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Obľúbeného trojdňového 
festivalu sa v rôznych čas-
tiach mesta zúčastnilo 4000 
návštevníkov.   6.-7. strana

Oslavy Dní mesta 
a Palóckych dní

Samospráva nahradila staré 
a nebezpečné prístrešky na 
Družstevnej, Mlynskej a Bis-
kupickej ulici.   3. strana  

Obyvateľom slúžia 
tri nové zastávky

Ceny si v tomto roku prevzali 
zástupcovia zo školskej, špor-
tovej, z vedeckej i umeleckej 
oblasti.       4. strana 

Ocenenia získali 
štyria laureáti
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V  uplynulých dňoch samospráva spusti-
la práce na obnove exteriéru koncertnej 

sály na Koháryho námestí. Viac ako storoč-
nej nenápadnej budove prinavrátia jej nie-
kdajší historický ráz. Zavŕši sa tak niekoľko 
rokov trvajúca obnova Koháryho námestia, 
v  rámci ktorej sa postupne zrekonštruoval 
priestor pred kostolom, budova mestskej po-
lície a stacionára a obnovou prešla aj budova 
Slovenskej pošty. Koncertná sála je poslednou 
verejnou budovou, ktorá po jej rekonštrukcii 
doplní historický kolorit námestia.

K prvým úpravám budovy samospráva pri-
stúpila ešte počas výstavby priľahlej mestskej 
tržnice. Počas prác zbúrali jej prístavbu, kto-
rá v minulosti slúžila ako škôlka, vybudovali 
nové sociálne zariadenia a zateplili jednu stra-
nu fasády. Obnovili tiež vykurovanie budovy 
a  namontovali nový bleskozvod. Aktuálne 
práce budú zamerané na dokončenie obnovy 
exteriéru budovy a  prinavrátenie jej historic-
kého charakteru, ktorý stratila počas bývalého 
režimu. 

Ako informoval primátor Attila Agócs, 
mesto do tejto fázy rekonštrukcie zainvestuje 
35-tisíc eur. Z  nich 12-tisíc získalo z dotácie
Miestnej akčnej skupiny Partnerstvo južného
Novohradu. „V rámci prác zateplíme zvyšnú časť
fasády izoláciou z minerálnej vlny a vrátime na ňu
aj historické šambrány a pôvodné dekoračné prvky
medzi oknami. Používať budeme historické omietky.
Vybudujeme tiež drevené vstupné dvere z Koháryho
námestia, vymeníme všetky okná a upravíme rímsy

a žľaby na streche,“ vymenoval a doplnil, že na 
fasáde zachovajú aj pamätnú tabuľu gymná-
zia. Ako ďalej doplnil, v  budúcnosti bude sa-
mospráva hľadať ďalšie zdroje na dokončenie 
celkovej rekonštrukcie, ktorá bude zahŕňať 
podrezanie stien, nový náter strechy, rekon-
štrukciu interiéru a elektroinštalácie. 

Dnes nenápadne vyzerajúca koncertná sála 
má za sebou bohatú históriu. Postavili ju v pr-
vých rokoch 20. storočia a bola prvým kultúr-

Mesto začalo s rekonštrukciou historickej budovy koncertnej sályMesto začalo s rekonštrukciou historickej budovy koncertnej sály

nym stánkom v  meste. Slúžila tiež ako sídlo 
Fiľakovského katolíckeho čítacieho a  tova-
rišského spolku, počas prvej svetovej vojny ju 
využívali ako ošetrovňu zranených. Do roku 
1936, kým nepostavili prístavbu k redute Vi-
gadó, bola jedinou divadelnou sálou v  meste. 
Neskôr v  nej fungovalo gymnázium, počas 
nedávnej minulosti slúžila ako koncertná sála 
základnej umeleckej školy.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Pôvodná podoba budovy z roku 1924.

Fotky: kmk, archív MsÚ Detail budovy na archívnej fotografii.
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Mesto Fiľakovo uspelo so 
svojou žiadosťou o  dotáciu 

na komplexnú obnovu všetkých 
existujúcich chodníkov medzi by-
tovými domami na Farskej lúke 
a v časti Daxnerovej ulice. Z Ope-
račného programu Ľudské zdroje 
od ministerstva vnútra získalo 
bezmála 433-tisíc eur. Projekt 
vznikol v  rámci iniciatívy Cat-
ching-Up Regions 2, v  ktorej sa-
mospráva spolupracuje so župou 
a Svetovou bankou.

Ako informoval primátor mesta 
Attila Agócs, v  súčasnosti prebie-
ha príprava zmluvy na poskytnu-
tie dotácie. „Keď bude zmluva hotová, 
pošleme pripravenú projektovú doku-
mentáciu na kontrolu, po nej vyhlási-
me verejné obstarávanie na zhotovite-
ľa. Výsledky obstarávania by mali byť 
zrejmé do januára a  s prácami bude-
me môcť začať na jar budúceho roka.“ 
Z  pôvodne žiadaných 465-tisíc 
samospráve schválili takmer 
433-tisíc eur, spolufinancovať ich 
bude piatimi percentami.

