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Športovci z oddelielu silové-
ho trojboja a kulturistiky pri-
niesli z majstrovstiev Európy 
tri zlaté medaily.   8. strana

Fantastický úspech 
našich silákov

Novopostavená pec návštev-
níkom priblíži zážitkovou 
formou pravekú históriu 
hradného vrchu.   3. strana  

Na hrade pribudla 
nová atrakcia

Vedenie mesta už tradične 
na mestskom úrade ocenilo 
najlepších miestnych žiakov 
a študentov.   5. strana 

Mesto prijalo naj-
úspešnejších žiakov
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Obyvatelia Fiľakova i  okolitých obcí vy-
zbierali v  apríli viac ako 4000 podpisov 

v  rámci petície za záchranu hlavnej železnič-
nej stanice. Petícia vznikla na podnet primá-
tora mesta a poslanca BBSK Attilu Agócsa po 
zverejnení informácie, že Železničná spoloč-
nosť Slovensko od decembra nepočíta s  hlav-
nou železničnou stanicou vo Fiľakove ako 
nástupnou a  výstupnou stanicou pre väčšinu 
osobných vlakov a  žiadne rýchliky. Nahradiť 
ju má zdevastovaná vlaková zastávka.

Ako informoval Agócs, od skončenia petície 
absolvoval niekoľko stretnutí na úrovni župy, 
ministerstva dopravy i zástupcov železničných 
spoločností. S  ich priebežnými výsledkami je 
spokojný iba čiastočne. „Postoj ministerstva ostá-
va nemenný, aj keď sa nám podarilo vyjednať neja-
ké kompromisy,“ ozrejmil s tým, že ministerstvo 
zastáva názor, že existuje nadradený spolo-
čenský záujem pri riešení plánu dopravnej ob-
služnosti. „Prechádza sa na nový systém riadenia 
vlakovej dopravy – taktový cestovný poriadok.. Z 
tohto dôvodu potrebujú pri Fiľakove ušetriť tri mi-
núty, lebo inak nebude fungovať celý systém.“ 

Po náročných rokovaniach dospeli ku kom-
promisu, v rámci ktorého by malo byť presme-
rovanie vlakov na zastávku len dočasným 
riešením. „Upozornili sme, že namiesto potrebných 
troch minút by dopravca mohol ušetriť vyše sedem, 
keby zrekonštruoval približne osemkilometrový 
úsek medzi Holišou a Fiľakovom, kde pre veľmi 
zlý stav koľajníc jazdia vlaky zníženou rýchlosťou,“ 
spresnil. Podľa doterajších informácií projekt 
obnovy úseku Holiša - Fiľakovo pripravujú, 
investičný zámer však nebude hotový skôr ako 
v roku 2024. „Preto minimálne najbližších niekoľ-
ko rokov budeme musieť strpieť, že stanicu nahradí 
zastávka. Nevyhneme sa spomaleniu cestnej dopra-
vy cez železničné priecestie, na to dopravcovia ani 
ministerstvo riešenie neponúkli,“ doplnil primátor 
s  tým, že ďalším čiastkovým úspechom bol aj 
prísľub na zachovanie vlakového depa.

Súčasťou podmienok vyjednaných s  minis-
terstvom a námestníkom generálneho riadite-
ľa pre prevádzku ŽSR Milanom Kubičkom je 
aj čo najrýchlejšia komplexná rekonštrukcia 
budovy vlakovej zastávky. Nekultúrne a roky 
schátrané priestory ŽSR prisľúbilo opraviť, 
v súčasnosti na to hľadajú finančné krytie. Pri-
budnúť by malo aj menšie parkovisko. „Keďže 

Hlavnú vlakovú stanicu napriek petícii dočasne nahradí Hlavnú vlakovú stanicu napriek petícii dočasne nahradí 
zastávka. Budovu čakárne plánujú železnice zrekonštruovaťzastávka. Budovu čakárne plánujú železnice zrekonštruovať

zatiaľ nie je jasné, či na zastávke po rekonštrukcii 
vôbec bude nejaká pokladňa, železnice budove hľa-
dajú aj vedľajšie využitie, aby bola zabezpečená jej 
plynulá prevádzka, napríklad vo forme bufetu či 
iného predajcu. Hlavná stanica však má byť vyra-
dená už od decembra, preto očakávame, že dovtedy 
projekt stihnú zrealizovať,“ uzavrel. 

Klaudia Mikuš Kovácsová

Hlavná stanica ostane na niekoľko rokov takmer nevyužívaná.

Zanedbanú budovu zastávky prisľúbili zrekonštruovať. Fotky - kmk
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MsZ z 23. júna
Po oficiálnym otvorení zasad-
nutia, schválení a doplnení bo-
dov programu rokovania, voľbe 
návrhovej komisie, zapisovateľa 
a  overovateľov zápisnice, boli 
prvým bodom zasadnutia inter-
pelácie poslancov. 

Poslanec Flachbart hovoril 
o  podnetoch občanov ohľadne 
problematického parkovania 
pri MŠ Daxnerova (pri kotolni 
a internáte), kde je návrh parko-
vania na jednej strane ulice a po-
nechanie obojstrannej premávky. 
Oddelenie výstavby preverí tech-
nické podmienky, či je to usku-
točniteľné. Tiež je návrh riešiť 
parkovanie na chodníku pri pe-
kárni na Daxnerovej ulici. Posla-
nec Rubint predostrel interpelá-
cie opäť o  dopravnej situácii na 
námestí pred gymnáziom, aby 
sa aspoň natiahli čary. Osadiť ta-
buľku, aby vedeli turistické auto-
busy, že môžu parkovať pod hra-
dom, lebo nevedia a zvyknú stále 
pri gymnáziu. Navrhol napláno-
vať vysadenie drevín pri chodní-
ku medzi Lidlom a políciou. Opäť 
pripomenul pretrvávajúci prob-
lém s chátrajúcimi garážami na 
Halastó a na Pivničnom rade už 
došlo k odtrhnutiu asfaltu po po-
kopaní cesty jedným z majiteľov. 
Čistenie potoka je na nule, čo sa 
s  tým dá robiť? Primátor reago-
val, že značky pred gymnázium 
namaľujú, parkovanie pod hra-
dom je skôr o  peniazoch, keďže 
je parkovanie spoplatnené pod 
hradom 10€, preto sa to snažia 
obísť, o  tabuli sa však poroz-
právajú. Ohľadne stromov treba 
pozrieť, ako vedú siete. Väčšinou 
nie sú vysadené práve kvôli káb-
lom, ale preveria. Garáže riešil 
stavebný úrad, preveria pod-
net. Cesta pri pivniciach sa rieši 
s  majiteľom, keď majiteľ zaizo-
luje oporný múr, mesto cestu za-
sype, o pár týždňov to prebehne. 
V minulosti u nás čistili potok ne-
zamestnaní, teraz na to nemajú 
kvóty, neprešlo to. Vodohospo-
dári takýto malý potok riešiť ne-
budú. Budeme sa pýtať. Poslanec 
Flachbart dodal, že na Biskupic-
kej pred činžiakmi je veľká pre-
liačina uprostred cesty, je župná, 
ale treba to s nimi riešiť. Opýtal 
sa aj na vodovod pod Červenou 
skalou. Primátor odpovedal, že 

sa čaká práve na okresný úrad, 
rozhodnutie nechodí tri mesiace, 
nakoľko väčšina personálu dala 
výpoveď. Poslankyňa Szvorák 
navrhla umiestnenie pamät-
nej tabule Sándora Petőfiho na 
vhodnom mieste v  budúcom 
roku pri príležitosti 200. výročia 
jeho narodenia. Poslanec Eibner 
pripomenul zápach v  priecho-
doch pri námestí, kde sa stále 
močí. Upozornil na náletové 
buriny na zákrute pri I. mája pri 
garážach, je tam zlá viditeľnosť. 
Primátor reagoval, že vegetáciu 
odstránia, podchody môžu vy-
čistiť, ale čo sa týka majetkové-
ho vysporiadania na komplexné 
riešenie, to je stále zaseknuté, ale 
pracuje sa na tom. Poslankyňa 
Gallová upozornila na zaraste-
ný kanál pod cintorínom. VPS to 
preverí. 

