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Po nútenej dvojročnej pande-
mickej prestávke sa kultúrne 
podujatia vo Fiľakove naplno 
rozbiehajú.         5. strana

Veľká noc na hrad 
prilákala tisíc ľudí

Vďaka úspešnému projektu 
pribudli na troch základných 
školách nové učebne techniky 
či IT vybavenie.   2. strana  

Žiakom budú slúžiť 
nové odborné učebne

Osud hlavnej železničnej 
stanice je ohrozený. Už nemá 
slúžiť ako miestna nástupná 
a výstupná stanica.  3. strana 

Spísali petíciu na 
záchranu stanice
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Projekt zriadenia denného stacionára pre 
seniorov vo Fiľakove má za sebou ďalší 

veľký míľnik. Vo štvrtok 28. apríla vedenie 
mesta odovzdalo zrekonštruovanú budovu 
budúceho stacionára neziskovej organizácii 
Nezábudka. Prvý klienti budú môcť nastúpiť 
na jeseň.

Zámer zriediť denný stacionár pre seniorov 
a  imobilných klientov v  časti budovy bývalej 
ZUŠ na Koháryho námestí ohlásila samosprá-
va približne pred šiestimi rokmi po tom, čo sa 
z  budovy v  roku 2015 odsťahovala základná 
umelecká škola. Po náročnej administratívnej 
príprave sa mesto v roku 2019 zapojilo do vý-
zvy cez IROP, v rámci ktorej žiadalo dotáciu 
na obnovu budovy. Vďaka úspešnému projek-
tu sa ju podarilo komplexne zrekonštruovať. 
Vďaka zatepleniu obvodového plášťa, strechy, 
stropu i podlahy či  výmene všetkých okien 
a  dverí sa znížila jej energetická náročnosť. 
Budova dostala novú elektroinštaláciu a sa-
nitnú inštaláciu, nové ústredné vykurovanie a 
vetranie s rekuperáciou tepla. Vchod sa presu-
nul na južnú stranu, vo vnútri sa vytvorila spo-
ločenská miestnosť, kuchynka na výdaj jedál, 
sklady, kancelária, dve oddychové miestnosti, 
hygienická zóna s kúpeľňami a šatne. Kapaci-
ta stacionára je pre 10 osôb, klienti budú môcť 
nastúpiť na jeseň tohto roka. Prvými klientmi 
budú seniori, ktorým sa doposiaľ poskytovala 
opatrovateľská služba v ich domácnosti.

Podľa primátora Attilu Agócsa mesto cel-
kovo do projektu preinvestovalo približne 
287-tisíc eur. „Myslím si, že sa nám podarilo 
vytvoriť tu priestor, ktorý je krásne pripravený a 
zariadený tak, ako to potrebujeme na 21. storočie. 
Priniesli sme do tohto priestoru úplne novú sociálnu 
službu, ktorá je možno málo poznaná, ale veľmi po-
trebná aj v našom malomestskom prostredí. Verím, 
že stacionár bude slúžiť obyvateľom Fiľakova, ale aj 
mikroregiónu,“ vyjadril sa primátor.

Vedenie mesta budovu odovzdalo nezis-
kovej organizácii Nezábudka, ktorá bude jej 

prevádzkovateľom. Organizácia už v  meste 
prevádzkuje domov sociálnych služieb, posky-
tuje tiež opatrovateľskú a  prepravnú službu 
či služby jedálne. Podľa riaditeľky Márie Veli-
kej bude v stacionári poskytovaná ambulant-
ná služba, ktorá pre klientov nepredstavuje 
taký stres, ako umiestnenie do domu sociál-
nych služieb. „Klient ostáva v svojom prirodzenom 
prostredí, v rodine alebo vo svojom byte, a iba počas 
dňa je v stacionári, kde je oňho postarané a rodina 

Mesto odovzdalo zrekonštruovanú budovu denného stacionáraMesto odovzdalo zrekonštruovanú budovu denného stacionára

môže pokojne odísť do práce a venovať sa svojim po-
vinnostiam. V prípade osamelo žijúcich osôb pobyt v 
stacionári znamená vytrhnutie zo samoty, trávenie 
času v prítomnosti známych, ale aj poskytnutie jedla 
a  možnosti základnej hygieny. Pre nás bude staci-
onár znamenať odľahčenie opatrovateľskej služby, 
nakoľko sa  jeden zamestnanec bude môcť starať 
o viac osôb počas celého dňa," doplnila. 

Klaudia Mikuš Kovácsová

Fotky: Zoltán Schnelczer
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Samospráva Fiľakova sa pustila 
do prípravy nových strategic-

kých dokumentov. Pracuje na no-
vom programe hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta, vypra-
covať dáva aj nový územný plán. 
Ako informoval primátor mes-
ta Attila Agócs, nové dokumenty 
tvoria dôležitý strategický základ 
pri plánovaní budúcich investí-
cií do  rozvoja mesta. „Predošlý 
program rozvoja mesta, ktorý bol 
vypracovaný na roky 2015-2023, sa 
nám podarilo splniť na 97 percent. 
Okrem v ňom zadefinovaných projek-
tov sme zároveň zrealizovali aj množ-
stvo ďalších, s ktorými sa v programe 
nepočítalo a  boli reakciou mesta na 
zverejnené výzvy. V  súčasnosti preto 
musíme zadefinovať, kam sa v  stred-
nodobom hľadisku má mesto uberať, 
akým smerom sa bude rozvíjať,“ pri-
blížil s  tým, že strategický plán 
s  názvom Program hospodárske-
ho rozvoja a  sociálneho rozvoja 
mesta Fiľakovo bude vypracova-

ný na rozmedzie rokov 2022 a 
2030. 

Program má podľa samosprávy 
slúžiť aj ako podklad na vypraco-
vanie nových projektových záme-
rov a podávanie žiadostí o dotácie. 
Zároveň bude úzko prepojený s 
rozpočtami mesta na najbližšie 
roky. „Hlavnými oblasťami, na kto-
ré chceme program zamerať, budú 
znižovanie energetickej náročnosti 
školských a  iných verejných budov 
v majetku mesta, ďalej rozvoj cestnej 
infraštruktúry, vrátane technickej 
infraštruktúry zameranej na záso-
bovanie priemyselnej zóny a  treťou 
oblasťou bude rozvoj športovej infraš-
truktúry,“ ozrejmil.

Podľa Eriky Anderkovej, ko-
ordinátorky prípravy a  stratégie 
programu, bude na dokumente 
pracovať 40 až 45 ľudí rozde-
lených do piatich pracovných 
skupín. „Jednotlivé skupiny budú za-
merané na oblasti vzdelávania, kul-
túry, športu a  cestovného ruchu; na 

sociálnu oblasť, zamestnanosť a zdra-
votníctvo; strategickú a  dopravnú 
infraštruktúru a životné prostredie; 
rozvoj modernej samosprávy a  bez-
pečnosti a tiež na podnikanie, digitali-
záciu a inovácie,“ vymenovala.