V rámci projektu mesto zrekon-

štruuje všetky existujúce chod-
níky medzi bytovkami – hlavné 
i prepojovacie, spolu so všetkými 
prístupmi do vchodov – celkovo 
v dĺžke takmer dvoch kilometrov. 
Chodníky sú v  súčasnosti v nevy-
hovujúcom stave, ich konštrukcia 
je v niektorých úsekoch porušená 
až do podkladovej vrstvy. V rámci 
prác budú preto zrealizované vý-
kopy a zhutnené násypy zo stabi-
lizovanej zeminy, všetky chodní-

Samospráva získala dotáciu na obnovu chodníkov na Farskej 
lúke. Rozsiahlu rekonštrukciu spustia na jar

ky dostanú nový asfaltový povrch. 
Prístup k nim bude bezbariérový, 
rovnako ako prístupy z  priecho-
dov pre chodcov, ktoré budú tiež 
osvetlené a vybavené navigačný-
mi dlažbami pre nevidiacich.

Zámer zrekonštruovať chodní-
ky na sídlisku Farská lúka, v kto-
rej žije približne 1800 obyvateľov,  
malo mesto už niekoľko rokov. „V 
tejto lokalite mala samospráva de-
saťročia veľký investičný dlh. V roku 

2017 sme v nej preto vybudovali par-
kovisko pre 70 áut a v roku 2018 sme 
za vyše 80-tisíc eur vyasfaltovali všet-
ky sídliskové cesty. Vlani sme tu odo-
vzdali do užívania nové detské ihrisko. 
Vedeli sme, že aj obnova chodníkov je 
pre obyvateľov sídliska veľmi dôležitá, 
preto sme hľadali možnosti, ako ta-
kúto nákladnú investíciu zrealizovať. 
Som rád, že sa nám na to podarilo 
získať prostriedky ešte pred koncom 
volebného obdobia,“ uzavrel.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Mesto plánuje obnoviť chodníky ohraničené červenou farbou. Foto - Gábor Illés

Mesto Fiľakovo po rekon-
štrukcii a  následnej ko-

laudácii v  apríli odovzdalo do 
užívania neziskovej organizácii 
Nezábudka, n.o. budovu denného 
stacionára. Organizácia zabezpe-
čila schválenie a uvedenie do pre-
vádzky nového druhu sociálnej 
služby a  následne túto službu za-
registrovala v Registri sociálnych 
služieb BBSK. Denný stacionár je 
tak pripravený prijať svojich pr-
vých klientov.

Denný stacionár je sociálna 
služba, ktorá sa poskytuje fyzic-
kej osobe odkázanej na pomoc 
inej fyzickej osoby, ak jej stupeň 
odkázanosti je najmenej III. a  je 
odkázaná na sociálnu službu 
v  zariadení len na určitý čas po-
čas dňa. Posudok a  rozhodnutie 
o  odkázanosti na túto službu vy-
dáva mestský alebo obecný úrad 
v  mieste bydliska žiadateľa. Žia-
dosť o  poskytovanie služby sa 
podáva u  poskytovateľa, ktorým 
je Nezábudka, n.o. Sociálna služ-
ba v stacionári sa poskytuje počas 
pracovných dní od 07:00 do 17:00 

hod. najmenej štyri hodiny denne, 
resp. 80 hodín mesačne na zákla-
de zmluvy uzatvorenej s poskyto-
vateľom Nezábudka, n.o. Klient 
má počas dňa možnosť výberu 
dvoch jedál – raňajky, obed, prí-
padne obe jedlá, ktoré budú dová-
žané z jedálne poskytovateľa. 

Cena za službu sa odvíja od 
času stráveného v  stacionári + 
poplatok za stupeň odkázanos-
ti + úhrada za stravu, ak  si ju 
klient objedná. Cenník úhrad je 
súčasťou VZN mesta Fiľakovo č. 
6/2021, ktorým sa mení VZN č. 
1/2021. Do budúcna nie je vylúče-
ná jeho úprava.

V  dennom stacionári sa po-
skytuje pomoc pri odkázanosti 
na sociálnu službu, sociálne po-
radenstvo (aj pre rodinu klienta), 
sociálna rehabilitácia a  ostatné 
plnenia spojené s  poskytovaním 
tejto služby. V budove sú priesto-
ry vyčlenené na záujmovú činnosť, 
oddychové miestnosti vybavené 
posteľami, hygienické zariade-
nia i vonkajší dvor s  lavičkami. 
Vchod je bezbariérový. Organizá-

Denný stacionár čaká na svojich prvých klientov, spustili prihlasovanieDenný stacionár čaká na svojich prvých klientov, spustili prihlasovanie

cia zabezpečuje aj dovoz a odvoz 
klientov v rámci svojej prepravnej 
služby. O  klientov sa stará od-
borný personál – opatrovateľky. 
K dispozícii sú počas vyčlenených 
dní a  hodín v týždni aj sociálni 
pracovníci. 

Podrobné informácie poskytnú 
záujemcom v pracovnom čase po-
čas pracovných dní osobne alebo 
telefonicky zamestnanci Nezá-
budky.  

Otvorenie denného stacionára 
závisí od záujmu občanov o  túto 
službu. Organizácia plánuje začať 
činnosť v septembri 2022. Veríme, 
že naše úsilie nájde odozvu u oby-
vateľov Fiľakova, ale aj okolitých 
obcí, a  tak veľkorysé priestory 
denného stacionára privítajú svo-
jich prvých klientov už počas naj-
bližších dní.      

Mária  Veliká, riaditeľka 

Budova bývalej ZUŠ po rekonštrukcii. 
Fotky: Zoltán Schnelczer
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Na konci júla pribudli vo Fiľakove tri mo-
derné autobusové zastávky. Nahradili 

zastaralé a  nebezpečné plechové prístrešky 
na Družstevnej, Mlynskej a  Biskupickej ulici. 
Na dve z nich prispela dotáciou Miestna akč-
ná skupina Partnerstvo južného Novohradu 
(MAS).

