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Viac ako dvadsiatka hasičov 
si počas simulovaného zásahu 
zmerala sily v náročnom teré-
ne hradu.     8. strana

Hasiči súťažili na hra-

de už po piatykrát

Pripravované projekty budú 
zamerané na zníženie ener-
getickej náročnosti verejných 
budov v meste.   2. strana  

Mesto dokončuje ener-

getické projekty

Po dvojročnej prestávke sa 
seniorské podujatia konali opäť 
v plnom rozsahu. Jubilantov 
prijali aj na úrade.   5. strana 

Mesiac úcty k star-

ším plný podujatí
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Samospráva dokončila práce na obnove exte-
riéru koncertnej sály na Koháryho námestí. 

Viac ako storočnej nenápadnej budove prina-
vrátili jej niekdajší historický ráz, ktorý stratila 
počas bývalého režimu. Zavŕšila sa tak niekoľ-
ko rokov trvajúca obnova Koháryho námes-
tia, v  rámci ktorej sa postupne zrekonštruoval 
priestor pred kostolom, budova mestskej polície 
a stacionára a obnovou prešla aj budova Sloven-
skej pošty. 

Koncertná sála bola poslednou neobnovenou 
verejnou budovou, dnes dopĺňa historický kolo-
rit námestia. Mesto do tejto fázy rekonštrukcie 
investovalo 35-tisíc eur, z  nich 12-tisíc získalo 
z dotácie Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo 
južného Novohradu. V  budúcnosti bude sa-
mospráva hľadať ďalšie zdroje na dokončenie 

celkovej rekonštrukcie, ktorá bude zahŕňať pod-
rezanie stien, nový náter strechy, rekonštrukciu 
interiéru a elektroinštalácie.

Koncertná sála bola postavená v  prvých ro-
koch 20. storočia. Slúžila ako sídlo Fiľakovské-
ho katolíckeho čítacieho a tovarišského spolku, 
počas prvej svetovej vojny ju využívali ako ošet-

Exteriér koncertnej sály znova dýcha históriouExteriér koncertnej sály znova dýcha históriou

rovňu zranených. Do roku 1936, kým nepostavili 
prístavbu k redute Vigadó, bola jedinou divadel-
nou sálou v meste. Neskôr v nej fungovalo gym-
názium, počas nedávnej minulosti slúžila ako 
koncertná sála základnej umeleckej školy.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Samospráva Fiľakova uspela so žiadosťou 
o  dotáciu na revitalizáciu vnútrobloku 

v  centre mesta. Z  Integrovaného regionálneho 
operačného programu (IROP) sa jej podarilo zís-
kať viac ako pol milióna eur. Práce by sa mohli 
začať na jar budúceho roka.

Vďaka dotácii vo výške bezmála 530-tisíc eur, 
ktoré sa samospráve podarilo získať z  IROP, 
prejde v  najbližších mesiacoch komplexnou 
revitalizáciou vnútroblok medzi ulicami Slád-
kovičova, Železničná a  Parková. Súčasťou pro-
jektu budú rekonštrukcie dnes už nefunkčného 
detského ihriska, spevnených plôch a parkoviska, 
chodníkov, verejného osvetlenia i revitalizácia 

verejnej zelene.
 „Obnova verejných priestorov na mestských síd-

liskách, ktoré boli vybudované za bývalého režimu 
a  už nespĺňajú požiadavky dnešného života, je ak-
tuálnou témou v mnohých samosprávach. Nám sa v 
uplynulých rokoch podarilo zainvestovať do sídliska 
na Farskej lúke, kde sme vyasfaltovali cesty, postavili 
nové parkovisko i detské ihrisko. V týchto dňoch do-
končujeme revitalizáciu spevnených plôch za „stoby-
tovkou“ v centre mesta. Vďaka úspešnému projektu 
zrekonštruujeme na Farskej lúke v budúcom roku aj 
všetky chodníky pri bytovkách. Spolu s rekonštruk-
ciou vnútrobloku Sládkovičova-Železničná-Parková 
tak na budúci rok zainvestujeme do sídlisk ďalší mi-

Mesto získalo na obnovu vnútrobloku vyše pol milióna eurMesto získalo na obnovu vnútrobloku vyše pol milióna eur

lión eur,“ doplnil primátor mesta Attila Agócs. 

kmk

Na primátorskej stoličke ostáva naďalej Attila AgócsNa primátorskej stoličke ostáva naďalej Attila Agócs
Attila Agócs presvedčivo obhájil svoj post, zís-

kal tiež najväčšiu podporu spomedzi všetkých 

okresných kandidátov na poslancov do krajské-

ho parlamentu.

Počas "dušičkového" víkendu sa na Slovensku 
odohrali súčasne voľby do vyšších územných 
celkov i komunálne voľby. Vo Fiľakove sa ich 
zúčastnilo 27,89% oprávnených voličov. Súčasný 
primátor Attila Agócs zvíťazil nad svojím pro-
tikandidátom Tiborom Palúchom, keď získal 
79,6% hlasov, hlas mu odovzdalo 1722 spomedzi 
2 163 zúčastnených voličov. Palúch získal 441 
hlasov, čo predstavuje 20,4%. 

Nový mestský parlament sa bude skladať vý-
hradne z poslancov zo strany Aliancia-Szövetség. 

Zvolení poslanci: 
1. volebný obvod: Ladislav Fehér (347 hlasov), 

Margita Oroszová (327 hl.), Róbert Rubint (300 

hl.), Csaba Nagy (285 hl.) 

2. volebný obvod: Attila Visnyai (488 hl.), Alexan-

der Mede (430 hl.), László Kerekes (428 hl.), Te-

réz Zupko (364 hl.) 

3. volebný obvod: Zoltán Anderko (330 hl.), Dávid 

Szvorák (319 hl.), Tímea Tankina Tóth (281 hl.), 

Erik Kelemen (249 hl.), Csilla Gallová (248 hl.)

V krajských voľbách získal od voličov najväčšiu 
podporu Ondrej Lunter (96 438 hlasov - 47,53%), 
ktorý preberie kreslo župana po svojom otcovi 
Jánovi. Spomedzi poslancov kandidujúcich za 
okres Lučenec získal najviac hlasov Attila Agócs.

Poslanci BBSK za okres Lučenec:

Attila Agócs (7 358 hlasov), Pavol Baculík (5 

487 hl.), Juraj Pelč (5 262 hl.), Péter Csúsz (4 922 

hl.) a Karol Mičko (3 506 hl.).

kmk

Ondrej Lunter a Attila Agócs. Foto: FB AA

Súčasný stav vnútrobloku. Foto: kmk

Pred rekonštrukciou. Foto: kmk Po rekonštrukcii. Foto: AA
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Mesto dokončuje projekty zamerané na úsporu energiíMesto dokončuje projekty zamerané na úsporu energií
Samospráva Fiľakova investuje 

do prípravy piatich projektov, 
ktoré budú zamerané na zníženie 
energetickej náročnosti verejných 
budov. Projekty za desiatky tisíc 
eur sa pripravujú pre tri základné 
školy, budovu mestského kultúr-
neho strediska a  najkomplexnejší 
projekt sa týka obnovy historickej 
budovy mestského úradu. Prvú žia-
dosť o dotáciu chce mesto podať na 
prelome tohto a budúceho roka.

