
V  júli sa vo Fiľakove začali prípravy na 
rozsiahle asfaltovanie ciest a  spevnených 

plôch. Počas najbližších týždňov sa zrekon-
štruuje povrch na siedmich uliciach. Komplex-
nou obnovou prejde aj časť vnútrobloku za 

„stobytovkou“ na Biskupickej ulici.
Ako informoval vedúci oddelenia výstav-

by a  životného prostredia MsÚ Ivan Vanko, 
v  druhej polovici júla začala firma Strabag, 
ktorá so svojou ponukou vyhrala verejné 
obstarávanie, s  asfaltovaním ulíc podľa vo-
pred schváleného harmonogramu. Za takmer 
230-tisíc eur prejdú obnovou ulice Bélu 
Bartóka, dolná časť ulice Janka Kráľa, Odbo-
rárska, Jánošíkova, Obrancov mieru, plocha 
za bytovkou na ulici 1. mája 1-7 a  doposiaľ 
neobnovená časť Parkovej ulice pred vchodmi 
15 až 21. „Pred bytovkou na Parkovej plánujeme 
zrekonštruovať aj parkovisko, ktoré je dnes v zlom 
technickom stave. Nie je však súčasťou tohto balíka 
prác, rátame s ním v projekte revitalizácie vnútrob-
loku Sládkovičova-Parková-Železničná,“ ozrejmil 

Vanko s tým, že na dokončenie ulíc bude mať 
firma tri mesiace.

Ako ďalej pokračoval, spolu s  asfaltovaním 
ciest bude firma realizovať aj komplexnú ob-
novu spevnených plôch za „stobytovkou“ na 
Biskupickej ulici za vyše 114-tisíc eur. Práce, 
počas ktorých budú asfaltovať a osádzať nové 
verejné osvetlenie, budú hotové do dvoch 
mesiacov. „Projekt je prvou z  dvoch fáz revitali-
zácie spevnených plôch vnútrobloku medzi ulicami 
Biskupická a Sládkovičova. V  rámci nej rozšírime 
možnosti parkovania zdvojnásobením počtu par-
kovacích miest, za „stobytovkou“ rozšírime účelovú 
cestu a rozdelíme ju na dva pruhy. Jeden bude slúžiť 
na zásobovanie prevádzok, druhý na bežnú dopra-
vu, čím dosiahneme plynulosť premávky,“ vysvet-
lil Vanko s tým, že premávku vo vnútrobloku 
zjednosmernia, opravia časť chodníkov a  od-
stránia aj nefunkčné plynové stanice, ktoré sú 
lákadlom pre neprispôsobivých obyvateľov. 

Klaudia Mikuš Kovácsová

Samospráva začala s rozsiahlym asfaltovaním ciest. Samospráva začala s rozsiahlym asfaltovaním ciest. 
Rekonštrukciu spúšťajú aj za „stobytovkou“Rekonštrukciu spúšťajú aj za „stobytovkou“

V meste zrekonštruujú cesty za takmer 230-tisíc eur. Fotky: kmk
Obnovou prejdú aj spevnené plochy za "stobytovkou".

V Globálnom geoparku UNESCO No-
vohrad-Nógrád sa medzi 27. júnom 

a 1. júlom uskutočnila dôležitá previerka. 
Geopark ležiaci na oboch stranách sloven-
sko-maďarskej hranice sa stal členom Glo-
bálnej siete geoparkov v roku 2010, odvtedy 
obhájil svoju pozíciu dvakrát. Previerkou sú 
poverení experti, ktorí uskutočnia v geopar-
ku obhliadku lokality. Experti určení UNE-
SCO sú v tentokrát Bojan Režun zo Slovin-
ska a Andreas Schüller z Nemecka. Výsledky 
budú známe na jeseň.

kmk, zdroj: Balázs György

Dôležitá kontrola v geoparku

Foto: kmk
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Do novej III. ligy Východ 
povedie mužstvo FTC 
doterajšia trénerská dvojica 
Šimkovič - Farkaš.   8. strana

Trénerom futbalistov 
ostáva Šimkovič

Zameraný má byť na dobudo-
vanie kompletnej infraštruk-
túry v najzanedbanejších 
častiach mesta.   3. strana  

Mesto podáva projekt 
za vyše milióna eur

Víkend uprostred augusta 
bude opäť patriť Palóckym 
dňom a Dňom mesta. Priná-
šame program.  6.-7. strana 

August v znamení 
mestských osláv
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Projekt revitalizácie časti prie-
myselnej zóny vo Fiľakove, 

v  rámci ktorého chce mesto po-
staviť novú výrobnú halu s infraš-
truktúrou, je v  ohrození. Kvôli 
extrémnemu zdražovaniu na 
stavebnom trhu je možné, že päť 
rokov trvajúci projekt bez pomoci 
štátu stroskotá.