Ako informoval primátor mesta Attila Agócs, 
mesto za posledné roky odstránilo celkovo 
sedem plechových prístreškov na zastávkach 
a nahradilo ich modernými presklenými kon-
štrukciami v jednotnom vzhľade. „V tejto chvíli 
ostali na našom katastrálnom území už len tri, a to 
v odľahlých častiach Egreš a Družstevná – ratkár-
sky kopec. Do budúcna budeme hľadať zdroje aj na 
ich modernizáciu.“

Ako ďalej pokračoval, zastávku na Mlynskej 
ceste v časti Urbánka zrekonštruovalo mesto 
z  vlastných zdrojov. Na zvyšné dve prispela 
dotáciou MAS v  sume 12-tisíc eur. „V rámci 
akčnej skupiny spájame sily ako obce mikroregió-
nu. Projekt modernizácie zastávok je jedným z vý-
sledkov našej spolupráce, ktoré budú súžiť nielen 
obyvateľom mesta, ale celého mikroregiónu. Mnohí 
do Fiľakova dochádzajú k lekárom, do obchodov či 
škôl a zamestnaní,“ doplnil. Celkové náklady na 
rekonštrukciu troch zastávok, vrátane terén-
nych úprav, sa vyšplhali na približne 24-tisíc 
eur. 

Obyvateľom mesta i okolia Obyvateľom mesta i okolia slúžia tri nové zastávkyslúžia tri nové zastávky

Samospráve sa v  tomto roku podarilo od 
MAS získať aj dotáciu takmer 50-tisíc eur na 
vybudovanie a zariadenie troch moderných 
odborných učební na základných školách. Do 
užívania ich odovzdali ešte počas apríla. 

Klaudia Mikuš Kovácsová

Od 14. do 20. júla prebiehali na detskom 
ihrisku medzi ulicami Parková, Sládko-

vičova a Železničná zemné práce. Spoločnosť 
Filbyt menila skorodované oceľové rozvody 
teplej úžitkovej vody (TÚV) na plastové po-
trubie. Práce boli realizované za takmer plnej 
prevádzky kotolne K2 na Záhradníckej ulici, 
na nevyhnutný čas bola odstavená iba jedna 
bytovka na Parkovej ulici.

„Pri vyúčtovaní za rok 2021 bol zistený vysoký 
koeficient pri dodávke teplej úžitkovej vody (TÚV) 
v lokalite kotolne K2. Všetky rozvodové šachty boli 
pravidelne kontrolované a únik vody nebol zistený. 
Z  tohto dôvodu bola objednaná u  špecializovanej 
firmy AQUAFIND, s.r.o. Detva lokalizácia prípad-
ných porúch na rozvodoch TÚV. Firma zistila, že 
na uvedenom úseku je potrubie úplne skorodované a 
má viacero menších porúch, ktoré od izolácie nebo-
li viditeľné, preto bolo potrebné tento úsek vymeniť. 
Staré skorodované rozvody boli odpojené a použili 
sme nové rozvody z  predizolovaných plastových 
potrubí,“ ozrejmil konateľ spoločnosti Filbyt 
Štefan Estergomi. V  súčasnosti je na novom 
potrubí navŕšená zemina. „Po jej usadení zvyšok 
odstránime a plochu zatrávnime.“

Ako ďalej informoval, náklady na realizáciu 
prác v hodnote približne 10-tisíc eur boli plne 
hradené z vlastných zdrojov spoločnosti. „Ten-
to úsek v dĺžke 65 m je už v poradí tretím, kde boli 
staré oceľové rozvody nahradené modernými plasto-
vými. V tomto trende plánujeme pokračovať naďalej 
podľa našich finančných možností,“ povedal s tým, 
že najlepším riešením by bola kompletná vý-
mena rozvodov TÚV. „Projektová dokumentácia 
je hotová, bez dotácie však takú veľkú investíciu 
nevieme zrealizovať. Sledujeme projektové výzvy 
z fondov EÚ a v prípade, že budeme oprávnenými 
žiadateľmi, podáme žiadosť na výmenu rozvodov 
v  lokalite kotolne K2 na Záhradníckej ulici, ako aj 
kotolne K3 na Farskej lúke,“ uzavrel.

kmk

Únik teplej vody je už minulos-
ťou. Vymenili hrdzavé potrubie

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na 
Šávoľskej ceste bude pokračovať v  zúže-

nom profile. Mestské zastupiteľstvo o  tom 
rozhodlo na svojom augustovom zasadnutí. 
Mesto projekt nedokáže v plnom rozsahu zre-
alizovať kvôli rapídnemu nárastu cien v  sta-
vebníctve.

Samospráva na náročnom projekte revitali-
zácie priemyselnej zóny pracuje už päť rokov. 
Kým v  začiatkoch sa výdavky odhadovali na 
približne 2,3 milióna eur, v súčasnosti sa pred-
pokladaná hodnota zákazky pohybuje okolo 
5,4 milióna eur. Mestu sa však podarilo získať 
iba 4,6 milióna eur. „Máme vlastné krytie z pro-
jektu v objeme približne 2,2 milióna eur, do investície 
pristúpil aj Banskobystrický samosprávny kraj su-
mou 400-tisíc eur, zvyšné dva milióny financujeme 
z  dlhodobého investičného úveru. Ďalšie finančné 
objemy sa nám už nepodarilo získať,“ informoval 
na zasadnutí mestského parlamentu primátor 
Attila Agócs. „Naše kroky smerom k ministerstvu 
hospodárstva a  MH Invest nepriniesli výsledky. 
Obrátili sme sa aj na ministerstvo investícií. Odtiaľ 
sme dostali odpoveď, že oni priamo pomôcť nevedia,“ 
doplnil.