Vďaka projektom chcú v bu-
dúcnosti šetriť energiami

„Musíme sa prispôsobiť celosvetovému 
hospodárskemu prostrediu. Paralelne 
s  tým, ako sme zadali projektovanie 
infraštrukturálnych rozvojových pro-
jektov v rámci iniciatívy Catching up 
regions, sme vyčlenili takmer 95-tisíc 
eur aj na vypracovanie piatich pro-
jektov zameraných na energetické 
zefektívnenie našich verejných bu-
dov,“ ozrejmil primátor Attila Agócs. 
Projekty budú zamerané na zníže-
nie energetickej náročnosti budov 
ZŠ Štefana Koháriho II. (zateplenie 
budovy a  obnova kotolne), ZŠ La-
josa Mocsáryho a  ZŠ Farská lúka 
(zateplenie budov, výmena okien 
a  dverí a  rekonštrukcia výmenní-
kovej stanice), ďalší projekt bude 
adaptáciou existujúceho projek-
tu budovy mestského kultúrneho 
strediska (zateplenie fasády) a  naj-
komplexnejší projekt sa týka ob-
novy historickej budovy mestského 
úradu. „Projekty na základné školy 
sú už hotové a v súčasnosti prebieha 
proces udelenia stavebného povole-

nia. Výkres na zateplenie kultúrneho 
strediska je hotový tiež a  finalizuje-
me aj projekt na budovu mestského 
úradu,“ informoval primátor s  tým, 
že s  hotovými projektmi sa budú 
o  dotácie uchádzať v  najbližšom 
programovacom období. 

Mestský úrad obnovia v nie-
koľkých etapách
Komplexná obnova budovy mest-
ského úradu z roku 1912 je najzloži-
tejším z  balíka projektov. Celková 
obnova bude pozostávať z  viace-
rých samostatných projektových 
častí. „V rámci projektu pracujeme 
na desiatich osobitných stavebných 
objektoch, ktoré budeme v  menších 
balíkoch podávať do vhodných výziev. 
Na prvý balík zameraný na energe-
tickú náročnosť sa budeme uchádzať o 
dotáciu z plánu obnovy v rámci výzvy 
zameranej na obnovu historických ve-
rejných budov. Žiadosť chceme podať 
na konci tohto roka, najneskôr na za-
čiatku budúceho. Výzva je však veľmi 
komplikovaná, a  preto je náročná aj 
príprava výkresov,“ doplnil primátor. 
V  prvom balíku sa budú uchádzať 
o  dotáciu na výmenu všetkých 
okien, pričom ich dizajn bude 
takmer rovnaký ako vzhľad pôvod-
ných okien z  roku 1912. Súčasťou 
bude aj komplexná obnova zasta-
ralého a  neefektívneho vykurova-
cieho systému spolu s  inštaláciou 
obnoviteľných zdrojov energie, 
s  čím súvisí aj projekt novej vzdu-
chotechniky, ktorá bude zahrňovať 
rekuperáciu vzduchu, chladenie 
i  kúrenie. Využiť chcú aj smart 

technológie. „Systém bude reagovať 
na vonkajšiu teplotu a  na základe 
nej kúriť v  potrebných časoch, kedy 
je úrad otvorený. Vo zvyšku dňa bude 
nastavený na temperovanie. Bude 
sa dať naplánovať kúrenie v  presne 
určených časoch aj vo väčších, ne-
pravidelne využívaných sálach, au-
tomaticky podľa kalendára zasadnutí 
či obradov. Vykurovať bude postupne 
v dlhších intervaloch, nie skokovo, čím 
ušetrí veľké množstvo energie. Smart 
technológie budú ovládať aj vonkajšie 
žalúzie na južnej časti budovy. V  let-
ných dňoch budú mimo úradné hodiny 
zatvorené a otvoria sa iba tesne pred 
pracovnou dobou. Budova sa bude 
menej prehrievať, vďaka čomu bude 
v  lete plynulejšie fungovať aj chod 
úradu a služby pre občanov. Súčasťou 
prác bude aj komplexná obnova elek-
troinštalácie budovy.“ V  prvej etape 
plánuje mesto vymeniť aj strešnú 
krytinu s  latovaním a  opravou 
krovu, strechu tiež zateplia, vyrie-
šiť odvádzanie dažďovej vody zo 

striech do kanalizácie, čiastočnú 
hydroizoláciu stien a  výmenu boč-
nej brány. „Výzva je však koncipova-
ná vyslovene na energetickú náročnosť, 
na náklady mimo toho môžete minúť 
len 10 percent. Preto už aj výmenu 
strešnej krytiny a elektroinštalácie 
budeme musieť doplácať zo svojho a o 
ďalšie prvky celkovej rekonštrukcie sa 
už v rámci tejto výzvy nebudeme môcť 
uchádzať.“ Presná finančná hodnota 
prvej etapy obnovy bude zrejmá až 
po dokončení jednotlivých projek-
tových dokumentácií.

Mesto bude mať pripravené 
projekty aj na komplexnú obno-
vu fasády s  historickými prvka-
mi, prestavbu časti podkrovných 
priestorov na kancelárie, čiastočnú 
prestavbu druhého podlažia, pre-
ložku telekomunikačného vedenia 
či revitalizáciu vnútorného dvora. 
Mesto bude pripravené uchádzať sa 
o  dotácie na tieto účely v  prípade 
zverejnenia vhodných výziev.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Posledné dve desaťročia súvisle 
prebiehajú konzervačné a re-

konštrukčné práce v areáli Fiľakov-
ského hradu, ktoré zakaždým riešia 
problematiku obnovy vybraných 
častí tejto národnej kultúrnej pa-
miatky. Hradné múzeum vo Fiľa-
kove podalo v roku 2021 projekt 
v rámci výzvy Banskobystrického 
samosprávneho kraja s názvom 
Obnova a konzervácia NKP – Hrad 
Fiľakovo, Rekonštrukčné stavebné 
práce na Fiľakovskom hrade (časť 
SO.03), ktorý bol tentokrát zame-
raný na výmenu opotrebovaného 
externého dreveného pódia, na-
chádzajúceho sa v západnej časti 
nádvoria stredného hradu, pri Be-
bekovej veži. Táto spevnená po-

chôdzna plocha vo výške podláh 
zaniknutej stavby dlhoročne po-
skytuje priestor pre účinkujúce 
skupiny a interpretov rozličných 
podujatí. Jeho nosná oceľová kon-
štrukcia je zatiaľ vo vyhovujúcom 
stave, dubové nosníky sú však na 
hranici životnosti a podlaha je v 
havarijnom stave. Rekonštrukčné 
práce vykoná na základe zrealizo-
vaného verejného obstarávania sú-
kromná firma EURO-ART, s.r.o. do 
konca novembra 2022. Podľa pri-
pravenej projektovej dokumentácie 
sa uskutoční komplexná výmena 
všetkých drevených prvkov, ako aj 
nevhodného plechového prekrytia 
schodiska vedľa pódia. Demontuje 
sa jestvujúca fošňová podlaha, a pa-

ralelne s  demontážou sa podoprie 
oceľové schodisko, ktoré na tejto 
podlahe stojí. Ďalej sa demontujú 
dubové nosníky v  celom rozsahu, 
a následne sa osadia nové dubové 
nosníky a  položí sa nová fošňová 
dubová podlaha, pričom sa drevo 
ešte pred osadením ošetrí bezfa-
rebným náterom proti drevokaz-

ným škodcom. Priľahlý pochôdzny 
oceľový plech sa vymení za zvárané 
pozinkované pororošty. Realizá-
ciou projektu sa dokončí kom-
plexná obnova nádvoria stredného 
hradu. Projekt finančne podporil 
Banskobystrický samosprávny kraj 
sumou 10-tisíc eur.

HMF – NTIC 

Prebieha výmena dreveného pódia na strednom nádvorí hraduPrebieha výmena dreveného pódia na strednom nádvorí hradu

Foto: HMF/Marian Mesiarik

Vizualizácia budovy mestského úradu po plánovanej rekonštrukcii. Zdroj: MsÚ
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Poslanci mestského zastupiteľ-
stva vo Fiľakove na svojom 

septembrovom zasadnutí schválili 
zmenu územného plánu. Vďaka nej 
môžu na dvoch dnes nevyužíva-
ných parcelách vzniknúť nové ob-
chody i čerpacia stanica. Pribudnúť 
by mohlo až 40 nových pracovných 
miest. 

