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Po dvoch rokoch Fiľakovča-
nia oslávia, tentokrát jubi-
lejné, Dni mesta. Prinášame 
podrobný program.  strany 7-8

Blížia sa Palócke dni 
a Dni mesta

Spoločne hľadali možnosti na 
zlepšenie infraštruktúry pre 
mladých bajkerov a skejterov. 
Dospeli k riešeniu.   3. strana

Vedenie mesta sa 
stretlo so skejtermi 

Návštevníkov zabávali kapely 
z USA i Kuby. Festival v kufri 
navštívili stovky kultúrnych 
nadšencov.   4. strana  

Zaujímaví hostia na 
festivale UDVart
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Obnova okolia mestských sídlisk, ktoré 
boli vybudované za bývalého režimu 

a už nespĺňajú požiadavky dnešného života, je 
aktuálnou témou v  mnohých samosprávach. 
Vo Fiľakove v  posledných rokoch investovali 
do obnovy jednotlivých prvkov, akými sú 
cesty, nové parkoviská, obnova škôlok či nové 
detské ihriská na viacerých sídliskách. Naj-
novšie má samospráva v pláne využiť dotácie 
na komplexnú obnovu vnútrobloku na sídlis-
ku v centre mesta.

Vo štvrtok 8. júla prebehlo na mestskom 
úrade občianske fórum, na ktorom vedenie 
mesta odprezentovalo svoj zámer na revitali-
záciu vnútrobloku medzi ulicami Sládkovičo-
vou, Železničnou a Parkovou. Ako informoval 
primátor mesta Attila Agócs, na rozsiahlu 
obnovu časti sídliska plánujú využiť aktuálnu 
výzvu cez Integrovaný regionálny operačný 
program (IROP). „Vypracovali sme projekt, v kto-
rom sme navrhli komplexnú revitalizáciu zelene, 
obnovu všetkých priľahlých chodníkov a verejného 
osvetlenia. Komplexne chceme obnoviť aj detské 
ihrisko, ktoré dnes tvoria len železné konštrukcie 
z minulého režimu a už nespĺňajú dnešné normy,“ 
priblížil primátor s tým, že by sa v tejto lokali-
te malo zrekonštruovať aj parkovisko. „Celkové 
náklady projektu sme mali predbežne vyčíslené na 

Mesto plánuje komplexne obnoviť vnútroblok

250- až 300-tisíc eur. Pri extrémne rýchlom stúpaní 
cien v stavebníctve to však bude zrejme viac. V prí-
pade úspešnosti projektu budeme z výslednej sumy 
spolufinancovať päť percent,“ dodal.

Napriek extrémnym horúčavám, ktoré spô-
sobili menšiu účasť na fóre, bola podľa pri-
mátora debata plodná. „Vypočuli sme si viaceré 
pripomienky, ktoré budeme brať pri prípadnej re-
alizácii do úvahy, napríklad čo sa týka množstva 
odpadkových košov. Odpovedali sme aj na viaceré 
otázky súvisiace s touto lokalitou, napríklad ohľad-
ne prebiehajúcej výstavby súkromných garáží, ktorá 
s týmto projektom nesúvisí,“ doplnil.

Termín na podanie žiadosti je do konca júla. 
V prípade jeho schválenia revitalizácia prebeh-
ne v budúcom roku.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Počas júla vo Fiľakove prebehli tri kolá 
mobilného očkovania. Vakcínou od spo-

ločnosti Pfizer- BioNTech zaočkovali 17., 21. 
a 25. júla stovky osôb. Obyvatelia, ktorí sa 
očkovania zúčastnili, dostanú v  najbližších 
týždňoch automaticky pozývaciu sms aj na 
druhú dávku vakcíny, ktorú im podajú opäť na 
ZŠ Štefana Koháryho II. kmk

Mobilné očkovanie aj u nás

Vedenie mesta rokovalo s expert-
mi zo Svetovej banky

Vo štvrtok 15. júla prebehlo na Mestskom 
úrade vo Fiľakove pracovné stretnutie 

v rámci iniciatívy Catching-up regions 2. Ro-
kovania s vedením mesta sa zúčastnili experti 
zo Svetovej banky, župy, Úradu splnomoc-
nenca vlády pre rómske komunity, minister-
stiev vnútra či investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie. Stretnutie bolo súčasťou rea-
lizácie Akčného plánu pre rast a zamestnanosť 
Banskobystrického samosprávneho kraja na 
rok 2021, kde zástupcovia mesta konzultovali 
pripravované rozvojové projekty.  

kmk
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Rubrika: Zo zasadnutí MsZ
MsZ z 24. júna

Po oficiálnym otvorení zasadnutia, schvá-
lení a doplnení bodov programu roko-

vania, voľbe návrhovej komisie, zapisovateľa 
a  overovateľov zápisnice, boli prvým bodom 
rokovania interpelácie poslancov. Primátor 
najprv zodpovedal interpelácie z  predošlých 
zasadnutí. Informoval, že prechody medzi 

