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Mladý kolkár Erik Gallo si 
z českých Rokycian domov 
priniesol zlatú medailu a titul 
majstra sveta  5. strana

Fiľakovčan sa zapísal 

do športovej histórie

Samospráva podala žiadosť 
o dotáciu na rekonštrukciu 
pavilónu B v škôlke na Dax-
nerovej ulici  3. strana

Mesto plánuje ďalej 

obnovovať škôlku

Podujatie Bunker day zožalo 
úspech. Protiletecký kryt si 
prišli pozrieť približne tri 
stovky návštevníkov 3. strana 

Vojnový bunker opäť 

otvorili verejnosti
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Fiľakovský hrad hostil celoeurópske podujatie 
Noc múzeí a  galérií už po dvanástykrát. Pre 

návštevníkov bol aj v tomto roku  pripravený boha-
tý program, počasie však niektorých odradilo.

V  sobotu 18. mája večer sa v  rámci obľúbené-
ho podujatia otvorili brány hradu i  vlastivedného 
múzea. Hoci mala návštevnosť po minulé roky stú-
pajúcu tendenciu, v  tomto roku bola o  čosi nižšia. 

„Zúčastnilo sa do 1200 návštevníkov. Pravdepodobne to 
má na svedomí nestále počasie,“ povedala riaditeľka 
múzea Viktória Tittonová s  tým, že počas večera 
im počasie prialo, no lejaky počas dňa niektorých 
predsa odradili. Vlani mali o 600 účastníkov viac.

Program sa už tradične začal v Mestskom vlas-
tivednom múzeu, kde otvorili výstavu „Staronové 
poklady múzea“. Zameraná bola predovšetkým na 
nové zbierkové predmety Hradného múzea, ktoré 
im pribudli do zbierok v posledných šiestich rokoch. 
Vystavené boli hodnotné exponáty z  oblasti histó-
rie, etnológie a  archeológie. „Archeologické predmety 
pochádzali zo 16. a  17. storočia a  vybrali sme najkrajšie 

Pod návštevnosť Noci múzeí sa podpísalo počasie

predmety z  výskumov posledných dvoch rokov. Z  čias 1. 
svetovej vojny sme vystavili predmety z pozostalosti Karo-
la Luspayho, ktorý prežil zajatecký tábor. Druhú svetovú 
vojnu reprezentovali drevené predmety vyrábané v  tom 
čase vo fiľakovskej továrni, napríklad vojenské sane či 
lyže, vešiak a  žiacka lavica,“ vymenovala riaditeľka. 
Návštevníci mohli vidieť aj smaltované predmety. 

„Podarilo sa nám získať veľkú smaltovanú reklamnú ta-
buľu spred roka 1938, ktorá sa k nám dostala zo Srbska.“ 
Nechýbali nové kusy prelamovaného palóckeho 
nábytku či maľby súčasných fiľakovských maliarov 
Balázsa, Vilhan Vašovej a  Jacsmenyíka. „Vystavi-
li sme tiež legendu starého múzea, dvojhlavé prasiatko,“ 
dodala. 

Na nádvorí múzea prebiehal ďalší program, pre-
mietanie filmu „Vianoce 1944 – každý december 
nový máj veští“ a  rôznych archívnych záberov 
a  otvorili výstavu „História colníctva“ pod patroná-
tom Finančnej správy SR. Kurátorom bol ppkl. Ján 
Ščerbík zo Spolku histórie colníctva a finančnej sprá-
vy. Návštevníkom predstavili aj nové prírastky stálej 

Viac ako stovka ľudí sa postavila na odpor extré-
mizmu. Urobila tak symbolickým zapálením 

sviečky v  pondelok 15. mája pri pamätníku holo-
kaustu. Podujatie Deň tolerancie zorganizovalo OZ 
Čarovné husle ako reakciu na predošlé stretnutie 

„kotlebovcov“ vo Fiľakove. „Chceli sme ukázať celému 
Slovensku, že Fiľakovčania sú tolerantní, ale netolerujú 
extrémizmus,“ povedala štatutárka OZ Veronika Sve-
tová. Na podujatí rečnil aj Juraj Šeliga z iniciatívy Za 
slušné Slovensko. „Prišiel som na pozvanie organizáto-
rov. Veľmi ma potešilo, keď som sa o tejto akcii dozvedel, 
lebo si myslím, že presne toto má byť odpoveďou na hrubý 
populizmus a  extrémizmus. Že sa ľudia stretnú a  uká-
žu, že spolu dokážu pokojne žiť a  záleží im na komuni-
te, v ktorej žijú. Fiľakovo ukázalo ostatným mestám, ako 
sa to má robiť,“ povedal občiansky aktivista. Ďalšími 

rečníkmi boli Ildikó Kotlár, zástupkyňa riaditeľa na 
ZŠ Lajosa Mocsáryho a Ábel Ravasz, splnomocnenec 
vlády pre rómske komunity. „Toto mesto je príkladom 
spolunažívania. Som rád, že sa mesto ohradilo voči nená-
visti. Verím, že tolerantných ľudí je stále viac ako tých ne-
tolerantných, len tých je väčšinou viac počuť,“ vyjadril sa 
splnomocnenec po podujatí. 

Kandidáti na poslancov do Európskeho parla-
mentu za stranu Kotleba - ĽS Naše Slovensko, sa 
vo Fiľakove stretli so svojimi priaznivcami 7. mája. 
Pôvodne mali mať stretnutie v  miestnom podniku, 
avšak po medializácii a  vlne odporu zo strany oby-
vateľov majiteľ podujatie zrušil. Napokon ho uspo-
riadali na inej súkromnej pôd e.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Zapálením sviečky vyzvali k tolerancii

expozície v podobe unikátnych zafírov z  Hajnáčky. 
Predstavila sa Čestná jednotka finančnej správy, cvi-
čené psy z colnej správy predviedli vyhľadávanie drog 
a  cigariet, do nálady zahrala Dychová hudba Žele-
ziarne Podbrezová. Podujatie ukončil koncert kapely 
Traditional Dixie Stompers. 

Klaudia Mikuš Kovácsová

FOTKY: HMF

FOTKY: kmk
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Samospráva Fiľakova spustila nový 
projekt právneho poradenstva. Má 

pomáhať sociálne znevýhodneným 
obyvateľom mesta pri riešení ich 
bytovej otázky. Cieľom projektu je po-
máhať ľuďom, ktorí v meste častokrát 
prichádzajú v dražbách o byt kvôli níz-
kemu právnemu povedomiu. 

„Mnohí ľudia sú v  ťažkej situácii. 
Častokrát si požičiavajú peniaze, nakoľko 
z dávok nevyžijú. Potom sa dostávajú do 
sociálnej pasce a  mnohokrát prichádzajú 
v dražbách o svoje byty, v ktorých potom 
ostávajú ako podnájomníci. Neraz spomí-
nali aj nekalé praktiky,“ priblížil primá-
tor mesta Attila Agócs. „Títo ľudia ne-
majú možnosti na využívanie akýchkoľvek 
právnych služieb. Právna kancelária, s 
ktorou má mesto zmluvu, má pomôcť pri 
riešení tejto situácie v občianskoprávnej 
rovine. Už teraz vidíme, že sú aj situácie, 
ktoré bude potrebné riešiť aj trestnoprávne, 
ale to si už budú musieť obyvatelia dotiah-
nuť sami,“ povedal primátor. 

