu dosť vecí budú realizované.
čo treba zmeniť, zlepšiť, urobiť krajším a hlavne pre
ľudí bezpečnejším. A keďže rád mením veci k lep- Čo sa ešte chystáte pre ľudí urobiť, docieliť?
šiemu, rozhodol som sa uchádzať o funkciu poslan- Pri schvaľovaní rozpočtu vedenie mesta prijalo
ca, aby som sa vedel na tejto činnosti aktívne podie- moje pripomienky ohľadom potreby výrubu starých
ľať. V mojom rozhodnutí ma podporovala rodina chorých stromov, ktoré môžu poškodiť hroby v
aj moje okolie, a to aj napriek tomu, že o miesto cintoríne a môžu byť nebezpečné aj pre návštevníkov
poslanca som sa ako nezávislý kandidát pokúšal aj cintorína. V tejto veci ďakujem za podporu aj
v predošlých dvoch volebných obdobiach.
riaditeľovi VPS. Určite treba skontrolovať aj
stromy v meste. Snažím sa, aby sa pri škôlke na
Čo ste doposiaľ urobili pre obyvateľov mesta, respekDaxnerovej ulici vybudovalo parkovisko. V meste
tíve vo svojom obvode?
je mnoho chodníkov vo veľmi zlom stave, je nutné
Prioritou pre mňa ostáva môj obvod, ale kto sa už riešiť obnovu aj v okrajových častiach mesta, kde
dostane do tohto kolobehu, musí sa pozerať na celé sú chodníky aj 50 rokov staré. Ľudia platia dane, a
mesto. Stal som sa predsedom komisie pre dopravu to sa musí odzrkadliť aj v týchto oblastiach. Budem
a bezpečnosť v meste. V tejto komisii sa snažíme, sa presadzovať aj za úpravu príchodových ciest
aby sa naše návrhy na zlepšenie dopravy a bezpeč- ku garážam na Farskej lúke. Medzi moje priority
nosti realizovali v oveľa rýchlejšom tempe než do- patrí aj zvýšenie bezpečnosti v meste počas celého
teraz. Navrhol som riešenia, ktoré by mali zlepšiť dňa, sedem dní v týždni. Treba riešiť zdravotníctvo,

Ladislav Flachbart

Rubrika: Váš názor nás zaujíma

R

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.

vyšším počtom hliadok - určité časti mesta sú po zotmení
nebezpečné. Monika Budaiová
Považujem za veľmi dobrú iniciatívu, že do témy rozvoja mesta zapájajú aj verejnosť. Mesto má totiž slúžiť
najmä obyvateľom, ktorí v ňom žijú. Marika Török
Veľmi je pekná Pohradská ulica, centrum mesta, aj veľa
iného. Zoltán Oláh
Na Farskej lúke by sme už potrebovali sľúbené ihrisko.
Toto čo tu je, sa ihriskom už nedá nazvať. Kedy to mesto
urobí? Tímea Timóca Timi
Mesto Fiľakovo sa rozvinulo. Hilda Botošová

Témou bol rozvoj mesta v roku 2019. Našich čitateľov sme sa pýtali, ako sú spokojní, či sú zmeny,
ktoré samospráva v meste spravila, dostačujúce
a čo by navrhovali ako ďalší dôležitý krok v rozvoji mesta. Za odpovede ďakujeme!

Hoci do mesta chodievam len raz ročne a nie som jeho
občan, veľmi sa mi páčia veci, ktoré vidím ohľadne rozvoja na Facebooku. Zoltán Komjáti

Som spokojná, ale aj chodníky a stromy v cintoríne by
si žiadali trocha pozornosti. Bezpečnosť by som tiež riešila

Podhradská ulica je pekná, len škoda, že neďaleko odtiaľ chodia ľudia v blate... Gregor Berki

Vedeli ste, že ...

v nedeľu 11. januára 1920 sa vo Fiľakove konalo zakladajúce valné zhromaždenie Fiľakovského telocvičného klubu - FTC (Füleki Torna Club)? Do vedenia bol za čestného predsedu zvolený riaditeľ
továrne Viliam Hulita, ktorý mal na vzniku klubu významný podiel.
Športovci spočiatku rozvíjali aj atletiku a tenis, neskôr sa do popredia dostal predsa len futbal, ktorý
zaznamenal najväčšie úspechy v podobe majstrovských titulov Slovenska. Postupom času sa pridávali
i ďalšie športové odvetvia (zápasenie, pästiarstvo, kolky, šach, atď.) a menili názvy.
V súčasnosti je FTC najväčším občianskym združením mesta, ktoré nevychovalo len majstrov Slovenska, Európy a sveta, ale dalo mu aj takmer dvadsať poslancov a troch zástupcov primátora.

