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Po rokoch prác sa ukončila 
rekonštrukcia stredného hra-
du. Vďaka nej pribudli nové 
turistické atrakcie.   5. strana

Fiľakovský hrad je 
opäť atraktívnejší

Od tohto roka je povinné 
separovať už aj kuchynský 
odpad. Prvé dostanú možnosť 
rodinné domy.  3. strana

Mesto začína s rozdá-
vaním kompostérov

Hoci pandémia stále neu-
možňuje organizovanie tra-
dičných zábav, na jubilantov 
nezabudli.  4. strana  

Október je Mesia-
com úcty k starším
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Do ciest pri Fiľakove zainvestujú viac ako štyri milióny eurDo ciest pri Fiľakove zainvestujú viac ako štyri milióny eur
Výborné správy pre Fiľakovčanov i obyva-

teľov regiónu. Po rozsiahlej rekonštruk-
cii obchvatu Fiľakova, ktorú v  týchto dňoch 
dokončuje Slovenská správa ciest, sa bude 
rekonštruovať aj desať kilometrov dlhý úsek 
spájajúci Fiľakovo so Šuricami. Banskobys-
trický samosprávny kraj (BBSK) na tento účel 
získal z eurofondov vyše dva a pol milióna eur. 
Začať by mohli ešte tento rok.

Nový asfalt medzi Fiľakovom a Kľačanmi
V týchto dňoch sa dokončuje rozsiahla rekon-
štrukcia cesty prvej triedy, ktorú množstvo 
Fiľakovčanov využíva každý deň. Ako infor-
moval hovorca Slovenskej správy ciest Martin 
Guzi, kompletne nový asfalt dostal celý úsek 
cesty I/71 od Fiľakovských Kľačian až po ob-
chvat Fiľakova (pred obcou Biskupice). „Jed-
nalo sa o veľkoplošnú opravu asfaltového krytu v 
dvoch vrstvách s využitím geomreže na spevnenie 
uložených vrstiev asfaltu. Oprava sa realizovala na 
úseku v dĺžke 6,56 km,“ upresnil hovorca s tým, 
že celkové náklady na realizáciu sa vyšplhali 
na bezmála dva milióny eur. Zhotoviteľom 
stavby, ktorá sa práve finalizuje, je Združenie 
Stred Eurovia – Doprastav. „Práce prebiehajú za 
plnej premávky vo voľnom jazdnom pruhu pre oba 
smery jazdy. Doprava je počas prác stále regulova-
ná zodpovednými osobami zhotoviteľa, počas tech-
nologických prestávok svetelnou signalizáciou."

Vyše dva milióny zainvestuje aj župa
Obnova časti cesty medzi Fiľakovom a Lučen-
com nie je poslednou veľkou investíciou do 

okolitých ciest. Ako TASR informovala ho-
vorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, župa zre-
konštruuje takmer desať kilometrov dlhý úsek 
cesty II/571, ktorý je v značne poškodenom 
stave. „Intenzitou dopravy, jej preťažovaním a ne-
dostatočným odvádzaním dažďovej vody z povrchu 
komunikácie cez zanesený nespevnený rigol dochá-
dza k strate stability krajníc a komunikácie, čoho 
dôsledkom bolo poškodenie povrchu cesty pozdĺž-
nymi, priečnymi a sieťovými trhlinami,“ vysvetlila 
Štepáneková.

Práce majú prebiehať v  katastri mesta Fi-
ľakovo a obcí Šíd, Čamovce a  Šurice. Podľa 
našich informácií kraj v  rámci projektu kom-
plexne obnoví Mlynskú ulicu a  riešiť bude aj 
neprehľadnú dopravnú situáciu na „V“ kri-
žovatke pri cintoríne. „V intraviláne obcí bude 
oprava komunikácie pozostávať z odfrézovania 
existujúcej vozovky a položenia nových konštrukč-
ných vrstiev komunikácie, v miestach zlej únosnosti 
vozovky bude pod asfaltové vrstvy uložená geomre-
ža. V extraviláne novú asfaltovú vrstvu nanesú 

Vo Fiľakove pribudnú dve nové ulice. 
Vzniknú vďaka očakávanej výstavbe no-

vých rodinných domov v  dvoch lokalitách. 
Pomenované budú po významných osobnos-
tiach histórie mesta.

Mestské zastupiteľstvo na svojom septem-
brovom zasadnutí schválilo názvy dvoch no-
vých ulíc. Tie vzniknú v dvoch lokalitách, kde 
bude v blízkej budúcnosti prebiehať výstavba 
nových rodinných domov.  „Prvá sa nachádza 
pri štadióne FTC, vedľa Športovej ulice. Aj preto 
sme navrhli novovzniknutú ulicu pomenovať podľa 
Viliama Hulitu, niekdajšieho riaditeľa fiľakovské-
ho závodu a súčasne mecenáša a prvého čestného 
prezidenta futbalového klubu FTC,“  ozrejmil ve-

dúci oddelenia vnútornej správy MsÚ Norbert 
Gecso. Poslanci schválili názov novej ulice 
v  podobe Ulica Viliama Hulitu, maďarský ná-
zov bude Hulita Vilmos utca.  

Druhá lokalita, v  ktorej onedlho pribudnú 
nové rodinné domy, sa nachádza v  niekdaj-
šom parčíku za Cebriánovou kúriou (bývalá 
stará poliklinika). Ulica bude na základe rozhod-
nutia poslancov niesť meno Ulica Cebriánova, po 
maďarsky Cebrián utca. „Okrem blízkosti kúrie je 
dôvodom, že viacerí členovia tejto rodiny výraznou 
mierou prispeli k obohateniu spoločenského života 
v našom meste,“ doplnil Gecso a dodal, že mesto 
tak bude mať od 1. novembra spolu 71 ulíc.

kmk

na existujúcu komunikáciu, odfrézované budú len 
miesta častého výskytu rozpadu vozovky,“ ozrejmi-
la hovorkyňa. V rámci rekonštrukcie kraj po-
číta aj s komplexnou opravou ôsmich mostov 
a 14 priepustov. Pri obci Šíd bude vybudovaná 
aj nová zastávka so zastávkovým pruhom. 

Na rekonštrukciu cesty II/571 použijú dotá-
ciu EÚ z programu IROP. „Vysúťažená cena diela 
predstavuje viac ako 2,54 milióna eur, zhotoviteľom 
bude spoločnosť Eurovia SK. Začiatok stavebných 
prác bude závisieť aj od poveternostných podmienok, 
práce by však mohli odštartovať ešte koncom tohto 
roka,“ uzavrela.

Klaudia Mikuš Kovácsová

V meste pribudnú dva nové názvy ulíc

Obnovili vyše 6-kilometrový úsek v smere do Lučenca. V rámci projektu vyasfaltujú aj Mlynskú ulicu.

Doprava sa má zmeniť aj na neprehľadnej križovatke.

Ulica Viliama Hulitu vznikne pri štadióne FTC.

Nová ulica ponesie meno Cebriánovcov.
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MsZ z 30. septembra
Po oficiálnym otvorení zasadnu-
tia, schválení a doplnení bodov 
programu rokovania, voľbe ná-
vrhovej komisie, zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice, bola 
prvým bodom zasadnutia infor-
mácia o výsledku výberových ko-
naní na funkciu riaditeľa v ZUŠ a 
MŠ Daxnerova. Na poste riadite-
ľa ZUŠ vystriedala Zorána Arda-
micu pedagogička Viktória Bauc-
seková, v materskej škole ostáva 
na svojom poste Danica Vargová. 
Nasledoval bod s interpeláciami 
poslancov. Ako prvý prednie-
sol interpeláciu poslanec Fehér, 
ktorý požiadal o zaradenie do 
budúcoročného rozpočtu zabez-
pečenie ozvučenia a hlasovacie-
ho zariadenia pre MsZ. Poslanec 
Rubint žiadal o opravu lavičiek 
na Podhradskej ulici pri buste 
Hulitu, zabezpečenie poriadku 
pri novinových stánkoch, kde sa 
stretávajú ľudia, popíjajú a   vzni-
ká neporiadok. Ulica Baštová 