V  druhom bode viceprimá-
tor Visnyai prečítal výsledky 
a  návrhy zo zasadnutí komisií 
pri MsZ. Nasledujúcim bodom 
boli hodnotiace správy o plnení 
programového rozpočtu mesta 
a rozpočtu príspevkových a roz-
počtových organizácií mesta k 
31.12.2021, prerokovanie Záve-
rečného účtu mesta za rok 2021, 
výsledky auditu a stanovisko 
hlavnej kontrolórky záverečné-
mu účtu mesta. Mesto ukončilo 
rok s  prebytkovým rozpočtom, 
poslanci tak schválili presunutie 
viac ako 237-tisíc eur do rezerv-
ného fondu. Hlavná kontrolórka 
záverečný účet po jeho kontrole 
odporučila schváliť bez výhrad. 
Podľa správy nezávislého audí-
tora mesto hospodárilo v súlade 
so zákonom. Primátor poslancov 
upozornil, že už teraz sú násobne 
vyššie ceny energií a  budú stále 
stúpať. Upozornil, že ak prej-
de aj návrh „rodinného balíka“, 
ktorý samospráve ešte vezme 
z  príjmov, situáciu vidí na no-
vember ako extrémne rizikovú 
a „možno budeme musieť rie-
šiť, ktoré dni budeme môcť prísť 
do práce, aby sme mohli kúriť 
a svietiť“. V bode nasledovali ria-
ditelia príspevkových a  rozpoč-
tových organizácií mesta, ktorí 
priblížili svoje hospodárenie za 
uplynulý rok. Riaditeľ VPS vy-
zdvihol, že stúpol podiel separo-
vaného zberu medziročne o  13 
percent, vďaka čomu ušetrili za 
skládkovanie, ktorého cena ne-

ustále stúpa. Upozornil, že mô-
žeme v budúcom roku očakávať 
výrazné zvýšenie cien skládko-
vania, v  kuloároch sa hovorí až 
o 100-percentnom zdražení. Od 
budúceho mesiaca sa tiež ex-
trémne zvýši cena za skládkova-
nie inertného odpadu na vlast-
nej skládke mesta. Štátu zaplatí 
mesto povinne za tonu namiesto 
8 eur až 25 eur. Pokračovali ria-
diteľky HMF a MsKS, ktoré zre-
kapitulovali svoju činnosť a akti-
vity počas minulého roka, ktorý 
bol stále postihnutý covidom.

Rokovanie pokračovalo bo-
dom o návrhu na úpravu VZN 
mesta Fiľakovo o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta, kto-
rý upravuje termín zúčtovania 
dotácií do 31.1., ďalej povinné 
spolufinancovanie žiadateľa 5% 
a  povinnosť splniť podmienky 
zákona o  rozpočtových pra-
vidlách verejnej správy. Navrhu-
je aj povoliť zasielanie žiadostí 
aj elektronicky cez slovensko.sk. 
Poslanci VZN č. 2/2022 schvá-
lili. Poslanci následne schválili 
plán práce organizácií mesta na 
druhý polrok. Ďalším bodom ro-
kovania boli majetkovoprávne 
záležitosti mesta. V  rámci neho 
schválili aj zámer na odpredaj 
mestského majetku  - pozemok 
s rozostavanou stavbou na Hlav-
nej ulici. Hlavná kontrolórka 
v  ďalšom bode predstavila vý-
sledky svojej kontrolnej činnosti 
a  navrhla svoj plán kontrolnej 
činnosti na druhý polrok.

Na zasadnutí schválili aj aktu-
alizáciu plánu komunitného plá-
nu sociálnych služieb. Dôvodom 
bola potreba DSS Nezábudky 
na jeho predloženie pri žiadosti 
o financovanie jej činnosti. V ak-
tuálnych záležitostiach mesta 
poslanci v  prvej časti schvaľova-
li podanie žiadostí o  dotáciu so 
spolufinancovaním v  rámci ini-
ciatívy Catching up regions. Cez 
dotácie by chcelo mesto vybudo-
vať komunikáciu na posledných 
nespevnených prašných cestách 
v  meste, na uliciach Švermova, 
Puškinova a  Jilemnického. Pro-
jekt zahŕňa rozšírenie vodovo-
du a  kanalizácie v  tejto lokalite 
spolu s  následným asfaltovaním 
ciest. V  ďalšej časti bodu poslan-
ci odsúhlasili úväzok primáto-
ra a  počet poslancov na ďalšie 
volebné obdobie. Dôvodom bol 
pokles počtu obyvateľov mesta 
v  poslednom sčítaní pod hrani-

cu 10-tisíc. Odsúhlasili zníženie 
počtu poslancov na 13. Úväzok 
primátora ponechali na celom 
úväzku. Pokračovali časťou 
o  schválení prevádzkovej doby 
pohostinských zariadení podľa 
nového VZN. Mesto dostalo tri 
žiadosti o  osobitnú prevádzko-
vú dobu (predĺženie schválených 
časov). Jednu zo žiadostí nepred-
ložili poslancom na odsúhlasenie, 
keďže ani jedna z dvoch komisií 
nesúhlasila s  udelením výnimky 
(Pumukli). Baru Európa poslan-
ci výnimku odsúhlasili, R-Klubu 
(Roxy bar) iba do 01:00, n poža-
dovaných 03:00, nakoľko to bol 
jeden z podnikov, kvôli ktorému 
nové VZN vzniklo (časté bitky 
a výtržnosti). 

Vedúci školského úradu infor-
moval o zmene na poste riaditeľa 
ZUŠ, nakoľko riaditeľka odišla 
na materskú dovolenku. Pokra-
čoval primátor, ktorý informo-
val o návrhu zmluvy na zlúčenie 
prostriedkov s BBSK k projektu 
výstavby novej výrobnej haly. 
Cena sa vyšplhala kvôli situá-
cii na trhu o  približne 600-tisíc, 
BBSK odsúhlasilo zámer, že vstú-
pi do investície sumou 400-tisíc 
eur ako investíciou (nie dotáciou) 
do výstavby administratívnej bu-
dovy. Časť nájmov alebo predaj-
ná cena (1/12) bude prináležať 
BBSK. Poslanci zámer spoluprá-
ce s BBSK schválili. V  rámci do-
plnených bodov poslanci schváli-
li rozpočtové opatrenia – presun 
v  rámci rozpočtu MŠ Štúrova 
a  presuny v  rozpočte mesta, na-
príklad na štátom nariadené, ale 
finančne nekryté, odmeny za-
mestnancov štátnej a  verejnej 
sféry. Celkový rozpočet sa ope-
ratívnymi presunmi nezmenil. 
Posledným bodom bola zmluva 
o budúcej zmluve s vodárenskou 
spoločnosťou v  rámci plánova-
nej stavebnej akcie na rozšírenia 
vodovodu a  kanalizácie v  uli-
ciach podhradia. 

