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Hoci sa jarná časť predčasne 
skončila, futbalisti už trénujú 
na novú sezónu. Štartuje aj 
Slovnaft Cup.  4. strana

FTC sa pripravuje 

na sezónu

Poslanci schválili nový 
projekt, vypočuli si hodnote-
nie vlaňajších rozpočtov, no 
udelili si aj pokutu. 2. strana

Mestský parlament 

opäť zasadol

Po dlhej kultúrnej odmlke 
spôsobenej koronavírusom si 
budeme môcť opäť vychutnať 
kvalitné programy.  4. strana  

Do mesta sa vracia 

kultúra

D I S T R I B U O V A N É 

Z D A R M A

J Ú N  2 0 2 0
  Č .  6Fiľakovské zvesti

Novohrad bude reprezen-
tovať nová fotokniha

V  Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove 
pokrstili novú knihu. Nesie názov Živé dedič-

stvo Novohradu a je výsledkom medzinárodnej spo-
lupráce štyroch partnerov –troch obcí a národného 
parku. Na krste, ktorý sa konal v utorok 16. júna, sa 
zúčastnili fotografi a  zástupcovia odborných obcí 
z oboch strán hranice.

Fotokniha Živé dedičstvo Novohradu prezen-
tuje na 88 stranách a  viac ako stovke fotografií 
najatraktívnejšie lokality, kultúrne i  prírodné de-
dičstvo okolia Fiľakova, Šiatorskej Bukovinky, 
územia Národného parku Bükk a mesta Bátonyte-
renye. Menovaní štyria partneri sa spoločne podie-
ľajú na cezhraničnom projekte INTERREG, v rám-
ci ktorého sa na našej strane hranice rekonštruuje 
podhradie Fiľakovského hradu a obnovila sa cesta 
vedúca k hradu Šomoška. Výsledkom projektu je aj 
nová fotokniha. Jej vydavateľom je obec Šiatorská 
Bukovinka. „My, ako obec, sme veľmi hrdí, že sme mohli 
podporiť vznik takejto cennej knihy. V rámci propagácie 
regiónu ideme ešte vyrábať keramické sety a poháre,“ pri-
blížil starosta Peter Badinka.

Šéfredaktorkou, grafickou dizajnérkou a  fo-
to-editorkou knihy je autorka tohto článku. Fo-
to-editorom z  maďarskej časti hranice sa stal 
Szilárd Drexler, ktorý bol spolu s  primátorom 
a  starostom aj krstným otcom knihy. Krstným ot-
com z radov fotografov, ktorých snímky sa v knihe 
objavili, bol Marian Mesiarik. „Táto kniha je na naše 
pomery veľkou vzácnosťou. Novohrad je krásny región, 
neobjavené bohatstvo na Slovensku. Nová fotokniha je 
skvelým nástrojom na podporu rozvoja turizmu v  tom-
to kraji,“ povedal Mesiarik s tým, že na spoluprácu 
ho oslovila samospráva Fiľakova, ktorá je vedúcim 
partnerom celého cezhraničného projektu. „Bral 
som to ako príležitosť podporiť zviditeľnenie nášho regió-
nu a myslím si, že výsledok je krásny a vzácny,“ dodal 
na záver.

Fotokniha Živé dedičstvo Novohradu vyšla v ná-
klade 1000 ks a  stála približne 11-tisíc eur. Slúžiť 
bude predovšetkým na prezentačné účely.  

Klaudia Mikuš Kovácsová

Fiľakovský hrad po mesiacoch sprístupňujú ve-
rejnosti. Návštevníkov privítajú viacerými no-

vinkami.
Hoci sa turistická sezóna na miestnom hrade 

tradične otvára už počas marca, v tomto roku ostal 
až do konca júna zatvorený. Dôvodom bola koro-
nakríza, ale aj prebiehajúce stavebné práce. V rámci 
projektu revitalizácie podhradia počas jari vymie-
ňali strechu na Bebekovej bašte. „Čaká nás ešte za-
strešenie delovej bašty a v súčasnosti vykladajú čadičom 
prístupovú cestu do areálu,“ povedala riaditeľka múzea 
Viktória Tittonová. V rámci týchto prác na zamest-
nancov čakalo veľké prekvapenie. „Na dolnom hrade 
sme našli ľudské pozostatky. Otvorili sme preto jednu son-
du a zistili sme, že sa tu nachádzajú kosti minimálne šty-
roch ľudí,“ priblížila s tým, že nájdené artefakty budú 
podliehať ďalšiemu skúmaniu.

