
Tretia časť
V záverečnej časti môjho odpočtu za rok 2016 
by som Vás chcel oboznámiť s niektorými vý-
sledkami a tiež prebiehajúcimi procesmi v kul-
túrnom živote mesta, budovaní partnerstiev a 
v sociálnej sfére.
V oblasti kultúry sa naplnili naše nádeje vlo-
žené do materiálne i personálne posilneného 
Mestského kultúrneho strediska (MsKS). Vý-
borne obstálo tak v oblasti podporovania sú-
borov pôsobiacich pod jeho záštitou, ako aj v 
zabezpečovaní podujatí súvisiacich s oslava-
mi 770. výročia prvej písomnej zmienky o na-
šom meste. Vlani sa už v jeho organizácii 
uskutočnila Palócka Veľká noc, veľký úspech 
zožal Deň detí v parku, ako aj jesenný Zraz 
veteránov. Ako spoluorganizátor má veľkú 
zásluhu na tom, že sa oslavy Dňa učiteľov a 

Mesiaca úcty k starším rozrástli na ústredné 
mestské podujatia. Nová atmosféra kladne o-
vplyvnila aj spoluprácu etnických skupín bý-
vajúcich v našom meste. Pribúdajú podujatia, 

na ktorých spoločne vystupujú naše maďar-
ské, slovenské a rómske kultúrne skupiny. Pro-
jekty komplexného obnovenia MsKS majú 
inžinieri odovzdať práve v týchto dňoch. Prvé 
kroky v tejto veci plánujeme urobiť v roku 
2017, sčasti z vlastných zdrojov, avšak hlavne 
z vopred vyčleneného finančného limitu v o-
kresnom akčnom pláne. Na hrade sa podarilo 
pomocou ministerstva kultúry pokračovať za-
mestnaním evidovaných uchádzačov o prácu 
v archeologickom prieskume stredného hra-
du, ako aj pri zachovaní stavu okolia Perényi-
ho bašty a úseku múru pri schodoch do horné-
ho hradu. Na jar sa uskutočnilo projektovanie 
rozvoja infraštruktúry podhradia a ďalšej re-
konštrukcie hradu, následne v jeseni sme po-
dali spolu s dvomi maďarskými a jedným slo-
venským partnerom projekt do podporného 
systému maďarsko-slovenskej cezhraničnej 
spolupráce. V projektoch je zahrnuté pokra-
čovanie vydláždenia Podhradskej ulice, asfal-
tovanie Bašovej ulice, vybudovanie väčšieho 
parkoviska v okolí malej veže niekdajšieho 
mestského opevnenia, ako aj úprava vchodu 
hradu, výmena strechy Bebekovej bašty a za-
strešenie delovej veže pod ňou. Realizácia in-
vestícií však bude možná len po získaní 
podpory z úspešného projektu.
Svoje ovocie priniesli aj naše kroky smerujú-
ce k zvýšeniu transparentnosti práce samo-
správy v oblasti zlepšenia vzťahov mesta so 
svojimi občanmi. V zmysle hodnotenia 
Transparency International v roku 2016 sme v 
porovnaní s rokom 2014 zlepšili pozíciu Fiľa-
kova v zozname pozostávajúcom zo sto slo-
venských miest o 25 priečok a postúpili sme 
tým na 24. pozíciu. Renomovaná medziná-
rodná organizácia tým uznala, že naša samo-
správa sa stala otvorenejšou. Pred zavedením 
plánovanej mestskej karty výhod sme na kon-
certy vlaňajších jubilejných osláv poskytli 

voľné lístky pre vzorných fiľakovských da-
ňovníkov, jednak aby sme motivovali neplati-
čov a jednak aby sme aj takto poukázali na oča-
kávanú vzájomnosť vo vzťahu mesto-občan. 
V priebehu roka sa obrátilo na nás vedenie 
mesta Szigethalom s návrhom na vytvorenie 
partnerstva medzi našimi mestami. Na zá-
klade dohody s poslancami mestského zastu-
piteľstva sme pripravili zmluvu o spolupráci, 
ktorú sme podpísali v januári. V oblasti budo-
vania partnerstiev považujem za zvlášť dô-
ležité, že sa nám v hlavný deň osláv 770-ky po-
darilo zorganizovať stretnutie rodákov, na 
ktorom sa zúčastnili viacerí známi ľudia, ktorí 
sa narodili alebo študovali vo Fiľakove. Ohlas 
bol veľmi pozitívny tak v radoch účastníkov, 
ako aj obecenstva. Myslím si, že sa nám aj 
týmto podarilo prispieť k prehĺbeniu lokálpat-
riotizmu rovnako v miestnych obyvateľoch a 
aj vo Fiľakovčanoch bývajúcich ďaleko od 
svojho domova.  
V oblasti zdravotníctva sa do často spomína-
ného akčného plánu dostal aj plán vytvorenia 
integrovaného zdravotníckeho strediska vo 
Fiľakove, ktoré ako dúfame, bude mať za vý-
sledok obnovenie služieb röntgenu a iných 
diagnostických prístrojov v našom meste. 
Chceme sa dostať do prednej línie tejto ini-
ciatívy aj v celoslovenskom meradle.