V  rámci diskusie poslanec An-
derko poďakoval za prácu dob-
rovoľným hasičom za odvedenú 
prácu a pogratuloval k oceneniu.

V  závere rokovania sa pri-
mátor poďakoval poslancom za 
účasť a ukončil zasadnutie.

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

kmk

Rubrika: Zo zasadnutí MsZ
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Samospráva Fiľakova uspela so svojou žia-
dosťou o dotáciu od Slovenského futbalové-

ho zväzu, pomocou ktorej zrekonštruuje inte-
riérové zázemie štadióna FTC. Rekonštrukčné 
práce prebehnú do konca tohto roka.

Dotáciu vo výške 10-tisíc eur poskytne 
Fiľakovu Slovenský futbalový zväz v  rám-
ci programu Eurá z  Eura. Ako informoval 
viceprimátor mesta a  prezident FTC Attila 
Visnyai, samospráva bude projekt spolufi-
nancovať približne 3500 eurami. „Pôvodne sme 
žiadali vyššiu dotáciu, z  ktorej sme chceli okrem 
vnútorného zázemia zmodernizovať aj osvetlenie 
nášho trávnika. Zo schválenej sumy spolu s  prí-
spevkom mesta zrekonštruujeme šatne i  sociálne 
zariadenia domáceho klubu aj hostí a vybudujeme 
tiež lekársku izbu, ktorá bude pozostávať z čakárne, 
vyšetrovne a  sociálnych zariadení. Financie na 
osvetlenie trávnika sa pokúsime získať z  iných 
zdrojov,“ ozrejmil Visnyai s  tým, že práce sú 
potrebné najmä kvôli prechodu FTC do novej 
III. ligy východ. „Zmena štruktúry súťaží prinesie 

Slovenský futbalový zväz prispeje na rekonštrukciu štadióna FTCSlovenský futbalový zväz prispeje na rekonštrukciu štadióna FTC

divákom kvalitnejších súperov a  lepší zážitok. My 
však okrem prípravy tímu musíme splniť aj požia-
davky SFZ na infraštruktúru. Vďaka rekonštrukcii 
priestorov budeme ich podmienky spĺňať,“ doplnil. 
Práce by mali byť hotové najneskôr do konca 
tohto roka. 

Počas uplynulého roka prešiel štadión FTC 
viacerými zmenami. Vedenie FTC a  samo-
správa investovali do moderného digitálneho 

zavlažovacieho systému, kompletne zrevitali-
zovali trávnatú plochu, zrekonštruovali uby-
tovacie kapacity a  verejnoprospešné služby 
mesta počas ostatných zím postupne rekon-
štruovali vnútorné priestory administratívnej 
budovy. Rekonštrukciou prešla aj telocvičňa, 
ktorú pre problémy s  vlhkosťou komplexne 
odizolovali a vymenili palubovku.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Na nádvorí hradu bola praveká pec posta-
vená ešte koncom minulého roka. Náv-

števníkom i študentom má formou zážitkové-
ho spoznávania priblížiť život pravekých ľudí 
a najstaršie dejiny Fiľakova. 

Fiľakovský hradný kopec bol obývaný už v 
praveku, svedčia o tom archeologické nálezy 
badenskej kultúry z obdobia eneolitu. Našli 
sa tu kamenné sekerky, štiepané industrie 
a kostené nástroje či keramika. Tak prišiel 
nápad obohatiť areál hradu o  novú atrakciu. 
Výsledkom je pec, ktorá vznikla v spolupráci 
Hradného múzea a  Hájskeho hrnčiarstva pod 
vedením hrnčiarky a špecialistky na stavanie 
dobových vypaľovacích zariadení Amálie Ho-
líkovej. „Postaviť túto pec trvalo štyri dni. Prvý 
deň som vykopávala základy do svahu. Potom mi 
prišla pomôcť skupina priateľov. Šliapali sme hlinu 
a miešali sme materiál so slamou, pieskom a lístím. 
Následne sme vytvorili základy, na ktoré sme pri-
pevnili rebrovanie. Naň sme nakladali vypracované 
tehličky,” opísala Holíková. 

Realizácia pravekej pece aj s  prístreškom, 
ktorý postavila miestna firma, stála viac ako 
5800 eur. Z nich vyše 2700 eur prispeli Rozvo-
jová agentúra Banskobystrického samospráv-
neho kraja a Oblastná organizácie cestovného 
ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie. „Fi-
ľakovský hrad dýcha neprebádanou históriou a za-
slúži si omnoho viac pozornosti, čo sa, pevne verím, 
odrazí aj na rastúcich číslach návštevnosti už túto 
sezónu,“ povedal riaditeľ OOCR TNP Tomáš 
Krahulec.

Pravekú pec do užívania oficiálne odovzdali 
26. mája. „Budeme ju využívať počas podujatí or-
ganizovaných múzeom, kreatívnych vyučovacích 
hodín pre miestne školy, ako aj v rámci  tvorivých 
dielní a workshopov pre vopred prihlásené skupiny 
záujemcov. Vypaľovať v nej budeme keramiku, hli-

nené nádoby či iné predmety vyhotovené na základe 
archeologických nálezov,“ informovala zastupu-
júca riaditeľka múzea Valéria Budaiová. Prí-
prava na uvedenie pece do prevádzky sa podľa 
jej slov začala s miestnymi žiakmi ešte v marci. 

„Zorganizovali sme workshop v troch fiľakovských 
školách, ktorý bol zameraný na zhotovenie ručne 
tvarovaných hlinených nádob. Tie boli vypálené pri 
prvej ukážke používania pravekej pece.“ 

V roku 2020 v obnovenom interiéri reme-
selníckeho domčeka na nádvorí hradu sprí-
stupnili interaktívnu výstavu s názvom Re-

Za bránami hradu sprístupnili pre verejnosť pravekú pecZa bránami hradu sprístupnili pre verejnosť pravekú pec

meselníctvo v okolí Fiľakova v stredoveku a v 
ranom novoveku. „Praveká pec dotvorí koncepciu 
prezentácie remesiel rôznych historických období,“ 
uzavrela.

kmk, zdroj: HMF, OOCR TNP

Riadková inzercia:

Nové zberné miesto pre práčovňu a čis-
tiareň vo Fiľakove. Nájdete nás v obchode 
Kvety Katica, Hlavná 11, Fiľakovo. Tel.: 
0915 866 941.

Areál FTC. Foto - kmk

Fotky - kmk
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„Tohtoročná cyklistická sezóna sa po-
maly rozbieha a preto sme radi, že aj 

tento rok bude opäť premávať počas 
víkendov do krásnej novohradskej a 
podpolianskej prírody náš cyklobus,“ 
informoval viceprimátor mesta 
Lučenec a  poslanec BBSK Pavol 
Baculík.