Ako ďalej pokračovala, v súbehu 
s  prípravou programu hospodár-
skeho rozvoja mesta samosprá-
va začala aj s  prípravou nového 
územného plánu. Aktuálne platný 
územný plán bol vypracovaný 
ešte v roku 1999, účinný je od ja-
nuára roku 2000. Aktualizáciou 
prešiel v  rokoch 2006 až 2008. 

„Okresný úrad Banská Bystrica ako 
nadradený orgán štátnej správy, kaž-
dý rok pri vydávaní súhlasu k zme-
nám a  doplnkom územného plánu 
odporúča, vzhľadom k vysokému poč-
tu zmien a doplnkov a strate prehľad-
nosti, zabezpečiť vypracovanie nového 
územného plánu mesta. To je však ča-
sovo aj finančne veľmi náročný pro-
ces,“ priblížila Anderková s  tým, 
že mesto plánuje v roku 2023 na 

spracovanie nového územného 
plánu využiť dotáciu od minister-
stva dopravy.

Podľa samosprávy bude nový 
územný plán úzko prepojený 
s  novým programom rozvoja 
mesta. „V novom územnom pláne bu-
deme vedieť zohľadniť všetky schvále-
né strategické rozhodnutia z  progra-
mu rozvoja. Vďaka tomu predídeme 
v  budúcnosti mnohým problémom, 
napríklad pri výstavbe nových objek-
tov na pozemkoch, na ktorých by to 
podľa súčasného územného plánu ne-
bolo možné. Nanovo si zadefinujeme, 
ktorá časť mesta má na aký účel slúžiť 
a  upraceme chaotické časti,“ doplnil 
primátor. 

Nový program hospodárskeho 
rozvoja chce samospráva dokon-
čiť v priebehu tohto roka. Nároč-
ný územný plán by chceli mať ho-
tový v priebehu najbližších troch 
rokov.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Fiľakovo pripravuje strategické dokumenty, ktoré ovplyvnia jeho budúcnosťFiľakovo pripravuje strategické dokumenty, ktoré ovplyvnia jeho budúcnosť

Tri základné školy vo Fiľakove 
dostali nové učebne a  zaria-

denie, ktoré im umožnia skvalitniť 
odborné a inkluzívne vzdelávanie 
žiakov. Učebne zamerane na ma-
nuálne zručnosti i IT technológie 
odovzdalo mesto do užívania 
v stredu 13. apríla.

Vďaka projektom mesta, kto-
ré podporila MAS Partnerstvo 
Južného Novohradu, dostali dve 
základné školy celkom nové tech-
nické učebne a  tretia moderné 
IT vybavenie. Projekt v  hodnote 
vyše 70-tisíc eur podporila MAS 
dotáciou približne 50-tisíc eur, 
zvyšok samospráva dofinancova-
la z vlastných prostriedkov. „Je to 
výsledok dvojročnej náročnej práce a 
som veľmi rád, že učebne budú slúžiť 
generáciám detí. Nakoľko sú, kvôli 
byrokratickej náročnosti, tieto pro-
jekty prvými zrealizovanými v rámci 
nášho dotačného programu, verím, že 
Fiľakovo bude inšpirovať aj ostatných 
a úspešných projektov bude čoraz 
viac,” povedal Milan Spodniak z 
MAS Partnerstvo Južného Novo-
hradu, starosta Ratky.

Na základnej škole Štefana II. 
Koháriho mesto zriadilo učebňu 
techniky s odborným vybavením 
a učebnými pomôckami v  hod-
note približne 32-tisíc eur, vďaka 
ktorým vzniklo podnetné pros-

tredie na rozvoj praktických zruč-
ností žiakov. 

Na základnej škole Farská 
lúka s  vyučovacím jazykom slo-
venským rovnako vznikla nová 
učebňa techniky za vyše 24-tisíc 
eur. Na rozdiel od ZŠ Koháriho, 
ktorá sa je zameraná na manu-
álne zručnosti žiakov, učebňa na 
Farskej lúke je určená aj na vý-
učbu IT technológií a  predmetu 

„malý ekologický farmár“. Súčas-
ťou novej učebne je aj moderná 
3D tlačiareň.

Na základnej škole Školská sa 

projekt zameral na obnovu už 
existujúcej učebne informatiky, 
do ktorej mesto nakúpilo nové 
IT vybavenie za bezmála 15-tisíc. 
Vďaka projektu sa tak zmoder-
nizuje vyučovanie informatiky i 
ďalších predmetov, a  zároveň sa 
škole znížia náklady na energie. 

„Vďaka týmto projektom sa nám po-
darilo vytvoriť odborné učebne s  ka-
pacitou pre približne 40 žiakov našich 
škôl. Nie sú len pre Fiľakovčanov, 
nakoľko naše školy na druhom stup-
ni navštevujú aj deti z okolitých obcí 
mikroregiónu. Veríme, že sme im vy-

Mesto vybudovalo na školách nové odborné učebneMesto vybudovalo na školách nové odborné učebne

tvorili krajšie prostredie a podmienky, 
aby aj oni „pričuchli“ k  životu práce, 
či už manuálnej alebo v oblasti infor-
matiky. Tešíme sa, že sa nám podarilo 
tento komplikovaný projekt dotiahnuť 
do úspešného konca,“ povedal pri-
mátor Attila Agócs.

Na našej štvrtej fiľakovskej zák-
ladnej škole – ZŠ Mocsáryho s vy-
učovacím jazykom maďarským – 
mesto vybudovalo nové odborné 
učebne s kompletným vybavením 
ešte v roku 2019. 

Klaudia Mikuš Kovácsová

Učebňa ZŠ Koháriho pred rekonštrukciou. Učebňa ZŠ Koháriho po rekonštrukcii. Fotky: Zoltán Schnelczer.

ZŠ Školská. ZŠ Farská lúka.
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S  účinnosťou od 1. júna 2022 dochádza 
vo Fiľakove na základe prijatého VZN č. 

1/2022 k  zvýšeniu hornej hranice otváracie-
ho času prevádzok s  pohostinskou činnosťou 
a  zariadení, kde sa podávajú alkoholické ná-
poje, a to v pracovné dni do 23:00 hodiny. Zá-
roveň však dochádza k  zníženiu otváracieho 
času z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu, 
a to maximálne do 00:00 hodiny. K  tomuto 
kroku bolo mesto nútené pristúpiť z  dôvodu 
vlaňajšej násilnej trestnej činnosti v  letných 
mesiacoch, ktorá priamo súvisela s predajom 
a  konzumáciou alkoholických nápojov v  nie-
ktorých prevádzkach, pričom v piatky a sobo-
ty bol otvárací čas povolený až do 02:00 hodi-

Otváracie hodiny pohostinstiev sa od júna zmeniaOtváracie hodiny pohostinstiev sa od júna zmenia
ny. Všetci podnikatelia, ktorých prevádzková 
doba prevádzkarne je v  rozpore s  týmto no-
vým nariadením, sú povinní do 30. júna 2022 
upraviť prevádzkovú dobu prevádzkarne pod-
ľa tohto nariadenia. 