– potulujúce sa psy v  podhradí, 
ktoré rušia obyvateľov mesta aj 
turistov. Využil priestor na od-
kaz cez médiá pre Slovenskú po-
štu, kde sa na pobočke v   meste 
tvoria hodinové rady a Fiľakov-
čania chodia radšej vybavovať 
agendu do okolitých obcí. Ľudia 
to vnímajú negatívne a treba na 
vedenie vytvoriť tlak. Primátor 
reagoval na stánky, ktorým sa sa-
mospráva venuje roky. Chceli za-
kázať predaj alkoholu v stánkoch, 
ale VZN ani vyššie nariadenia to 
mestu nepovoľujú. Jediná mož-
nosť by bola nepovoliť stánky na 
verejných priestranstvách, čím by 
sa ohrozila zamestnanosť a malí 
podnikatelia. Kontroly sú v po-
slednej dobe denno-denné. Ná-
čelník Benčík opísal, že zachytili 
podnet na City monitore z Bis-
kupickej ulice. Išli za obyvateľmi, 
vypočuli si sťažnosti a odvtedy 
tam prebiehajú kontroly s MOPS. 
Podnikateľ reguloval predaj al-
koholu zo stánkov od 6:00 do 
18:00, viac urobiť nemôžu. Žiada 
obyvateľov, aby zakaždým volali 
hliadku, aby vedeli ľudí prichytiť 
pri čine a riešiť. Primátor doplnil, 
že je zákaz piť alkohol na verej-
ných priestranstvách, ale takýto 
predaj „poldecákov“ nabáda ľudí 
piť ich na mieste a nenosiť domov. 
Musel by sa zmeniť zákon, aby sa 

Rubrika: Zo zasadnutí MsZ
toto natrvalo vyriešilo. Primátor 
reagoval aj na psy, ktoré vníma, že 
ich je celkovo v meste viac. Útulok 
robí, čo môže, ale má obmedzené 
kapacity. Pošta - po rekonštrukcii 
sa zmenil počet okien, zmestí sa 
tam menej ľudí, sami sa obmedzi-
li. Riešiť sa to asi nedá, keď sa sami 
obmedzili prestavbou. Ďalšia bola 
interpelácia poslanca Flachbar-
ta. Prebehli Palócke dni, Hradné 
hry a chcel sa poďakovať inštitú-
ciám a mestu za dobre zvládnu-
tý program po covide, za čo boli 
ľudia vďační. Poslankyňa Szvorák 
interpelovala vedenie na prijatie 
prísnejších opatrení na riešenie 
bezpečnosti mesta, kedy viacerí 
obyvatelia boli počas víkendov, 
najmä počas kultúrnych poduja-
tí, zbití a hrozia „vojny“ skupín. 
Súčasné opatrenia sú nedosta-
točné. Viceprimátor reagoval, že 
sa stali výtržnosti v Roxy bare, 
Cimet bare a to mesto okamžite 
riešilo skrátením ich otváracích 
časov. Cimet bar prijal, Roxy bar 
sa odvolal do Banskej Bystrice. 
Pred troma týždňami sa stala 
hromadná bitka, kedy skupina 
nefiľakovských Rómov sa pobila 
v bare a následne vonku, po čom 
majiteľ Roxy baru prisľúbil zruše-
nie diskoték. Odvtedy prebiehajú 
kontroly na pitie alkoholu, v čom 
sa bude pokračovať. Napadnutí 
neboli žiadni náhodní občania, 
šlo o skupinovú bitku. Mesto to 
bude naďalej riešiť obmedzova-
ním akcií, ktoré priťahujú mla-
dých z okolitých obcí, ktorí robia 
výtržnosti. Ku každému prípadu 
pristupujú individuálne a   strikt-
ne. Primátor dodal že tento jav 
sa objavil po zrušení lockdow-
nu. Je to jav aj po zrušení krčiem 
a potravín v okolitých obciach po 
zlej ekonomickej situácii. Preto 
prichádzajú do Fiľakova a   pod 
vplyvom alkoholu vyvolávajú bit-
ky. Epicentrá boli vždy tieto dve 
krčmy, verí, že sa situáciu už upo-
kojí. Poslanec Eibner interpeloval, 
aby mesto kontaktovalo prevádz-
kovateľa kontajnerov na šatstvo, 
ktoré sú málokrát vyprázdňova-
né, a  tak sa deje vyťahovanie šat-
stva a vzniká neporiadok. Druhá 
interpelácia je ohľadne priecho-
dov pri Námestí slobody – viac-
krát riešená téma. Viceprimátor 
reagoval, že VPS má kľúče od 
kontajnerov a sami vyprázdňujú 
kontajnery a zbierajú oblečenie 

v telocvični, aby nebolo priveľa 
šiat. Kontajnery sú zabezpečené 
proti vyťahovaniu, avšak ľudia 
sú vynaliezaví a vyťahujú ich do-
mácky vyrobenými hákmi. Ria-
diteľ VPS priblížil, že museli na 
šiestich kontajneroch vymeniť 27 
zámkov, lebo ich rozlámali. Zá-
roveň šaty nevyťahujú preto, že 
je to preplnené, ale práve vďaka 
hákom, pretože za prvý polrok 
vyzbierali 5,5 ton, čo je obrovské 
množstvo, ktoré sami vyprázd-
ňujeme a uskladňujeme, čo iné 
mestá prevažne nerobia. K  prie-
chodom reagoval vedúci oddele-
nia majetku mesta Varga – je to 
problematické. Mestu patrí iba 
pôda, dlažba a strecha, steny majú 
súkromných majiteľov. Vyjedná-
vajú s majiteľmi o hodnote, aby 
sa to dalo zamurovať. Zatiaľ sa 
to tam neustále čistí a dezinfikuje, 
ale nemá to efekt. 

Po rozsiahlom bode interpe-
lácií predniesol viceprimátor 
Visnyai výsledky zasadnutí ko-
misií pri MsZ. Rokovanie pokra-
čovalo monitoringom plnenia 
programového rozpočtu mesta 
a rozpočtu jeho príspevkových a 
rozpočtových organizácií za prvý 
polrok 2021. Podrobné hodnote-
nie rozpočtov mesta a všetkých 
organizácií sú dostupné medzi 
materiálmi k tomuto zasadnu-
tiu na stránke mesta. Po krátkej 
prestávke nasledoval náčelník 
Gabriel Benčík, ktorý predstavil 
výsledky práce mestskej polície za 
druhý kvartál roka. Informoval 
aj o konkrétnych riešených prí-
padoch, napríklad riešení problé-
mu s tromi bezdomovcami, ktorí 
boli dlhodobo v uliciach mesta 
a   spôsobovali aj výtržnosti. Z 
nich jeden je dnes už umiestnený 
do ústavu, druhý vo väzení a tre-
tí zomrel. Priblížil aj ich zásahy 
a  preventívne kontroly súvisiace 
s bitkami a   výtržnosťami začí-
najúcich v spomínaných baroch. 
Do mája riešili najmä koronaví-
rus, po uvoľnení opatrení ruše-
nie nočného kľudu a spomenuté 
výtržnosti. Prevenciu a zásahy 
počas víkendov robili spoločne 
s   miestnym obvodným oddele-
ním PZ, MOPS, so psovodmi aj 

„péemjéčkármi“. Podrobne sa tiež 
vyjadril ku všetkým interpeláci-
ám poslancov. Poslanec Eibner 
reagoval, že nie vždy sú na chy-
be len pohostinstvá. Množstvo 
partií prichádza podľa neho na 
domáce „párty“. Teší ho preto, že 

riešia rušenie nočného kľudu, čím 
sa tomu dá predísť. Upriamil po-
zornosť, že začína zimné obdobie 
a zas bude problém s nasťahova-
ním sa bezdomovcov do prázd-
nych budov a rozmáha sa činnosť, 
kedy im za určitý poplatok toto 
povoľujú samotní majitelia ne-
hnuteľností. Zároveň ocenil prácu 
mestskej polície, ktorá sa posunu-
la výrazne k lepšiemu. Nasledoval 
bod o návrhu VZN mesta o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. Prednostka 
mestského úradu vysvetlila, že je 
nevyhnutné upravovať toto VZN, 
nakoľko vláda zrušila obedy za-
darmo pre deti, ktoré nie sú zo 
sociálne znevýhodnených rodín. 
Mali sa meniť pásma na zabezpe-
čovanie potravín, jednotná cena 
za obed je určená ministerstvom 
školstva. Ceny potravín však 
stúpli a ministerstvo zmenu pá-
sem nevykonalo. Bude nevyhnut-
né upraviť naše cenníky. 