„72-jkami“ a  námestím nie sú majetkovo vy-
sporiadané. Najprv bude potrebné odkúpiť 
pozemok a časť stavby, aby sa následne mohli 
zamurovať. Oprava výtlkov na Bernolákovej 
ulici je zrealizovaná. Skládky pri zbúraných 
domoch budú odstránené. Poslanec Fehér 
interpeloval ohľadne parkovania kamiónov 
medzi Tescom a obchodmi S1, žiada objasne-
nie podmienok a  sankcií. Náčelník mestskej 
polície odpovedal, že tam nie je explicitne za-
kázané parkovanie kamiónov, jedine na časti 
s  verejnou zeleňou. Osadili sa tam mramo-
rové kocky, aby sa neničila zvyšná trávnatá 
plocha. Pokuty inak udeľovať nemôžu, ale ani 
nechcú vytvárať oficiálne miesta na parko-
vanie kamiónov v  meste. Poslanec Flachbrat 
opäť predostrel problém s  parkovaním pri 
škôlkach, najmä Daxnerovej, kde bol návrh 
riešiť to jednosmerkou. Pýta sa, prečo sa v tej-
to veci odvtedy nekoná. Primátor reagoval, že 
sám poslanec je predsedom dopravnej komi-
sie, preto je na ňom, aby inicioval osadenie 
jednosmernej tabule medzi kotolňami a  uli-
cou. Druhou interpeláciou bol problém s  in-
ternátom na Farskej lúke, ktorý sa podľa neho 
opäť začína napĺňať. Primátor reagoval, že to 
preberali už mnohokrát a mesto má zviazané 
ruky, keďže je budova v  súkromných rukách. 
Poslanec Rubint interpeloval, že obyvatelia 
Kalajovej sa sťažujú, že napriek zákazovým ta-
buliam cez cestu prechádzajú mnohé kamióny. 
Druhou interpeláciou boli sťažnosti ohľadne 
garáží na Halastó. Jeden majiteľ vlastní via-
cero garáží, o ktoré sa nestará a  tak by bolo 
dobré ho aspoň vyzvať na nápravu situácie. 
Dodal, že sa bol pozrieť na podmienky, v kto-
rých pracujú mestskí záhradníci a  vyjadril sa, 
že situácia v skleníku je katastrofálna a vyjad-
ril obdiv pre zamestnancov, že napriek tým 
podmienkam odvádzajú v  meste skvelú prá-
cu. Navrhuje nájsť prostriedky v rozpočte na 
úpravu skleníka, nakoľko na tento rok z plánu 
vypadli kvôli covidu. Primátor reagoval, že 
v najbližších rokoch sa má revitalizovať jazero 
v parku a v rámci toho by mal byť vyriešené aj 
záhradníctvo. Poslanec Eibner interpeloval, že 
je viditeľné, že mesto sa skrášľuje, avšak stále 
sa dostatočne nerieši porušovanie nočného 
kľudu a pohostinstiev a problém s bezdomov-
cami, ktorí robia v  centre mesta neporiadok, 
hluk a robia zlý dojem. Primátor reagoval, že 
otváracie hodiny pohostinstiev sa riešia. Po 
spoločnej akcii MOPS, mestskej a  štátnej po-
lície bolo zistené aj podávanie alkoholu mla-
distvým. Mesto je magnetom pre mladých 

z  okolitých obcí, ktorí sa sem chodia počas 
víkendových nocí zabávať. Budú v podobných 
akciách pokračovať a primátor je rozhodnutý, 
že ak sa situácia nezlepší, skráti otváracie ho-
diny pohostinstiev. Dodal ale, že na sociálnych 
sieťach je dezinterpretovaná situácia bezpeč-
nosti v  meste, kedy dochádza k  bitkám. Vy-
svetlil, že v drvivej väčšine prípadov sa pobijú 
práve mladí pod vplyvom alkoholu z  pohos-
tinstiev, nenapádajú náhodných okoloidúcich. 
K  tejto téme doplnil náčelník, že prípady sa 
vyšetrujú. Hoci nemôže hovoriť o konkrétnej 
veci, potvrdil, že obete sa stali obeťami najmä 
vlastným pričinením, najmä tým, že sú pod 
vplyvom alkoholu. Všetky skutky sú zachytené 
na kamerách. Ohľadne bezdomovcov primá-
tor reagoval, že k problému treba pristupovať 
konštruktívne, nie len pomenovať problém. 
Treba si sadnúť a spraviť širokú debatu o tom, 
čo chceme dlhodobo robiť. Nestačí ich odhá-
ňať, nemajú kam ísť. Treba nájsť komplexné 
riešenie, čo s  nimi. Nasledovala interpelácia 
od poslankyne Szvorák, ktorá poukázala na 
to, že hodiny na veži kostola už dlhodobo ne-
fungujú a  keďže sme do toho už investovali 
aj množstvo financií aj času, treba ich vyzvať, 
aby problém riešili. 

Nasledoval bod o vyhodnotení návrhov po-
daných komisiami pri MsZ. Všetky zápisnice 
komisií sú dostupné na stránke mesta. 
Pokračovalo sa vyhodnotením vlaňajšieho 
rozpočtu mesta a  jeho organizácií. Ako 
prvý predstavila rozpočet mesta vedúca 
ekonomického referátu Szabová. Informovala, 
že zmeny v  rozpočte sa týkali najmä zavede-
ných úsporných opatrení po vypuknutí ko-
ronakrízy. Viac ako 220-tisíc eur ušetrených 
počas minulého roka previedli do rezervného 
fondu na ďalší rok. V rámci svojho stanoviska 
k záverečnému účtu mesta odporučila hlavná 
kontrolórka mesta poslancom schváliť hos-
podárenie mesta za vlaňajší rok bez výhrad. 
Následne predstavil poslancom hodnotiacu 
správu o  plnení rozpočtu riaditeľ VPS Tibor 
Tóth. Predstavil jednotlivé činnosti VPS, me-
dzi ktoré v  roku 2020 pribudli práce v  súvis-
losti s pandémiou, kedy pravidelne vykonávali 
dezinfekciu verejných priestranstiev, pomáha-
li pri plošnom antigénovom testovaní a šití rú-
šok. Nasledovala riaditeľka MsKS Andrea Illés 
Kósik. Predstavenie rozpočtu sa nieslo opäť 
v  znamení covidu, nakoľko pandémia zasiah-
la najmä kultúrnu oblasť verejného života. Po 
nej predniesla správu zastupujúca riaditeľka 
HMF Valéria Budaiová. 

Po prestávke pokračovalo zasadnutie bo-
dom, v  ktorom Erika Anderková predstavi-
la iniciatívu Catching-up regions II, v  kto-
rej mesto spolupracuje s  krajom aj expertmi 
svetovej banky. Na základe výstupov zo 
stretnutí partnerov iniciatívy navrhla aktua-
lizáciu Programu rozvoja mesta Fiľakovo na 
roky 2015-2023. Štruktúra ani stratégia sa 
nemenila, pridali sa len projektové zámery na 
základe spomenutej iniciatívy, ktoré budú slú-
žiť ako príloha pri podávaní žiadostí o dotácie. 

