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László Fehér získal význam-
né mestské ocenenie. Vedenie 
mesta mu ho odovzdalo v 
komornej atmosfére.  3. strana

Pedagóga ocenili za 
celoživotné dielo

Koronakríza spôsobila 
zrušenie a odklad viacerých 
podujatí. Otázne ostávajú aj 
Dni mesta. 2. strana

Neistý osud kultúr-
nych podujatí

Ako aj po minulé roky, 
archeologické výskumy pod 
hradom priniesli opäť bohatú 
nádielku predmetov.  2. strana  

Zaujímavé nálezy 
z hradu
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V rámci preventívneho celoplošného testovania 
na zistenie koronavírusu v slovenských sociál-

nych zariadeniach otestovali aj klientov a  zamest-
nancov fiľakovskej Nezábudky. Výsledky boli po-
tešujúce.

Ako priblížila riaditeľka zariadenia Mária Ve-
liká, testovanie v  Nezábudke prebiehalo 6. a 7. 
mája. „Boli sme si osobne prebrať rýchlotesty na úrade 
BBSK a po návrate sme ihneď zahájili testovanie zamest-
nancov a klientov,“ priblížila. Príprava na testovanie 
nebola jednoduchá. „Najprv sme zabezpečili testovacie 
sety, rukavice, rúška, dezinfekčný roztok a rozdelili sme 
prítomných zamestnancov podľa úsekov. Mobilných 
klientov sme vyzvali, aby sa dostavili na miesto testova-
nia osobne,“ povedala riaditeľka s  tým, že samotné 
testovanie vykonávali zdravotné sestry zariadenia. 
Počas prvého dňa otestovali 26 zamestnancov a 7 
klientov, na druhý deň testovali zvyšných 17 za-
mestnancov a 40 klientov.  

Výsledky všetkých potešili, zamestnanci aj klienti 

Zamestnancov a klientov Nezábudky 
testovali na koronavírus

boli vyhodnotení ako negatívni. „Bola to veľká radosť 
a uspokojenie. Je to aj zadosťučinenie pre nás, že všetky 
prijaté opatrenia a obmedzenia v zariadení mali zmysel. 
Výsledok je aj poďakovaním všetkým zamestnancom, že 
sa správajú zodpovedne a klientom, že vydržali, a že nás 
svojím kladným postojom povzbudzovali v neľahkej práci,“ 
dodala.  

Klaudia Mikuš Kovácsová

Mesto v marci 
úspešne zre-

alizovalo projekt v 
rámci  výzvy Rady 
vlády SR  pre pre-
venciu kriminality 
pre rok 2019. Vďaka 
nemu sa v  meste po-
darilo umiestniť šesť 
nových statických 
kamier a  vymeniť 
ďalšie dve otočné.  Na 
projekt získali dotá-
ciu vo výške 80 per-
cent nákladov, mesto 
uhradilo zvyšných 20 
percent. „Nové statické 
kamery boli zamerané 
na monitorovanie priechodov pre chodcov a  ich okolia,“ 
povedal náčelník mestskej polície Pavel Baláž. Jed-
nu z  nich umiestnili na križovatku ulíc Radničná 
a  Hlavná, kde bude monitorovať dva priechody 
pre chodcov. Ďalšie dve na križovatku ulíc Hlav-
ná, Moyzesova a Družstevná,  štvrtú umiestnili na 
križovatku ulíc  Jilemnického a  Hlavná, piatu na 
križovatke ulíc Biskupická a  Kalajová. Posledná 
našla svoje miesto pri priechode pre chodcov pred 
budovou pošty. 

„Ďalej sme vymenili jednu otočnú kameru na križo-
vatke ulíc Trhová a Hlavná a druhú na podnikateľskom 
inkubátore, ktorá sníma Ulicu Biskupickú a  Námestie 
slobody. Najstaršie  analógové kamery sme menili za di-
gitálne, ktoré sú v oveľa vyššej kvalite,“ doplnil náčelník 
s tým, že ku kamerám zakúpili aj ovládacie zariade-
nie na približovanie sledovaného priestoru. 