Okrem spomínaného veľkého projektu prebie-
hajú na hrade aj ďalšie. „Jeden z nich je zameraný na 
sprístupnenie delostreleckých pozícií na strednom hrade, 
dotáciu naň dostalo mesto od ministerstva kultúry. Na to 
nadväzuje náš vlastný múzejný projekt podporený dotá-
ciu zo župy. Súvisí s umiestnením odvodňovacích drenáží 
na strednom hrade. V  rámci tretieho projektu podpore-
ného z  úradu práce vykonávajú miestni nezamestnaní 
zemné práce v súvislosti s uvedenými aktivitami,“ vyme-
novala riaditeľka. 

Okrem noviniek v stavebnej oblasti privítajú náv-
števníkov aj expozície a nové výstavy. Patria k nim 
archeochodník i remeselný dom, ktorý bude slúžiť 
na prezentáciu tradičných remesiel a  organizova-
nie skupinových workshopov. „Informačné panely 
v  nanovo zastrešenej  okrúhlej bašte na dolnom nádvorí 
zas poskytnú zaujímavé informácie o hradoch, zámkoch 
a pozoruhodnostiach okolitého regiónu.“ Nový zážitok 
tiež poskytne výstava vo františkánskom kláštore, 
ktorá prezentuje históriu tejto budovy a  rehole 

františkánov. Jej prehliadka je možná v rámci hrad-
nej vstupenky.

Otvorenie hradu i  mestského vlastivedného mú-
zea je naplánované na 1. júla. „Bude však prebiehať 
v  obmedzenom režime. Čo sa týka veľkých tradičných 
podujatí, Noc múzeí a galérií sme museli zrušiť, avšak ob-
ľúbené hradné hry by sme zorganizovať chceli. Presunuli 
sme ich na koniec septembra. Ich realizácia bude závisieť 
od aktuálnej epidemiologickej situácie. Sme však optimis-
ti,“ uzavrela riaditeľka.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Pri prácach našli ľudské kostry. Hrad 
otvára brány pre turistov

Mesto Fiľakovo
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

formou výberu najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj 12 mestských pozem-
kov o výmere po 25 m2 na výstavbu garáží v lokalite radových garáží na Železničnej ulici. Podrobné 
podmienky súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta www.filakovo.sk

MsÚ

FOTKY - FB Hradné múzeum
Krstní otcovia so šéfredaktorkou knihy. FOTO - Balázs György
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Centrum právnej pomoci

Termíny konzultácií Centra právnej pomoci (areál FTC Fiľakovo) na nasledujúci polrok. Objednávať 
sa je možné na čísle 0650 105 100.

Dátumy: 
16.07., 30.07., 13.08., 27.08., 10.09., 24.09., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12.

Časy: 
08:00-09:00 – hromadná konzultácia, max 10 ľudí
09:00-10:00 – individuálne konzultácie objednaných
10:00-11:00 - hromadná konzultácia, max 10 ľudí
11:00-12:00 – individuálne konzultácie objednaných 
13:00-14:00 – individuálne konzultácie objednaných

Odovzdávanie žiadostí o osobný bankrot je možné priebežne.
CPP

MsZ z 24. júna

Po oficiálnom otvorení zasadnutia, schválení a do-
plnení bodov programu rokovania, voľbe návrhovej 
komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, boli 
prvým bodom rokovania interpelácie poslancov. 
Poslanec Rubint sa pýtal na situáciu ohľadne „Depa“ 
na Biskupickej ulici – byty, v ktorých žijú sociálne 
slabé rodiny. Ďalej žiadal o umiestnenie fotopasce 
ku kontajnerom pri garážach na Železničnej ulici, 
nakoľko sa tam tvorí pravidelne neporiadok. Na-
črtol tiež problematiku odvodnenia chodníka na 
Biskupickej ulici – od Sputniku smerom k štadiónu, 
informoval sa ohľadne nízkeho počtu parkovacích 
miest na Trhovej ulici a pýtal sa na dotácie pre ob-
čianske združenia, či budú krátené kvôli korona-
kríze. Primátor reagoval, že problematika „Depa“ 
sa ťahá roky. V  minulosti vznikla petícia, bola vy-
tvorená komisia na riešenie situácie. Po mnohých 
komplikáciách sa podarilo vyprázdniť väčšinu by-
tov, ostávajú len dve rodiny. Mesto na tom intenzív-
ne pracuje naďalej. Primátor prijal návrh umiestniť 
na Železničnú ulicu fotopascu, avšak upozorňuje, 
že to nie je všeliek na túto problematiku. Odvod-
nenie chodníka na Biskupickej je problematické 