Ako ďalej pokračoval, cyklobus 
vyrazí každú párnu sobotu až do 
27.8. z Lučenca do obce Ábelová 
za poplatok 1€.  „Počas nepárnych 
sobôt bude do 3. 9. vyrážať na Podpo-
ľanie s novými zastávkami v  Detve 
a Hriňovej, s konečnou zastávkou pri 

Za zážitkami letným cyklobusom
hoteli Zerrenpach Látky za poplatok 
2 € pre každého cestujúceho,“ doplnil.

Cyklobus odvezie za nový-
mi zážitkami každého nadšen-
ca cykloturistiky či turistiky. 
Jazdu cyklobusom si môžu zá-
ujemcovia rezervovať osobne 
v Mestskom informačnom centre 
Lučenec (Radnica Lučenec, Ul. Dr. 
Herza 240/1; po.-so.: 09:00-17:00 
hod, ne.: 14:00-17:00 hod.) alebo 
telefonicky na čísle 047/433 15 
13. 

kmk, zdroj: Mesto Lučenec

Polícia v  lučeneckom okrese 
zaznamenala v  poslednom 

období nárast trestných činov 
spáchaných na senioroch. Preto 
občanov a  najmä seniorov UPO-
ZORŇUJE na páchanie podvo-
dov a  krádeží pod vymyslenými 
legendami s rôznymi emotívnymi 
príbehmi, ktorými sa podvodní-
ci snažia získať dôveru seniorov, 
dostať sa do ich príbytkov, loka-
lizovať miesto ich úspor a  v  ne-
pozornej chvíli od nich podvod-

ne vylákať alebo ich okradnúť 
o celoživotné úspory. Podvodníci 
najčastejšie kontaktujú seniorov 
telefonicky, kde sa predstavujú 
ako ich príbuzní alebo známi ( 
vnuk, syn, brat ) a  súrne žiadajú 
požičať peniaze na rôzne účely ( 
kúpa auta, nehnuteľnosti ). Tak-
tiež sa predstavujú ako lekári 
a  oznámia seniorom, že ich prí-
buzný spôsobil vážnu dopravnú 
nehodu, leží v nemocnici, nemôže 
komunikovať, lebo si pri nehode 

poškodil jazyk, hlasivky a  súrne 
potrebuje peniaze na vyplatenie 
škody, ošetrenie a  neoznámenie 
prípadu polícii. Sú prípady keď 
sa páchatelia do telefónu pred-
stavujú ako policajti, pracovníci 
elektrárni a podobne. Teda ich 
vyzývame, aby:
▪ boli obozretní voči neznámym 
osobám, ktoré ich telefonicky 
kontaktujú

▪ si skutočnosti uvedené v  telefo-
náte s  neznámou osobou overili 

u  ostatných príbuzných alebo 
osôb, ktorým dôverujú

▪ nevyberali svoje finančné úspory 
pre cudzie osoby

▪ nevpúštali cudzie osoby na svoj 
pozemok, do svojich príbytkov

▪ neposkytovali svoje osobné údaje, 
údaje o účte a z platobných kariet

▪ v  prípadoch, kde majú podozre-
nie z  podvodného konania, kon-
taktovali policajný zbor na čísle 
158.

kpt. Pavel Látka 

Príbúdajú podvody. Výzva polície pre seniorov- nedajte sa oklamať!Príbúdajú podvody. Výzva polície pre seniorov- nedajte sa oklamať!      

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v júli 2022

do 
31. 07. 

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

do 
04. 09.   

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

01. -
03. 07.  

 

UDVart 2022
Miesto: Dvor Mestského vlastivedného múzea
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

09. 07. 

Lesná hudba
Miesto: Mestský park
Organizátori: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove a 
Nadácia Lesná hudba (Maďarsko)
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

10:00

29. 07.   

XXXI. PALÓCKE DNI
XXVI. Medzinárodný Novohradský Folklórny Festival
Miesto: Hradné nádvorie
Organizátori: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove a 
Novohradské osvetové stredisko (Lučenec)
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín a Banskobystrického samosprávneho 
kraja.

17:30

01. – 
05. 08.  

Letný tábor Novohrad-Nógrád globálneho geoparku 
UNESCO
Miesto: NTIC a lokality NNG
Organizátor:  Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

* organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu

Občianske združenie „Mla-
dý umelec“ pri Základnej 

umeleckej škole vo Fiľakove sa 
úspešne zapojilo do projektu Ban-
skobystrického samosprávneho 
kraja pod názvom „Praktické 
pomôcky pre talent a kreativitu“. 
Združenie získalo finančnú dotá-
ciu vo výške 1000 €,  ktorú – po 

doplnení vlastnými finančnými 
prostriedkami - použilo na nákup 
nôt a  pracovných zošitov pre hu-
dobný odbor a pracovný materiál 
pre výtvarný odbor. V mene žia-
kov a pedagógov školy už len do-
dávame - ďakujeme!

Zuzana Kenyerešová

Úspešný projekt občianskeho združeniaÚspešný projekt občianskeho združenia
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Malí i  veľkí 
návštevní-

ci mali po roku 
opäť šancu vidieť 
historický parný 
vlak. Nostalgic-
kú súpravu si na 
stanicu prišli po-
zrieť desiatky zá-
ujemcov, niektorí 
z  nich si ju do-
konca aj vyskú-
šali. Atmosféru 
na stanici podčiarkovali jazzové 
skladby v podaní kapely Traditio-
nal Dixie Stompers.

Po minuloročnom veľkom zá-
ujme do mesta v sobotu 18. júna 
opäť zavítal nostalgický vlak, 
tentokrát ťahaný  najvýkonnej-
ším predvojnovým   parným ruš-
ňom  Zelený Anton. Po viac ako 
150-ročnej trase Zvolen – Fiľa-
kovo k nám dorazili cestujúci 

„Novohradského expresu“ v  do-
poludňajších hodinách, kedy mali 
po predložení cestovného lístku 
možnosť bezplatne navštíviť hrad, 
vlastivedné múzeum či rímskoka-
tolícky kostol a kláštor. Zakúpiť 
si mohli aj regionálne výrobky 
z Novohradu, ktoré v okolí hradu 

Do Fiľakova opäť zavítal historický vlak

prezentovali miestni producenti, 
ochutnať mohli aj street food. 

Historický vlak štartujúci zo 
Zvolena mal zastávky v  Detve, 
Kriváni, Lovinobani a v  Lučen-
ci. Fiľakovčania si po programe 
v  meste a  obhliadke vlaku mohli 
vyskúšať aj zážitkovú jazdu po ce-
lej trase alebo len na jej časti, prí-
padne do Lučenca a späť.  

Hlavnými organizátormi podu-
jatia boli Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Turistický No-
vohrad a Podpoľanie a Rozvojová 
agentúra BBSK – Dobrý kraj, spo-
luorganizátormi mesto Fiľakovo 
a Hradné múzeum.

kmk, HMF

Na Mestskom úrade vo Fiľa-
kove po covidových rokoch 

opäť prebehla slávnosť prijatia 
najlepších žiakov a  študentov 
miestnych škôl. Podujatia sa zú-
častnilo približne 60 žiakov a pe-
dagógov.

