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Bilancia prvého roka
2. časť

Potom ako som Vám v predchádzajúcom čísle 
Fiľakovských zvestí predstavil výsledky nášho 
úsilia smerujúce v roku 2015 na rozvoj siete 
mestských organizácii a infraštruktúry, resp. na
še plánované kroky v nasledujúcom roku, do
voľte mi, aby som v tomto čísle mesačníka zhrnul 
naše výsledky v rozličných oblastiach spoločen
ského života.
3. M lá d e ž , v z d e lá v a n ie  a  š p o r t
V predchádzajúcom roku sme vypracovali a po
dali projekty na rozšírenie kapacity oboch na
šich materských škôl. Projekt Materskej školy v 
Daxnerovej ulici získal v príslušnom dotačnom 
programe ministerstva školstva dotáciu 58.000 
eur, z ktorej bude počas letných prázdnin v roku 
2016 zabudovaná terasa na čelnej strane budovy 
škôlky a vytvorí sa tak možnosť na umiestnenie 
ďalších 20 detí v materskej škole od nasledujú
ceho školského roku. Na výmenu okien časti bu
dovy od Daxnerovej ulice sme vyhradili finanč
né krytie v rozpočte mesta na rok 2016, na zvý
šenie energetickej efektívnosti ďalšej časti 
budovy sme podali projekt na ministerstvo ži
votného prostredia a bude vyhodnotený v jar
ných mesiacoch. Financie potrebné na projekto
vanie komplexnej rekonštrukcie Materskej ško
ly na Štúrovej ulici, po skoro desaťročie trvajú
com nečinnom vyčkávaní, odsúhlasilo mestské 
zastupiteľstvo tiež v mestskom rozpočte. Na sta-

Telocvičňa na Farskej lúke novou sedlovou 
strechou a obnovenou parketovou podlahou

rú požiadavku rodín s malými deťmi sme 
reagovali tým, že sme zaradili detské ihrisko 
medzi panelákmi na Mládežníckej ulici medzi in
vestície v minulom roku. V rámci celkovej re
konštrukcie sme umiestnili nové konštrukčné 
prvky vyhovujúce normám Európskej únie, det
ské ihrisko sme ohradili a zabezpečili kamero
vým systémom. Na rekonštrukciu Základnej 
školy Štefana Koháriho II. mesto podalo projekt 
ešte v roku 2014. Úspešným projektom sme zís
kali na výmenu okien a dverí školy, opravu a izo
láciu striech hlavných budov, resp. na moderni
záciu osvetlenia dotáciu v sume 504.000 eur. 
Mesto ešte začiatkom roka 2014 dostalo dotáciu 
v sume 10.000 eur od ministerstva financií na op
ravu telocvične Základnej školy Lajosa Mocsá- 
ryho na Farskej lúke. K tejto sume mesto dopl
nilo z vlastného rozpočtu ďalších cca. 58.000 
eur, aby sa hala, ktorú okrem žiakov základných 
škôl na Farskej lúke často využívajú aj naši voľ- 
nočasoví či registrovaní športovci, mohla ku 
koncu roka 2015 pýšiť novou sedlovou strechou 
a obnovenou a znovu prelakovanou parketovou 
podlahou. Jedným z najťažších a pre viacerých 
možno aj boľavým rozhodnutím uplynulého ro
ku bolo zrušenie Centra voľného času Iuvenes.

Malo to prispieť k aktívnejšiu zapojeniu zamest
nancov tohto zariadenia do mestských podujatí, 
ako aj k racionalizácii prevádzkovania Mestské
ho kultúrneho strediska (Klub). Už prvé mesiaca 
pôsobenia v novej forme ukázali, že sa zrodilo 
správne rozhodnutie. Nové vedenie inštitúcie ro
bí všetko pre to, aby najväčší kultúrny dom okre
su bol naplnený životom. V uplynulých mesia
coch došlo k dohode o tom, že okrem dvoch spe
váckych zborov a divadelného súboru Zsákszín- 
ház, budú od roku 2016 pôsobiť pri MsKS aj ľu
dové tanečné súbory Rakonca a Kis Rakonca, 
ako aj FS Jánošík a DFS Jánošík. Avšak inštitú
cia od jesene 2015 ponúka novoty aj pre milov
níkov iných tanečných štýlov. Začalo sa s vyu
čovaním baletu, spoločenského tanca, salsy a 
latino fitnessu. Náladu niekdajšieho „klubu 
mládeže“ sa od roku 2016 pokúsi MsKS vrátiť 
do kultúrneho života F iľakova usporiadaním klu
bových večierkov pomocou miestnych formácií 
populárnej hudby a niekdajších vedúcich klubu.
V záujme podporovania špecifickej miestnej ob
meny duálneho stredoškolského vzdelávania na
bádame spolu s riaditeľstvom Strednej odbornej 
školy vo Fiľakove prostredníctvom výchovných 
poradcov, mestských novín a TV LocAll žiakov 
základnýchjíkôl, aby si zvolili učebné a študijné 
odbory SOŠ a prichádzali na trh práce so zruč
nosťami a vedomosťami, ktoré je možné zužit
kovať priamo v miestnych fabrikách. Keďže 
som prišiel na Radnicu z oblasti kultúry, viacerí 
mali pochybnosti či tradičné športové oddiely 
FTC (futbal, kolky, šachy, stolný tenis) aj naďa
lej budú dostávať dotáciu, ktorú sa im podarilo 
vybojovať v predchádzajúcom volebnom obdo
bí. Poslušne hlásim, že dotáciu sa nám podarilo 
udržať v roku 2015 na obvyklej úrovni, ba fi
nančné krytie tradičných podujatí, ktoré mali 
športové oddiely FTC doteraz dotované na zák
lade vypracovania projektu, sme v roku 2016 už 
zabudovali do rozpočtu športovcov bez potreby 
podávania a vyúčtovania osobitného projektu 
podobne, ako to je  aj v prípade kultúrnych súbo
rov pôsobiacich pri MsKS. Tým sme odbreme
nili každý rok tak žiadateľov, ako aj mestský ú- 
rad administratívnej záťaže siedmych projektov. 
FTC ešte na začiatku roka 2015 prij al do oddielu 
tzv. ostatných športov cyklistov a skupinu silo
vého trojboja, čím sa nám podarilo pozdvihnúť 
ďalšie športové disciplíny na mestskú úroveň.
4. K u l t ú r a , o b č ia n s k e  z d r u ž e n ia  a  c e s 
t o v n ý  r u c h