Podnikatelia, ktorí majú záujem o  inú pre-
vádzkovú dobu, môžu na jej priznanie podať 
žiadosť na mestský úrad o povolenie osobitnej 
prevádzkovej doby, ale prevádzkovateľ nemá 
právny nárok. Schválenie takýchto žiadostí 
bude patriť do kompetencie mestského zastu-
piteľstva.

Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej 
správy MsÚ

Vedeli ste, že...
v roku 1998 sa vo Fiľakove konala súťaž 
v  „armwrestlingu“, čiže v pretláčaní rukou? 
V tomto roku Slovenská asociácia pretláča-
nia rukou zorganizovala viacero krajských 
súťaží. Cieľom bolo, aby si tento šport obľú-
bilo čo najviac ľudí. V apríli 1998 sa v hos-
tinci Fukasz (Pumukli) vo Fiľakove uskutoč-
nili Majstrovstvá Banskobystrického kraja 
v pretláčaní rukou. Víťazi postúpili na maj-
strovstvá Slovenska v Martine. Posledná sú-
ťaž tejto športovej disciplíny sa vo Fiľakove 
konala v roku 2013.

Vladimír Cirbus, prekl.: jf

Podľa návrhu cestovného poriadku pre vla-
kovú dopravu, ktorý by mal byť účinný od 

decembra tohto roku, železnice nerátajú s vy-
užívaním hlavnej železničnej stanice vo Fiľa-
kove ako s  výstupnou a  nástupnou stanicou 
pre rýchliky ani mnohé osobné vlaky. Kom-
petentní rozhodnutie so samosprávou nekon-
zultovali. Primátor v  reakcii na rozhodnutie 
spustil petíciu.

Ako informoval primátor mesta Attila Agócs, 
na samosprávu sa obrátilo so žiadosťou o po-
moc niekoľko zamestnancov oboch železnič-
ných spoločností z regiónu, ktorí s rozhodnu-
tím „odstrihnúť“ železničnú stanicu nesúhlasia. 

„V novom cestovnom poriadku sa počíta s  tým, že 
rýchliky smerujúce zo Zvolena do Košíc už nebudú 
zastavovať na hlavnej stanici, ale na malej zastáv-
ke pri autobusovej stanici. Máme informáciu, že na 

„veľkú“ stanicu by nemala zachádzať ani časť osob-
ných vlakov. K  zastávke nie je vybudovaná žiadna 
infraštruktúra – spevnené chodníky, parkoviská 
a pod., budova je opustená a spustnutá – fasáda je 
posprejovaná, sú na nej vybité okná, nefungujú to-
alety, nemá vykurovanie ani pokladňu, prespávajú 
tam bezdomovci, výkaly všade na okolí,“ priblížil. 

Kvôli zápcham hrozí kolaps dopravy
Ako ďalej pokračoval, rozhodnutie využívať 
zastávku namiesto stanice je nepremyslené 
nielen kvôli zlému stavu zastávky, ale najmä 
kvôli vážnemu zásahu do urbanizmu mesta. 

„Tým, že chcú hlavný dopravný uzol presunúť zo 
stanice na zastávku, zmení sa organizácia dopravy, 
ktorá už teraz komplikuje cestnú dopravu. V časti 
mesta za zastávkou žije približne 500 Fiľakovčanov, 
ktorých dennú rutinu už dnes tvorí viacnásobné 
čakanie na prechod vlakov. Zároveň sa tam nachá-
dza priemyselná zóna, ktorej kamiónová preprava 
prechádza cez toto priecestie, priecestie je zároveň 
na jedinej ceste spájajúcej mesto s  priľahlými 
obcami, po ktorých sa k  obyvateľom môžu 
dostať záchranné zložky. Keďže tu nie je nijaký 
nadúrovňový prechod a  rýchliky tu budú stáť štr-
násťkrát denne, budú sa tu tvoriť ďaleko väčšie rady 
ako teraz a úplne to ochromí cestnú dopravu v tej-
to časti mesta, ktorá na takúto intenzitu dopravy 

nebola prispôsobená,“ ozrejmil. V  prípade také-
hoto scenára je otázna aj budúcnosť budovy 
hlavnej železničnej stanice a tiež železničného 
depa, v ktorom sa opravujú poškodené vlako-
vé súpravy a poskytuje zamestnanie viacerým 
železničiarom a  jeho prípadné zrušenie by 
ohrozilo ich pracovné miesta.

Otázna ostane elektrifikácia i medziná-
rodný spoj
Okrem praktického hľadiska treba podľa pri-
mátora zohľadniť aj strategickú závažnosť 
takéhoto rozhodnutia. Pripomenul, že samo-
správa spolu so župou už dávno rokujú o ob-
nove dôležitého cezhraničného spojenia me-
dzi Zvolenom a Budapešťou. „Vyjednávali sme s 
naším ministerstvom dopravy, kde nám bolo sľúbe-
né, že sa tomu budú venovať a  v budúcnosti by sa 
trasa mohla obnoviť. Rokovalo sa aj na ministerstve 
zahraničia v Maďarsku, téma bola živá. Ak sa ale 
odstaví naša hlavná stanica, iba to bude dôkazom 
toho, že tieto sľuby nikdy neboli myslené vážne a na 
železničné prepojenie s Maďarskom môžeme zabud-
núť,“ doplnil primátor s  tým, že zrejme by to 
ovplyvnilo aj snahu o  budúcu elektrifikáciu 
trate Zvolen-Fiľakovo, ktorá mala byť zreali-
zovaná medzi rokmi 2025-2028.

Iniciatíva mala vzísť od Útvaru hodnoty 
za peniaze, ktorá ráta s časovou i  finančnou 

úsporou. „Avšak celá doprava by sa preklonila na 
spojku s jednou výhybkou, ktorá ak by sa pokazila, 
a kaziť sa určite pri stave našich železníc bude, budú 
musieť dopravu aj tak odkláňať. Takéto rozhodnutie 
nám preto na žiadnej úrovni nedáva zmysel a  ne-
rozumiem, prečo o tom s nami doteraz nikto nedis-
kutoval.“

Spustili petíciu
Primátor v  reakcii na tento plán spustil petí-
ciu, ktorú adresoval na ministerstvo dopravy, 
Železničnej spoločnosti Slovensko a  Želez-
niciam Slovenskej republiky. Svoj nesúhlas 
s týmto rozhodnutím v nej vyjadrilo vyše 4000 
obyvateľov mesta i okolitých obcí.