Dodal, že v  júli príde do mesta expertná sku-
pina, s ktorou bude vedenie mesta vyjednávať 
o našich prioritách. Vedúca referátu pokračo-
vala bodom, v ktorom informovala o žiadosti 
OZ KONAVI o zmenu územného plánu mesta 
v  časti Szentfali, v  ktorých štatutár je majite-
ľom priemyselnej budovy, z ktorej chce vybu-
dovať resocializačné zariadenie pre drogovo či 
inak závislých maloletých. Informovala, že jed-
na komisia so žiadosťou súhlasila, ďalšie dve 
nie. Primátor dodal, že o tomto návrhu hovoril 
aj so starostom Biskupíc, nakoľko prístupová 
cesta do tejto časti mesta je len cez Biskupice. 
Na základe toho aj rokovania mestskej rady, 
rada nedoporučuje návrh schváliť. Poslanci 
žiadosť zamietli. 

Zasadnutie pokračovalo bodom o  návrhu 
na schválenie VZN č. 1/2021 o  poskytovaní 
sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby. Podľa riaditeľky Nezábud-
ky je nevyhnutné zvýšiť poplatky za niektoré 
služby, nakoľko aj ceny tovarov a  ostatných 
služieb  narástli a  potrebujú posilniť vlastné 
služby. Klientom to zvýši náklady približne 
o  0,96 eur na deň. Primátor dodal, že mesto 
tieto služby ročne podporuje sumou približne 
130-tisíc eur, čo je približne dvojnásobná suma 
ako v  pred niekoľkými rokmi. Upozornil, že 
tieto náklady budú stále stúpať. Ďalej vedúci 
oddelenia vnútornej správy Norbert Gecso 
poslancov oboznámil s  upozornením proku-
rátora o  povinnosti zverejňovať aj zámer na 
vyhlásenie obchodných verejných súťaží, nie 
len samotné vyhlásenie. Nasledoval rozsiahly 
bod o  majetkovoprávnych záležitostiach, kto-
ré tradične predostrel vedúci oddelenia eko-
nomiky Zoltán Varga. Konkrétne čiastkové 
body sú uverejnené na stránke mesta. Po ňom 
hlavná kontrolórka mesta predstavila plán 
kontrolnej činnosti na druhý polrok, následne 
zhrnula v  ďalšom bode správy zo svojej kon-
trolnej činnosti. Správy sú dostupné na strán-
ke mesta. 

V  ďalšom bode poslanci schválili plán prá-
ce orgánov mesta na druhý polrok. Hneď 
v  nasledujúcom bode predniesla prednost-
ka Mágyelová návrh na predloženie žiadosti 
o  dotáciu na pokračovanie projektu MOPS. 
Kým sa však projekt schváli, mesto má projekt 
dovtedy  financovať z vlastných zdrojov, čo sa 
následne refunduje v prípade vyhlásenia výzvy 
a  schválenia projektu. Poslanec Tankina vy-
zval, aby poslanci návrh schválili, nakoľko je 
MOPS dôležitou súčasťou štruktúr zabezpe-
čovania poriadku v meste. Posledným bodom 
bolo tajné hlasovanie o návrhu o udelení ceny 
mesta a čestného občianstva.  

V  závere rokovania sa primátor poďako-
val poslancom za účasť a následne ukončil 
rokovanie.

Všetky zápisnice, uznesenia, materiály k roko-
vaniu, ako aj neskrátený videozáznam, nájdete 
na stránke www.� lakovo.sk.

Klaudia Mikuš Kovácsová
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Vedenie mesta sa stretlo s  mla-
dými fiľakovskými skejter-

mi a  bajkermi na občianskom 
fóre. Spoločne hľadali možnosti 
na vybudovanie infraštruktúry 
potrebnej k  ich športu. Skejtpark 
by podľa nich pritiahol množstvo 
mladých.

V utorok 13. júla vedenie mesta 
spoločne so zástupkyňou Sloven-
ského inštitútu mládeže IUVENTA 
diskutovalo s  približne desiatkou 
mladých skejterov a  bajkerov. Po-
čas plodnej dvojhodinovej debaty 
spolu hľadali obom stranám vy-
hovujúce riešenia, ktoré by špor-
tovcom zabezpečili vhodné miesto 
na ich tréningy a mestu by ochrá-
nili verejný majetok. Ako priblí-
žil primátor Attila Agócs, mesto 
iniciovalo stretnutie po viacerých 
sťažnostiach zo strany obyvateľov 
na skejterov a  bajkerov, ktorí tré-
nujú na verejných priestranstvách, 
čím rušia v okolí žijúcich obyva-
teľov a neraz aj nechtiac poškodia 
mestský majetok. „Uvedomujeme si 
však, že sa im to nedá zazlievať, na-
koľko nechcú robiť nič zlé len sa zlep-
šovať vo svojom športe, ale nemajú na 

to vytvorené podmienky. Preto som 
veľmi rád, že sme sa tu mohli stretnúť 
a diskutovať o tom, čo by pre nich bolo 
najlepšie, najvyhovujúcejšie a zároveň, 
čo by pre to vedeli aj sami urobiť. Je to 
forma neorganizovaného športu, ktorý 
v  regióne nemá súťaže, avšak považu-
jeme to za zmysluplné trávenie času 
pre mladých a preto ich chceme nejako 
podporiť,“ povedal primátor s  tým, 
že očakávajú, že po podpore zo 
strany mesta sa aj samotní špor-
tovci zomknú, scelí to ich komu-
nitu a budú sa venovať aj menším 
deťom a  rozvíjať kultúru týchto 
športov v našom meste.