Počas nasledujúcich dvoch ro-
kov bude ľuďom zo sociálne znevý-
hodneného prostredia poskytované 
bezplatné právne poradenstvo. Prvá 
fáza projektu, ktorý vznikol v  rámci 
Akčného plánu okresu Lučenec, sa 
začala ešte v minulom roku. Od marca 
tohto roka sa projekt rozbehol naplno. 
Ako priblížil primátor, v  rámci akč-
ného plánu dostalo mesto na projekt 
35-tisíc eur. Z nich 1600 eur vyčerpali 
v  roku 2018, v  roku 2019 budú čer-
pať 21-tisíc eur a  v  roku 2020 zvyš-
ných 12 400 eur. „V rámci projektu sme 
vytvorili dve pracovné pozície v  podobe 
asistentov bývania. V  rozsahu 35 hodín 
mesačne dvaja naši poverení sociálni pra-
covníci monitorujú už od minulého roka 
terén. Znamená to, že zisťujú skutočnosti 
týkajúce sa bytovej otázky obyvateľov 
z marginalizovaných komunít a navrhujú 
klientov, ktorí potrebujú právnu pomoc. 
Keďže spomínané negatívne javy nemajú 
dosah len na chronických neplatičov, ale aj 
na ich susedov, veríme, že tieto kroky budú 

Vďaka projektu mesta budú sociálne 
znevýhodneným pomáhať právnici

všeobecne prospešné,“ vysvetlil. 
V bytových domoch, v ktorých veľká 

časť bytov zmenila v dražbách majiteľa, 
hrozilo v minulosti aj odpojenie od pit-
nej vody. „Vznikali šumy, kde obyvatelia 
hovorili, že oni nájmy platia, ale správca 
neplatí ďalej dodávateľom. Správca zasa 
tvrdil, že obyvatelia neplatia nájmy, preto 
neplatí ani on. Kvôli tomu takmer vznikla 
menšia humanitárna katastrofa už v  au-
guste 2015, kedy vodárne chceli odstaviť od 
vody 6 celých bytoviek. Takmer desatina 
obyvateľov mesta by uprostred leta ostala 
bez pitnej vody,“ povedal Agócs s tým, že 
aj vďaka intervencii mesta sa napokon 
podarilo problém urovnať. Situácia sa 
však zopakovala pred Vianocami 2017. 
Z rôznych dotknutých lokalít sa preto 
na mesto obracalo čoraz viac obyvate-
ľov, aby situáciu pomohlo vyriešiť.

Na projekte spolupracoval s mestom 
aj splnomocnenec vlády pre rómske 
komunity Ábel Ravasz. „Verím, že tento 
projekt bude prvým krokom, aby sa veci 
pohli smerom k  lepšiemu. Obyvateľov 
právnici nasmerujú, poradia im ďalšie 
kroky a  vysvetlia, ako podobným situá-
ciám predchádzať. Spolu s konzultačným 
strediskom Centra právnej pomoci, ktoré 
je zamerané na oddlžovanie a osobný ban-
krot, sú to efektívne nástroje, ako pomôcť 
ľuďom v sociálnej pasci k výraznej zmene 
ich zlej životnej situácie,“ uzavrel Ravasz. 

MsÚ, kmk

Okresný súd Lučenec, na 
čele  s  predsedom Miroslavom 

Račkom, sa ako jeden z  desiatich pi-
lotných súdov na Slovensku a   ako je-
diná organizácia v okresoch Lučenec a 
Poltár zapojil do Spoločného systému 
hodnotenia kvality modelu CAF 2013. 
Model CAF má ambíciu poskytnúť 
jednoduchý a ľahko použiteľný nástroj 
hodnotenia kvality organizácií v kraji-
nách Európy. Okresný súd Lučenec sa 
stal členom tejto dynamickej CAF ko-
munity v  roku 2018 s  cieľom správne 
použiť techniky manažérstva kvality 
na zlepšenie výkonnosti organizácie 
zapojením sa do národného projektu 
MS SR. Ten pozostáva zo 4 fáz, ktoré 
v  zjednodušenej podobe môžeme vní-
mať nasledovne: zostavenie tzv. CAF 
tímu zo zamestnancov OS Lučenec, 
tvorba samohodnotiacej správy, tvor-
ba Akčného plánu zlepšovania a získa-
nie titulu Efektívny používateľ modelu 
CAF. V súčasnosti prebieha tretia fáza, 
ktorej úlohou je realizovať Akčný plán 
zlepšovania. Jedná sa o dokument, kto-
rý bol vypracovaný CAF tímom a  po-

Okresný súd Lučenec sa zapojil 
do národného projektu MS SR

važuje sa za základný element pre zvý-
šenie výkonnosti organizácie a kvality 
poskytovanej služby. V  neposlednom 
rade má Okresný súd Lučenec ambíciu 
prostredníctvom plnenia jednotlivých 
aktivít z  Akčného plánu zlepšovania, 
prispieť k zvýšeniu pozitívneho vníma-
nia obrazu justície v očiach verejnosti. 
Reaguje tak na odporúčania zo Správy 
k  stave justície, ktorú vypracovala Eu-
rópska komisia pre efektívnu justíciu 
CEPEJ. Národný projekt „Zavedenie 
Spoločného systému hodnotenia kva-
lity (model CAF)“ je realizovaný vďaka 
podpore Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky a  je financovaný 
z Operačného programu Efektívna ve-
rejná správa.

CAF tím

Vo Fiľakove sa rozšíri zemná optic-
ká sieť. Vznikne vďaka spolupráci 

dvoch poskytovateľov internetových 
a  telekomunikačných služieb, Slovak 
Telecomu a  Regiotelu. Ako priblížil 
Jozef Tóth, supervisor zo Slovak Tele-
comu, novú sieť potiahnu spolu s  Re-
giotelom v  uliciach Ružovej, Kvetnej, 
Fialkovej, Tulipánovej, B. Bartóka, 
Jókaiho, Smetanovej, Čajkovského 
a  Ulici Československej armády. „Do-
teraz sme tu mali metalickú sieť. Prostred-
níctvom optiky budeme odteraz ponúkať 
služby internetové, televízne aj telefónne,“ 
doplnil. Dve spoločnosti začali s  roz-
kopávkami v  máji. Podľa zástupcu 
spoločnosti Regiotel a  zároveň mest-
ského poslanca Lászlóa Fehéra budú 
rozkopávky vykonávať najmä v  zele-
ných pásoch, v chodníkoch minimálne. 

„Spolu s partnerom sme následne zaviazaní 
k tomu, aby sme tieto plochy dali do pôvod-
ného stavu,“ vysvetlil. V rámci projektu 

Občianske fórum o novej optickej sieti
si budú môcť obyvatelia dotknutej lo-
kality dať zaviesť prípojku bezplatne 
až k  domu, ktorá bude napojená na 
sieť oboch operátorov. „Ľudia sa potom 
môžu aj v budúcnosti kedykoľvek rozhod-
núť, že svojho operátora zmenia, prípojku 
už budú mať zavedenú,“ doplnil Fehér 
s tým, že u nich k zmene v doterajšom 
poskytovaní služieb nedôjde. „My sme 
používali optiku aj doteraz, ale vedená 
bola vo vzduchu. Teraz ju len premiestni-
me pod zem,“ dodal. Obaja poskytova-
telia spolu s  mestom zvolali občian-
ske fórum, na ktorom informovali 
obyvateľov o pripravovanom projekte. 

„Rozhodli sme sa zvolať ho po dobrej skú-
senosti z  fóra, ktoré mesto zorganizovalo 
pred začatím rekonštrukcie chodníka na 
Biskupickej ceste. Pozvaní boli obyvatelia 
dotknutých lokalít a  verím, že takto ich 
práce nezaskočia,“ uzavrel viceprimátor 
Attila Visnyai. 

Klaudia Mikuš Kovácsová 

Mesto Fiľakovo 

vyhlasuje

v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v z. n. p. obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prená-
jom nebytových priestorov:

• v novostavbe Tržnice na Trhovej ul. vo Fiľakove

• v zrekonštruovanej budove Mestského kultúrneho strediska na 

Nám. slobody

• v budove Podnikateľského inkubátora na Biskupickej ul.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na úradnej tabuli mesta a na 
webovom sídle : www.filakovo.sk  . Súťažné podmienky obchodnej verejnej 
súťaže a bližšie informácie poskytne vedúci odd. ekonomiky a majetku mesta 
Ing. Varga, kanc.č. 12, tel. 0915 264  290, e-mail: zoltan.varga@filakovo.sk.

MsÚ

FOTO: OS LC 
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Rubrika „Váš názor nás zaujíma“ je priestorom pre 
názory Fiľakovčanov. V jednotlivých číslach 

v  nej prinesieme novú tému, ktorá sa týka života 
obyvateľov mesta. Krátko uvedieme problematiku 
a  načrtneme otázky, na ktoré nás zaujíma váš ná-
zor. Táto rubrika ponúka možnosť konštruktívne 
reagovať na rozhodnutia samosprávy a  dianie 
v  meste a  môže tiež poslúžiť ako návod pre kom-
petentných na zlepšenie či vyriešenie danej proble-
matiky.

Témou apríla bol mestský kamerový systém. 
Čitateľov sme sa pýtali, či sa vďaka pribúdajú-
cim kamerám cítia bezpečnejšie a čo by mesto 
ešte mohlo urobiť na zvýšenie bezpečnosti v 
meste. Za každú odpoveď srdečne ďakujeme!