Trať Fiľakovo – štátna hranica s  hlavnou 
stanicou mesta bola otvorená pred 150 rok-
mi. Do roku 2008 na nej pravidelne premávali 
aj medzinárodné rýchliky, z nich bol najzná-
mejší spoj Polónia, ktorá prepájala Poľsko s 
Budapešťou a Belehradom. Osobná doprava 
bola na trati ukončená v roku 2011. Železnič-
ná zastávka vznikla až počas Druhej svetovej 
vojny ako doplnková zastávka pre zamestnan-
cov priemyselnej zóny, nikdy nebola dimenzo-
vaná na zastúpenie úlohy hlavnej železničnej 
stanice.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Hlavná železničná stanica je ohrozená. Primátor spustil petíciuHlavná železničná stanica je ohrozená. Primátor spustil petíciu

Svoj nesúhlas vyjadrilo vyše 4000 obyvateľov mesta i okolitých obcí. Foto: wikipedia.org
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Po dvoch rokoch pandémie, kedy sa všetky 
kultúrne podujatia zredukovali na mini-

mum, oslávili v pondelok 11. apríla desiatky 
pedagógov a  zástupcov mesta v  mestskom 
kultúrnom stredisku  Deň učiteľov. V  aktu-
álnom ročníku nechýbal ani sprievodný kul-
túrny program, počas ktorého prítomných 
zabávala vokálna skupina For You.

Samospráva Fiľakova odovzdáva Ko-
menského plakety pravidelne od roku 2009, 
v roku 2019 k nim pribudla aj novinka v po-
dobe Ceny za celoživotné dielo. Ako prvému 
ju odovzdali učiteľovi gymnázia na dôchod-
ku Jánosovi Kálosimu, v  tomto roku cenu 
získala 86-ročná bývalá pedagogička Márta 
Somogyi. „Bolo pre mňa neuveriteľné, keď som sa 

dopočula, že ako 86-ročná, keď už vidím svet „len 
na pol oka“, vtedy získam pedagogické vyzname-
nanie. Odpracovala som 36 rokov, bola som prí-
tomná na všetkých podujatiach Dňa pedagógov 
a  tešila som sa zo svojich ocenených kolegov. Ja 
som nikdy nečakala, že by sa mi mohlo podobného 
ocenenia dostať. Cena za celoživotné dielo je veľmi 
dojemným novým ocenením mesta, ktoré hodnotí 
celú moju životnú dráhu. Ďakujem všetkým, ktorí 
sa o  to pričinili a urobili pre nás tento deň neza-
budnuteľným,“ vyjadrila sa pani Somogyi po 
udelení ocenenia.

V aktuálnom ročníku ocenilo vedenie mes-
ta Komenského plaketou dve pedagogičky, 
Agnesu Vaculčiakovú zo Základnej školy 
Štefana Koháriho II. a  Žofiu Kainráthovú 

zo Základnej školy Farská lúka. „Patrím medzi 
tých šťastlivcov, ktorí svoju prácu milujú a  pova-
žujú ju za poslanie. Počas svojej kariéry som pra-
covala som s mnohými nadanými deťmi, ktorí sú 
úspešní doma aj v zahraničí. No moje heslo je, že 
v každom sa ukrýva malý génius, každý má nejaké 
nadanie. Našou úlohou je, aby sme deťom ukázali 
cestu,“ vyjadrila sa ocenená Vaculčiaková.

„Za nomináciu na toto ocenenie, ktoré si veľmi 
vážim, úprimne ďakujem. Prispeli k nemu aj moji 
kolegovia, vždy som pracovala v dobrom kolektíve, 
čo ma poháňalo vpred. Tiež moji žiaci, s ktorými sa 
nám spoločne počas rokov podarilo dosiahnuť veľmi 
pekné úspechy. Stať sa učiteľkou bolo vždy mojím 
snom a som rada, že mi to bolo dopriate,“ povedala 
pedagogička Kainráthová.

Samospráva odovzdala Komenského plakety i Cenu za celoživotné dieloSamospráva odovzdala Komenského plakety i Cenu za celoživotné dielo

Cena za celoživotné dielo: Márta Somogyi 
Márta Somogyi, rodená Sörös sa narodila 
11. januára 1936 v Lučenci ako štvrtá dcéra 
kalvínskeho farára. Lučeneckú Reformovanú 
ľudovú školu navštevovala od roku 1942  do 
roku 1945, keď maďarskú školu zatvorili. II. 
svetovú vojnu prežila v  Lučenci. Od októbra 
1945 do roku 1950 navštevovala lučeneckú 
Národnú školu s  vyučovacím jazykom slo-
venským. Následne sa stala žiačkou maďar-
ského Gymnázia vo Fiľakove. V  rokoch stre-
doškolského štúdia sa Márta Somogyi popri 
iných povinnostiach venovala kultúrnej čin-
nosti. Spolu s ostatnými gymnazistami ako 
ochotnícki divadelníci hrali po celom regióne 
a  sprostredkovávali maďarskú kultúru v oko-
litých obciach. Po gymnáziu absolvovala aj 
Vyššiu školu pedagogickú v  Bratislave s  apro-
báciou maďarský jazyk a slovenský jazyk. Učiť 
začala v  Radzovciach, kde zotrvala dva roky. 
Na druhom stupni 12-ročnej strednej školy, 
ktorá bola predchodcom dnešného Fiľakov-
ského gymnázia, začala vyučovať 1. septembra 
1958. Tejto škole ostala verná až do roku 1983. 
Vychovala mnoho učiteľov slovenského jazy-
ka. Od roku 1983 až po odchod do dôchodku 
v  roku 1992 pracovala na fiľakovskej Základ-
nej škole s  vyučovacím jazykom maďarským. 
Ako dôchodkyňa sa značne pričinila o výstav-
bu kalvínskeho kostola vo Fiľakove. Pomáhala 
aj samospráve, kedy desaťročia písala a zdobi-
la kroniku i Pamätnú knihu mestského úradu. 

Komenského plak.: Agnesa Vaculčiaková 
Agnesa Vaculčiaková po ukončení základ-
nej školy s vyučovacím jazykom maďarským 
a Gymnázia vo Fiľakove získala v roku 
1994 učiteľský diplom na Vysokej škole 
pedagogickej v Nitre s aprobáciou matematika 
a biológia. V tom istom roku začala svoju 
dráhu pedagogičky na Základnej škole s vyu-
čovacím jazykom maďarským na Farskej lúke, 
kde pôsobila sedem rokov. Popri práci získa-
la v Metodickom stredisku v Banskej Bystrici 
kvalifikáciu aj na etiku. Od septembra 2001 je 
obľúbenou učiteľkou Základnej školy Štefana 
Koháriho II.. Počas svojej kariéry niekoľko-
krát pracovala ako členka alebo predsedníčka 
v rôznych radách škôl mesta. Viedla občian-
ske združenie Pro Iuvenstus, dnes je na svojej 
základnej škole predsedníčkou predmetovej 
komisie matematiky. Svojich žiakov dlhoroč-
ne pripravovala na početné okresné, krajské a 
celoštátne kolá súťaží, na ktorých sa jej žiaci 
pravidelne umiestňovali na prvých miestach. 
V rámci mimoškolských aktivit sa zapája do 
života Geoparku Novohrad-Nógrád - je člen-
kou jeho správnej rady, organizuje medziná-
rodné tábory pre nadané deti. Zúčastňuje sa 
redakčných prác rôznych environmentálnych 
odborných publikácií a študijných materiálov. 
V roku 2013 získala na akreditovanom vzde-
lávaní štatút terénnej prírodovednej sprievod-
kyne. 