Vladimír Cirbus

Ladislav Flachbart. FOTO - Zoltán Schnelczer

hlavne sa pokúsiť o návrat röntgenu do mesta.
Zlepšiť treba aj spoluprácu škôl a pritiahnuť mládež
do kultúry a športu, keďže sa v meste vytvorili
nové možnosti, ktoré sa nevyužívajú v plnej miere.
Musíme tiež zabezpečiť, aby naše školy mali
možnosť poskytovať žiakom kvalitné vzdelanie
v našom meste.
Čo by ste zmenili na súčasnej politike mesta?
Určite je vždy čo vylepšovať. Niektoré inštitúcie
mesta by mali pracovať efektívnejšie, veci sa však
posúvajú správnym smerom, tak dúfam že sa
to napraví. Mesto ako celok podľa mňa funguje
správne, aj keď nie každému sa všetko páči. Tí majú
možnosť osloviť svojich poslancov. My, poslanci,
sme tu pre občanov. Na záver by som chcel popriať
všetkým občanom mesta veľa šťastia, zdravia
a pohody do nového roku 2020.

ic

NOVÁ TÉMA MESIACA: ŠPORT
V posledných rokoch samospráva rozvinula
športovú infraštruktúru v meste. Zrekonštruovali telocvičňu na štadióne FTC, obnovili
strechu a sociálne zariadenia v telocvični na
Farskej lúke, v januári k nim pribudlo multifunkčné ihrisko v parku.

VÁŠ NÁZOR: Má podľa vás mesto dostatok telocviční a ihrísk pre šport? Čo
vám v meste chýba v rámci športového
života? Máte nápady na nové športové
podujatia či akcie?

Vaše odpovede a reakcie môžete zasielať do
15. februára 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,
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.
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Hradné múzeum vo Fiľakove má za sebou náročný rok
R

ok 2019 bol v živote inštitúcie mimoriadne
rušný. Hradné múzeum, mestské vlastivedné
múzeum, mestská knižnica a Novohradské turisticko-informačné centrum zorganizovalo niekoľko
podujatí, avšak najväčšie úspechy dosiahla inštitúcia snáď z odborného hľadiska. Kultúrny život mesta spestrilo 9 krátkodobých výstav, ako aj 2 veľké
a niekoľko menších podujatí, zorganizovaných
v dvoch uvedených múzeách. Návštevníkov čakala májová „Noc múzeí a galérií“, zorganizovaná
v rôznych areáloch inštitúcie a bohatý tematický
program ponúkalo aj tradičné júnové podujatie „XX.
Fiľakovské hradné hry“, zorganizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho
kraja a Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín, ktorý bol hlavným partnerom podujatia.
Knižnica pripravila pre svojich čitateľov celkovo
12 slovenských a maďarských predstavení a kancelária NTIC ponúkala záujemcom nové a aktualizované informačné brožúrky, pripravené počas
roka. Jej zamestnanci reprezentovali naše mesto
na dvoch medzinárodných výstavách cestovného
ruchu v Budapešti a v Bratislave, ako aj na odborno-prezentačnom podujatí „Slovenské dni v Prahe“.
V minulom roku sa rozbehla spolupráca s niekoľkými inštitúciami tak v odbornej a kultúrnej oblasti,
ako aj v oblasti ochrany prírody. V rámci spolupráce s oblastnou organizáciou cestovného ruchu sa
spustil zľavový program medzi hradmi Fiľakovo
a Šomoška, doplnilo sa kancelárske zariadenie
NTIC a v meste sa uskutočnila letná gruntovačka
za pomoci gymnazistov. V spolupráci s obcou Prša
sa uskutočnili aj dve výstavy zamerané na tvorbu
regionálneho maliara Bélu Bacskaiho. So súhlasom
rehole františkánov majú návštevníci múzea možnosť si bezplatne pozrieť aj nové výstavné priestory
kláštora, ktoré sú sprístupnené od konca minulého
roka.
Fiľakovský hrad sa teší čoraz väčšej pozornosti
tak zo strany odborníkov, ako aj domácich a zahraničných turistov. V roku 2019 navštívilo hrad 31 000
záujemcov, čiže o 700 platiacich návštevníkov viac
ako rok predtým. Prihliadnuc na rôzne požiadavky,
súvisiace so zvyšujúcou sa návštevnosťou, je mimoriadne dôležitá údržba, sanácia a rozvoj hradného
areálu. Počas rozsiahlej obnovy v realizácii mestskej samosprávy sa už vybudovalo nové parkovisko a sociálne zariadenie v podhradí, obnovil sa
vínny dom na nádvorí dolného hradu a vybudovalo
sa schodisko vedúce na nádvorie. Na uvedených
miestach prebiehal pod dohľadom múzea archeologický výskum, ktorý priniesol nové informácie
ohľadom histórie Fiľakova. Výsledky dvojročného
výskumu sú publikované v odborných periodikách
a boli predstavené v rámci archeologického workshopu organizovaného inštitúciou a v rámci slovenskej odbornej konferencie.
Čitateľom sa v minulom roku predstavili aj nové
publikácie múzea, ktoré vyšli v rámci série odborných publikácií s názvom Discussiones Filekienses. Vydávanie série, zameranej na históriu mesta,
naďalej pokračuje, a tak sa čitatelia môžu tešiť na
najnovšiu, štvrtú časť, už vo februári 2020. Vydanie
publikácie s názvom „Obklopený večným ohňom
– Vojenské dejiny fiľakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána Štefana Koháryho II.
(1667–1682)“ podporil Fond na podporu kultúry
národnostných menšín.
Inštitúcia sa snaží každý rok modernizovať a ob-