V ďalšom bode rokovali poslan-
ci o návrhu na úpravu VZN mes-
ta o názvoch ulíc a verejných 
priestranstiev. Úprava VZN bola 
nevyhnutná, nakoľko v meste 
čoskoro vzniknú nové obytné uli-
ce, a to vedľa štadióna FTC a za 
Cebriánovou kúriou. V rámci 
tohto bodu preto schválili názvy 
nových ulíc v podobe Ulica Vi-
liama Hulitu a Cebriánova ulica. 
Ohľadne vznikania obytných ulíc 
informoval vedúci oddelenia vý-
stavby Vanko, ktorý priblížil, že 
za Cebriánovou kúriou už má in-
vestor právoplatné stavebné po-
volenie a povolenie na inžinierske 
siete. Zatiaľ nemáme informáciu, 
kedy chce investor inžinierske 
siete začať stavať. Ulica pri šta-
dióne je v štádiu, že tam bude 
mať investor stavebné povolenie 
až v   budúcom lete. Desiatym 
bodom boli majetkovoprávne zá-
ležitosti mesta, za ktorými nasle-
dovali správy predložené hlavnou 
kontrolórkou mesta. Zasadnutie 
pokračovalo návrhom na úpravu 
Štatútu mesta Fiľakovo. Zistilo 
sa, že časť Egreša sa nachádza na 
katastrálnom území Fiľakovských 
Kováčov. Názov mesta nebol 
v  štatúte v jazyku národnostnej 
menšiny a našli sa ďalšie formálne 
nedokonalosti, kvôli ktorým bolo 
potrebné štatút upraviť, na čom 
mesto spolupracovalo s advokát-
skou       pokračovanie na str. 4
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Od tohto roka je na Slovensku povinné se-
parovanie biologicky rozložiteľného ku-

chynského odpadu. Vo Fiľakove na tento účel 
prebieha od pondelka 25. 10. do konca no-
vembra prvá fáza doručovania kompostérov 
do rodinných domov. Každému rodinnému 
domu (každé súpisné číslo) prináleží jeden 
kompostér.

AKO ZÍSKAM KOMPOSTÉR? 
V prvej etape (25. 10. – 30. 11.) budú kompo-
stéry dostupné na zbernom dvore ("ratkárska 
cesta") v nasledujúcich časoch: po – ut – štv – 
pia: 08:00 - 14:00 hod; str.: 08:00 - 17:00 hod. 
V uvedených hodinách je možné prísť na zber-
ný dvor osobne, preukázať sa občianskym 
preukazom a podpísať preberací protokol, na 
základe ktorého vám bude kompostér bez-
platne vydaný.

ČO AK SI NEVIEM PO KOMPOSTÉR 
PRÍSŤ OSOBNE?
V  prvej etape bude možné požiadať o  doru-
čenie kompostéra priamo domov. Tí, ktorí 
nemajú auto a nemajú možnosť si kompostér 
sami vyzdvihnúť, môžu o doručenie požiadať 
telefonicky na čísle 0907 994 318 v  rovna-

Začíname s rozdávaním kompostérovZačíname s rozdávaním kompostérov
kých časoch (po 

– ut – štv – pia: 
08:00 - 14:00 hod; 
str.: 08:00 - 17:00 
hod) či mailom na 
toth@vpsfilakovo.
sk. Pracovníci VPS 
budú následne 
kompostéry bez-
platne doručovať každú stredu medzi 08:00 
a 18:00 hod; po vzájomnej dohode. Pri prebe-
raní na domácej adrese bude rovnako nutné 
preukázať sa občianskym preukazom a  pod-
písať preberací protokol.

ČO DOSTANEM PO PODPISE PROTO-
KOLU? 
Po podpísaní preberacieho protokolu Vám 
bude odovzdaný 600-litrový skladací kompo-
stér spolu s  manuálom správneho komposto-
vania v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Kompostéry sú určené na zhodnocovanie 
kuchynského odpadu v  rodinných domoch. 
VPS bude popri tom aj naďalej odvážať do-
teraz zbieraný záhradný odpad (lístie, koná-
re...). Systém zberu kuchynského odpadu z by-
tových domov bude spustený v budúcom roku.

Separovanie drobného plastového, papie-
rového, skleneného a kovového odpadu je 

bežnou praxou aj v  našom meste už niekoľ-
ko rokov. Na tento účel slúžia ostrovčeky so 
špeciálnymi kontajnermi, VPS odvážajú sepa-
rovaný odpad aj priamo z  rodinných domov. 
Kam však s  odpadom, ktorý nepatrí ani do 
komunálneho odpadu ani do separovaného 
zberu?
ELEKTROODPAD
Je možné zdarma odovzdať na zbernom 
dvore („ratkarska cesta“) od 07:00 do 14:00 
hod.. Do elektroodpadu patria bežné spotre-
biče z domácnosti od malých (žehlička, rádio, 
mikrovlnka...) až po veľké domáce spotrebiče 
(chladničky, mrazničky, televízory...) Nepatria 
sem: batérie, autobatérie, žiarivky, tonery do 
tlačiarne (je nutné ich vybrať pred odovzda-
ním tlačiarne).
VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD 
Na tieto odpady je možné objednať bezplatný 
odvoz od VPS dvakrát ročne na čísle 047/33 
371 40 alebo osobne na VPS (Farská lúka 3). 
Za veľkoobjemný odpad sa považuje odpad, 
ktorý sa nezmestí do zbernej nádoby a nie je 
možné ho zaradiť do inej kategórie odpadov – 
nepatrí sem stavebný odpad! Patria sem najmä 
starý nábytok, koberce, matrace a pod.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Je možné odovzdať ho dvakrát ročne (na jar 
a  na jeseň) v  rámci mobilného zberu spoloč-
nosťou Detox. O  termíne vždy informujeme 
vopred na sociálnych sieťach, v rozhlase a na 

plagátoch. Patria sem: batérie, autobatérie, 
žiarivky, lieky po záruke, použité oleje, farby, 
tonery. Nepatrí sem azbest!

STAVEBNÝ ODPAD
Stavebný odpad v menších objemoch je možné 
odovzdať na zbernom dvore („ratkarska ces-
ta“) od 07:00 do 14:00 hod., väčšie objemy je 
nutné vyviezť na inertnú skládku (kameňolom 
Chrastie v  smere na Ratku vpravo) po nahlá-
sení sa vopred na čísle 0905 647 075 alebo 
osobne na zbernom dvore (07:00 - 14:00 hod.) 
Poplatok za uskladnenie stavebného odpadu 
je 32,20€/t bez dopravy. V prípade potreby je 
možné objednať odvoz za príslušný poplatok 
u  VPS alebo u iných súkromných dopravcov. 
Patria sem: stavebná suť (tehly, obkladačky, 
omietky, úlomky betónu, staré škridle...), ze-
mina, kamenivo.

OSTATNÝ ODPAD 
Ostatný odpad odporúčame separovať na zá-
klade jeho materiálu (napríklad kovový a ple-
chový odpad odovzdať v zberných surovinách; 
použité pneumatiky odovzdať v pneuservise 
alebo na zbernom dvore – každý obyvateľ 
mesta má nárok odovzdať 5ks pneumatík za 
rok). Iný odpad (napríklad umakart po prerá-
baní bytového jadra...) je možné odovzdať iba 
na skládku komunálneho odpadu, najbližšie 
sa nachádza v Lučenci. V  prípade potreby je 
možné dohodnúť si odvoz takéhoto odpadu 
na skládku za poplatok na čísle 0918 684 759 
alebo osobne na VPS (Farská lúka 3) či u iných 
súkromných dopravcov.

Kam s ktorým odpadom? Prinášame prehľadný manuálKam s ktorým odpadom? Prinášame prehľadný manuál

Prvý októbrový víkend sa niesol v znamení 
hasičského zápolenia. Na hrade po ročnej 

prestávke zorganizovali už 4. ročník súťaže 
Železný hasič Novohradu.  Zapojilo sa do nej 
30 profesionálnych i dobrovoľných hasičov 
z 15 miest a obcí Slovenska. Sily si zmerali 
v troch kategóriách – ženy, muži do 30 rokov 
a  muži nad 30 rokov. Cieľom súťaže je pod-
ľa organizátorov priblížiť prácu záchranárov 
verejnosti a prilákať do svojich radov nových 
mladých hasičov.

Po pandemickej prestávke na 
hrade opäť súťažili hasiči

Súťaž bola v tomto roku o to náročnejšia, že tradičné 
dve súťažné trate skĺbili do jednej, preto si hasiči 
nemohli v polovici oddýchnuť.

Náročná súťaž pozostávala z viacerých úloh, akými 
boli práca s hadicami, pílenie dreva, prekonávanie 
tunela či prenášanie rebríka, a to všetko v ťažkom zása-
hovom oblečení a v dýchacom prístroji. Trať sa začína-
la na dolnom nádvorí a končila až na strednom hrade. 

Umiestnenia - V kategórii žien obsadila prvé miesto 
Laura Pinčáková, druhá skončila Noémi Jakubčiaková 
a medailovú trojicu uzavrela Veronika Hanuliaková.