Ako sme to spomenuli aj vpredchádzajúcombo
de, preradením činností z centra voľného času 
do MsKS (resp. Základnej školy s vyučovacím 
jazykom slovenským na Farskej lúke) a podchy
tením súborov a hudobných formácií pôsobia
cich v rámci tejto inštitúcie, bola ukončená re
forma siete kultúrnych ustanovizní naštartovaná 
v predchádzajúcich rokoch, ktorá sa snažila zoh
ľadniť požiadavky aj národných/národnostných 
spoločenstiev mesta v oblasti kultúry. Takto sa 
dostali pod jednu strechu tradičné maďarské sú
bory (Pro Kultúra, Melódia, Rakonca, Kis Ra
konca, Zsäkszínház), slovenské folklórne súbo
ry (FS Jánošík, DFS Jánošík) a v budove bývalé
ho závodného klubu vzniklo aj rómske komunit- 
né centrum. K zjednodušeniu a sprehľadneniu 
financovania kultúry na úrovni mimovládnych 
organizácií mala slúžiť novelizácia Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta, ktorým sa určuje 
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mes
ta. Na projektovanie komplexnej rekonštrukcie

Obnovené detské Ihrisko na Mládežníckej ulici

MsKS schválilo mestské zastupiteľstvo v budú
coročnom rozpočte viac ako 25.000 eur. Kým do 
marca 2017 budeme ešte splácať mesačné splát
ky kúpnej ceny budovy dohodnutej v kúpnej 
zmluve z roku 2011, tento stavebný proj ekt bude 
základným dokumentom reťazovitého procesu 
rekonštrukcie prebiehajúcej v nasledovných ro
koch. V hradnom areáli pokračovalo Hradné 
múzeum s podporou ministerstva kultúry v ar
cheologickom výskume dolného hradu, v rámci 
jeho ďalšej obnovy zas prebiehajú práce na vy
pracovaní stavebných projektov a príprave pro
jektov na základe aktuálnych výziev. Obzvlášť 
dôležitým medzníkom v rozvoji cestovného 
ruchu v mikroregióne Fiľakova je, že Geopark 
Novohrad-Nógrád je už súčasťou Globálnej sie
te geoparkov UNESCO, čím naše územie, tak bo
haté na hodnoty, dostalo primerané zaradenie 
takmer na úrovni svetového kultúrneho dedič
stva.
5. ZLEPŠENIE VZŤAHU MESTA A OBČA
NA
Napriek tomu, že sa nám podarilo zastaviť ďal
šie zvyšovanie miestnych daní a poplatkov, bol 
rok 2015 vo Fiľakove rokom výstavby. Z troch 
veľkých projektov, ako aj z vlastných zdrojov 
mesta sa nám podarilo zrealizovať investície v 
hodnote spolu viac ako 2,3 milióna eur. Pritom 
aj v oblasti otvorenej (transparentnej) samosprá
vy sme urobili obrovské kroky. Predtým mesto 
zverejňovalo len málovravné zápisnice zo za
sadnutí mestského zastupiteľstva. My sme za
viedli zverejňovanie prerokovávaných materiá
lov a zápisníc zo zasadnutí komisií, ako aj video
záznamov o zasadnutiach zastupiteľstva na 
webovej stránke mesta. V záujme udomácnenia 
elektronickej verejnej správy (e-govemment) v 
našom meste sme sa zapojili do národného pro
jektu DCOM, pomocou ktorého sme v roku 
2015 vymenili kompletné počítačové vybavenie 
mestského úradu, od jesene 2016 zas bude pos
tupne zavedená digitalizovaná verzia až 13 8 slu
žieb poskytovaných samosprávou, od čoho 
očakávame rozvoj v udržiavaní kontaktov s ob
čanmi so zameraním na spokojnosť klientov. 
Ako ďalší prostriedok interaktívnej komuniká
cie s obyvateľmi sme zaviedli službu City Moni
tor. Z približne 100 námetov zaslaných v roku 
2015 sa podarilo vyriešiť 70%, ostatnými sa ešte 
zaoberajú príslušné organizácie mesta. V záuj
me prehĺbenia vzťahov medzi mestom aj eho ob
čanmi sme dvakrát usporiadali obyvateľskév fó
rum, najprv s obyvateľmi Mlynskej ulice (Síd- 
ska cesta), potom s obyvateľmi ulíc spod Vereš- 
ky. Na týchto stretnutiach sme sa snažili rozptý
liť dezinformácie kolujúce v týchto častiach mes
ta, požiadavky a návrhy obyvateľov sme zas pod
ľa možnosti zabudovali do našich rozvojových 
plánov.

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
(Záverečná časť bilancovania v ďalšom čísle novín.)
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Klientske centrum -  pokocílne vybavenie
V týchto dňoch prebiehajú na Mestskom úrade vo Fiľakove rozsiahle 
stavebné práce. Na prízemí budovy vznikne nové klientske centrum. 
Samospráva sa pre rekonštrukciu budovy 
rozhodla po procesnom audite, ktorý sa 
konal v letných mesiacoch. Trenčianska 
firma skúmala efektivitu a funkčnosť úra
du. „Audit potvrdil, že je  potrebné zjed
nodušiť proces prístupu k službám. Preto 
sme sa rozhodli na prízemí zriadiť klient

ske centrum,“ hovorí Attila Agócs, primá
tor Fiľakova.
Klientske centrum bude podľa primátora 
viac zamerané na občana. „Budeme k nim 
pristupovať ako ku klientom. Na jednom 
mieste si budú môcť pohodlne vybaviť 
všetko, čo je  pre bežného Fiľakovčana potrebné. Doteraz boli kancelárie, 
zamestnanci ktorých sú v dennodennom kontakte s občanmi, oddelené a 
roztrúsené po celom úrade, pokladňa fungovala tiež samostatne. Bolo to 
neefektívne riešenie, ľuďom trvalo vybavovanie úradných záležitostí 
dlho.“

Dočasné zmeny na MsÚ
Mesto Fiľakovo oznamuje obyvateľom mesta, klientom MsÚ a 
širokej verejnosti, že v priestoroch úradu už prebiehajú sta
vebné úpravy v súvislosti s vytvorením Klientskeho centra. Z 
bezpečnostných dôvodov sa preto pristúpilo k dočasnému u- 
zatvoreniu hlavného vchodu do budovy MsÚ a do 25. februára 
bude dočasným vchodom ku všetkým oddeleniam vchod cez 
bránu z Hlavnej ulice oproti pobočky Slovenskej sporiteľne a.s.
V tomto období sú dočasne premiestnené aj Referát miest
nych daní a Matričný úrad, ktoré sa nachádzajú v novovytvore
ných kanceláriách hneď pod bránou a vstupom do ostatných 
priestorov MsÚ je vchod tiež pod bránou. Mestská polícia má 
svoje sídlo tiež dočasne presťahované do kancelárie č.13 (bý
valá kancelária Referátu miestnych daní).
Predpokladaná doba dočasných zmien a otvorenia Klientske
ho centra je 7. marec 2016, o tejto skutočnosti a rozsahu po
skytovaných služieb v klientskom centre Vás budeme včas in
formovať.
V tejto súvislosti žiada vedenie mesta všetkých dotknutých o-
byvateľov a návštevníkov MsÚ vo Fiľakove o strpenie výkonu 
stavebných prác a rešpektovanie dočasných usmernení. Za 
vzniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme a za pochopenie 
ďakujeme. Veríme, že uvedené úpravy prispejú k skvalitneniu 
vybavovania úradných záležitostí obyvateľov mesta a všet
kých klientov, či návštevníkov mestského úradu. w .ý

