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Malí členovia znovuzalože-
ného zápasníckeho družstva 
v minulom roku prekonali 
všetky očakávania.  8. strana

Zápasníci hodnotia 
minulý rok 

Spoločnosť ForPack žiada štát 
o päťmiliónovú investičnú 
pomoc na rozšírenie svojej 
výroby vo Fiľakove.  2. strana

Chcú vytvoriť sto 
pracovných miest

Predstavenia si budú môcť 
diváci vychutnať v zrekon-
štruovanej divadelnej sále 
kultúrneho strediska.  5. strana  

Štartuje nová di-
vadelná sezóna
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Deti z materskej školy na Daxnerovej ulici majú 
dôvod na radosť. Vo štvrtok 20. februára im 

odovzdali do užívania zrekonštruovanú budovu 
škôlky. 

Budova materskej školy bola postavená v  roku 
1990 a odvtedy do nej nebolo podstatnejšie investo-
vané. Zmenilo sa to až počas minulého volebného 
obdobia, kedy sa samospráva rozhodla pre jej po-
stupnú rekonštrukciu. „Jej prvá fáza prebehla v  roku 
2016, kedy sme do nej zainvestovali prvých 58-tisíc eur. 
Z  nich sa nám podarilo vybudovať novú triedu, spolu 
s  potrebným sociálnym zázemím a  zariadením, vďaka 
čomu sa kapacita škôlky rozšírila o  20 detí,“ priblížil 
primátor mesta Attila Agócs. Nasledovala druhá 
fáza projektu, v  rámci ktorej mesto z  vlastných 
prostriedkov postupne vymieňalo okná a  dvere. 

„Budova bola energeticky nehospodárna. Preto sme popri 
vymieňaní okien pracovali na projekte na zníženie jej 
energetickej náročnosti, ktorý sme podali na ministerstvo 
životného prostredia. Ministerstvo nám projekt schválilo 
a  získali sme tak 140-tisíc eur na tretiu fázu projektu,“ 
objasnil primátor. 

Na čele ministerstva v  tom čase stál László Só-
lymos, ktorý sa zúčastnil aj slávnostného odovzda-
nia budovy do užívania. „Som veľmi rád, že deti budú 

V meste odovzdali do užívania druhú zrekonštruovanú škôlku

chodiť do lepšej škôlky a budú mať krajšie prostredie, ale 
získa na tom aj naša príroda, nakoľko je takto budova 
energeticky oveľa menej náročná. Do tretice na tom získa 
aj mesto, keďže ušetrí na mesačných nákladoch za vy-
kurovanie a  ušetrené prostriedky bude môcť investovať 
inde,“ povedal Sólymos.

Výmena zvyšných okien a  dverí na oboch blo-
koch budovy, zateplenie ich fasády, zateplenie stre-
chy na jednej z  budov, vybudovanie spevnených 
plôch a nový bleskozvod stáli spolu vyše 276-ti-
síc eur. Z  nich spomínaných 140-tisíc eur mesto 
získalo z ministerstva, približne 64-tisíc eur prispe-
lo z vlastného rozpočtu a zvyšných viac ako 72-ti-
síc eur získalo z dotácie Úradu vlády SR schválenej 
v  rámci výjazdových rokovaní vlády v  regióne. „V 
dnešný deň máme obrovskú radosť – učitelia, rodičia 
i deti. Obdobie, počas ktorého sme museli byť v náhrad-
ných priestoroch bolo náročné, avšak stálo to za to. Chcem 
poďakovať organizácii VPS za pomoc pri sťahovaní a ria-
diteľom všetkých základných škôl, ktorí nám poskytli ná-
hradné priestory a celý proces nám uľahčili. Samozrejme, 
veľká vďaka patrí samospráve a  ministerstvu za podporu 
a  rodičom za trpezlivosť,“ dodala na záver riaditeľka 
materskej školy Danica Vargová.

Klaudia Mikuš Kovácsová 

Zľava László Sólymos, Danica Vargová a Attila Agócs.

Budova škôlky dostala nový šat. FOTKY- kmk
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Celkovo sto nových pracovných 
miest chce do konca roka 2021 

vytvoriť lučenecká firma ForPack 
vo svojej prevádzke v priemyselnom 
parku vo Fiľakove. Na tento účel 
žiada o investičnú pomoc od štátu 
vo výške viac ako päť miliónov eur. 
Uvádza sa to v materiáloch, ktoré 
zverejnilo Ministerstvo hospodárstva 
SR na medzirezortné pripomienkové 
konanie. „Požadovaná investičná pomoc 
spĺňa definičné znaky investičnej pomoci, 
ktorej cieľom je rozšírenie kapacity exis-
tujúcej prevádzkarne so zameraním na 
výrobu papierových voštinových panelov, 
nábytkárskych voštinových panelov a pa-
pierových tašiek a  vreciek vo Fiľakove,“ 
uvádza sa v materiáli pre pripomien-
kové konanie.

V súčasnosti ForPack vo Fiľakove 
zamestnáva 16 ľudí. Tieto pracovné 
miesta majú byť podľa materiálov v 
pripomienkovom konaní udržané. 
Spoločnosť pôvodne realizovala svo-

V meste by mohla pribudnúť stovka nových pracovných miest
ju výrobu v  prevádzkarni situovanej 
priamo v Lučenci. „Išlo však o prenajaté 
priestory, ktoré kapacitne nepostačovali 
na realizáciu investičného zámeru v plá-
novanom rozsahu, a prijímateľa obme-
dzovali v  jeho potenciáli rásť,“ píše sa v 
materiáli.

Ako sa dodáva, v  rámci vytvore-
ných nových pracovných miest po-
číta ForPack s 22 zamestnancami 
s  vysokoškolským vzdelaním, 68 za-
mestnancami so stredoškolským a 10 
zamestnancami so základným vzde-
laním. „Vážený priemer plánovanej mzdy 
zamestnanca pred zdanením vrátane po-
vinných odvodov zamestnávateľa (celková 
cena práce) je 1 455,02 eur,“ konkretizuje 
sa v dokumentoch.

Spoločnosť ForPack sa vo Fiľakove 
etablovala na jar roku 2019. Avizova-
la vtedy, že neskôr môže celkový po-
čet nových pracovných miest stúpnuť 
až na 150.

Zdroj: Sobotnik.sk

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

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

Témou bol šport. Čitateľov sme sa pýtali, či má 
podľa nich mesto dostatočnú infraštruktúru pre 
šport a čo im v meste chýba v rámci športového 
života. Za odpovede ďakujeme!

Nakoľko je vo Fiľakove dosť bežcov, zišla by sa tartano-
vá bežecká dráha, okolo futbalového ihriska na štadióne, 
po ktorej by sa dalo behať aj cez zimné obdobie (keď neni 
snehu) a ktorá by bola dostatočne osvetlená. Zsolt Danyi

 Mohli by spraviť spoločnú florbalovu ligu pre zakladne 
a stredné školy.   Kristián Botoš

Najviac chýba veľké ihrisko s umelým trávnikom.
 Felső Dominik

Plaváreň.  Erika Katonová

Tenisový kurt, ktorý by mohli využívať všetci, nie len 
vybraní ľudia.  Krzysztof Suta Piątek

Športový život v meste je na dobrej úrovni, lenže nie 
je to dostačujúce. Môj názor je, že je príliš malá podpora 
zo strany mesta na všetky športové odvetvia. Samozrej-
me, je aj malý priestor na rozvoj iných športov. V mes-
te máme hlavný šport, futbal, čo je aj pochopiteľné. Má 
tradíciu, veľkú históriu a najviac fanúšikov. Pekné je, 
že ostatné športy patria pod hlavičku FTC (kolky, stol-
ný tenis, šach, zápasenie, silový trojboj, cyklistika). Tu 
to ale končí. Žiadny iný kolektívny šport okrem futbalu. 
Prečo? Hlavný dôvod vidím v tom, že v meste nemáme 

Rubrika: Váš názor nás zaujíma

NOVÁ TÉMA MESIACA: 
ŠKOLSTVO 
Na území mesta sa nachádzajú dve mater-
ské a štyri základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta a ďalšie dve stredné školy, 
z nich jedna odborná a jedno gymnázium. 
Mesto do svojich zariadení v posledných 
rokoch zainvestovalo státisíce eur, župa za-
investovala do gymnázia a stredná odborná 
škola získala dotáciu za státisíce eur na svoj 
rozvoj.