Ako ďalej pokračoval, mesto si 
predstavuje spoluprácu vo for-
me  aktívneho zapájania sa mlá-
deže, preto na stretnutie pozval aj 
zástupkyňu inštitútu IUVENTA 
Darinu Dióšiovú. „S mladými špor-
tovcami sme sa rozprávali o  možnos-
tiach získania rôznych menších gran-
tov na podporu ich činnosti a rozvoja 
komunity. Vysvetlili sme im, ako môžu 
získať podporu z Európskeho zboru so-
lidarity či programu Erazmus+ a ako 
by sa mohli zapájať do športového ži-
vota mesta. Bolo to veľmi tvorivé prvé 

stretnutie a hneď sme si dohodli ďalšie 
o  týždeň, kde sa budeme venovať prí-
prave konkrétnych projektov,“ pove-
dala po stretnutí.

Mladých športovcov potešil zá-
ujem mesta a ocenili snahu pocho-
piť ich komunitu. „Športy, ktorým 
sa venujeme, pre nás predstavujú voľ-
nosť a nezávislú rekreáciu. Sú pre nás 
možnosťou na sebarealizáciu a  roz-
voj, či už ako jednotlivcov, alebo celej 
našej komunity,“ uviedol zástupca 
zúčastnených športovcov, 20-roč-
ný vysokoškolák Dominik Pócsa. 
Podľa jeho slov v  meste pôsobí 
asi dvadsiatka skejterov a  bajke-
rov rôznych vekových kategórií, 
predovšetkým tínedžerov. „Stretá-
vame sa v meste, najmä za obchodným 
domom S1, kde spoločne trénujeme 
a trávime všetok svoj voľný čas. To, že 
vedenie mesta prejavilo snahu nás pod-

poriť a ukázali nám, ako ďalej môžeme 
postupovať a posunúť naše aktivity na 
vyššiu úroveň, je pre nás obrovskou 
inšpiráciou. Verím, že sa nám podarí 
zomknúť a spoločne niečo zmysluplné 
vybudujeme,“ dodal.

Primátor zhrnul, že spoločne 
vytipovali tri lokality v  meste, na 
ktorých by v  budúcnosti mohol 
skejtpark stáť. „Kým však na to náj-
deme vhodné výzvy a financie, získame 
všetky povolenia, nejaký čas to potrvá. 
Trvalý skejtpark nevidím reálne skôr 
ako o  rok a pol, preto sme sa dohodli, 
že im dovtedy vyčleníme vyhovujúci 
priestor a  pomôžeme dočasnými pre-
kážkami. Oni sa za ten čas budú môcť 
venovať menším komunitným projek-
tom s pomocou organizácie IUVENTA, 
rozvíjať svoju činnosť a prísť s novými 
nápadmi,“ uzavrel.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Mesto chce spolu s fi ľakovskou mládežou postaviť skejtpark

Foto - kmk
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Vedeli ste, že... 
na trase medzi Fiľakovom a Šalgótarjánom dlho nebolo možné 
prekročiť hranicu autom? V snahe ukončiť túto neudržateľnú situáciu 
sa uskutočnili viaceré intervencie, až napokon Všeobecná pokladnič-
ná správa v Bratislave vydala povolenie, ktoré v praxi nadobudlo plat-
nosť po dokončení colnej budovy na hranici medzi Šiatorošom a Šo-
moškő. Základy budovy položil 15. júla 1927 zástupca ministerstva 
verejných prác a stavba bola dokončená ešte pred príchodom zimy. 
Vďaka tomu bolo možné po dlhom čase prekročiť hranice autom.

Na základe archívu PMH spracoval Vladimír Cirbus, predklad: MsKS

Napriek škrtom v rozpočte zo 
strany štátu sa vo Fiľakove 

opätovne podarilo spustiť každo-
ročné práce na hrade. Vďaka nim 
na tretinu roka získali prácu šty-
ria nezamestnaní.

Od júla sa opäť rozbehli sta-
vebné práce na hrade. Hoci štát 
v  rámci výzvy Obnovme si svoj 
dom oklieštil množstvo poskyto-
vaných financií, mestu sa i  ten-
to rok podarilo dotáciu získať. 

„Pokračujeme v  prácach na stred-
nom hrade. V  súčasnosti prebieha-
jú konzervačné stavebné práce na ďal-
šej delostreleckej komore, takzvanej 
kazemate. Následne plánujeme osadiť 
oceľové schodiská k dvom obnoveným 
kazematám, čím hrad získa novú 
sprístupnenú atrakciu,“ informova-
la Judit Popovics z  referátu stra-
tégie a rozvoja mesta. 

Ako ďalej pokračovala, tohto-
ročné práce budú obsahovať aj do-
končenie odvodnenia celej plochy 
nádvoria stredného hradu, terén-
ne úpravy v jeho západnej časti a 
priebežne so sanačnými prácami 
bude prebiehať aj posledná fáza 
archeologického a  architektonic-
ko-historického výskumu tejto 
časti hradu. 

Vďaka pokračovaniu obnovy 
hradu získali na najbližšie štyri 
mesiace prácu štyria nezamest-
naní. V  rámci programu „Zapo-
jenie nezamestnaných do obno-
vy kultúrneho dedičstva v  roku 
2021“ získalo mesto štátnu dotá-
ciu takmer 15-tisíc eur, z ktorých 
zafinancuje náklady na celkovú 
cenu práce zamestnancov, časť 
nákladov na stravné, ich úrazové 
poistenie, poskytne pracovnú 
obuv a osobné ochranné pracovné 
prostriedky.

kmk

V júli sa opäť rozbehli práce na hrade. 
Sprístupnia jeho ďalšie časti

Mesto Fiľakovo má ako 
správny orgán právo ukla-

dať pokuty za porušenia všeobec-
ne záväzných nariadení mesta. 
Šetrenie vykonáva tak mestská, 
ako aj štátna polícia a  v  prípa-
de podozrenia zo spáchania 
priestupku postupuje tieto prípa-
dy samospráve. 

Najviac priestupkových konaní 
je v súčasnosti na úsekoch znečis-
ťovania verejného priestranstva 
odpadmi, držania psov a  neplne-
nia povinnej školskej dochádzky 
detí. Za minulý rok mesto riešilo 
45 porušení predpisov, pričom 
pokuty uložilo v  36 prípadoch. 
Ostatné prípady boli z dôvodu ich 
závažnosti postúpené polícii na 
ďalšie konanie. 