V centre sa budú riešiť záležitosti týkajúce sa stavebného oddelenia, od
delenia miestnych daní a poplatkov, podnikateľského sektoru a evidencie 
obyvateľstva. Každé pracovisko centra bude zároveň aj podateľňou a 
pokladňou.
Cez priestory klientskeho centra bude zabezpečený aj vstup na matričný 

úrad, ktorý rovnako prekvapí novými služ
bami. ,3ude fungovať aj ako integrované 
obslužné miesto. Fiľakovčania si tu za pop
latok budú môcť vybaviť výpisy z registra 
trestov, katastra či obchodného registra.“ 
Stavebné práce prebiehajú od 7. januára, 
kedy bolo stavenisko odovzdané firme

Costruo, spol. s.r.o., ktorá sa stala s najniž
šou cenovou ponukou a najkratšou reali
začnou dobou víťazom verejného obsta
rávania. Mesto firme za rekonštrukciu za
platí 22.680 eur z vlastného rozpočtu. 
Predpokladaný termín ukončenia staveb

ných prácjedo4. februára.
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie zariadenia centra. Verejnosti 
bude sprístupnené v prvej polovici marca.

Klaudia Kovácsává, tlačová referentka MsÚ

Fiľakovčania môžu pokojne spávať
Hasičské zbory stoviek obcí na Slovensku získa
li do konca minulého roka vďaka proj ektu Aktív
ne protipovodňové opatrenia profesionálnu 
protipovodňovú techniku. Nechýbal medzi nimi 
ani Dobrovoľný hasičský zbor Fiľakova. Pred 
mesiacom si ju  boli v Banskej Bystrici prevziať 
štyria členovia zboru spolu s Attilom Agócsom, 
primátorom mesta.
Pri povodniach je často jedinou pomocou nasa
denie dobrovoľných hasičov, ktorí mali done
dávna zastaranú techniku komplikujúcu ich zá
sah. Počas minulého roka sa vďaka proj ektu situ
ácia zmenila a hasiči si novú techniku nevedia 
vynachváliť. „Technika, ktorú sme dostali, bude 
pre nás veľkým prínosom. Použiť ju  budeme 
môcť okrem povodní aj pri cvičeniach či

dopĺňam vody z prírodných zdrojov,“ povedal 
M arian Mesiarik, predseda Dobrovoľného 
hasičského zboru vo Fiľakove. Protipovodňový 
vozík obsahuje tri čerpadlá- elektrické, kalové a 
plávajúce ponorné čerpadlo, elektrocentrálu, os
vetľovaciu techniku, protipovodňovú bariéru a 
rôzne technické pomôcky.
„Vďaka tejto technike sa dostávame na profesio
nálnejšiu úroveň, ktorá sa odzrkadlí na našej 
schopnosti reagovať v krízových situáciách. Te
raz sme vybavení a pripravení zasahovať aj pri 
povodniach a Fiľakovčania môžu pokojne spá
vať,“ dodal Mesiarik.
Primátor chváli fiľakovských hasičov, ktorí sú 
podľa neho na veľmi dobrej úrovni, a to po pro
fesionálnej aj ľudskej stránke. „Mladý tím fiľa-

kovských hasičov je  mimoriadne aktívny, v mi
nulom roku sa ich pomocou štátu podarilo vyba
viť ďalším vozidlom, nasťahovali sa do obnove
nej zbrojnice a dostali od Ministerstva vnútra aj 
protipovodňový balík, ktorý nám roky veľmi chý
bal. Chlapci si to zaslúžili, ich výsledkom sa 
všetci tešíme a sme na nich pyšní.“
Dobrovoľná hasičská činnosť má vo Fiľakove 
bohatú históriu. Vznik dobrovoľníctva sa datuje 
od roku 1894, kedy hasiči hliadkovali z hradu a 
neskôr z veže radnice. V súčasnosti má zbor dva
násť stálych členov. Po takmer sedemročnej 
stagnácii obnovili svoju činnosť v roku 2014. Od
vtedy reprezentujú Fiľakovo na súťažiach a ok
rem hasičskej činnosti sa venujú aj kultúmo- 
spoločenskej a charitatívnej činnosti.

Klaudia Kovácsová, tlačová referentka MsÚ

Verejná dražba bytu
M esto Fiľakovo

Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
vyhlasuje v zmysle §17 zákona č. 527/2002 Z.z. 

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších 
predpisov verejnú dražbu na predaj mestkého 

bytu za nasledovných podmienok:
Predmet dražby:
Byt č. 47 na 8. poschodí, vchod č. 60 v bytovom 
dome súp.č. 1598 na Farskej lúke vo Fiľakove,
postavený na pozemku registra „C“ parc.CKN č. 
2943/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 799 
m2, spolu so spoluvlastníckym podielom na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu spoluvlastníckym podielom k pozemku o 
veľkosti 6953/469187, tak ako je zapísaný v e- 
videncii Okresného úradu Lučenec, katastrálny 
odbor, na liste vlastníctva č. 2996, okres Lučenec,

obec Fiľakovo, katastrálne územie Fiľakovo.
Byt sa nachádza v strednej schodiskovej sekcii na 
8. poschodí bytového domu. Byt po dispozičnej 
stránke pozostáva z troch (3) obytných 
miestností, kuchyne, WC, kúpeľne, predsiene a 
balkónu. K bytu patrí pivničná kója č. 47 na 
prízemí bytového domu. Podlahová plocha bytu 
Je 69,53 m2.
Cena predmetu dražby a vyvolávacia cena -  naj
nižšie podanie: 14.300,00 EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 4.600,00 EUR 
Miesto a čas konania dražby: Zasadacia sieň 
Mestského úradu vo Fiľakove, 
dňa 18. februára 2016 o 13.00 hod.
Pozn.: Záujemcovia môžu získať podrobnejšie 
informácie o ponúknutom majetku na dražbu a 
dražobnom poriadku na Mestskom úrade -  odd. 
ekonomiky a majetku mesta (kane. č. 12 -  
prízemie, Ing. Zoltán Varga, tel.: 0915264290).