V stredu 22. júna sa v zasadačke 
mestského úradu zišli najúspeš-
nejší žiaci materských, základ-
ných i  stredných škôl, nechýbali 
ani žiaci umeleckej či špeciálnej 
školy. Nominácie od svojich škôl 
získali na základe ich prospechu 
a reprezentácie na rôznych súťa-
žiach, predmetových olympiádach 
či iných kultúrno-spoločenských 
akciách. Z  rúk primátora Attilu 
Agócsa a vedúceho školského úra-
du Zorána Ardamicu si prebrali 
diplomy i malé vecné ceny.

Zoznam najúspešnejších žiakov 
Fiľakova:

MŠ Štúrova
Barbora Olšiaková, Peter 
Czupper, Hunor Balázs, Gábor 
Fekete

MŠ Daxnerova
Alex Balog,  Natália Albertová, 
Hanna Czene, Dóra Szabó

ZŠ Farská lúka s VJS
Lucia Kováčová, Lara Danyiová
Alžbeta Murínová,  Dorina Dara-

bošová, Lenka Ivanová

ZŠ Farská lúka s VJM
Alex Nagy, Erik Botos, Réka Moc-
sárová, Tiffany Dóšová,  Máté Já-
nos Botoš

Základná škola Školská
Petra Olšiaková, Lukáš Ostrihoň, 
Sofia Krnáčová,  Márk Pribi-
šan, Teodor Gejza Telek, Saskia 
Tóthová, Ivan Kalocsai, Oliver 
Mihályi, Tessa Tóthová, Liana 
Oláhová

Základná škola Mládežnícka 
Lilien Varga, Dániel Farkaš, Rita 
Mihály, Liána Filka, Boglárka 
Agócs, Liliana Čák, Panka Illés, 
Boglárka Kóšik, Jázmin Valcul-
čiak, Lara Krpelan

Základná umelecká škola
Petra Olšiaková, Sofia Farkašová, 
Ádám Földi, Marianna Lázárová

Špeciálna ZŠ
Andrea Bariová, Lejla Bogdánová

Gymnázium 
Emanuel Patrik Oravec, Anna 
Pastierovičová, Dániel Molnár, 
Miklós Csernok

SOŠ
Damián Knapp, Peter Gabriel 
Serfőző, Štefan Varga, Viktória 
Molnárová

Klaudia Mikuš Kovácsová

Na mestskom úrade prijali najlep-
ších žiakov a študentov Do b r o v o ľ n ý 

hasičský zbor 
mesta Fiľakovo 
ocenili pamätným 
listom. Uznanie 
dostali z  rúk ria-
diteľa Krajského 
riaditeľstva Hasič-
ského a  záchran-
ného zboru (HaZZ) 
Dušana Hancka a 
podpredsedu BBSK 
Ondreja Luntera pri príležitosti 
osláv sviatku svätého Floriána. 

„Nečakali sme to a veľmi sa tešíme. 
Pamätný list pre nás znamená, že ide-
me správnym smerom, ktorý sme si 
pri založení v  roku 2014 udali. Veľa 
dobrovoľných hasičských zborov sa 
vydalo športovou cestou, my sme chce-
li jazdiť na zásahy a v rámci možností 
byť plnohodnotnými hasičmi,“  vy-
jadril sa predseda zboru Marian 
Mesiarik.

Zboru udelili pamätný list za 
aktivitu a počet výjazdov v rámci 
okresov Lučenec a  Poltár. Fiľa-
kovská partia vlani zasahovala 
22-krát. „Najčastejšie zasahujeme 

pri požiaroch interiérov aj exterié-
rov, chodievame na kalamity a  k 
povodniam, pílime popadané stromy 
a  pomáhame aj s odstraňovaním  bo-
davého hmyzu a  ropných produktov. 
Viackrát nás privolali k  dopravným 
nehodám a vlani sme asistovali aj pri 
boji s pandémiou,“  ozrejmil Mesia-
rik a poďakoval sa všetkým, ktorí 
sa o úspech zboru pričinili. „Uzna-
nie je výsledkom tímovej práce. Je to 
vďaka chlapcom, ktorí obetujú svoj 
voľný čas, energiu, financie a veľakrát 
aj zdravie. Vďaka patrí aj nášmu zria-
ďovateľovi - mestu Fiľakovo za podpo-
ru i Hasičskému a záchrannému zbo-
ru za spoluprácu,“ doplnil.

kmk

Dobrovoľných hasičov ocenili za aktivitu

Foto - FB DHZ

Fotky - Zoltán Schnelczer

Foto - Zoltán Schnelczer
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Týždeň po festivale UDVart, 
v  sobotu 9. júla pokračuje 

kultúrne leto vo Fiľakove ďalším 
podujatím. Cezhraničný hudob-
ný festival LESNÁ HUDBA sa 
zrealizuje v mestskom parku 
so začiatkom o 10.00 hodine. V 
rámci koncertu klasickej hudby 
sa milovníci hudby môžu tešiť 
na hru Istvána a  Zoltána Bene-
dikfiho (klavír, husle a bubon), 
vystúpi Ženský spevácky zbor 
Melódia a predstaví sa virtuózne 
trio Barbory Botošovej. V rámci 
folklórneho programu účinkujú 
speváčky Detského folklórneho 
súboru Jánošík a kapela Cimbali-
band z Maďarska.

Cieľom podujatia Lesná hudba 
je spájať klasické a ľudové ume-
lecké hodnoty s potrebou ochrany 
prírody. Cyklisti sa môžu pridať 
k  cyklotúre o  9.00 hodine, ktorá 
vedie 48,6 km dlhou trasou Šalgo-
tarján – Fiľakovo – Šalgotarján. 
V  parku nebudú chýbať aktivity 
súvisiace so životným prostredím, 
ako napr. prednáška o  biodiver-
zite a udržateľnom obhospoda-
rovaní lesov, či tímový rodinný 
zážitkový program s  legendami 
a  záhadami lesa a  „ochutnávkou“ 
lesnej terapie Okrem spomenu-
tých programov návštevníkov 
čakajú aj remeselnícke dielne v 

spolupráci s tvorivými dielňami 
Motolla a Bábika, malý jarmok s 
prezentovaním miestnych výrob-
kov, vedená prechádzka v mest-
skom parku spojená s odborným 
výkladom ekológa Csabu Balázsa 
a lesného inžiniera Lajosa Sza-
bóa, archeologická prednáška 
v Mestskom vlastivednom múzeu 
v podaní archeologičky Bianky 
Vozárovej a pre najmenších a ich 
rodičov rodinný koncert formácie 
Bolba Éva és a JAZZterlánc z Ma-
ďarska. Na mieste konania podu-
jatia si návštevníci môžu pozrieť 
exteriérovú výstavu historických 
fotografií parku od fotografa Zol-
tána Schnelczera. Záujemcovia sa 
môžu oboznámiť aj s činnosťou a 
službami Novohrad-Nógrád Ge-
oparku a Novohradského turis-
tického informačného centra vo 
Fiľakove a tiež aj s produktami 
s udelenou značkou Regionálny 
produkt Novohrad. Organizá-
tormi podujatia sú Nadácia Les-
ná hudba (Maďarsko) a Mestské 
kultúrne stredisko vo Fiľakove, 
partnermi sú Hradné múzeum vo 
Fiľakove, Verejnoprospešné služ-
by a Novohrad–Nógrád Geopark. 
Podujatie sa realizuje s finančnou 
podporou Fondu na podporu kul-
túry národnostných menšín.