– kanalizácia je pod štátnou cestou a  pri pripájení 
by museli rozsekať cestu. Dažďovú kanalizáciu vy-
tvoriť na dĺžke 400 metrov je v desiatkach tisíc eur, 
upozornil vedúci oddelenia výstavby Vanko. Ďalej 
vysvetlil, že viac parkovacích miest sa nedalo na 
Trhovej ulici vyznačiť, lebo šírkovo to nevychádza 
a bránilo by to vychádzaniu vozidiel. Ohľadne do-
tácií primátor reagoval, že zmluvy pre OZ sú platné, 
len je potrebné urobiť dodatky k zmluvám, kde boli 
ich aktivity presúvané z  leta na jeseň. Poslankyňa 
Szvorák navrhla obnovu drevenej vstupnej tabule 
do mesta, umiestnenie stojana na bicykle pred trž-
nicu a  informovala, že miznú čadičové kocky na 
Námestí padlých hrdinov. Primátor reagoval, že 
s  repasom drevenej tabule nebude problém, ďalej 
jeden stojan na bicykle sa nachádza vo vnútri tržni-
ce, ale môže sa premiestniť, prípadne doplniť aj pred 
tržnicu. Námestie padlých hrdinov mesto chcelo 
kompletne preprojektovať, avšak kvôli koronakríze 
projekt zatiaľ stojí. Ak chceme aspoň opraviť cestu, 
musíme aspoň polovicu kociek rozobrať. Nebolo by 
to ale trvácne riešenie, reagoval primátor. Poslanec 
Flachbart sa pýtal na výjazd od garáží na Farskej 
lúke, nakoľko je tam nešťastne umiestnený ostrov-
ček na separovaný odpad a  bráni v  rozhľade. Ďa-
lej sa pýtal na chodník na Daxnerovej ulici, ktorý 
je podľa neho v zlom stave a rodičia s deťmi musia 
chodiť po ceste, čo je nebezpečné. Čo sa škôlky týka, 
je tam podľa neho nebezpečný strom. Primátor re-
agoval, že ostrovčeky musia ostať na meste 5 rokov 
po finančnom ukončení projektu. Takže dotknúť 
sa ich bude dať iba v lete budúceho roka. Chodník 
vieme, že je v zlom stave, treba to navrhnúť do ďal-
ších investičných plánov, skôr ale na budúci rok, 
reagoval. Výruby sa budú robiť na jeseň mimo ve-
getačného obdobia, môže sa vtedy orezať. Zistí sa 
cez arboristu, nakoľko je nebezpečný a zariadia sa 
podľa toho. Poslanec Kerekes upozornil, že jeden 
zo stromov na Biskupickej, ktorý sme vysadili pred 
bytovkou, sa neuchytil. Riaditeľ VPS reagoval, že už 
bol raz vymenený a rovnako vyschol, zisťujú prob-
lém. Poslankyňa Gallová navrhla vyčistenie dažďo-
vého rigolu na Jesenského ulici, nakoľko je daždivo 
a tiež požiadala o osadenie zábradlia k nemu. Riadi-
teľ VPS preverí stav a budú sa tomu venovať. 

Poslanci udelili tiež slovo obyvateľovi mesta 
z  radu verejnosti, ktorý sa následne na poslancov 
obrátil so žiadosťou o pomoc v niekoľko rokov tr-
vajúcom susedskom spore, resp. spore o stavebnom 
konaní.    

V nasledujúcom bode si poslanci vypočuli hodno-
tiace správy o plnení rozpočtu mesta na rok 2019, 
rozpočtov a činnosti mestského kultúrneho stredis-
ka, Hradného múzea a Verejnoprospešných služieb 
mesta v minulom roku. V rámci rozpočtu mesta si 
vypočuli záverečný účet mesta, ktorý bol skontro-
lovaný aj nezávislým audítorom. K  rozpočtu a  zá-
verečnému účtu mesta sa vyjadrila aj hlavná kon-
trolórka, ktorá ho poslancom odporučila schváliť. 
Poslanci všetky správy prijali bez pripomienok.