Výzva pre dlžníkov mesta
Mesto Fiľakovo vyzýva všetkých dlžníkov 
mesta z titulu dane z nehnuteľností, dane za 
psa, dane za užívanie verejného priestranstva 
a miestneho poplatku za komunálne odpady, 
ktorí si ešte nesplnili svoju platobnú povin
nosť voči správcovi dane a poplatku za rok 
2015, resp. predchádzajúce obdobie, aby tak 
urobili v čo najkratšej lehote, pretože mesto 
pristúpi k ich vymáhaniu prostredníctvom súd
neho exekútora. Okrem toho mená všetkých 
dlžníkov budú publikované v marci na 
„Zozname daňových dlžníkov k 31.12.2015“. 
Možnosť uhradenia nedoplatkov je  zaistená v 
úradných hodinách mestského úradu denne 
od 7.30 hod. do 16.00 hod, v piatok od 7.30 
hod. dol3.30hod.
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Do dôchodku idem ja, nie moje kresliarske náčinie
Rozhovor s Mgr. Františkom Mrázom

Už takmer tridsať rokov žije vo Fitakove sloven
ský komiksový čarodejník, ako ho nazval jeho 
priateľ v intemetovom magazíne Bublinky, ktorý 
svoje povolanie spojil so svojou vášňou, záľu
bou, či akýmsi osudovým predurčením. Autor 
množstva komiksov, karikaturista a výtvarník Fe
ro Mráz, alebo ak chcete oficiálne riaditeľ ZUS 
-Mgr. František Mráz, oslávil pred vyše dvoma 
rokmi šesťdesiatku, súčasne s rovnakým výročím 
svojej školy.

Pôvodom „ze Žiliny“, celý život v učiteľskej 
profesii a popri práci človek neustále brázdi
aci výtvarným umením, najmä takého žánru, 
pri ktorom sa dajú vyjadriť vlastné pocity a 
vnútorná sloboda. Aké vetry a prečo zaviali 
kedysi Fera Mráza na juh Slovenska?
Na „vetry” používam momentálne skvelý prí
pravok Degasin. Ale „vetry” roku 1987 boli ur
čite oveľa rozhodujúcejšie v ďalšom smerovaní 
životnej plavby mojej rodiny. Rodičia manželky 
žili v Lučenci, uvoľnilo sa miesto učiteľa vý
tvarného odboru na vtedajšej ĽŠU a dostali sme 
aj byt vo Fiľakove (čo dnes väčšine ľudí musí pri
padať ako hotové sci-fi) a tak sme opustili krásy 
severnej Oravy, zasnežené zimy, temer rodinný 
kolektív učiteľskej bytovky v Sihelnom a stali 
sme sa, južanmi”.
Kto ovplyvnil vašu životnú cestu najviac, pre
čo ste sa rozhodli byť učiteľom, veď je to nao
zaj náročné poslanie a ako ste ho dokázali pre
pojiť so svoj im výtvarníckym životom?
Paradoxne -  učiteľom som nikdy nechcel byť! 
Už som na fakulte kreslil do novín, asi by som sa 
nejako životom ako výtvarník popretíkal. Na
šťastie prišla rodina, na Orave núkali učiteľské 
byty a príplatky... a už som bol lapený. Nakoniec 
to tak nejako zbehlo -  ani som si nevšimol -  a už 
odchádzam do „učiteľského dôchodku.” Po je
denástich rokoch pôsobenia na „normálnej” zá
kladnej škole som zakotvil na umeleckej práve 
preto, aby sa navzájom mohli ovplyvňovať -  tá 
výtvarná časť s pedagogickou... Na umeleckej 
škole mi to pripadá absolútne prioritné -  aby uči
teľ bol aspoň trošku aj umelcom, tvorcom. 
Mnohí Fiľakovčania dobre poznajú vašu u- 
meleckú stránku, nielen z viacerých výstav, 
ktoré ste tu mali (pozn.red. -  napríklad pred 
dvomi rokmi veľká trojvýstava k 60. výročiu 
ZUŠ a 60-tkám jej riaditeľa i jeho zástupcu), 
ale aj z vašej tvorby v humoristických časo
pisoch, či vydávania komiksového časopisu 
Bublinky. Ktoré roky, či obdobia Ferom Mrá
zom rezonovali najviac?

Všetky! Bez výnimky. Už ako žiak a študent v Ži
line som bol pri vydávaní školských časopisov 
ako „výtvarný redaktor” a karikaturista, začal 
som publikovať, získaval som skúsenosti. Orav
ské roky -  to boli tisíce karikatúr uverejnených v 
mnohých periodikách, hľadanie výtvarného 
výrazu, vybudovanie si istej pozície v Roháči a 
pospolitosti karikaturistov na Slovensku, účasť 
na množstve súťaží po celom svete, prvé ocene
nia. Po príchode do Fiľakova som sa po 89-tom a 
v novej spoločenskej situácii zahryzol (ešte som 
bol „zubatý”) do tvorby komiksu, ktorému to 
vtedy prialo. Nekonečná niekoľkoročná drina! 
Galeje! Ale aj isté uspokojenie, že som v rámci 
Slovenska budoval, tvoril niečo nové. Zhodno
tenie tohto môjho komiksovania v tisícstránko- 
vej publikácii „Dejiny československého ko
miksu 20. storočia” je  istým zadosťučinením za 
prebdené noci a prefajčené pľúca. K týmto nos
ným výtvarným aktivitám sa priplietla vlastná 
voľná tvorba, kde som si overoval isté postupy 
maliarskych a grafických techník, užitá grafika, 
scénografia -  podľa spoločenskej potreby. Kaž
dá etapa bola posunom niekam ďalej a na každú 
dnes spomínam rád.
Vašu školu, kde pôsobíte už 15 rokov ako ria
diteľ a takmer raz toľko ako učiteľ výtvarné
ho odboru sme už spomenuli. Nie je tajom
stvom, že v týchto dňoch odovzdávate vlád
nutie ďalej a idete si užívať zaslúžený dôcho
dok. Nie je vám to ľúto a čo plánujete tie ďal
šie dlhé roky robiť?
Že idem do dôchodku ešte neznamená, že tam 
ide aj moje kresliarske náčinie. Stále pravidelne 
prispievam kresbami do periodík (Šibal, Bume
rang...), rád by som viac času venoval dlhé roky 
zanedbávanej turistike, kráse slovenských hôr a 
konečne si posvietil na vlastné zdravie, máme 
štyri vnúčatá vo veku, keď práve teraz možno bu
dú potrebovať pomoc... Nuž a ľúto: ľúto mi bude 
určite: za žiakmi, za neustálym „špekulovaním a 
vymýšľaním”, za snahou obohatiť klasické vyu
čovacie výtvarné techniky o animáciu, film... 
Ale stresy z riadenia školy rád prenechám svoj
mu nástupcovi: nech si to užije a školu zveľaďu
je niekto ďalší, mladší... Schiller, Csaba, Foszlá- 
nyiová, Mráz -  každý z nás vo svojej dobe riešil 
aktuálne problémy súvisiace s umeleckým škol
stvom v meste, nuž a rok 2016 je  rokom nových 
výziev, nových úloh, čakajúcich na riešenie. Dr
žím svojmu nástupcovi, kolegom a žiakom 
úprimne a zo srdca palce, aby boli dôstojnými 
nástupcami tých, ktorí v roku 1953 nastúpili na 
neľahkú cestu umeleckého vzdelávania vo Fi
ľakove...
Zaujímala by nás ešte spätná väzba s vašimi 
bývalými žiakmi. Mnohí sa vám vraj často 
ozývajú aj po desiatkach rokov, pochvália sa 
svojimi úspechmi, rodinkou, životnými eta
pami... Sú medzi nimi takí, čo blúdia podob
nými vodami ako vy?