Podpora zamestnanosti je jednou 
z priorít vedenia mesta. Vo vlastnej 
réžii pracuje na projekte výstavby 
priemyselnej haly, v ktorej by malo 
vzniknúť 25 až 30 nových pracov-
ných miest. Nepriamo však so zvý-
šením zamestnanosti súvisia aj po-
sledné kroky zastupiteľstva, ktoré 
odsúhlasilo zmenu č. 14 územného 
plánu (ÚP) mesta. Vďaka tomu by 
na nevyužívaných parcelách mesta 
mohli v  najbližších rokoch vyrásť 
nové obchody, sklady či čerpacia 
stanica. Prácu by mohli poskytnúť 
pre desiatky ľudí. 

Mesto k  tomuto kroku pristúpi-
lo na podnet investora, spoločnosti 
Ardis a.s., ktorá stojí aj za vybudo-
vaním obchodného domu S1. Firma 
hradila všetky náklady za zmenu 
ÚP. „Hoci sme ako samospráva jedným 
z najväčších zamestnávateľov v meste, 
máme obmedzené možnosti, ako ďa-
lej podporovať zamestnanosť. Okrem 
priamych investícií, medzi ktoré patrí 
revitalizácia časti priemyselnej zóny, 
prichádza do úvahy zefektívnenie vy-
užitia dostupných mestských parciel, 
ktoré by sme vedeli poskytnúť investo-
rom na vytvorenie nových pracovných 
miest. Okrem klasickej výroby patria 
medzi väčších zamestnávateľov aj ob-

chodné reťazce, ktoré chceme týmto 
krokom prilákať do mesta,“ ozrejmil 
primátor Attila Agócs.

Prvou z  lokalít, ktorej sa zmena 
ÚP týka, je tzv. „Pisárova pusta-
tina“ v  mestskej štvrti 8, ktorá sa 
nachádza pri križovatke frekven-
tovanej cesty I/71 a  Družstevnej 
ulice v  smere na Ratku. Poslanci 
odsúhlasili zmenu jej funkčnosti zo 
skladov a drobnej výroby na plochy 
účelovej vybavenosti - objekty ob-
chodných reťazcov, územie drobnej 
výroby a skladov a čerpaciu stani-
cu. Investor tu v  budúcnosti plá-
nuje vybudovať infraštruktúru pre 
obchody s  parkovaním a  skladmi, 
benzínku, pribudnúť by mala aj ve-
rejná zeleň spolu s ihriskom. Loka-
lita je atraktívna svojím umiestne-
ním, ktoré má výhodné dopravné 
napojenie pre obyvateľov mesta a 
celé spádové územie, bez zvýšenia 
dopravného zaťaženia mesta. Nové 
prevádzky by mohli poskytnúť prá-
cu pre 20 ľudí.  

Druhou lokalitou je „Juh mesta“ 
v 7. mestskej štvrti, ktorá sa nachá-
dza vedľa štadióna FTC, oproti ob-
chodným domom S1 a Tesco. Úpra-
vou ÚP došlo k zmene funkčnosti 
zo súčasných plôch skladov a drob-
nej výroby na plochy účelovej vyba-
venosti s príslušným zázemím. Par-
cela bude využiteľná pre obchodné 
reťazce a sklady, ktoré môžu ľuďom 
poskytnúť ďalších 20 pracovných 
miest. Investor tu plánuje vybudo-
vať aj atraktívny verejný priestor so 
zónou pre šport a oddych. 

Klaudia Mikuš Kovácsová

Portál TRANSPAREX udelil 
mestu Fiľakovo ocenenie Zod-

povedný obstarávateľ 2021 za vyni-
kajúce výsledky v oblasti verejného 
obstarávania v minulom roku. Sa-
mospráva sa s hodnotením A+ ako 

„veľmi zodpovedná“ umiestnila na 

Zmenou územného plánu chce mes-Zmenou územného plánu chce mes-
to prilákať ďalších zamestnávateľovto prilákať ďalších zamestnávateľov

Mesto Fiľakovo

zverejňuje zámer na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 
predaj majetku mesta 

formou obchodnej verejnej súťaže (OVS) č. 04/2022.

Predmetom OVS je uzatvorenie Zmluvy o  budúcej kúpnej zmluve na 
predaj 2 mestských pozemkov o výmere po 16710 m2 osobitne. Viac in-
formácií a podmienky súťaže na www.filakovo.sk

MsÚ

Vo štvrtok 29. septembra za-
sadlo poslednýkrát mestské 

zastupiteľstvo v aktuálnom zložení 
pred blížiacimi sa komunálnymi 
voľbami. Na konci zasadnutia sa s 
kolegami rozlúčili piati dlhoroční 
poslanci, ktorí sa už nebudú o svo-
ju funkciu opäť uchádzať. Zsuzsan-
na Szvorák bola súčasťou zastupi-

Spoza „stobytovky“ na Biskupic-
kej ulici sa počas októbra ozýval 

čulý stavebný ruch. Rekonštrukč-
né práce na spevnených plochách 
boli v plnom prúde. Pribudli nové 
parkovacie miesta zo špeciálnych 
odvodňovacích dlaždíc, nové mo-

Podľa najnovšej analýzy INEKO 
(Inštitút pre ekonomické a so-

ciálne reformy) bolo hospodárenie 
Fiľakova v roku 2021 „výborné“. 
Mesto skončilo zo 141 hodnote-
ných samospráv na 54. mieste, pred 
mnohými okolitými mestami juhu 
Banskobystrického kraja, ktoré 
získali hodnotenie „dobré“. Zo 
šiestich možných bodov Fiľakovo 
získalo vo výslednom hodnotení 5 

Fiľakovo patrí medzi najzodpovednejších 
verejných obstarávateľov 

popredných priečkach spomedzi 
5400 verejných obstarávateľov. 
Medzi hodnotenými približne 1300 
samosprávami samospráva skonči-
la na 39. mieste. 

Správy pripravila: kmk

Mesto vlani hospodárilo na výbornú 
bodov.

Hodnotenie finančného zdra-
via poskytuje komplexný pohľad 
na hospodárenie samospráv, kto-
ré INEKO zostavuje na základe 
vlastnej metodiky. Zahŕňa viaceré 
kľúčové parametre hospodárenia s 
rôznou váhou (celkový dlh, dlhová 
služba, bilancia bežného účtu, zá-
väzky po lehote splatnosti, záväzky 
po splatnosti 60 a viac dní). 

Veľká rekonštrukcia za „stobytovkou“ finišuje 
derné led osvetlenie, chodník zo 
zámkovej dlažby a začalo sa s asfal-
tovaním rozšírenej cesty, vďaka 
ktorej vzniknú dva funkčné jazdné 
pruhy – klasický a zásobovací, čo 
zabezpečí plynulosť cestnej pre-
mávky.

Posledné zasadnutie zastupiteľstva 
teľstva od roku 1998, v rovnakom 
roku sa poslancami stali aj Jozef 
Tankina a Ladislav Szakó. Robert 
Eibner svoju funkciu zastával od 
roku 2002 a Tibor Czupper od 
roku 2010. Odchádzajúcim poslan-
com ďakujeme za ich dlhoročnú 
prácu a prajeme veľa šťastia a úspe-
chov do ďalšieho života.