kmk, za

Komenského plaketa: Žofia Kainráthová 
Žofia Kainráthová po skončení Pedagogickej 
fakulty v  Banskej Bystrici v  roku 1980 
nastúpila do Pionierskeho domu vo Fiľakove. 
Od  roku 1982 učila na Základnej škole Laca 
Novomeského v  Lučenci a  od roku 1983 pô-
sobila na Základnej škole Školská vo Fiľakove. 
Od roku 1993 pracuje nepretržite na Základnej 
škole Farská lúka ako učiteľka biológie, ché-
mie a novovytvoreného predmetu malý ekolo-
gický farmár, ktorého koncepciu a učebné os-
novy spolvytvárala. Jej 42-ročná pedagogická 
prax, profesionálny a ľudský prístup na praco-
visku je veľkým prínosom pre žiakov, rodičov 
a  kolegov. Pri vzniku Geoparku Novohrad – 
Nógrád v roku 2010 začala aktívne pôsobiť na 
jeho osvete nielen medzi žiakmi, ale aj medzi 
rodičmi a občanmi mesta. So žiakmi repre-
zentovala Fiľakovo na medzinárodných eko-
logických a prírodovedných súťažiach súvisia-
cich s Chránenou krajinnou oblasťou Cerová 
vrchovina a s Geoparkom Novohrad-Nógrád. 
Okrem toho sa venuje aj mimoškolskej činnos-
ti a vedeniu rôznych záujmových krúžkov. Ich 
súčasťou bola aj príprava žiakov na viaceré sú-
ťaže, kde boli mnohí jej žiaci úspešní a obsadili 
popredné miesta. V rámci medzipredmetových 
vzťahov sa podieľala na organizovaní mest-
ských akcií ako je mestský Deň Zeme, svojou 
aktivitou prispela k  vzniku prírodného oddy-
chového areálu a lesoparku. 

Fotky: Zoltán Schnelczer
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Po dvojročnej prestávke sa zno-
vu môžeme tešiť aj vo Fiľakove 

na tradičné celoslovenské poduja-
tie Noc múzeí a galérií, do ktoré-
ho sa pravidelne zapája aj Hrad-
né múzeum. Program sa začne 
v Mestskom vlastivednom múzeu 
o  18:00 hod., kde nás archeolo-
gička múzea prevedie výstavou 

„Najvzácnejšie archeologické ná-
lezy posledných rokov z  Fiľako-
va“. Záujemcovia sa budú môcť 
oboznámiť s  najvýznamnejšími 
nálezmi posledného obdobia, ako 
napríklad keramika, kachlice, 
šperky, súčasti odevu, iné drobné 
predmety,  ale aj detailmi jednotli-

vých výskumov z nedávnej minu-
losti, vykonaných na území nášho 
hradu a  v podhradí. Prístupná 
bude samozrejme aj stála expozí-
cia múzea, ba čo viac, pripravené 
je aj obľúbené premietanie archív-
nych filmov zo zbierky múzea. 

O 19:00 hod. štartuje podujatie 
na fiľakovskom hrade. Na pia-
tom poschodí Bebekovej veže sa 
bude konať vernisáž expozície 
s  názvom „Umelecké remeslo od 
praveku po súčasnosť“. Putovná 
výstava nás vďaka prácam študen-
tov Súkromnej školy umeleckého 
priemyslu Hodruša – Hámre pre-
vedie obdobím od doby bronzovej 

V máji sa znovu môžeme tešiť na Noc múzeí a galériíV máji sa znovu môžeme tešiť na Noc múzeí a galérií
až po novovek. Repliky boli vyho-
tovené na základe skutočných ar-
cheologických nálezov pôvodný-
mi, dnes už takmer zabudnutými 
technikami. Nájdeme medzi nimi 
zbroje, zbrane, šperky, iné dopln-
ky a úžitkové predmety. Expozí-
cia bude doplnená o vzácne pred-
mety z  depozitu múzea. Výstava 
sa konala prvýkrát v  roku 2016 
v  Bratislave. Odvtedy precestova-
la takmer celé Slovensko a v uply-
nulých rokoch ju mohli obdivo-
vať návštevníci múzeí v  Lučenci, 
Novej Bani, Komárne, Rimavskej 
Sobote, Leviciach, Poprade či 
Brezne. Po otvorení dočasnej vý-

stavy si prídu na svoje malí i veľkí. 
Pre deti je pripravená rozprávka 
Princ Bajaja z  dielne u  nás dob-
re známeho Divadla z  domčeka. 
Milovníkov hudby čaká koncert 
etno-jazzovej hudobnej skupiny 
z Fiľakova, Hajni és a fiúk. Atmo-
sféru po zotmení dotvorí ohňová 
šou cirkusových umelcov, vystu-
pujúcich pod názvom „Tűzfészek 
Társulat“.  

Veríme, že nám počasie bude 
priať a  stretneme sa v čo najväč-
šom počte. Vstup na podujatie je 
bezplatný. Srdečne očakávame 
všetkých záujemcov!

Kolektív HMF

Podujatie svoje čaro nestratilo 
ani napriek dvojročnej pre-

stávke, ktorú vynútila pandémia. 
Na päťnástom ročníku Palóckej 
Veľkej noci sa návštevníci mohli 
stretnúť aj s tradičnými, ale aj s 
novými účinkujúcimi.

Dňa 18. apríla jedno z najzná-
mejších veľkonočných podujatí 
Novohradu, ktorého je organizá-
torom Mestské kultúrne stredisko 
vo Fiľakove, ponúkalo záujem-
com širokú škálu programov. Re-
gionálne, tzv. palócke tradície boli 
prezentované hlavne miestnymi 
remeselníkmi, ale aj vystupujúci-
mi súbormi. Návštevníci si mohli 
vyskúšať u remeselníkov spo-
ločnosti Motolla rôzne techniky 

zdobenia vajíčok, naučiť sa zákla-
dy zdobenia perníkov a vyrobiť si 
veľkonočné figúrky z pálky. 