Vaše odpovede:

 Chcela by som pochváliť členov policajného zboru, či 
už mestských alebo štátnych. Po jednom incidente, kedy sa 
snažili okradnúť osobu z môjho okolia smerom od malej 
stanice na Farskú lúku (myslím, že je to už Daxnerova) 
a po komunikácii s kompetentnými sa hliadkovanie v tej 
oblasti zvýšilo (mala som ten pocit), takže som bola spokoj-
ná a cítila som sa bezpečnejšie aj kvôli mojej rodine, ktorá 
tam žije. Je výborné, že sa zvyšuje počet kamier, myslím, že 
Farská lúka je najkritickejšia oblasť v tomto smere. Nie 
som si istá, či je kamerový systém už aj na spomínanom 
úseku Daxnerky, no ak nie, tak by to bolo určite veľmi 
prínosné, keďže je tam dosť tmavých zákutí, krytý priestor 
a nie je tam ani veľa ľudí.   Patrícia Zigová

Rubrika: Váš názor nás zaujíma

NOVÁ TÉMA MESIACA: Holuby na ve-

rejných priestranstvách

Od obyvateľov z rôznych častí mesta pribúdajú 
sťažnosti na premnožené voľne žijúce holuby, pre-
dovšetkým na Farskej lúke, v parku, centre mesta 
a na sídliskách. Obyvatelia sa sťažujú na znečisťo-
vanie verejných priestranstiev a obávajú sa chorôb. 

VÁŠ NÁZOR: Obťažujú aj vás potulujúce sa 

holuby? Máte s nimi negatívne skúsenosti? 

Čo by mesto mohlo podniknúť, aby sa tento 

problém vyriešil?

Vaše odpovede a  reakcie môžete zasielať do 15. 
júna elektronicky na adresu tlacove@filakovo.sk, 
do správy na stránke mesta na sociálnej sieti, poš-
tou na adresu Radničná 25, 986 01 Fiľakovo alebo 
osobne na podateľni MsÚ pod heslom „Fiľakovské 
zvesti – Téma mesiaca“. 
Upozorňujeme, že odpovede obsahujúce vulgarizmy, han-
livé výroky či osočovanie budú automaticky vylúčené. 
Zaradené budú reakcie s konštruktívnou kritikou a návr-
hmi. Redakcia si vyhradzuje právo reakcie v prípade po-
treby jazykovo upraviť či skrátiť. Vaše reakcie uverejníme 
v májovom vydaní Fiľakovských zvestí. 

Mesto podalo žiadosť o  dotáciu z  Environ-
mentálneho fondu na zníženie energetickej 

náročnosti budovy MŠ na Daxnerovej ulici. V  po-
sledných rokoch už samospráva investovala do zvý-
šenia kapacity škôlky a vymenila časť okien a dverí. 
V  rámci nového projektu sa majú na jednej časti 
budovy vymeniť zvyšné okná a dvere, zatepliť majú 
fasádu aj strechu. Na tento účel mesto žiada vyše 
152-tisíc eur. 

Samospráva v  apríli podala projekt, vďaka ktoré-
mu by výrazne postúpila rekonštrukcia MŠ na Da-
xnerovej ulici. Objekt bol odovzdaný do užívania 
v roku 1990 a tvoria ho bloky A a B. Predmetom sú-
časného projektu je blok B, ktorý je zložený z dvoch 
funkčných častí. V dvojpodlažnej časti sú situované 
triedy materskej školy, šatne, kuchyňa a hygienické 
priestory. V prízemnej časti sa nachádzajú adminis-
tratívno-hospodárske priestory. Podľa primátora 
mesta Attilu Agócsa chcú po úspešnom zrealizo-
vaní projektu hľadať možnosti aj na rekonštrukciu 
bloku A. „Už počas tohto leta ale vymeníme všetky staré 
okná aj na budove A. Použijeme na to dotáciu 25-tisíc eur 
z  minuloročného výjazdového rokovania vlády vo Fiľa-
kove,“ dodal.

V  rámci podaného projektu chcú na bloku B za-
tepliť obvodové steny, strechu a vymeniť ostávajúce 
staré dvere a  okná. Zvyšnú časť mesto vymenilo 
v  uplynulých rokoch z  vlastných zdrojov a v  rám-
ci projektu, v  ktorom zvýšilo kapacitu škôlky o  20 
detí. Celkové náklady na projekt sú vo výške viac 
ako 184-tisíc eur. Podľa primátora žiadajú na tento 
účel z Environmentálneho fondu vyše 152- tisíc eur. 

„Z nich by sa zafinancovali už spomenuté práce. Mesto 
by navyše investovalo vyše 32-tisíc eur,“ povedal s  tým, 

Mesto chce pokračovať v rekonštrukcii škôlky

že z  nich by hradili menšie práce, akými sú vytvo-
renie spevnených plôch, demontáž a montáž para-
petných dosiek, mreží a rebríkov, markízy, sieťky 
proti hmyzu, žalúzií, odstránenie starých náterov 
z  kovových doplnkových konštrukcií a  ich nové 
nátery, demontáž a montáž exteriérových svieti-
diel a ďalšie. 

Ako ďalej pokračoval, realizáciou projektu by 
dosiahli zníženie emisií skleníkových plynov o  pri-
bližne 59 percent. „Popri znížení energetickej náročnosti 
znížime tiež emisie CO2 o 12 ton za rok. Projekt teda ne-
bude mať vplyv len na hospodárenie mesta, trvalo udrža-
teľné hospodárenie s energiami či komfort pre deti a  pe-
dagógov, ale prispeje aj k ochrane životného prostredia,“ 
dodal.  V  prípade schválenia projektu budú staveb-
né práce prebiehať od júla do októbra tohto roku. 

Klaudia Mikuš Kovácsová

Vedeli ste, že... 

5. júna 1934 zúril požiar v  lesoch Remetehegy? 

O  prípade napísali aj v  pražskom denníku Prá-
gai Magyar Hírlap: „V uplynulých dňoch pohl-
tili plamene lesy Cebriánovcov „Remetehegy“ 
a  privolaná požiarna jednotka len s vynaložením 
najväčšej snahy vedela zabrániť ďalšiemu rozšíre-
niu požiaru. Spôsobené škody sú značné. Vo Fiľa-
kove pred pár dňami zhorel aj obytný dom Jozefa 
Strapka. Požiar kvôli silnému vetru nadobudol 
veľké rozmery, ale hasičský zbor spolu s  obyva-
teľstvom s  veľkou námahou požiar uhasili včas. 
Škoda bude prostredníctvom poistenia vyrovnaná. 

Vladimír Cirbus, preklad: kp

Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom zor-
ganizoval fiľakovský Bunker team deň otvore-

ných dverí v protileteckom kryte na Šávoľskej ceste. 
Ten v  minulosti slúžil ako úkryt predovšetkým pre 
úradníkov vtedajšieho závodu, dnes je v  súkrom-
ných rukách. Bunker day bol voľným pokračova-
ním Bunker túry, počas ktorej v minulom roku sprí-
stupnili 21 miestností krytu po prvýkrát.

Podľa Mariana Mesiarika z  Bunker teamu bol 
o podujatie opäť veľký záujem. „Prišlo okolo 300 ľudí, čo 
nás veľmi teší,“ povedal. V rámci podujatia pripravili 
pre návštevníkov rôzne atrakcie, napríklad airsoft, 
ability dráhu, tmavú izbu či únikovú miestnosť. „Tá 
mala asi najväčší úspech. Je to tímová hra, ktorú budeme 
organizovať zrejme viackrát, keďže je mobilná a vieme 
ju prenášať na iné miesta,“ priblížil. Cieľom podujatia 
bolo podľa jeho slov predovšetkým priblížiť tento 
kryt Fiľakovčanom. „Pomaly upadol do zabudnutia. No 
zaslúži si česť, ako aj ďalšie bunkre, nakoľko v minulosti 
zachraňovali ľudské životy. Do tohto sa zmestilo 500 až 
600 ľudí,“ doplnil. 

Bunker team je partia nadšencov, ktorí sa venujú 
mapovaniu bunkrov vo Fiľakove a  jeho okolí. Vý-
sledkom ich práce má byť, medzi inými, aj doku-
mentárny film, ktorý chcú verejnosti predstaviť už 
onedlho. 

kmk

Vojnový bunker si prišli pozrieť 
až tri stovky návštevníkov

ILUSTR. FOTO: pixabay.com

FOTKY: FB Bunker team

FOTO: MsÚ
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Rubrika
Poslanci a ich služba Fiľakovčanom
Rubrika „Poslanci a ich služba Fiľakovča-
nom“ je platformou, v  ktorej sa vám po-
stupne predstavia všetci mestskí poslanci. 
Každý z nich dostane štyri rovnaké otázky. 
Z  ich odpovedí sa dozviete, čo pre vás do-
posiaľ urobili, čo presadili, aké majú ďalšie 
plány. Dostanú tiež priestor, aby sa bez 
servítky vyjadrili k  súčasnému smerova-
niu mesta a k politike samosprávy.