Nasledujúci bod sa týkal úpravy harmonogramu 
rekonštrukcie ciest miestnych komunikácií. Kvôli 
koronakríze nie je možné asfaltovať podľa pôvod-
ne schváleného harmonogramu, preto poslanci 
odsúhlasili na tento rok iba asfaltovanie Hviezdo-
slavovej ulice. Pokiaľ kríza udrie viac, ako je pred-
pokladané, aj túto ulicu presúvajú do ďalších rokov, 
tak ako ostatné ulice, ktoré mali byť pôvodne vy-
asfaltované tento rok. Pokračoval náčelník mest-
skej polície Pavel Baláž, ktorý poslancom predložil 
správu činnosti mestskej polície za prvý štvrťrok 
2020. Spomenul prípad zo začiatku roka, kedy sa 
príslušníkom podarilo chytiť troch páchateľov pria-
mo pri predaji marihuany. Zhrnul, ako postupova-
li v  riešení prípadov v čase koronakrízy. Poslanec 
Eibner poďakoval za zásah, ktorý spomenul náčel-
ník a  skritizoval štátnu políciu za malú súčinnosť 
a  následnú nekontrolovateľnosť jednotlivých prí-
padov pri nahlasovaní priestupkov. Viceprimátor 
reagoval, že z jeho pohľadu je spolupráca štátnych 
orgánov v  poriadku a  sú ústretoví a  nápomocní. 
Primátor dodal, že často je problémom to, že ľudia 
nechcú svedčiť v jednotlivých prípadoch a často ich 
ani nahlasovať. Poslanec Czupper sa opýtal, prečo 
chodia príslušníci „strážiť“ pred supermarkety, keď 
tie majú vlastnú SBS-ku. Náčelník vysvetlil, že sú 
nahlasované prípady žobrania detí, preto chodia 
udržiavať poriadok. Primátor doplnil, že tieto prí-
pady musia byť zadokumentované, aby mohli byť 
následne predkladané zo strany mesta na kuratelu. 
Poslanci prijali v  nasledujúcich bodoch tri nové 
všeobecne záväzné nariadenia (VZN), a  to VZN 
č. 7/2020, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 o pod-
mienkach parkovania a státia vozidiel na území 
mesta Fiľakovo, VZN č. 5/2020 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trho-
vých miestach mesta a VZN č. 6/2020, ktorým sa 
mení VZN č. 9/2019 o trhovom poriadku mestskej 

tržnice. V rámci prvého VZN schválili platenie za 
státie autobusov na novom parkovisku v podhradí 
v sume 10 €. Účinnosť nadobudne v auguste. Druhé 
VZN nariaďuje, že po novom bude možný predaj 
trhových výrobkov len na mestskej tržnici, ambu-
lantný predaj už nebude možný v  iných častiach 
mesta (Trhová ulica, Námestie slobody...), ako to 
bolo doposiaľ. Výnimkou budú len stánky počas 
konania jarmokov. 

V  ďalšom bode nasledovali majetkovoprávne 
záležitosti mesta. Poslanci v  rámci nich schválili 
aj vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj 
12 pozemkov s  cieľom výstavby nových garáží na 
Železničnej ulici. Prednostka prestavila plán práce 
orgánov mesta na druhý polrok 2020. Následne 
hlavná kontrolórka mesta predložila svoj plán kon-
trol a činnosti na druhý polrok a  tiež štyri správy 
o  výsledkoch svojich doterajších kontrol. V  rámci 
aktuálnych záležitostí mesta prednostka predniesla 
výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu 
zameranej na činnosť komunitného centra. Poslan-
ci odsúhlasili obnovenie činnosti svojich komisií, 
ktoré boli počas koronakrízy pozastavené. Rov-
nako odsúhlasili aj obnovenie čerpania dotácie 
pre OZ FTC Fiľakovo, ktoré bolo tiež počas krízy 
pozastavené. Primátor odovzdal vedenie zasadnu-
tia viceprimátorovi, pretože musel odísť. Následne 
poslanci v  tajnom hlasovaní nominovali jednot-
livcov na mestské ocenenia a  schválili zámer sa-
mosprávy podať žiadosť o dotáciu na ministerstvo 
vnútra v  rámci operačného programu Efektívna 
verejná správa (projektu sa budeme podrobnejšie veno-
vať v nasledujúcich číslach, pozn. aut.). V ďalšom bode 
schválili výmenu člena v dozornej rade Filbyt s.r.o., 
kde Tibora Czuppera vystriedal Alexander Mede. 
Mestské zastupiteľstvo tiež odhlasovalo udelenie 
pokút desiatim členom spomedzi poslancov, ktorí 
neodovzdali včas svoje majetkové priznania, čo im 
po novom ako povinnosť vyplýva zo zákona. Desia-
ti poslanci tak prišli o jeden mesačný paušálny plat. 
Posledným bodom bol návrh na schválenie zmeny 
cenníka za využívanie multifunkčného ihriska. Ro-
kovali o tom, či má byť jeho využívanie spoplatnené 
alebo bezplatné, vzhľadom na možnosť jeho poško-
denia. Poslanci tento bod odročili a budú o ňom hla-
sovať až po prerokovaní v jednotlivých komisiách.
Viceprimátor následne poďakoval za účasť a ukon-
čil zasadnutie. 