Kategóriu mužov do 30 rokov si podmanil Maroš Boše-
la, druhý skončil Ondrej Kubaštík a na treťom mieste 
skončil František Ridzoň.
V kategórii mužov nad 30 rokov zvíťazil Anton Švorc, 
Gábor Kelemen získal striebornú priečku a bronz si 
odniesol Štefan Belko.

Stranu pripravila: Klaudia Mikuš Kovácsová
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     pokračovanie zo str. 2
kanceláriou. Návrh nového 

štatútu poslanci prijali. Pokračo-
valo sa informáciou o  vydaní in-
terných smerníc v súvislosti s  pe-
tíciami a sťažnosťami obyvateľov, 
kde sú presne vyšpecifikované 
podmienky a forma petícií a sťaž-
ností. Ďalším bodom rokovania 
bolo opätovné schválenie žiados-
ti o dotáciu na výstavbu druhej 
etapy cyklochodníka, ktorú sa-
mospráva podáva už tretíkrát. 
Predposledným bodom bol bod 
o zmene územného plánu mesta. 
Dôvodom bola žiadosť podnika-
teľského subjektu, ktorý chce na 
mieste podniku Beneš vybudovať 

autoumývarku. Tento zámer už 
v inej podobe mesto raz odmiet-
lo. Poslanec Rubint sa vyjadril, 
že pre takúto stavbu tam nevidí 
ani dopravné riešenie, súhlasí aj 
poslanec Eibner, ktorý dodal, že 
by územný plán kvôli takýmto 
zámerom nemenil. Poslanci ná-
vrh zamietli. Nasledoval bol o ak-
tuálnych záležitostiach mesta, v 
ktorom poslanci schválili návrh 
na úpravu rozpočtu – presun fi-
nancií rozpočtovým opatrením, 
o  ktorý požiadali školské inštitú-
cie. Primátor podotkol, že tabuľ-
ky sú neprehľadné do budúcna by 
bolo dobré urobiť prehľadnejšiu 
dôvodovú správu s oddelením 

školstva, nakoľko je pre laickú ve-
rejnosť ťažko čitateľná. 

Rokovanie sa ukončilo disku-
siou, v rámci ktorej viceprimátor 
informoval o aktuálnej epidemio-
logickej situácii v meste. Najviac 
pozitívnych je medzi mladými vo 
veku od 18 do 45 rokov. Informo-
val o viacerých kolách očkovania, 
vďaka čomu sa doposiaľ v meste 
zaočkovalo 600 ľudí. V meste je 
v  súčasnosti 34-percentná zaoč-
kovanosť. Primátor doplnil, že 
ak sú viacčlenné skupiny, ktoré 
sa chcú zaočkovať, mesto rado 
zorganizuje ďalšie kolá. Ďalej in-
formoval o aktuálnom priebehu 
investičných projektov v meste, 

ako sú podlaha v telocvični FTC, 
rekonštrukcia vstupu do cintorí-
na, schodiská k strielňam na hra-
de, denný stacionár pre seniorov, 
výstavba vodovodu na Tolstého 
ulici či zberu kuchynského od-
padu, ktorý sa v meste spustí ku 
koncu roka.

V závere rokovania sa primátor 
poďakoval poslancom za účasť 
a  ukončil zasadnutie.

Všetky zápisnice, uznesenia, mate-
riály k rokovaniu, ako aj neskráte-
ný videozáznam, nájdete na strán-
ke www.filakovo.sk.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Október sa každoročne nesie 
v  znamení „Mesiaca úcty 

k  starším“, kedy sa konávajú 
podujatia pre seniorov. Vlaňaj-
ší rok však túto tradíciu stopol. 
Prišla pandémia s  množstvom 
obmedzení a  zákazov. Napriek 
tomu má tento mesiac stále patriť 
seniorom, ktorých vieme podpo-
riť spoločne aj inak.  Kvalitu živo-
ta v starobe výrazne ovplyvňujú 
kontakty s ľuďmi a sociálne 
prostredie. Ich nedostatok môže 
starším ľuďom spôsobiť sociálnu 
izoláciu, depresívne nálady, mr-
zutosť a zatrpknutosť. Nezabú-
dajme preto na nich. Myslime na 
ich psychickú pohodu a dajme im 
najavo, že tu pre nich stále sme, 
že si ich naďalej vážime a  máme 
ich radi. Starajme sa o ich denno-
denné potreby, pýtajme sa, ako sa 
cítia a  čím môžeme k  ich kvalit-
nejšiemu životu prispieť. Potešiť 
dokáže aj obyčajná pohľadnica 
pre radosť, pár riadkov v liste ho-
denom do schránky alebo malý 
darček. Nezabúdajme ich však 
chrániť nosením rúšok, dôsled-
nou dezinfekciou a primeraným 
odstupom pri stretnutiach. Obja-
tia a  bozky nahraďme vrúcnymi 
slovami, podania rúk úctivými 
gestami.

Rok v Klube dôchodcov
Členovia Klubu dôchodcov (KD) 
pri MsÚ vo Fiľakove sa ku komu-
nitným aktivitám v  tomto roku 
vrátili v  letnom období, s  dodr-
žaním všetkých opatrení a  na-
riadení. Stretnutia v  priestoroch 
klubu mali kapacitné obmedze-
nia, no podarilo sa im usku-

točniť výlety do prírody – na 
Šomošku, či Galambu, boli tiež 
na kúpaliskách a užili si týždňové 
pobyty v  Bojniciach, Dudinciach, 
v  Piešťanoch a v  Tatranskej 
Lomnici. V  októbri spolu 
s  výborom MsO JDS pozdravili 
svojich tohtoročných jubilantov 
na kultúrnom podujatí v  MsKS. 
Tým, ktorí sa podujatia nemohli 
zúčastniť, doručili darčeky členky 
výboru KD v priebehu októbra.

Jednota dôchodcov oslávila 
výročie
Mestská organizácia Jednoty dô-
chodcov (MsO JDS) vo Fiľakove 
mala stále obmedzené organi-
zovanie hromadných podujatí. 
V  druhom štvrťroku sa začalo 
s   prideľovaním rekreačných po-
ukazov so štátnou dotáciou vo 
vybraných kúpeľných mestách. 
Výlety za kúpaním sa tento rok 
nekonali a  z  plánu činnosti vy-
padli aj oslavy MDŽ, či posede-
nie pri prvomájovom guľáši. Ešte 
vlani plánované oslavy 25. výro-
čia vzniku MsO JDS sa podarilo 
uskutočniť za prísnych podmie-
nok vo forme slávnostnej členskej 
schôdze v polovici septembra. Po-
zvaní boli aj všetci zakladajúci čle-
novia. Za hostí sa k nim prihovo-
rili predseda krajskej organizácie 
JDS Ján Hlaváč a primátor mesta 
Attila Agócs. Okrem slov dostali 
od mesta seniori vecný dar v  po-
dobe nového kávovaru. O  kultúr-
ny program sa postarali žiaci ZUŠ 
i naša rodáčka a  členka Štátnej 
opery v  Banskej Bystrici Katka 
Perencseiová – Procházková. 

Ďalšia akcia, ktorú sa jednote 

podarilo uskutočniť, bolo spoloč-
né slávnostné podujatia pri  prí-
ležitosti Mesiaca úcty k  starším, 
Stretnutie generácií XVI. a Blaho-
želania jubilantom. Do divadel-
nej sály MsKS boli pozvaní všet-
ci tohtoroční jubilanti, ktorí sú 
členmi Klubu dôchodcov či  MsO 
JDS vo veku 65, 70, 75, 80, 85 
a  90 rokov. Tradičné zábavy na-
hradil kvôli opatreniam kultúrny 
program. Jubilantov potešili sku-
pina Foncsik, učiteľka ZUŠ Agne-
sa Tóthová a  opäť Katka Peren-
cseiová – Procházková, tentoraz 
s kvartetom 4 L´amour. Po vyše 
hodinovom pásme Melódií večne 
mladých si prebrali jubilanti svoje 
darčeky. Ostatní, ktorí nevedeli 
prísť, dostanú svoje darčeky cez 
svoje úsekové dôverníčky. Pod-
ujatie bolo finančne podporené 
formou dotácie na činnosť MsO 
JDS mestom Fiľakovo.