So zámerom výstavby novej 
priemyselnej haly spolu s  admi-
nistratívnou budovou, parkovis-
kom a  infraštruktúrou, prišla sa-
mospráva ešte pred piatimi rokmi. 
Vďaka úspešnému cezhraničné-
mu projektu sa mestu na tento 
účel podarilo získať celkovo pri-
bližne 2,2 milióna eur, ďalšie dva 
milióny si samospráva zabezpe-
čila prostredníctvom dlhodobého 
investičného úveru, ktorý chcela 
splácať z nájomného za halu a ad-
ministratívnu budovu. „To bolo 
počas minulého roka, kedy už po covi-
dovom náraste cien bol projekt prečís-
lený z pôvodne odhadovaných 2,2 mi-
lióna v roku 2017 na 4,1 milióna eur. 
Odvtedy však prišla inflácia, vojna 
na Ukrajine a s tým spojené extrémne 
zdražovanie cien na stavebnom trhu. 
Dnes sa suma vyšplhala nad 5 milió-
nov eur,“ upresnil primátor Attila 
Agócs.

Mesto sa preto obrátilo so 
žiadosťou o  spoluprácu na Ban-
skobystrický samosprávny kraj 
(BBSK), ktorého poslancom je 
aj primátor Agócs. Krajskí par-
lament schválil zámer vstúpiť 
ako investor do projektu sumou 
400-tisíc eur, vďaka ktorej by 
župa vlastnila podiel v  adminis-

tratívnej budove. „Stále nám však 
chýba približne pol milióna eur. Mesto 
už svoje možnosti vyčerpalo, nemôže 
sa viac zadlžovať. Ak nedostaneme 
ďalšiu pomoc, päťročný projekt, ktorý 
mal do regiónu priniesť nové pracovné 
miesta, padne. Budeme musieť vrátiť 
eurofondy, úver aj investíciu župy,“ 
doplnil primátor.

V  novej výrobnej hale malo 
vzniknúť 50 až 60 nových pracov-
ných miest s výhliadkou na ďalšie 
rozšírenie do budúcnosti. „Vážime 
si každú novú investíciu, ktorá nám 
zamestná ďalších pracovníkov. Náš 
kraj vymiera, preto je dôležité pochvá-
liť každého, kto prináša možnosti na 
prácu,“ vyjadril sa predseda BBSK 
Ján Lunter. Ako dodal vicežupan 
Ondrej Lunter, projekt by prinie-
sol na juh kraja nielen zníženie ne-
zamestnanosti, ale aj ekonomický 
rozvoj regiónu. „Chcel by som preto 
aj z  tohto miesta poprosiť príslušné 
ministerstvá, či už ministerstvo in-
formatizácie a  regionálneho rozvoja 
alebo ministerstvo hospodárstva, aby 
sa touto témou zaoberali. Prosím, hľa-
dajme spoločné riešenie a nenechajme 
takúto investíciu, nesmierne dôležitú 
pre juh Slovenska, stroskotať,“ vyzval.
Kraj spolu so samosprávou oslovi-
li ministerstvá hospodárstva,  re-
gionálneho rozvoja i  samotnú 
vládu, aby projekt finančne pod-
porili.

O definitívnom osude výrobnej 
haly sa tak rozhodne v najbližších 
týždňoch. Pokiaľ mesto nezačne 
s  realizáciou stavby do októbra, 
projekt samospráva ukončí.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Výstavba novej výrobnej haly je ohrozená. 
Mesto i kraj žiadajú štát o pomoc

V  najbližších komunálnych 
voľbách, ktoré prebehnú 29. 

októbra, si budú môcť Fiľakov-
čania do  mestského parlamentu 
voliť menej zástupcov. Namiesto 
15 poslancov bude zastupiteľstvo 
tvoriť iba 13 členov. V  prvom a 
druhom obvode budú obyvateľov 
zastupovať 4 poslanci, v  treťom 
obvode ich počet ostáva na čís-
le 5. Dôvodom zmien je pokles 
prihlásených obyvateľov mesta 
počas ostatného sčítania obyva-
teľov, domov a bytov. „Klesli sme 
pod kritickú hranicu 10-tisíc obyva-
teľov. Od predchádzajúceho sčítania 
v roku 2011 klesol počet prihlásených 
obyvateľov z  10  500 na súčasných 
9860 ľudí,“ ozrejmil primátor At-
tila Agócs s  tým, že dôvodmi sú 
starnutie populácie i  odlev oby-
vateľov. 