VÁŠ NÁZOR: Ste spokojní s ponukou 
a úrovňou školských inštitúcií v meste? 
Chodia, alebo sa chystajú, vaše deti do 
miestnych škôl alebo chodia do iných 
a prečo? V čom by sa mohli zlepšiť? 

Vaše odpovede a reakcie môžete zasielať do 
15. marca 2020 elektronicky na adresu tla-
cove@filakovo.sk, do správy na stránke mes-
ta 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 vulgariz-
my, hanlivé výroky či osočovanie budú automatic-
ky vylúčené. Zaradené budú reakcie s konštruktív-
nou kritikou a  návrhmi. Redakcia si vyhradzuje 
právo reakcie v prípade potreby jazykovo upraviť 
či skrátiť. Vaše reakcie uverejníme v  najbližšom 
vydaní Fiľakovských zvestí. 

adekvátnu telocvičňu (nie to ešte športovú halu), ktorá by 
spĺňala oficiálne parametre na výkon všetkých halových 
kolektívnych športov (40m x 20m). Ak by aj chcel nejaký 
kolektívny šport fungovať, nemá podporu zo strany mesta. 
Jedine ak by vstúpil pod hlavičku FTC. Lenže na to, aby 
vstúpilo pod hlavičku FTC, by potrebovalo mať zázemie. 
To však nemôže, kým nebude v meste telocvičňa spĺňajú-
ca dané rozmery. Odpoveď na to je, že načo vykonávame 
daný šport, keď to nemáme kde hrať... Ďalšia smutná vec. 
V meste máme veľmi veľa šikovných dievčat, žien, ktoré 
nemajú možnosť na žiadny kolektívny šport. Tie smel-
šie sa začlenia k chlapcom a ak tam vydržia, tak z nich 
vyrastú šikovné športovkyne, ktoré aj tak po dovŕšení 15 
rokov odídu do mesta, kde môžu športovať v dievčenskom 
kolektíve. Ďalšie šikovné fiľakovské dievčatá, ktoré musia 
mať obrovskú podporu (hlavne finančnú) od rodičov, hrá-
vajú florbal, žiaľ, za florbalový klub z RS, aj keď tréningy 
sa odohrávajú vo filakovskej telocvični, za ktorú si musia 
platiť. Podotýkam, že dve fiľakovské dievčatá už boli aj 
na reprezentačných zrazoch. Ďalšia škoda je, že v meste 
nemáme plaváreň a futbalové ihrisko s umelým povrchom. 
Toto sú podľa mňa najväčšie rezervy, čo sa týka športovej 
infraštruktúry v meste. Samozrejme, nie je to niečo, čo by 
sa dalo spraviť zo dňa na deň, ale myslím si, že to nie je nič 
nezrealizovateľné. Pozriem si len malé obce, v ktorých sú 
momentálne otvorené nové športové haly (Slovenská Ľup-
ča, Mútne, Zákamenné...), futbalové ihrisko s umelým 
povrchom je už takmer v každom meste. Viem, že horšie 
to je s plavárňou. Čo sa týka športových podujatí, v meste 
okrem majstrovských futbalových zápasov a športového 
dňa mesta prakticky nie sú žiadne iné. A keď aj sú, sú 
málo propagované. Ja osobne som minulý rok zorganizo-
val dvojdňový florbalovy turnaj, kde sa zišli amatérske 
mužstvá z celého Slovenska a jedno mužstvo aj z Maďar-
ska. Celé sa to podarilo aj vďaka sponzorom, ktorých sa 
mi podarilo vybaviť. Mrzí má, že mesto sa neangažovalo 
vôbec. Tento rok sa to chystám zopakovať a dúfam, že sa 
mi podarí vybaviť nejaká podpora aj od samosprávy. 

Som rád, že mesto dáva aj takýmto spôsobom občanom 
možnosť vyjadriť svoj názor.     Gabriel Nagy

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

Zoltán Anderko
Odkedy ste poslancom a prečo ste sa tak rozhodli?
Patrím do strednej časti pelotónu poslanecké-
ho zboru a už na 4. volebné obdobie som dostal 
mandát od občanov. V časoch 1. kandidatúry sme 
sa vrátili bývať  do môjho rodného domu na ulici 
Mlynskej a videl som, že táto mestská časť nie je 
dostatočne vnímaná vedením mesta. Nakoľko sa 
vďaka mojej práci dosť veľa pohybujem medzi ľuď-
mi a naša mestská časť nemala priame zastúpenie v 
mestskom zastupiteľstve,  rozhodol som sa kandi-
dovať za poslanca tretieho volebného obvodu. Od 
rozpadu bývalého Kovosmaltu sa živím ako SZČO 
a poznám problematiku a úskalia podnikateľského 
prostredia.

Čo ste doposiaľ urobili pre obyvateľov mesta, respek-
tíve vo svojom obvode?
Pri zostavovaní harmonogramu rekonštrukcie 
mestských ulíc som sa snažil dostať naše ulice do 
popredia zoznamu. Nakoľko naša mestská časť nie 
je odkanalizovaná, tam bývajúcich občanov zaťa-
žovalo aj zabezpečenie vývozu žúmp, snažili sme 
sa o nájdenie riešenia, ktoré sa podarilo v prospech 
občanov.

Podporoval som vybudovanie chodníka pri po-
merne frekventovanej štátnej ceste. Samozrejme, 
pripájal som sa ku tvorbe VZN a  iných nariadení 
v meste. Vo voľnom čase som sa aktívne zapájal do 
prípravy a realizácie skrášľovacieho tábora, orga-
nizovaného OZ Oppidum Fileck, ktorý 15 rokov 
ponúkal pre tínedžerov, aktívny a kvalitný týždeň 
počas letných prázdnin a zvyšoval vedomie detí 
v oblasti ochrany hmotného, ale aj nehmotného 

kultúrneho  dedičstva a tým prispieval aj k prehĺ-
beniu ich vzťahu k mestu. V súčasnosti pomáham 
pri realizácii každoročne konaného Medvešského 
fotomaratónu, ktorý krásnymi fotkami  amatér-
skych a profesionálnych fotografov, a tiež pomo-
cou internetu šíri dobrú povesť a krásy nášho menej 
známeho regiónu vo svete. Pomáhal som pri pre-
klade dokumentov projektu prvého cezhraničného 
geoparku, ktorý bol úspešný a ako Geopark No-
vohrad-Nógrád značne prispieva k zviditeľneniu 
nášho regiónu. Pre svoju profesiu som zapojený do 
riešenia prenesenej kompetencie mesta v oblasti 
protipožiarnej preventívnej kontroly bytových a 
rodinných domov, aby to nebolo len tak „na papieri“ 
v úzkej spolupráci s členmi dobrovoľných hasičov 
sme vytvorili funkčný spôsob výkonu kontrol, čo 
vítajú aj občania, lebo vieme poukázať na nedostat-
ky, ktoré môžu viesť k požiaru a čiastočne ponúka-
me aj poradenstvo.

Čo sa ešte chystáte pre ľudí urobiť, docieliť?