FOTO - Gergely photo

Odlievanie zvona. FOTO - Gergely photo

noviť zverené budovy, a tieto investície financuje
väčšinou z vlastného rozpočtu. Najväčšia minuloročná investícia v sume 34 000 eur predstavovala
obnovu vykurovacieho systému mestského múzea
a knižnice. Okrem toho sa uskutočnili aj menšie
práce, ako napr. natretie ochodze Bebekovej veže,
modernizácia pokladne hradu, výmena okien čitárne v knižnici a prestavba dvoch skladových priestorov múzea.
A čo nás čaká v roku 2020? Kvôli výmene strešnej
krytiny Bebekovej veže fiľakovský hrad otvára svoje brány až 13. apríla. Počas roka však čaká záujemcov bohatý program so zaujímavými výstavami
tak na hrade, ako aj v mestskom múzeu. Začíname
s vydávaním novej série fotokníh, zameraných na
rôzne zaujímavosti z histórie Fiľakova, ale čakajú
nás aj rozsiahle archeologické výskumy v areáli
kostola v Holiši a hradov Fiľakovo a Šomoška. Úlohou múzea bude aj zariadenie interiéru bašty na
nádvorí dolného hradu, vyhotovenie informačných
tabúľ nového archeochodníka a realizácia novej
stálej expozície o dobových remeslách. Hradné múzeum začína rok 2020 s množstvom nových plánov
a v tomto duchu želáme každému úspešný rok plný
dobrých nápadov!

Viktória Tittonová, riaditeľka

FOTKY - HMF
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Rok 2019 MsKS v znamení pestrých programov,
väčšieho záujmu a novej budovy

Odovzdávanie budovy MsKS. FOTO - Z. Schnelczer

P

äť regionálnych, celoslovenských
a medzinárodných festivalov,
štyridsaťpäť mestských a menších
podujatí, pätnásť programov pre deti
a štrnásťtisíc návštevníkov, je bilancia Mestského kultúrneho strediska
(MsKS) vo Fiľakove v roku 2019.
Najväčšou udalosťou roka bolo,
že v druhom polroku 2019 sa MsKS
mohlo postupne vrátiť do svojho sídla.
Budova klubu je po rozsiahlej rekonštrukcii, interiér je krásne vynovený.
Modernizácia javiskovej techniky,
v rámci ďalšieho rekonštrukčného
plánu, prebieha v týchto týždňoch.
Podujatia MsKS mali aj v minulom
roku vysokú návštevnosť. Takými sú
napríklad Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade, Mestský deň detí,
alebo rozšírené programy Palóckych
dní a Dní mesta Fiľakovo či hudobný
festival Hudba, náš spoločný jazyk
spojený s vianočným jarmokom, ktorý tentokrát sa uskutočnil na novopostavenej tržnici.
Rekordný počet návštevníkov sme
zaznamenali aj na festivale UDVart.
Trojdňový, v programoch bohatý
a rozmanitý, multikultúrny festival
prilákal okolo tisíc návštevníkov na
dvor mestského vlastivedného múzea.
V júni sa v nových priestoroch MsKS
uskutočnil trojdňový Celoštátny festival detských folklórnych súborov.
Medzinárodný divadelný festival sa
zrealizoval aj napriek tomu, že divadelná sála ešte nebola k dispozícii.
Počas roka sa uskutočnilo 11 predstavení pre deti a 5 predstavení pre dospelých, ktorých väčšina bola súčasťou programov podujatí na voľnom
priestranstve.
V roku 2019, v rámci koncertov
klasickej hudby, zožali veľký úspech
formácie Beliczay Quartet, Jordana
Palovičová a Ivan Palovič a z folklórnych programov ľudová hudba Jána
Maka. Z divadelných predstavení ešte
dodnes spomíname na predstavenie
KUMŠT v podaní hercov Csongor
Kassai, Martin Mňahončák a Gregor