Ako ďalej pokračoval, pokles 
počtu poslancov v  zastupiteľstve 
nie je jediným dôsledkom ne-
priaznivých výsledkov sčítania. 

„Poklesnú i mzdy vedenia mesta o 7,5 
percent, ale čo nás zasiahne najviac 
je, že mesto dostane od roku 2023 
o  približne 200-tisíc eur menej z  po-
dielových daní. V  jednom volebnom 
období to predstavuje škrt 800-tisíc 
eur, čo je hodnota jedného väčšieho 
investičného projektu. Je to výrazný 

Budeme mať o dvoch poslancov menej. Vý-
sledky sčítania zasiahnu aj mestskú kasu

zásah do rozpočtu mesta a  jeho ďal-
šieho rozvoja.“ 

Pokles príjmu z  podielových 
daní nie je jedinou ranou pre 
mestský rozpočet. Chod mesta už 
teraz výrazne ovplyvňuje extrém-
ne zdražovanie cien energií. „Len 
kvôli zdraženiu plynu počítame, že 
v tomto roku minieme o 300-tisíc eur 
viac, ako sme predpokladali. Ďalších 
100-tisíc eur nás stálo vládou naria-
dené vyplatenie 350-eurových odmien 
pre zamestnancov úradu a  mest-
ských organizácií, ktoré neboli kryté,“ 
spresnil primátor a spomenul tiež 
zdražovanie  stavebných materi-
álov a  služieb, ktoré mestu kom-
plikuje investičné projekty. „Pokiaľ 
ústavný súd schváli aj „prorodinný 
balíček“ ministra financií, budeme 
mať, podobne ako ostatné samosprávy, 
na jeseň obrovské problémy. Ohroze-
ný bude bežný chod mesta, kedy bude-
me musieť riešiť, či vôbec máme z čoho 
kúriť a svietiť, nie ešte do niečoho in-
vestovať,“ dodal primátor s tým, že 
spomenuté problémy rieši mesto 
v  spolupráci s  regionálnymi i  ce-
loštátnymi štruktúrami ZMOS. 

„Sú to systémové chyby, ktoré sa ne-
týkajú len nás a  lokálne ich vyriešiť 
nevieme,“ uzavrel.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Foto: Oddelenie komunikácie BBSK

Dovoľte mi, aby som sa aj touto formou poďakoval vicežupanovi 
Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrejovi Lunterovi, ako 
aj kolegom poslancom BBSK za okres Lučenec – Pavlovi Baculíko-
vi, Petrovi Csúszovi, Branislavovi Hámorníkovi a Jurajovi Pelčovi za 
jednohlasnú podporu projektu výstavby priemyselnej haly vo Fiľako-
ve formou investičného vstupu župy.

Attila Agócs, primátor mesta a poslanec BBSK

Poďakovanie za podporu projektu

Poslanci BBSK na kontrolnom dni v Belinej. Foto: archív AA



J Ú L  2 0 2 2 3S A M O S P R Á V A / Š K O L S T V O

Poslanci mestského zastupiteľstva vo Fiľa-
kove na svojich ostatných dvoch zasadnu-

tiach schválili tri žiadosti o dotácie v hodnote 
bezmála jeden a pol milióna eur. Projekty sú 
výsledkom iniciatívy Catching up regions 2, 
v  ktorej samospráva spolupracuje so župou 
a Svetovou bankou.

Tri projekty, v  rámci ktorých žiada mesto 
dotácie z operačného programu Ľudské zdroje, 
sú zamerané na desegregáciu dvoch najzane-
dbanejších častí mesta. Prvou z nich je lokalita 
Bottovej ulice v  blízkosti železničnej stanice. 
V  bytovkách na ulici žije takmer 400 obyva-
teľov vylúčených komunít. V okolí bytoviek sa 
v súčasnosti nachádzajú iba nespevnené cesty 
bez chodníkov, chýba aj odvádzanie dažďo-
vej vody. Na mieste dnešných štrkových ciest 
majú vďaka projektu vzniknúť asfaltové cesty 
a  chodníky s  priechodmi pre chodcov, par-
koviská zo zatrávňovacej dlažby, obnoviť sa 
majú verejná zeleň i osvetlenie. Projekt v hod-
note takmer 718-tisíc eur bude, v prípade jeho 
úspešnosti, mesto spolufinancovať piatimi 
percentami.