Lokalita Pisárova pustatina. Foto: kmk

S odchádzajúcimi poslancami. Foto: kmk

Pri asfaltovaní. Foto: kmk
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Po oficiálnym otvorení zasadnu-
tia, schválení a doplnení bodov 

programu rokovania, voľbe návrho-
vej komisie, zapisovateľa a overova-
teľov zápisnice, zasadnutie otvoril 
bod s interpeláciami poslancov. 
Poslanec Flachbart poďakoval mest-
ským policajtom, ktorí ochotne pri-
šli zabezpečiť situáciu po dopravnej 
kolízii v meste, aj keď to nebola ich 
práca. Poslanec Rubint sa informo-
val, ako je to s firmami, ktoré ťahajú 
v  meste káble a  rozkopávajú cesty 
a nechajú tak, ako na ČSA, kde je to 
vybúrané mesiac. Primátor reago-
val, že tiež nie je nadšený, je to na 
viacerých miestach. Náčelník rea-
goval, že to urgovali u firmy. Primá-
tor dodal, že to budú riešiť. Poslanec 
Rubint pokračoval, že by bolo dobré 
tak, ako v minulosti do domácnosti 
vhadzovať rozpis zberu separova-
ného odpadu, lebo dôchodcovia 
si to na internete nevedia pozrieť. 
Riaditeľ VPS Tóth jeho požiadav-
ku zaevidoval. Poslanec Flachbart 
doplnil svoju interpeláciu, že zmi-
zol poklop pri materskej škole, čo 
pracovníci VPS hneď vyriešili, za čo 
ďakuje. Informoval sa, aký je vývoj 
so zaplavovaním „šídskej cesty“ po 
dažďoch. Primátor vysvetlil, že sa 
tam začne asfaltovanie v réžii župy. 
Projekt je podpísaný druhýkrát cel-
kovo za 5,6 milióna – ako mesto 
sme boli súčinní, žiadali sme, aby 
tam zapracovali aj odvod dažďovej 
vody. Nestalo sa a  tak sme objed-
nali my samostatnú projektovú do-
kumentáciu na odvodnenie. Správa 
ciest medzitým nesúhlasila, aby sme 
spravili žľab. Chceli, aby sme najprv 
spravili odvodňovacie rigoly z  ce-
lých viníc a aby sme odvádzali vodu 
z  cesty do súkromných záhrad, až 
potom odviedli vodu popod cestu. 
Stálo by to státisíce eur. Posúdili, 
že dochádza k stekaniu na cestu aj 
kvôli neodborným zásahom majite-
ľov vo svojich záhradách. Pomaly sa 
črtá riešenie, nebude to však jedno-
duché, problematiku riešime už šty-
ri roky. Poslanec Anderko povedal, 
že pri „malej stanici“ smerom na 
Daxnerovu ulicu pri prechode pre 
chodcov je obrovská kaluž pri daž-
ďoch, nedá sa prechod využívať ani 
kaluž autami veľmi obchádzať. Pri-
mátor reagoval, že sa by sa to malo 
asfaltovať zo spomínaného župné-
ho projektu, no dohliadneme na to.

V ďalšom bode viceprimátor Vis-

nyai prečítal vyhodnotenie návrhov 
podaných komisiami pri MsZ. Na-
sledoval bod s monitoringom plne-
nia programového rozpočtu mesta 
a rozpočtu jeho príspevkových 
a rozpočtových organizácií za prvý 
polrok 2022. V  rámci bodu priblí-
žili aktivity a  hospodárenie mest-
ského úradu, VPS mesta, mestského 
kultúrneho strediska a Hradného 
múzea. Zasadnutie pokračovalo 
správou o  činnosti mestskej polí-
cie za II. Štvrťrok 2022. Náčelník 
Benčík informoval, že sa podarilo 
naplniť stav plne spôsobilých poli-
cajtov v počte 9 príslušníkov, dvaja 
ďalší monitorujú kamerový systém. 
Spomenul niekoľko prípadov, kto-
rú museli riešiť, napríklad incident 
po májovom majstrovskom zápase, 
kedy diváci z  Rimavskej Soboty 
napadol domáceho diváka a  došlo 
k  vážnemu trestnému činu lúpeže, 
vec rieši kriminálna polícia. Mest-
ská polícia pomohla pri objasňova-
ní štátnej polícii. Poslanec Anderko 
dal podnet, že rastie čierna skládka 
na Mlynskej ulici. Náčelník rea-
goval, že tam majú kameru, vedia 
o  tom a  pracujú na stotožnení pá-
chateľov. Poslanec Eibner dodal, že 
príchodom zimy sa začína prespá-
vanie bezdomovcov a  neprispôso-
bivých v  bytovkách a  opustených 
domoch. Poprosil o  častejší moni-
toring týchto ľudí.

Ďalšie body boli venované úpra-
ve všeobecne záväzných nariade-
ní mesta (VZN). Prvé z  nich bolo 
VZN mesta Fiľakovo č. 4/2022 o 
poskytovaní sociálnych služieb. 
Dôvodom úpravy cenníka služieb 
je zvyšovanie cien energií a  vstup-
ných surovín a  tiež otvorením 
denného stacionára. Druhým bolo 
VZN č. 3/2022 o zákaze prevádz-
kovania hazardných hier na území 
mesta Fiľakovo v určených dňoch v 
roku 2023. Dôvodom úpravy je, že 
okresná prokuratúra dospela k  zá-
veru, že účinnosť nariadenia môže 
byť len na jeden nasledujúci rok, 
nie neobmedzene, ako bolo v  pô-
vodnom VZN. Zákaz hazardných 
hier bude v  nasledujúcom roku 
v 8 dňoch. V rozprave doplnili, že 
počet herných automatov v  meste 
v  poslednom roku klesol na polo-
vicu. Tretím bol a úprava VZN č. 
7/2021 o výške príspevku na čias-
točnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti mesta. Úpra-
vou sa menili finančné pásma pre 
školské jedálne kvôli enormnému 
nárastu cien surovín aj energií.

V  nasledujúcom bode poslanci 
schválili upravený doplnok č. 14 
k územnému plánu mesta a s tým 
súvisiace VZN č. 6/2022. Zasad-
nutie pokračovalo schvaľovaním 
zmeny v harmonograme Plánu 
hospodárskeho rozvoja mesta Fi-
ľakovo na roky 2022-2030, po-
kračovalo majetkovoprávnymi zá-
ležitosťami mesta. V  tomto bode 
schválili poslanci aj vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na uza-
tvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve odpredaj mestských po-
zemkov na účel výstavby obchodnej 
infraštruktúry (viac sa dočítate na str. 
3, pozn. red.). Zasadnutie pokračova-
lo bodom so správami o kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky mesta. 
Kontroly prebiehali vo veciach pre-
vodov vlastníctva majetku mesta za 
prvý polrok, aktuálnosti vnútor-
ných predpisov mestského úradu, 
výberu poplatkov za parkovacie 
miesta na území mesta a  plnenia 
uznesení mestského zastupiteľstva. 
V bode o aktuálnych záležitostiach 
mesta informovali poslancov o ne-
schválení projektov Catching-up 
regions kvôli chýbajúcemu staveb-
nému povoleniu, ktoré úrady ne-

stihli v termíne vydať, k právoplat-
nosti chýbalo 7 dní. Poslanci preto 
schválili podanie projektov v  inej 
výzve cez IROP. V  bode poslanci 
schválili aj úpravu rozpočtu roz-
počtovým opatrením, v ktorom sa 
nemenil celkový rozpočet, došlo 
len k presunu prostriedkov medzi 
jednotlivými položkami.

V  diskusii sa poslanec Eibner 
poďakoval všetkým spolupracovní-
kom, s ktorými spolupracoval ako 
poslanec, nakoľko končí vo funkcii. 
Pridala sa aj končiaca poslankyňa 
Szvorák, poďakovala za spoluprácu 
a  dôveru a  popriala všetko dob-
ré. Slova sa ujal primátor Agócs. 
Poďakoval sa dlhoročným poslan-
com, ktorí končia vo svojej funk-
cii - Szvorák, Szakóovi, Tankinovi 
a  Eibnerovi za odvedenú prácu. 
Všetci z  nich dostali spomienkový 
balík a  kyticu. Ostatným poslan-
com poďakoval za spoluprácu po-
čas posledného volebného obdobia 
a poprial veľa úspechov poslancom, 
ktorí sa opäť uchádzajú o  svoju 
funkciu. 
Zápisnicu, uznesenie, všetky mate-

riály k  jednotlivým bodom rokova-

nia, ako aj neskrátený videozáznam, 

nájdete na stránke www.filakovo.sk 

v  časti samospráva – mestské zastu-

piteľstvo – zasadnutia MZ.