Hološka a na operetu Grófka Marica. Literárne besedy sa tiež uskutočnili pred veľkým počtom záujemcov,
ktorých hosťom bol napríklad aj Peter
Balko. Tí, ktorí radi chodia na koncerty, sa mohli tešiť hudbe kapiel Parno Graszt, Frajara Putika, Peter Lipa
Band, Ferenczi György és az Első
Pesti Rackák, Montanaro, Deák Bill
Gyula, LGT, Roma Soul a mnoho ďalších. Vstupenky na platené podujatia
si zakúpilo vyše tritisíc návštevníkov.
Trojštvrtinová väčšina podujatí organizovaných v roku 2019 bola bezplatná, navštívilo ich viac ako desaťtisíc
návštevníkov.
Pod záštitou kultúrneho strediska celý rok pravidelne tvorili
aj mestom podporované skupiny:
spevácke zbory Melódia a Pro Kultúra, folklórne súbory a detské folklórne súbory Jánošík a Rakonca
a štyridsaťročný divadelný súbor
Zsákszínház. Folklórny súbor MsKS
Rakonca získal ocenenia na štyroch
celoslovenských a zahraničných festivaloch a v zastúpení mesta sa zúčastnilo na siedmich významnejších
podujatiach doma i v zahraničí. Pre
deti aj tomto roku prebiehala výučba
baletu, naďalej fungovalo bábkové
divadlo MeseFigurák, mladí mohli
navštíviť programy Umeleckej dielne FOLT a UDVart Klubu. Spevácka skupina Foncsik tiež uzavrela
úspešný rok, počas roka účinkovala
deväťkrát, na celoštátnom kole súťaže Krásna purpurová ruža sa stala laureátom súťaže. Naše skupiny
mali v roku 2019 vyše 200 členov (z
toho 90 detí), do klubových činností sa zapojilo viac ako 440 mladých.
MsKS pravidelne informuje verejnosť
o svojich programoch na sociálnej
sieti, prevádzkuje webovú stránku
(www.kultura.filakovo.sk) a ponúka
možnosť zakúpenia vstupeniek online.
Kultúrne stredisko svoje celoročné podujatia a fungovanie svojich
skupín zabezpečuje prostredníctvom

Koncert Petra Lipu. FOTO - MsKS

Polemic. FOTO - MsKS

dotácií získaných z projektov, ktorých počet sa každoročne zvyšuje.
Oproti roku 2015, kedy bolo 6 úspešných projektov, v roku 2019 ich bolo
15 a získaná finančná podpora sa tiež
zvýšila zo sumy 9-tisíc z roku 2015
na 39-tisíc eur v roku 2019. Naše
podujatia sa realizovali s finančnou
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Fondu na
podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja.
Ďakujeme vedeniu mesta, že zrekonštruovaním budovy vytvorilo
vhodné podmienky na usporiadanie kultúrnych podujatí na úrovni.
V neposlednom rade ďakujeme milovníkom kultúry za záujem o naše
podujatia a za to, že sa jednotlivé
akcie neuskutočňujú pred prázdnym
hľadiskom. V našom meste kultúra naozaj žije, každý si vie vybrať
to svoje podľa svojich požiadaviek.
V roku 2020 budeme mať viac jubi-

lejných podujatí: piatykrát organizujeme Mestský deň detí a Festival
UDVart, Palócka Veľká noc vstúpi
do 15. ročníka, Palócke dni zas do 30.
a oslávime aj sté výročie založenia
mužského speváckeho zboru. Samozrejme, uskutočnia sa aj podujatia,
ktoré nebudú mať výročie. Pokračovať budeme v literárnych programoch LiteraTúra a v programoch
Medzinárodného divadelného festivalu, uskutočnia sa koncerty v rámci
série Hudobné ročné obdobia a Umelecká dielňa FOLT bude taktiež naďalej vykonávať svoju činnosť. Znova
usporiadame Mestský deň učiteľov,
cezhraničné podujatie Lesná hudba
a mnoho ďalších kvalitných programov.
V mene celého kolektívu MsKS
prajem všetkým šťastný nový rok plný
kvalitných kultúrnych zážitkov.