Ďalšie dva projekty s  podobným zamera-
ním sa týkajú ulíc v podhradí – Jilemnického, 
Puškinova a  Švermova. Ulice, ktoré sa na-
chádzajú v  historickom centre mesta, dodnes 
nemajú spevnené cesty, sú bez kanalizácie 
i  vodovodu. Časť z takmer 200 tam žijúcich 
obyvateľov používa žumpy, časť iba suché to-
alety. Dažďová voda nie je odvádzaná, preto 
sú počas dažďov znečisťované aj studne oby-
vateľov, ktoré sú pre nich jediným zdrojom 
pitnej vody. „Ulice sú zároveň urbanistickou jaz-
vou centra mesta a podhradia, v ktorom sa pohybuje 
množstvo turistov. Bez toho, aby sme v tejto lokalite 
vybudovali cesty, vodovod a  kanalizáciu, sa nám 

Mesto podáva projekty za jeden a pol milióna Mesto podáva projekty za jeden a pol milióna 
eur. Cielené sú na najzanedbanejšie časti mestaeur. Cielené sú na najzanedbanejšie časti mesta

celé podhradie nikdy nepodarí integrovať do zvyš-
nej časti mesta - ani z urbanistického hľadiska, ani 
z hľadiska životnej úrovne jej obyvateľov. Pokiaľ sa 
nám núkajú možnosti, ako to zrealizovať takmer 
výhradne z „cudzích“ peňazí, musíme to využiť,“ vy-
jadril sa primátor Attila Agócs.

Prvý z projektov týkajúcich sa podhradia je 
zameraný na rozšírenie verejnej kanalizácie 
a vodovodu o  dĺžke  407 a 234 metrov. Vo-
dovodné prípojky nie sú súčasťou projektu, 
napojenie záujemcov bude po ukončení prác 
riešiť prevádzkovateľ vodovodu. Celkové vý-
davky projektu sú vyčíslené na vyše 311-tisíc 
eur, z  ktorých má byť v  tomto prípade suma 
plne hradená z  dotácie, bez spolufinancova-
nia zo strany mesta. Posledný projekt plynule 
nadväzuje na predchádzajúci. Vďaka nemu by 
sa, po ukončení napojenia lokality na vodovod 
a  kanalizáciu, vybudovali na týchto uliciach 
asfaltobetónové cesty a  kamenné chodníky 
s  odvodom dažďovej vody. Projekt v  hodno-
te 340-tisíc eur by v  prípade jeho úspešnosti 
mesto spolufinancovalo piatimi percentami. 

Klaudia Mikuš Kovácsová

Žiaci Základnej umeleckej školy vo Fiľako-
ve sa každoročne zapájajú do regionálnej 

série súťaží PMU pre mladých umelcov, kto-
rej cieľom je objavovať talenty. Tento rok boli 
na rade akordeonisti, ktorí nesklamali a odišli 
s hlavnou cenou vo vrecku.

Na akordeónovej súťaži Pódium mladých 
umelcov si už tretíkrát za sebou odniesol hlav-
nú cenu študent z Fiľakova. Učiteľ akordeónu 
Géza Jakab nemohol byť na svojich žiakov 
viac hrdý. „V tejto súťaži sa každé tri roky hrá na 
ten istý nástroj. Kvôli covidu došlo k ročnému meš-
kaniu, takže naposledy sa hralo na akordeóne pred 
štyrmi rokmi. V roku 2015 sa súťaž konala v  Ri-
mavskej Sobote, víťazom hlavnej ceny sa  stal Le-
vente Jakab, ktorý je momentálne v piatom ročníku 
na konzervatóriu. Ako môj žiak získal 2. miesto na 
Medzinárodnom akordeónovom festivale Paks (Ma-
ďarsko) v roku 2017 a prvé miesto na domácej ná-
rodnej súťaži (ASPUŠ Kremnica) v tom istom roku,“ 
vysvetlil pedagóg.

Ďalšia akordeónová súťaž sa konala v roku 
2018 vo Fiľakove. Hlavnú cenu na nej získal 
Dominik Nagy. V tom roku sa na prvom mies-
te vo svojej kategórii umiestnil aj Ádám Földi, 
a tak obaja vystúpili na Koncerte víťazov na 
zámku v Modrom Kameni. Tohtoročná akor-
deónová súťaž Pódium mladých umelcov sa 
opäť konala v našom meste. „Preto som sa trochu 
nahneval, lebo sa mohlo zdať, že súťažiť v domácich 
podmienkach je zvýhodnením, no na moju veľkú 
radosť Ádám Földi zahral takú muziku, že hlavná 
cena bola jasná. Rita Mihály a Dominik Nagy zís-
kali vo svojej kategórii strieborné pásmo,“ povedal 
hrdo učiteľ s tým, že na súťaži museli zaznieť 
minimálne dve diela rôznych charakterov.