Keby som nevychoval žiadnych výtvarníkov za 
tie roky, asi by som musel teraz vracať výplatu 
za 29 rokov...hrôza pomyslieť! Ale je ich dosť: 
viacerí vyštudovali umelecké či pedagogické 
školy, venujú sa vlastnej výtvarnej tvorbe. Sta
vajú na základoch, ktoré som im ponúkal a oni 
ich chceli prijať. Každý podľa miery talentu, 
podľa ochoty načúvať a následnej ochoty 
pretaviť dobre mienené usmernenia vo svoj ume
lecký, osobný posun. Ana každého som patrične 
hrdý!
Vieme o vás, že okrem komiksov, karikatúr, či 
rôznych techník maľovania, máte pasiu v 
drobných farebných figúrkach a diorámach s 
nimi. Ako ste sa dostali k zhotovovaniu týchto 
mikroscenérií, čo zobrazujete v nich najčas
tejšie?
Netuším, ale spomínam si, že už ako minidieťa 
som miloval „hlinené figúrky”, ktoré sa vtedy 
ako jediné dali zohnať. Žbieral som ich a neskôr 
som sa ich zahanbený zbavoval... Internet mi po 
rokoch pochybovania potvrdil, že maľovať a mi
lovať tých minipimprlíkov nie je  úchylka a som 
iba jeden z milióna postihnutých... Podobne ako 
komiks, aj toto je  hobby komplexné: treba poz
nať a študovať históriu, mať božskú trpezlivosť 
pri maľovaní tých 2,5 centimetrových „krpcov” 
(o dobrých očiach a pevnej ruke nehovoriac) a 
napokon výtvarné a technické cítenie pri vytvá
ram definitívnych diorám. Tematika: Indiáni, Di
voký západ...ale i Rimania, husiti, Pán prste
ňov... Všetky malé svety, kde dobro víťazí nad 
zlom.
S vašim menom je hlavne v komiksovo zalo
ženej umeleckej brandži spojené meno, £i slo
víčko STORM. Prezraďte čitateľom nezna
lým veci, čo je to za postavičku a aký veľký 
význam mala, či má vo vašom živote? 
Čarodejníka STORMA vymyslel spisovateľ Ďu- 
ro Takáč z Košíc a temer 80 komiksových strán 
som nakreslil pre časopis BUBLINKY, ktorým 
som šéfoval a neuveriteľne: túto komiksovú kla
siku na slovenskom trhu vydávali vo Fiľako
ve!!! Po dvadsiatich rokoch skompletizovaný 
príbeh na intemetových stránkach ponúka v „lis- 
tovateľnej” podobe kamoš Rado „Upír” z Brez
na a som rád, že má aj dnes čo povedať novej 
generácii komiksiakov... že stále vďaka tomu 
žije. Azda večne, ako povestný Vladimír Iljič... 
Veď: kliknite si na net a listujte! A keď tam už bu
dete, prelistujte si aj Draculovo oko -  120 strán 
komiksov, na ktoré som fakt hrdý. Bol by som kr- 
kavčí otec, keby som tu teraz nespomenul bez- 
domovca a somráka SERVÁCA, ktorého jedno- 
stránkové príbehy kreslím od roku 1993 dodnes 
a miesto do bútľavej vŕby môžem vytrubovať 
„naše” spoločné názory na tento čudesne pokri
vený svet verejne na stránkach tlače.
O vašej tvorbe, záľubách a názoroch by sa da
la napísať nie len jedna kniha, je jasné, že do 
tohto rozhovoru sa všetko pospomínať nedá, 
ale posledná otázka bude naozaj záľudná. Na 
čo sa práve v týchto dňoch tešíte najviac? 
Odpoveď je  absolútne nečakaná, priam šoku
júca: na dôchodok!

Iveta Cíferová
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NA VÍŤAZNEJ VLNE
Žiaci Základnej školy, Farská lúka 64/A  
vo Fiľakove hneď  od začiatku školského 
roka nasadli na víťaznú vlnu v  športových 
súťažiach. N ajprv nás potešili chlapci, kto
rí od m inulého školského roka začali s p rí
pravou v  novom  športe florbal a po postu
pe z obvodného kola O X DO G  florbal cup 
získali na kraji v  silnej konkurencii 3. 
miesto. Chcem  podotknúť, že chlapci za
čali od septem bra hrať m estskú florbalovú 
ligu s názvom  tímu  FLK  BULLS v  Lučen
ci, kde sa držia na priebežnom  1 .mieste.
Z a chlapcam i nezaostalo  ani družstvo 
dievčat, ktoré vo vianočnom  turnaji v  bas
ketbale o Pohár riaditeľa ZŠ, Školská 1 ,F i
ľakovo získali 1. miesto.
D lhé roky beží na škole príprava žiakov v 
stolnom  tenise s každoročným i výborný
m i um iestneniam i. Tohto roku sa dievčatá 
v  zložení: Lenka Bozóová, M iijana Gallo- 
vá a Sofia K aráseková stali m ajsterkam i 
o k resu  a p o stu p u jú  n a  k ra jsk é  ko lo . 
Chlapci v  zložení: Jakub Olšiak, N ikolas 
Balog, A rnold K urunci a  Enriko Šimon 
získali titul m ajstri okresu a  rovnako ako 
dievčatá postupujú na  m ajstrovstvá kraja 
do K alinova, kde im  všetci držím e palce.

V  streleckej súťaži zo vzduchovej zbrane 
si naši žiaci: Jakub Olšiak, A rnold K urunci 
a L enka B ozóová na obvodnom  kole 
z m ie š a n ý c h  d ru ž s tie v  v y b o jo v a li  3. 
m iesto a v  j  ednotlivcoch dievčat Lenka B o
zóová, získala 3. miesto.

Florbalové družstvo ZŠ Farská lúka

N aši šachisti Jozef Lašák, A ttila Lašák a 
K ristián Jakab dlhé roky úspešne repre
zentujú našu školu a náš okres v  zrýchle
nom  šachu. Po m inulých úspešných vý
sledkoch sa aj tento rok prebojovali z ok
resného kola na krajské kolo do Banskej 
Bystrice, kde vo veľm i silnej konkurencii 
získali výborné um iestnenia.
Ďakujem  všetkým  žiakom , ktorí úspešne a 
svedom ite reprezentujú našu školu.