Zsuzsanna Szvorák 

Odkedy ste poslancom a prečo ste sa tak 

rozhodli?

Svoju kariéru vo verejnom živote som 
začala v mladom veku, v roku 1994 vo 
vtedajšej Maďarskej občianskej strane, 
v poslaneckej funkcii som pokračovala 
už ako zástupkyňa Strany maďarskej 
komunity. Som poslankyňou už mno-
ho rokov a naďalej vytrvám pri tomto 
politickom zoskupení. 

Nebohý János Takács ma nabádal, 
aby som prinášala obete pre komunitu, 
mesto a región. V tom čase viac mla-
dých dostalo stoličku v zastupiteľstve, 
medzi inými som začínala v mestskej 
politike s Marikou Gyetvaiovou, La-
dislavom Fehérom a Róbertom Eibne-
rom. Vyhovieť požiadavke som sa roz-
hodla, lebo rodičia ma vychovali tak, 
že ak mám možnosť pomáhať iným 
rukami či rozumom, nemám sa nechať 
prosiť, ale pomôcť. 

Myslím, že dôveru voličov nesta-
čí získať iba raz a hlavne tá dôvera sa 

nesmie zneužiť. Ja som v treťom vo-
lebnom okrsku získavala nepretržite 
najviac hlasov, za čo sa treba odvďačiť. 
Snažím sa teda vo svojej špecializácii 
ponúkať najviac, ako sa dá.   

Čo ste doposiaľ urobili pre obyvateľov 

mesta, respektíve vo svojom obvode? 

Teraz sa už tri desaťročia cítim doma 
v kultúre a v školstve. Bola som, spo-
lu s mojimi kolegami poslancami, ini-
ciátorkou nespočetného množstva 
inovácií a zmien, napr. vytvorenie 
pamätných dní zo sviatkov národnos-
tí, odštartovanie Palóckej Veľkej noci, 
rozšírenie činnosti a otváracích hodín 
Hradného múzea, napomáhala som 
občianskym združeniam v organizova-
ní spoločných podujatí, urgovala som 
presťahovanie základnej umeleckej 
školy do modernejšej budovy, podpo-
rovala som vzťahy medzi družobnými 
mestami. Vo svojom okrsku na Far-
skej lúke som dbala na bezpečnejšiu 
dopravu a vybudovanie nových par-
kovacích miest, bola som aktívna pri 
rekonštrukcii Podhradskej ulice, keď-
že stavba Maďarského spoločenského 
domu priniesla so sebou aj realizáciu 
pešej zóny. V rámci písania projektov 
som bola iniciátorkou vypracúvania 
podporných programov, ktoré slúžia 
miestnym občianskym združeniam. 
Spolu s profesormi gymnázia sme 
uchádzačov učili písať projekty. Pomá-
hala som pri písaní krajských projek-

tov viacerým občianskym združeniam, 
školám alebo škôlkam. V školstve, čo 
vyplýva aj z mojej profesie, som napo-
máhala v spolupráci medzi školskými 
inštitúciami, navrhla som koncoročné 
odmeňovanie úspešných žiakov a spo-
lu s mojím kolegom, poslancom Ka-
rolom Bollom, sme iniciovali mestské 
oslavy Dňa učiteľov. 

Čo sa ešte chystáte pre ľudí urobiť, docie-

liť? 

Kvôli môjmu veku sú už moje plány 
skromnejšie ako na začiatku. Ak mi 
zdravie dovolí a budem zvládať pra-
covnú záťaž, okrem súčasných aktivít 
mám ešte jeden veľký sen. Aby boli vo 
Fiľakove jasle, aby mladí rodičia mohli 
mať smelo aj viac detí, aby sme aj tým 
pomáhali mladým, aby nemuseli od-
chádzať z Fiľakova. Verím tomu, že 
pomocou získania podpory, pomocou 
vedenia mesta a pod záštitou reformo-
vanej cirkvi, sa nám to spolu podarí 
docieliť a tak sa splní aj tento môj sen. 

Čo by ste zmenili na súčasnej politike 

mesta?

Treba podporovať mladých, viac ich 
zapájať do „krvného obehu“ mesta. My 
musíme zastávať úlohu akýchsi mento-
rov, povzbudzovať mladých, tak ako aj 
nám vtedy pomáhali vtedajší „starejší“. 
Som pyšná na to, že aj mojou zásluhou 
moji chránenci Tímea Tankina Tóth, 
Dávid Mák, László Kerekes a Róbert 
Rubint, vykonávali a vykonávajú dy-
namickú a pravidelnú prácu, a že aj 
takí mladí ľudia sa zapájajú do diania 
v meste, či už ako poslanci alebo čle-

novia komisií.  Napriek tomu by sa 
nemalo zabudnúť aj na starších, aj keď 
nie sú aktívnymi členmi zastupiteľstva. 
V rámci akejsi „rady starších“ by mohli 
napomáhať vo fungovaní mesta. 

Ja si viem vážiť takých ľudí vo verej-
nom živote, ktorí majú v sebe pokoru, 
v dobrom zmysle slova. Lebo ten, kto 
má veľké ego, ešte nepochopil podsta-
tu života. Preto by som čakala väčšiu 
úctu od tých, ktorí síce sú vzdelaní a 
možno už aj niečo dosiahli vo svojom 
živote, ale ešte neslúžili nepoddajne a 
nezištne komunite.

Vo svojom poslednom volebnom 
cykle sa budem snažiť prijať a pod-
porovať politiku mesta. Podporujem 
spoluprácu, teda všetko, čo bude slúžiť 
obyvateľom mesta. Na všetko, čo bude 
rozumné a uskutočniteľné, zdvihnem 
zelenú kartu. 

kmk, preklad: kp

Koncerty, kreatívne programy, be-
sedy, predstavenia a  premietanie 

filmov čakajú záujemcov na tohtoroč-
nom festivale UDVart, ktorý sa usku-
toční 4. až 6. júla vo Fiľakove. Okrem 
slovenských hostí budú na trojdňo-
vom umeleckom festivale účinkovať aj 
umelci maďarského, českého, rómske-
ho, sýrskeho a okcitánskeho pôvodu. 

Vo dvore Mestského vlastivedné-
ho múzea sa budú striedať hudobné 
programy a literárne či  kultúrne be-
sedy. Vystúpi slovenská skupina Peter 

Lipa Band, česká kapela Frajara Puti-

ka a kapely z Maďarska: Parno Graszt 

a  formácia Első Pesti Rackák pod 
vedením Györgya Ferencziho, ktoré 
prinášajú world music s fúziou rôz-
nych hudobných štýlov. Koncert dua 
gitara-vibrafón v  podaní hudobníkov 
Štefana Szabóa a  Jána Fialu ponúka 
zážitok milovníkom hudby, tak ako aj 
okcitánsky hudobník, Miquéu Mon-

tanaro z Francúzska. Festival bude 
obohatený aj v  tomto roku večerným 
kinom, premietaný bude film Čiara.  
Scenárista filmu, pôvodom z  Lučenca, 
Peter Balko tiež navštívi podujatie, 

rozhovor s  ním bude viesť Klaudia 
Mikuš Kovácsová. Prvýkrát sa usku-
toční aj divadelné predstavenie v rám-
ci festivalu v  podaní divadla Kumšt, 
v  ktorom sa predstavia herci Gregor 

Hološka, Csongor Kassai a  Martin 

Mňahončák.
Počas trojdňového festivalu sa usku-

točnia aj programy v maďarskom jazy-
ku: napr. besedy so spisovateľmi, disku-
sia s islamológom Attilom Kovácsom 
a vystúpia aj predstavitelia slam poetry. 
Novinkou bude tzv. Sprievodca sve-

tom opery, v rámci ktorého pomocou 
rozprávača  operní speváci približujú 
najkrajšie Mozartove duety o láske.