Géza Jakab vyučuje hru na akordeón už 30 
rokov, počas ktorých sa stretol s rôznymi štu-
dentmi, jeho názor na talent sa tak postupom 
času mení. „Možno by Pareto povedal, po vzhliad-
nutí hudobných znalostí obyvateľstva, že 20 percent 
detí je talentovaných a 80 percent nie. Ja by som to 
možno otočil, ale nevychádza to ani tak. Talent je 
len jedným z faktorov toho, ako dobre sa niekto na-
učí hrať na nástroj, okrem neho existuje mnoho ďal-
ších ovplyvňujúcich faktorov. Takými sú pracovitosť, 
pravidelnosť, metóda, koncepcia, učiteľ, vzťah učiteľ 

– žiak, prostredie a takto by som mohol pokračovať 
ďalej.“ Pri pohľade na ich úspechy sa dá pred-
pokladať, že fiľakovskí akordeonisti väčšinu z 
týchto vlastností majú. Je to veľká radosť pre 
inštitúciu i mesto, ktorých dobré meno šíria.

Emese Agócs Szvorák

Talentovaní fiľakovskí 
akordeonisti

Staráme sa o imobilných klientov     
Vďaka úspešnému projektu Staráme sa o imo-
bilných klientov v rámci výzvy Nadácie EPH 
môže naša organizácia vybaviť jednu 4-lôžkovú 
izbu pre imobilných klientov novými elektric-
kými polohovateľnými posteľami a  antideku-
bitnými matracmi. Celková hodnota projektu 
je viac ako 4000 €, z toho suma poskytnutá 
z nadácie je vo výške 3500 €. 

Cieľom projektu je zlepšenie opatrovateľ-
skej a  ošetrovateľskej starostlivosti o  klientov 
a  uľahčenie práce personálu obsluhou kva-
litných zdravotníckych pomôcok. Výmenou 
súčasného vybavenia vytvoríme priestor na 
poskytovanie adekvátnej starostlivosti aj v prí-
padoch ťažkého zdravotného postihnutia na-
šich klientov. Tento projekt sa uskutočnil vďa-
ka podpore z Nadácie EPH. 

Naše poďakovanie patrí pracovníkom Na-
dácie EPH, ktorí svojimi rozhodnutiami po-

Úspešné projekty Nezábudky priesli svoje ovocie
máhajú znevýhodneným skupinám obyvateľov 
odkázaným na pomoc iných. 

Starostlivosť o imobilných klientov
Vďaka úspešnému projektu Starostlivosť 
o imobilných klientov v rámci výzvy Nadácie 
Henkel Slovensko naša organizácia získala 
finančný príspevok 715 € na zakúpenie 6 an-
tidekubitných podložiek určených pre imobil-
ných klientov. Využívaním týchto pomôcok 
pri starostlivosti o ležiacich klientov je možné 
predchádzať vzniku preležanín a  následne za-
brániť ďalším infekciám a hospitalizácii v zdra-
votníckych zariadeniach. Tento projekt sa 
uskutočnil aj vďaka podpore Nadácie Henkel 
Slovensko.   

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí svoj-
imi rozhodnutiami pomáhajú znevýhodneným 
skupinám obyvateľov odkázaným na pomoc 
iných.   

Mária  Veliká,  riaditeľka

Foto: archív GJ

Bottova ulica. Foto: kmk
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UDVart sa stal brandom. Je ostrovčekom náročných multižánrových programovUDVart sa stal brandom. Je ostrovčekom náročných multižánrových programov

Dňa 9. júla vďaka cezhraničnej spolupráci Mestského kultúrneho strediska 
a Nadácie Lesná hudba (Maďarsko) sa mestský park opäť naplnil hudbou. 
Podujatie, ktoré spája hudbu s ochranou prírody, a ktoré je súčasťou série 
pod názvom Umelecké dni v Matre zavítalo do Fiľakova prvýkrát v lete 
2016, odvtedy sa organizuje každý druhý rok. Záujemcov tak čakal zaují-
mavý program pod korunami stromov už štvrtýkrát. Podujatie sa realizo-
valo s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

jf, foto: MsKS

“Lesná hudba” sa u nás uskutočnila už štvrtýkrát

Okrem slovenskej a maďarskej hudby sa 
objavili aj židovské a rómske melódie v 
podaní formácie Barbora Botošová Trio.

Jedným z účastníkov lesného koncertu 
klasickej hudby bolo duo bratov Bene-
dekfiovcov, klaviristu Istvána a huslistu 
Zoltána. 

Poslaním podujatia je okrem kladenia dôrazu na ochranu lesov a na hodnoty klasic-
kej hudby aj podpora folklóru a miestnych mladých talentov. V programe sa predsta-
vil miestny Detský folklórny súbor Jánošík.  