Kludia Mikuš Kovácsová

Rubrika: Zo zasadnutí MsZRubrika: Zo zasadnutí MsZ
MsZ z 29. septembraMsZ z 29. septembra

Tretie podujatie tohtoročného 
cyklu koncertov pod názvom 

Hudobné ročné obdobia sa usku-
toňilo v piatok 21. októbra 2022 o 
17:00 hod. Hosťami operného ve-
čera boli tenorista Titusz Tóbisz 
a mezzosopranistka Myroslava 
Havryliuk, ktorých na klavíri spre-
vádzala Júlia Grejtáková. Všetci 
traja sú umelcami opery Štátneho 
divadla v Košiciach. Titusz Tóbisz, 
ktorý dosiahol už veľa úspechov 
vo svete opery, pochádza z Rimav-
skej Soboty a má úzky vzťah aj s 
naším mestom, zmaturoval totiž 
na fiľakovskom gymnáziu. Preto 
až tak neprekvapí, že koncert pri-
lákal rekordný počet návštevníkov 
v histórii série podujatí klasickej 
hudby. Nádherný hlas Myrosla-
vy Havryliuk prispel rovnakou 
mierou k peknému zážitku, ktorý 
mnohých zahrial pri srdci. Na kon-
certe zazneli okrem iných úryvky 
z  opier G. Puccini: Turandot, G. 
Bizet: Carmen, G. Verdi: Otello, 
C. Saint-Saens: Samson a Dalila, F. 

Jesenný koncert vážnej hudby prilákal re-
kordný počet návštevníkov

Cilea: Adriana Lecouvreur. Vďačné 
publikum odmenilo účinkujúcich 
po každej odspievanej skladbe 
nadšeným potleskom a na záver 
večera nechýbal ani standing ova-
tion. Posledný, zimný koncert série 
Hudobné ročné obdobia sa usku-
toční 2. decembra a hosťami budú 
uznávaný violista Tomáš Cseh a 
jeho manželka, klaviristka Hiromi 
Ishiguri Cseh.

Hudobné ročné obdobia podpo-
ril Fond na podporu kultúry národ-
nostných menšín.

Júlia Farkašová, MsKS

Foto: MsKS
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Október je príznačný zvýšeným 
počtom podujatí a  aktivít ur-

čených seniorom. V  mesiaci úcty 
k starším sa konajú akcie venované 
jubilantom – seniorom. Po dvoch 
rokoch obmedzení, ktoré stopli 
všetky hromadné podujatia, sa 
konečne aj v  našom meste konali 
oslavy v ich zaužívanom obľúbe-
nom formáte. Opäť prišla možnosť 
spraviť tradičné podujatia spojené 
s  programom, darčekmi, večerou, 
tombolou a  tanečnou zábavou. 
Dôchodcovia si vo Fiľakove mohli 
vychutnať slávnostnú atmosféru 
a  veľké spoločenské stretnutia po-
čas októbra hneď dvakrát.

Oslavy jubilantov zorganizo-
vali členovia Klubu dôchodcov 

pri MsÚ (KD) už v prvý októbrový 
piatok a  zo 49 jubilujúcich členov 
prišla väčšina. Spolu s partnermi či 
známymi a za prítomnosti vedenia 
mesta sa v spoločenskej sále MsKS 

zabávalo 100 slávnostne naladených 
účastníkov. Po krátkom kultúrnom 
programe detí z oboch základných 
škôl na Farskej lúke nasledovali svia-
točné príhovory primátora mesta 
a vedúcej KD, aby potom spoločne 
pozdravili kvietkom a  darčekom 
všetkých prítomných jubilantov. 
Skvelú tanečnú náladu vytvoril DJ 
Marián a po chutnej večeri sa mno-
hí účastníci potešili výhre v tombo-
le. Poďakovanie vedenia KD a jeho 
členov za to, že mohli krásne a dôs-
tojne osláviť tento veľký deň, patrí 
za finančnú, materiálnu a  technic-
kú podporu týmto organizáciám 
a  jednotlivcom: mesto Fiľakovo, 
Angelika Ciriaková, Tibor Palúch, 
Róbert Belko, členky KD za obslu-
hu a ďalšie ceny v tombole, kuchár-
ky z jedálne pri ZŠ Štefana Kohári-
ho II. za výbornú večeru a ostatným, 
ktorí akoukoľvek formou prispeli k  
úspešnej akcii.

Mesiac úcty k starším: Jubilanti si užili slávnostné podujatiaMesiac úcty k starším: Jubilanti si užili slávnostné podujatia

O týždeň neskôr si svojich jubilu-
júcich členov pozvala do spoločen-
skej sály MsKS aj Mestská organi-

zácia JDS vo Fiľakove na tradičné 
podujatie Stretnutie generácií 

XVII. Zo 105 pozvaných jubilantov 
(z takmer 600 člennej základne) 
prijalo pozvanie 82 a  spolu s  ich 
partnermi a pozvanými hosťami sa 
na akcii stretlo celkom 150 účastní-
kov. Ani tu nemohli chýbať čestní 
hostia, vedenie mesta či predsed-
kyňa Okresnej organizácie JDS 
Mária Kúkeľová. O  kultúrny úvod 
sa básničkami postarali žiačky ZŠ 
na Školskej ulici a  ZŠ Štefana Ko-
háriho II., nasledovali slávnostné 

príhovory, hudobnú a  tanečnú 
náladu istili členovia skupiny Mag 
Trio, chutnú večeru opäť pripravili  
kuchárky školskej jedálne. Ceny do 
tomboly poskytli viacerí pravidelní 
i noví sponzori a  členovia výboru 
MsO JDS. Podujatie sa podarilo 
uskutočniť aj vďaka finančnej pod-
pore mesta Fiľakovo. 

Všetkým jubilantom, ktorí sa 
prvej, či druhej akcie nemohli pre 
zdravotné, alebo iné osobné dôvo-
dy zúčastniť, posielajú vedúca KD 
a  predseda MsO aj za ostatných 
svojich členov priania pevného 
zdravia, rodinnej pohody a spokoj-
nosti v ďalších rokoch života.

Mestské oslavy jubilantov sa po 
dvoch rokoch tiež vrátili do obvyk-
lej formy. Zbor pre občianske zále-
žitosti rozposlal začiatkom mesiaca 
158 pozvánok do domácností, kde 
žijú Fiľakovčania, ktorí v  tomto 
roku oslávili 75, 80, 85, 90 alebo 
95 rokov. S jubilantmi sa 20. ok-
tóbra v  dvoch veľkých skupinách 
na mestskom úrade stretli primátor 
Attila Agócs a  jeho zástupca Attila 
Visnyai na Slávnostnom posedení 

s jubilantmi. Na úvod ich pozdra-
vili deti z MŠ na Daxnerovej ulici 

milým programom a  slávnostnú 
atmosféru pozdvihlo aj saxofónové 
sólo žiačky ZUŠ Emmy Fehérovej. 
Po príhovore primátora si všetci 
jubilanti prevzali darčeky, podpí-
sali sa do pamätnej knihy mesta 
a vychutnali si slávnosť so svojimi 
rovesníkmi, bývalými kolegami, su-
sedmi či priateľmi. 

Tí, ktorým zdravotný stav ne-
dovolil prísť osobne, budú darčeky 
postupne doručené domov, prípad-
ne zaslané cez rodinného príslušní-
ka (treba sa preukázať pozvánkou). 

Iveta Cíferová

SÍK-TETŐ BAU KFT.

Ján Suszter
výkonný riaditeľ

Strešná krytina, plechárske práce.