Program obohacujú rôzne worksho-
py, tvorivé dielne, výstavy, prednášky, 
večerné projekcie na steny, filmový 
kútik, lezecká stena, stolný futbal, 
stan spoločenských hier, knižný bazár 
a  programy pre deti. Bude fungovať 
chill stan pre tých, ktorí sa chcú trošku 
uvoľniť a  labužníci budú môcť zahnať 
smäd remeselnými pivami. Organizá-
torom podujatia je Mestské kultúrne 
stredisko vo Fiľakove, spoluorganizá-
tor Hradné múzeum vo Fiľakove. 

Festival UDVart ponúkne bohatý program 4. až 6. júla vo Fiľakove
Festival UDVart 2019 a programy 

projektov Umelecká dielňa FOLT, VI. 

Medzinárodný divadelný festival a  Li-

teraTúra VI. sa realizujú s  � nančnou 

podporou Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín. Podprogram 

Hudobné ročné obdobia z  verejných 

zdrojov podporil Fond na podporu ume-

nia. Informácie o  festivale nájdete na 

o� ciálnej stránke festivalu UDVart 

www.udvartfestival.com, alebo na fa-

cebookovej stránke www.facebook.com/

udvartfest/. 

ika

FOTO: Zoltán Schnelczer 
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Prinášame prehľad najdôležitejších uda-
lostí posledných týždňov zo sveta fiľakov-
ského športu.

Fiľakovský cross po novom 

V  prvú májovú sobotu sa uskutočnil 
12. ročník Fiľakovského crossu. Po 
prvýkrát sa konal pod taktovkou 
mesta a OZ FTC s jeho oddielom cyk-
listov. Nová bola aj trať. Ani upršané 
počasie bežcov neodradilo. Pretekov 
sa zúčastnilo takmer 180 súťažiacich, 
z  nich 90 detí. Spoločnú, 13 km dlhú 
trať, odbehlo 52 účastníkov, 27 zdo-
lalo päťkilometrovú trať. Celkovým 
víťazom tohto ročníka sa stal Roman 
Vajs z  tímu BB Trener s  časom 48 
minút 12 sekúnd. Medzi ženami si 
po pohár celkovej víťazky dobehla 
vlaňajšia víťazka Anikó Behan zo 
Šalgotarjánu. 

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v júni 2019

25. 05. – 
10. 06.

Týždeň európskych geoparkov 

Vedené pešie túry, vedomostné súťaže a ďalšie podujatia 
s environmentálnou tematikou  
Miesto: lokality Novohrad-Nógrád globálneho geoparku 
UNESCO
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád
Spoluorganizátori: SAŽP Banská Bystrica, Správa CHKO Ce-
rová vrchovina, obecné samosprávy a školy na území N-N G

do 
10. 08. 

Výstava „Staronové poklady múzea“ 
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

do 
25. 08. 

Výstava „História colníctva“

Miesto: Hradné múzeum vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Spolok histórie colníctva a finančnej správy

01. 06. 

Mestský deň detí

Miesto: Mestský park 
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Divadelné predstavenia sa realizujú v rámci projektu
VI. Medzinárodný divadelný festival, s finančnou podporou Fondu 
na podporu kultúry národnostných menšín.

10:00

06. 06. 

Ráčte vstúpiť! – Kultúrny program z príležitosti odo-

vzdania zrekonštruovanej budovy MsKS (Verejné podu-
jatie)
Miesto: Mestské kultúrne stredisko – Divadelná sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove 

17:00

07. - 09. 
06. 

X. Eszterlánc - Celoštátna prehliadka detských folklór-

nych súborov

Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 
Organizátor: Fond kultúry n. f.
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Miestni partneri: Mesto Fiľakovo, Hradné Múzeum vo Fiľa-
kove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

12. 06. 

Ukážkové koncerty ZUŠ–MAI

Miesto: Mestské kultúrne stredisko – Divadelná sála
Organizátor: ZUŠ–MAI
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

9:00

11:00

13. 06. 

Mona Balet – záverečné verejné vystúpenie

Predstaví sa baletná skupina MsKS vo Fiľakove. Hosť: Balet-
ná skupina tanečného štúdia Mona Deja-vu (Šalgotarian)
Miesto: Mestské kultúrne stredisko – Spoločenská sála
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

16:30

15. - 16. 
06. 

20. Hradné hry

Miesto: hradné nádvorie  
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

19. 06. 

„Mafia na Slovensku”

Premietanie dokumentárneho filmu spojené s besedou 

s RNDr. Gustávom Murínom 

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

16:30

21. 06. 

Koncert pre všetkých

Miesto: Námestie slobody 
Organizátor: ZUŠ – MAI Fiľakovo
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

15:00

26. 06. 

UDVart Klub – Workshopy Umeleckej dielne FOLT
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum 
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

17:00

29. 06. 

XI. ročník stretnutia speváckych zborov „Na krídlach 

medzinárodných melódií"

Miesto: Mestské kultúrne stredisko – Spoločenská sála
Organizátor: Ženský spevácky zbor Melódia
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

16:00

* organizátori si vyhradzujú právo čas a miesto konania podujatí podľa potreby zmeniť

Čo nové v športe

Majster Slovenska v zápasení 

takmer po polstoročí

Na Majstrovstvách SR mladších žia-
kov a žiačok vo voľnom štýle, ktorý 
sa konal 11. mája v Rimavskej Sobo-
te, mesto a  Zápasnícky klub Fiľakovo 
reprezentovali štyria mladí zápasníci. 
Medzi 103 účastníkmi z 20 klubov z ce-
lého Slovenska sa nestratili. Domov 
priniesli majstrovský titul v  kategórii 
do 57 kg, ktorý vyhral Dávid Horváth. 
Vo veľkej konkurencii uspeli aj Jónás 
Marek (4. miesto v kat. do 52 kg), Ba-
lázs Krisztián (4. miesto v kat. 57 kg) a 
Balog Kristián (6. miesto v kat. 44 kg). 
Medzi družstvami sa celkovo umiest-
nili na 7. mieste.
 
Žatva majstrovských titulov

Na aprílových Medzinárodných 
majstrovstvách Slovenska v silovom 
trojboji, tlaku na lavičke, drepe a 
mŕtvom ťahu v Lučenci zabojovali aj 
siláci z FTC. Súťaže sa zúčastnili ôsmi 
skúsení členovia i  nováčikovia tímu. 
Titul majstra Slovenska vo svojej ka-
tegórii obhájil Krisztián Deme, keď si 
v silovom trojboji raw (bez podpor-
ného dresu) poradil s váhou 417,5 kg. 
Okrem toho súťažil aj v tlaku na lavič-
ke raw, kde tiež obsadil prvú priečku 
a zapísal sa aj pod národný rekord. 
Výborne skončili aj jeho kluboví 
kolegovia Silvia Šuhajová, Norbert 
Dávid Kaločai, Péter Csaba a Ádám 

Berky, ktorí získali zlaté medaily a ti-
tuly šampióna. Zahanbiť sa nedal ani 
Berky, ktorý sa s výkonom 77,5 kg 
umiestnil na 3. mieste v absolútnom 
poradí dorastencov. Roland Péter sa 
umiestnil na bronzovej priečke, ve-
dúci klubu František Sajko domov 
priniesol striebro.

Máme MAJSTRA SVETA!

Skromný, tichý chlapec z Fiľakova pre-
kvapil celý kolkársky svet. Osemnásť-
ročný Erik Gallo sa vďaka skvelým 
výsledkom na domácom šampionáte 
dostal do reprezentačného výberu 
U18 ako jediný z  fiľakovskej základ-
ne. Koncom apríla sa stal majstrom 
SR v  dorastencoch, striebro na nich 
získal v  kombinácii, prelomil desať-
ročný rekord 665 zhodených kolov. 
Najväčším úspechom však bolo jeho 
víťazstvo na svetovom šampioná-

te v  českých Rokycanoch. So svojimi 
tímovými kolegami získali v nedeľu 12. 
mája bronzové medaily v  družstvách 
a  v  stredu 15. mája mu pribudla 
strieborná medaila v  kombinácii. Tri-
umfom však bola zlatá medaila v  jed-
notlivcoch a spolu s ňou titul majster 

sveta za výkon 631 zhodených kolov. 
Gratulujeme!