Všetky uznesenia, materiály k rokovaniu, ako aj 

neskrátený videozáznam, nájdete na stránke www.

fi lakovo.sk.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Rubrika: Zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
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Skupina fiľakovských gymnazistiek si koncom 
mája zmerala sily v rámci projektovej  výzvy s 

názvom Start(up)škola /Start(up)suli/, ktorej cie-
ľom bolo zviditeľnenie a riešenie nimi zvolených 
spoločenských problémov. Šesťčlenné družstvo 
dievčat získalo so svojim projektom s názvom 

„Žijeme sivo, chceme mať zeleno“ zameraným na 
ochranu životného prostredia druhé miesto.

Súťaže sa mohli zúčastniť študenti stredných škôl 
s vyučovacím jazykom maďarským zo Slovenska 
vo veku od 16 rokov. Družstvo Gymnázia Fiľakovo 
tvorili Fanni Fekete, Anna Szepessy, Antónia Cza-
kó, Viktória Both, Bianka Koós a Kristína Bettes. 

Prečo ste považovali za dôležité reagovať na túto vý-

zvu?

Fanni: Zaujímalo nás, ako prebieha takýto typ súťa-
že a aké nápady považujú za inovatívne.
Kristína: Upútalo nás aj slovo podnikanie, keďže 
sme sa v tomto smere ešte nemali možnosť vyskúšať. 
Zdala sa to byť výborná príležitosť. Ak niektorá z 
nás mala dobrý nápad podelila sa oň a pokúsili sme 
sa ho zabudovať do nášho projektu.
Antónia: Mňa osobne uchvátila téma. Vedela som, 
že budeme mať v tomto smere veľa nápadov, keďže 
sme sa aj doteraz veľa venovali dôležitosti ochrany 
životného prostredia.

Aké riešenia vo svojej práci navrhujete?

Fanni: Prvé nápady boli veľmi rôznorodé, v jednom 
sme sa však všetky zhodli, a to v tom, že chceme 
pozornosť ľudí upriamiť na environmentálne po-
vedomie. Vedeli sme aj to, že zmeny musia nastať 
v našom blízkom prostredí, aby sme šli dobrým 
príkladom. Vždy sa nám páčili strešné záhrady, 
napriek tomu, že u nás ešte nie sú veľmi populárne. 
Našim hlavným cieľom je, aby sme projekt v budúc-
nosti vedeli aj zrealizovať. Momentálne nám naše 
možnosti stačia len na to, aby sme v okolí gymnázia 
vysadili zeleň, napr. pomocou vyvýšených záhonov. 

Ako ste zrealizovali výskumnú časť projektu?

Fanni: Zostavili sme dotazník pozostávajúci zo 
6 – 7 otázok, ktorý sa vypĺňal viacerými spôsobmi. 
Mali sme odpovedajúcich cez telefón, e-mailom, 
a vyskytli sa aj takí, čo vyplnili dotazník osobne. 
Respondentov sme oslovili v rôznych vekových ka-
tegóriách. Rôznorodosť sme sa snažili zachovať nie 
len čo sa týka veku, ale aj typu ľudí. 
Antónia: V dotazníku sme sformulovali otázky, 

ako napríklad: či respondent triedi odpad, či by do 
chodu svojej domácnosti vedel zapracovať kompo-
stér, či považujú strešné záhrady u nás zrealizo va-
teľné. Súhrn výsledkov nám dal obraz o tom, či by 
obyvatelia mesta uvítali náš nápad. 

Ako prijalo váš nápad gymnázium? Začala sa už re-

alizácia?

Fanni: Zatiaľ sa nám s vedením gymnázia o našom 
nápade nepodarilo hovoriť, ale od triedneho učiteľa 
sme dostali pochvalu a prísľub, že nás bude podpo-
rovať a pomáhať nám pri realizácii projektu, ba čo 
viac, mal aj s tým súvisiace návrhy. 
Antónia: Hneď, ako na to budeme mať príležitosť, 
rady vedeniu predstavíme naše predstavy, ako by 
sme chceli spraviť naše gymnázium zelenšie a šetr-
nejšie k životnému prostrediu. Dúfame, že sa nám z 
projektu podarí zrealizovať čo najviac. 

Prečo je pre vás ochrana životného prostredia dôle-

žitá a čo si myslíte, ako by sa mohli v tomto smere 

zlepšiť mestské samosprávy?