Kontaktné údaje: 0620/299-17-65, 0915 243 911 

suszterjanos@gmail.com

Oslava jubilantov KD. 

Stretnutie generácií .

Prijatie jubilantov na MsÚ. Fotky: Zoltán Schnelczer
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Významné podujatia vo Fiľakove v novembri 2022

03. 11.

Divadlo Portál: Zlatá rybka

Predstavenie pre žiakov ZŠ s VJS
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

09:00

07. 11. 

Divadlo Actores: Sherlock Holmes a záhada rodu 

Baskerville

Predstavenie pre žiakov ZŠ s VJS
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

10:00

08. 11.

Divadelná platforma TREPP: „Oly korban éltem én...“ – 

A jövő iskolája (Škola budúcnosti)

Predstavenia pre žiakov ZŠ a SŠ s VJM
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

08:00

10:00

10. 11.

Predstavenie knihy RNDr. Ľudovíta Gaála s názvom 

„A csend végtelen volt és sötét… – emberek, barlangok, 

történetek“

Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

16:00

12. 11.

Divadlo Thália: Bugrisok (Grobiani)

Predstavenie v maďarskom jazyku.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

18:00

do 
15. 11.

Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť – výstava
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove, Súkromná 
škola umeleckého priemyslu Hodruša – Hámre

do 
15. 11.

 Výstava s názvom EXOTICKÝ HMYZ (zo súkromnej 
zbierky Michala Zachara)
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove 

16. 11.

Őszi Írófesztivál ( Jesenný festival spisovateľov)

Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Szlovákiai Magyar Írók Társasága (Spoloč-
nosť maďarských spisovateľov na Slovensku)
Podujatie prebieha v maďarskom jazyku.

17:00

24. 11.

Dielňa Vekker: Nem csináltam semmit (Nič som neurobil)

Divadelno-výchovné dielne pre žiakov ZŠ s VJM
Miesto: ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Podujatia sa realizujú s finančnou podporou Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín v rámci projektu Umelecká 
dielňa FOLT.

08:00 

11:00

26. 11.

Tanečný dom pre najmenších s ĽH File Banda

Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, OZ 
Iuvenis Neogradiensis

16:00

27. 11.
Zapaľovanie adventných sviečok

Miesto: pred budovou gymnázia 
Organizátor: ZO Csemadok Fiľakovo

11:45

01. 12.

Vernisáž výstavy oblátnic s názvom „Sladké Vianoce“  

Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Exponáty poskytnú: Novohradské múzeum a galéria v 
Lučenci, Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej 
Sobote, Vilmos Ladóczki

16:00

02. 12

Hudobné ročné obdobia – Zimný koncert vážnej hudby

Účinkujú: Tamás Cseh & Hiromi Cseh Ishiguri (duo 
viola a klavír)
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

17:00

* organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu

Dňa 08. 10. 2022 vo výbornej ná-
lade a za účasti takmer sto zá-

ujemcov sa uskutočnil prvý taneč-
ný dom pre najmenších s ľudovou 
hudbou File Banda. Organizátormi 
podujatia boli Mestské kultúrne 
stredisko vo Fiľakove a občianske 
združenie Iuvenis Neogradiensis, 
ktorí pre túto vekovú kategóriu 
prvýkrát usporiadali podujatie toh-
to charakteru. Program sa začal pre 
batoľatá s rodičmi pod vedením 
Alice Környei, po ktorom nasledo-
vali hudobno-tanečné aktivity pre 
škôlkarov a žiakov prvého stupňa. 
Laura Burovincz vyučovala choro-
vodné hry, škola spevu prebiehala 
pod vedením speváckej skupiny 
Foncsik, hudobný doprovod zabez-
pečovala ľudová hudba File Banda, 
školu tanca viedli bývalí tanečníci 
FS Rakonca Angéla a Dániel Gás-
párovci. Posledný scénický prejav 
FS Rakonca sa udial na jubilejnom 
galaprograme z príležitosti 25. vý-
ročia založenia súboru, mladšia 

generácia pôsobiaca v DFS Kis 
Rakonca sa lúčila na Celoštátnej 
súťažnej prehliadke v Liptovskom 
Mikuláši a na 67. Folklórnom festi-
vale vo Východnej. Netajíme sa tým, 
že realizáciou tanečných domov 
pre najmenších sledujeme zároveň 
aj cieľ oživenia stagnujúcej činnosti 
a vychovanie nástupníkov súboru. 
Tanečný dom pre najmenších bude 
prebiehať s mesačnou pravidelnos-
ťou, v maďarskom jazyku. Toho 
roku sa uskutočnia ešte dve podu-
jatia: 26. novembra a 10. decembra, 
ako súčasť predvianočného progra-
mu, pod názvom Örvendezzünk.

Norbert Varga, MsKS

Takmer sto účastníkov na prvom tanečnom 
dome pre najmenších

Fiľakovské spevácke zbory majú 
za sebou rušné obdobie. Na 

krídlach medzinárodných melódií 
sa mohli diváci vznášať tento rok 
už po štrnástykrát v rímskokato-
líckom kostole, kde bol koncert or-
ganizovaný Ženským speváckym 
zborom Melódia. Mužský spevác-
ky zbor Pro Kultúra organizoval 
Festival zlatých šlágrov a nestarnú-
cich evergreenov po štvrtýkrát.

Na podujatí Ženského spevác-
keho zboru Melódia vystúpili 
Sláčikové kvarteto Divertimento, 
Mužský spevácky zbor Pro Kultúra, 
organistka Csilla Matuz a Miešaný 
spevácky zbor Jánosa Palotásyho z 
mesta Jászberény. Zborové stretnu-
tie s názvom Na krídlach medzi-
národných melódií sa prvýkrát 
uskutočnilo vtedy, keď umelecké 
vedenie zboru prevzala Katalin Si-
mon Makainé. Odvtedy majú za se-
bou už veľa vydarených koncertov, 
ku ktorým úspechu dopomohli aj 

účinkujúci na vysokej interpretač-
nej úrovni. Stretnutie bolo zároveň 
koncosezónnym koncertom Žen-
ského speváckeho zboru Melódia, 
kde si diváci mohli nielen oddých-
nuť, ale aj načerpať duchovné sily.

Vďaka Mužskému speváckemu 
zboru Pro Kultúra a ich hosťujú-
cim zborom čakalo záujemcov 1. 
októbra v mestskom kultúrnom 
stredisku cestovanie v čase a dobrá 
atmosféra. V rámci večera vystúpili 
Miešaný spevácky zbor Blaha Lu-
jza z Rimavskej Soboty, Spevácky 
zbor Mihálya Székelya z Jászberé-
nyu a Spevokol Zoltána Kodálya z 
Galanty. Na rozdiel od zvyku, sku-
piny nepredviedli iba zborové diela. 
V duchu radostnej hudby zabávali 
publikum klasickými skladbami, 
cirkevnými piesňami, ľudovými 
piesňami a evergreenovými hitmi, 
takže podujatie sa stalo ozajstnou 
oslavou spevu. 

Emese Agócs Szvorák, preklad: jf

Fiľakovčania si mohli užiť kvalitné koncerty

Foto: Norbert Varga

Foto: Zoltán Schnelczer
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V minulom čísle Fiľakovských 
zvestí sme vás informovali o 

aktivitách, ktoré sme podnikli po-
čas letných prázdnin a na začiatku 
školského roka. Neboli však jedi-
nými zaujímavosťami, s ktorými by 
sme vás radi oboznámili.