Andrea Illés Kósik, MsKS

Odborné vzdelávanie a rozvoj 
speváckej skupiny Foncsik 

nepretržite pokračuje. Skupina 
sa nedávno rozrástla o dve člen-
ky a teraz má 10 speváčok, kto-
ré nacvičujú autentické ľudové 
piesne z našich regiónov. Rastie 
nielen ich počet, ale rozširuje sa 
aj ich repertoár. Ich umelecká 
vedúca Lia Varga posúva sku-
pinu s neúnavným nadšením na 
ceste vzdelávania a rozvoja. Ich 
podporná inštitúcia, Mestské 
kultúrne stredisko vo Fiľakove, 
sa snaží využiť každú príležitosť 
na poskytnutie finančných pro-
striedkov na výdavky skupiny, 
takže okrem Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín 
a Fondu na podporu umenia ne-
dávno získali aj grant z Fondu 
Csoóri Sándor. Spevácka skupina 

Foncsik vystúpila 11. júna v Šal-
gotarjáne na festivale ľudového 
umenia Karpatskej kotliny, ktorý 
sa tento rok konal po prvýkrát a 
ktorého cieľom je prezentovať ši-
rokej verejnosti výsledky a kvalitu 
programu Csoóri Sándor, krásu a 
súdržnosť zachovávania tradícií a 
široké rozšírenie ľudového ume-
leckého hnutia na masy. Význam-
né podujatie sa konalo súčasne 
na viac ako tridsiatich miestach 
v Karpatskej kotline, jedným z 
nich bol aj Šalgotarján, kde sa 
prehliadka konala spolu s festiva-
lom tanečného domu pod názvom 
VIII. Palócföldi Táncháztalálkozó. 
Speváckej skupine Foncsik a Lii 
Varga prajeme veľa úspechov a 
tvorivosti pri ich ďalších aktivi-
tách a vystúpeniach!  

Júlia Farkašová, MsKS 

LESNÁ HUDBA – príjemný program 
vo fiľakovskom mestskom parku

Skupina Foncsik účinkovala na festivale 
ľudového umenia v Šalgotarjáne

Základná škola Farská lúka 
64/A v spolupráci s mestom 

Fiľakovo je organizátorom vý-
tvarnej súťaže #FILART, ktorá je 
zameraná na podporu mladých 
talentov v meste a v úzkom okolí. 
Druhý ročník súťaže o prestížne 

ocenenia Cenu primátora mes-
ta Attilu Agócsa a Cenu riaditeľa 
Základnej školy na Farskej lúke 
64/A Mariana Bozóa, sa niesol 
pod názvom “Osobnosti Fiľako-
va”. Cieľom súťaže je oboznámiť 
sa s osobnosťami nášho mesta, či 
už z  minulosti ako jednotliví pa-
novníci, grófi, mestskí činitelia, 

zaklada te-
lia mesta, 
hrdinovia 
z  legiend 
a  histórie, 
o s o b n o s -
ti, ktoré 
ovplyvnili 
náš sú-
k r o m n ý 
život ako 
p o z i t í v n y 
či kontro-
verzný vzor, 
umelci, ľu-
dia z  bež-
ného života 

atď. Okrem dvoch hlavných cien 
sú autori ocenení v troch kategó-
riách. Kategória 1: MŠ; Kategória 
2: ZŠ 1. - 4. ročník a  ZUŠ; Ka-
tegória 3: ZŠ 5. - 9. ročník, ZUŠ, 
Osemročné gymnázium prima – 
kvarta. 

Do súťaže sa zapojili nasledov-
né školy: Materská škola Óvoda 
Daxnerova, Fiľakovo; Materská 
škola Štúrova, Fiľakovo, Základ-
ná umelecká škola, Fiľakovo; Far-
ská lúka 64/A, Fiľakovo; Základ-
ná škola s VJM Štefana Koháriho, 
Fiľakovo; Základná škola Lajosa 
Mocsáryho s  VJM, Fiľakovo; Zá-
kladná škola, Fiľakovské Kováče; 
Základná škola, Radzovce.
Ocenení autori:
▪ Cena primátora mesta – Denisa 
Szabová, ZUŠ, Fiľakovo
▪ Cena riaditeľa školy – Natália 
Albertová, MŠ Daxnerova, Fiľa-
kovo
Kategória 1: 

#FILART#FILART 1. miesto - Alex Balog, MŠ Daxne-
rova, Fiľakovo
2. miesto – Emma Gulyásová, MŠ 
Daxnerova, Fiľakovo
3. miesto – Liliána Balázsová, MŠ 
Daxnerova, Fiľakovo
Kategória 2: 
1. miesto – Sofia Goldčiterová, 
ZUŠ, Fiľakovo
2. miesto – Ákos Molnár, ZŠ Fiľa-
kovské Kováče
3. miesto – Kiš Vivien, ZŠ Štefana 
Koháriho s VJM, Fiľakovo
Kategória 3: 
1. miesto – Alžbeta Murínová, ZŠ 
Farská lúka 64/A, Fiľakovo
2. miesto – Nina Nyáriová, ZUŠ, 
Fiľakovo
3. miesto – Vanesa Goldčiterová, 
ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Všetkým výhercom touto cestou 
gratulujeme.

Koordinátor súťaže: 
Kristína Šuhajová
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V poradí 26. Medzinárod-
ný Novohradský Folklórny 

Festival sa vráti do starých ko-
ľají, v čase 27.–31. 07. 2022 bude 
prebiehať vo viacerých mestách 
nášho regiónu, medzi inými aj 
vo Fiľakove. Hradný areál bude 
dňa 29. 07. 2022 od 17:30 patriť 
folklórnym súborom z  Grécka 
(Laografiki Archeologiki Eteria 
Elassonas), z Bosny a  Hercego-
viny (Mladosť) a  z Maďarska 
(Vidróczki Néptáncegyüttes). 
Takmer trojhodinový folklórny 
program spestrí ľudová hudba 
Hruška, ktorá priblíži divákom 
hudobné tradície Hontu a domá-
ca muzika File Banda. Účastníci 

Po desaťročí sa do mesta vracia Medziná-
rodný Novohradský Folklórny Festival

budú mať možnosť ochutnať ná-
rodné jedlá Grékov a  Bosniakov. 
V rámci festivalu sa uskutoční aj 
Stretnutie bývalých tanečníkov 
FS Rakonca. 

Norbert Varga, MsKS

Sme veľmi radi, že sme žia-
kom našej ZŠ na Školskej 

ulici opäť mohli ponúknuť 
plavecký výcvik  v  rámci te-
lesnej a  športovej výchovy. 
Plávanie je ideálnou aktivitou 
vo vode, pomocou ktorej deti 
získavajú kondíciu, svalovú 
vytrvalosť a pozitívny vzťah k 
športu. Vďaka hlavnej  organizá-
torke a zároveň skúsenej plavkyni, 
učiteľke Patrícii Farkašovej sme 
v  plavárni v  Šalgotarjáne strávili 
päť skvelých dní. Ďalšími inštruk-
torkami plávania boli učiteľky 
Silvia Koroncziová, Jaroslava Soj-
ková a Diana Szabová.  