Ďalší rok bez stretnutia na 
mestskom úrade
Stretnutie jubilantov s  vedením 
mesta, ktoré sa pravidelne konalo 

Október ostáva mesiacom úcty k starším aj počas pandémieOktóber ostáva mesiacom úcty k starším aj počas pandémie

pre 75, 80 a 85 ročných seniorov 
na mestskom úrade, sa vzhľadom 
na súčasnú situáciu ani tento rok 
konať nemôže. Na príprave dar-
čekov a  pozvánok na ich prevza-
tie sa však na úrade pracuje, k ju-
bilantom sa preto určite dostanú. 
Na záver pripájame pozdrav 
všetkým seniorom od primátora 
Attilu Agócsa: „Milí naši jubilan-
ti, vážení seniori. Dovoľte mi v mene 
svojom, v  mene poslancov mestského 
zastupiteľstva a pracovníkov mest-
ského úradu vyjadriť vám úprimné 
poďakovanie za všetko, čo ste v živote 
vykonali pre svojich najbližších, 
svojich známych, susedov i pre naše 
mesto. Želám vám do ďalších rokov 
života veľa zdravia, úspechov i radosti. 
Nech sa čím skôr skončí toto náročné 
obdobie obmedzení a izolácie, aby sme 
sa mohli znovu bez strachu stretávať 
pri všetkých aktivitách verejného 
a  kultúrneho života. Dovtedy buďte 
prosím, nielen vy, seniori, ale všetci 
vo vašom blízkom okolí, obozretní 
a  pozorní k  sebe navzájom. Spolu to 
zvládneme.“ 

 Iveta Ciferová    

Stretnutie generácií XVI. a Blahoželania jubilantom. Foto - Zoltán Schnelczer
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Fiľakovský hrad je opäť turisticky atraktívnejší

Počas posledných rokov prebiehali v  areáli stredného hradu roz-
siahle stavebné práce a  terénne úpravy. Dokončiť sa ich podarilo 

v uplynulých dňoch. Kedysi zanedbaný, neprístupný a trávou zaraste-
ný priestor tak dnes ponúka nové atrakcie pre turistov v podobe troch 
delostreleckých strielní – kazemát. Komplexne vyčistiť a obnoviť sa ich 
podarilo vďaka dotáciám z ministerstva kultúry, ktoré na projekt za 
posledné dva roky prispelo sumou 48-tisíc eur. Počas nich sa vďaka 
ďalšej podpore zo strany úradu práce na prácach podieľalo 13 neza-
mestnaných.

Počas prác sa komplexne upravil a zabezpečil terén stredného hradu, 
odstránili sa tony sute a vyčistili a obnovili tri kazematy. K nim po no-
vom vedú oceľové schodiská, čím vznikla nová sprístupnená atrakcia 
pre turistov. Vďaka predchádzajúcemu úspešnému projektu Hradného 
múzea sa podarilo dokončiť aj odvodnenie celého nádvoria stredné-
ho hradu, čím sa vyriešil desaťročia pretrvávajúci problém s vlhnutím 
múrov.

Na „dušičky“ bude cintorín vynovený

Po komplexnej obnove starých chodníkov a prístupovej cesty k domu 
smútku na cintoríne, mesto zrekonštruovalo aj vchod pre peších. 

Nový prístup nie je len estetickejší, ale aj bezpečnejší. 

Na hrade pribudla praveká pec

Na nádvorí Fiľakovského hra-
du pribudla nová pec. Slúžiť 

bude na rôzne workshopy a ukáž-
ky vypaľovania pravekej keramiky. 
Viac ako dva metre dlhú a trištvrte 
metra vysokú pec vystavalo Háj-
ske hrnčiarstvo. Využili tradičné 
postupy a  materiály – hlinu, pie-
sok, slamu a  vodu. „Nohami sa vy-
šliape stavebný materiál, zmes sa následne vyklepe a zhutní do tehál. Rebrá sa 
zhotovujú z liesok. Prúty, ktoré udržia klenbu pece, sa zväzujú špagátom. Na 
záver sa vytvorí vchod, kadiaľ sa bude prikladať drevo a vkladať nádoby na vý-
pal. Pec je určená na nízke výpaly do 1100 stupňov. Po vyschnutí bude čiastoč-
ne zakrytá zeminou,“ opísalo postup stavby primitívnej pece hrnčiarstvo.
Hradné múzeum projekt realizovalo s finančnou podporou Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.

Letničky striedajú trvalky

Niektoré kvetinové záhony 
v centre mesta, ktoré boli do-

posiaľ vysádzané letničkami, počas 
posledných týždňov pracovníci zá-
hradníctva VPS vysadili trvalkami. 
Nakoľko bolo letničkové záhony 
potrebné nanovo vysádzať v  kaž-
dom ročnom období, z  kapacit-
ných dôvodov nebolo možné zakladať nové záhony. Záhradníci si tak 
od pestrejších a menej náročných trvalkových záhonov sľubujú postup-
né rozšírenie kvetinovej výzdoby v ďalších častiach mesta. 

Župa obnovila Družstevnú ulicu

Popri asfaltovaní ulíc v  réžii sa-
mosprávy prešla v  posledných 

týždňoch výraznou rekonštruk-
ciou aj Družstevná ulica. Obnoviť 
ju dal Banskobystrický samospráv-
ny kraj, ktorý je správcom cesty.

Ocenili storočný spevokol

Pri príležitosti osláv stého vý-
ročia založenia fiľakovského 

Mužského speváckeho zboru Pro 
Kultúra získal spevokol zlatú pa-
mätnú medailu Slovenskej repub-
liky, ktorú im počas Kodályových 
dní odovzdal splnomocnenec vlády 
pre národnostné menšiny László 
Bukovszky. 

Do nášho mesta 
smeruje opäť titul 

majstra sveta. Tento-
krát sa zlatý kov poda-
rilo vybojovať športov-
com z oddielu silového 
trojboja FTC. Na sep-
tembrovom svetovom 
šampionáte federácie 
WUAP v  Miškovci, na 
ktorom sa zišlo viac 
ako 400 pretekárov zo 14 krajín,  ulúpili aj jednu striebornú medailu.

Klub FTC na súťaži reprezentovala dvojica Ondrej Oláh a  Franti-
šek Sajko v tlaku na lavičke. Druhú priečku a titul vicemajstra sveta sa 
podarilo získať trénerovi a vedúcemu ŠK Powerlifting FTC Fiľakovo 
Františkovi Sajkovi v  kategórii masters.

Ondrej Oláh vo svojej váhovej kategórii vybojoval zlatú medailu 
a môže sa hrdiť titulom majstra sveta. „S výkonom Ondreja Oláha, ktorý 
pri telesnej váhe 67,5 kg vytlačil úctyhodných 160 kg a získal prvé miesto, som 
maximálne spokojný. Hlavne, keď si uvedomujem, že sme mali na prípravu len 
necelé štyri mesiace. Po dlhej pandemickej prestávke nebolo jednoduché začať, 
takpovediac, odznova, dostať sa do formy a pripraviť sa na súťaž s cieľom získať 
pódiové umiestnenie. Skoro ročná absencia tréningov si vybrala svoju daň, klesli 
sme s výkonom a pribrali sme na váhe. Pravidelný a zodpovedný tréning, aj 
v tých najväčších horúčavách, priniesol svoje ovocie, na ktoré sme právom hrdí,“ 
vyjadril sa tréner Sajko.

Mesto má ďalšieho majstra sveta

Stranu pripravila: Klaudia Mikuš Kovácsová

Turistov budú lákať tri obnovené kazematy. Foto - MsÚ

Foto - kmk

Foto - kmk

František Sajko a Ondrej Oláh. Foto - archív FS

Foto - FB Hájske hrnčiarstvo

Vchod pre peších zrekonštruovali pracovníci VPS. Foto - kmk

Foto - archív spevokolu
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Fiľakovské gymnázium vstu-
puje do školského roka, kto-

rý bude naplnený významnými 
jubileami. Tento školský rok sa 
bude niesť v znamení 70. výročia 
novodobého založenia školy s vy-
učovacím jazykom maďarským 
a oslávi aj 50 rokov školy   s   vy-
učovacím jazykom slovenským. 
Keďže pandémia mení mnohé 
zvyklosti, aj oslavy a spomienky 
na tieto výročia nás nútia oslavo-
vať množstvom menších udalostí. 
Bude to teda školský rok, v   kto-
rom si pripomenieme výrazné 
úspechy školy, osobnosti z radov 
profesorov a bývalých študentov 
a aj momentky z dejín stredove-
kého fiľakovského gymnázia.