Andrea Illés Kósik, riaditeľka
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove vo februári 2020
Výstava Tajomstvo medovníkového srdca
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
do 25.
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
02.
Spoluorganizátori: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Banícke múzeum v Rožňave a Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
Prednáška Hédi Tóth Hesse s názvom
„Čo je choroba a bolesť? Ako sa jej môžeme zbaviť?"
12. 02. Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
(Prednáška sa uskutoční v maďarskom jazyku)

16:30

Hudobné ročné obdobia – zimný koncert klasickej hudby:
Tünde Jakab (flauta) a Peter Valentovič (klavír)
14. 02. Miesto: MsKS – Bábková sála (prízemie)
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

17:00

Voda – zdroj nášho života

C

ezhraničný UNESCO geopark Novohrad –
Nógrád spolupracuje so školami a s pedagógmi
už od počiatku svojej existencie. Dlhodobým poslaním je najmä podpora a rozvíjanie environmentálPredstavenie štvrtého dielu série odborných publikácií HMF s názvom Discussiones
nej výchovy a poznávanie a šírenie informácií o odFilekienses – „OBKĽÚČENÝ VEČNÝM OHŇOM”
notách jeho územia. V rámci toho sme sa rozhodli
„Vojenské dejiny fiľakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána Štefana
zapojiť sa do projektu, ktorého výstupom bol dvojKoháryho II. (1667–1682)”
26. 02.
Publikáciu predstaví jej autor Zoltán Igor Komjáti, PhD.
dňový seminár s názvom Voda – zdroj nášho života.
16:30
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Tento projekt bol zameraný predovšetkým na
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
pedagógov základných škôl nachádzajúcich sa na
(Podujatie sa uskutoční v maďarskom jazyku.)
území geoparku a v jeho okolí a tiež odborníkov
špecializovaných na témy vody a environmentálnej
Čarovné kraslice – otvorenie výstavy miestnej autorky Tünde Benko
výchovy. Celkom sme pozvali približne 50 pedagó28. 02. Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
16:30
gov a odborníkov a z toho prišli 39. Počas týchto
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
dvoch dní si odovzdali informácie o využívaní vody,
o udržateľnosti, monitorovaní a ochrane vodných
Celovečerný program FS Rakonca a jeho hostí
systémov.
Miesto: MsKS – Divadelná sála
29. 02.
17:00
Počas prvého dňa sme si vypočuli 5 prednášok
Organizátor: Spoločnosť Rakonca
- od Ľuboslavy Garajovej (Výskumný ústav vodeSpoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
ného hospodárstva) v téme Rámcová smernica o
vode v kontexte činnosti Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ďalej od Jaroslava Vida (TU vo
Zvolene) v téme Klimatické zmeny a budúcnosť
vodných zdrojov, od Júliusa Dóšu (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť) v téme
j tohtoročnú plesovú sezónu otvoril Ples Mesta
Vodné hospodárstvo, čistenie odpadových vôd, od
Fiľakovo 18. januára, ktorý sa vrátil do tradičRadovana Bačíka (Prešovská univerzita v Prešove)
ných, ale predsa nových priestorov Mestského kulv téme Voda a jej potenciál pre rozvoj turistického
túrneho strediska vo Fiľakove. Na reprezentatívny
ruchu v geoparku v kontexte ochrany prírodného
večer tentokrát nikto nedostal pozvánku, no na
dedičstva a od Csabu Balázsa (biológ-ekológ geopodujatí propagovanom prostredníctvom sociálnej
parku Novohrad-Nógrád) v téme povrchové vody
siete a plagátov sa zúčastnilo, ako po minulé roky,
na území geoparku.
FOTO - Z. Schnelczer
vyše sto plesajúcich. Ples otvorili členovia tanečnej
Na druhý deň sme boli na prehliadke čističky
školy Dance Attack z Lučenca štandardnými tan- chúťky a vynikajúce nápoje, ktoré servíroval H&M vody vo Fiľakove a návštvili sme vodné plochy na
cami, po nich nasledoval príhovor primátora a ná- Catering. Najlepšie momenty plesu boli zachytené území geoparku. V rámci projektu sa uskutočsledne sa oficiálne začal v tomto roku prvý a zá- objektívom Zoltána Schnelczera, úroveň spoločen- nila pasportizácia územia – voda na území Noroveň otvárací ples tohtoročnej sezóny. Do tanca ského podujatia mesta zvýšili aj hodnotné tombo- vohrad-Nógrád geoparku. Výstupom bolo DVD
hrala kapela Happy Band a hviezdami večera boli lové ceny. Ďakujeme každému, kto podujatie pod- s pasportizáciou územía a s obsahom seminára,
samba tanečníčky La Danca School z Bratislavy, poril a plesajúcim hosťom, že svojou prítomnosťou teda s prednáškami, videozáznamami a fotograktoré svojimi vystúpeniami zabávali prítomných. O prispeli k dobrej atmosfére plesu.
fiami.
vkusne prestreté stoly sa postarala firma Dekor LiBalázs György
Kinga Palčová
lium, na ktorých nechýbali ani gastronomické po-