Fanni: Myslíme si, že pre všetkých ľudí je dôleži-
té vlastné zdravie a zdravie jeho blízkych, na čo 
má veľký vplyv prostredie. Spomeňme napríklad 
schopnosť rastlín pohlcovať prach a iné škodlivé 
látky. Z toho vyplýva, že ak vysadíme mnoho rastlín 
a v našom prostredí spravíme všetko zelenšie, tak sa 
zníži pravdepodobnosť vytvorenia pľúcnych ocho-
rení a problémov s pľúcami. Stromy sú pre mestá 
ideálne, keďže výborne pohlcujú zvuk. 
Kristína: Ochrana životného prostredia bola pre 
nás vždy dôležitá. Aj keď sme na tejto ceste kráčali 
malými krokmi, ochrana životného prostredia je 
súčasťou nášho každodenného života. Teraz sme 
dostali možnosť upriamiť na ňu pozornosť aj iných 
ľudí. Táto téma je pre nás obzvlášť dôležitá aj pre-
to, lebo mnohí naši blízki a známi žijú v mestách a 
trápia ich pľúcne problémy. Je všeobecne známe, že 
rastliny sú v tomto smere nápomocné. Popri iných 
užitočných vlastnostiach nám v lete poskytujú tieň, 
vďaka nim je vzduch chladnejší a v neposlednom 
rade esteticky skrášľujú naše prostredie.  

Prácu fiľakovských gymnazistiek a ďalšie projek-
ty súťaže si môžete pozrieť na stránke: http://frdc.
sk/startupsuli-verseny/ .

Emese Agócs Szvorák 
Preklad: dszl

Fiľakovské gymnazistky za životné prostredie

Po trojmesačnej nečakanej prestávke sa deti 
materských škôl, ako aj žiaci základných 

a stredných škôl vrátili do svojich tried. Na základe 
nariadenia vlády bol opätovný nástup do škôl 
dobrovoľný. 

Fiľakovské materské školy a  prvý stupeň zák-
ladných škôl otvorili svoje brány 8. júna. „Školské 
zariadenia sme otvorili podľa pokynov ministerstva 
školstva po dôkladnej dezinfekcii priestorov a dodržaní 
hygienických podmienok. To bolo dôvodom, prečo sme 
začali s vyučovaním až 8., nie 1. júna,“ vysvetlil vedú-
ci školského úradu Peter Fehér. Neskôr, 22. júna, 
mohli do škôl nastúpiť až žiaci druhého stupňa 
a stredných škôl. 

Samospráva má vo svojej zriaďovateľskej pô-
sobnosti štyri základné a  dve materské školy. Cel-

Do školských lavíc sa nevrátila ani polovica detí
kovo v nich do školských lavíc nezasadla ani polo-
vica žiakov. V Koháriho základnej škole prišlo na 
vyučovanie 95 žiakov z 570, na ZŠ Školská 47 z 367, 
na ZŠ Mocsáryho rekordne málo – iba 5 detí z cel-
kového počtu 303. Najviac žiakov v pomere k  ich 
celkovému počtu, sa vrátilo na najmenšiu základ-
nú školu, ktorou je slovenská škola na Farskej lúke. 
V  nej nastúpilo 83 zo  174 žiakov. Do materskej 
školy Štúrova prihlásili rodičia 70 detí zo 154, na 
MŠ Daxnerova len 47 detí zo 158. V prevádzke sú 
aj všetky školské jedálne, školský klub detí funguje 
len pri ZŠ na Farskej lúke, kde sa prihlásilo 15 detí. 

„Žiakom, ktorí nenastúpili, zabezpečujeme naďalej online 
vyučovanie,“ dodal Fehér.
(Údaje sú uvedené podľa stavu zo dňa 22. júna, pozn. aut.)

kmk
 Kde bolo, tam bolo, tam za hranicami: za sied-

mimi horami, siedmimi dolinami a siedmimi 
moriami, za dávnych čias, v septembri 2018, sa 
zrodil „zlatovlasý” rozprávkový projekt „ARANY-
HAJSZÁL MESEPROGRAM“ v rámci programu 
Erasmus+. Naša materská škola sa zapojila do 
tohto medzinárodného projektu  v  spolupráci 
s  partnermi a  inštitúciami: Tempo Legato Kft. 
(HU),  Napfény Óvoda (HU), Szalárdi János Álta-
lános Iskola és Óvoda (RO) a Ficánka Napközi-
otthon (RO). 