Najvyššie pokuty sú uklada-
né za znečisťovanie verejného 
priestranstva, kde výška po-
kút, v  závislosti od  závažnosti 
priestupku, je od 50 do 100 eur. 
Ak nedôjde k  zaplateniu pokuty 
po nadobudnutí právoplatnosti 
rozhodnutia, mesto pristupuje k 
jej  vymáhaniu formou exekúcie. 
Podľa najnovšej novely priestup-
kového zákona, v  prípade, ak je 
priestupca poberateľom dávky 
v  hmotnej núdzi, príkaz na exe-
kúciu môže byť zaslaný priamo 
úradu práce. 
Z  týchto dôvodov apelujeme na 
občanov, aby dodržiavali zákony 
a  všeobecne záväzné nariadenia 
mesta. 

Norbert Gecso         

Novela zákona umožní siahnuť aj na dávky 
v hmotnej núdzi

Dvor múzea opäť ožil obľúbeným festivalom UDVart
Po dvoch rokoch sa Mestskému kultúrnemu stredisku vo Fiľakove opäť podarilo zorganizovať obľúbený multižánrový festival UDVart. Hoci sa kvôli 
protiepidemickým opatreniam musel tento rok obísť bez sprievodných podujatí či hier, za čo si vyslúžil prívlastok „v kufri“, návštevníkom ponú-
kol zaujímavý program. Festival podporili Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Fond na podporu umenia aj Fond malých projektov 
programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, vďaka čomu bol v tomto roku vstup na festival počas oboch dní bezplatný.

Piatkový program sa niesol v znamení besied venovaných 
vydavateľstvu Kalligram a knihe Samko Tále: Kniha o cinto-
ríne. Súčasťou prvého dňa bolo aj premietanie fi lmu Kama 
a koncerty skupín Pázsit, Pressburg Saxophone Quartet či 
Lóci játszik. Text - kmk, foto - MsKS, Zoltán Schnelczer

Druhý festivalový deň odštartovala komédia židovského divadla 
Gólem Színház, nasledovali autorské čítanie v podaní Róberta 
Labodu a performancia Rokka Juhásza.

Večer už tradične patril hudbe a tancu. Návštevníkov zabávali kapely ako americké 
jazz-popové zoskupenie Nat Osborn Band, Marcel Bielik so svojou perkusionistic-
kou šou či maďarskí rockeri Ivan & The Parazol.

Po zotmení si diváci mohli vychutnať 
kvalitnú UV šou s akrobatickým tancom 
skupiny Vertigo. 

Záver dvojdňového festivalu patril latinskoamerickej kapele Orquesta La Mecánica. 
Temperamentné nočné vystúpenie hudobníkov z Kuby, Tenerife a Venezuely roztanco-
valo celý dvor múzea, za čo si od publika vyslúžili dlhé ovácie. 
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Rubrika: Menej známe zaujímavosti z nášho mesta
Povesti a legendy o Fiľakove

Rubrika: Umelecký kútik

Etymológia – pomenovanie 
Pri pátraní po pomenovaniach 
mesta Fiľakovo sa v  písom-
ných zdrojoch môžeme stretnúť 
s  viacerými legendami. Naprík-
lad Matej Bel uvádza, že pastier 
Philip (Philippo) mal psa me-
nom „Füles“ (Ucháň), ktorý našiel 
poklad. Pastier dal z neho posta-
viť hrad Filek. Existuje aj mienka, 
podľa ktorej názov Fiľakovo je 
vraj odvodený z  keltského slova 
Fulaku (skrýša, ochranný hrad), 
ktoré polatinčili na „Fileciá“ (File-
kiá). Kronikár Silhadar Mehmed 
aga z  Fyndykly (r.1682) zas píše, 
že Fylek mu pripomína arabské 
slovo „felek“ (nebo), lebo vraj ako-
by sa bol hrad svojím vrcholom 
dotýkal až hviezd. 

Rytier Fulko 
Prvým známym majiteľom pev-
nosti bol lúpežný rytier Fulko 

(syn Šimona Kacsicsa, uvádzaný 
aj ako Fulcus, Fülküs a Folkus), a 
podľa niektorých hypotéz možno 
odvodiť názov mesta z jeho mena. 
Fulko „padol z  hriechu do hrie-
chu“, razil falošné mince, dopustil 
sa urážky veličenstva, zavraždil 
svojho príbuzného, zmasakro-
val obyvateľov dediny Hatvan 
a  zruinoval jej kostol. Za všetky 
tieto zločiny bol podľa zvykové-
ho práva odsúdený na „nahý“ sú-
boj s  obrneným rytierom, potom 
bol však omilostený a  napokon 
uväznený. Z väzenia sa mu poda-
rilo ujsť, pri čom zavraždil dvoch 
strážcov. Dlho sa skrýval a neskôr 
spáchal samovraždu. 

Legendy o Fulkovi
Podľa legendy Fulka raz počas 
poľovačky vážne zranila divá 
zver. Rytier z posledných síl vy-
tiahol dýku a vrazil ju diviakovi 

RÓBERT LABODA
Učiteľ, režisér, moderátor

Štúdium:
Gymnázium Fiľakovo, Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre

Diela:
Vydané zbierky:

• Túlzások (Preháňania), Athenae-
um, Budapešť, 2015

• Én csak néztem (Iba som sa 
díval), Madách, Bratislava, 2016
Niekoľko jeho básní bolo prelo-
žených do slovenského, anglic-
kého, nemeckého, talianskeho, 
rumunského a srbského jazyka.

Ocenenia, uznania: 
Cena  Anna Ferenczy  
Hlavná cena herca ( Jókaiho dni) 
Cena primátora – Fiľakovo 
Cena primátora – Komárno

Sme radi, že sa nám v tomto ná-
ročnom období poznačenom 

pandémiou podarilo  pripraviť 
pre žiakov ZŠ Farská lúka na 
záver školského roka zaujímavé 
podujatie – Deň poľovníctva.