V budúcom volebnom období sa už nechystám 
kandidovať. Veľmi rád by som videl v mestskom 
zastupiteľstve mladších, angažovaných poslancov. 
Napriek tomu, budem sa snažiť presadzovať riešenie, 
alebo aspoň udržiavať pri živote niekoľko myšlienok. 
Medzi inými, v našej mestskej časti  chýba možnosť 
pre športové aktivity, pričom tam máme aj špeciálnu 
základnú školu internátnu. Existuje mestský 
pozemok v súčasnosti nevyužívaný a zarastený 
burinou, ktorý by sme mohli vyplniť, vyrovnať 
zeminou a zatrávniť, dokonca pre blízkosť potoka, 
by sme v zime mohli na ňom vytvoriť pomerne 
veľké ľadové klzisko. Obyvateľom na ulici Viničnej 
robia veľké problémy búrky, ktoré zmývajú čoraz 
viac pôdy a štrku a zničia aj asfaltový povrch ulice, 
pričom vytvárajú nebezpečenstvo z nánosu aj na 
štátnej ceste. Naďalej sa budem snažiť v spolupráci 
s tamojšími obyvateľmi, prípadne aj s odborníkmi 
hľadať riešenie na obmedzenie tohto javu. Naša 
mestská časť sa „pýši“  najdlhšou ulicou Fiľakova. Je 
to ulica Tehelná, ktorú pred 50 rokmi ŽSR prerazili 

Rubrika
Poslanci a ich služba Fiľakovčanom

Zoltán Anderko. FOTO - Zoltán Schnelczer

železničnou traťou a stala sa neprejazdnou smerom  
na ulicu Mlynskú, s týmto však už nespravíme nič, 
ale budem naďalej pripomínať potrebu riešenia 
prechodu pre chodcov a cyklistov cez železničnú 
stanicu, lebo tam bývajúci občania, záhradkári a 
najmä deti do škôl musia chodiť 5 kilometrovou 
okľukou, len pre neochotu a výhovorky ŽSR.

Čo by ste zmenili na súčasnej politike mesta? 
Súčasné vedenie mesta a zamestnanci mestského 
úradu sa snažia získať, využiť všetky výzvy 
európskych a štátnych fondov, napriek často 
nezmyselným byrokratickým prekážkam a pri 
realizácii projektov sa naozaj nenudia. Pôsobím v 
stálej komisii regionálnej politiky, podnikateľstva, 
cestovného ruchu a vidím, že treba klásť dôraz 
na  nepretržité zviditeľňovanie Fiľakova a nášho 
regiónu, ktorý je príťažlivý voľnou pracovnou 
silou, ale aj prírodnými krásami, čo nám osvedčili 
pridelením statusu Geoparku, a následne titulu 
UNESCO Global Geopark. My sme tu ostali, lebo 
sa nám páči toto mestečko a musíme spraviť všetko 
pre to, aby sme obmedzili odliv mladých ľudí. Mesto 
robí čo môže, buduje osožné domáce a zahraničné 
partnerstvá, udržiava dobrý vzťah s miestnymi 
firmami, pričom si myslím že nespokojných by sme 
našli aj v nebi.

ic

Prevádzka multifunkčného ihriska

Nové multifunkčné ihrisko nachádzajúce sa 
v  mestskom parku bude pre verejnosť otvo-

rené od 1. marca 2020. Prevádzková doba ihriska 
bude v letnom období (od 1. apríla do 30. septem-
bra) cez pracovné dni od 9:00 do 20:00 hod. a cez 
víkendy od. 9:00 do 21.00 hod.; v zimnom období 
(od. 1. októbra do 31. marca) cez pracovné dni od 
9:00 do 19:00 hod. a cez víkendy od. 9:00 do 20.00 
hod.. Poplatok za prenájom multifunkčného ihris-
ka je stanovený na 10 € za hodinu bez osvetlenia 
ihriska a 12 € za hodinu s osvetlením. Podrobný 
cenník je zverejnený na webovej stránke prevádz-
kovateľa – VPS. Športové oddiely FTC a žiaci 
materských a základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta môžu využívať ihrisko orga-
nizovane cez vyučovacie hodiny zadarmo. Infor-
mácie ohľadom obsadenosti ihriska poskytne pán 
Šimkovič v areáli FTC, resp. na telefónnom čísle 
0907 858 549, kde bude možné uhradiť aj poplatok 
za prenájom.

Tibor Tóth,  riaditeľ VPS 

Po rozsiahlej rekonštrukcii interiéru budovy 
mestského kultúrneho strediska, ktorá bola 

ukončená v minulom roku, počas uplynulých 
týždňov vybavila samospráva divadelnú sálu aj 
špičkovou javiskovou technikou. Osvetľovacia 
technika javiska i hľadiska, ozvučenie, divadelná 
technika, scénická mechanika, plátno, projektor 
a ďalšie vybavenie stálo mesto celkovo 141-tisíc 
eur. Samospráva ich hradila z vlastného rozpoč-
tu. "Sme veľmi radi, že sa podarilo sálu po jej rekon-
štrukcii vybaviť takýmto moderným zariadením. Za-
vŕšila sa tým obnova interiéru našej budovy a dnes je 
z nej reprezentatívny priestor spĺňajúci požiadavky 
21. storočia," vyjadrila sa Andrea Illés Kósik, ria-
diteľka kultúrneho strediska, ktoré má budovu v 
správe. Ako dodala, prvými skúškami technika 
prešla už na konci februára počas celovečer-
ného programu súboru Rakonca. "Naplno ju tiež 
využijeme počas divadelného festivalu, ktorý sa začína 
v marci," uzavrela.

kmk

Vynovená divadelná sála už naplno slúži verejnosti

FOTKY - MsKS
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Rubrika
Zo zasadnutí MsZ
MsZ z 20. februára 2020

Po oficiálnom otvorení zasadnutia, schválení 
a   následnom doplnení bodov programu rokova-
nia, voľbe návrhovej komisie, zapisovateľa a ove-
rovateľov zápisnice, boli prvým bodom rokovania 
interpelácie poslancov. Poslanec Rubint sa poďa-
koval za riešenie jeho predchádzajúcich interpelá-
cií, zároveň predniesol novú – ľudia z Jánošíkovej 
ulice sa sťažujú, že pri kovovom moste je veľmi 
rozbitá cesta. Druhou interpeláciou bolo označenie 
topolí na Železničnej ulici, pýtal sa, či sú odsúde-
né na výrub a či budú vyrúbané aj prehnité stro-
my pri garážach na danej ulici. Riaditeľ VPS Tóth 
reagoval na jeho podnety, že počas najbližších dní 
pristúpia k rekonštrukcii problematického úseku 
na Jánošíkovej ulici. Ohľadne stromov reagoval 
vedúci oddelenia výstavby Vanko s tým, že mesto 
má vyčlenených v prvej fáze 15-tisíc eur na výrub 
stromov – na Cintorínskej, Železničnej a Bottovej 
ulici. Pri garážach na Železničnej však  v tejto fáze 
nebudú stromy vyrúbané, lebo na Bottovej je asi 20 
stromov, ktoré priamo ohrozujú obyvateľov, čo má 
prioritu. Celkovo je v meste veľa starých stromov 
v zlom stave, budú sa riešiť cez arboréta, alebo sa 
budú postupne vyrubovať. Poslanec Flachbart sa 
vrátil k téme odbočovacieho pruhu na cestu prvej 
triedy v smere do Lučenca. Po rokovaniach s kom-
petentnými orgánmi vysvitlo, že riešenie križovat-
ky by mesto stálo 1,7 milióna eur, čo nie je reálne. 
Urobiť len jeden odbočovací pruh v jednom smere, 
ako navrhol poslanec, podľa viceprimátora Vis-
nyaiho nepovolia, nakoľko by nespĺňal bezpečnost-
né normy. V ďalšom bode informoval viceprimátor 
o návrhoch jednotlivých komisií pri MsZ. 