Mestské zastupiteľstvo tak malo na výber 
z  troch možných scenárov, ako s  projektom 
naložiť. Prvým bola možnosť postaviť infraš-
truktúru a vynechať výstavbu budov. Za pri-

bližne 1,7 milióna eur by sa tak vybudoval 
malý priemyselný park. Tento variant v sebe 
podľa predkladateľov návrhu skrýval rizi-
ko, že vybudovaná technická infraštruktúra 
a  upravené prostredie by mohli byť v budúc-
nosti poškodené pri výstavbe výrobných hál 
investorom. Upravené okolie by zároveň do-
predu určovalo pôdorys budúcej stavby, čo 
by mohlo byť pre potenciálneho investora 
limitujúce. Druhým variantom bolo zrealizo-
vanie celého projektu – kompletná technická 
infraštruktúra, sadové úpravy, oplotenie, vý-
stavba administratívnej a  skladovej budovy 
a  vrátnice – avšak iba s  polovičnou plochou 
výrobnej haly, celkovo za približne štyri milió-
ny eur. Treťou možnosťou bolo úplné zrušenie 
projektu a vrátenie peňazí.

Poslanci sa napokon rozhodli pre druhý 
variant. Z pôvodne plánovaných 50-60 no-
vých pracovných miest by v začiatkoch mohlo 
vzniknúť 25-30 miest s  potenciálom na bu-
dúce zvýšenie, napríklad v prípade rozšírenia 
výroby investorom o montované haly zo sen-
dvičových panelov.

Mesto po rozhodnutí poslancov vyhlási 
nové verejné obstarávanie. Ak nevzniknú ďal-
šie komplikácie, výstavba by sa mohla začať 
na jeseň tohto roka.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Plán na revitalizáciu priemyselnej zóny stále Plán na revitalizáciu priemyselnej zóny stále 
žije. Výrobná hala však bude menšiažije. Výrobná hala však bude menšia

Fotky: kmk

Fotky: kmk, Filbyt
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Počas osláv Dní mesta a Palóc-
kych dní samospráva Fiľako-

va už tradične udeľuje oceneným 
Ceny mesta a  Ceny primátora 
mesta. Inak tomu nebolo ani 
v  tomto roku, kedy si ceny pre-
vzali štyria laureáti. Poslanci od-
hlasovali udelenie cien osobnos-
tiam zo školskej a športovej sféry, 
primátorské ceny putovali do rúk 
zástupcom vedeckej a  literárnej 
obce.

Ako prvý si z rúk primátora At-
tilu Agócsa a  viceprimátora Atti-
lu Visnyaiho Cenu mesta prevzal 
Ľubomír Šimkovič, tréner A muž-
stva futbalistov FTC. Pocty sa mu 
ušlo počas nedeľného (14. 8.) zá-
pasu FTC proti mužstvu zo Sniny. 

„Veľmi si vážim, že moju dlhoročnú 
prácu mesto takto ocenilo. Ako hráč 
som vo Fiľakove začínal v  rovnakej 
súťaži, v akej aktuálne hráme. Teraz 
v  nej vediem tím ako tréner. Spolu 
s ocenením je to pre mňa veľký závä-
zok,“ vyjadril sa Šimkovič.  

Ďalší laureáti si ocenenia pre-
vzali v hradnom areáli popri ope-

Ceny mesta a primátora odovzdali 
tentokrát štyrom laureátom

retnom predstavení. Cenu mesta 
si tu prevzal riaditeľ Strednej od-
bornej školy vo Fiľakove Attila 
Varga. „Školu vediem už 30 rokov. 
Sme samostatní, funkční, ekonomicky 
aktívni a s pozitívnou perspektívou do 
budúcnosti. Som poctený, že aj mesto 
moju činnosť takto pozitívne ohodno-
tilo,“ povedal po oceňovaní riaditeľ 
Varga. 

Ceny primátora mesta získali 
epidemiologička Monika Halá-
nová a  spisovateľ a  prekladateľ 
Norbert György. „Chcela by som 
sa poďakovať pánovi primátorovi 
a  vedeniu mesta za túto cenu. Som 
nesmierne poctená, že si moje rodné 
mesto na mňa takto spomenulo. Vždy 
sa sem rada vraciam, mám tu mamu, 
priateľov, bývalých spolužiakov,“ po-
vedala Halánová.

„Vôbec som s  touto cenou nepočítal, 
veľmi ma to prekvapilo. Umelecké 
prekladateľstvo sa bežne nedostáva do 
širšieho povedomia ľudí. Vnímam to 
ako poctu a ďakujem primátorovi, že 
na mňa myslel a sleduje moju prácu,“ 
vyjadril sa ocenený György.

kmk

Cena mesta: 
▪ Ing. Attila Varga 
Za  dlhoročnú úspešnú prácu školského manažéra, premenu tradič-
nej učňovskej školy na modernú strednú školu, výrazné zveľaďova-
nie strojového vybavenia priestorov praktického vyučovania pro-
stredníctvom úspešných projektov a zvyšovanie úrovne vzdelávania 
mladých odborníkov.

▪ Ľubomír  Šimkovič 
Za dlhoročnú obetavú prácu v prospech fiľakovského futbalu v pozí-
cii hráča, trénera a za zveľaďovanie športového areálu.