Pokračovanie na strane 5.

Stretnutie generácií (Foto: Zoltán Schnelczer)

Deň detí v parku (Foto: Viktor Estefán)
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Štátny tajomník ministerstva kultúry, Kon-
rád Rigó, zavítal do Fiľakova. Na mestskom 
úrade hovoril o výzve ministerstva na podpo-
ru kreatívneho priemyslu. Zasadnutia sa zú-
častnilo okrem vedenia mesta približne 
dvadsaťpäť remeselníkov a drobných podni-
kateľov.
Ako priblížil primátor Attila Agócs, podpora 
kreatívneho priemyslu má za úlohu pomôcť 
menším podnikateľom v oblasti remesla, 
umenia a iných kreatívnych činností. Drobní 
podnikatelia majú nárok žiadať dotáciu v mi-
nimálnej výške 50-tisíc a maximálne 200-
tisíc eur. Musia však zamestnať ľudí a udržať 
podnik najmenej tri roky. „Vítam iniciatívu 
ministerstva kultúry. Kreatívne činnosti je 
potrebné podporiť. Výzva je najvhodnejšia 

pre podnikateľov, ktorí už majú niečo za se-
bou a potrebujú svoje podnikanie rozširo-
vať,“ povedal primátor. 
Zasadania sa 2. februára zúčastnili desiatky 
drobných podnikateľov z Novohradu a Ge-
mera. „Cielene sme pozývali tých, o ktorých 
sme si mysleli, že by mohli mať záujem. Poz-
vánku sme vopred zverejnili, takže účasť bola 
pomerne vysoká. Približne traja miestni sa 
vyjadrili, že by o projekt mali seriózny záu-
jem,“ informoval. 
„V meste žije niekoľko šikovných ľudí, ktorí 
sa v tejto oblasti živia. Pokiaľ sa im podarí vy-
pracovať dobrý projekt, určite im dotácia po-
môže rozvíjať sa ďalej,“ dodal.

Iveta Cíferová Foto: Jozef Puntigán
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Od jesene minulého roku začala jedna z dôleži-
tých budov v našom meste, dnes je to Mestské kul-
túrne stredisko, ale verejnosti ešte stále v pove-
domí známa ako Klub, písať ďalšiu päťdesiatku 
svojho fungovania. O výstave venovanej 50. vý-
ročiu založenia Klubu sme písali koncom roka a 
pri jej zahájení boli viacerí pamätníci, ktorí stáli 
pri zrode tejto budovy. Medzi nimi aj Ing. Ľudo-
vít Keder, vtedajší vedúci odboru Investičnej 
výstavby n.p. Kovosmalt Fiľakovo. Rozhovor s 
ním však nie je len o Klube. Vlani oslávil aj svoje 
osobné životné jubileum, 85. narodeniny. Vo 
Fiľakove ich prežil vyše šesťdesiat.
Pán Keder, ako si spomínate na stavanie tejto 
rokmi takmer vôbec nezmenenej budovy?
Výstavba Závodného klubu (pozn.: ZK – to bol 
oficiálny názov vtedy) sa vlastne začala ešte v ro-
ku 1961 a bola to stavba pre ZV ROH (Závodný 
výbor Revolučného odborového hnutia) a finan-
cie na to boli poslané z ÚV ROH v Prahe. Bola to 
suma 5 miliónov Kčs a dokončenie stavby bolo 
až v lete 1966. Po dokončení a následnej kolau-
dácii bola daná do prevádzky, teda odovzdaná od-
borom, ktoré sa už o jej zariadenie a fungovanie 
starali ďalej. Chcem však poukázať na jednu veľ-
kú zaujímavosť. Podľa projektu mala mať budo-
va Klubu len dve poschodia. Lenže na jednej 
služobnej ceste s kolegami sme v Brezne videli 
niečo podobné, ale o poschodie vyššie, než bolo 
v našom pláne, alebo ako mali už vtedy v Lučen-
ci. Tak sme sa s projektantmi dohodli, že aj my 
chceme tri poschodia, že tam dáme jedu veľkú 
spoločenskú miestnosť (pozn.: dnes tanečná 
sála) a tá spodná bude slúžiť len pre kino, divad-
lo a podobné predstavenia.
Musím sa spýtať, to bolo vtedy také jednodu-
ché, zmeniť projekt?
Nie celkom. Vzhľadom na to, že to už bola v pod-
state odsúhlasená akcia, museli sme to najprv 
presadiť v Prahe, kam sme vycestovali na jed-