Aj keď pre  tretiakov a  štvrtá-
kov je určený plavecký výcvik pre 
začiatočníkov, v  prvej skupine 
boli ozaj viacerí výborní plavci: 
Fanny Gášpár zaplávala štýlom 
kraul 400 m, Adam Pribišan 300 
m. Všetci plavci sa zdokonaľovali 
v  plaveckej technike kraul, prsia 
alebo znak a trénovali skoky do 
vody. Neplavci sa odvážne zo-
znamovali s  vodným prostredím 
prostredníctvom rôznych pohy-
bových hier, dychových cvičení, 
splývania a  učili sa plávať. Obľú-
bené boli hry s  loptou. Osvieže-

Mokré vysvedčenie na ZŠ Školská

ním v bežnom programe bola na 
štvrtý deň zumba vo vode – cvi-
čenie na hudbu pod vedením in-
štruktorky z plavárne. Každý žiak 
bol napokon schopný zaplávať as-
poň niekoľko metrov, preto všetci  
42 účastníci plaveckého výcviku 
obdržali na pamiatku  „mokré vy-
svedčenie“.

Koncom školského roka sa 
naši chlapci a  dievčatá aktívne 
zúčastňovali turnajov vo futbale 
a florbale na okolitých školách a v 
Lučenci. Šikovní bežci si zabehali 
na Fiľakovskom crosse, kde  via-
cerí skončili na víťaznej pozícii s 
medailou. Už tradične sme zorga-
nizovali aj Olympijský deň s  roz-
manitými športovými disciplína-
mi pre všetkých žiakov.  Viac zo 
života školy sa dozviete na našej 
webovej stránke. Prajeme všet-
kým deťom veselé prázdniny!              

Diana Szabová

Základná ume-
lecká škola 

– MAI sa tradične 
aktívne zapája do 
série Pódia mladé-
ho umelca.  Nad-
regionálna súťaž 

– Pódium mladých 
umelcov 2022 
priniesla aj tento 
rok svoje úspechy 
v hre na klavíri, v hre na akorde-
óne a v hre na dychových nástro-
joch. Súťaže prebiehali v mestách  
Veľký Krtíš, Jesenské, Tornaľa, Ri-
mavská Sobota, Poltár a  vo Fiľa-
kove na Základných umeleckých 
školách.   
Súťažiaci boli zadelení do pásiem.
Zadelenie do zlatého pásma zís-
kali:
Lili Simon – klavír (pg. Agnesa. 
Tóthová, DiS.art.)
Domonkos Fehér – saxofón, kto-
rý získal aj diplom za najlepšiu 
interpretáciu skladby 20. a 21.st. 
a  hlavnú cenu primátora mesta 
Poltár (pg. Peter Fehér)
Ádám Földi – a  stal sa aj  laure-
átom súťaže v  hre na akordeóne 
(pg. Gejza Jakab)
Žiaci, ktorí boli zadelení do strie-
borného pásma:
Stanislav Žolka – klavír (pg. A. 
Tóthová, DiS.art.)
Petra Olšiaková – klavír, ktorá 
získala aj cenu starostu obce Je-
senské (pg. A. Tóthová, DiS.art.)
Rita Mihályová – akordeón  (pg. 
G. Jakab)

Úspechy žiakov hudobného odboru Úspechy žiakov hudobného odboru 
Základnej umeleckej školy vo FiľakoveZákladnej umeleckej školy vo Fiľakove

Dominik Nagy – akordeón (pg. G. 
Jakab)
Eszter Mihályová – zobcová flau-
ta (pg. P. Fehér )
Žiaci, ktorí boli zadelení do bron-
zového pásma:
Eleonóra Kómárová - klavír (pg. 
A. Tóthová, DiS.art.) 
Boglárka Kósiková – klavír (pg. A. 
Bodorová)
Emma Nyáriová – klavír (pg. A. 
Bodorová)
Gergő Tóth – klavír (pg. A. Bodo-
rová)
Fruzsina Tankina – zobcová 
flauta (pg. P. Fehér)
Emma Fehérová – szaxofón (pg. P. 
Fehér)

Vyvrcholením súťaží PMU 
2022 bol Koncert víťazov na hra-
de v Modrom Kameni, na ktorom 
sa zúčastnili aj najlepší žiaci našej 
školy – Domonkos Fehér a  Lau-
reát súťaže PMU 2022 Ádám Föl-
di. K týmto výsledkom gratuluje-
me našim súťažiacim a ďakujeme 
za ich doterajšiu usilovnú prácu!

Katalin Gáspár, riaditeľka



Fiľakovské zvestiŠ P O R T8

Fiľakovské zvesti – bezplatný mesačník samosprávy  
Reg. č. MK SR - EV 3379/09 | ISSN 1336 65 21
Vydáva a distribuuje: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo. IČO: 00316075, tel./fax: 
047/4381001, email: mesto@filakovo.sk
Tlač: Alfa print s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin
Vychádza v náklade 3700 ks v posledný deň mesiaca.

Autorské práva vyhradené. Akékoľvek ďalšie rozmnožovanie textov, fotografií a grafiky je možné len 
s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť zverejnených 
inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka materiálov do čísla je do 15. dňa v mesiaci. Re-
dakcia si vyhradzuje právo príspevky došlé po skončení uzávierky neuverejniť. Ostatné príspevky si   
v prípade potreby vyhradzuje právo skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Anonymné, hanlivé a 
politicky angažované príspevky nezverejňujeme.

Redakcia
Šéfredaktorka: Mgr. Klaudia Mikuš Kovácsová (kmk), email: tlacove@filakovo.sk
Zástupkyňa šéfredaktorky: Mgr. Andrea Illés Kósik (ika), email: andrea.illes.kosik@
filakovo.sk
Redaktorka: Iveta Cíferová (ic), email: iveta.ciferova@filakovo.sk
Sadzba: Mgr. Klaudia Mikuš Kovácsová, email: tlacove@filakovo.sk
Preklady: PhDr. Zorán Ardamica, PhD. (za), Mgr. Monika Nagyová (mn), Júlia Farka-
šová (jf), Mgr. Lucia Deák Szőke (dszl), Bc. Denisa Pócsaová (dp)
Redakčná rada: Mgr. Klaudia Mikuš Kovácsová (predsedníčka), Mgr. Andrea Illés Kó-
sik, Iveta Cíferová, Ing. László Kerekes, Margita Oroszová, Emese Szvorák, Vladimír 
Cirbus
Spolupracujú: Mestské kultúrne stredisko (MsKS), Novohradské turisticko-informač-
né centrum (NTIC), Hradné múzeum Fiľakovo (HMF), Zoltán Illéš (zi)

Tiráž

A práve tam som skutočne pochopila, prečo 
stálo za to všetko toto utrpenie a porozu-

mela tomu, čo sme počas víkendu dosiahli.