V rámci pripomienky nášho ju-
bilea sa pokúšame založiť ďalšiu 
tradíciu – divadelný festival štu-
dentských divadiel. Jeho nultý roč-
ník dostal názov „Divadelný festival 
bez hraníc“ a prebiehal od 18. do 23. 
septembra. V súvislosti s názvom 
festivalu si pripomeňme myšlien-
ku Józsefa Attilu – „Je jedno divadlo, 
nekonečné a žije v nás...“. A festival 
bol navyše podporený programom 
Határtalan, ktorého cieľom je bu-
dovať medzimaďarské regionálne 
kontakty, osobné kontakty a zážit-
ky. V rámci programu sa žiaci ma-
ďarských škôl zúčastňujú triednych 
výletov do oblastí susedných krajín 
obývaných Maďarmi, čím získavajú 
osobnú skúsenosť s Maďarmi v za-
hraničí a   komunitami, ktoré tam 
žijú.

Fiľakovské gymnázium bolo vždy 
aktívne v oblasti budovania vzťahov, 
keďže je už dve desaťročia súčasťou 
veľkého medzinárodného projektu 
ôsmich stredných škôl „Komuniká-
cia medzi kultúrami v   Karpatskej 
kotline“. Mimo toho sa do nášho 
vyučovacieho procesu úspešne za-
budoval aj program Európskej únie 

- Erasmus+, ktorý podporuje európ-
ske vzdelávanie, odbornú prípravu 
a šport.

Tento rok, vďaka osobným 
kontaktom, nás navštívili učitelia 
a  študenti Odborného umelecké-
ho gymnázia Nemes Nagy Ágnes 
z   Budapešti z odboru herectvo, 
aby v rámci festivalového týždňa 
nadviazali kontakty medzi škola-
mi a spoznávali kultúru Slovenska. 
Študenti z Budapešti si môžu doma 
rozširovať svoje vedomosti o di-
vadle a filme na najvyššej úrovni a to 

bolo vidieť aj na ich predstaveniach, 
ktoré si najviac mohli vychutnať fi-
ľakovskí študenti. Priniesli so sebou 
rozprávku Sakura, ktorá spracúva 
niekoľko japonských príbehov v ré-
žii Attilu Ecka a Balázsa Feketeho. 
Scénická hra Crom Cruach privied-
la k životu rozprávky o Škótoch, 
Íroch a Sasoch. „Vzrušujúce témy, 
s   veľmi kreatívnym prístupom 
a   veľkolepými riešeniami“ – bolo 
počuť od študentov z publika.

Študentský divadelný súbor fiľa-
kovského gymnázia Apropó obliek-
lo príbeh Remixáth do nového šatu, 
ktoré vzniklo na motívy štyroch 
príbehov Kálmána Mikszátha  - „a 
tu išlo o nás, dobrých Palócov“ - na-
značovalo publikum. Budapeš-
ťanom sa páčilo najmä to, že náš 
druhý študentský divadelný súbor 
Zsibongó, divadelne stvárnil  stá-
ročnú históriu mesta Fiľakovo. Tak 
sa účastníci programu Határtalanul 
zážitkovo dozvedeli o nás, Fiľakov-
čanoch.

Výlety boli samozrejmou súčas-
ťou týždenného spoločného progra-
mu, a tak sa účastníci vybrali po sto-
pách Kálmána Mikszátha, Sándora 
Máraia, Mihálya Tompu a Imreho 
Madácha a absolvovali aj návštevy 
hradov Fiľakovo, Salgó a Somoskő. 
Kvízy, súťaže, voľnočasové progra-
my, jazda na koni a spoločné va-
renie posilnili budovanie vzťahov 
a vytvorili možnosti na priateľstvá 
medzi žiakmi. Podľa našej kolegyne, 
Zsuzsi Szvorák, ktorá bola hostiteľ-
kou a organizátorkou tohto týždňa, 
bolo úžasné vidieť, ako sa toľko 
mladých talentov stretávalo, učilo 
sa jeden od druhého a tešilo sa je-
den z druhého.

Na záver musíme s najhlbším 
zármutkom informovať o nenahra-
diteľnej strate našej školy, keď nás 
počas prázdnin navždy opustil náš 
dlhoročný kolega István Böszörmé-
nyi. Česť jeho pamiatke!

 Juraj Péter, riaditeľ

Máme za sebou prvé dva me-
siace, ktoré boli na našej 

ZŠ na Školskej ulici nabité špor-
tovými aktivitami, poznávacími 
exkurziami, ale i  dobročinnou ak-
ciou. V piatok 23. septembra sa na 
škole uskutočnila verejná zbierka 
Biela pastelka na podporu ľudí so 
zrakovým postihnutím. Každoroč-
ne ju organizuje Únia nevidiacich 
a  slabozrakých Slovenska. Osveta 
žiakov prebehla po jednotlivých 
triedach, deviatačky Sofia a  Alexa 
odmenili deti za príspevok do pok-
ladničky malým darčekom. Veríme, 
že sme aj my sumou 154,11 eur po-
mohli k získaniu ďalších pomôcok 
pre slabozraké deti. 

V  septembri bezmála 80 žiakov 
dostalo opäť príležitosť naučiť sa 
plávať na plavárni v  neďalekom 
Šalgotarjáne. Základný trojdňový 
výcvik absolvovali tretiaci a štvrtá-
ci, zdokonaľovací päťdňový výcvik 
bol určený pre piatakov a šiestakov. 
Plavci boli veľmi šikovní, osvojili 
si viaceré plavecké techniky a  tré-
novali aj skoky do vody. V  rámci 
Európskeho týždňa športu učitelia 
telesnej a  športovej výchovy Patrí-
cia Farkašová a  Lukáš Mitter zor-
ganizovali aj 1. ročník futbalového 
turnaja pre fiľakovské školy. Poča-
sie futbalistom prialo a  zašportova-
li si za aktívneho povzbudzovania 
spolužiakov.

Pripomenuli sme si aj Medziná-
rodný deň jazykov reláciou v škol-
skom rozhlase. Dňa 27. septembra 
sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili 
jazykových workshopov organi-
zovaných Štátnou vedeckou kniž-
nicou v Banskej Bystrici. Vypočuli 
si prednášky a výhody učenia sa 
cudzích jazykov v rámci anglickej, 
španielskej a ruskej sekcie. Hravou 
formou si prevetrali svoje vedo-
mosti o jazykoch a víťazkou Jazy-
kového orieška sa stala Nina Mu-
rínová zo 7. A triedy, gratulujeme! 
Exkurziu pripravili učiteľky anglic-

kého a nemeckého jazyka  Andrea 
Reiszová  a Lilla Hegyi Leck.

Festival vedy Európska noc vý-
skumníkov sa konal 30. septembra 
v Banskej Bystrici, zúčastnili sa ho 
siedmaci a ôsmaci s učiteľkami An-
dreou Fehérovou a Anetou Buriso-
vou. Špeciálnou cieľovou skupinou 
projektu boli deti v školskom veku, 
dôraz bol kladený predovšetkým 
na zvýšenie ich záujmu o štúdium 
prírodných vied a technických 
smerov.  Prostredníctvom zaují-
mavých pokusov a interaktívnych 
ukážok prezentujúci žiakom uká-
zali, že za všetkými javmi okolo 
nás a dejmi v prírode sú vedecké 
vysvetlenia a princípy. 

Na tohtoročný 6. október vo 
Viedni len tak nezabudnú žiaci 8. 
a 9. ročníka našej školy. Chvíľu boli 
cestovateľmi (veselá jazda autobu-
som na historicko-geografickú ex-
kurziu do Viedne), na chvíľu sa stali 
súčasťou krásy, luxusu zámožného 
života   cisárovnej Sissi a   Fran-
tiška Jozefa I. (návšteva Zámku 
Schönbrun), chvíľu sa ocitli v koži 
stopárov (dobrodružné blúdenie 
v zámockom labyrinte),  chvíľu 
si vychutnávali stretnutie a pó-
zovanie so svetovými hereckými, 
speváckymi, športovými či his-
torickými osobnosťami (návšteva 
Múzea voskových figurín Madame 
Tussauds)  a na chvíľu sa odviazali, 
vyšantili na adrenalín dvíhajúcich 
atrakciách či  sa pokochali výhľa-
dom na Viedeň v ruskom kole spo-
lu so svojimi pedagógmi (návšteva 
zábavného parku Prater).  Domov 
sa vrátili všetci zdraví, spokojní, 
bohatší o zážitky, dobrodružstvá 
a nové poznatky. Exkurziu zor-
ganizovala učiteľka Erika Farka-
šová, žiakov sprevádzali aj Tímea 
Gulyásová, Alica Tomiová a Silvia 
Koroncziová.  O ďalších aktivitách 
sa dočítate na internetovej alebo FB 
stránke školy.