V bode programu č. 5 poslanci schválili VZN 
č.1/2020, ktorým sa menila výška a spôsob platby 
za poskytovanie sociálnych služieb v meste. Kvôli 
zvyšovaniu cien miezd a tiež režijných nákladov 
domova dôchodcov Nezábudka, ktoré sa na tento 
rok zvýšili celkovo o vyše 60-tisíc eur, bolo podľa 

dôvodovej správy nutné zvýšiť niektoré položky 
v  sadzobníku sociálnych služieb. K tomuto kroku 
museli podľa riaditeľky Velikej pristúpiť napriek 
tomu, že mesto aj štát zvýšili dotácie pre Nezábud-
ku, no nestačilo to na pokrytie zvýšených nákladov. 
Nasledoval bod, v ktorom náčelník mestskej polície 
Baláž predložil správu o činnosti mestskej polície 
za štvrtý štvrťrok roka 2019. Vyjadril sa k situácii 
ohľadne pribúdajúcich túlavých psov, čiernych sklá-
dok, taxislužieb, parkovacích kariet a tiež k situácii 
ohľadne bezpečnosti v meste, ktorá bola v posled-
nom čase pertraktovaná v médiách. Viceprimátor 
sa k jednotlivých prípadom vyjadril a ubezpečil, 
že páchatelia boli zadržaní políciou. Doplnil, že 
sa obyvatelia nemusia báť, bezpečnosť v meste sa 
nezhoršila, ako sa môže zdať. Primátor vyzval, aby 
sme nevyvolávali zbytočné vášne a i keď podľa jeho 
slov nechce situáciu zľahčovať, tieto prípady neboli 
vážne. 

V ďalšom bode vedúci oddelenia ekonomiky 
a  majetku mesta Zoltán Varga predstavil výsled-
ky inventarizácie majetku mesta. Zhodnotil, že 
mesto počas minulého roku hospodárilo so svojím 
majetkom zodpovedne. Pokračoval informáciami 
ohľadne pohľadávok voči mestu a ich vymáhaním. 
Nasledoval majetkovoprávnymi záležitosťami mes-
ta. V rámci nich informoval aj o tom, že spoločnosť 
Zóna s.r.o. Fiľakovo žiada o doplatenie dane k do-
hodnutej kúpnej cene za pozemok v areáli bývalého 
Kovosmaltu, na ktorom chce samospráva vystavať 
novú výrobnú halu. Poslanec Rubint upozornil, že 
schválením návrhu by mohol vzniknúť nebezpeč-
ný precedens. Poslanci preplatenie napriek tomu 
schválili v pomere 8:2. Ďalší bod sa venoval schvále-
niu zmeny a doplnenia územného plánu č. 12, ktoré 
sú potrebné na riešenie protipovodňových opatrení 
mesta. V ďalšom bode nasledovalo vyhodnotenie 
plnenia Programu rozvoja mesta. Následne pred-
niesla správy o svojej kontrolnej činnosti hlavná 
kontrolórka mesta Mihályová. 

V rámci aktuálnych záležitostí mesta navrhla 
riaditeľka HMF zmenu otváracích hodín mestské-
ho múzea, nakoľko vlani skúsili byť otvorení aj po-
čas sobôt, o čo však nebol zo strany návštevníkov 
dostatočný záujem, preto navrhla vrátiť sa k pô-

vodnej otváracej dobe od utorka do piatka. V ďalšej 
časti bodu schválili poslanci prevádzkový poriadok 
a cenník za prenájom nového multifunkčného 
ihriska pre verejnosť na 10 eur za hodinu, vo ve-
černých hodinách za 12 eur za hodinu. Pre školy a 
škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude vy-
užívanie ihriska zdarma (bližšie informácie nájdete 
v článku na str. 3). Vedúci oddelenia výstavby Van-
ko informoval o rozhodnutí zrušiť dve parkoviská 
v meste – pri obchode Billa od 1.3.2021 kvôli plá-
nu mesta na vybudovanie chodníka a oddychovej 
zóny na tomto mieste  – a oproti obchodu LIDL od 
1.7.2020, nakoľko sa nachádza pri frekventovanej 
križovatke a vznikajú tam nebezpečné dopravné 
situácie. Poslanci schválili výmenu členky komisie 
regionálnej politiky, podnikateľskej a cestovného 
ruchu Viktórie Tittonovej, ktorá sa vzdala funkcie 
v komisii, za miestneho podnikateľa Radoslava Ba-
loga. Hlavná kontrolórka predniesla návrh zmeny 
uznesenia č. 127/2014, v rámci ktorého navrhla 
vypustiť druhú vetu uznesenia. Posledným materiá-
lom bolo schválenie odmeny pre hlavnú kontrolór-
ku mesta, o ktorú sa navýši jej základný plat. Zo zá-
kona vyplýva, že jej môžu poslanci schváliť odmenu 
až do 30 percent jej mzdy. Odmenu kontrolórka v 
čase jej nástupu do funkcie nedostala, nakoľko bola 
nová. V tajnom hlasovaní jej poslanci schválili me-
sačnú odmenu 12,6 percenta.

V rámci diskusie primátor informoval o prebie-
hajúcich projektoch. Opäť budú stredný hrad vďaka 
projektu rekonštruovať nezamestnaní, dotácia na 
výstavbu denného stacionára pre seniorov bola de-
finitívne schválená vo výške 370-tisíc eur. V tomto 
roku prebehne aj projekt rekonštrukcie koncertnej 
sály v areáli bývalej ZUŠ. Podarilo sa už nainšta-
lovať špičkové javiskové zariadenie v mestskom 
kultúrnom stredisku. Primátor na záver všetkých 
pozval na slávnostné odovzdávanie zrekonštruo-
vanej materskej školy na Daxnerovej ulici, ktoré 
má prebiehať popoludní. Následne sa poďakoval za 
účasť a ukončil zasadnutie

 
Všetky materiály k rokovaniu a neskrátený video-
záznam nájdete na stránke www.� lakovo.sk.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Zverejnenie zoznamu daňo-
vých dlžníkov k 31. 12. 2019 – 

posledná výzva pre neplatičov!

Vedenie mesta Fiľakovo oznamuje širokej ve-
rejnosti, že aj v  roku 2020 zverejní zoznam 
všetkých daňových dlžníkov, u ktorých eviduje 
podľa stavu k  31.12.2019 daňový nedoplatok, 
ktorý presiahol u  fyzickej osoby 160,00 eur 
a  u  právnickej osoby 1.600,00 eur. Vyzývame 
preto opäť všetkých neplatičov, ktorí si ešte 
nesplnili svoju daňovú a poplatkovú povinnosť 
voči správcovi dane a poplatku za uplynulé ob-
dobie, aby tak urobili najneskôr do doby zverej-
nenia zoznamu, pretože následne po zverejnení 
zoznamu mesto zaháji daňové exekučné kona-
nie aj formou zadržania vodičského preukazu 
dĺžníka.

Zoltán Varga, oddelenie ekonomiky a majetku 
mesta MsÚ

Mesto Fiľakovo vykonáva každoročne na 
konci kalendárneho roka bilancovanie 

hospodárenia s  verejnými financiami v  zmysle 
zákona o  účtovníctve. Mestský úrad a  orga-
nizácie ním zriadené, celkom štyri základné 
školy, základná umelecká škola, dve materské 
školy, mestské kultúrne stredisko, Hradné mú-
zeum, Verejnoprospešné služby mesta a Nezá-
budka n.o. (Domov seniorov) disponovali k  31. 
12. 2019 s hmotným majetkom (HM) v celkovej 
hodnote 29  191  632,61 eur.  Táto hodnota je 
o  4  114  599,21 eur vyššia oproti hodnote HM 
evidovaného ku koncu roku 2018 (25 077 033,40 
eur), čo predstavuje 14,1 % nárast. 