Cena primátora:
▪ prof. MVDr. Monika  Halánová, PhD.
Za osobitný prínos k rozvoju vedného odboru epidemiológia s dôra-
zom na výskum ochorenia COVID-19.

▪ Norbert  György
Za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti literatúry s dôrazom na ume-
leckú prekladateľskú činnosť a za zblíženie slovenskej a maďarskej 
kultúry prostredníctvom literatúry.

Mestská knižnica vo Fiľakove 
sa ako oddelenie Hradného 

múzea už niekoľko rokov zapája 
do rôznych národných a medzi-
národných projektov zamera-
ných predovšetkým  na akvizíciu 
a ochranu knižničného fondu. 
Veľký dôraz sa kladie aj na orga-
nizovanie kultúrno-vzdelávacích 
a  vedecko-popularizačných po- 
dujatí pre čitateľov, keďže podľa 
nových trendov sa vníma kniž-
nica ako miesto duševnej hygieny. 
V roku 2021 sa inštitúcia v rámci 
národných projektov znovu za-
pojila do výzvy Fondu na podpo-
ru umenia (FPU) – 5.1.4 Akvizícia 
knižníc. Zámerom projektu bolo 
obnoviť a rozšíriť knižničný fond 
na úseku náučnej literatúry pre 
dospelých. Napriek tomu, že sa 
za posledné roky podarilo z fi-
nančných prostriedkov MK SR, 
MK Maďarska, z dotácií získa-
ných z FPU a z vlastného rozpoč-
tu značne obnoviť knižničný fond, 
oddelenie náučnej literatúry pre 
dospelých ešte stále nespĺňa zá-
kladné požiadavky čitateľov. V 
roku 2018 sa uskutočnila prvá 
etapa obnovy a rozšírenia od-
delenia odbornej literatúry pre 
študentov a dospelých, nakoľko 
požadované tituly sa obvykle 
získavali pomocou medzikniž-
ničnej výpožičnej služby. Cieľom 
projektu bola preto ďalšia re-
vitalizácia tohto oddelenia. Pri 

vyberaní titulov sa kládol veľký 
dôraz na priebežnú komunikáciu 
s pedagógmi, ale bol poskytnutý 
priestor aj pre názory čitateľov, 
ktoré mohli záujemcovia vyjadriť 
nielen pri návšteve v knižnici, ale 
aj na webovej stránke inštitúcie, 
na podstránke Mestskej knižnice. 
Vďaka získanej dotácii v hodno-
te 1000 eur knižnica nakúpila 75 
kusov knižných jednotiek. Verí-
me, že nové knihy s užitočnými 
informáciami prispejú k doplne-
niu učebného plánu, študentom 
stredných škôl pomôžu hlavne 
pri prípravách na maturitné 
skúšky a prijímacie pohovory na 
vysoké školy, ale aj vysokoškolá-
ci využijú získanú literatúru pri 
svojom štúdiu. Úspešnou imple-
mentáciou projektu môže kniž-
nica ponúkať aspoň najvyhľa-
dávanejšie tituly aj pre čitateľov 
obľubujúcich tento druh litera-
túry. Poradiť a pomáhať v oblas-
ti literatúry je predsa jedným zo 
základných činností knižnice. 
Pracovníci organizácie dúfajú, že 
pestrý výber (fotokoláž nižšie) 
osloví nielen stálych čitateľov, 
ale priláka aj nových záujemcov. 
Knižnica je v súčasnosti otvorená 
od utorka do piatku, od 8:00 do 
16:00 hodiny, od 1. septembra aj 
každú nepárnu sobotu od 8:00 
do 12:00 hod. Každý záujemca 
je srdečne vítaný!

HMF, NTIC

V knižnici pribudli nové výtlačky na úseku 
náučnej literatúry pre dospelých

Ocenení (okrem Šimkoviča) so zástupcami mesta. Foto: Zoltán Schnelczer
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Tak ako každý rok, aj v tomto 
a  nasledujúcich číslach vám 

predstavíme nových laureátov 
mestských ocenení. Na zasadnu-
tí mestského zastupiteľstva boli 
1. augusta schválené dve Ceny 
mesta Fiľakovo. Jedna z nich bola 
počas osláv Dní mesta a  XXXI. 
Palóckych dní odovzdaná ria-
diteľovi Strednej odbornej školy 
vo Fiľakove Attilovi Vargovi za 
dlhoročné úspešné pôsobenie vo 
funkcii pedagóga a riaditeľa tejto 
školskej inštitúcie. Druhú Cenu 
mesta odovzdali trénerovi futba-
listov „A“ mužstva FTC Ľubomí-
rovi Šimkovičovi počas ligového 
zápasu futbalistov FTC. Rozhovor 
s  ním prinesieme v  ďalšom čísle 
našich novín. 