Počas dvoch rokov spoločného putovania roz-
právkovým svetom sme cestovali v  priestore a 
čase,   v  skutočnosti, aj pomocou rozprávok.Pre-
šli sme „rozprávkovým lesom“ a  „rozprávkovou 
lúkou“ a  navzájom sme spoznávali „rozprávko-
vé“   osvedčené postupy v priamej činnosti na do-
mácej pôde jednotlivých účastníkov. Praktickými 
metodickými ukážkami, zameranými na   roz-
právku vo výchovno-vzdelávacej činnosti detí 
predškolského veku, sme sa  obohacovali o  nové 
metódy a  formy práce s  rozprávkou. Vzájomná 
výmena pedagogických skúsenosti nás inšpirovalo 
k vyskúšaniu osvedčenej praxe partnerov. Vracali 
sme sa z  partnerských stretnutí nabalené nový-
mi podnetmi „na rozprávkovej  tanečnej paripe“ 
a prinášali sme našim deťom „rozprávkový kufor“ 
plný knižiek, rozprávok a rozprávkových bytostí. 

„Zlatá niť“  ľudovej rozprávky prepletená tradí-
ciou a umením umožnila deťom pomocou ľudovej 
múdrosti  naučiť sa veľa o sebe, svete a živote. 

Detstvo má dva piliere: v  praktickej rovine 
hru, v duchovnej rozprávku. Osvedčená prax na-
šej MŠ vychádza z  tejto skutočnosti. Opiera sa 
o spojitosť ľudovej rozprávky s hrou, dramatickou 
a  umeleckou aktivitou detí. Zamerali sme sa 
na hodnoty palóckej ľudovej slovesnosti a  na 
pestovanie ľudovej tradície. K  rozprávkam sme 
vytvorili zbierku rôznych druhov bábok, s  využi-
tím tradičných predmetov, materiálov a  techník.  
Uskutočnili sme niekoľko podujatí, na ktorom sa 
podieľali aj rodičia a  starý rodičia (rozprávkové 
odpoludnia, návšteva bábkového divadla...) Počas 
karantény sme pokračovali v  projekte „on line“. 
Prezentovali sme rodičom, starým rodičom roz-
právky projektu vo forme rozprávkových zošitov 
s textami, fotkami detí a bábok, aj vo forme vide-
onahrávok z dramatickej činností detí. Ďakujeme 
rodičom za spoluprácu, aktivitu a podporu. 

Predtým ako zazvoní na konci nášho rozpráv-
kového projektu zvonec, ostáva nám ešte prezen-
tovať našu výnimočnú zbierku rozprávok z    tvo-
rivej dielne partnerstva širšej verejnosti, čo sa 
uskutoční v ďalšom školskom roku.

Zuzana Gyetvaiová

Zlatovlasý projekt
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Vedeli ste, že....
8. júna 1924 bola vo Fiľakove vysviacka zvonov? Po niekoľko rokov trvajúcej zbierke veriacich prišiel 
rad na náhradu rozbitých a pre vojnové účely zrekvírovaných zvonov. Tri nové zvony vyhotovila 
pre kostol trnavská zvonolejárska firma bratov Fischerovcov. Takzvaný malý zvon daroval kostolu 
fiľakovský roľník Lajos Görőcs, druhý, 143 kilogramov vážiaci, zvon nechala odliať fiľakovská grófka 
Mária Czebrián a najväčší zvon, ktorý mal váhu 572 kilogramov, zhotovili prevažne z príspevkov, 
ktoré poskytli Ervin Stephani, József Petrik, János Nyeste a fiľakovskí gazdovia. Zvony posvätili v čer-
venú turičnú nedeľu 8. júna 1924. Kvetmi zdobené vozy, na ktorých ich prevážali zo stanice, ťahali dva 
páry bielych volov. Po sviatočnej svätej omši sa o pol dvanástej nové zvony rozozvučali a polhodinu 
hlaholili za vojnou zmárnených vojakov.  

 Vladimír Cirbus

V sobotu 11. júla sa uskutoční naše prvé podu-
jatie na vonkajšom priestranstve pod názvom 