Okrem hmotného majetku mesto vykazuje 
pozemky v  hodnote 3  530  761,59 eur, nehmot-
ný investičný majetok v  sume 162  370,94 eur, 
finančné investície vo forme majetkových cen-
ných papierov v celkovej hodnote 2 259 234,77 

Inventarizácia majetku mesta za rok 2019
eur, finančné investície  vo forme majetkového 
vkladu v  obchodnej spoločnosti FILBYT s.r.o. 
Fiľakovo v sume 540 269,00 eur a peňažné pro-
striedky a ceniny na účtoch a pokladniciach vo 
výške  629 581,08 eur.
Mestský úrad a jeho organizácie evidovali k 31. 
12. 2019 pohľadávky v celkovej výške 455 564,49 
eur a celkový rozsah záväzkov k tomuto dňu či-
nil 3 546 236,72 eur.

V  priebehu roka 2019 boli znížené daňové 
pohľadávky za obdobie 1998 - 2018 v  celkovej 
výške 29 323,60 eur.  

Mestom a  ním zriadenými organizáciami 
dosiahnuté výsledky, ktoré boli v  rámci inven-
tarizácie vyjadrené číselnými hodnotami, sú 
jednoznačnými dôkazmi o efektívnom, účelnom 
a  hospodárnom využití všetkých dostupných 
verejných finančných prostriedkov počas celého 
roka 2019.     

Zoltán Varga, MsÚ
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Druhý ročník série koncertov pod názvom Hu-
dobné ročné obdobia sa odštartoval 14-ho 

februára senzačným koncertom flautistky Tünde 
Jakab a klaviristu Petra Valentoviča.

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove pro-
stredníctvom komorných koncertov v  rámci série 
Hudobné ročné obdobia chce priblížiť obecenstvu 
krásy vážnej hudby. Počas roka sa uskutočnia šty-
ri komorné koncerty, z ktorých tri sa realizujú ako 
samostatné podujatia a jeden ako podprogram let-
ného festivalu UDVart, kde sprostredkujeme tento 
žáner hudby aj tým, ktorí by samostatný koncert 
klasickej hudby inak nenavštívili.

Program Hudobných ročných období začínal vy-
nikajúcim koncertom dua flauta-klavír. Členovia 
dua sú uznávanými hudobníkmi doma i v zahraničí. 
V ich podaní v rámci zimného koncertu pred plnou 
sálou milovníkov hudby odzneli skladby od F. Do-
pplera, C. Debussyho, F. Borneho, P. Valentoviča, M. 
Mowera. Obecenstvo umelcov za famózny koncert 
odmenilo búrlivým potleskom. 

Tünde Jakab sa narodila v Košiciach v hudobníc-
kej rodine. Do profesionálneho diania sa zapojila už 
v  trinástich rokoch, kde na pôde bratislavskej Re-
duty vystúpila s orchestrom Slovenskej filharmónie. 
Odvtedy sa uviedla na mnohých pódiách doma 
i v zahraničí, hrala pod taktovkou Ondreja Lenárda, 
Igora Dohoviča a Fritza Bruckera. V januári 2011 
debutovala v Zlatej sále viedenského Musicverinu, 

Hudba na každé ročné obdobie 

kde vystúpila po boku speváckej legendy, sopra-
nistky Renate Holmovej.

Peter Valentovič začal svoju úspešnú kariéru ako 
klavirista a  korepetítor. Študoval na Konzervató-
riu v Bratislave. Ako sólista debutoval v Slovenskej 
filharmónii so Symfonickým orchestrom Konzer-
vatória v  Bratislave Prvým klavírnym koncertom 
D. Šostakoviča. Prvý symfonický koncert dirigo-
val ako 20-ročný, prvú operu ako 21-ročný. Peter 
Valentovič patrí vďaka svojej muzikalite, flexibilite 
a repertoárovej všestrannosti k medzinárodne žia-
daným slovenským umelcom. 

Jarný koncert sa uskutoční v máji, kde na harfe 
bude hrať Michal Matejčík. V  júli na umeleckom 
Festivale UDVart vystúpi kvarteto Saxophone Syn-
copators a posledný koncert v rámci tejto série odo-
hrá Miki Skuta (klavír). 

Organizátori prostredníctvom série koncertov 
a v spolupráci s umelcami ponúkajú na každé ročné 
obdobie kultúrny zážitok pre záujemcov. Hosťami 
prvého ročníka projektu Hudobné ročné obdobia 
v  roku 2019 boli: sláčikové kvarteto Beliczay Qu-
artet, Jordana Palovičová (klavír) a  Ivan Palovič 
(viola), Štefan Szabó (gitara) a Ján Fiala (vibrafón), 
husľové duo Štefan Reiter a  István Reiter. Sériu 
podujatí Hudobné ročné obdobia z  verejných 
zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. 

Kinga Palčová, MsKS

Koncom minulého roka vyšiel v  poradí už pia-
ty Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej 

histórie, ktorý v predposledný januárový deň pred-
stavili aj fiľakovskému čitateľskému publiku. Zbor-
ník vydalo Občianske združenie Priatelia histórie 
Novohradu, ktoré každoročne usporadúva odbor-
né stretnutia, a  jeho členovia uskutočňujú rôzne 
aktivity zamerané na zmapovanie, zviditeľnenie a 
popularizáciu bohatej histórie Novohradu. V zbor-
níkoch sústreďuje ich editor a zakladateľ združenia, 
Mišo Šesták, štúdie a  príspevky odborníkov z  ob-
lasti histórie, archeológie, etnografie, dejín umenia, 
ľudových zvykov a  tradícií, osídlenia, cirkvi, prie-

Prezentácia Zborníka zo stretnutia priateľov regionálnej histórie
myslu a  iných tematických oblastí. Prezentáciu 
v  Mestskej knižnici sprevádzala prednáška Márie 
Adamovej s názvom „Lučenec v plameňoch strachu 
a hrôzy“, tematicky sa viažuca k jej knihe s rovno-
menným názvom, ako aj prednáška Gábora Illésa 
o fiľakovských rómskych hudobníkoch a kapelách. 
Publikácia býva bezplatne distribuovaná na bese-
dách, ktoré sa konajú v  mestách a  obciach Novo-
hradu. Vo Fiľakove si ju mohli zadovážiť účastníci  
prezentácie, a ďalší záujemcovia si ju môžu vypoži-
čať v Mestskej knižnici. 

Denisa Pócsaová

Marcový repertoár Mestského kultúrneho stre-
diska vo Fiľakove zahŕňa ako divadelnú hru, 