V  aktuálnom rozhovore vám 
predstavíme riaditeľa SOŠ vo Fi-
ľakove Attilu Vargu.
Ako si spomínate na svoje začiat-
ky na našej SOŠ? Naplnili sa vaše 
predstavy ako pedagóga a  neskôr 
riaditeľa? 
Vo Fiľakove som začínal 1. sep-
tembra 1985 ako učiteľ strojár-
skych odborných predmetov.  Na 
svoje začiatky mám veľmi príjem-
né spomienky. Učiť som začal ešte 
v starej škole, ktorá sa v tom čase 
nachádzala na Železničnej ulici. 
Do novopostavených priesto-
rov sme sa sťahovali  o dva roky 
neskôr. Areál sa dokončoval za 
chodu. Bolo to perné, no zaujíma-
vé obdobie. Žiačky a žiaci z Viet-
namu navodili neopakovateľnú 
atmosféru. Potom Vietnamcov 
vystriedali Angolčania. Ako uči-
teľ som bol maximálne spokojný. 
Práca zo žiakmi ma nesmierne 
bavila. Preto som v  školstve tak 
dlho vydržal. 
Z  vašich odvtedy nadobudnutých 
skúseností, o  čom má byť stredné 
odborné alebo učňovské školstvo?
Prvoradou úlohou strednej od-

bornej školy je vzbudiť záujem 
o  zvolenú profesiu a  poskytnúť 
pevné základy do ďalšieho profe-
sijného rastu. 
Na miestnej SOŠ pôsobíte už 37 
rokov, za ten čas prešla rôznymi 
obdobiami zlučovania, sťahovania, 
rekonštrukcií. Rozšírili sa učeb-
né odbory, zameranie, prišli nové 
nariadenia, kolegovia, duálne 
vzdelávanie a mnoho iného. Ktoré 
z tohto bolo pre vás najnáročnejšie 
obdobie?
Najnáročnejšie boli roky 2002 až 
2010.  Boli to roky prechodu na 
normatívne financovanie a   zlu-
čovania. Za našu školu sme sa 
celkom slušne pripravili na nor-
matívne financovanie a podarilo 
sa nám k  účinnosti zákona hos-
podáriť s  finančnými prostried-
kami určenými normatívom aj 
s miernym prebytkom. Koncom 
januára 2004 Banskobystrický 
samosprávny kraj rozhodol o zlú-
čení so Stredným odborným uči-
lišťom poľnohospodárskym v  Bu-
zitke k  1. septembru 2004. Toto 
rozhodnutie výrazne zhoršilo 
naše hospodárenie a ako následný 
subjekt nás zaviazalo vysporiadať 
záväzky zaniknutej organizácie. 
Do tohto vstúpili národnostné 
vášne, ktoré situáciu len zhoršili. 
Nerád na tie roky spomínam. Na-
priek všetkým ťažkostiam sme sa 
napokon popasovali s pridelenou 
úlohou a  podarilo sa nám rozší-
riť učebné odbory o autoopravára 
a  poľnohospodára – služby na 
vidieku. 
V posledných rokoch sa vašej inšti-
túcii podarilo získať a zrealizovať 
niekoľko významných projektov, 
o ktorých sme už v našich novinách 
viackrát písali. Na ktoré úspešné 
kroky ste obzvlášť hrdý a čo máte 
v tejto oblasti odvtedy nové? 
Som veľmi rád, že dva projekty 
v  celkovej hodnote 1,2 milióna 

eur sú už úspešne uzavreté bez 
výrazných korekcií. Neoprávne-
né náklady pri dvoch položkách 
činia menej ako 3000 eur.  V  jed-
nom prípade sme si dovolili kú-
piť drahšiu tlačiareň ako projekt 
dovoľoval a  v  druhom prípade 
riadiaci orgán  pri likvidácií sta-
vebného odpadu nezohľadnil 
recykláciu vzniknutej betónovej 
drte, preto celú čiastku na likvi-
dáciu stavebného odpadu neuznal. 
Už nebolo síl rozporovať a  na-
ťahovať sa s  riadiacim orgánom. 
Tak sme to tak uzavreli. Momen-
tálne realizujeme projekt v  spolu-
práci s Obchodnou priemyselnou 
komorou v  Šalgotarjáne cez In-
terreg. Stihli sme pripraviť ďalší 
európsky projekt zameraný na 
zvýšenie energetickej hospodár-
nosti budov školy a  telocvične 
a  na budovanie školského met-
rologického centra. Stihli sme 
zrekonštruovať ležaté rozvody 
v  areáli a sociálne zariadenia te-
locvične. Teraz pracujeme na re-
konštrukcii sociálnych zariadení 
školy a na oprave podláh.
Vaša škola mala v  auguste 70. vý-
ročie svojho založenia, vy ste v nej 
strávili viac ako polovicu tohto 
času. Náročné dva covidové roky 
vám priniesli nové skúšky. Na-
priek tomu, že žiaci v  nej poväč-
šine chýbali, vy a  niektorí vaši 

Varga: Našou prvoradou úlohou je vzbudiť záujem o zvolenú profesiuVarga: Našou prvoradou úlohou je vzbudiť záujem o zvolenú profesiu

kolegovia ste v nej trávili dlhé dni 
a často aj večery, dokonca aj počas 
prázdnin, pri rozsiahlej rekon-
štrukcii priestorov odbornej výuky 
a  inštalácii strojov a  vybavenia, 
aké nemajú ani kvalitné fabriky. 
Funguje u  vás systém duálneho 
vzdelávania, máte kvalitnú spolu-
prácu s firmami. Máte ešte nejaké 
nesplnené želania alebo ciele, ktoré 
by ste chceli dosiahnuť? 
Vždy je čo zlepšovať a harmoni-
zovať. Treba pracovať na energe-
tickej hospodárnosti objektov aj 
procesov. Musíme sa vážne zao-
berať aj s možnosťami alternatív-
nych zdrojov energií. Uvidíme, čo 
prinesie doba.
Možno niektorí čitatelia neve-
dia, že nie ste len riaditeľom ško-
ly v našom meste, ale aj rodeným 
Fiľakovčanom. Aký ste mali pocit, 
keď ste sa dozvedeli o  ocenení va-
ším rodným mestom?
Áno, som rodený Fiľakovčan. Prvé 
tri roky som žil s rodičmi v Bulha-
roch, potom v  Prši. V  Lučenci ži-
jem od roku 1966. O ocenení som 
sa dozvedel od kolegu. Prekvapilo 
ma, že moje okolie a mesto takto 
pozitívne ohodnotilo moju prácu. 
Je to veľmi príjemný pocit, ktorý 
umocnili aj udalosti ako jubilejné 
výročie školy a  mojich 30 rokov 
vo funkcii riaditeľa.