Mestský ples v staronových
priestoroch

A

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

V

ianoce v sebe nesú jedno z najkrajších poslaní, a to lásku. Je to čas, kedy myslíme viac na
druhých a snažíme sa im vyčarovať úsmev na perách. Dobrým ľuďom z Fiľakova a okolia sa podarilo vyčarovať nie jeden, ale hneď 55 úsmevov na
tvárach seniorov žijúcich v miestnom domove pre
seniorov Nezábudka. Iniciátorkou myšlienky bola
Anna Jaloviarová, ktorá sa inšpirovala celoslovensky úspešným projektom, ktorý nesie názov ,,Koľko
lásky sa zmestí do krabice od topánok”. Cieľ sa

podarilo naplniť a balíky tak mohli 18. decembra
poputovať do rúk seniorov. Okrem iného si v nich
našli sladkosti, kozmetiku, oblečenie, knihy, odkazy
či milé kresby od najmenších. Obdarovaní neskrývali potešenie z nečakaných darčekov a mnohým
sa v očiach zaleskli aj slzy dojatia. Touto cestou
sa chceme poďakovať všetkým, ktorí otvorili svoje
srdcia a nezištne potešili druhých. Dúfame, že o rok
sa podarí rovnako úspešne naplniť túto myšlienku.

Lucia Belková
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Fiľakovské Vianoce fotoobjektívom

S elánom do nového roka!

Nové vianočné osvetlenie. FOTKY - kmk, Z. Schnelczer

V
Čakanie na Mikuláša.

Svetlá zažali Mikuláš s primátorom.

Hudba, náš spoločný jazyk.

Vianočný trh.

Farebný týždeň prevencie

O

d 25.11.2019 do 29.11.2019 sme na ZŠ Farská
lúka slovenská Fiľakovo uskutočnili týždeň
prevencie. Žiaci aj učitelia sme sa každý deň obliekali do inej farby, ktorá symbolizovala rôzne hodnoty a navodila aktivity k danej téme.
Na prvom stupni sme sa v rámci prevencie zamerali na zdravý životný štýl, kde sme celý týždeň
konzumovali ovocie podľa farby dňa. Taktiež sme
sa rozprávali o vzťahoch v kolektíve, kamarátstve,
tolerancii, súdržnosti. Svoje pocity deti nakreslili
alebo vyjadrili počas rozhovorov v triede, v školskom klube.
Starší žiaci zahájili farebný týždeň besedou
s pani Oláhovou a Bedeovou z Únie nevidiacich
a slabozrakých. Názorná ukážka pomôcok pre
nevidiacich deťom priblížila mnohé ťažkosti a prekážky života zrakovo postihnutých ľudí.
V utorok Umelecká agentúra Amos slovami piesne „Nedá sa ujsť, pred svetom neutečieš...“ zahájila
hudobno-vzdelávací, socio-patologický program
zameraný na negatívne stránky a nástrahy života.
Výborný edukačný program žiakov zaujal a zároveň ukázal, ako sa vyvarovať negatívnych vplyvov
života.
V stredu sme si pripomenuli význam Medzinárodného dňa bez fajčenia. Aktivity sa niesli v duchu

Program Radujme sa!.

myšlienky “Fajčenie škodí zdraviu”. Okrem maľovania na danú tému sme besedovali v triedach
o zmysluplnom využívaní voľného času a škodlivých následkoch fajčenia nielen v dospelosti, ale aj
v detskom veku.
Štvrtok sa niesol v červenej farbe, ktorá je symbolom života, ale aj lásky, dynamiky, emócie. Nadviazali sme na tieto symboly a v školskom klube
detí sme uskutočnili besedu na tému šikanovanie,
vytvorili sme modelové situácie, ktoré sme spoločne riešili. Kreslili sme športové aktivity, ktoré
máme vo voľnom čase najradšej. V tento deň reagovali na aktuálne témy Svetový deň pozdravu a Medzinárodný deň nenakupovania naši žiaci aj formou tvorivého písania. Vznikli tak veľmi zaujímavé
a originálne básne, rozprávky, príbehy a úvahy na
zvolenú tému.
Farebný týždeň prevencie sme ukončili v bielej
farbe. Nie nadarmo symbolizuje čistotu, mier, ideály, ale aj slobodu, porozumenie, česť, spravodlivosť,
toleranciu. Tieto hodnoty sme sa snažili preniesť do
našich preventívnych aktivít počas celého týždňa.
V rámci Dňa počítačovej bezpečnosti a projektom
ovce.sk sme priblížili žiakom nástrahy internetových technológií. V rámci Svetového dňa boja proti
AIDS peer aktivistky našej školy symbolicky pripli
žiakom aj učiteľom červené stužky. O nebezpečenstve počítačových hier, rozumnom využívaní inter-