nanie. Oni to platili, tak sme vysvetľovali dôvo-
dy až napokon naše argumenty prijali. Na veľké 
zhromaždenia, schôdze alebo aj zábavy a svadby 
našich zamestnancov vtedy v meste veľa prie-
storov nebolo, nejaké menšie boli vo Vigade, ale 
tie nám nestačili. Dostali sme však podmienku, 
že dolná spoločenská sála nebude mať schodis-
kové hľadisko, ale bude úplne rovná, lebo neve-

rili, že tá horná bude často využívaná. Mohli sme 
spraviť tri také stupne, ale len celkom na konci a 
tak sme to napokon aj postavili. Inak by sme totiž 
museli vrátiť všetky peniaze do Prahy. Terajšie 
stúpajúce hľadisko sa urobilo až trošku neskôr.
Hovoríte, že stavba trvala 5 rokov, tak dlho 
trvala výstavba, alebo sa objavili iné prekážky?
Tu musím povedať, že celá budova bola kvôli vy-
sokej spodnej vode stavaná na silné, hlboko osa-
dené, teda do zeme zabíjané pilóty. Stavali to Po-
zemné stavby z Banskej Bystrice a od nás bol 
určený stavebný dozor pán Alfréd Fükő a počas 
celej výstavby boli pravidelné kontrolné dni. Ro-
botníkov si vozili svojich, ale keďže to vtedy ne-
bola stavba zaradená ako centrálne posudzova-
ná, stavalo sa vtedy, ak ich neposlali na súrnejšiu 

robotu. Zato to trvalo 5 rokov. No a po kolaudácii 
bola odovzdaná ZV ROH. Pamätám sa, že na ňu 
bolo vtedy pozvaných veľmi veľa hostí z ÚV v 
Prahe a tiež z Generálneho riaditeľstva n.p. Ko-
vosmalt v Bratislave a všetci nám vyjadrili veľké 
uznanie, že stavba bola dokončená presne podľa 
dohody a projektových plánov.
O vás vieme, že nie ste rodený Fiľakovčan, 
ako ste sa dostali sem do tohto mesta a na takú 
dôležitú funkciu do veľkého nadnárodného 
podniku tých čias ?
Ja pochádzam z dedinky Ploské pri Ratkovej, to 
je tu neďaleko na Gemeri, ale študoval som na 
Vysokej škole technickej v Bratislave, odbor 
ekonomiky a riadenia, no a po skončení v r.1956 
nás rozmiestňovalo ministerstvo, kto kam pôjde 
pracovať. Ja som teda dostal miestenku dole na 
juh a stred, teda do Kovosmaltu, aby som bol 
bližšie k domovu. A odvtedy som tu. S manžel-
kou som sa zoznámil práve v podniku, ale ani 
ona nie je rodáčka odtiaľto. 
Keď Oravská priehrada zaplavila ich rodný kraj, 
prišla s rodičmi bývať do Veľkého Krtíša a pra-
covať v Kovosmalte. Vlani v lete sme oslávili 55 
spoločných rokov.
Tak nám ešte prezraďte, či ste niekedy ľuto-
vali, že vás, či vašu rodinu pripútalo Fiľakovo 
takmer na celý život ?
Myslím, že ani nie, mohol som po čase, ako ma 
sem umiestnili, ísť pracovať aj do Bratislavy, ale 
to som už mal okolo seba dobrý kolektív a do-
konca už aj manželku a páčilo sa nám tu. Bratis-
lava sa mi zdala veľmi zastavaná, priveľká a až 
príliš industriálna. Tu som doma a tu máme všet-
ko, čo potrebujeme. Jediné, čo ľutujem, že ako 
dlhoročný pracovník Kovosmaltu nemôžem cho-
diť do jeho múzea, lebo podnik nič také nikdy ne-
mal. Bolo by toho veľa, čo by sa dalo archivovať 
a možno ani celý Klub by na to nestačil.

Iveta Ciferová

V minulom roku podalo Mesto Fiľakovo spolu 
s ďalšími 4 partnermi projekt pod názvom 
„Spoločne za krajšie Fiľakovo“ z dotačnej 
schémy Úradu splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity vo výške cca 16 tisíc eur. 
Projekt bol napokon úspešný a schválená 
dotácia bola 12 tisíc eur a rozdelená medzi 
všetkých 5 partnerov, ktorými okrem Mesta Fi-
ľakovo sú OZ Čarovné husle, OZ Powerlifting, 
OZ DATABO a ZŠ Lajosa Mocsáryho na Far-
skej lúke. Hlavným cieľom projektu je riešenie 
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie 
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej 
komunity. Svoje špecifické ciele má však každý 
z partnerov a pridelené dotácie chcú využiť 
takto: Mesto Fiľakovo má v pláne obnoviť 
škvarovú dráhu na futbalovom ihrisku, na kto-
rom trénujú žiaci a dorast, ale aj obnoviť bas-
ketbalový kôš na verejnom  priestranstve v 
parku. OZ DATABO chce na základe pozitív-
nych príkladov Rómov v oblasti vzdelania a 
rozvoja talentov mladých obnoviť športové 
zápasenie v meste vytvorením krúžku, resp. 
neskôr i športového oddielu. Cieľom projektu 
OZ Čarovné husle, ktoré funguje pri Komunit-
nom centre, sú prezentácia tanečného, spevác-
keho a dramatického súboru na verejných 
podujatiach, oslavách a akciách v školách. Na 
tento účel už bola zakúpená potrebná kvalitná 
ozvučovacia technika práve z pridelenej dotá-
cie. OZ Powerlifting chce rozšíriť v priestoroch 
svojho fitnes štúdia možnosti na účelné vyu-