Na javisku okrem domácich 
účinkujúcich ako detský folklórny 
súbor Jánošík, spevácke skupiny 
Galáris a Foncsik či ľudová hudba 
File Banda vystúpili aj folklórne 
súbory iných miest s tzv. palócky-
mi či slovenskými regionálnymi 
tradíciami. Predstavil sa folklór-
ny súbor Krtíšan z Veľkého Krtíša, 
folklórny súbor Sendergő a ľudo-
vá hudba Húros Banda zo Šiah. 
Veľkému záujmu sa tešil koncert 
hosťovskej hudobnej formácie z 
Komárna. Róbert Lakatos a sku-
pina RÉV so svojou hudbou zaví-
tali na hradné nádvorie ozajstnú 

Palócka Veľká noc prilákala viac ako tisíc návštevníkovPalócka Veľká noc prilákala viac ako tisíc návštevníkov

náladu. Sprievodným programom 
podujatia bol jarmok, svätenie 
jedál, dobový kolotoč, jazda na 
koni s členmi OZ Slobodný cval, 
lukostreľba pod vedením členov 
občianskeho združenia Fiľakov-
skí vlci, rozprávkový kútik báb-
kového divadla MeseFigurák a 
ochutnávka tradičných palóckych 
jedál spoločnosti BANYA-társu-
lat. Nechýbala ani veľkonočná 
oblievačka a šibačka: po účinko-
vaní speváckej skupiny Foncsik a 
Galáris či speváčok DFS Jánošík 
žiaci miestnych základných škôl 
dievčatám zarecitovali veľkonoč-
né básničky a vinše a následne ich 
oblievali a šibali, za čo dostali od 
dievčat veľkonočné vajíčka. Záu-

jemcovia mohli navštíviť aj hrad 
– stále expozície Hradného múzea 
vo Fiľakove a dočasnú expozíciu 
s názvom „Vývoj kníhtlačiarstva 
od stredoveku po súčasnosť” v Be-
bekovej veži hradu. Organizátori 
umožnili voľný vstup na poduja-
tie ukrajinským utečncom, ktorí si 
našli dočasné útočisko vo Fiľako-
ve. Desiatky detí, ktoré so svojimi 
rodinnými príslušníkmi utiekli na 
Slovensko pred vojnou, tak mohli 
zažiť niekoľko bezstarostných 
hodín pozorovaním folklórneho 
programu alebo aktívnym za-
pojením sa do zdobenia vajíčka, 
jazdou na koni, lukostreľbou či 
oblievačkou.

Andrea Illés Kósik, MsKS

Oblievačka a šibačka (DFS Jánošík a žiaci miestnych základných škôl). Jazda na koni (Slobodný cval) a lukostreľba (Fiľakovskí vlci).

FS Krtíšan. Zdobenie kraslíc so združením Motolla. Remeselníci. Fotky: MsKS
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Po štyroch rokoch sa 12. apríla 2022 zišli čle-
novia výboru, mestskej rady a  pozvaní de-

legáti Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska (MsO JDS) vo Fiľakove na Hodnotia-
cej členskej schôdzi, aby v tanečnej sále MsKS 
nielen prehodnotili posledné roky aktivity 
v  rámci okresu i kraja tohto, ešte stále najväč-
šieho občianskeho združenia, ale opäť volili aj 
svoje nové vedenie.

MsO JDS funguje nepretržite od 15. marca 
1995, zakladali ju najmä bývalí zamestnanci š. 
p. Kovosmalt, ale aj ďalší zamestnávatelia vo 
Fiľakove. Jej členská základňa sa v niektorých 
rokoch vyšplhala až na 650 členov (napr. roky 
2009-2011), potom jemne klesol, značný úby-
tok priniesli posledné dva „covidové“ roky. K 
31. decembru 2021 mala mestská organizácia 
však ešte stále 499 aktívne platiacich členov. 
Predseda MsO na zasadnutí zhrnul náročné 
štvorročné obdobie, keď sa takmer na dva roky 
prestali konať veľmi obľúbené a na počet účast-
níkov (150-200) bohaté podujatia. Rôzne obdo-

bia obmedzení nedovolili zorganizovať oslavy 
1. mája, Stretnutie generácií spojené s oslavami 
jubilantov, Mikulášske posedenia   ani zájazdy 
za kultúrou či do prírody. S  dôrazom na čo 
najmenšie ohrozenie zdravia tejto generácie sa 
aj Oslavy 25. výročia založenia organizácie ko-
nali so značným, jedenapolročným meškaním, 
v septembri 2021. Spoločenské tanečné zábavy 
s  večerou, programom a  tombolou, nahradili 
hudobné predstavenia, kde príjemnú slávnostnú 
atmosféru prišla našim seniorom vytvoriť fiľa-
kovská rodáčka Katka Perencseiová-Procház-
ková zo Štátnej opery v Banskej Bystrici a spolu 
so svojimi kolegyňami v speváckom kvartete 4 
Lamour ju priniesla v  podobnom duchu aj na 
oslavy jubilantov konané v roku 2021.

Na hodnotiacej schôdzi sa konali aj voľby no-
vého predsedníctva a revíznej komisie na ďalšie 
štyri roky. Za staronového predsedu mestskej 
organizácie bol zvolený Juraj Jelínek a  výbor 
tvoria „starí“ i noví členovia v zložení: Ružena 
Šimonová – podpredsedníčka MsO, Katarína 

Hodnotiaca schôdza Miestneho odboru Jednoty dôchodcov vo Fiľakove

V M a ď a r -
s k o m 

Salgóta r já ne 
v rámci 41. 
výročia DEŇ 
STROMFELD 
sa uskutočni-
la súťaž GE-
DEON JÁNOS EMLÉKKUPA. Súťaž bola za-
meraná na ručné obrábanie kovov, na ktorej 
sa pod vedením Zoltána Vargu a Tibora Klu-
ku zúčastnili aj žiaci Strednej odbornej školy  
vo Fiľakove.

Súťaž prebiehala v Nógrádskom Centre od-
borného vzdelávania Stromfeld Aurél Techni-
kum. Naši žiaci si mohli zasúťažiť v strojárstve 
so žiakmi stredných škôl z Košíc, Bátonyte-
renye, Vác, Győr, Budapešť a Salgótarjánu a 
mohli si porovnať svoje vedomosti i zručnosti 
v tejto oblasti. Z 18 družstiev sme skončili síce 
na jedenástom mieste, ale vidíme v tom obrov-
ský úspech, veď po dlhom čase to bola prvá 
príležitosť zúčastniť sa na takejto medziná-
rodnej súťaži. Je pravda, že sme sa neumiest-
nili medzi prvými, ale vrátili sme sa obohatení 
o skúsenosti, zručnosti a nadviazali sme nové 
priateľstvá s spoznali nových ľudí. Súťaže sa 
z našej školy zúčastnili Daniel Szókis, Róbert 
Kelemen, Attila Urbančok a Peter Jakab a  už 
dnes táto štvorica netrpezlivo očakáva účasť 
na tejto súťaži aj budúci rok. Vedia, v ktorých 
oblastiach je potrebné pridať v škole, aby bu-
dúci rok bol pre nich ešte úspešnejší.