ianočné stromčeky a dekorácie, vyzdobené
okná, výstavky rozmanitých výtvarných prác
so zimnou tematikou zdobia triedy a chodby našej
Základnej školy na Školskej ulici. V decembri sa
z tried čoraz častejšie ozýval spev, hudba, koledy
a vianočné vinše. To sa deti usilovne pripravovali na veľkú Vianočnú akadémiu, ktorá dopadla na
výbornú. Vďaka dobrej spolupráci s rodičmi žiakov naši pedagógovia opäť zaujali svoje miesto na
mestskom Vianočnom jarmoku a zorganizovali aj
obľúbené Vianočné trhy na škole s ponukou krásnych výrobkov. S láskou sme pripravili vianočné
darčeky pre obyvateľov Domova dôchodcov Nezábudka. Záver roka 2019 patril však aj športovým
úspechom našich žiakov, ktoré dosiahli pod vedením P. Farkašovej a L. Mittera. Starší chlapci si po
roku znova vybojovali víťazný Pohár futbalového
turnaja Patrika Le Gianga a hráčom turnaja sa
stal siedmak Jakub Korim. Úspešní boli aj účastníci
kolkárskeho turnaja, ktorí trénujú s M. Bábelovou
a získali osem medailí. Novinkou bola naša účasť
na okresných plaveckých pretekoch a štafete, kde
sme tiež dosiahli dobré výsledky. Družstvá starších
žiakov si zmerali sily v netradičnej športovej hre
dodgeball. Pozitívne, s čerstvým elánom a tvorivými nápadmi, vstupujeme do roka 2020. Všetkým
Fiľakovčanom želáme úspešný nový rok!

Diana Szabová

netu sme sa porozprávali aj v školskom klube detí.
Spoločné puzzle na záver tohoto týždňa symbolicky predstavovalo našu súdržnosť, spolupatričnosť,
priateľstvo.
Pestrými aktivitami sme vysvetlili žiakom, ako
sa vyhýbať akýmkoľvek závislostiam, poukázali
na zmysluplné možnosti využitia voľného času, na
zdravý životný štýl.
Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí sa
podieľali na príprave tejto akcie a taktiež žiakom za
krásne prežitý týždeň.

Judita Ivaničová, Jana Fajdová
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Ocenili športovcov roka 2019

Turnaj o Pohár Patrika Le Gianga

U

Ocenení. FOTO - kmk

S

amospráva po dvoch rokoch obnovila tradíciu Šimon, zápasník Dávid Horváth a tiež zástupkyňa
oceňovania športovcov roka. Za rok 2019 si nežnejšieho pohlavia, futbalistka Nina Korimoz rúk vedenia mesta prevzalo ceny sedem športov- vá. „Aktuálne hrávam za chlapcov U15 vo Fiľakove a za
cov pôsobiacich pod hlavičkami miestnych klubov dievčatá U15 v Dukle Banská Bystrica. Bola som aj na
skúške v Slovane Bratislava, kde o mňa prejavili záujem.
v utorok 17. decembra 2019.
„Som rád, že sa obnovila tradícia oceňovania najlep- Bola by som veľmi rada, keby to vyšlo a od budúceho roka
ších športovcov a ľudí, ktorí urobili niečo pre šport vo by som za nich hrávala. Na reprezentačnej úrovni som
Fiľakove. V meste je sledovaný nielen futbal, ale aj iné zatiaľ bola na dvoch zrazoch,“ priblížila štrnásťročná
odvetvia a máme množstvo oddielov, ktoré sú zapojené v Fiľakovčanka.
Ocenený 27-ročný šachista Tomáš Ádám hráva
celoštátnych súťažiach,“ povedal prezident FTC Attila
Visnyai. Ako dodal, doposiaľ oceňovali len športov- tento kráľovský šport už viac ako pätnásť rokov.
cov pôsobiacich v športoch a oddieloch, ktoré majú „Začínal som doma, naučil ma to otec. Mojou prvou
najväčšiu členskú i fanúšikovskú základňu, najdlh- súťažou bol turnaj na fiľakovskej základnej škole, ktorý
šiu históriu a reprezentujú na súťažiach mesto Fiľa- som vyhral. Zvíťazil som aj o rok neskôr. Potom som zakovo. „V prípade záujmu ostatných organizácií a zdru- čal hrať profesionálne pod vedením trénerov Petra Kleina,
žení však v budúcnosti môžeme oceňovanie rozšíriť aj Alexandra Samosa a Jozefa Kováča,“ opísal. Odvtedy
dostal ponuky aj od prvotriednych slovenských šao športovcov pôsobiacich pod ich záštitou,“ dodal.
Cenu si v decembri prevzali šachista Tomáš chových tímov, ostal však verný svojmu rodnému
Ádám, silový trojbojár Kristián Deme, stolnotenis- mestu. „Mám to tu rád a nechystám sa odísť,“ uzavrel.
ta Peter Pál, kolkár Róber Nagy, cyklista Marián
Klaudia Mikuš Kovácsová