Prvá polovica roka 2021 sa 
niesla v znamení dištančného 
vzdelávania. Každodenne sa naši 
pedagógovia prihovárali našim 
študentom cez video hodiny a po-
núkali nové vedomosti aj v čase 
pandémie. Využívali sa najmo-
dernejšie počítačové programy, 
aby aj hodiny cez kamery boli 
čo najzaujímavejšie. Život sa 
presunul do online priestoru, ale 
aj tu pulzoval a priniesol škole 
niekoľko zaujímavých úspechov. 
V prvom rade musíme blahoželať 
Róbertovi Tomolyovi, ktorý sa 
v ankete Učiteľ Slovenska 2020 
prebojoval do finálovej desiat-

ky najlepších učiteľov Slovenska. 
Zaslúžil sa o to svojimi inovatív-
nymi vyučovacími metódami a 
propagátorstvom zavádzania IKT 
a  programovania do vyučovacie-
ho procesu. Jeho meno sa často 
objavuje v súvislosti so starostli-
vosťou o talenty a tak toto ocene-
nie za ostatné roky nie je ojedine-
lé. V roku 2015 získal cenu Zväzu 
maďarských pedagógov na Slo-
vensku, v roku 2016 Comeniovu 
plaketu mesta Fiľakovo a v roku 
2020 cenu Bonis Bona za podpo-
ru talentovanej mládeže a Cenu 
mesta Fiľakovo.

V ďalších mesiacoch prebiehali 
študentské súťaže, hlavne recitá-
torské, v online priestore. Aj tu 
sme boli úspešní a naši študenti, 
pod vedením Zsuzsanny Szvorák, 
získali ocenenia aj na medziná-
rodnej úrovni - Dňoch maďarskej 
kultúry, Súťaži Tibora Kulcsára 
v  umeleckom prednese, Petőfi 
Sándor Versmondó Találkozó,... 
Výpočet úspechov za tých pár 
mesiacov je dlhý, ale to len ukazu-
je na talent našich žiakov.

Po návrate do školských lavíc 
sme usporiadali niekoľko tra-
dičných akcií, najmä slávnostnú 
rozlúčku s končiacimi študentmi. 
Naši maturanti absolvovali netra-
dičnú, administratívnu maturitu 
z povinných predmetov a kla-

Fiľakovské gymnázium jubilujeFiľakovské gymnázium jubiluje

Návrat rušných školských dní 
už žiaci i  zamestnanci ZŠ 

Farská lúka 64/A očakávali a do 
školského roku 2021/2022 vy-
kročili s nádejou, že sa opäť vrátia 
bežné školské zážitky a  spoloč-
né aktivity. Prvý vyučovací deň 
sa niesol v  znamení privítania 
najmladších žiakov, pasovanie 
prvákov prebehlo vo vyzdobenej 
triede, v  ktorej malých školákov 
čakala učiteľka a  uvítací balíček 
školských pomôcok.

Veríme, že tento školský rok 
si naši žiaci môžu naplno užiť aj 
bohatú záujmovú činnosť – pe-
dagógovia pre nich pripravili 13 
krúžkov zameraných na tvori-
vosť, športové aktivity, ale aj na 
získavanie potrebných zručností 
a prehlbovanie vedomostí. 

Sme radi, že sa môžeme po-
chváliť umiestnením v  zlatom 
pásme celoslovenskej literárnej 
súťaže Hodžov novinový článok, 
ktoré dosiahla naša žiačka IX. 
A triedy L. Ivanová.

I  napriek obmedzeniam sa zú-
častňujeme rôznych akcií - 24. 
septembra sme sa opäť zapojili 
do verejnej zbierky pod názvom 

„Biela pastelka“. Organizátorom 
zbierky je Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska a  slúži  na 
podporu ľudí so zrakovým po-
stihnutím. Žiaci našej školy sa 
tradične zapájajú do tejto výzvy 
a  vo vestibule našej školy prebie-
ha v tento deň verejná zbierka do 
zapečatenej pokladnice. Koordi-
nátorkami tohoročnej zbierky 
boli žiačky L. Sznidová, L. Da-
nyiová, V. Botošová, ktoré pod 
vedením vychovávateliek Ivani-
čovej a  Fehérváriovej zbierali fi-
nančné prostriedky, rozdávali le-
táky a darček za príspevok - bielu 
pastelku. Všetci prispievatelia 
boli informovaní, na aké účely 
budú prostriedky použité a akým 
spôsobom zlepšujú životy tých, 
ktorí sa ocitli v neľahkej životnej 
situácii. Ďakujeme rodičom, žia-
kom, pedagógom, ktorí do verej-
nej zbierky prispeli a ktorým nie 
je ľahostajný osud tých, ktorí sú 
kvôli zdravotným obmedzeniam 
najzraniteľnejší. Opäť sa potvrdili 
slová známeho spisovateľa A. de 
Saint Exupéryho: „Dobre vidíme 
iba srdcom, to hlavné je očiam nevi-
diteľné.“ 

Z. Sznidová, J. Ivaničová

Nový školský rok – 
opäť v laviciach

Fiľakovské spevácke zbory 
majú za sebou rušné obdo-

bie. Mužský spevácky zbor Pro 
Kultúra vznikol v roku 1920 ako 
Magyar Dalkör a minulý rok by 
oslávil 100. výročie založenia. Pre 
nepriaznivú epidemiologickú si-
tuáciu sa však podujatie pri príle-
žitosti storočnice uskutočnilo až 
11. septembra tohto roku. Sláv-
nostný zbor vystúpil s  koncertom 
piesní za posledných 30 rokov 
a  predstavil jubilejnú publikáciu 
História (viac ako) 100-ročného 
speváckeho zboru. Taktiež za or-
ganizácie Mužského speváckeho 
zboru Pro Kultúra sa 19. septem-
bra uskutočnilo stretnutie spevác-
kych zborov s   názvom Spievaj, 
kým žiješ!, na ktorom zazneli 
známe hity v novom šate. Počas 
večera vystúpili Ženský spevácky 
zbor Melódia z  Fiľakova, Mieša-
ný spevácky zbor Musica Aurea 
zo Šiah a Komorný zbor Serly 

z   Lučenca, ktorí majú dlhodobo 
dobré vzťahy s hostiteľom. Podu-
jatia podporili Fond na podporu 
kultúry národnostných menšín, 
Magyar Kormány Nemzetpo-
litikai Államtitkársága (Štátny 
sekretariát maďarskej vlády pre 
národnostnú politiku), Ban-
skobystrický samosprávny kraj 
a  mesto Fiľakovo.

Dňa 4. septembra po jedena-
polročnej prestávke usporiadal 
Ženský spevácky zbor Melódia 
svoj tradičný slávnostný koncert 
v rímskokatolíckom kostole vo 
Fiľakove. Na trinástom ročníku 
stretnutia speváckych zborov 
pod názvom Na krídlach me-
dzinárodných melódií vystúpilo 
sláčikové kvarteto Divertimento, 
Miešaný spevácky zbor Ozvena, 
spevácky zbor Maďarského par-
lamentu  Szená-Torok, a  samo-
zrejme si publikum vychutnalo 
aj vystúpenie hostiteľa. Podujatie 

Jesenné podujatia fiľakovských zborov

sickú maturitu z dobrovoľných 
predmetov. Na konci školského 
roka sme tak mohli konštatovať, 
že sme veľmi úspešne zvládli mi-
moriadne ťažké obdobie pande-
mickej krízy a dokázali poskytnúť 
našim študentom množstvo mož-
ností na rozvoj.

Prvý mesiac nového školského 
roka bol o prípravách na vyu-
čovanie v ďalšej vlne koronakrí-
zy. Veríme, že nebudeme musieť 
opustiť klasické, prezenčné vyu-
čovanie a v súčinnosti so žiakmi, 
rodičmi dokážeme zvládnuť nad-
chádzajúce mesiace. To, že sa sna-
žíme všetko smerovať k normálu, 
ukazuje, že už naši žiaci absolvo-
vali krátke sústredenie študent-
ského divadla Apropó, na ktorom 
začali študovať novú hru, ktorej 
premiéru netrpezlivo očakávame 
a na začiatok novembra pripra-
vujeme na pôde školy už tradičnú 
medzinárodnú súťaž v robotike 
RoboSum & RoboCross.

Okrem toho v tomto školskom 
roku zavádzame inovatívnu no-
vinku vo výuke anglického jazyka, 
a to umelú inteligenciu špeciálne-
ho robota. V rámci regiónu sme 
jedinou školou, ktorá disponuje 
touto technológiou a aktívne ju 
využije vo vyučovacom procese. 
Aj takýmito iniciatívami chceme 
prispieť k dôstojným oslavám ju-
bilea školy.