Prehľad výsledkov aprílových majstrov-

stiev SR: 

• Dospelí – Patrik Flachbart – 3. miesto 
jednotlivci a 3. miesto v kombinácii

• Seniori muži - U50 - Alexander Ši-

mon – 1. miesto – Majster SR
- Dušan Murín – 4. miesto
•  Seniori - U60 – Karol Tőre – 4. miesto  

• Majstrovstvá SR seniorky (U50) – 

Janka Pastoráková – 2. miesto
Magdaléna Bábelová – 4. miesto

• Majstrovstvá SR dorastenci – Erik 

Gallo – 1. miesto – Majster SR

Bianka Mihaliová – 13. miesto; Da-

niel Mihali – 19. miesto; Peter Luky 

– 29. miesto

K dosiahnutým výsledkom našich športov-
cov srdečne blahoželáme.

ic, kmk

FOTKY: FB L. Flachbarta

FOTO: FB Fiľakovský cross
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 rámci osláv Dňa učiteľov sa už desať 

rokov udeľujú v  našom meste Ďa-

kovné plakety J. A. Komenského. Jednu 

z  dvoch, odovzdaných v  tomto roku si 

prevzala učiteľka matematiky, chémie  

a predtým aj informatiky zo ZŠ na Škol-

skej ulici Magdaléna Bábelová. Hoci nie 

je rodená Fiľakovčanka, prežila v  ňom 

takmer dve tretiny svojho života a našla 

tu skutočný domov a  veľa spriaznených 

duší.

Koľko rokov sa venujete svojmu povola-

niu a čo pre vás táto práca znamená?

Je pravda, že učiteľstvo je mojim za-
mestnaním,  no pre mňa je to splnenie 
mojich detských túžob, lebo učiteľkou 
som chcela byť už ako malé dieťa. Mala 
som rada všetkých svojich pedagó-
gov a  pri výbere strednej školy bola 
moja voľba jasná. Najprv gymnázium 
v  mojich rodných Topoľčanoch 
a  potom vysokoškolské štúdium na 
pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. 
Do Fiľakova som prišla za manže-
lom, s  ktorým ma spojila vysoká ško-
la a  kde som neskôr našla aj zamest-
nanie. Na mojej škole učím už vyše 
35 rokov. Byť učiteľkou je však pre 
mňa poslaním a aj keď odučím všetky 
svoje rozvrhové hodiny, pre mňa to 
tým nekončí. Učím vraj nepopulárne 
predmety, matematiku a  chémiu, no 
vediem v  nich aj krúžkovú činnosť 
a tam vidím, že nie všetci žiaci ich ne-
majú radi. Učivo treba deťom prinášať 
hravým spôsobom, aby ich to zaujalo. 
Myslím si, že toto sa mi celkom darí, 
lebo každý rok mám niekoľko veľmi ši-
kovných žiakov, s ktorými chodíme na 
rôzne súťaže a olympiády a kde sa nám 
celkom darí v rámci okresu a občas aj 
na krajskej úrovni. Pár rokov som sa 
venovala tiež krúžkom programovania 
a  informatiky, kde je záujem detí, 
vzhľadom na dnešnú technickú 
dobu, naozaj veľký. Vediem naďalej 
matematický krúžok a na vyváženie 
aktivít, hlavne po telesnej stránke, 
mám kolkársky krúžok.

Vieme o vás, že ste aktívna športovkyňa 

„Ďakovnú plaketu beriem ako kolektívne ocenenie“
a angažujete sa aj v spoločenskom živote. 

Stíhate popri náročnej učiteľskej práci 

aj nejaké záľuby? 

Som veľmi hrdá na to, že sa mi poda-
rilo založiť krásnu kolkársku súťaž pre 
žiakov fiľakovských škôl, ktorú sme 
nazvali Memoriál Mikiho Márkuša. 
Bol to môj kolega a  dobrý kamarát 
v  kolkárskom oddiele FTC, kde som 
ešte stále aktívnou členkou. Bohužiaľ, 
už pár rokov nie je medzi nami, ale 
vždy rád chodil na všetky mládežnícke 
súťaže a tréningy. Vďaka tomuto krúž-
ku a  najmä samotnému memoriálu 
sa nám darí budovať kvalitnú detskú 
a  mládežnícku základňu nášho kol-
kárskeho športu. Nemôžem tu vyme-
novať všetkých, lebo ich je príliš veľa 
a nechcem nikoho uraziť, ale všetkým 
odkazujem, že som na nich / na ne, ne-
smierne hrdá. Veď máme z nich nielen 
dorasteneckých majstrov kraja, ale aj 
majstrov Slovenska, nuž a, prepáčte mi 
všetci ostatní, no Erik Gallo je aj čer-
stvý majster sveta, čomu sa úprimne 
nesmierne teším a srdečne mu gratulu-
jem k tomuto veľkému úspechu.

Spomenuli sme, že sa aktívne venujete 

kolkom. Sama v  nich máte veľmi pekné 

výsledky, viackrát ste sa umiestnili na 

popredných priečkach krajských aj ce-

loslovenských majstrovstiev, hráte do-

konca v  kolkárskej lige a  vaše 1. miesto 

z  tohtoročných majstrovstiev kraja a  4. 

miesto na MSR v  seniorskej kategórii 

potvrdzujú vaše kvality. Čo vám na 

tomto športe imponuje, kto vás k  nemu 

priviedol?

Priviedla ma k  nemu kamarátka, keď 
ma pred vyše 15 rokmi vzala do fi-
ľakovskej kolkárne. Zdalo sa mi to 
nesmierne zaujímavé, vyskúšala som 
a  celkom pekne mi to padalo. A  hlav-
ne, našla som tam skvelú veľkú rodinu 
športovcov, ktorí držia spolu a myslím 
si, že je to vidno aj na našich výsled-
koch. Som rada aj za svoje osobné 
úspechy, ktoré som s nimi za posledné 
roky dosiahla. No bez podpory kolektí-
vu by určite neboli.

Stíhate popri tom všetkom aj rodinu, ale-

bo spoločenský život? Aké máte pocity 

z uznania vašej práce a ostatných aktivít ?

Deti už mám dospelé a dávno vyleteli 
z hniezda, ale mám s nimi veľmi dobrý 
vzťah a dokonca som už aj dvojnásob-
ná stará mama, čomu sa veľmi teším. 
Rada by som však spomenula ešte 
moju matičiarsku rodinu. Do Matice 
slovenskej som chodila už ako die-
ťa s  mojou maminou v  Topoľčanoch, 
a keď som prišla do Fiľakova, chýbalo 
mi to. Bola som veľmi rada, keď sa v 90. 
rokoch matičiari vo Fiľakove a  oko-
lí znovu zobudili a  vznikol aj Dom 
Matice slovenskej. Istý čas som bola 
predsedkyňou MO MS a aj v súčasnos-
ti som v  jeho výbore. Mám rada naše 
podujatia, výstavy, udržiavanie ľudo-
vých tradícií a pestovanie úcty k našim 
slovenským koreňom.

Udelenie ďakovnej plakety ma veľ-
mi potešilo, musím však povedať, 
že ho určite mám aj vďaka skvelým 
kolektívom, ktorých som súčasťou. 
Či už je to na škole, v  kolkárni alebo 
v  Matici slovenskej, bez ich podpory 
a  spolupráce by to nešlo. Aj preto ho 
beriem ako kolektívne ocenenie, tak-
že ešte raz chcem poďakovať všetkým, 
ktorí mi k  nemu pomohli. Je to pre 
mňa tiež záväzok, že v  rozbehnutom 
tempe budem naďalej pokračovať, kým 
mi to sily a zdravie dovolia.

Iveta Cíferová

Pri príležitosti výročia narodenia 
Pavla Dobšinského, známeho 

zberateľa slovenských rozprávok, sa 
16.marca 2019 konal Deň ľudovej roz-
právky na našej ZŠ na Školskej ulici. 
Tento neoficiálny sviatok rozprávok 
sme si priblížili netradičným vyučova-
ním, všetky triedy primárneho vzde-
lávania  sa na krátky okamih preniesli 
do rozprávkového sveta. Učiteľka 
Veronika Balážová a  ôsmaci Nina Ko-
rimová, Edina Mágyelová, Viktória 
Véghová, Patrik Košík pripravili pre 
mladších žiakov rozprávkové aktivity. 
Deti skladali  obrázky z rozprávok Soľ 

nad zlato, Janko Hraško, Zlatovláska, 
Dlhý nos, 12 mesiačikov, počúvali  roz-
právkové piesne o  Troch prasiatkach, 
Šípovej Ruženke, Kocúrovi v čižmách 
... Ďalšou z úloh bolo uhádnuť názvy 
príbehov a  hlavných postáv, kto-
ré sa v  čarovnom vrecku poplietli. 
Žiakov zaujala zdramatizovaná ľudová 
rozprávka Zlatá priadka v  podaní 
ôsmakov. Potlesk si získali najmä 
rozprávkové postavy- priadka Hanka, 
jej nebojácny muž a škriatok Martinko 
Klingáč (pôvodne Klyngáš). 
   Mesiac knihy sme si pripomenuli 
aj rôznymi aktivitami spojenými so 

záujmom o knihu a rozvojom čitateľ-
skej gramotnosti. Mladší ži aci čítaním 
detských kníh, besedou so spisovate-
ľom Petrom Gajdošíkom, návštevou 
školskej a  mestskej knižnice. V trie-
dach 7.A, 7.B a 8.A žiaci na hodinách 
literatúry tvorili básne a texty, v kto-
rých všetky slová začínajú rovnakým 
písmenom, v známych populárnych 
piesňach hľadali umelecké prostriedky, 
písali triedny príbeh. V závere me-
siaca to bola tvorba záložiek, ktoré sú 
súčasťou  miniprojektu o živote a diele 
spisovateľov.