Novoročný turnaj v kolkoch

N

ovoročný turnaj o Pohár primátora mesta
v kolkoch býva vo Fiľakove vždy prvým verejným podujatím roka a práve prebehol už jeho
25. ročník. Pre tradične veľký záujem, prihlásilo sa
doňho až 17 štvorčlenných družstiev, museli organizátori rozložiť zápasy na dráhach až do 3 hracích
dní, preto hlavný hrací deň aj vyhodnotenie turnaja
prebehli v sobotu 4. januára. Celkom sa ho zúčastnilo 68 hráčok a hráčov zo 6 družstiev zo Slovenska,
6 družstiev z Maďarska a 5 domácich celkov KO
FTC. Fiľakovské FTC A obhajovalo vlaňajší titul víťaza, ale na získanie hetriku a udomácnenie putovnej trofeje mu napokon chýbalo 76 zhodených kolov a skončilo až na treťom mieste. Hodnotili sa aj
výkony jednotlivcov – muži, ženy a dorast, výsledky
najlepších vo všetkých kategóriách prinášame v tabuľke a kompletné výsledky všetkých účastníkov
nájdete na facebookovej stránke FTC KO Fiľakovo.
Do nového roku 2020 želáme všetkým športovcom
pevné zdravie, veľa úspechov a vytrvalosti a našim
kolkárom samozrejme Hodu zdar!

Výsledky NT 2020
Družstvá

Výkon

Kazincbarcika A

2367

Bátonyterenye

2333

FTC A

2292

Jednotlivci muži
1. Sáfár Zoltán – Bátonyterenye

632

2. Ander Tamás- Kazincbarcika A

613

3. Ivanyik Richard- Kazincbarcika A

603

ž tretí rok sa pár dní pred Vianocami vracia do
rodného mesta a do svojej školy, kde sa začala
aj jeho športová kariéra. Mladý a úspešný futbalista, brankár českého klubu Bohemians Praha 1905
Patrik Le Giang. Futbalový turnaj pre žiakov základných škôl, v duchu jeho vlastnej filozofie Step
by step (krok za krokom), prináša okrem množstva
cien a malých darčekov pre účastníkov turnaja vždy
aj charitatívny zámer či besedy pre deti i širokú verejnosť o tom, ako sa jemu samému podarilo naozaj
krok za krokom budovať svoju športovú kariéru
a napĺňať svoje sny.
Tento rok sa spolu so svojim trénerom Matejom
Halajom zamerali na pomoc malému Matiaskovi
z Fiľakova (pozn., písali sme o ňom v minulom čísle
našich novín). „Každý rok sa veľmi teším, že to tu rastie
a že mám podporu od školy, ale aj zo strany vedenia mesta
a tiež FTC. Tento rok som sa rozhodol podporiť malého
Matiaska, o ktorom ma informovali moji kamaráti Fiľakovčania, lebo som chcel pomôcť niekomu z môjho rodiska.
Nielen benefičnou zbierkou na besedách a cez sociálne
siete, či v Čechách prispelo množstvo fanúšikov, ale tiež
vydražením mojich brankárskych rukavíc a predajom
dresov niektorých mojich spoluhráčov prišli ďalšie pekné
sumy. Verím, že všetky spoločne pozbierané peniažky pokryjú jeho liečebné výdavky. Chcel by som teda ešte raz
všetkým úprimne poďakovať za každú podporu, morálnu,
fyzickú i materiálnu a už teraz sa teším na ďalší ročník
turnaja,“ povedal Patrik.
V rámci turnaja svoje víťazstvo z vlaňajška obhájili žiaci zo ZŠ na Školskej ulici a zároveň ich
futbalista Jakub Korim získal cenu pre najlepšieho
hráča. Na druhom mieste skončilo družstvo zo ZŠ
Š. Koháryho II. a tretí skončili žiaci ZŠ Farská lúka
s VJS, v ktorom mali aj najlepšieho strelca Nikolasa Ádáma a tiež najlepšieho brankára Michala
Bartoša. Štvrtá priečka zostala žiakom ZŠ Lajosa
Mocsáryho. Všetci si však odniesli krásne ceny, medaily aj diplomy, no predovšetkým pekné zážitky
z kvalitnej súťaže i z besedy s človekom, ktorý už
pár úspechov vo svojom živote dosiahol.

Iveta Cíferová

Ženy
1. Turčanová Jana – R. Sobota

579

2. Bábelová Magdaléna – Fiľakovo

551

3. Skalošová Dominika – Podbrezová

540

Dorast
1. Ivanyik Richard – Kazincbarcika A

603

2. Juhász Bence – Bátonyterenye

600

3. Kluka Róbert – Fiľakovo

567

Iveta Cíferová

Tiráž
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