žitie voľného času zakúpením ďalších špor-
tových náčiní a pomôcok, napr. závažia, lavič-
ku a podobne. Cieľom ZŠ Lajosa Mocsáryho s 
VJM je osvojovanie základných hygienických 
návykov cieľovej skupiny – detí z MRK a tým 
napomáhať k ich zdravšiemu vývinu. Dotácia 
poslúži na nákup hygienických balíčkov pre de-

ti, nepretržitú osvetu a vytvorenie príjemného 
prostredia v triedach. 
10. februára sa  práve kvôli predstaveniu jed-
notlivých partnerov projektu a ich cieľov kona-
lo na pôde fiľakovskej radnice informačné 
stretnutie a v rámci neho aj spomínanie na his-

tóriu športového zápasníckeho klubu, ktoré ma-
lo svoje pokračovanie stretnutím bývalých zá-
pasníkov v našom meste a exhibíciou tréningu a 
zápasníckych hmatov v telocvični ZŠ Lajosa 
Mocsáryho. Aj kvôli tomuto zaujímavému 
programu zavítali na radnicu vyše tri desiatky 
zápasníkov,  ktorí reprezentovali Fiľakovo v 
tomto športe kedysi pred 30 – 40 rokmi. Prezen-
táciou histórie zachytenej na fotografiách, vý-
strižkoch novín i premietaním krátkych filmov, 
príhovormi bývalých zápasníkov a pozvaných 
hostí, pietnym aktom pri hrobe zakladateľa 
športového zápasníckeho klubu Ľudovíta He-
gedűsa, voľnou diskusiou o možnostiach obno-
venia klubu a už spomenutou exhibíciou v po-
daní členov športového klubu v Pásztó z Ma-
ďarska, ktorí sa predviedli na veľkej zápasníc-
kej žinenke (za jej zapožičanie Mesto Fiľakovo 
ďakuje športovému oddielu Lokomotíva Ri-
mavská Sobota), sa všetkým účastníkom vyno-
rilo v pamäti množstvo krásnych spomienok na 
roky 1970 – 1989 a veľké súťaže, ktorých boli 
vtedy účastníkmi. Či sa športová rodina v na-
šom meste rozrastie o ďalší klub ukáže čas, ak 
bude záujem zo strany detí a mládeže a hlavne 
podpora ich rodičov. Ľudia, ktorí sa tomu chcú 
a budú venovať sú pripravení a vytváranie 
podmienok aj k takémuto využívaniu voľného 
času detí radi podporia aj vedenia mesta a FTC. 

Ing. Eva Földiová, koordinátorka projektu
a Iveta Cíferová

Keďže sa v poslednom čase opäť rozbehli rôzne 
diskusie osobné, či na sociálnych sieťach o ve-
rejnoprospešných prácach v meste, chceme 
vám podať základné vysvetlenie súčasnej situá-
cie v aktivačných prácach (AP) a menších  o-
becných službách (MOS) v našom meste, ako aj 
to, čo sú v týchto projektoch naše povinnosti ale-
bo právomoci. Rozdielom oproti doterajšej kri-
tike je, že predtým bola zameraná len na ľudí za-
radených do čistenia verejných priestranstiev a 
podobných prác, ale teraz sa sťažujú aj oni sami 
na prísnosť koordinátorov a kontroly zo strany 
mesta. Aktivačná činnosť formou menších o-
becných služieb pre obec (mesto)  je podpora 
udržiavania pracovných návykov dlhodobo ne-
zamestnaného občana, ktorý je poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 
hmotnej núdzi.  Mestá a obce uzatvárajú zmlu-
vy o výkone týchto opatrení na trhu práce s Úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) 
a s občanmi, ktorí spĺňajú podmienky určené 
týmto zákonom Dohody o aktivačnej činnosti. 
Momentálne máme v meste rozbehnuté dva 
projekty – v rámci MOS si potrebný čas každý 
mesiac odpracúva 189 občanov a na AP 27 ob-
čanov, riadených 4 koordinátormi. Z tohto poč-
tu je 58 občanov zaradených aj na pomocné 
práce do škôl, školských zariadení a iných prí-
spevkových organizácií mesta. Mesto je rozde-
lené na 4 tzv. rajóny a každý koordinátor má na 
starosti jeden. Spomínaní občania však ne-
pracujú všetci každý deň. V zmysle uvedeného 
zákona musia za aktivačný príspevok odpraco-
vať 64-80 hodín mesačne, to sú 3 dni v týždni 
po 7, resp.6 hodín. Počas tohto času majú koor-