Zaujímavý program a  stano-
vištia zamerané na poznávanie 
a  ochranu prírody pripravili 
zamestnanci školy v  spolupráci 
s  odborníkmi – lesníkmi, poľov-
níkmi a chovateľmi. 

Veľký úspech u  žiakov mali 
stanovištia, ktoré pútavým spô-
sobom oboznámili deti zo školy 
aj zo škôlky so sokoliarstvom, 
s chovom a výcvikom vybraných 
plemien psov, so životom zvierat 
našich lesov.

Deti sa v dnešnej dobe uchyľujú 
k  virtuálnu a pestré aktivity 
v  priestrannom školskom areáli 
im umožnili návrat k  prírode.  

Mali možnosť získať množ-
stvo nových poznatkov o  lesoch, 
zvieratách a spôsoboch ich ochra-
ny. Veď kto vie viac o prírode ako 
lesníci, ktorí sa o  les starajú, zve-
ľaďujú ho, aby sa zachoval aj pre 
budúce generácie? 

Bezprostredný kontakt so zvie-
ratami, pútavé rozprávanie o nich, 
praktické ukážky vábenia zveri 
spolu so súťažami a  hrami uká-
zali deťom, čo všetko je súčasťou 
poľovníctva, že poľovníctvo nie je 
len o love a pomohli nadobudnúť 
istotu, že poľovníci aj lesníci majú 
veľmi dobré a veľké srdce. 

Veríme, že Deň poľovníctva 
na našej škole návštevníkov obo-
hatil nielen cennými poznatka-
mi, ale aj  príjemnými zážitkami. 
Všetkým zúčastneným ďakujeme 
a tešíme sa na ďalšie stretnutia. 

Michaela Vaculčiaková 

Jarná diaľava 

snívali sme krásu,
nie súčasne, nie tú istú,

blízka bola poloha tvojho hlasu,
ale jar z neho ušla za hory,

že spinkať by si mohla aj bosá,
tvoje vlásky zanechané na posteli ma 

štekliac uspali,
keď sused na úsvite
začal klepať mäso -

ako zelená tapeta, tak ma utišovalo
tvoje vzrušenie vedľa mňa,

objali nás podušky ako reťazou 
pripútané vzdychy,

v ktorých ešte zostal mentolový 
dojem,

a nevyparila sa z nich ani večerná 
vôňa bozkov

Zo zbierky Túlzások (Preháňania) 
v preklade Norberta Répása

do srdca. Keď ho služobníctvo 
našlo, obe telá ležali vedľa seba 
na zemi. Fulkovo bezvládne telo 
odvliekli do neďalekej chatrče, 
ktorá patrila istému poddané-
mu menom Samson. O rytiera sa 
starala jeho dcéra Alžbeta. Keď 
sa Fulko prebral, uvidel Samso-
novu dcéru, do ktorej sa ihneď 
zamiloval, a odviezol ju na hrad. 
Kúpil jej všetko, po čom len zatú-
žila, avšak kráľovská pokladnica 
sa čoskoro vyprázdnila. Aby však 
rytier splnil svojej milovanej kaž-
dé prianie, začal rabovať a páchať 
zločiny. Potom, ako bol za svoje 
skutky odsúdený, utiekol z hradu, 
a Alžbeta sa na príkaz Belu IV. 
musela utiahnuť do kláštora. Aby 
však tomu predišla, vyhodila všet-
ky svoje šperky oknom a spáchala 
samovraždu.  

O zlodušnosti Fulka sa zacho-
vala aj ďalšia legenda, podľa kto-

rej lákal okoloidúcich ľudí na hrad 
zvučaním zvona. Neskôr ich vy-
raboval a dal zabiť. Keďže na hra-
de už nebolo dosť miesta, kam by 
mŕtvoly schoval, dal z nich uvariť 
guľáš, ktorý servíroval novým pri-
šelcom.

Zdroj: 
Jozef Drenko: Kapitoly z dejín Fiľako-
va 1. – Fiľakovský hrad, Regionálne 
kultúrne stredisko Lučenec, 1992
Stáročia Fiľakovského hradu, Hradné 
múzeum vo Fiľakove, 2014
Magyar Zoltán – Varga Norbert: 
Amikor még szűk vót a világ..., Lilium 
Aurum, 2007
karosszektabornok.blog.hu

HMF - NTIC

Deň poľovníctva na škole

Erb Kacsicsovcov. Foto - HMF
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Cestná cyklistika
13. 6. 2021 Merida Road Cup 
2021 – Teplý vrch
Muži 91,5 km
1. Dávid Kaško  2:25:08
Muži Hobby 30,5 km 
3. Zsolt Palocsányi 1:00:55

17. 6. 2021 Majstrovstvá SR/ČR 
časovka jednotlivcov; elite - Bá-
novce nad Bebravou
Muži Elite 40,7 km
Dávid Kaško  0:53:31

Horská cyklistika
26. 6. 2021 MTB Cyklomaratón 
Topolčianky 2021
Muži 19-39 r.  45 km
Adam Palocsányi 02:35

4. 7. 2021 Novohradský pedál, 
Lučenec
22 km muži 19-39 r.
6. Marian Šimon 01:02:54
9. Adam Palocsányi 01:06:01
22 km ženy 19 a viac.
2. Diana Cetlová 01:24:34

Zápasenie
3. 7. 2021 Košice, MSR Mladších 
žiakov a žiačok v zápasení voľ-
ným štýlom
Sebastián Krága, 2. miesto
Július Kökény, 4. miesto

5-6. 2021 Snina, MSR kadetov a 
kadetiek 
Výsledky v zápasení vo voľnom 
štýle
5. Roland Balog
Výsledky v gréckom. štýle
3. Dávid Horváth
4. Roland Balog

Futbal 
III. liga Stred
27. 6. 2021 Fiľakovo.  FTC Fiľako-
vo – Kalinovo 0:0
V skrátenej sezóne skončilo FTC 
Fiľakovo na 11. mieste pred 
okresnými mestami Zvolenom, 
Žarnovicou, Čadcou aj Lučencom.