Celkovo je v meste po novom rozmiestnených 10 
otočných a  35 statických kamier, ktoré podľa ná-
čelníka vo významnej miere pôsobia preventívne. 
„Kamerový systém, ktorý je v správe mestskej polície, plá-
nujeme naďalej rozširovať,“ uzavrel. 

kmk

Kamerový systém sa opäť rozšíril

V  rámci postupného uvoľňovania obmedzení 
zavedených kvôli koronakríze, sa aktivační 

pracovníci v máji opäť mohli vrátiť do práce. V spo-
lupráci s  pracovníkmi VPS počas posledných dní 
vyzbierali a  vyviezli približne tonu odpadu z  čier-
nych skládok na Železničnej ulici. 

Samospráva lokalizovala niekoľko ďalších sklá-
dok na území mesta, ktoré bude v najbližších dňoch 
likvidovať. Ako aj v  prípade Železničnej ulice, 
skládky sa nachádzajú nielen na mestských, ale aj 
na súkromných pozemkoch. Mesto preto vyzýva 
majiteľov pozemkov, aby na nich udržiavali po-
riadok, alebo  zabezpečili ich ohradenie. V prípade 
opakovaného nedodržania nariadení bude majite-
ľom takýchto pozemkov, rovnako ako zakladate-
ľom skládok, udelená pokuta.

kmk

Pokračujú v čistení mesta

Testovanie v Nezábudke.  FOTO - Nezábudka n.o.

Kamera na križovatke ulíc Hlav-
ná a Družstevná. FOTO - MsP

Čistenie Železničnej ulice. FOTO - VPS

Trhová ulica desiatky rokov slúžila na pravidel-
né usporadúvanie trhov pod holým nebom. Po 

vybudovaní krytej mestskej tržnice z  ulice zmizli 
kovové stánky a  ostala nevyužívaná. Samosprá-
va pripravila projekt, na základe ktorého bude po 
novom Trhová ulica jednosmerne prejazdná pre 
autá. V  týchto dňoch mesto pripravuje vodorovné 
dopravné značenie, vďaka ktorému sa tiež vytvorí 
priestor na šikmé parkovanie pre 9 vozidiel. Ulica 
by mala byť podľa predpokladu sprejazdnená od 
júna.

kmk

Trhová ulica mení svoj účel

Digitalizácia a kopírovanie starých 
médií:
VHS, Video 8, Hi 8, Mini DV kaziet na 
DVD. Svadby, stužkové slávnosti, taneč-
né venčeky a iné rodinné nahrávky Vám 
prevediem na digitálne médium.
Kontakt:
FLEXI VIDEO STUDIO
tel.: 0904 456 076
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Vznikajú nové parkovacie miesta. FOTO - kmk
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Koronakríza priniesla veľa neistoty aj do živo-
ta MsKS, avšak pokúsime sa vás informovať 

o našich plánoch na najbližšie obdobie, na základe 
informácií, ktoré sú nám k dispozícií v čase písania 
tohto článku. 

Žiaľ, zatvorenie kultúrnych inštitúcií a zákaz re-
alizovania kultúrnych podujatí padli na jarno-letné 
obdobie, ktoré predstavuje najaktívnejšiu sezónu 
v  živote MsKS vo Fiľakove. Mali sme pripravený 
bohatý program na toto obdobie, no drvivú väčši-
nu týchto podujatí sme museli zrušiť. V období ma-
rec-apríl sa rušilo až šesť divadelných predstavení, 
neuskutočnilo sa ani plánované predstavenie knihy 
či koncert klasickej hudby, ale ani tradičné veľko-
lepé podujatia ako Palócka Veľká noc na Fiľakov-
skom hrade alebo Mestský deň učiteľov. 

Na konci mája sa neuskutočnil trojdňový Ce-
loštátny festival detských folklórnych súborov 
a ruší sa aj Mestský deň detí v parku. Na naše po-
ľutovanie Festival UDVart, ktorý sme plánovali na 
začiatok júla, a na ktorom malo účinkovať počas 
troch dní viac ako sedemdesiat účinkujúcich, sa tiež 
ruší. Posudzovanie našich projektov o  pridelenie 
grantov sa v marci zastavilo a takéto veľké poduja-
tie s neistým finančným zázemím alebo na posled-
nú chvíľu nie je možné organizovať. 