Vďaka dielňam Spoločnosti Motolla, Bábika Játszóház a remeselníkov Zoltána Vargu 
a Gergelya Szűcsa si deti mohli vyskúšať svoju tvorivosť. Okrem hudobného progra-
mu návštevníkov čakala aj prednáška Györgya Csóku o biodiverzite, prechádzka 
v parku spojená s odborným výkladom ekológa Csabu Balázsa a lesného inžiniera 
Lajosa Szabóa, ale aj archeologická prednáška vo vlastivednom múzeu pod vedením 
archeologičky Bianky Vozárovej.

Poľská kapela CHEAP TOBACCO očarila všetkých so 
svojou vášnivou hudbou a bluesovým hlasom speváč-
ky. Na ďalšom koncerte maďarskej formácie Ivan And 
The Parazol bol stredobodom rock’n’roll v novom šate.

Formácia ČENDEŠ má jedinečný prístup k rusínskym 
ľudovým piesňam a temperament, ktorým nešetrili ani 
na UDVarte. Ďalším predstaviteľom world music bola 
kapela Beshodrom, ktorá svojim bláznivým tempom 
rómsko-židovsko-balkánskej hudby roztancovala 
publikum.

Večerné premietanie filmu Petra Kerekesa CENZORKA 
prilákalo viac divákov, než organizátori očakávali. 
Film bol nominovaný na Oscara a zožal mnohé úspe-
chy a ocenenia po celom svete. Príbeh sa odohráva v 
ženskom nápravnom ústave na Ukrajine.

Nádvorie malo jedinečnú atmosféru vďaka pestrej me-
niacej sa svetelnej maľbe. Predstavila sa skupina Anta 
Agni s akrobatickým tancom a svetelnou šou. V oblasti 
performance všetkých prekvapil svojou najnovšou 
tvorbou performér Rokko. Perfomancia Tmavá hmota 
bola tvorená špeciálne na fiľakovský UDVart.

Pre deti boli pripravené tvorivé dielne, lukostreľba, 
lezecká stena, škola žonglovania a tanečné divadelné 
predstavenie. O zábavu sa postaral klaunský žonglér 
Filip Hajduk alias FJODOR. Spolu s maďarským her-
com a kaskadérom Ányosom Elekom tvorili neuveriteľ-
nú slovensko-maďarskú dvojicu jazykovej „bezbariéry“.

Milovníci klasickej hudby sa mohli tešiť na trio THE 
SAXOPHONE CONNECTIONS, ktoré tvorili francúzsky 
violončelista, kazašská huslistka a renomovaný slo-
venský saxofonista Ladislav Fančovič. Na UDVarte ste 
sa mohli viac dozvedieť o opere Traviata a vypočuť si 
úryvky z Verdiho diela v podaní operných spevákov.

Záujemcovia sa mohli zúčastniť rôznych workshopov, remeselných či tvorivých diel-
ní. Pre deti sa uskutočnili tanečné tréningy, návštevníci festivalu si vo dvore mohli 
pozrieť festivalové inštalácie architektonického workshopu, zapojiť sa do dielne 
historického fotografovania, prípravy šperkov z recyklovaných materiálov či mode-
lovania z hliny. Okrem historickej krajčírskej dielne sa viacerí zapojili aj do prípravy 
vlastných pohľadníc či festivalových tašiek.

Multižánrový festival UDVart tento rok zahŕňal literatúru, film, tanečné divadlo, 
performance, cirkusové divadlo, akrobatický tanec a hudbu v rôznych žánroch: 
klasickú hudbu, operu, blues, jazz, rock a world music. Podujatie organizovalo Mest-
ské kultúrne stredisko vo Fiľakove s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.                     Text: ika, foto: Zoltán Schnelczer
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v auguste 2022

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.-05. 
08.  

12. Letný tábor Novohrad-Nógrád geoparku
Miesto: areál NTIC a vybrané lokality geoparku
Organizátor:  Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

12 . -14 . 
08.  

XXXI. PALÓCKE DNI a DNI MESTA FIĽAKOVO 
Podrobný program na str. 6 a 7.

13. 08.

Hudobná adorácia - hudobno-slovné pásmo s dielami 
klasickej hudby a kresťanskými mládežníckymi 
piesňami
Miesto: Farský kostol nanebovzatia Panny Márie
Organizátori: Miestne františkánske spoločenstvo a 
organista Ján Simon

19:00

03. 09.   