Poďakovanie patrí vedeniu našej školy, uči-
teľom, ktorí žiakov pripravovali, žiakom, ktorí 
sa súťaže zúčastnili a Nógrádskemu Centru 
odborného vzdelávania Stromfeld Alfréd 
Technikumu, že na nás mysleli a mohli sme sa 
u nich zúčastniť na tejto súťaži.

Zoltán Varga, hlavný majster odb. výcviku, SOŠ

Konečne sme si mohli zasúťažiť!

Jednou z  povinností vlastníkov pozemkov, 
predovšetkým tých, ktoré susedia s  poľno-

hospodárskou pôdou, je pravidelné odstra-
ňovanie burín. Za nesplnenie tejto povinnosti 
hrozia vysoké pokuty.

Okresný úrad v Lučenci, ako príslušný or-
gán štátnej správy na úseku ochrany a  vyu-
žívania poľnohospodárskej pôdy, upozorňuje, 
že neustále pribúdajú plochy zaburinených 
pozemkov. Výnimkou nie je ani katastrálne 
územie Fiľakova. „Zaburinenie pozemkov v mno-
hých prípadoch ohrozuje ekologickú stabilitu úze-
mia. Šírenie burín na poľnohospodárske pozemky 
spôsobuje jej poškodenie a degradáciu ako aj k sťa-
žené poľnohospodárske obhospodarovanie. Upozor-
ňujeme všetkých vlastníkov, nájomcov a  správcov 
pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske 
a  nepoľnohospodárske pozemky v  nezaburinenom 
stave pravidelným, dôsledným a  predovšetkým 
včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k  ich 
šíreniu na susedné pozemky,“ informoval okresný 
úrad.

Ako ďalej uvádza, majitelia, nájomcovia či 
správcovia, ktorí svojou nečinnosťou spôso-
bia zaburinenie pozemku v  blízkosti poľno-
hospodárskej pôdy, prípadne nesplnia povin-
nosť uloženú okresným úradom, sa dopustia 
priestupku (fyzická osoba) alebo správneho 
deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba 

– podnikateľ). Fyzickej osobe za tento skutok 
hrozí za každý hektár pôdy pokuta do výšky 
330 eur a právnickej osobe až do 33 200 eur za 
každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

V  katastrálnom území Fiľakova sú z  invá-
znych druhov rastlín najviac rozšírené po-
hánkovec japonský a  zlatobyľ kanadská. „Ich 
samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť 
pôvodných druhov rastlín. Vlastník, správca alebo 

užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne 
druhy rastlín spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo 
všeobecne záväzným právnym predpisom, a  starať 
sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému 
šíreniu,“ informovala Gréta Kuzmová z  mest-
ského úradu. 

Pohánkovec je vhodné vykopávať, kosiť 
a  mulčovať, najlepšie opakovane počas celej 
sezóny. Chemicky je vhodné ho postrekovať 
až na jeseň a  následne odstrániť na ďalšiu 
jar. Zlatobyľ je vhodné vykopávať, vytrhávať, 
spásať, kosiť i  mulčovať, najlepšie pred jej za-
kvitnutím a opakovane počas celej sezóny. Pri 
rozsiahlom poraste sa môže odstraňovať aj 
chemicky, v čase najväčšej tvorby listov.

kmk

Gondová – hospodárka, Iveta Cíferová – ta-
jomníčka a členovia Helena Alštocková, Mária 
Belková, Magdaléna Halgašová, Jozef Kelemen, 
Helena Kuruncziová a Štefan Szabó. Revíz-
nu komisiu budú tvoriť Zuzana Antaličová 

– predsedníčka, Iveta Bystrianska a  Silvia Kó-
márová. 

Na výročnej schôdzi privítali delegáti me-
dzi sebou aj čestných hostí, ktorými boli z ve-
denia mesta primátor Fiľakova a  z  okresnej 
organizácie predsedníčka Zuzana Lošťáková. 
Poďakovanie sa ušlo všetkým bývalým členom 
výboru i mestskej rady (dôverníčkam), ktorí 
vykonávali svoje funkcie v  práve končiacom 
volebnom období a  v  tom ďalšom už, predo-
všetkým kvôli veku či zdravotným problémom, 
pokračovať ďalej nebudú. Na nový výbor tak 
čakajú minimálne štyri roky tvorivých aktivít 
a,  samozrejme, aj obľúbených a  osvedčených 
akcií, ktoré už, dúfame, nebudú kaziť žiadne 
pandemické opatrenia či obmedzenia.

Iveta Cíferová                                                                               

Za burinu hrozia vysoké pokuty. Zodpovední sú 
majitelia i užívatelia pozemkov

Zlatobyľ kanadská.

Pohánkovec japonský. Fotky: wikipedia.org
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v máji 2022

do 
06. 05. 

Vývoj kníhtlačiarstva od stredoveku po súčasnosť – 
výstava  
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: OZ Defensores

06. 05.   

Balet a moderný tanec – Zápis a ukážková hodina– 
Veková kategória: od 5 do 18 rokov
Účinkuje: Mona Deja Vu Tánciskola (Salgótarján)
Miesto: MsKS – Spoločenská sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko

16:30

13. 05.  
 

IX. LiteraTúra – Literatúra inak
Barak László – Vida Gergely: FEEDBACK
Prezentácia knihy (v maďarskom jazyku)
Hostia: Barak László & Vida Gergely
Moderátor: Ardamica Zorán
Miesto: MsKS – Bábková sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
Podujatie sa realizuje s podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

17:00

14. 05.    

Noc múzeí a galérií
Mestské vlastivedné múzeum

- výklad k dočasnej výstave Najvzácnejšie archeologické 
nálezy posledných rokov z Fiľakova

-premietanie archívnych filmov
Hrad Fiľakovo – Hradné múzeum vo Fiľakove
Otvorenie výstavy „Umelecké remeslo od praveku po 
súčasnosť“
Spoluorganizátor: Súkromná stredná škola Hodruša 
Hámre
Sprievodný program na hrade: Divadlo z domčeka – 
predstavenie s názvom „Princ Bajaja“, koncert miestnej 
skupiny „Hajni és a fiúk“, ohňová šou v podaní „Tűzfé-
szek Társulat“
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

18:00

19:00

18. 05.   

Ukážkové koncerty ZUŠ–MAI
Miesto: MsKS – Divadelná sála
Organizátor: ZUŠ–MAI Fiľakovo
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko

09:00
11:00

23. 05. – 
05. 06.     

Týždeň európskych geoparkov
- vedomostné a výtvarné súťaže, vedené pešie túry   
Miesto: vybrané lokality Novohrad-Nógrád globálneho 
geoparku UNESCO
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

24. 05.  

Predstavenie knihy Klitsie-Szabad Boglárka - Varga 
Norbert: Hét esztendő, hét szempillantás
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

16:30

27. 05.    