hudobný kabaret, rozprávkové divadlo, komédiu 
tak aj muzikál. Milovníkov divadla počas jedného 
mesiaca čaká viacero predstavení, ktoré sa uskutoč-
nia v rámci VI. Medzinárodného divadelného festi-
valu. Séria divadelných predstavení v súčasnosti je 
zaradená do tradičných podujatí MsKS vo Fiľakove. 
V  posledných dvoch rokoch kultúrne stredisko sa 
muselo zaobísť bez divadelnej sály, avšak v marci 
už u nás bude hosťovať mnoho divadiel. VI. Medzi-
národný divadelný festival sa realizuje s finančnou 
podporou Fondu na podporu kultúry národnost-
ných menšín, v rámci čoho organizujeme rozpráv-
kové divadlo pre menších žiakov základných škôl 
s vyučovacím jazykom maďarským, pre väčších žia-
kov a ich rodičov sme pripravili muzikál v podaní 
Divadla � ália z Košíc pod názvom Buď dobrý až 
do smrti. Pre dospelých ponúkame divadelnú hru 
a hudobný kabaret od Divadla Csavar a od Divadla 
Józsefa Kármána z  Lučenca. Divadlo Kumšt Te-
atro 24-ho marca sa predstaví komédiou Chlieb 
s maslom, v ktorej sú obsadení herci ako Branislav 
Deák, Martin Mňahončák, Dominika Žiaranová 
a Juraj Loj. Na predstavenia lístky sú už dostupné 
online na webovej stránke kultúrneho strediska 
(www.kultura.filakovo.sk). Mestské kultúrne stre-
disko vo Fiľakove aj počas celého roka plánuje 
uskutočniť viacero divadelných predstavení. Pre 
malých slovenské, maďarské a rómske rozprávko-
vé divadlá, pre žiakov druhého stupňa štúdia a pre 
stredoškolákov anglické divadelné prestavenie, 
ďalej slovenské a maďarské divadelno-výchovné 
predstavenia v  témach ako samostatnosť, otázky 
rozhodnutia a slobody v reálnom i virtuálnom sve-
te, a  v  neposlednom rade témy ako hoax či  xeno-
fóbia. Pre dospelé obecenstvo plánujeme predstave-
nia ľahkých, ale aj trošku ťažších tém v slovenskom, 
českom a  v  maďarskom jazyku. Samozrejme rea-
lizácia plánovaných predstavení vo veľkom závisí 
od výšky získaných dotácií. Keď naše podané pro-
jekty budú úspešné budeme mať možnosť privítať 
u  nás medzi inými aj Divadlo Husa na provázku 
z  Brna, Divadlo Komédie a  Divadlo Múza Teatro 
z Bratislavy, Divadlo Andreja Bagara z Nitry alebo 
Divadelné centrum z  Martina s  takými hercami 
ako Maroš Kramár, Marko Igonda, Henrieta Mič-
kovicová, Zuzana Tlučková, Peter Kočiš, Katarína 
Ivanková, Marián Viskup a ďalší . Každého milov-
níka divadla srdečne očakávame na divadelné pred-
stavenia v zrekonštruovanej divadelnej sále MsKS.

Kinga Palčová, MsKS

Divadelná sezóna odštartuje 
vo vynovenej divadelnej sále

Dňa 19. februára sa konala v Šalgotarjáne me-
dzinárodná prehliadka klaviristov Nógrád 

Megyei Zongorista Növendékek X. Találkozója. 
Základnú umeleckú školu – MAI vo Fiľakove re-
prezentovali žiaci v 4 kategóriách. Tomáš Balog, 
žiak učiteľky Angeliky Bodorovej získal v tej svojej 

Medzinárodný úspech základnej umeleckej školy
Prémiu. Žiaci učiteľky Agnesy Tóthovej boli ešte 
úspešnejší. Eleonóra Kómárová a Petra Olšiaková 
získali Prémie v I. a vo IV. kategórii, Adél Danyio-
vá v III. kat. dostala Osobitnú Prémiu a František 
Nagy v V. kat. tiež Osobitnú prémiu. Gratulujeme, 
sme na vás hrdí.

Zoran Ardamica, riaditeľ

Foto - HMF

Foto - MsKS
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v marci 2020

do 
10. 03.

Čarovné kraslice – výstava ľudovej umelkyne Tünde Benko  
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

04. 03. 

VI. Medzinárodný divadelný festival
Divadlo Józsefa Kármána: Dalszínház – múzeum (Múzeum hudobného divadla)
Predstavenie v maďarskom jazyku.
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Predstavenie sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

18:00

07. 03. 

Oslavy MDŽ Jednoty dôchodcov a Klubu dôchodcov 
Miesto: MsKS – Spoločenská sála (1. poschodie)
Organizátori: Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Klub dôchodcov 
pri Mestskom úrade vo Fiľakove 

15:00

13. 03.  

XIX. Medzinárodná výstava umeleckej fotografie maďarských fotografov
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža 
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Svetové združenie maďarských fotografov

16:30

15. 03. 
Oslavy výročia revolúcie 1848
Miesto: Rímskokatolícky kostol
Organizátor: ZO Csemadok vo Fiľakove

15:30

20. 03.

VI. Medzinárodný divadelný festival
Divadlo Csavar Színház: Mátyás király leányai (Dcéry kráľa Mateja)
Predstavenie pre žiakov I. stupňa ZŠ s VJM
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Predstavenie sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

11:00

21. 03.

VI. Medzinárodný divadelný festival
Divadlo Thália Színház: Légy jó mindhalálig (Buď dobrý až do smrti) – muzikál v 
maďarskom jazyku
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Predstavenie sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

17:00

24. 03.

VI. Medzinárodný divadelný festival
Divadlo Kumšt Teatro: Chlieb s maslom – komédia
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Predstavenie sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

18:00

27. 03.
Mestský deň učiteľov
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátori: Mesto Fiľakovo, Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

15:00

27. 03

Noc s Andersenom
Rozprávkový večer určený pre 1. stupeň ZŠ – v slovenskom jazyku 
(v maďarskom jazyku sa podujatie uskutoční 03. 04. 2020)
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

17:00

29. 03.

VI. Medzinárodný divadelný festival
Divadlo Csavar Színház: Jelenetek egy házasságból (Scény z manželského života)
Predstavenie prebieha v maďarskom jazyku.
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Predstavenie sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

17:00

31. 03

Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže o cenu primátora mesta Fiľakovo a ver-
nisáž výstavy víťazných prác 
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove - predsieň
Organizátor: Základná škola, Farská lúka
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

15:00

* organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu

Oznam pre členov urbárskeho spoločenstva
Výbor Urbárskeho a lesného pozemkového spoločenstva Fiľakovo zvoláva na deň 20. 03. 
2020 (piatok) o 16.30 hod. zhromaždenie členov spoločenstva do spoločenskej sály Mest-
ského kultúrneho strediska na Nám. slobody 30 vo Fiľakove.

Zoltán Varga

„Šťastie si nekúpiš, ale môžeš si kúpiť čaj a to je 
v podstate to isté“. 

V duchu tejto myšlienky sme v piatok popoludní 
(7. 2. 2020) premenili priestory školského klubu 

detí na voňavú čajovňu. Tradičné posedenie s čajom 
pripravili pani vychovávateľky pre dve oddelenia 
ŠKD, kde pozvanie prijali nielen pani učiteľky, ale aj 
vedenie našej školy. 

Na úvod sme deťom predstavili históriu vzniku 
čaju, priblížili im, ktorými procesmi musí čajový 
lístok prejsť od samotného zberu až po balenie do 
čajových zmesí. Starší družinári oboznámili všet-
kých so základnými druhmi čajov, ich priaznivými 
a liečivými účinkami. Nechýbali rôzne zaujímavos-
ti o správnom skladovaní čaju, o pití čaju vo svete, 
o  dĺžke lúhovania jednotlivých druhov čajov. Ná-
zorne sme pred deťmi  zaliali kvitnúci čaj, ktorý sa 
pred očami detí rozvinul do krásneho kvetu. 

Druhá časť príjemného popoludnia patrila 
ochutnávke viacerých druhov čajov, na ktorú si deti 
priniesli vlastné obľúbené hrnčeky. Vianočný, jabl-
kovo-škoricový či zelený, všetky chutili rovnako 
výborne, veď sme ich nestíhali nalievať deťom do 
ich hrnčekov.  Nechýbali výborné pagáčiky a linec-
ké koláče, ktoré nám zabezpečila pani Gyenešová, 
mamička našich družinárov , za čo jej veľmi pekne 
ďakujeme. Za aktivitu,  množstvo vedomostí o čaji , 
za slušné správanie deti dostali malý darček v podo-
be voňavého čaju vo vrecúšku. 

Posledná, tvorivá časť popoludnia s čajom zauja-
la rovnako  malých aj veľkých. Za úlohu mali deti 
v skupinkách ozdobiť a dokresliť rôzne čajníky, kto-
ré mali vopred predkreslené. Vznikli naozaj pestré 
a veselé práce, ktoré nám na chodbe školy, kde sme 
ich vystavili, budú dlho pripomínať toto vydarené 
popoludnie.