Diana Szabová, Alica Tomiová

Jubilejný rok vo fiľakovskom gymnáziuJubilejný rok vo fiľakovskom gymnáziu Úspešný začiatok školského roka    Úspešný začiatok školského roka    
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Tiráž

Ani sme sa nenazdali, prešlo 
leto s  veľkými horúčavami   

a  v  septembri sa opäť otvorili brá-
ny pre naše deti v novom školskom 
roku 2022-2023. MŠ prevádzkuje 
v  novom školskom roku 8 tried, 
z  toho 4 triedy s  VJS a  4 triedy 
s  VJM. Spolu navštevuje MŠ 146 
detí. Z  toho v  triedach s  VJS 69 
detí a  v  triedach s  VJM 77 detí. 
Predškolákov, ktorí majú povinnú 
predškolskú dochádzku, je spolu 
69. Z toho v triedach s VJS 25 detí 
a  v  triedach s  VJM 44 detí. V  mi-
nulom školskom roku odišlo od nás 
spolu 64 detí do základných škôl, 
ktorí v  súčasnosti navštevujú už 1. 
ročník v základných školách mesta 
Fiľakovo. Zápisu do našej materskej 

školy sa zúčastnilo 71 detí. Všetkým 
deťom sa vyhovelo a boli prijatí do 
našej MŠ k 1.septembru 2022. 

Materská škola má obnovenú 
fasádu, doplnili sa preliezky a  hoj-
dačky na školskom dvore. K začiat-
ku školského roka sme vytvorili 
novú rozprávkovú miestnosť – od-
dychovú zónu, kde si deti môžu na 
relaxačných sedacích vakoch od-
dýchnuť a  vypočuť rôzne rozpráv-
ky. Doplnil sa do tejto miestnosti 
koberec, nábytok a množstvo roz-
právkových knižiek v  maďarskom 
i  slovenskom jazyku ako aj množ-
stvo maňušiek a mobilné divadiel-
ko. Vzdelávacie aktivity v  tejto 
miestnosti sa dopĺňajú aj relaxač-
nou hudbou.  Ďalej škola zakúpila  

Opäť sa otvorili brány MŠ na Daxnerovej ulici

„Biela pastelka je symbolom nevidi-
teľných línií, symbolom sveta nevi-

diacich, príležitosťou prejaviť ľudskú 
ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľa-
dať riešenia v často ťažkých situáciách, 
kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Bie-
la pastelka znamená svetlo, keď okolo 
je tma.“

Pod záštitou Únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska sa 23. sep-
tembra 2022 uskutočnila aj na našej 
škole ZŠ Farská Lúka slovenská ve-
rejná zbierka Biela Pastelka, ktorú 
už tradične organizujeme v rámci 
preventívneho programu. Zbier-
ka sa vykonáva do zapečatených, 
prenosných pokladníc vo vestibule 
našej školy. Poďakovaním za dob-
rovoľný príspevok bola symbolic-
ká drevená pastelka, ktorú dostal 
každý prispievajúci. Koordinátorky 
tejto zbierky boli žiačky šiesteho 
ročníka Liliana Sznidová a Vanesa 
Goldčiterová, ktoré sa stali peer 
aktivistkami našej školy. Nakoľko 
sa tejto problematike nevidiacich 
pravidelne venujeme vo svojich 
preventívnych programoch, žiaci 
a rodičia prejavili aj tento rok svoj 
záujem podporiť túto ušľachtilú 

zbierku. Od rána sa striedali deti 
s rodičmi a pedagógmi našej školy 
pri zapečatenej pokladničke a  pri-
spievali zrakovo postihnutým na 
dofinancovanie aktivít, ktoré im 
pomáhajú začleniť sa do bežného 
života. 

Tejto téme sa budeme venovať 
aj v  rámci týždňa prevencie v  no-
vembri, kedy sme si pozvali Renátu 
Oláhovú z  Únie nevidiacich a  sla-
bozrakých. S  Kvetkou Bedeovou, 
taktiež nevidiacou, ktorá je mamič-
kou našej žiačky, pripravia besedu, 
predstavia nám pomôcky, ktoré 
nevidiacim a slabozrakým uľahčujú 
každodenný život, priblížia Brail-
lovo písmo a  porozprávajú deťom 
o ich neľahkej životnej situácii.                                         

Judita Ivaničová, 

koordinátor prevencie

k začiatku školského roka novú in-
teraktívnu tabuľu s príslušenstvom 
a  množstvom interaktívnych hier 
a vzdelávacích programov. Interak-
tívne tabule má MŠ už v 4 triedach 
a  sú veľmi  nápomocné pri pred-
primárnom vzdelávaní detí. Ma-
terská škola v tomto roku úspešne  
ukončila medzinárodný projekt  
Erasmus + v  triedach s  VJM a  vo 
finálnej fáze vydala metodickú kni-
hu pod názvom: „Palóc mesebeszéd 
bábbal“  (Palócke rozprávky s báb-
kami) a  ďalšie 3 metodické knihy 
partnerských materských škôl 
z  Maďarska a Rumunska, ktoré 
budú nápomocné ako pre začína-
júce učiteľky, tak aj pre študentov 
strednej pedagogickej školy, ktorí 
aj v  tomto školskom roku budú 

k  nám chodiť na súvislú pedago-
gickú prax a vzdelávať sa  v oblasti 
predprimárneho vzdelávania. Naša 
škola je otvorená novým výzvam 
a  možnostiam, pedagogický ko-
lektív sa nebráni novým metódam, 
možnostiam a vzdelávaniu sa. Uro-
bíme všetko pre to, aby sa detičky 
u  nás cítili šťastné a  boli zdravé 
k spokojnosti ich rodičov.

Danica Vargová, riaditeľka

Biela pastelka 2022

Dobrovoľní hasiči vo Fiľakove 
zorganizovali už po piatykrát 

hasičskú súťaž Železný hasič Novo-
hradu. Aktuálneho ročníka sa zú-
častnilo 25 súťažiacich zo 14 miest 
a obcí Slovenska. Podľa predsedu 
zboru Mariana Mesiarika pripra-
vená dráha simulovala reálny zásah 
hasičov, súťažiaci dráhu zdolávali 
v zásahovom odeve a s dýchacím 
prístrojom na chrbte. Náročná trať 
viedla z dolného nádvoria hradu až 
na ochodzu Bebekovej veže. 

„Chcel by som sa poďakovať na-
šim sponzorom za podporu podujatia 
a  členom zboru za oddanú prípravu 
a aktívnu účasť na podujatí,“ doplnil 
predseda.

Hasiči súťažili na hrade už po piatykrát
Umiestnenia:
Muži do 35 rokov:

1. František Ridzoň (TFA Team Slo-
vakia)
2.  Anton Švorc (Firesystem)
3. Gabriel Kelemen (DHZ Fiľakov-
ské Kováče)
Muži nad 35 rokov:

1. Eduard Ťapucha (DHZ Hodru-
ša-Hámre)
2. Michal Pipíška (DHZ Ráztočno)
3. Miroslav Fajka (DHZ Ráztočno)
Ženy: 

1. Alžbeta Ťapúchová (DHZ Hodru-
ša-Hámre)
2. Noémi Koroncziová (DHZ Ra-
dzovce)
3. Diana Iždinská (DHZ Čamovce)

kmk

Foto: archív Mariana Mesiarika