dinátormi pridelenú konkrétnu prácu na urče-
ných úsekoch, ktorou môžu byť práce pri čis-
tení verejných priestranstiev alebo iné po-
mocné práce, podľa toho, ku ktorej organizácii 
sú pridelení. Kontrolu nad výkonmi zabezpe-
čuje sporadicky  aj Mesto. V prípade nedostat-
kov je tu možnosť nariadiť odpracovanie času, 
keď bola zistená nečinnosť týchto občanov. V 
mimoriadnych prípadoch, ak občan odmieta 
výkon práce, neodpracuje 3 dni po sebe, prípad-
ne je práceneschopný viac ako 30 dní, môže byť 
z projektu vyradený a zároveň je vyradený aj z 
evidencie uchádzačov o zamestnanie minimál-
ne na obdobie 1 roka.  Napriek tomu mnohí z 
nich potvrdenia od lekárov zneužívajú a po-
niektorí sa naučili obísť aj hrozbu vyradenia. Tu 
by bola možno na mieste lepšia súčinnosť, resp. 
kontrola úradov práce a obvodných lekárov. Čo 
hovoria naše konkrétne čísla? Z celkového poč-
tu 216 osôb zamestnaných na oboch projektoch 
bolo v mesiaci január 2017 dlhodobo prácene-
schopných 57 občanov (t.j. viac ako 26%), ak si 
zoberieme do úvahy fakt, že 58 ľudí je zarade-
ných v školách a organizáciách, 19 ľudí sú zá-
vozníci, pomocníci v lisovni a v minizoo, osta-
ne 139 ľudí, ktorí sa delia na polovicu (polovica 
pracuje od pondelka do stredy, druhá od stredy 
do piatku) a potom ešte na 4 skupiny po rajó-
noch. Stáva sa, že v niektorých dňoch nastúpia 
maximálne štyria-piati na celý rajón (nie na 
jednu ulicu!). Dochádzka sa teda kontroluje kaž-
dý deň, stáť nad všetkými občanmi počas celé-
ho času výkonu činnosti sa však nedá. Aktivač-
ný príspevok k sociálnym dávkam im vypláca 
UPSVaR, je daný zákonom a mestá nemajú 

možnosť ovplyvniť jeho vyplatenie, alebo výš-
ku príspevku. UPSVaR tiež vypláca mestám a 
obciam mzdy koordinátorom, náradie a ochran-
né prostriedky pre občanov zaradených do pro-
jektu, ale len pri aktivačných prácach. Pri men-
ších obecných službách sú platy koordinátorov 
ako aj ochranné pomôcky a náradie hradené z 
rozpočtu mesta. To znamená, že momentálne ná-
klady na jedného koordinátora hradí úrad prá-
ce, ale ostatných troch zamestnáva mesto. Do-
konca podľa sezóny zabezpečuje mesto na svo-
je náklady aj napr. pitný režim pri letných horú-
čavách a pod. Súčasné zmluvy a dohody sú 
uzatvorené na 6 mesiacov. V súčasnosti sa čaká 
na výzvy k podaniu projektov na protipovodňo-
vé opatrenia a rómske občianske hliadky, tieto 
podporné činnosti momentálne nie sú aktívne. 
Na margo sťažností je ešte potrebné stručne pri-
blížiť aj reakcie z druhej strany. Veľmi veľa 
uchádzačov, ktorí sú do projektov zaradení tak-
povediac nasilu, žiadny pozitívny vzťah k tým-
to činnostiam nemajú. Považujú to za drezúru 
zo strany mesta, nepáči sa im pridelená práca 
alebo ich povinnosti pri kontrole dochádzky. 
Pritom mnohí nezamestnaní, ktorí však pod-
mienky na zaradenie do projektov nespĺňajú, 
by o takéto aktivity záujem mali. Tiež treba vy-
zdvihnúť aj takých, ktorí si aj takúto prácu vá-
žia a pristupujú k nej veľmi svedomite. Ak by 
tieto činnosti vykonávali ľudia dobrovoľne a so 
záujmom, určite by mohli naše ulice a prie-
stranstvá vyzerať oveľa lepšie. 