 Judita Ivaničová

Čajovňa v školskom 
klube detí
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Po dlhých mesiacoch, od konca 
augusta, sa konečne v  prvých 

týždňoch januára 2020 ukončili re-
konštrukčné práce v  budove gym-
názia. Budova prešla kompletnou 
rekonštrukciou vnútorných elektric-
kých rozvodov a  výmenou zárubní 
a dverí. Okrem toho každá miestnosť 
získala nové moderné LED osvetle-
nie, ktoré je nielen niekoľkonásobne 
výkonnejšie, ale hlavne úspornejšie 
ako staré klasické osvetlenie. Re-
konštrukcia prebiehala s  prispením 
BBSK a táto investícia sa blíži k 200 
tisíc eurám. Ostala ešte posledná fáza 
rekonštrukcie, a to kompletná rekon-
štrukcia kuchyne, ktorá sa uskutoční 
v  letných mesiacoch. Takto masívne 
rekonštrukčné práce sa v budove ne-
realizovali od 50-tych rokov minulé-
ho storočia. Teraz je budova technic-
ky pripravená pre potreby výuky 21. 
storočia a škola bude môcť realizovať 
moderné projekty.

Pedagógovia školy ale nezaháľali 
ani počas rekonštrukcie a  pripravili 
niekoľko zaujímavých projektov, kto-
rými skvalitnili výuku na škole. Nové 
vedenie školy už deklarovalo, že chce 
výuku viac priblížiť praxi a tak sa re-
alizoval projekt Genetika, pre žiakov 
tretieho ročníka, ktorí majú prírodo-
vedné smerovanie. Tento projekt ich 
pripravoval na prácu v  genetickom 
laboratóriu a  prebiehal počas 1. pol-

roka školského roka. Bol zavŕšený 
odbornou prácou našich žiakov v ge-
netickom laboratóriu Lekárskej fa-
kulty v Martine. Ďalším projektom je 
programovanie v  prostredí Android. 
Tento projekt sa začal uskutočňovať 
pred dvomi týždňami a bude sa kon-
čiť koncom školského roka a  jeho 
výstupom budú originálne aplikácie 
pre mobilné telefóny, ktoré budú vy-
tvárať naši žiaci. Tento projekt je tiež 
pre žiakov tretieho ročníka, ktorí si 
vybrali technické smerovanie. V tom-
to duchu sa chce škola aj ďalej pro-
filovať a z  toho dôvodu pripravila aj 
vlastný projekt v  spolupráci s  BBSK. 
Je zameraný na propagovanie 
programovania a  jeho rozšírenie aj 
do škôl v  územnej pôsobnosti BBSK. 
Podstatou projektu je požičiavať malé 
programovateľné počítače Micro:bit 
školám, ktoré o  ne prejavia záujem. 
Micro:bity sú mikropočítače, ktoré 
vyvinula BBC vo Veľkej Británii pre 
školy, aby podporila programátor-
ské schopnosti žiakov. Túto iniciatí-
vu sme prebrali aj v našej škole a po 
niekoľkomesačnej skúsenosti, autor 
projektu Róbert Tomolya, pripravil 
potrebné know-how na samostatnej 
voľne dostupnej webstránke a  tým 
všetci záujemcovia dostanú okrem 
mikropočítačov aj teoretické infor-
mácie. Po prvom prezentovaní pro-
jektu, s  názvom „Potulný micro:bit“, 

v  novembri 2019 , prejavilo o  tento 
projekt záujem množstvo škôl z ban-
skobystrického kraja. Oficiálne spus-
tenie projektu bolo koncom janu-
ára a  prvými užívateľmi Micr:bitov 
z gymnázia sa stali 4 základné školy 
z  Fiľakova. Sady týchto programo-
vacích nástrojov odovzdal riadite-
ľom fiľakovských základných škôl. 
M. Martiš, riaditeľ odboru školstva 
v  BBSK. Prvé odozvy sú veľmi pozi-
tívne a  tešíme sa, že aj takto prispie-
vame k možnému budúcemu nárastu 
zamestnanosti našich detí, pretože 
v EÚ je v súčasnosti evidovaných 500 
tisíc voľných pracovných miest, ktoré 
požadujú programátorské zručnosti.

V týchto mesiacoch sa na škole re-
alizuje ešte jeden komplexný projekt, 
ktorý je zameraný na rozvoj čitateľ-
skej, matematickej, finančnej a  prí-
rodovednej gramotnosti. Postupne sa 
tieto moduly implementujú do kaž-
dodennej výuky a  dúfame, že budú 
prospešné v  konkurencieschopnosti 
našich žiakov. Dnešná pedagogika 
sa už viac orientuje týmto smerom 
a chce od žiakov viac zručností a me-
nej mechanických informácií. Preto 
slovenskí žiaci zaostávajú v medziná-
rodných meraniach PISA a našou sna-
hou je, aby žiaci Gymnázia-Gimnázia 
vo Fiľakove dostali možnosť absolvo-
vať túto modernú metódu vyučova-
nia medzi prvými na Slovensku.

Fiľakovské gymnázium v novom šate

 ...ale keď je karneval, všetko je povo-
lené. Dňa 7. februára sa na našej ZŠ 
na Školskej ulici uskutočnil Veľký 
cirkusový karneval. Tento rok sme sa 
rozhodli zorganizovať ho dopolud-
nia, aby sa mohli zabaviť všetci žiaci 
primárneho vzdelávania v sprievode 
triednych učiteliek. Cirkusom nás 
sprevádzali šašovia a masky boli ozaj 
rozmanité. Veselé súťaže pripravila 

Škola nie je cirkus!

Naša škola nerozvíja len prírodo-
vedné a  technické znalosti, ale dosa-
huje kvalitné výsledky ja v  humanit-
ných vedách. Skvelý úspech dosiahla 
naša žiačka Orsolya  Mihályová, pod 
vedením Róberta Rubinta, ktorá 
skončila na druhom mieste v  kraj-
skom kole Olympiády v  nemeckom 
jazyku. Ďalším veľkým úspechom je 
pozvanie nášho študentského divad-
la Apropó, pod vedením Zsuzsanny 
Szvorák, na medzinárodný divadelný 
festival v maďarskej Gyule, kde bude 
účinkovať medzi profesionálnymi 
divadelnými zoskupeniami. Nemô-
žeme zabudnúť ani na našich žiakov 
z krúžku Robotiky, vedenej Monikou 
Szacskovou a  Lászlóom Kerekesom, 
ktorí zaznamenali ďalšie úspešné 
účinkovanie na súťaži RoboHranie 
2020, ktoré organizuje Technická 
univerzita vo Zvolene a  získali oce-
nenie v kategórii Robot dizajn. 

Poslednou veľkou novinkou v  ži-
vote školy za posledné mesiace je 
otvorenie multifunkčného ihriska za 
budovou školy, ktoré je síce projek-
tom mesta Fiľakovo, ale aj naša škola 
mohla prispieť k realizácii tohto pro-
jektu, a tak toto ihrisko nebude slúžiť 
len FTC Fiľakovo a  občanom mes-
ta, ale aj našim študentom. Za túto 
možnosť patrí poďakovanie vedeniu 
mesta Fiľakovo a hlavne primátorovi 
Attilovi Agócsovi.