XXII. Fiľakovské hradné hry – Prierez dejinami Fiľa-
kova a okolia II.: obdobie od neskorého stredoveku po 
druhú svetovú vojnu
Miesto: Fiľakovský hrad, hradné nádvorie
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

* organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu

Fiľakovské hradné hry sa tohto 
roku opäť uskutočnia koncom 

leta. Tretieho septembra sa hrad-
né nádvorie zaplní autenticky 
odetými účinkujúcimi rozličných 
spolkov a skupín, prezentujúcich 
život, kultúru a tradície niekoľ-
kých historických ér. Súčasný, 
XXII. ročník je chronologickým 
pokračovaním uplynulého roč-
níka. Poskytne prierez dejinami 
Fiľakova a  okolia, zamerajúc sa 
tentokrát na obdobie od neskoré-
ho stredoveku po druhú svetovú 
vojnu. 

V  programe, ktorý začne v  po-
obedňajších hodinách a potrvá až 
do večera, budú prebiehať pred-
stavenia interaktívnou a  zábav-
nou formou. Vzhľadom na súčas-
nú vojenskú situáciu na Ukrajine 
sa bojové ukážky týkajúce sa vo-
jenskej histórie hradu nezaradili 
do programu. Historické skupiny 
budú na podujatí prezentovať 
odev, výzbroj, hudobnú a  taneč-
nú kultúru. Priblížia každoden-
ný život v stredoveku, obdobie 
osmanskej nadvlády a zriadenia 
Fiľakovského sandžaku, ako aj 
epochu baroka ukážkami tan-
cov a dobového odevu. Návštev-
níci spoznajú rozličné výzbroje, 
uniformy, vojenské zručnosti, a 
uvidia, ako prebiehal výcvik koní 
elitných uhorských jazdcov – hu-
sárov. Budú môcť nahliadnuť aj do 
života Turkov v 16. a 17. storočí. 
Prvú polovicu minulého storo-
čia, poznačenú udalosťami prvej 

Septembrové hradné hry opäť sľubujú 
hodnotný historický zážitok

a druhej svetovej vojny, priblížia 
uniformy a  vojenská výzbroj bo-
jových jednotiek. Udalosti 19. až 
20. storočia spestria slovenské 
a maďarské ľudové tance s dopro-
vodom živej hudby, ktorá zaznie 
počas podujatia ešte niekoľko-
krát. V rámci tvorivých dielní a 
ukážok remeselníckych techník 
používaných v jednotlivých his-
torických obdobiach sa záujem-
covia budú môcť oboznámiť s 
ručnou výrobou stredovekej a no-
vovekej keramiky, kníhtlačou, 
výrobou osmanských miniatúr 
a  kahancov s  orientálnym motí-
vom. Tí najmenší sa môžu tešiť na 
historických zabávačov – šašov 
a  žonglérov,   chodúľové divadlo, 
či sokoliarske predstavenie. Pre 
účastníkov podujatia bude okrem 
expozícií hradného múzea umož-
nený vstup aj do remeselníckeho 
domčeka, kde je výstava prezen-
tujúca fiľakovské remeselníctvo 
v stredoveku a v ranom novoveku, 
a  tiež do podzemnej chodby pod 
hradom. 

Hradné múzeum vo Fiľakove 
srdečne pozýva všetkých milovní-
kov histórie a dávnovekých kultúr 
na toto obľúbené podujatie, ktoré 
každoročne prekvapí kvalitným 
programom a výnimočným zá-
žitkom! Hradné hry sa realizujú 
s  finančnou podporou Fondu na 
podporu kultúry národnostných 
menšín a  Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja.

 HMF, NTIC

Riadková inzercia:
Chystáte svadbu, ples alebo iné podujatie? Vyberte si nás! Vyriešime 
okrem dekorácie aj catering. Monika Krajcsová Catering&Dekorácia, 
decordecor56@gmail.com, 0940246297.

Z minuloročných hradných hier. Foto: Gergely photo
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Štvordňový festival Palóckych 
dní sa v  tomto roku realizu-

je nezvyčajne: vystúpenia fol-
klórnych súborov sa uskutočnili 
v  rámci Novohradského Medzi-
národného Folklórneho Festivalu 
ešte koncom júla a ďalšie progra-
my spolu s Dňami mesta Fiľakovo 
na záujemcov čakajú v obvyklom 
čase, v strede augusta.

Vystúpenia folklórnych súbo-
rov z Grécka, Bosny a Hercegovi-
ny či z Maďarska a zo Slovenska, 
už sú za nami. Záujemcov hlavnej 
časti festivalu ale ešte čaká ďalší 
pestrý program: vernisáž výsta-
vy, divadelné predstavenie, roz-
právkové divadelné predstavenia 
a  chodúľové divadlo pre deti, in-
teraktívna prechádzka mestom, 
opereta a rôzne koncerty. Palócke 
dni a  Dni mesta Fiľakovo ponú-
kajú programy slovenskému, ma-
ďarskému a  rómskemu obecen-
stvu od najmenších, cez mladých 
až po seniorov.