Mgr. M arian Bozó, Z S  Farská lúka

Rozvoj odpadového hospodárstva vo Fiľakove
Investícia do vašej budúcnosti

Koncom mesiaca december. 2015 Mesto Fi
ľakovo úspešne ukončilo implementáciu pro- 
jektu v rámci Operačného programu životné 
prostredie s názvom „Zefektívnenie existu
júceho systému separovaného zberu komu
nálneho odpadu na území mesta Fiľakovo” v 
hodnote 1 113 498,02 EUR. Realizáciou 
aktivít projektu v areáli bývalého štátneho 
majetku, pri ceste smerom na Rátku vznikol 
nový zberný dvor, umožňujúci zber, prepra
vu, dotriedenie, spracovanie odpadov pomo
cou dvojkomorového lisu a následne ich 
zhodnotenie. Prevádzkovateľom zberného 
dvora je  príspevková organizácia mesta Fi

ľakovo -  Verejnoprospešné služby mesta Fi
ľakovo. V rámci projektu sa vybudovalo a 
zrekonštruovalo 40 zberných stanovíšť pre 
kontajnery na triedený zber nasledovných ko
modít: papier, plast, sklo a kovy. Nádoby na 
existujúcich zberných stanovištiach pri by
tových domoch boli doplnené o kontajner na 
kov. Postupne teda na území mesta bude sú

časný vrecový systém nahradený kontajne
rovým systémom, t.j. obyvatelia budú osob
ne vynášať a triediť odpady na 40 existujú
cich stanovištiach na území mesta Fiľakovo.
V rámci projektu mesto zabezpečilo nákup 
potrebnej mechanizácie, ako zberového vo
zidla s rotačným lisovaním, manipulačného 
malotraktora s čelným nakladačom, traktora 
s hákovým kontajnerovým nosičom, dvoj
komorového lisu a mobilnej váhy s výpočto
vou technikou. N a zabezpečenie komplex
ného systému separovaného zberu mesto za
kúpilo 5 ks 6 m3 naťahovacích kontajnerov a 
109 ks 11001 kontajnerov. Pomocou projek
tu sa vytvorili 2 pracovné miesta. Obyvatelia 
mesta môžu na zbernom dvore odovzdať 
drobný stavebný odpad za poplatok 15€/11. 
Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu 
sa naďalej uskutočňuje na základe zmluvy s 
oprávnenou organizáciou. Nakoľko však do 
veľkokapacitných kontajnerov určených na 
zber komunálneho odpadu nie j  e povolené u- 
kladať biologicky rozložiteľný odpad z ú- 
držby zelene a biologicky rozložiteľný ko
munálny odpad, v  budúcnosti mesto uvažuje 
s rozšírením zberného dvora o kompostáreň.
V  rámci racionalizácie odpadového hospo
dárstva v letných mesiacoch sa zrealizuje aj 
skládka inertného odpadu v bývalom kame
ňolome. Mesto Fiľakovo v súlade so záko
nom komplexne rieši zber, triedenie a zhod
nocovanie odpadu z dôvodu rozvoja a zníže
nia nákladov v  odpadovom hospodárstve.

M sÚ  Fiľakovo, Referát stratégie a rozvoja

Vianočná burza a Jarmok
Vyrobené, ušité a napečené s láskou... také boli 
vianočné výrobky našich šikovných žiakov, tvo
rivých pedagógov a usilovných mamičiek zo ZŠ 
na Školskej ulici. Prezentovali sme sa nimi nie
len na tradičnej Vianočnej burze v našej škole, 
kde s obľubou predávajú svoje výrobky žiaci a o- 
chotní rodičia, ale aj v meste. Náš stánok bol 
súčasťou Fiľakovského vianočného jarmoku,

ktorý zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko 
a mesto Fiľakovo. Príjemná vianočná atmosfé
ra, prívetiví ľudia a veselá nálada pri našom 
stánku boli zárukou úspechu a tak naše rozma
nité kvalitné „hand made“ výrobky (anjeliky, 
svietniky, stromčeky, ozdoby, venčeky, medov
níčky. ..) zdobili nejednu vianočnú domácnosť. 
Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí ako
koľvek podporili našu školu -  svojou pomocou, 
výrobkom, či jeho kúpou. V mene kolektívu ZS 
a občianskeho združenia Paidagogikos Vám 
želáme veľa šťastia, zdravia, úspechov a nech sú 
deti krásnym naplnením Vašich dní i v novom 
roku 2016!

Diana Szabová, ZS Školská

Vyhrajme detské ihrisko 
pre Fiľakovo

Mesto Fiľakovo sa koncom roka 2015 zapo
jilo do projektu „Lidl detské ihriská“, ktorý je 
zameraný na rozvoj voľnočasových aktivít 
detí. Tvorcom a investorom projektu je spo
ločnosť Lidl Slovenská republika, ktorá pre
vádzkuje na Slovensku 123 predajní potravín. 
Detské ihriská budú navrhnuté a realizované 
spoločnosťou, ktorá má tradíciu v tejto oblasti. 
Na území Slovenskej republiky sa zapoj ilo ve
ľa miest a obcí do tohto projektu. V jednotli
vých veľkostných kategóriách vyhrávajú mes
tá a obce, z ktorých bude odoslaných najviac 
hlasov. Hlasovanie bolo spustené dnes, 
21.01.2016, a môžete hlasovať každý deň, 
kým táto hlasovacia akcia trvá, t.j. do konca 
februára 2016. Hlasovať môžete cez face- 
book, z každej e-mailovej adresy, bónus hla
sovanie je, keď na vytvorenej webstránke 
zahráte hru -  takto za jeden deň môže každý 
hlasujúci odovzdať dva hlasy. Čím viac hla
sov pozbiera Fiľakovo, tým sa zvýši šanca, 
stať sa úspešným uchádzačom o nové detské 
ihrisko vo Fiľakove.
Hlasujte s nami, aby vzniklo vo Fiľakove ďal
šie krásne detské ihrisko!
Hlasovať môžete na stránke:

http://www.zihadielko.sk

Z ák lad n á  šk o la  
k o l s k á ^ U a k C j

http://www.zihadielko.sk
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Výborné jedlo, dobrá hudba a ohromná atmosféra
Tohtoročnú plesovú sezónu otvoril Ples mesta Fiľakovo 16. januára 
v spoločenskej sále MsKS Fiľakovo. Vedenie mesta obnovilo tradí
ciu niekdajšieho Plesu primátora mesta -odetého v novom šate. Na 
reprezentačnom plese sa zúčastnili aj členovia mestského zastupi
teľstva, riaditelia mestských inštitúcií, ako i predstavitelia miest
nych podnikov. O dobrú náladu sa postarala skupina Big Band, nová 
formácia mladých hudobníkov z Fiľakova. Plesajúcich čakal bohatý 
výber gastronomických pochúťok: predjedlo, špeciality švédskeho 
stola a k  popolnočnej ponuke šéfkuchára boli servírované vína z ob
lastí Villány, Tokaj, a domáca slivovica zo Sedmohradska. O otvore
nie plesu sa postarali tanečníci tanečnej skupiny Dance Attack, ktorá 
spolupracuje s Mestským kultúrnym strediskom vo Fiľakove. Počas 
večere hostí zabával, obľúbenými piesňami a operetnými melódia
mi, László Bósi Szabó. Vďaka sponzorom našli na tejto prestížnej 
spoločenskej udalosti svojich majiteľov významné ceny. Ďakujeme 
všetkým sponzorom, a zúčastneným, že svojou prítomnosťou pri
speli k  dobrej nálade. Usporiadatelia