Simona Belková, zamestn. mesta poverená 
admin. projektov AP a MOS a Iveta Cíferová

Samospráva

Mesto Fiľakovo vykonáva každoročne na kon-
ci kalendárneho roka bilancovanie hospodá-
renia s verejnými financiami v zmysle zákona 
o účtovníctve. Mestský úrad a organizácie 
ním zriadené, t.j. celkom 4 základné školy, Zá-
kladná umelecká škola, 2 materské školy, 
Mestské kultúrne stredisko, Hradné múzeum, 
Verejnoprospešné služby mesta, Nezábudka 
n.o. (Domov seniorov) a Tectum n.o. (podni-
kateľský inkubátor) disponovali k 31.12.2016 
s hmotným majetkom (HM) v celkovej hod-
note 22 918 051,43 EUR.  Táto hodnota je vyš-
šia oproti hodnote HM evidovaného ku koncu 
roku 2016 v sume 20 365 854,19 EUR o 2 552 
197,24 EUR, čo predstavuje 12,53% nárast.
Okrem hmotného majetku mesto vykazuje po-
zemky v hodnote 3 396 452,59 EUR, nehmot-
ný investičný majetok v sume 114 299,36 
EUR, finančné investície vo forme majetko-
vých cenných papierov v celkovej hodnote 2 
214 258,77 EUR, finančné investície vo for-
me majetkového vkladu v obchodnej spo-
ločnosti FILBYT s.r.o. Fiľakovo v sume 581 
889,00 EUR a peňažné prostriedky a ceniny 
na účtoch a pokladniciach vo výške 499 
198,94 EUR.
Mestský úrad a jeho organizácie evidovali 
k 31.12.2016 pohľadávky v celkovej výške         
283 304,89 EUR a celkový rozsah záväzkov k 
tomuto dňu činil 1 066 894,29 EUR.
V priebehu roka 2016 boli znížené daňové po-
hľadávky za obdobie 1998 – 2015 v celkovej 
výške 34 989,05 EUR.  
Mestom a ním zriadenými organizáciami do-
siahnuté výsledky, ktoré boli v rámci inventa-
rizácie vyjadrené číselnými hodnotami, sú jed-
noznačnými dôkazmi o efektívnom, účelnom 
a hospodárnom využití všetkých dostupných 
verejných finančných prostriedkov počas 
celého roka 2016.

Ing. Zoltán Varga, Mestský úrad, 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozhodnutie začať budovať útulok bolo v na-
šich myšlienkach už dávno predtým ako sa v 
auguste 2014 stalo realitou! Práve vďaka 
Vám, všetkým tým, ktorí nás podporujete či 
už materiálne, nemateriálne alebo aj milými ú-
primnými slovami, máme silu posúvať sa stá-
le dopredu. Sme už tak ďaleko, zvládli sme už 
toho toľko, aj keď nie vždy to bolo ľahké.
V roku 2016 sme položili novú strechu na bu-
dovu, v ktorej sme postupne začali rekonštru-
ovať priestory, aby sme psíkom, ktorí to pot-
rebujú vedeli zabezpečiť teplé miestečká. Za-
pojili sme elektriku a vodu, začali s výstavbou 
nových kotercov.
V roku 2017 máme v pláne zrekonštruovať 
druhú časť budovy a vytvoriť vnútorné prie-
story karanténnej stanice. Tieto práce budú fi-
nančne náročné, keďže je potrebná demolácia 
časti budovy. Preto sa obraciame na Vás a zno-
va žiadame Vás o podporu aj v tomto roku!
Mnohí z Vás nás tu navštívili osobne a videli 
našu snahu, prácu a odhodlanie, denne je mož-
né navštíviť útulok v čase od 10.00 do 13.00 
hod., príp. nás môžete kontaktovať na tel. čís-
le 0904 659 924! Každá pomoc je vítaná.
Tlačivá na 2% Vám zašleme po vyžiadaní na 
emailovej adrese ozstastnelabky@gmail.com, 
alebo si ich stiahnite na našej web stránke 

www.stastnelabky.sk.
Najneskôr do 30.4.2017 pošlite/doručte da-
ňovému úradu v mieste bydliska všetky 
potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 
2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o za-
platení dane príjmov zo závislej činnosti.
Potrebné údaje k daňovému priznaniu:
IČO: 42197759
Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianske združenie Šťastné labky
Sídlo: Farská lúka 1609/66, 986 01 Fiľakovo
V mene našich psíkov Vám úprimne a zo srd-
ca ĎAKUJEME !!!

Beáta Jagošová, OZ Šťastné labky

Vedenie mesta Fiľakovo oznamuje širokej 
verejnosti, že aj v roku 2017 zverejní 
zoznam všetkých daňových dlžníkov, u 
ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2016 
daňový nedoplatok, ktorý presiahol u 
fyzickej osoby 160,00 eur a u právnickej 
osoby 1.600,00 eur. Vyzývame preto opäť 
všetkých neplatičov, ktorí si ešte nesplnili 
svoju daňovú a poplatkovú povinnosť voči 
správcovi dane a poplatku za uplynulé 
obdobie, aby tak urobili najneskôr do doby 
zverejnenia zoznamu, pretože následne po 
zverejnení zoznamu mesto zaháji daňové 
exekučné konanie.

Ing. Zoltán Varga, Mestský úrad, 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Výbor Urbárskeho a lesného pozemkového 
spoločenstva Fiľakovo zvoláva na deň 
17.03.2017 (piatok) o 16.00 hod. zhromaž-
denie členov spoločenstva do Mestského 
kultúrneho strediska na Nám. slobody 30 
vo Fiľakove.