Sparťan race
Sparťan super sprint – muži
99./566  Adrian Ferencz  2:15:57
Sparťan super sprint - ženy
47.  (z 92.)  Lilla Szvorák  1:48:58

Beh
20.6.2021  Veľký Krtíš. Beh uli-
cami mesta 
10 km ženy do 39 rokov  
3. Mária Péterová  0:50:54
4 km Nordic walking, ženy
1. Zuzana Páleníková  0:28:28

19.6.2021 Revúca. Beh Revúc-
kym chotárom, kros
8,5 km / 280 m  muži 19-49 r.
20. Zoltán Illéš 0:46:11
Róbert Nagy 0:59:41
8,5 km ženy 19-39 r.
11. Adriána Beňová  0:52:46
22 km /570 m muži 19-49 r.
Ladislav Beňo 2:19:14

5. 6. 2021 Banskobystrický ma-
ratón 
Polmaratón - štafeta
Zuzana Kováčová, Ingrid Havra-
nová, Mária Péterová  1:42

Polmaratón, ženy 40-49
44. Laura Petróc 2:16:07
Polmaratón, muži 40-49
52. Ladislav Péter 1:42:50
90. Ladislav Riecky 1:48:54

Fiľakovský cross – virtuálna sú-
ťaž, apríl – november

Ďalšie výsledky zo športových 
podujatí nájdete aj v článkoch Fi-
ľakovských zvestí. 
Vaše výsledky z podujatí mô-
žete zasielať na e-mail: illeszol-
tan1235@gmail.com. Ďakujeme.

Zoltán Illéš

Vážení čitatelia, nakoľko sme značne vyčerpali potenciál našej rubriky 
Voľnočasové aktivity v okolí Fiľakova, aktuálnym číslom ju nahradzuje-
me novou rubrikou, ktorá sa bude zaoberať súhrnnými výsledkami špor-
tovcov a tímov pôsobiacich v našom meste z uplynulého mesiaca.

Nová rubrika: Športové výsledky 

Foto - archív Márie Péterovej.

Mestská knižnica vo Fiľakove 
sa už niekoľko rokov zapája 

do rôznych projektov zameraných 
na akvizíciu a ochranu knižnič-
ného fondu, ako aj na organizo-
vanie literárnych podujatí. Kon-
com júna 2021 sa ukončil projekt 
Fondu na podporu umenia (FPU) 

– 5.1.4 Akvizícia knižníc, vďaka 
ktorému získala inštitúcia v  roku 
2020  finančné prostriedky v hod-
note 3500 €. Projekt bol zamera-
ný na rozšírenie oddelenia beletrie. 
Cieľovými skupinami boli dospelí 
čitatelia, pre ktorých sa zabezpe-
čili 270 nových výtlačkov v  slo-
venskom aj maďarskom jazyku. 
Záujemcovia môžu nahliadnuť do 
ponuky nových titulov na facebo-
okovej stránke inštitúcie.  Knižné 
regály sa však budú aj naďalej do-
pĺňať, a  to vďaka ďalšiemu úspeš-
nému projektu FPU za rok 2021, 
z  ktorého sa získali finančné pro-
striedky v hodnote 1000 € určené 
na zveľadenie úseku náučnej lite-
ratúry pre dospelých. 

Opäť je tu príležitosť pre každé-
ho zaslať svoj tip na knižku, ktorú 
by si rád vypožičal a prečítal, a to 
vyplnením formulára na webovej 
stránke www.hradfilakovo.sk, na 
podstránke mestskej knižnice.

Aj keď je v  terajšej, výrazne 
technicky zameranej, dobe ťažké 
inšpirovať – hlavne mladých – ku 
klasickému čítaniu, pokúsime sa 

uviesť niekoľko dôvodov, prečo je 
dobré čítať:
● štúdie ukázali, že pri pravidelnej 
duševnej stimulácii je menšia prav-
depodobnosť výskytu Alzheimero-
vej choroby a demencie, pretože 
rovnako ako ktorýkoľvek iný sval 
tela, aj mozog si vyžaduje cvičenie, 
aby sa udržal silným a zdravým, 
● bez ohľadu na to, akému veľké-
mu stresu je človek vystavený v 
práci, v osobných vzťahoch alebo 
v situáciách, s ktorými sa stretáva 
v každodennom živote, to všetko 
minimalizuje, keď sa vnorí do pú-
tavého príbehu, ktorý ho rozptýli a 
zrelaxuje,
● všetko, čo si človek prečíta, ho 
naplní novými informáciami, kto-
ré môže využiť v každodennom 
živote. Čím viac vedomostí má, o 
to ľahšie rieši problémy, s ktorými 
sa stretne. Vedomosti sú osobnou 
výbavou, ktoré človeku nikto ne-
môže vziať,
● čím viac kníh prečítate, tým viac 
slov získate do vašej slovnej záso-
by. Správne vyjadrovanie sa je veľ-
mi nápomocné pri akejkoľvek pro-
fesii. Sčítaní ľudia nemajú problém 
s komunikáciou, vedia sa vyjadriť 
k rôznym témam, ľahšie si budujú 
kariéru a rýchlo získavajú podpo-
ru svojho okolia.
V letnej sezóne je knižnica otvorená 
od 8:00 do 16:00 hodiny.

HMF-NTIC

Do knižnice opäť pribudnú nové výtlačky 

Jún bol pre florbalový oddiel 
FTC plný zápasov a  turnajov. 

Do zápasového kolotoča sa po vy-
nútenej prestávke zapojili všetky 
mládežnícke družstvá. Tento rok 
ich bolo celkovo 5 (mladšia a star-
šia prípravka, mladšie a  staršie 
žiačky, juniorky). 