Úspešné Dni maďarskej kultúry
V tanečnom dome v rámci Dní maďarskej kul
túry, tancovalo viac ako sto detí, programov pre 
mládež a dospelých sa zúčastnilo trikrát toľko 
návštevníkov. Hlavným organizátorom týždeň 
trvajúcej série programov SPOZNAJME SA! 
bolo Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo, v

Najúspešnejšie podujatie týždňa: tanečný dom 
pre deti (Foto: Tibor Danyi)

spolupráci s ZO Csemadok Fiľakovo a Novo
hradským osvetovým strediskom Lučenec. Us
poriadatelia, medzi 15 .-24. januárom, pripravili

pre divákov programy ako divadelné predsta
venie, opereta, ľudové piesne a ľudové tance -  
všetky s cieľom popri maďarských divákoch 
osloviť aj slovenské publikum. Usporiadatelia, 
so zámerom založenia tradície, sa týmto spôso
bom snažili spojiť kultúru tu žijúcich národov 
po prvý raz a s veľkým úspechom.
V tanečnom dome usporiadanom pre miestne a 
okolité detské folklórne súbory, pod vedením 
detských folklórnych súborov MsKS Malá Ra- 
konca a Jánošík, sa učilo navzájom svoje tance 
120 slovenských a maďarských detí, od Ond
reja Remeňa, Veroniky Dobrockej a manželov 
Vargovcov. Do tanca im hrala ľudová hudba Ďa
telinka a ľudová hudba Dobroda z Maďarska. 
Slovenské a maďarské verzie piesní deti spie
vali za vedenia Dánky Síhelskej a Lii Varga. 
Veľký záujem sprevádzal aj program Katalin 
Szvorák a Júlie Kudlik, rovnako ako záverečné 
podujatie týždennej série podujatí, operetný ga
laprogram, okorenený tancom, ktorého hlav
nou hostkou bola Katalin Pitti. Pre slovenské 
publikum bolo pripravené predstavenie Di
vadla B.S. Timravy Lučenec, ktoré predstavilo

Záber z operetného galaprogramu 
(Foto: András Micsuda)

scénickú adaptáciu rozhlasovej stereokompo- 
zície o živote a láske svetovo uznávaného auto
ra, pochádzajúceho z Novohradu, Imricha Ma- 
dácha a Erzsi Fráterovej.
Dni maďarskej kultúry usporiadatelia oživili 
gastronomickými pochúťkami zásluhou reme
selníckej cukrárne Kézműves Cukrászat zo Šal- 
gótarjánu. Cenu Torta Maďarska, vyhrala v ro
ku 2015 torta z tejto cukrárne, ktorú mohli popri 
Palóckej kolekcii ochutnať všetci tí, čo zavítali 
na niektorý z kultúrnych programov.

Andrea Illés Kósik, MsKS

Významné kultúrne podujatia vo februári 2016
do 26. febr. Výstava „Vianoce s betlehemom”

Miesto: Mestské vlastivedné múzeum a galéria 
Hlavný organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

febr. 26. Predstavenie knihy a beseda s poetkou
18.00 óra Boglárkou Rácz v maďarskom jazyku

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

26. febr. KLUB 2016-LiveM usicNight
20.00 hod. Hudba: M usíbyť

Miesto: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo 
Organizátor: MsKS Fiľakovo

29. febr. Regionálny vzdelávací seminár v  oblasti 
tanečného folklóru
Miesto: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo 
Organizátor: MsKS Fiľakovo

Séria interaktívnych prednášok « g i  
o protipožiarnej prevencii

Medzi 19.-22. januárom  sa v Mestskej knižnici vo vorkk*e 
Fiľakove konala ďalšia séria prednášok pre mládež. Tento krát dostali 
pozvánku žiaci 7. a 8. ročníkov všetkých základných škôl vo Fiľakove. 
Dobrovoľný hasičský zbor, v spolupráci s Hradným múzeom vo Fiľakove, sa 
rozhodol žiakov v  rámci prednášok naučiť základné zásady protipožiarnej 
ochrany, ktorú využijú v  každodennom živote. Výklad nadväzoval na 
fotografie talianskeho fotografa Guida Andreu Longhitana vystavené v 
predsieni mestskej knižnice. Fotky pochádzajú z fotoknihy s názvom „Hasiči“, 
predstavujúcej život slovenských hasičov. Autor publikácie bol hosťom 
knižnice koncom novembra minulého roka. Prednášateľ Marian Mesiarik, 
predseda DHZ vo Fiľakove sa vyjadril, že mládež táto téma veľmi zaujala, 
takže už teraz rozmýšľa nad prípadným pokračovaním. Niektorí žiaci dostali 
dokonca chuť sa v  budúcnosti prihlásiť medzi dobrovoľných hasičov.

Mgr. Lucia Szokeová, HM  ľ
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Fiľakovská kolkáreň ožila naplno už v prvé dni roka
Tradične a naplno ožila hneď v pr