LESNÁ HUDBA, ktoré sa zrealizuje v mestskom 
parku vo Fiľakove. Pod korunami stromov v rámci 
koncertu klasickej hudby sa milovníci hudby môžu 
tešiť hre Mihálya Demeniva (akordeón) a Árona 
Tálasa (klavír), vystúpi gitarista Péter Balog a čelis-
ta Benedek Balog, ďalej miestny Mužský spevácky 
zbor Pro Kultúra. V rámci folklórneho programu sa 
predstaví Spevácka skupina Foncsik, ľudová hudba 
File Banda a speváčky Detského folklórneho súbo-
ru Jánošík. Záverečný koncert dňa odohrá formá-
cia Tárkány Trio. Cieľom podujatia Lesná hudba je 
spájať klasické a ľudové umelecké hodnoty s potre-
bou ochrany prírody. Okrem spomenutých progra-
mov návštevníkov čakajú aj remeselnícke dielne v 
spolupráci s tvorivými dielňami Motolla a Bábika, 
malý jarmok s prezentovaním miestnych výrob-
kov, vedená prechádzka v mestskom parku spoje-
ná s odborným výkladom ekológa Csabu Balázsa 
a lesného inžiniera Lajosa Szabóa, archeologická 
prednáška na fiľakovskom hrade v podaní arche-
ologičky Bianky Vozárovej a pre najmenších pred-
stavenia Bábkového divadla MeseFigurák a rôzne 
rozprávky v podaní rozprávkárky Szende Csernik. 
Záujemcovia sa môžu oboznámiť aj s činnosťou a 
službami Novohrad-Nógrád Geoparku a Novo-
hradského turistického informačného centra vo 
Fiľakove a tiež aj s produktami s udelenou značkou 
Regionálny produkt Novohrad. Organizátorom 
podujatia Lesná hudba – Umelecké dni v Matre je 
Nadácia Lesná hudba (MR), spoluorganizátorom 
fiľakovského podujatia je Mestské kultúrne stre-
disko vo Fiľakove, partnermi sú Hradné múzeum 
vo Fiľakove, Verejnoprospešné služby a Novohrad–
Nógrád Geopark.

Fiľakovčania ani v auguste neostanú bez kultú-
ry. MsKS spolu so samosprávou a s ďalšími part-
nermi organizuje 13.–16. augusta KULTÚRNE 

Naše júlové a augustové podujatia

DNI. Pandémia koronavírusu a jej následky nám 
neumožnia zrealizovať plánovaný 30. ročník Pa-
lóckych dni a Dní mesta Fiľakovo, a tak ich hodné 
oslávenie sa presúva na rok 2021. V strede augusta 
sa však uskutočnia podujatia, ale v skromnejších 
podmienkach. Veľké koncerty sa neuskutočnia, 
avšak návštevníkov čaká napríklad veľká opereta 
Mágnás Miska, vystúpenie speváka Igora Kmeťa, 
koncert formácie Cimbaliband a Danics Dóra ale-
bo vystúpenie Maďarského štátneho folklórneho 
súboru. Podrobný program s  účinkujúcimi vám 
prinesieme v augustovom čísle Fiľakovských zvestí.

Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS

Do mesta sa postupne vracia aj športový život. 
Po uvoľnení opatrení zo strany vlády otvorili 

začiatkom júna všetky mestské športoviská. Fut-
balisti „áčka“ vybehli na trávnik prvýkrát po me-
siacoch 8. júna. „Hoci všetky oddiely vrátane futbalu už 
túto sezónu kvôli koronakríze ukončili, začínajú v týchto 
dňoch trénovať a pripravovať sezónu 2020/2021,“ pove-
dal prezident OZ FTC Fiľakovo Attila Visnyai.

Možnosti začať s prípravou sa potešil aj fiľakov-
ský futbalový tréner Eugen „Jenci“ Bari. „Posledné tri 
mesiace bez futbalu boli veľmi ťažké. Najmä pre nás, ktorí 
s futbalom žijeme od detstva. Verím, že už budeme môcť 
trénovať bez prestávky. Káder sa síce určite pomení, keď-
že je prestupové obdobie. Zatiaľ sú tu však všetci okrem 
srbských hráčov, ktorí zatiaľ ostávajú v  rodnej krajine,“ 
povedal tréner.  Hoci sa súťaž začína až 2. augusta 
domácim zápasom proti Liptovskej Štiavnici, na-
šich futbalistov dovtedy čaká niekoľko priateľských 
zápasov. Prvý turnaj sa konal v obci Buzitka už 20. 
júna, v ktorom naši skončili na 2. mieste, keď po fi-
nále prehrali s Rimavskou Sobotou 3:2. O týždeň na 
to si zmerali na domácom poli sily s mužstvom Ra-
dzoviec. V júli vycestujú naši hráči do Čeboviec, na 
domácom trávniku sa popasujú s  mužstvami Pod-
koníc, Šalgotarjánu a  generálkou na novú sezónu 
bude prvé kolo Slovnaft Cupu. „Väčšinu prípravných 
zápasov hráme doma, nakoľko verím, že fiľakovskí fanú-
šikovia sú už hladní po futbale. Verím, že ich prípravné 
zápasy správne naladia a prídu v hojnom počte aj na au-
gustový otvárací zápas novej sezóny,“ uzavrel Visnyai.  

V ďalšom čísle prinesieme prehľad rozlosovania je-
sennej časti všetkých mužstiev FTC Fiľakovo.

kmk

FTC sa pripravuje na novú 
sezónu
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