Osud letných kultúrnych podujatí ostáva naďalej otázny
Cezhraničný festival Lesná hudba je letné podu-

jatie, ktoré organizujeme každý druhý rok s našim 
partnerom z  Maďarska. Plánovaný je na 11. júla 
a  zatiaľ veríme, že ho môžeme zrealizovať, na-
koľko sa jedná o  menšie podujatie na vonkajšom 
priestranstve.  Avšak je tu veľa faktorov, ktoré ho 
ešte môžu ohroziť. Nevieme, či dovtedy budú po-
volené kultúrne podujatia s  niekoľko sto návštev-
níkmi,  ak aj áno, za akých podmienok. Ďalšiu ne-
istotu predstavujú peňažné prostriedky, nakoľko 
kvôli koronakríze nevieme, či náš podaný projekt 
bol úspešný alebo nie. Zatiaľ je otázne aj otvorenie 
hraníc. 

Tretie podujatie predstavujú Palócke dni a  Dni 
mesta Fiľakovo. Termín realizácie je uprostred leta, 
a síce august je ešte ďaleko, nevedno, či takéto veľké 
masové podujatie bude možné organizovať. Vo via-
cerých krajinách v Európe zakázali na leto alebo aj 
na celý rok organizovanie takýchto podujatí. Žiaľ, 
na Slovensku zatiaľ ani slovo nepadlo o možnosti 
realizácie masových podujatí a ani o hygienických 
podmienkach v rámci nich. Ďalší problém predsta-
vujú peňažné prostriedky. Toto veľkolepé podujatie 
je podporené z  viacerých projektov, ale napríklad 
Banskobystrický samosprávny kraj už oznámil, že 
síce nami podaný projekt bol úspešný, avšak z dô-

Areál fiľakovského hradu dodnes skrýva množ-
stvo mimoriadnych archeologických nálezov, 

ktoré čakajú na odkrytie. Počas postupnej sanácie 
a obnovy našej národnej kultúrnej pamiatky sa na-
skytne aj možnosť vykonania predstihových alebo 
záchranných archeologických výskumov, ktoré 
predchádzajú stavebným prácam či prebiehajú 
priebežne s nimi. Tieto výskumy nám zakaždým 
prinesú nové cenné informácie o lokalite a mnoho 
zaujímavých nálezov nielen archeologickej, ale aj 
historickej hodnoty. 

V týchto mesiacoch sa končí trojročný medziná-

vodu momentálnej situácie prostriedky neposkytne. 
MsKS tiež dostane od samosprávy počas roka o 30 
percent nižší príspevok, keďže aj mesto sa muselo 
uskromniť. Z dôvodu, že sme nemohli organizovať 
podujatia, MsKS nemalo ani príjem zo vstupeniek, 
a od 13. marca nemôžeme ani prenajímať naše 
priestory, náš príjmový rozpočet sa zníži až o  60 
percent a to aj v prípade, že od septembra budeme 
fungovať ako pred krízou. Z tohto dôvodu sa znížil 
aj pracovný úväzok zamestnancov na 80 percent. 
Viac ako tretinu zatiaľ získanej peňažnej podpory 
z  fondov, ktorá predstavuje najvyššiu sumu dote-
raz získaných dotácií počas uplynulých rokov, bu-
deme musieť vrátiť, keďže niektoré podujatia sme 
nemohli zrealizovať alebo ich vieme zrealizovať len 
čiastočne v nasledujúcich mesiacoch. 

Je tu ešte veľa otáznikov, ale nepretržite pracuje-
me na tom, aby sme naše podujatia vedeli preorga-
nizovať alebo preložiť, dohadujeme s účinkujúcimi 
nové termíny a  upravujeme finančné zázemie po-
dujatí tak, aby sme vyčarili niečo z tých peňazí, kto-
ré sú nám k dispozícií a ktoré sú značne poobtínané. 
Dúfame, že od septembra sa už všetko vráti do sta-
rých koľají a my tiež budeme môcť realizovať naše 
podujatia. Lebo kultúra musí byť!

Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

Fiľakovský hrad vydal svoje ďalšie tajomstvá 
rodný projekt zameraný na sprístupnenie a  zveľa-
ďovanie hradu, v  rámci ktorého sa archeologicky 
skúmali aj rôzne plochy v  jeho areáli. Všetky zís-
kané nálezy boli predmety každodenného pou-
žitia v  stredoveku a  ranom novoveku, či sa jedná 
o predmety úžitkového alebo ozdobného charakte-
ru. Úžitkové predmety môžeme podľa funkčnosti 
rozdeliť do niekoľkých podskupín, ako napríklad 
zbrane, náradie, keramika, kachlice, stavebné člán-
ky, mince, fajky, plomby z  tovarov, predmety z 
domácnosti a iné. K ozdobným predmetom patria 
napríklad šperky a odevné doplnky, ornamentálne 

kovania pripevnené na rôzne podklady – knižné 
kovania, ozdoby remeňov, odevu a konského po-
stroja, kovania z nábytku –  zdobené kostené oblo-
ženia a súčasti zbraní, ale nachádzame aj predmety 
využívané na voľnočasové aktivity. Medzi nimi sú 
napríklad hudobné nástroje a hry. 

Z  niekoľko tisíc kusového súboru archeologic-
kých nálezov vám predstavujeme aspoň výber tých  
najkrajších exemplárov, ktoré sa čoskoro dostanú 
aj do stálej expozície Hradného múzea.

Viktória Tittonová, riaditeľka HMF

Fragment zelenoglazovanej 
kachlice s rozetou. Zelenoglazovaná fajka. Hlinená fajka. Hrček z konca 17. storočia.

Knižné kovanie, 16.-17. stor.
Kukučkovaný tanier z dolné-
ho hradu, 16.-17. stor.

Medený náprstok. Minca z r. 1678 s portrétom 
Leopolda I. - averz.

Minca z r. 1678 s portrétom 
Leopolda I. - reverz.

Ornamentálna kostená 
platnička na zdobenie pažby 
pušiek.

Ozdobné kovanie v tvare 
jazdca. Ozdobné kovanie z remeňa.

Ozdobný pliešok, 16.-17. stor. Pečatidlo Hieronyma Sca-
rabea.

Prsteň s očkom, 16.-17. stor. Strieborný denár zo 17. 
storočia - averz. Textilná plomba z Anglicka.

Zdobené kostené obloženie 
rúčky noža, 16.-17. stor.
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Tiráž

Na marec plánovaný Mestský deň učiteľov sa z  dô-
vodu koronakrízy neuskutočnil, odovzdanie Ďa-

kovných plakiet J. A. Komenského sa uskutoční na budúci 
rok v  rámci Dňa učiteľov. Avšak na základe význam-
ného životného jubilea Cenu za celoživotné dielo peda-
góga koncom mája vedenie mesta a  oddelenia školstva 
odovzdalo ocenenému. Stal sa ním gymnaziálny učiteľ 
na dôchodku, 80-ročný László Fehér, ktorý si ju vyslúžil 
svojou prácou v školstve. 