Veronika Balážová, 

Diana Szabová

Zá k l a d n á 
umelecká 

škola - MAI 
sa tradične 
aktívne za-
pája do série 
Pódia mla-
dého umelca 
a jej žiaci sa 
každoročne zúčastňujú kôl pre rôzne 
hudobné nástroje. Tohto roku okrem 
účasti škola sama zorganizovala nad-
regionálnu súťaž PMU 2019 v hre na 
sláčikových nástrojoch, na ktorú po-
stúpilo z predošlých kôl až 24 žiakov 
základných umeleckých škôl od Balo-
gu nad Ipľom až po Revúcu. Súťažiaci 
a ich pedagógovia, korepetítori, resp. 
rodičia tak 26. apríla naplnili celú fiľa-
kovskú ZUŠ-MAI už ráno. Privítal ich 
riaditeľ, Zoran Ardamica, súťaž z po-
verenia primátora otvoril Peter Fehér, 
vedúci odboru školstva MsÚ. Doobe-
du hrali mladí interpreti v piatich ve-
kových kategóriách, priebeh zabezpe-
čovali organizačne učitelia miestnej 
ZUŠ-MAI „pod taktovkou“ zástupky-
ne Kataríny Gášpárovej. Odborné vy-
hodnotenie pre žiakov a neskôr i pre 
pedagógov prebehlo poobede. Porotu 
viedol Ewald Danel, umelecký vedúci 
Slovenského komorného orchestra 
Bohdana Warchala v Bratislave a kon-
certný majster orchestra Slovenskej 
filharmónie, pedagóg Fakulty múzic-
kých umení Akadémie umenia v Ban-
skej Bystrici, ďalej hudobný pedagóg 
Eduard Tokár a učiteľka hry na husle 
Katarína Prokopová.

Súťažiaci boli zadelení do pásiem, 
porota určila účinkujúcich na Kon-
cert víťazov na hrade Modrý Kameň 
3. 5. 2019 a tiež laureáta súťaže. Ceny 
odovzdal s vedúcim poroty viceprimá-
tor Fiľakova Attila Visnyai. Fiľakovskí 
žiaci sa umiestnili nasledovne: 1. ka-
tegória: Dorina Berenčíková bronzo-
vé pásmo, 2. kat. Benjamin Horváth a 
Martin Slovák bronzové pásmo, 3. kat. 
Emma Bodzášiová bronzové pásmo. 
V ostatných kategóriách Fiľakovčania 
vyhrali: Barbara Botošová (4. kat) zlaté 
pásmo a Bartolomej Bogdán (5. kat.) 
zlaté pásmo. Bogdán sa stal zároveň aj 
laureátom súťaže a vystupujúcim Kon-
certu víťazov. Za tieto výsledky patrí 
jednoznačná vďaka aj učiteľovi huslí 
ZUŠ-MAI vo Fiľakove Alexandrovi 
Bozóovi. 

V máji a v júni 2019 prebiehajú pri-
jímacie skúšky na ZUŠ-MAI - ako je 
to zrejmé z výsledkov školy o ktorých 
Vás informuje prostredníctvom svojho 
webu www.zusfilakovo.sk, Facebooku 
a v osobitných zhrnutiach podľa odbo-
rov vo Fiľakovských zvestiach, na túto 
školu sa oplatí prihlásiť.

Kolektív ZUŠ

Pódium mladého 
umelca opäť na ZUŠ

Deň ľudovej rozprávky 

FOTO: kmk

FOTO: ZUŠ
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Tiráž

SOŠ – Szakközépiskola vo Fiľakove 
usporiadala v  mesiaci marec súťa-

že vedomostí a  zručností pre žiakov 
končiacich 9. ročníkov fiľakovských 
základných škôl, zameraných na štu-
dijné a  učebné odbory, ktoré ponúka 
naša škola pre záujemcov o  štúdium. 
Žiaci a  žiačka základných škôl mali 
možnosť zmerať si sily vo vedomost-
ných testoch, v  súťaži zručnosti, ako 
i  v  praktických produktívnych prá-
cach v  nasledujúcich odboroch: MLA-
DÝ ROBOTRONIK dňa 12.03.2019, 
MLADÝ STOLÁR dňa 22.03.2019 
a  MLADÝ STROJÁR dňa 29.03.2019. 
Každé dvojčlenné súťažiace družstvo 
bolo odmenené podľa umiestnenia 
sa diplomom a  vecnými darmi. Sú-
časne boli vyhodnotení a  ocenení aj 
najúspešnejší súťažiaci jednotlivci 
v dvoch odboroch. 

Vo 4. ročníku súťaže MLADÝ RO-

BOTRONIK sa po absolvovaní všet-

kých troch častí súťaže v konečnom 

poradí umiestnili:

1. miesto ZŠ Koháriho II.      – družstvo 
súťažilo v zložení Péter Bella Szabolcs 
a Róbert Kelemen  
2. miesto ZŠ Školská             – družstvo 
súťažilo v  zložení Damian Zsoldos 
a Ladislav Gyűrűsi 
3. miesto ZŠ Farská lúka       – druž-
stvo súťažilo v  zložení Sebastián Ko-
lenkáš a Štefan Nagy  
4. miesto ZŠ Mocsáryho        – druž-
stvo súťažilo v  zložení Erik Danyi 
a Lóránt Fazekas.

V „pilotnom“ 1. ročníku súťaže 

MLADÝ STOLÁR sa v  konečnom 

poradí umiestnili súťažiace základ-

né školy nasledovne:

1. miesto ZŠ Školská         - reprezento-
vali ju Koloman Kökény a Peter Luky
2. miesto ZŠ Mocsáryho    - repre-
zentovali ju Dániel Danyi a Lóránt 
Fazekas
3. miesto ZŠ Farská lúka   - reprezen-
tovali ju Daniella Mihályiová a Štefan 
Nagy
4. miesto ZŠ Koháriho II.  - reprezen-
tovali ju Dávid Dani a Dávid Kelemen.

V  kategórii jednotlivcov obsadil 
1. miesto Peter Luky zo ZŠ Školská, 
ktorý obdržal od nás i  špeciálne vyro-
benú osobitnú medailu s gravírovaním, 

zhotovenú na našom CNC laserovom 
zariadení.

1. ročník súťaže MLADÝ STRO-

JÁR priniesol umiestnenia súťažia-

cim základným školám s celkovým 

poradím:

1. miesto ZŠ Školská         - farby školy 
hájilo družstvo v zložení Damian Zsol-
dos a Ladislav Gyűrűsi 
2. miesto ZŠ Koháriho II.  - farby ško-
ly hájilo družstvo v  zložení Jozef Bo-
tos a Brian Mihály  
3. miesto ZŠ Farská lúka   - farby 
školy hájilo družstvo v  zložení Štefan 
Nagy a Adrian Kováč
4. miesto ZŠ Mocsáryho    - farby 
školy hájilo družstvo v zložení Dániel 
Danyi a Dávid Kaločai.

Súťaž jednotlivcov vyhral Damian 
Zsoldos zo ZŠ Školská, ktorý takisto 
obdržal od nás špeciálne vyrobenú 
osobitnú medailu s gravírovaním, zho-
tovenú na našom CNC laserovom za-
riadení.

Touto cestou by sme sa chceli poďa-
kovať v prvom rade súťažiacim žiakom 
a pedagógom zúčastnených základných 
škôl, ktorí sa zapojili a  zúčastnili na 
nami organizovaných podujatiach, čím 
prejavili svoj záujem a  podporu našej 
škole, čo si nesmierne vážime a ceníme, 
ako aj zainteresovaným pedagógom 
a  študentom SOŠ – Szakközépiskola 
vo Fiľakove za ich zodpovedný prístup 
a  oduševnenie pri organizovaní spo-
mínaných súťaží. 