Začalo sa to prípravným zápa-
som junioriek proti Kysuckému 
Novému Mestu. Síce naše junior-
ky prehrali, ale hrali proti neskor-
ším majsterkám Slovenska vo 
svojej kategórii, v  drese ktorého 
sa objavili aj reprezentantky. 

Majstrovstvá Slovenska v  ka-
tegórii mladších žiačok v Nemšo-
vej priniesli historicky prvý 
úspech nášho mladého oddielu. 
Dievčatá v  konkurencii Nemšo-
vej, Kysuckého Nového Mesta, 
Partizánskeho a Galanty obsadili 
fantastické 2. miesto a stali sa vi-
cemajsterkami Slovenska. 

Majstrovstvá Slovenska v  ka-
tegórii starších žiačok, ktoré sa 
konali taktiež v  Nemšovej, už 
také úspešné neboli. Dievčatá 
však nabrali množstvo skúsenos-
tí. Okrem spomínaných tímov sa 
tohto turnaja zúčastnili aj Spišská 
Nová Ves a Pruské. 

Regionálne súťaže v  kategóri-
ách mladší žiaci, staršej a mladšej 
prípravky sa odohrali v  Badíne. 
Išlo o  dvojzápasy, kde sa neurčo-
valo poradie. Chlapci aj dievčatá 
si z  chuti zahrali a  niektoré deti 
odohrali vôbec svoje prvé florba-
lové zápasy. 

Všetkým našim členom ďakuje-
me za predvedené výkony a  sluš-
nú reprezentáciu mesta a klubu. 
Už teraz sa tešíme na novú sezó-
nu a  na stále viac a  viac odohr a-
tých zápasov. 

Gabriel Nagy

Florbalový oddiel FTC v plnom nasadení
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Tiráž

Od 12. do 15. augusta bude 
mesto oslavovať dvojité ju-

bileum – 775. výročie prvej pí-
somnej zmienky o Fiľakove a sé-
ria podujatí Palócke dni vstupuje 
do svojho 30. ročníka. Štvordňový 
festival okrem tradičných poduja-
tí prinesie aj niekoľko noviniek. 

Vďaka cezhraničnému progra-
mu RETOUR Miskolc–Fiľakovo. Čo 
je v kufri? sa v MsKS vo štvrtok 
divadelní fanúšikovia môžu tešiť 
na komédiu Pán Strom v podaní 
RADOŠINSKÉHO NAIVNÉHO 
DIVADLA. Vo Fiľakove je táto 
inscenácia poctou storočnice slo-
venského profesionálneho diva-
delníctva. Vstup je bezplatný, ale 
vzhľadom na obmedzený počet 
divákov je potrebná predbežná 
registrácia. 

V rámci piatkových osláv vystú-
pia ĽH DOBRODA a ĽH ĎATE-
LINKA, ktorá oslavuje svoje 50. 
narodeniny. V programe účinkujú 
aj FS Rakonca a FS Jánošík. Sú-
časťou slávnostného programu 
bude odovzdávanie mestských 
cien a vystúpenie 100-ročného 
fiľakovského mužského spevácke-
ho zboru Pro Kultúra a ženského 
speváckeho zboru Melódia.

Vďaka projektu RETOUR bude-
me po prvýkrát organizovať In-
teraktívne prechádzky mestom, 
kde si na každej zastávke budete 
môcť vypočuť zaujímavé informá-
cie o danom objekte v slovenskom 
a maďarskom jazyku.  V sobotu 
sprievod začne od Pivničného 
radu a bude sprevádzaný herca-
mi divadla Actores, pôjde sa oko-
lo gymnázia a mestského múzea 
až na Ulicu Podhradská. V nedeľu 
bude prechádzka pokračovať od 
hradu ku kostolu, radnici a skončí 
na Ulici Podhradská, tentoraz v 
sprievode dychovej hudby Pere-
cesi Bányász Koncert Fúvósze-
nekar z Miškovca.

V rámci tradičného programu 

vo štvrtkovom bloku rómskych 
talentov vystúpia na nádvorí 
hradu okrem iných TIBI RUSZÓ, 
VÁRKONYI CSIBÉSZEK a Jan 
BENDIG. V galérii Mestského 
vlastivedného múzea sa uskutoční 
aj vernisáž jubilejnej výstavy Jany 
BIALOVEJ s názvom „Bytosti“. V 
sobotu dopoludnia sú rodiny ví-
tané na hradnom nádvorí, kde 
odohrajú predstavenia pre deti i 
dospelých MeseFigurák, Acto-
res, Sára Horváth a Bárányfelhő 
Kompánia. OZ Pivničný rad po-
poludní čaká milovníkov vína 
na ochutnávku vín v rámci Dňa 
otvorených pivníc na Šávoľskej 
ceste.

Počas večerných koncertov vy-
stúpia na nádvorí hradu vo Fiľa-
kove: v piatok obľúbená skupina 
KANDRÁČOVCI, v sobotu sku-
pina OCHO MACHO a potom 
sa na pódiu predstavia NEOTON 
Família Sztárjai. Medzi dvoma 
koncertmi sa diváci môžu tešiť na 
bubnovú šou Campana Batucada. 
Sériu programov v nedeľu večer 
na hradnom nádvorí uzavrie ope-
retné predstavenie Cigánska lás-
ka (Cigányszerelem) od Franza 
Lehára.

Organizátorom podujatia, v 
spolupráci s viacerými partnermi, 
je Mestské kultúrne stredisko vo 
Fiľakove s podporou Fondu na 
podporu kultúry národnostných 
menšín, Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja a Fondu ma-
lých projektov Interreg V-A Slo-
vensko – Maďarsko.

Na základe epidemiologických 
predpisov sa na podujatiach, na 
ktoré sa predávajú vstupenky, 
možno zúčastniť s VOPRED za-
kúpenými vstupenkami. Na 
vstup na bezplatné programy je 
potrebná PREDBEŽNÁ registrá-
cia. Kúpa vstupeniek a registrácia: 
www.kultura.filakovo.sk.

MsKS

Jubilejné Palócke dni a Dni mesta
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