Juraj Péter, riaditeľ

podporil Fond na podporu kultú-
ry národnostných menšín. Štyrid-
saťtri ročný ženský spevácky zbor 
Melódia je pravidelným účastní-
kom Kodályových dní v Galante, 
na ktorý boli pozvaný aj tento rok. 
Náklady na cestu boli hradené 
z  grantu Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja. Na spomína-
nom festivale vystúpil aj 101-roč-
ný mužský spevácky zbor, ktorý 
získal Zlatú medailu Slovenskej 
republiky od splnomocnenca vlá-
dy SR Lászlóa Bukovszkého.

Emese Agócs Szvorák,
Preklad: mn

Foto - Zoltán Schnelczer
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70. výročie založenia fiľakovského múzea

V  tomto roku uplynulo sedem 
desaťročí od vzniku prvej 

múzejnej inštitúcie v našom mes-
te. V  roku 2005 sa do archívu 
mestského múzea dostali cenné 
originály a kópie písomností do-
kumentujúcich zakladanie inšti-
túcie. Daroval ich Jozef Drenko 
mladší, syn Jozefa Drenka staršie-
ho, ktorý bol iniciátorom založe-
nia múzea vo Fiľakove. 

Myšlienka zriadenia múzea sa 
zrodila už v roku 1941. V marci 
spomínaného roka sa totiž pri 
výkope základov protileteckého 
krytu pred fiľakovskou smalto-
vňou odkryla kostra ženy a bron-
zové predmety. Pánovi Drenkovi 
sa podarilo zachrániť desaťkuso-
vý súbor nálezov z doby avarskej, 
ktoré však boli z dôvodu absencie 
vhodného depozitára zaslané ešte 
Maďarskému národnému múzeu. 
Medzitým sa pod jeho vedením 
zriadil prípravný výbor fiľakov-
ského hradného múzea, ktoré 
plánovali vybudovať na štyroch 
poschodiach Bebekovej bašty. 
Predsedom výboru sa stal preds-
tavený františkánskeho kláštora, 
páter Kelemen Kőnig. Renovácii 
hradu však musel predchádzať 
historický, a následne aj archeo-
logický výskum. Ten sa začal 
v   roku 1944 pod vedením arc-
heológa Jánosa Kalmára, vojna 
však prerušila tak proces zaklada-
nia múzea, ako i samotný výskum.

Prvé múzeum vzniklo vo Fiľa-
kove v roku 1951 pod názvom 
Okresné vlastivedné múzeum 
pre okres Fiľakovo, neskôr pret-
ransformované na mestské mú-
zeum. V roku 1967 sa do mesta 
prisťahovalo Okresné vlastivedné 
múzeum pre okres Lučenec, ku 
ktorému bolo mestské múzeum 
pričlenené ako jeho samostatné 

oddelenie. V roku 1984 sa však 
Novohradské múzeum kvôli ne-
vyhovujúcim priestorom odsťa-
hovalo do Lučenca, a o 4 roky 
neskôr bola rozobratá aj miestna 
expozícia. Obrat nastal až v roku 
1993, kedy Ministerstvo kultú-
ry SR prinavrátilo časť zbierok 
mestského múzea Fiľakovu. Ex-
pozícia obnoveného múzea bola 
otvorená v roku 1994 v troch 
miestnostiach budovy Reduty (Vi-
gadó). V apríli 2007 bola založená 
príspevková organizácia Hradné 
múzeum vo Fiľakove, ktorej bol 
delimitovaný majetok mestského 
múzea a pridelený do správy aj 
Fiľakovský hrad. V auguste 2008 
sprístupnilo HMF na troch spod-
ných podlažiach Bebekovej veže 
stálu expozíciu, ktorá oboznamu-
je návštevníkov s históriou mesta 
a  hradu od prvej písomnej zmien-
ky po zničenie pevnosti. Mestské 
vlastivedné múzeum bolo po nie-
koľkoročnej prestávke a rozsiahlej 
rekonštrukcii budovy opäť otvo-
rené v roku 2014. Jeho nová stála 
expozícia s názvom „Od fiľakovskej 
palmy k svetoznámemu kohútovi” je 
venovaná dejinám Fiľakova po 
zničení hradu, s dôrazom na his-
tóriu miestneho smaltovníckeho 
priemyslu. 

Hradné múzeum si pripomenie 
toto okrúhle jubileum otvorením 
dočasnej výstavy s  názvom „70. 
výročie založenia fiľakovského múzea”, 
ktorá predstaví históriu múzejní-
ctva v našom meste. Na vernisáži, 
ktorá sa uskutoční 3. decembra, 
sa odovzdajú čestné ceny preds-
taviteľom zainteresovaných inš-
titúcií a pozvaným hosťom, ktorí 
sa významnou mierou podieľali 
na zveľadení a fungovaní tejto 
pamäťovej inštitúcie. 

HMF 

Vedeli ste, že... 
Ervin Stephani bol aj pestovateľom kvetín? Ervin Stephani, veľkostat-
kár z Fiľakova, usporiadal 25. októbra 1908 vkusne zostavenú výstavu 
domácich chryzantémov v zimnej záhrade svojho kaštieľa, v   ktorej 
bola umiestnená skupina 50 zvláštnych druhov chryzantém z pan-
ského záhradníctva. Fiľakovské záhradníctvo Ervina Stephaniho však 
upútalo pozornosť už aj v roku 1906, kedy tam začala rozkvitať jedna 
obrovská agáva americká. Tento nádherný exemplár rozkvitol v stre-
dovom kruhu dnešného mestského parku. Kvet začal vyháňať stonku 
30. mája a 22. júna už dosahoval výšku 220 cm. Bola to taká záhrad-
nícka atrakcia, že priviedla do úžasu i nejedného odborníka.

Na základe „A Kert” a „Kertészeti lapok” zostavil V. Cirbus

Od októbra do novembra sa 
môžete prihlásiť do online 

programu rozumieme.si 3.0, v kto-
rom sa slovensko-maďarské páry 
môžu od decembra do januára 
zúčastniť na zábavných výzvach. 
Organizátori vítajú prihlášky 
žiakov základných škôl vo veku 
8-15 rokov (5 .- 9. ročník alebo aj 
odvážnych štvrtákov). Výzvy do-
stanú e-mailom a budú mať dva 
týždne na splnenie každej výzvy. 
Na konci série výziev, začiatkom 
februára, budú riešenia vyhodno-
tené a najlepšie príspevky budú 
ocenené zaujímavými cenami. 
Hlavné výhry sú plachtenie a po-
byt na Balatone! Účasť je bezplat-
ná, zábavné učenie zaručené! Or-
ganizátori privítajú aj prihlášky 
nadšených učiteľov, ktorí by chce-
li do programu zapojiť študentov 
zo svojich škôl. 

Maďarsko-slovenský výmen-
ný program rozumieme.si – cse-
regyerek začal v školskom roku 
2017/2018 ako občianska ini-
ciatíva tímu rodičovských orga-
nizátorov. Maďarské deti mohli 
dva týždne navštevovať a chodiť 
do školy so svojimi slovenskými 

„súrodencami“ a potom sloven-
ské deti navštevovali maďarské 
rodiny. V druhom roku sa počet 
účastníkov zdvojnásobil a väčšina 
z nich sa prihlásila na ďalšiu sériu. 
Kvôli pandémii sa však 3. a 4. sé-
ria uskutočnila online, pričom sa 
do nich zapojilo mnoho nových 
účastníkov – celkovo sa zapoji-
lo 92 maďarských a slovenských 
detí. Keďže rôzne online výzvy 
sa ukázali ako veľmi úspešné, 
online verzia zostane súčasťou 
programu. Deti mali možnosť vy-
hrať hodnotné ceny a zažiť dob-
rodružstvo, keďže niektoré z nich 
sa zúčastnili plavby a dovolenky 
na Balatone, iné strávili niekoľko 
dní na hausbóte. Najzaujímavej-
šie štyri dni na konci leta mohli 
slovensko-maďarskí „súrodenci“ 
stráviť v zážitkovo-vzdelávacom 
kempe rozumieme.si v malebnom 
prostredí Kokavy nad Rimavicou.

V piatej sezóne 2021/22 orga-
nizátori program ďalej rozvíjajú 
a ponúkajú gamifikovaný herný 
formát, ktorý dáva zúčastneným 
deťom veľkú mieru slobody, keďže 
každý si môže vybrať konkrétne 
online alebo offline aktivity, kto-
ré chce využiť na rozvoj svojich 

jazykových zručností a rozšírenie 
vedomostí o kultúre svojich súro-
dencov. Za každú aktivitu budete 
môcť získať body a na základe 
získaných bodov dosiahnuť rôzne 
úrovne. Teraz, na jeseň sa začne 
online výzva a na jar a v lete – po 
prekonaní epidémie – sa uskutoč-
ní klasická výmena detí a návšte-
vy medzi slovenskými a maďar-
skými rodinami. Za tieto online 
a offline aktivity je možné získať 
najviac bodov. Ďalšie body mô-
žete získať aj sledovaním filmov, 
návštevou divadla, čítaním, poze-
raním videí, tvorbou prezentácií 
a  mnohým ďalším, dokonca aj 
tým, že do programu zapojíte viac 
výmenných detí.