Ing. Zoltán Varga, predseda výboru UaLPS

Zápasnícka žinenka zlákala aj bývalých
zápasníkov (Foto: Marian Mesiarik) Foto: Rodinný archív Ing. KenderaFoto: Rodinný archív Ing. Kendera
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Od jesene minulého roku začala jedna z dôleži-
tých budov v našom meste, dnes je to Mestské kul-
túrne stredisko, ale verejnosti ešte stále v pove-
domí známa ako Klub, písať ďalšiu päťdesiatku 
svojho fungovania. O výstave venovanej 50. vý-
ročiu založenia Klubu sme písali koncom roka a 
pri jej zahájení boli viacerí pamätníci, ktorí stáli 
pri zrode tejto budovy. Medzi nimi aj Ing. Ľudo-
vít Keder, vtedajší vedúci odboru Investičnej 
výstavby n.p. Kovosmalt Fiľakovo. Rozhovor s 
ním však nie je len o Klube. Vlani oslávil aj svoje 
osobné životné jubileum, 85. narodeniny. Vo 
Fiľakove ich prežil vyše šesťdesiat.
Pán Keder, ako si spomínate na stavanie tejto 
rokmi takmer vôbec nezmenenej budovy?
Výstavba Závodného klubu (pozn.: ZK – to bol 
oficiálny názov vtedy) sa vlastne začala ešte v ro-
ku 1961 a bola to stavba pre ZV ROH (Závodný 
výbor Revolučného odborového hnutia) a finan-
cie na to boli poslané z ÚV ROH v Prahe. Bola to 
suma 5 miliónov Kčs a dokončenie stavby bolo 
až v lete 1966. Po dokončení a následnej kolau-
dácii bola daná do prevádzky, teda odovzdaná od-
borom, ktoré sa už o jej zariadenie a fungovanie 
starali ďalej. Chcem však poukázať na jednu veľ-
kú zaujímavosť. Podľa projektu mala mať budo-
va Klubu len dve poschodia. Lenže na jednej 
služobnej ceste s kolegami sme v Brezne videli 
niečo podobné, ale o poschodie vyššie, než bolo 
v našom pláne, alebo ako mali už vtedy v Lučen-
ci. Tak sme sa s projektantmi dohodli, že aj my 
chceme tri poschodia, že tam dáme jedu veľkú 
spoločenskú miestnosť (pozn.: dnes tanečná 
sála) a tá spodná bude slúžiť len pre kino, divad-
lo a podobné predstavenia.
Musím sa spýtať, to bolo vtedy také jednodu-
ché, zmeniť projekt?
Nie celkom. Vzhľadom na to, že to už bola v pod-
state odsúhlasená akcia, museli sme to najprv 
presadiť v Prahe, kam sme vycestovali na jed-

nanie. Oni to platili, tak sme vysvetľovali dôvo-
dy až napokon naše argumenty prijali. Na veľké 
zhromaždenia, schôdze alebo aj zábavy a svadby 
našich zamestnancov vtedy v meste veľa prie-
storov nebolo, nejaké menšie boli vo Vigade, ale 
tie nám nestačili. Dostali sme však podmienku, 
že dolná spoločenská sála nebude mať schodis-
kové hľadisko, ale bude úplne rovná, lebo neve-

rili, že tá horná bude často využívaná. Mohli sme 
spraviť tri také stupne, ale len celkom na konci a 
tak sme to napokon aj postavili. Inak by sme totiž 
museli vrátiť všetky peniaze do Prahy. Terajšie 
stúpajúce hľadisko sa urobilo až trošku neskôr.
Hovoríte, že stavba trvala 5 rokov, tak dlho 
trvala výstavba, alebo sa objavili iné prekážky?
Tu musím povedať, že celá budova bola kvôli vy-
sokej spodnej vode stavaná na silné, hlboko osa-
dené, teda do zeme zabíjané pilóty. Stavali to Po-
zemné stavby z Banskej Bystrice a od nás bol 
určený stavebný dozor pán Alfréd Fükő a počas 
celej výstavby boli pravidelné kontrolné dni. Ro-
botníkov si vozili svojich, ale keďže to vtedy ne-
bola stavba zaradená ako centrálne posudzova-
ná, stavalo sa vtedy, ak ich neposlali na súrnejšiu 