524 km - 7823 m prevýšenie – Košice - Brati-
slava: 12-členný tím - CRAZY Team
Keď sme sa dostavili na štart, vyrazili sme s 
tým, že chceme len zabehnúť túto vzdialenosť, 
nie sme tu na to, aby sme ju dokončili, rozdeľ-
me si sily, pretože za 48 hodín každý pobeží 
maratón. Trvalo to dovtedy, kým neodštarto-
val náš prvý spoluhráč, a od tej chvíle sa každý 
snažil absolvovať vzdialenosti čo najlepšie. Od 
Košíc do Tatier viedla cesta do kopca a cez 
deň bolo veľmi horúco, mysleli sme si, že tieto 
faktory nás neovplyvnia, pretože prvú etapu 
ešte každý oddýchnutý bežal, pri pohľade späť 
to bolo pre mnohých z nás najťažšie. Ostatné 
etapy neboli o nič ľahšie, každý mal iné obavy 
alebo ťažkosti, napríklad tam, kde na ceste ne-
bolo toľko značiek a podarilo sa nám zablúdiť, 
alebo keď sme preberali štafetu o pol druhej v 
noci a šli 10 km lesom v tme, v hmle, sami a 
modlili sa, aby sme nestretli medveďa. Doda-
točne, sme to zabehli najrýchlejšie (niet divu). 
Tretia etapa bola pre mnohých z nás úplným 
dnom, ale nevzdali sme sa, sme predsa tím. Do 
cieľa ostávala už len posledná, štvrtá etapa, 
nikto nerozmýšľal, len bežal s maximálnym 
úsilím. Prvýkrát v živote sme zažili pocit ad-
renalínu a možnosti robiť veci, o ktorých ste 
si nikdy nemysleli, že sú možné. Vystúpili sme 
z našej komfortnej zóny, tieto preteky nám 
dali veľa. Patrí mi veľké poďakovanie tímu a 
mnohým ľuďom, ktorí nás podporovali, bola 
to skutočná tímová práca. Konečný výsledok 
je len čerešničkou na torte, 5. miesto zo 17.

Členovia:
Ádám Vörös – Rimavská Sobota
Marián Šimon – Fiľakovo
Róbert Nagy - Hajnáčka
Mária Péterová - Fiľakovo
Zsuzsanna Kovács - Fiľakovo
Ladislav Riecky - Fiľakovo
Ladislav Péter - Fiľakovo
Peter Rončák - Lučenec
Dušan Daniš - Lučenec
Kelemen Gábor – Fiľakovské Kováče
Klaudia Miklušáková - Fiľakovo/Bratislava
Krisztina Pelle - Hajnáčka

Zuzsanna Kovács

Futbalisti FTC majú za sebou ďalšiu sezónu, 
a tak aj ukončený celý ročník 2021/22. Poda-
rilo sa im obsadiť siedmu priečku a prebojovať 
sa do novej III. ligy východ.

Po jesennej časti došlo v FTC k výmene na 
poste trénera, kedy Eugena Bariho vystriedal 
Ľubomír Šimkovič. Za úlohu dostal priviesť 
mužstvo do novej ligy SFZ. „Vo vedení sme s jeho 
výkonom spokojní. Stanovené ciele do bodky splnil a 
končí sezónu s uspokojivým výsledkom. S trénerom 
Šimkovičom a jeho asistentom prebehnú stretnutia, 
na ktorých sa porozprávame o našich víziách. Boli 
by sme radi, kedy sa rozhodli na svojich postoch 
ostať,“ ozrejmil prezident FTC Attila Visnyai 
s tým, že do začiatku letnej prípravy chcú mať 
personálne otázky doriešené. 

„Čaká nás prelomové obdobie, kedy sa začleníme 
do novej III. ligy východ, čo prinesie ďalšie atrak-
tívne mužstvá pre našich divákov. Pre nás, vedenie 
a trénerov, to bude ťažké, budeme musieť doplniť 
hráčov. Vidíme aj teraz, že sme začínali s 19 hráčmi 
a končíme s 13, máme 4 zranenia. Liga bude nároč-

nejšia, potrebujeme viac hráčov,“ priblížil najbliž-
šie ciele prezident.

Po krátkom oddychu po konci sezóny sa fut-
balový kolotoč vo Fiľakove opäť roztočí. „Pri-
hlásiť sa chceme do Slovenského pohára a pravdepo-
dobne od začiatku augusta započneme novú sezónu. 
Naším cieľom bude v náročnej novej lige obsadiť 
pozíciu do desiateho miesta s tým, že domáce zápasy 
chceme jednoznačne pre našich divákov vyhrávať,“ 
doplnil a vyjadril vďaku divákom i zástupcom 
športovej obce. „Ďakujem všetkým divákom, ktorí 
nás svojou hojnou účasťou tešili celú sezónu. Poďa-
kovať sa chcem aj trénerom všetkých našich tímov a 
všetkým ľuďom, vďaka ktorým je vo Fiľakove futbal 
stále živý. Ďakujem aj ostatným oddielom FTC za 
peknú reprezentáciu a zanietenosť. Krásne výsledky 
sme mohli vidieť u kolkárov, florbalistov, zápasní-
kov, siloví trojbojári i šachistov. Na záver ďakujem 
aj samospráve, ktorá je najväčším sponzorom športu 
v našom meste. Vidíme sa v ďalšej sezóne!,“ uzavrel 
Visnyai.

kmk

Fiľakovskí futbalisti mieria do novej ligy

Traja zástupcovia ŠK Powerlifting pôsobia-
cim pod FTC Fiľakovo dosiahli ohromujú-

ce výsledky. František Sajko, Krisztián Deme 
a  Dávid Horváth na nedávnych majstrov-
stvách Európy organizácie WUAP v Rakúsku 
získali tri zlaté medaily a do Fiľakova tak pri-
niesli naraz tri tituly majstrov Európy.

„Pripravovali sme sa poctivo, takže som vedel, že 
nejaké medaily pozbierame. Že by sme sa všetci 
traja mohli stať európskymi majstrami, o tom som 
však ani nesníval,“  povedal tréner a  vedúci od-
dielu František Sajko, ktorý je dnes už trojná-
sobným majstrom Európy.

O  ďalšie dve zlaté medaily sa postarali Dá-
vid Horváth, ktorý v  mŕtvom ťahu vylepšil 
svoj výkon z nedávnych majstrovstiev Sloven-
ska o desať kíl (180 kg) a stal sa v absolútnom 
poradí najlepším dorastencom šampionátu. 
Krisztián Deme zahviezdil v tlaku na lavičke 
a získal svoj druhý titul európskeho šampióna. 

„Na chalanov som veľmi pyšný a  gratulujem im. 
V našom oddiele nepracujeme len na kondičke, ale 
dbáme aj na plnenie školských povinností našich 
členov. Preto som veľmi rád, že Krisztián počas prí-

pravy na majstrovstvá úspešne absolvoval aj matu-
ritnú skúšku,“ doplnil Sajko.
Po obrovskom úspechu si však v  oddiele ne-
vydýchnu. Počas leta chcú podľa trénera začať 
s prípravami na októbrové majstrovstvá sve-
ta v Nemecku. „Verím, že by sme mohli uspieť aj 
na svetovom šampionáte. Na to však potrebujeme 
podporu sponzorov, pretože pri dnešných cenách po-
honných hmôt nás cesta dlhá vyše tisíc kilometrov 
vyjde veľa. Verím, že sa nám partnerov podarí nájsť,“ 
uzavrel.

Klaudia Mikuš Kovácsová

V cieli pochopíte...Neuveriteľný úspech! Trojica Fiľakovčanov Neuveriteľný úspech! Trojica Fiľakovčanov sa sa 
stala majstrami Európystala majstrami Európy

Foto: FB profil FS