Tešíme sa na ďalšie nadchádzajúce 
ročníky súťaží znova o rok! 

Beatrix Trtíková

Mesiac polytechniky na SOŠ

Na pôde fiľakovského 
gymnázia sa koncom 

apríla konali čoraz populár-
nejšie súťaže pre tých, kto-
rým učaroval svet robotov. 
Siedmy ročník súťaže Ro-
boSum a piaty ročník súťaže 
RobotOlymp tento rok orga-
nizátori doplnili jednou no-
vou pod názvom RoboCross. Súťaže 
organizuje OZ In-Nova fungujúce pri 
gymnáziu, podporu dostávajú aj od sa-
mosprávy, BBSK a sponzorov.

Vo všetkých troch súťažiach si zme-
rali sily roboty vytvorené dvojčlennými 
družstvami žiakov 2. stupňa ZŠ, stred-
ných škôl a gymnázií zo Žiliny, Banskej 
Bystrice, Banskej Štiavnice, Košíc, Ri-
mavskej Soboty, nechýbali zástupcovia 
fiľakovských škôl a spoza južných hra-
níc sem zavítali súťažiaci z Kecskemétu 
a Debrecénu. Celkovo prišlo 20 dvojíc 
z 12 rôznych škôl. „Súťaž je určená pre 
študentov, ktorí sa zaujímajú o roboti-
ku a svoje schopnosti a kreativitu si chcú 
otestovať v početnej konkurencii svojich 
rovesníkov“ povedal László Kerekes, 
predseda OZ. V čom teda spočíva celé 
súťaženie? „Už samotný názov napove-
dá, že v rámci súťaže RoboSum súperia 
roboty ovládané študentmi v ringu, z 
ktorého jeden musí druhého vytlačiť 
ako pri klasickom sume. Čo sa týka 
RobotOlympu, usilovali sme sa družstvá a 
roboty postaviť pred rôzne výzvy. V tom-
to ročníku to boli prekážkový beh, hod 

Fiľakovské gymnázium opäť 
ovládli súťaže robotov

na cieľ, ťahanie závažia, bludisko či Ro-
boCross,“ ozrejmil Kerekes. Fiľakovské 
Gymnázium reprezentovalo družstvo 
LARIMORES (striedavo v zložení An-
drás Gáspár , Nikolas Molnár, Adrian 
Szacsko), ktoré získalo  1. miesto 
v obidvoch kategóriách.

Výsledky

Kategória RoboCross:
1. miesto: SNP1, ZŠ, Trieda SNP 20, 
Banská Bystrica

Kategória RobotOlymp: 
1. miesto: LARIMORES, Gymná-
zium-Gimnázium Fiľakovo
2. miesto: ROBIPARI, SOŠ Jozefa 
Szakkayho, Košice
3. miesto: WHITEROB, ZŠ Štefana 
Koháryho II. s VJM, Fiľakovo

Kategória RoboSum:
1. miesto: LARIMORES, Gymná-
zium-Gimnázium Fiľakovo
2. miesto: SNP2, Trieda SNP 20, Ban-
ská Bystrica
3. miesto: NONAME, SOŠ Jozefa 
Szakkayho, Košice 

Iveta Cíferová

Základná škola Farská lúka (sloven-
ská) vo Fiľakove sa každoročne 

zapája do verejno-prospešnej zbierky 
Ligy proti rakovine – Deň narcisov. 
Na našej škole je to pomaly tradícia, 
ktorú si vážime a podporujeme ju. Naši 
žiaci sú do dobrovoľníctva za tie roky 
zaškolení  a s úsmevom a cťou repre-
zentujú zbierku, ktorá sa koná jediný 
raz v roku. Z tejto zbierky sú potom 
celoročne realizované projekty pre 
onkologicky chorých pacientov. Tento 
rok sa niesol v duchu otázky: „ Na koho 
myslíš, keď si pripínaš narcis?“ Všetci 

už vieme, že táto zákerná choroba je 
bohužiaľ súčasťou života mnohých ľudí 
aj na Slovensku, preto si vážme hod-
notu zdravia a nepodceňujme starostli-
vosť o seba. Prevencia je veľmi dôležitá. 
Aj my, pedagógovia na našej škole sme 
patrične hrdí, že môžeme byť raz roč-
ne spoluorganizátormi tejto krásnej 
zbierky. Všetkým prispievateľom patrí 
naše ĎAKUJEME! V meste Fiľakovo 
sa nám podarilo vyzbierať krásnych 1 
570,59 €, ktoré putovali na účet Ligy 
proti rakovine. 

Budáčová Zuzana, 

koordinátor prevencie ZŠ Farská lúka

Deň narcisov

FOTO: FB Robosum

FOTO: SOŠ
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Podobne ako po predošlé roky žiaci ZUŠ reprezen-
tovali svoju školu na mnohých celoštátnych, regi-

onálnych a nadregionálnych súťažiach a prehliadkach. 
Adél Danyi získala vďaka odbornému vedeniu Agne-
sy Tóthovej na celoštátnej klavírnej súťaži Schnei-
derova Trnava 2019 zlaté pásmo a  Petra Olšiaková 
strieborné.

Dominik Mede bol v dvoch kategóriách na novo-
zámockej III. Celoštátnej prehliadke v hre na bicích 
nástrojoch zadelený do strieborného a  bronzového 
pásma, jeho učiteľom je Jozef Botoš. ZUŠ pravidel-
ne organizuje a aj sa zúčastňuje série Pódia mladého 
umelca – o tohtoročnej, nami realizovanej, nadregio-
nálnej prehliadke sláčikárov sa dočítate v osobitnom 
článku. Tradícia tejto súťaže siaha dve desaťročia 
dozadu, keď ju založilo 14 hudobných škôl. Zlaté 
pásmo získali: Barbora Botošová, Bartolomej Bogdán 
(husle), bronzové Berenčiková Dorina, Martin Slo-
vák, Benjamin Horváth a Emma Bodzášiová (husle), 
resp. Mihály Eszter, Fehér Domonkos (zobcová flau-
ta) a Ferencz Eszter (keyboard) aj vďaka učiteľom 
Alexandrovi Bozóovi, Péterovi Fehérovi a Antonovi 
Oláhovi. Laureátom súťaže huslistov sa stal Bartolo-

Úspechy hudobníkov Základnej umeleckej školy

mej Bogdán, ktorý reprezentoval fiľakovskú ZUŠ aj 
vo veľkej sále Hradu v Modrom Kameni na Koncerte 
víťazov.

ZUŠ

Školský klub detí pri ZŠ Farská lúka slovenská vo
Fiľakove zorganizoval 10. 4. 2019 pod vedením 

vychovávateliek Veľkonočné tvorivé dielne. Náme-
ty a  inšpirácie sme spoločne zbierali už v  priebehu 
marca a apríla. Zrealizovať sa nám podarilo niekoľko 
veľkonočných dekorácií. Tvorivosť a práca s rôznym 
materiálom patrí medzi najobľúbenejšie aktivity detí 
v  školskom klube. Okrem vzťahu k  umeniu rozvíja 
fantáziu, estetické cítenie detí, kreativitu, v  nepo-
slednom rade poskytuje relax a oddych po školských 
povinnostiach. Nebolo to inak ani v tento deň, kedy 
mohli urobiť rôzne dekorácie, ozdoby s veľkonočnou 
tematikou. Strihanie, lepenie, maľovanie, navlieka-
nie a rôzne iné techniky si vyskúšali šikovné ručičky 
detí, kým nevznikli hotové produkty. Veselé zajačiky, 
venčeky na dvere, ovečky a kuriatka a iné veľkonočné 
ozdoby z  papiera, kartónu a  vlny. Nechýbala maľba 
a  lepenie textilu na obraz s  jarnou tematikou. Deti 
si prišli na svoje, ich tvorivé vyjadrenie bolo naozaj 
bohaté a pestré. Poďakovanie patrí aj učiteľke Zuzke 
Sznidovej, ktorá nám pomáhala pri práci. V  dobrej 
nálade a s pestrými výrobkami sme sa rozlúčili s deť-
mi a popriali veselú Veľkú noc.

Judita Ivaničová

Tvorenie je radosť, tvorenie spája ľudí...

FOTO: ZUŠ