vej dekáde roka fiľakovská kolká
reň. Najprv to boli v dňoch 2. a 6. januá

ra Majstrovstvá BB kraja a finále celkom 
piatich kategórií -  žiačky, žiaci, dorast, juniori a 
cez sviatok Troch kráľov aj hlavná kategória mu
žov. Takmer v každej kategórii, či už na domácej pô
de alebo na kolkárni v Podbrezovej, sa naše kolkár- 
ky a kolkári nestratili. Tak ako po iné roky, i teraz sa 
podarili skvelé umiestnenia v juniorskej kategórii -  
1. miesto Patrik Flachbart, v seniorkách si 1. miesto 
vyhádzala Magdaléna Bábelová a 2. miesto Janka 
Pastoráková, ďalšie 2. miesta získali v  kat. doras
tencov Erik Gallo a v silne obsadenej kat. mužov sa 
nestratil Dušan Murín, keď mu na víťaza chýbalo 
len 12 kolov. Výborné bolo tiež 3. miesto Daniela 
Mihaliho v kat. žiakov.
Druhý januárový týždeň patril aj obľúbenému No
voročnému turnaju o pohár primátora Fiľakovo v 
kolkoch, ktorý si píše už svoj 22. ročník. Oficiálne 
otvorenie síce bolo v sobotu 9. januára, no hralo sa 
už od stredy. Na otvorení turnaja sa k účastníkom 
prihovorili aj hostia, zástupca primátora mesta 
László Kerekes, prezident FTC Attila Visnyai a 
predseda KO FTC Ladislav Flachbart. Záujem o ú- 
časť na turnaji z roka na rok rastie, tento rok to bolo 
až dvadsať družstiev, takže si niektoré museli odo
hrať svoj e zápasy v priebehu týždňa v predstihu. Za
čínalo hosťujúce družstvo z maďarského mestečka 
Kazincbarcika, ktoré svojim výsledkom -  2306 
zhodených kolov, trónilo na čele priebežnej tabuľ
ky takmer štyri dni. Do piatkového večera malo pos
tupne odohrané zápasy 12 družstiev a v sobotu roz
biehali kolkáreň domáci hráči z , 3 “-ka, potom pos
tupne prichádzali hostia z väčších diaľok (Žarno
vica, Podbrezová, Jelšava, Bátonyterenye) i suse
dia z Rimavskej Soboty. Tesne pred obedom si s 
veľkou chuťou a odhodlaním obhájiť vlaňajšie ví-

ťazstvo zahrali aj naši „A“-čkari v zložení -  Sándor 
Szabó, Patrik Flachbart, Dušan Murín a Gejza 
Knapp ml. Najmä skvelým výsledkom aj celkové
ho víťaza jednotlivcov (kat. muži) Saniho Szabóa s 
počtom zh. kolov 623 a vyrovnanými hrami ostat
ných troch hráčov sa im podarilo prekonať priebež
ného lídra o 64 kolov a s celkovým počtom 2370

Novoročný turnaj 2016 -  Víťazné družstvo KO FTC

zhodených kolov suverénne turnaj znova vyhrali. 
Druhé bolo družstvo z Kazincbarciky a na tretej 
priečke skončili kolkári z maďarského Bátonytere
nye. „B“-ko to dotiahlo na 5. miesto a pekne obstáli 
aj naše ženy z Happy teamu, ktoré obsadili 12. 
priečku. Všetky podrobné informácie, kompletné 
výsledky a tiež fotogalériu z turnaja nájdete na 
facebookovej stránke FTC KO Fiľakovo.
Už koncom januára sa začína druhá polovica sezó
ny 2015-2016 v súťaži 1. liga kolky -  východ, kde 
máme dvojnásobné zastúpenie a naši kolkári z „A“ 
majú silné ambície udržať si momentálne prvé 
(priebežné) miesto až do konca sezóny a od jesene 
postúpiť do extraligy. Všetkým hráčkam a hráčom 
veľa úspechov a radosti z hry po celý rok želá vede
nie FTC a KO FTC. Tak teda na záver HODU
ZDAR!!! Kolkársky odbor FTC

[|R1< Teplé jedlo sociálne odkázaným
Na podnet terénneho sociálneho pracovníka mesta 
Fiľakovo, Bc. PavlaBotošadňa23.12.2015 o 14.00 
hodine pán primátor Mgr. Attila Agócs PhD. prvý 
krát v meste usporiadal charitatívne podujatie pod 

.Vianočná kotlíková kapustnica“. Prednost-
Pa

Bc. Pavel Botoš rozdelili vyše 200 polievok a to naj
mä pre sociálne odkázaných občanov, ako aj mnoho 
dôchodcom. Kapustnicu, ktorá bola naozaj perfektná 
varila vedúca kuchyne domova dôchodcov Nezá- 
budka n.o., pani Beáta Baka, pri rozdávaní teplého 
jedla pomáhal Viktor Estefán. Podujatie sa uskutoč-

Ľapus
ka mesta Fiľakovo, pani PhDr. Andrea Mágyelová a

nilo vo dvore mestského úradu vo Fiľakove, na kto
rom sa okrem spomínaných podielali: zástupca pri
mátora, pán Ing. Bc. László Kerekes, hlavný kont
rolór mesta, pán Ing. Ladislav Estefán, ako aj pracov
níci terénnej sociálne práce, pracovníci Komunitné- 
ho centra vo Fiľakove, členovia rómskej občianskej 
hliadky, pracovníci Verejnoprospešných služieb 
Fiľakovo a súkromná podnikateľka, pani Margita 
Šáfŕányová. Za podporu tohto krásneno podujatia 
všetkým ďakujeme.

Bc. Pavel Botoš, terénny sociálny pracovník

11. ročník amatérskej súťaže 
v tlaku na lavičke o PURT 

pohár mesta Fiľakovo

f  __  |  Dňa 19.12.2015 vo Fi-
|  I ľakove, sa stretlo 25 mla

dých silákov z okresov 
Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca, 
aby si zasúťažili v 2. ročníku o PURT po
hár mesta Fiľakovo v dvoch disciplí
nach silového trojboj a, a to v tlaku na la
vičke a v mŕtvom ťahu. Vďaka úspešnej 
spolupráci s mestom Fiľakovo, OZ 
-PURT a so súhlasom federácie silové
ho trojboj a WPC Slovakia, FTC Fiľako
vo -  Oddiel silového trojboj a organizo
val druhýkrát túto súťaž vo Fitnes ZS 
Farská lúka Fiľakovo. Počet a kvalita ú- 
častníkov dokazuje, že minuloročná 
súťaž dopadla dobre, keďže pretekári sa 
vrátili a okrem ich pribudli aj noví ama
térski tlakári. Okrem tlaku na lavičke 
sme organizovali v našom meste prvý
krát aj súťaž v mŕtvom ťahu. Pretekári 
po zvážení boli rozdelení podľa veku do 
dvoch kategórií a to dorast a junior. Vý
sledky, ktoré dosiahli víťazi jednotli
vých disciplín boli veľmi podobné vý
konom, ktoré dosahujú profesionálni lif- 
téri. Konkrétne by som chcel spomenúť 
výkon Dominika Illéša -  tlak na lavičke 
152,5 kg a Nikolasa Botosa -  v mŕtvom 
ťahu 180 kg.

Umiestnenia našich športovcov (FTC

Umiestnenia v kategórií Dorast:
Tlak na lavičke: 1. miesto Péter Csaba, 
3. miesto Deme Kristián 
Mŕtvy ťah\ 3. miesto Kristián Deme -  
FTC Fiľakovo
Umiestnenia v kategórií Junior:
Mŕtvy ťah: 1. miesto Nikolas Botos, 2. 
miesto Gabriel Bari, 3. miesto Tibor 
Balog
Veľké ďakujem patrí za pomoc miest
nym podnikateľom a rozhodcom fede
rácie silového trojboj a WPC Slovakia za 
zabezpečenie vysokej profesionálnej 
úrovne súťaže.

František Sajko, FTC Fiľakovo
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