V zdravom tele zdravý duch – svojho času medzi iný-
mi odznela na vašich hodinách aj táto starogrécka 
múdrosť, podľa ktorej aj v súčasnosti žijete svoj život. 
Chodíte na túry, veľa sa prechádzate, čítate, máte 
rozhľad tak vo veciach sveta, ako aj vo veciach miest-
nej komunity. 
Okrem spomenutých činností rád lúštim krížovky 
a rád fotím. Najčastejšie prírodu, kvety, krajinu, ale 
občas zvečním aj staré domy či budovy. Fotogra-
fovanie ma zaujíma od detstva. Už vo filmovom 
období som mal vlastnú výbavu, sám som vyvolával 
a zväčšoval fotky. Možno vtedy to chcelo viac kre-
ativity, ako pri dnešných digitálnych fotkách. Veľmi 
rád navštevujem aj kultúrne podujatia, ale je mi ľúto, 
že na zaujímavých, hodnotných programoch je väč-
šinou malé obecenstvo. 
Vaše hodiny maďarčiny a dejepisu budú pre študen-
tov pamätné. Boli ste učiteľom, ktorý vedel prísnosť 
pretkať humorom. Nakoľko dopomohli vaše vlastné 
školské zážitky, skúsenosti k  tomu, aby ste sa stali 
legendárnym učiteľom s veľkým U pre viac generácií 
� ľakovských gymnazistov? 
Keď som v roku 1946 začal chodiť do školy, vo Fi-
ľakove bola len slovenská škola. Pani učiteľke sme 
nerozumeli, aj sme si poplakali. Asi vtedy som sa 
rozhodol, že keď vyrastiem stanem sa pedagógom, 
čo mi vydržalo aj po maturite. Tak sa mojím povo-
laním stalo učiteľstvo.
V  socializmu nebolo jednoduché uspieť na katedre, 
avšak pedagóg nosí vo svojej torbe aj príjemné zážit-
ky. Ako si spomínate na tie časy? 
Byť učiteľom nikdy nebolo ľahké, hlavne čo sa 
týka predmetov ako maďarský jazyk a dejepis, kde 
okrem faktických poznatkov je dôležitý aj osobný 
rozvoj. Zároveň tu boli aj „očakávania“, ideologic-
ké nonsensy, ale aj moje zásady, od ktorých som sa 
nechcel odvrátiť. A tak väčšinou koordinácia týchto 
dvoch faktorov sa rovnala mentálnej akrobatickej 
senzácií. Tento cirkus ukončila až zmena režimu. 
Peknou spomienkou vo mne ostáva, že väčšina mo-
jich študentov aj podľa nedokončených viet chápalo 
a  pochopilo podstatu, čo mi naznačujú aj keď sa 
stretneme. 
Ako vidíte, aké sú hodnoty, na základe ktorých dnes 

prebieha výchovná a  vzdelávacia činnosť? Čo dnes 
znamenajú vedomosti? 
Áno, vedomosti, ľudská dôstojnosť, hodnoty... Veľa 
ľudí sa zneistí v tejto e-spoločnosti, v ktorej prevlá-
dajú lajky, ľudia so sklopenými hlavami pozerajú do 
svojich mobilných zariadení a  nevnímajú okolitý 
svet. Vzdajú sa svojho národného povedomia, ne-
vedia si nájsť svoje miesto, preskupili sa hodnoty, 
devalvovala sa hodnota vedomostí, čo pôsobí aj na 
život, ba aj na medziľudské vzťahy. 
Vašu odhodlane vykonanú pedagogickú prácu miest-
na komunita dodnes uznáva a  cení. Mnoho vašich 
bývalých študentov na vás spomína s úctou, vďakou 
a s láskou. Čo by ste odkázali s vašimi viacročnými 
skúsenosťami dnešným študentom a pedagógom? 
Dnešné školstvo je negatívne ovplyvnené kvóto-
vým systémom, čo je citeľné od základného stupňa 
štúdia až po univerzitné vzdelávanie. Školské inšti-
túcie bojujú na život a na smrť o študentov, preto 
sa znižuje požadovaná úroveň vedomostí, čo spô-
sobuje stratu autority ako školy, tak aj pedagógov. 
Z niekdajšieho „lampáša“ sa stane obyčajný, riziko-
vý pedagogický zamestnanec. Je pravda, že práca 
učiteľa nie je jednoduchá, ale aj dnes sa v nej nájde 
veľa krásy, hlavne vtedy keď má zážitok z úspechu, 
čo som ja viackrát mohol zažiť počas svojej peda-
gogickej kariéry. Učil som veľa takých študentov, 
z  ktorých sa stali rozumní dospelí , úspešní, čestní 
a slušní ľudia. Na záver, keď sa tak pozerám spät-
ne, môžem skonštatovať, že bolo dobré byť fiľakov-
ským gymnazistom a následne byť pedagógom na 
svojej alma mater. Boli to zaujímavé, pekné časy. 