Juraj Péter, riaditeľ

vychovávateľka M. Bodorová, deťom 
sa páčili krotiteľky tigrov a  aj tanco-
vanie. Záver patril bohatej tombo-
le, v  ktorej hlavnými cenami boli až 
tri krásne torty a  obrovský medveď. 
Okrem zábavy prebehlo vo februári 
množstvo predmetových olympiád, 
na ktoré sa starší žiaci svedomito 
pripravovali so svojimi učiteľmi. Svo-
je vedomosti preukázali aj na okres-
ných kolách a  stali sa ich úspešnými 

riešiteľmi. Na krajské kolo olympiády 
v nemeckom jazyku postúpil deviatak 
Samuel Sekereš , ktorý ani v Banskej 
Bystrici nesklamal a  v  silnej kon-
kurencii obsadil krásne 3. miesto. 
Žiakom ďakujeme za vzornú repre-
zentáciu školy a  želáme veľa ďalších 
úspechov!  Podrobnosti sa dočítate na 
našej webovej stránke.

Diana Szabová
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Tiráž

zápas Hajnáčka – Kovosmalt ČSM Fiľakovo dopadol s výsledkom 1:8 (0:4,1:2,0:2)? V závode Ko-
vosmalt vo Fiľakove organizovalo v zimnom období veľa športových podujatí. Jedným z týchto bol 
aj priateľský hokejový zápas Hajnáčka – Fiľakovo, v ktorom mužstvo domácich zvíťazilo po veľmi 
dobrom výkone 1:8. Góly strelili: A.Gáspár – Pongrác, Strémy a Šága po 2, Sopóci, Hrivňák. V zostave 
Kovosmaltu nastúpili: Krahulec – Sopóci, Varga, Bozó, Bodor, Varga, Strémy, Hrivňák, Pongrác, Hu-
bík, T.Kovács a Šága.

 Vladimír Cirbus, zdroj: Pokrok, 11.2.1966

Vedeli ste, že ...

Zápasnícky klub vo Fiľakove v  žiackej lige vý-
chod sa ako nováčik v roku 2018 umiestnil na 

5. priečke súťaže družstiev. Začiatkom minulého 
roka sme si teda predsavzali, že sa pokúsime dostať 
až na tretie miesto a  získať aspoň jeden titul maj-
stra Slovenska v jednotlivcoch.  

Už prvé kolo ligy sa nám podarilo usporiadať vo 
Fiľakove, a  tak sa zápasenie po desiatkach rokov 
vrátilo aj k našim fanúšikom. Malí zápasníci sa pred 
domácim publikom naozaj snažili, a tak sme skon-
čili na peknom štvrtom mieste. Ďalšie kolo sa kona-
lo v Snine, kde sme to dotiahli až na tretie miesto 
a v 3. kole v Starej Ľubovni sme boli opäť štvrtí.

Koncom vlaňajšieho septembra sme tiež uspo-
riadali pod patronátom primátora mesta náboro-
vú súťaž medzi základnými školami pod názvom 

„Pasovačka“. Priniesla nám nielen zviditeľnenie 
nášho klubu, ale aj nových členov v našom žiackom 
mužstve. Na posledné štvrté ligové kolo sme v no-
vembri do Košíc cestovali s výpravou 22 pretekárov, 
odhodlaných na čo najlepšie umiestnenie. Medzi 
stovkou súťažiacich z  ôsmich klubov sa nám po-
darilo získať najviac bodov a posunuli sme sa na 2. 
miesto celkového poradia žiackej ligy. Zároveň sme 
tým získali oprávnenie usporiadať jedno zo štyroch 
kôl v tomto roku u nás, na domovských žinenkách, 
takže na jesenné tretie kolo sa už teraz môžu tešiť 
všetci fanúšikovia zápasenia vo Fiľakove.

Bohaté zastúpenie a  skvelé výsledky sme však 
mali aj v ďalších siedmich medzinárodných turnaj-
och a k našim najlepším pretekárom patrili Dávid 
Horváth, Kristián Baláž, Marek Jónáš, Sebastián 
Krága, Benedekt Bial, Daniel Kalocsai, Kristián Ba-
log, Róbert Mészároš a Róbert Rácz. Príjemné pre-
kvapenie bolo 1.  miesto a titul majstra Slovenska vo 
voľnom štýle nášho zápasníka Dávida Horvátha vo 
váhovej kategórii 57 kg. Zapojili sme sa však aj do 
grécko-rímskeho zápasenia a  ani tu naši zverenci 

Malí zápasníci v minulom roku 
prekonali všetky očakávania

nesklamali, Dávid Horváth a  Marek Jónáš skon-
čili na druhých miestach, Kristián Baláž bol tretí 
a Kristián Balog štvrtý, každý vo svojej kategórii. 

V  rozbehnutom trende by sme radi pokračovali 
aj v tomto roku, určite by sme však privítali pomoc 
a podporu rodičov i sponzorov, ktorí by nám boli 
ochotní a  schopní pomáhať pri zabezpečovaní 
účasti detí na podujatiach, či priamo pri organi-
zovaní života nášho zápasníckeho klubu. Naše ve-
denie klubu v  zložení Tibor Zara, Ladislav Danyi 
a Attila Albert sa poteší všetkým dobrovoľníkom.

Na záver ešte celkové poradie účastníkov Slovenskej 
žiackej ligy – východ r. 2019:
ZK Košice  340 bodov zo 4 kôl
ZK Fiľakovo  325 bodov
Wrestling S. Ľubovňa 320 bodov
ZK Slávia Snina  306 bodov
Wrestling Jedla Košice 261 bodov
ZK Moldava nad Bodvou 104 bodov
ZO Lokomotíva R.Sobota 81 bodov
ZK Vihorlat Snina  55 bodov

   Tibor Zara, o.z. ZK Fiľakovo

Najširšiu základňu členov občianskeho združe-
nia FTC tvoria nepochybne futbalisti. Majú 

zastúpenie v  rôznych súťažiach v  každej vekovej 
kategórií a jednotlivé družstvá tak určite vychovajú 
niekoľko budúcich reprezentantov veľkého „A“-čka. 
Svoju šikovnosť, talent a  húževnatosť môžu deti 
predvádzať trénerom detských družstiev nielen po-
čas tréningov, ale vedenie FTC  hľadá, alebo pripra-
vuje pre nich aj regionálne i medzinárodné turnaje. 

Jedným z  prvých turnajov v  tomto roku bol 
v  druhý februárový víkend v  telocvični štadióna 
FTC Medzinárodný halový futbalový turnaj U9, na 
ktorom si dve domáce družstvá FTC U9 a príprav-
ka U7 s chuťou zahrali hneď niekoľko zápasov proti 
súperom z Hnúšte, zo Salgótarjánu a z Pásztó z Ma-
ďarska. Ako sa vyjadril manažér mládeže v o.z. FTC 
Sebastián Gášpár, podobné turnaje pripravili na 
každý víkend aj pre ďalšie vekové kategórie detí aj 
mládeže. Na margo spomínaného turnaja povedal: 

„Dnešný turnaj sa niesol v skvelej atmosfére, bola radosť 
pozerať sa, ako si to deti užívajú, vychutnávajú každý gól 
či dobrú prihrávku. Bavili sa aj rodičia a ostatní diváci 
a tak nebol až tak dôležitý konečný výsledok, hoci druhé 
miesto našej U9-ky je veľmi pekný výsledok a  chlapci 
prehrali vlastne len o skóre.  Vidíme, že tieto turnaje sú 
pre deti i nás funkcionárov veľmi dôležité. Deti získava-
jú hlavne skúsenosti, či nových kamarátov a my, tréneri 
a  usporiadatelia nové kontakty.“ Víťazmi turnaja sa 
stali malí futbalisti z Hnúšte.

Počas marca pripravuje mesto a vedenie FTC po-
dobné turnaje pre mládežnícke kategórie na novom 
multifunkčnom ihrisku v parku, kde si naše mladé 
talenty môže prísť pozrieť aj široká verejnosť.

Iveta Cíferová 

Futbalové turnaje pre deti 
a mládež sa rozbehli

Ilustračné foto - Jozef Mikuš

Foto - FB