Iveta Cíferová
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Attila Varga. Foto: Zoltán Schnelczer
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XXXI. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo otvorila vernisáž výstavy z tvorby Adely 
Lédy Vašovej s názvom „Nuit“.

Festival 12. augusta podvečer ponúkal divadelné predstavenie Divadla GUnaGU pod 
názvom Riaditeľky zemegule. Fiľakovské obecenstvo mohlo v brilantnej komédii vi-
dieť tri generácie slovenských herečiek: Božidaru Turzonovovú, Darinu Abrahámovú 
a Moniku Horváthovú.

Po divadle bol pre záujemcov pripravený chodúľový sprievod so skupinou Tűzfészek 
Társulat, ktorý viedol až po Podhradskú ulicu. 

Piatkový večer sa niesol v znamení pocitov a dobrej hudby vďaka maďarskej speváč-
ke Rúzsa Magdi. Zazneli piesne aj z albumu Karma, ktoré so speváčkou spolu spieva-
lo aj obecenstvo.

Sobotňajší deň otvorilo Rodinné predpoludnie. Okrem divadelných predstavení ča-
kali detské publikum aj sprievodné aktivity ako drevené ľudové hry, dobový kolotoč, 
tvorivé dielne a megabubliny. Divadlo Portál pripravilo detektívnu rozprávku pod 
názvom Čáry máry alebo záhada strateného prútika. 

Tradíciou festivalu je okrem kultúrnych zážitkov aj Deň otvorených pivníc, kde sa 
návštevníci môžu stretnúť s vinármi mesta a vychutnať si miestne vína. O podujatie 
bol veľký záujem. 

Sobotňajšie poobedie na hradnom nádvorí pokračovalo koncertom miestnej sku-
piny Infinity Music Band, ktorá hrala šlágre známej maďarskej skupiny Neoton 
Família. 

Festival spestril koncert domácej skupiny Steve Misik & Co. Skupina sa predstavila 
jednak s vlastnými songmi, ku ktorým text napísal spevák skupiny, a zazneli aj cover 
verzie známych rockových hitov. 

Festival spestril koncert domácej skupiny Steve Misik & Co. Skupina sa predstavila s 
vlastnými songmi, ku ktorým text napísal spevák skupiny, no zazneli aj cover verzie 
známych rockových hitov. 

Fiľakovské mestské oslavy sa opäť vrátili do starých koľajíFiľakovské mestské oslavy sa opäť vrátili do starých koľají
Od 12. do 14. augusta sa uskutočnili XXXI. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo. Trojdňový festival, ktorý prebiehal vo viacerých lokalitách mesta, navští-
vilo vyše 4000 ľudí. Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Banskobystrický samosprávny kraj.
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Významné podujatia vo Fiľakove v septembri 2022

10. 09.

XIV. Na krídlach medzinárodných melódií
Miesto: Rímskokatolícky kostol
Organizátor: Ženský spevácky zbor MELÓDIA
Podporili: mesto Fiľakovo, mestské kultúrne stredisko, Fond 
na podporu kultúry národnostných menšín.

16:00

18. 09. 

Fiľakovský hradný beh
Miesto (štart): Podhradská ulica
Organizátor: ŠK Novohrad
Spoluorganizátor: mesto Fiľakovo, Hradné múzeum vo 
Fiľakove

09:30

24. 09.  

Zabudnutý NVHRD – 10. výročie Folklórneho a diva-
delného súboru Dubkáčik Buzitka
Miesto: MsKS
Organizátor: OZ Dubkáčik Buzitka 

18:00

26. 09.

Divadlo Csavar Színház: Buták versenye
Predstavenie pre žiakov ZŠ s VJM
Miesto: MsKS
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

11:00

do 
30. 09.

Výstava maliarky Adely Lédy Vašovej – s názvom 
„Nuit“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

01. 10.

IV. ročník medzinárodného stretnutia speváckych 
zborov pod názvom „KÝM ŽIJEŠ, SPIEVAJ!”
Miesto: MsKS
Organizátor: PRO KULTÚRA – mužský spevácky zbor 
Fiľakovo

16:00

do 
15. 11.

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

* organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu

Vrcholom sobotňajšieho večera bola skupina Peter Bič Project, ktorá odohrala fantastický koncert. Publikum spievalo a tancovalo, čo skupinu povzbudilo.

V nedeľu dopoludnia sa uskutočnili slávnostné sväté omše a procesia, ktorá oslovila 
mnoho návštevníkov.

Pre fanúšikov futbalu bol pripravený futbalový zápas III. ligy Východ medzi tímami 
FTC Fiľakovo a MFK Snina. Pred zápasom bola odovzdaná Cena mesta Ľubomírovi 
Šimkovičovi za dlhoročnú obetavú prácu v prospech fiľakovského futbalu.