Andrea Illés Kósik
Preklad: kp

László Fehér: Boli to zaujímavé, pekné časy... Laudácia
(Skrátený súhrn)

Mesto Fiľakovo udelilo cenu pre pedagóga za ce-
loživotné dielo už druhýkrát. Aj v tomto prípade 
sa dostala do tých najlepších rúk. Oceneným sa 
stal László Fehér, bývalý učiteľ gymnázia. 29. feb-
ruára tohto roku oslávil jubileum 80 rokov. Na-
rodeniny slávi každý štvrtý, olympijský rok, čiže 
to boli len jeho dvadsiate. Aktívny život však nie 
je otázkou veku, ale skôr povahy. Za povolanie 
si vybral oblasť, v ktorej mohol odovzdať svoje 
hodnoty a postoje – stal sa pedagógom. Vyučoval 
nás, študentov tak, aby sme nadobudnuté vedo-
mosti neskôr uplatnili v živote s veľkým „Ž“. Na 
jeho hodinách sme sa učili rozmýšľať. Ustavične 
nám kládol otázky, z ktorých sme bol najskôr zú-
falí. Bolo pre nás nezvyčajné odpovedať na úlohy, 
na ktoré sme odpovede v  učebnici nenachádzali. 
V podstate na nás aplikoval teóriu sietí, dnes pok-
ladanú za novú vedu. Jeho cieľom bolo, aby naše 
poznatky získané o svete neboli len súbor údajov, 
mien, miest a dátumov, ale klenotnica kauzálnych 
súvislostí. Údaje sme sa neučili samoúčelne, ale 
nech máme z čoho stavať. K budovaniu širšieho 
obzoru patrilo aj to, aby sme neprijali všetko bez 
kritiky, aby sme pochybovali, hľadali odpovede, 
kontrolovali a ak je to potrebné diskutovali. Učil 
nás nevyberať si ľahšiu cestu, nebáť sa úloh, snažiť 
sa vždy podať lepší výkon, lebo zakaždým  sa dá 
niečo urobiť lepšie. Mierkou nám bol on sám, lebo 
tak to bolo hodnoverné. Mali sme pred ním reš-
pekt. Často sme mali malú dušičku. Pravdou však 
je, že na nikoho hodinách sme sa nenasmiali toľ-
ko, ako na tých jeho. Najuvoľnenejšie vtedy, keď 
sa popod fúzy usmieval aj on s  nami. Ten potlá-
čaný úsmev bol pre nás skutočným uznaním. Te-
raz, vážený pán učiteľ, popri tom, že Vám k cene 
mesta pre pedagóga za celoživotné dielo srdečne 
gratulujem, dovoľte, aby som Vám opätovala as-
poň časť uznania putujúceho od Vás k nám, keďže 
koľko sme dostali, toľko dať nevieme. Ako Vaša 
bývalá študentka Vám vo svojom mene a v mene 
ďalších Vašich žiakov môžem len povedať: ďakuje-
me Vám, pán učiteľ!

ika, preklad: dszl

László Fehér pri odovzdávaní ceny. FOTO - kmk

Ocenený (v strede) s bývalými žiakmi. FOTO - kmk
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Rubrika „Poslanci a ich služba Fiľakovčanom“ je platfor-
mou, v ktorej sa vám postupne predstavia všetci mestskí 
poslanci. Každý z nich dostane štyri rovnaké otázky. Z ich 
odpovedí sa dozviete, čo pre vás doposiaľ urobili, čo pre-
sadili, aké majú ďalšie plány. Dostanú tiež priestor, aby 
sa bez servítky vyjadrili k súčasnému smerovaniu mesta 
a k politike samosprávy.

Róbert Eibner
Odkedy ste poslancom a prečo ste sa tak rozhodli?
Poslancom mesta za 2. volebný obvod som od roku 
2002, kedy som bol zvolený prvýkrát. Oslovili ma 
členovia strany SMK, za ktorú som aj kandidoval. 
Prečo som sa tak rozhodol? Už predošlé moje roky 
plynuli prácou pre fiľakovské spoločenské a kul-
túrne organizácie. Výsledkom mojej práce a môjho 
vzťahu k ľuďom bolo aj spomenuté oslovenie. Mo-
mentálne pracujem ako nezávislý poslanec.

Čo ste doposiaľ urobili pre obyvateľov mesta, respektíve 
vo svojom obvode?