III. Hudobné ročné obdobia
Jarný koncert vážnej hudby
Hostia: Tünde Jakab (flauta) & Michal Matejčík (harfa)
Miesto: MsKS – Bábková sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
Podujatie sa realizuje s podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

17:00

01. 06.  
Deň detí na fiľakovskom hrade
Miesto: Fiľakovský hrad
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

18:30

04. 06.  

Mestský deň detí: Letné divadielkovanie
Miesto: Mestský park
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
Predstavenia v rámci programu Letné divadielkovanie sa realizujú s 
podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

10:30

do 
31. 07. 

Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov 
z Fiľakova – výstava 
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

* organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu

Na jar sa v Mestskom kultúr-
nom stredisku vo Fiľakove 

začal nový ročník zo sérií literár-
nych a klasicko-hudobných pod-
ujatí.

Po veľmi úspešnom prvom toh-
toročnom podujatí IX. ročníka 
LiteraTúra, ktorým bolo aprílo-
vé predstavenie Ady/Petőfi, sa 
tentoraz uskutoční prezentácia 
knihy. Podujatie sa koná v pia-
tok 13. mája so začiatkom o 17:00 
hod. Hosťami budú básnici László 
Barak a Gergely Vida, s ktorými 
bude Zoltán Ardamica diskuto-
vať o ich spoločnej knihe "FEED- 
BACK". Uvedenie knihy doplní 
premietanie úryvkov zo série vi-
deí na motívy básní z knihy, ktoré 
vznikli ešte pred jej vydaním. Bás-
ne autorov vo videách interpretu-
jú herci Erik Ollé a Tamás Gál s 
hudobným sprievodom Róberta 
Lakatosa.

Cyklus podujatí pod názvom 
Hudobné ročné obdobia sa po 
takmer ročnej prestávke vracia 

do svojho tretieho ročníka. Toh-
toročná séria sa začína Jarným 
koncertom klasickej hudby v 
piatok 27. mája 2022 o 17:00 
hod. Hosťami podujatia budú 
flautistka Tünde Jakab a harfista 
Michal Matejčík, ktorí sú národ-
ne i medzinárodne uznávanými 
interpretmi s mnohými profesio-
nálnymi úspechmi. Nádherne sa 
dopĺňajúce melódie flauty a harfy 
spolu sľubujú magický zážitok.

Podujatie podporil Fond na 
podporu kultúry národnostných 
menšín.
Všetci záujemcovia sú vítaní!

Júlia Farkašová, MsKS

Literárna diskusia a koncert Literárna diskusia a koncert 
vážnej hudby v MsKSvážnej hudby v MsKS

Michal Matejčík. Foto: archív umelca
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Rubrika: Športové výsledky
FUTBAL - 3. liga Stred
3.4.  FTC – Lučenec 0:0
10.4.  Tatran Krásno – FTC 2:0
17.4. FTC – Žarnovica 1:0
24.4. Liptovská Štiavnica – FTC 0:3

KOLKY
Extraliga muži – FTC KO víťaz Extraligy
1._KL východ, FTC KO B vypadli vo štvrť-
finále
Dorast – FTC KO víťaz dorasteneckej ligy 

ŠACH 
2. liga C 
26.3.  FTC – Medea Martin 3:5 
27.3.  FTC – Dunajov-Martin  3½ : 4½
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Tiráž

3. liga C2
3.4. FTC junior – Pohorelá 5½ : 2½

FLORBAL  
Staršia prípravka
24.4. Žilina – FTC 4:1
Mladší žiaci 
23.4  FTC – Turany 0:6
23.4  FTC – Kys. N. Mesto 0:8
Celoštátna Liga U16 dievčat
10.4.  Galanta – FTC 11:0  
10.4.  FTC – Pruské 1:7

BEH 
Banská Bystrica 26.3., 5,4 km
Marian Šimon 33./12.kat.30-39 20:06
Ladislav Riecky 82./27.kat.30-39 22:09
Mária Péterová 26./11.kat.CW 24:08

Ladislav Péter 84./27.kat.40-49 22:09
Zvolenská Corrida 9.4., 8 km
Marian Šimon  12.kat. muži A 32:12
Robert Nagy 24.kat. muži A 41:41
Ladislav Péter 8.kat muži B 34:26
Beh priateľstva,  Orechová Potôň, 16.4. 
10km
Marika Péterová 6.abs./1.kat. 30-39 47:18

Cestná cyklistika – Brno (CZ), 27.3.,
 162 km                                                                                                                                               
Dávid Kaško 68./32.kat. 3:52:26.0

zi

Referát životného prostredia 
mestského v  spolupráci s  ve-

rejnoprospešnými službami už 
tradične zorganizovali podujatie 
pre žiakov a  študentov, ktoré sa 
v  utorok 26. apríla odohrávalo 
v  mestskom parku. Témou boli 

„Stromy v parku a ich vplyv na 
životné prostredie“. Na podujatí 
sa podieľal aj Banskobystrický sa-
mosprávny kraj, ktorého zástupca 
Ladislav Bíró, manažér kvality 
ovzdušia, sa počas dňa v  parku 
venoval 20-členným skupinám 
žiakov miestnych základných a 
stredných škôl. Po prednáškach 
si každá skupina vysadila svoju 
ovocnú drevinu. 

Okrem hlavného podujatia 
v  parku už tradične organizovali 
svoje vlastné environmentálne ak-
tivity aj materské a základné školy. 
Tie prebiehali medzi 22. aprílom a 
6. májom na rôznych tematických 
stanovištiach v areáloch jednot-
livých škôl. „V Materskej škole na 
Štúrovej ulici sa deti 22. apríla počas 
celého dňa zaoberali činnosťami na 
témy ako sú rybník, puzzle – usmieva-
vá a smutná zem, využitie odpadového 

materiálu na hry, zhotovenie hudob-
ných nástrojov, sudoku z prírodnín, 
hmatové vrecúško, voda-les-lúka a 
ďalšie. Materská škola na Daxnero-
vej ulici sa zapojila do projektu, kto-
rého vyhlasovateľom je Ministerstvo 
životného prostredia SR a organizá-
torom je Slovenská agentúra životné-
ho prostredia. Za myšlienkou stojí aj 
iniciatíva Tvoríme zelené Slovensko 

- Greeen Slovakia. Cieľom projektu je 
vniesť do učenia o odpadkoch túžbu 
po objavovaní, ako aj snahu byť ak-
tívnym pri hľadaní riešení. Deti na 
Deň zeme na školskom dvore vysadi-
li v spolupráci so žiačkami Strednej 
pedagogickej školy v Lučenci v čase 
ich praxe stromy i kvetiny. K pro-
jektu škôlka získala od ministerstva 
učebné pomôcky i  materiál,“ infor-
moval vedúci školského úradu 
Zorán Ardamica.

kmk

Na Deň zeme čakali deti i študentov 
viaceré aktivity