Po roku sa opäť uskutočnila Interaktívna prechádzka mestom, ktorá bola venovaná 
bývalým budovám Gymnázia vo Fiľakove, o ktorých sa účastníci prechádzky mohli 
dozvedieť zaujímavosti od Gábora Illésa a Mariana Mesiarika. Minulosť a súčasnosť 
gymnázia priblížil riaditeľ, Juraj Péter a profesor gymnázia, Róbert Tomolya. Za 
vystavené fotografie ďakujeme Zoltánovi Schnelczerovi a Hradnému múzeu vo Fiľa-
kove. Prechádzku sprevádzala lučenecká kapela Traditional Dixie Stompers.

Trojdňový festival ukončila opereta v podaní divadla Rátonyi Róbert Színház pod 
názvom Sybill. Veľkolepé operetné predstavenie pod hradom zostane všetkým náv-
števníkom nezabudnuteľným zážitkom.            Text: MsKS, foto: Zoltán Schnelczer
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Rekreační či skúsení bežci, všetkých srdečne pozývame na prvý 
mestský beh pod názvom Fiľakovský hradný beh, ktorý sa uskutoč-

ní dňa 18. septembra so štartom a cieľom na Podhradskej ulici. Bežci 
môžu očakávať 5 km dlhú trať po uliciach mesta, pre deti máme pripra-
vené prekážkové behy. Registrovať sa môžete na: https://misosport.sk/
pretek/filakovsky-hradny-beh-2022. 

Tím ŠK Novohrad

Prihláste sa na prvý Fiľakovský hradný beh

Výnimočné – 60. výročie spoločnej cesty životom si 11. augusta pripomí-
nali manželia Alžbeta a František Mojzešovci z Fiľakova. K tomuto krás-
nemu sviatku im do ďalších rokov v zdraví a v pohode všetko najlepšie 
prajú synovia Ondrej a Feri s manželkou Alickou, vnuci Marcel a Ma-
rian s manželkou Marienkou a pravnuci Branko, Artúrko a Leonardko.

 

 

Pamätný deň rómskeho ho-
lokaustu, v  rómskom jazyku 

nazývaný Porajmos, si 2. augus-
ta pripomínajú v celej Európe na 
pamiatku tisícok obetí rómske-
ho pôvodu, ktoré prišli o  život 
v koncentračných táboroch počas 
II. svetovej vojny. V  noci z  2. na 
3. augusta 1944 v koncentračnom 
tábore Auschwitz  – Birkenau na-
cisti zavraždili v  plynových ko-
morách 2 897 žien, detí, starých a 
chorých Rómov, ktorých norim-
berské rasové zákony označili, po-
dobne ako Židov, za „element za-
braňujúci čistote nemeckej rasy“. 

Nielen miestni Rómovia, ale aj 

Na pamätný „Porajmos“ sa nezabúda

hostia z  rôznych organizácií, sa 
pri tejto príležitosti už niekoľko 
rokov stretávajú pri židovskom 
pomníku na Sládkovičovej ulici 
vo Fiľakove. Pietnej spomienky, 
ktorú organizuje fiľakovské ob-
čianske združenie Kovosmaltskí 
zvárači pod vedením Jána Danyi-
ho, sa v tomto roku zúčastnili Ri-
chard Duda, predseda Ústredné-
ho zväzu Židovskej náboženskej 
obce Slovenska a  riaditeľ  firmy 
Tauris spolu s  kolegami, Csaba 
Horváth, riaditeľ Iniciatívy OPRE 
ROMA a nechýbal ani primátor 
mesta Attila Agócs. 

ic

Tanečná škola Mona Deja-Vu 
pripravila 30. júla záverečný 

galaprogram, ktorý sa uskutočnil 
v Mestskom kultúrnom stredisku 
vo Fiľakove pred plným hľadis-
kom divadelnej sály. Doteraz nau-
čené choreografie prezentovalo 
takmer 100 detí a  šou sledovalo 
takmer 350 návštevníkov. Okrem 
skupín z Fiľakova vystúpili aj 
žiaci zo Šalgotarjánu a  hosťami 
programu boli Havanna Tánc-
sport Egyesület a Rami zo Šalgo-
tarjánu. 

Tanečná škola Mona Deja-Vu 
zo Šalgotarjánu už dlhoročne spo-
lupracuje s Mestským kultúrnym 

strediskom vo Fiľakove. Pravidel-
né baletné kurzy pre deti v MsKS 
sa začali koncom roka 2015.  
Kvôli epidémii koronavírusu boli 
hodiny baletu od jari 2020 do jari 
2022 pozastavené. Po dvojročnej 
prestávke sa tanečné hodiny pre 
najmladšiu vekovú kategóriu za-
čali s ešte väčším nadšením ako 
predtým, s dvojnásobným počtom 
záujemcov. Skupiny navštevovalo 
viac ako 50 detí týždenne.

V tanečnej škole pod vedením 
Mony Szabó sa žiaci učia základy 
klasického baletu, ako aj jazzový 
balet, moderný tanec, hip-hop či 
latinskoamerické tance.

MsKS

Na pódiu vo Fiľakove vystúpila takmer 
stovka malých „baleríniek“ a tanečníkov

Zápis pre budúci školský rok

Fiľakovské hodiny tanečnej školy budú pokračovať aj v  nasle-
dujúcom školskom roku. Zápis na kurzy sa uskutoční v dňoch 6. 
septembra a  8. septembra v čase 16:00 – 18:00 v  Mestskom kul-
túrnom stredisku vo Fiľakove. Hodiny sa budú realizovať každý 
utorok (Mona Balet) a štvrtok (Mona Show Dance).

Foto: ic