Nie som zástancom chválenkárstva, preto moja od-
poveď na túto otázku je jednoduchá. Občania, ktorí 
ma poznajú, vedia o projektoch, v ktorých som pra-
coval a pracujem aj dnes, preto by bolo zbytočné tu 

tieto vymenovať. Bolo ich veľa a mňa dnes teší, že si 
ich ľudia vedia užiť a slúžia pre všetkých. A tí, ktorí 
ma nepoznajú a ani ich nezaujíma moja verejne a 
kultúrne prospešná práca, tým ich budem zbytočne 
menovať. Nech tu postačuje toľko, že jedna stránka 
týchto novín by asi bola málo na ich vymenovanie, 
zverejnenie. 

Čo sa ešte chystáte pre ľudí urobiť, docieliť?

Čas plynie ukrutne rýchlo. Veľká väčšina poslancov 
zmýšľa o ukončení svojho mandátu. Svet sa veľmi 
zmenil za tie roky, ktoré som strávil ako poslanec. 
Rád uvoľním svoje miesto mladým, ktorí majú po-
dobné zmýšľanie ako ja a sú zástancami pravdy, či 
tvrdej práce pre zveľaďovanie nášho mesta. Ak ma 
budú občania potrebovať, ak veria v to, čo ja a bu-
dem vedieť aj mladším pomôcť svojou skúsenosťou, 
tak som, samozrejme, k dispozícií a nájdu ma. Tých 
plánov do budúcna mám ako každý aktívne zmýš-
ľajúci občan tohto mesta ešte dosť. Je však priskoro 
ich tu vymenovať. Záleží aj na ďalšom mestskom 
vedení, či bude ochota na ich realizáciu.

Čo by ste zmenili na súčasnej politike mesta? 
Poslednú otázku nebudem komentovať. Ale rád 

Rubrika
Poslanci a ich služba Fiľakovčanom

Róbert Eibner. FOTO - Zoltán Schnelczer
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by som sa tu poďakoval každému poslancovi, 
pracovníkom inštitúcií v našom meste, ale hlavne 
nespočetnému počtu aktívnych občanov, s ktorými 
som počas svojich mandátov spolupracoval. Verte 
mi a som presvedčený o tom, že sú medzi nimi 
skvelí ľudia, pre ktorých sa oplatilo pracovať a žiť 
v tomto meste. Bez ktorých by som bol vo svojej 
činnosti veľmi sám. A je jedno či som poslancom 
alebo len radovým občanom tohto mesta. Ďakujem.

ic

V posledných rokoch dostáva robotika na fiľa-
kovskom gymnáziu čoraz väčší dôraz. Napo-

máha tomu najmä občianske združenie In-Nova, 
ktoré bolo založené v roku 2014. Jedným z jeho 
cieľov je presvedčiť mladých ľudí, aby sa vrátili do 
svojho rodného kraja, pretože bez nich je rozvoj 
regiónu nepredstaviteľný. In-Nova preto považuje 
za dôležité podporovať gymnázium, aby vzbudili 
záujem mladých ľudí o matematiku a informatiku.

V súčasnosti sa vo fiľakovskom gymnáziu snažia 
študentom predstaviť záhady robotiky aj s pomocou 
takých podujatí, ako sú súťaže Robo-Sum Open 
Sumo Lego a RobotOlympia, ale aj školský robotic-
ký krúžok a ďalšie udalosti u nás a v zahraničí.

Pred pol rokom mali študenti nášho gymnázia 
možnosť navštíviť továreň Volkswagen v Bratislave. 
Bola to dobrá príležitosť, aby sa sami presvedčili o 
obrovskej úlohe, ktorú dnes hrá robotika. V závode 
ich sprevádzali sprievodcovia po rôznych stupňoch 
výroby, spoznali, ako prebiehajú jednotlivé procesy 
výroby a naučili sa, aké úlohy roboty plnia miesto 
ľudí. Táto exkurzia, okrem náučného účelu, bola aj 
odmenou školy tým študentom, ktorí okrem svoji-
ch vynikajúcich študijných výsledkov šírili povesť 
svojej alma mater úspešnou účasťou na rôznych 
súťažiach.