Záštitu nad programom rozu-
mieme.si – cseregyerek prevzala 
prezidentka Slovenskej republi-
ky Zuzana Čaputová. Podporuje 
ho Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a Fond na 
podporu kultúry národnostných 
menšín.

Čo majú spoločné delfín v  ná-
zve tohto článku a program ro-
zumieme.si?  Nie sme jediným dru-
hom, ktorý sa učí cudzie jazyky. 
Na novozélandskom pobreží sa 
každoročne stretávajú obrovské 
roje dvoch druhov delfínov: del-
fínov skákavých a kosatiek čier-
nych. Delfíny si navzájom osvojili 
vokalizácie a sú schopné spolu 
komunikovať natoľko, aby mohli 
spolu loviť. Delfíny sa naučia ten 
cudzí jazyk ešte ako mláďatá tým, 
že sa skamarátia s mláďatami 
druhého druhu. Tieto kamarát-
stva sú na celý život a každý rok, 
keď sa stretnú, sa rozpoznajú. 

Si taký múdry ako delfín? V 
tom prípade ťa s radosťou čakáme 
v  programe rozumieme.si 3.0!

Viac informácií a prihlášku náj-
dete na www.rozumieme.si alebo 
na sociálnej sieti: www.facebook.
com/rozumieme.si. 

Andrea Illés Kósik,
preklad: mn

Si múdry aspoň ako delfín?
Prihláste sa do programu rozumieme.si 3.0
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Tiráž

Séria divadelných predstavení 
je vo Fiľakove tradičným pod-

ujatím. Medzinárodný divadelný 
festival organizuje Mestské kul-
túrne stredisko vo Fiľakove už po 
ôsmykrát. Tento rok sa pod zášti-
tou festivalu predstavili/predsta-
via maďarské, slovenské, rómske 
a židovské divadlá a súbory zo 
Slovenska a Maďarska.

V júli si diváci na festivale UD-
Vart mohli pozrieť komédiu Le-
fitymálva v podaní židovského 
divadla Gólem z Budapešti, 
a  v  rámci podujatia Palócke dni 
a Dni mesta obecenstvo čakalo 
bezplatné slovenské predstavenie 
Pán Strom od Radošinského na-
ivného divadla. Letné divadielko-
vanie zároveň ponúklo slovenské, 
maďarské a rómske detské pred-
stavenia v rámci Mestského dňa 
detí (MeseFigurák, Paramisi Tár-
sulat, Divadlo z  domčeka) a det-
ského programu podujatia Palóc-
ke dni a Dni mesta (Bárányfelhő 
Kompánia, Mestské divadlo Acto-
res Rožňava, MeseFigurák, Veled 
Kerek).

MsKS pripravilo pre milovní-
kov divadla na jesenné mesiace 
predstavenia v maďarskom a 
slovenskom jazyku. V septembri 
sa publiku predstavilo Divadlo 
Kumšt Teatro so slovenskou ko-
médiou Chlieb s maslom. Pred-
stavenie bolo takmer vypredané 
a diváci si vychutnali výkony 
známych hercov. Branislav Deák 
bol členom viacerých divadiel 
vrátane Slovenského národné-
ho divadla a účinkoval vo via-
cerých populárnych televíznych 
seriáloch. Martin Mňahončák 
účinkoval v Národnom divadle, v 
českých a londýnskych divadlách 
a objavil sa aj vo filme a televízii. 
Dominika Žiaranová sa stala 
známou vďaka seriálu Búrlivé 
víno. Juraj Loj sa objavil vo viace-

rých filmoch a seriáloch, naposle-
dy ako jedna z hlavných postáv v 
seriáli Slovania.

V októbri zavítalo do Fiľakova 
Jókaiho divadlo z Komárna s ko-
médiou PRAH od Györgya Spiróa. 
Jednou z postáv v hre bola Xénia 
Molnár. Herečka, ktorá pochádza 
z Radzoviec, už zahrala množstvo 
úloh v maďarských kamenných 
divadlách na Slovensku i v ma-
ďarských a slovenských filmoch 
(Világszám, Kruté radosti, Mar-
huľový ostrov). Jej partnerom bol 
Attila Mokos, ktorý má za sebou 
množstvo úspešných divadelných 
resp. maďarských, slovenských a 
českých filmových úloh (Marhu-
ľový ostrov, 7 dní hříchů, Učiteľka, 
Príprava na spolužitie na dobu 
neurčitú). Komédiu režíroval 
Zsolt Anger, ktorý sa okrem diva-
delných úloh objavil aj v seriáloch 
ako Zlatý život a Učiteľ.

Sezóna sa ešte neskončila 
a  MsKS plánuje ďalšie predsta-
venia – pre dospelých a študen-
tov –, ktoré však stále závisia od 
epidemickej situácie. Kultúrne 
stredisko bude milovníkov divad-
la priebežne informovať o ďalších 
programoch divadelného festiva-
lu. 

VIII. Medzinárodný divadelný 
festival a  Letné divadielkovanie 
podporil Fond na podporu kultú-
ry národnostných menšín, pred-
stavenie Radošinského naivného 
divadla podporil Fond malých 
projektov Interreg V-A Sloven-
sko-Maďarsko.

Andrea Illés Kósik,
riaditeľka MsKS

Divadelná sezóna so slovenskými, s maďarskými, Divadelná sezóna so slovenskými, s maďarskými, 
rómskymi a židovskými divadlamirómskymi a židovskými divadlami

FUTBAL  TIPOS III. liga Stred
9. kolo  26. 09.
FTC Fiľakovo - Tatran Oravské 
Veselé 2:2 (0:1, 2:1)
(góly: Iboš, Kovanič)

10. kolo  3. 10.
FK Podkonice - FTC Fiľakovo  1:4 
(1:1, 0:3) 
(Lovyniuk -  2 góly, Iboš - 2 góly)

11. kolo  17. 10.
TJ Jednota Bánová - FTC Fiľako-
vo 0:0

13. kolo  24. 10.
FTC Fiľakovo - TJ Baník Kalino-
vo 1:1(gól Kovanič)

BEH                                                                                                                                                  
3. 10.  Medzinárodný maratón 
mieru, KE
(7000 účastníkov na 4 tratiach)
maratón  kat/abs  
286/721  Zoltán Illéš 4:31:13
polmaratón  kat/abs
85/903 Ladislav Riecky 1:58:03
81/401 Ingrid Havranová Pétero-
vá  02:05:44 
81/541 Laura Petróc 02:25:29 

18. 09. Nočný beh mestom Lučenec
(357 účastníkov, 6 km)

- muži nad 18 r.
6. Marian Šimon  21:54,23
15. Adrián Ferencz  25:17,49
22. Ladislav Riecky 26:35,04

- muži nad 40 r.
15. Zoltán Illéš 26:36,20

24. Ladislav Beňo 28:35,24
- ženy nad 18 r.
4. Mária Péterová  26:26,21 
5. Zuzana Kováčová  26:27,14  
6. Viven Ferencová  27:33,95
10. Adriána Beňová 28:35,73
35. Eva Teleková 34:33,83

- ženy nad 40 r.
18. Henriett Vankó 34:43,36

CYKLISTIKA
6 - 10. 10.  Grand Prix Chantal 
Biya, Kamerun.
Dávid  Kaško v tíme reprezentá-
cie Slovenska obsadil celkové 21. 
miesto. Zvíťazil jeho tímový kole-
ga Lukáš Kubiš.

FLORBAL  I. Liga žien
9. 10.  FTC Fiľakovo  - EXEL Sni-
pers Bratislava  4:10
10. 10.  FTC Fiľakovo  - Tempish 
CAPITOL 1:20
23. 10.  FTC Fiľakovo  - Meteníci 
Likavka  6:7 
24. 10.  FTC Fiľakovo  - JSC Wild 
Girls Čadca 6:7 pp

JAZDECTVO
15. 09.  CENA CARMINY, RS
Hobby parkúr, 70 cm
2. Zuzana Kováčová / Mysun
11.  Zuzana Kováčová / Rio
Skok “ZM”, 80 cm
11.  Zuzana Kováčová / Mysun

Zoltán Illéš

Foto - MsKS

Foto - Alexander Mede