XXXI. Palócke dni a Dni mesta 

Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo 
12.-14. august 2022

Fiľakovo sa konajú 12.-14. augus-
ta 2022. Hlavnými organizátor-
mi podujatia sú Mesto Fiľakovo 
a  Mestské kultúrne stredisko, 
ktoré pri realizácii spolupracu-
jú s  viacerými partnermi: okrem 
mestských inštitúcií aj s  rôznymi 
inými subjektmi. Podujatie sa rea-
lizuje s finančnou podporou Ban-
skobystrického samosprávneho 
kraja a Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

Vstupenky v predpredaji si mô-
žete kúpiť online alebo osobne 
v  MsKS. Zľavnené lístky na piat-
kové a  sobotňajšie večerné kon-
certy sú v  predpredaji do 11. au-
gusta za 17 €, na mieste si môžete 
kúpiť vstupenky za 19 €. Na piat-
kové divadelné predstavenie a na 
nedeľňajšiu operetu sú zľavnené 
lístky pre študentov a dôchodcov. 
Podrobný program Palóckych dní 
a Dní mesta Fiľakovo nájdete na 
str. 7. Viac informácií na strán-
kach: kultura.filakovo.sk a face-
book.com/msksfilakovo.

ika
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Tiráž

Vedenie OZ FTC Fiľakovo zasadlo koncom 
júna, kedy zhodnotilo celkové výsledky 

futbalistov po sezóne 2021/22, na konci kto-
rej sa umiestnilo „áčko“ na 7. mieste, U13 na 
4. mieste, U15 na 5. mieste a U19 na 3. mieste. 
„S výsledkami všetkých sme spokojní a ďakujeme 
trénerom aj hráčom. S mužmi sme splnili aj svoj 
stanovený cieľ postúpiť do novej III. ligy Východ,“ 
informoval prezident FTC Attila Visnyai. 

Na zasadnutí sa vedenie dohodlo na ďalšom 
pokračovaní v spolupráci s trénerom Ľubo-
mírom Šimkovičom a jeho asistentom Ri-
chardom Farkašom. Ako ďalej pokračoval, na 
schôdzi vedenie OZ ustanovilo aj nový orgán v 
rámci svojich štruktúr, ktorý sa bude venovať 
špeciálne futbalistom „áčka“. „Nebudeme zane-
dbávať ani žiakov a dorast. Nakoľko však začíname 
s mužmi novú éru futbalu, kedy budeme v najvyššej 
lige po 35 rokoch, novovzniknutý 5-členný tím sa 
bude zaoberať len mužmi, konkrétne domácimi i 
vonkajšími zápasmi, organizácii zápasov, získava-
niu hráčov a sponzorov, finančnému zabezpečeniu 
a podobne,“ ozrejmil.

Reorganizáciou prešli aj mládežnícke súťa-
že, v rámci ktorých tímy FTC U13 a U15 budú 
hrať II. ligu skupiny D a tím U19 bude hrať IV. 
ligu skupiny JUH. V oboch skupinách budú 

Novinky vo fiľakovskom futbaleNovinky vo fiľakovskom futbale

najnovšie mužstvá z okresov Lučenec, Rimav-
ská Sobota a Veľký Krtíš. „V rámci zmien sme 
sa rozhodli aj podporiť mládežnícky futbal tým, že 
príjmeme ďalšieho trénera, ktorý sa bude venovať 
U9 – deťom zo škôlok a základných škôl – ktorých 
chceme prihlásiť do súťaže prípravok. Zapojiť sa 
chceme tiež do projektu Dajme spolu gól,“ doplnil 
prezident s tým, že mužstvo A zároveň prihlá-
sili do Slovenského pohára. 

Klaudia Mikuš Kovácsová

Po dvoch rokoch vo Fiľakove opäť zorga-
nizovali Mestský športový deň. Počas po-

sledného júnového víkendu ožil štadión FTC 
približne dvomi stovkami divákov i športov-
cov z rôznych oblastí a vekových kategórií. 

Podujatie má korene v  Pohári primátora 
mesta v  minifutbale, ktorý v  posledných roč-
níkoch vedenie mesta a FTC rozšírili o ďalšie 
disciplíny. V  tomto roku sa súťaž odohrala 
dvadsiaty siedmykrát. Športovci si mohli zme-
rať sily v zápasení, kolkoch, futbale či powerli-
ftingu a atletike. Zastúpenie mali žiaci štyroch 
miestnych základných škôl, ale aj Starí páni či 
tímy z  Hajnáčky, Tornale, Divína a Šalgotar-
jánu. 

kmk

Športový deň prilákal dve-
sto súťažiacich a divákov

Šimkovič ostáva trénerom. Foto: Alexander Mede

Fotky: Alexander Mede