Krúžok robotiky sa teší čoraz väčšiemu záuj-

mu technicky orientovaných študentov, ktorí sa 
tu môžu stretnúť aj so stavbou a programovaním 
LEGO Mindstorms robotov.

Už pred niekoľkými rokmi bola na gymnáziu zri-
adená učebňa robotiky - tu sa konajú kurzy krúžku 
robotiky. Študentom boli v tejto miestnosti poskyt-
nuté podmienky na programovanie a testovanie 
robotov. Nadšenci robotiky sa, okrem tohto, mohli 
zoznámiť  s LEGO Mindstorms robotmi aj v tábore 
informatiky.

To všetko by sa samozrejme nemohlo dosiahnuť 
bez odhodlaných aktivistov – tj. Občianskeho zd-
ruženia In-Nova - a ich podporovateľov: špeciálna 
vďaka patrí hlavne firme Adient Slovakia a všet-
kým, ktorí prispievajú k rozvoju regiónu.

Anna Szepessy, študentka III. A

Vo fi ľakovskom gymnáziu sa zvyšuje úroveň výučby robotiky

Naša materská ško-
la na Daxnerovej 

ul. vo Fiľakove dňa 13. 
marca zavrela svoje brá-
ny ako každá iná škola 
a  to za nepredvídaných 
okolností vzniku koro-
navírusu. Deti, rodičia 
ale ani my zamestnanci 
materskej školy sme si nemysleli, že to bude až také 
vážne a hlavne pre rodičov a  ich detičky také zdĺ-
havé. Prešli asi dva týždne a bolo to doma celkom 
fajn, ale potom sa už deti pýtali (sama mám doma 
4-ročného vnúčika, takže viem) na kamarátov, pre-
čo vírus tak dlho trvá a nejde preč a podobné otá-
zočky sa im prehnali v ich hlavičkách. Učiteľky tzv. 
materinky v  našej MŠ sa preto rozhodli rodičom 
a  im deťom pomôcť. Vytvorili sme na známej so-
ciálnej sieti FB 8 skupín za každú triedu a tam ko-
munikujeme s rodičmi a detičkami hoci aj cez video 
chat a podsúvame im nápady a návrhy, ako stráviť 
a hlavne efektívne využiť čas strávený doma, ktorý 
sa v takejto nepredvídanej situácii zdá byť niekedy 
až príliš dlhý. Nezabúdame ani na náš výchov-
no-vzdelávací program a postupujeme podľa neho 
ďalej ako keby sme boli v škôlke. Na každý týždeň 
si určíme aktuálnu tému a potom už fantázia zapra-
cuje a skupinkami silou vetra prejdú rozvičky, ale-
bo vystihovačky, maľovanie, počúvanie rozprávok 
a všeličo možné. Je to veľmi fajn, že sa rodičia s deť-
mi  zapájajú do týchto aktivít a  tiež aj svojimi ná-
padmi obohatia spoločné aktivity. Spätnou väzbou, 
zaslaním fotiek alebo videí sa nám vráti naša zú-
ročená snaha pomôcť všetkým, ktorí zostali doma. 
Už zostáva len pevne dúfať, že celá vzniknutá situá-
cia čoskoro skončí a opäť sa brány našej materskej 
školy otvoria. Veľa zdravia pre každého!                                                    

Danica Vargová, riaditeľka MŠ 

Škôlka za zatvorenými bránami

Vedeli ste, že....
pred 100 rokmi obnovili a vysvätili sochu svätého Urbana? V mestskej časti Urbánka, nazvanej podľa 
mena patróna viníc svätého Urbana, sa nachádza socha svätca, ktorú miestni občania dali znova do 
poriadku a slávnostne vysvätili 25. mája 1920. Predtým na tomto mieste pod vinicami stála na podstavci 
pôvodná socha svätého Urbana, postavená ešte v roku 1796. No po I. svetovej vojne v roku 1919 ju hodili 
pod vlak. Ochranca viníc, vína, vinárov, krčmárov a dokonca i debnárov sa potom ešte niekoľkokrát stal 
terčom útokov. Obnovy sa socha dočkala až po jej vysvätení 14. augusta 1997, kedy ju z poverenia mesta 
zreštauroval Jozef Jačmeník.  

 Vladimír Cirbus