robotu. Zato to trvalo 5 rokov. No a po kolaudácii 
bola odovzdaná ZV ROH. Pamätám sa, že na ňu 
bolo vtedy pozvaných veľmi veľa hostí z ÚV v 
Prahe a tiež z Generálneho riaditeľstva n.p. Ko-
vosmalt v Bratislave a všetci nám vyjadrili veľké 
uznanie, že stavba bola dokončená presne podľa 
dohody a projektových plánov.
O vás vieme, že nie ste rodený Fiľakovčan, 
ako ste sa dostali sem do tohto mesta a na takú 
dôležitú funkciu do veľkého nadnárodného 
podniku tých čias ?
Ja pochádzam z dedinky Ploské pri Ratkovej, to 
je tu neďaleko na Gemeri, ale študoval som na 
Vysokej škole technickej v Bratislave, odbor 
ekonomiky a riadenia, no a po skončení v r.1956 
nás rozmiestňovalo ministerstvo, kto kam pôjde 
pracovať. Ja som teda dostal miestenku dole na 
juh a stred, teda do Kovosmaltu, aby som bol 
bližšie k domovu. A odvtedy som tu. S manžel-
kou som sa zoznámil práve v podniku, ale ani 
ona nie je rodáčka odtiaľto. 
Keď Oravská priehrada zaplavila ich rodný kraj, 
prišla s rodičmi bývať do Veľkého Krtíša a pra-
covať v Kovosmalte. Vlani v lete sme oslávili 55 
spoločných rokov.
Tak nám ešte prezraďte, či ste niekedy ľuto-
vali, že vás, či vašu rodinu pripútalo Fiľakovo 
takmer na celý život ?
Myslím, že ani nie, mohol som po čase, ako ma 
sem umiestnili, ísť pracovať aj do Bratislavy, ale 
to som už mal okolo seba dobrý kolektív a do-
konca už aj manželku a páčilo sa nám tu. Bratis-
lava sa mi zdala veľmi zastavaná, priveľká a až 
príliš industriálna. Tu som doma a tu máme všet-
ko, čo potrebujeme. Jediné, čo ľutujem, že ako 
dlhoročný pracovník Kovosmaltu nemôžem cho-
diť do jeho múzea, lebo podnik nič také nikdy ne-
mal. Bolo by toho veľa, čo by sa dalo archivovať 
a možno ani celý Klub by na to nestačil.

Iveta Ciferová

V minulom roku podalo Mesto Fiľakovo spolu 
s ďalšími 4 partnermi projekt pod názvom 
„Spoločne za krajšie Fiľakovo“ z dotačnej 
schémy Úradu splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity vo výške cca 16 tisíc eur. 
Projekt bol napokon úspešný a schválená 
dotácia bola 12 tisíc eur a rozdelená medzi 
všetkých 5 partnerov, ktorými okrem Mesta Fi-
ľakovo sú OZ Čarovné husle, OZ Powerlifting, 
OZ DATABO a ZŠ Lajosa Mocsáryho na Far-
skej lúke. Hlavným cieľom projektu je riešenie 
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie 
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej 
komunity. Svoje špecifické ciele má však každý 
z partnerov a pridelené dotácie chcú využiť 
takto: Mesto Fiľakovo má v pláne obnoviť 
škvarovú dráhu na futbalovom ihrisku, na kto-
rom trénujú žiaci a dorast, ale aj obnoviť bas-
ketbalový kôš na verejnom  priestranstve v 
parku. OZ DATABO chce na základe pozitív-
nych príkladov Rómov v oblasti vzdelania a 
rozvoja talentov mladých obnoviť športové 
zápasenie v meste vytvorením krúžku, resp. 
neskôr i športového oddielu. Cieľom projektu 
OZ Čarovné husle, ktoré funguje pri Komunit-
nom centre, sú prezentácia tanečného, spevác-
keho a dramatického súboru na verejných 
podujatiach, oslavách a akciách v školách. Na 
tento účel už bola zakúpená potrebná kvalitná 
ozvučovacia technika práve z pridelenej dotá-
cie. OZ Powerlifting chce rozšíriť v priestoroch 
svojho fitnes štúdia možnosti na účelné vyu-

žitie voľného času zakúpením ďalších špor-
tových náčiní a pomôcok, napr. závažia, lavič-
ku a podobne. Cieľom ZŠ Lajosa Mocsáryho s 
VJM je osvojovanie základných hygienických 
návykov cieľovej skupiny – detí z MRK a tým 
napomáhať k ich zdravšiemu vývinu. Dotácia 
poslúži na nákup hygienických balíčkov pre de-

ti, nepretržitú osvetu a vytvorenie príjemného 
prostredia v triedach. 
10. februára sa  práve kvôli predstaveniu jed-
notlivých partnerov projektu a ich cieľov kona-
lo na pôde fiľakovskej radnice informačné 
stretnutie a v rámci neho aj spomínanie na his-

tóriu športového zápasníckeho klubu, ktoré ma-
lo svoje pokračovanie stretnutím bývalých zá-
pasníkov v našom meste a exhibíciou tréningu a 
zápasníckych hmatov v telocvični ZŠ Lajosa 
Mocsáryho. Aj kvôli tomuto zaujímavému 
programu zavítali na radnicu vyše tri desiatky 
zápasníkov,  ktorí reprezentovali Fiľakovo v 
tomto športe kedysi pred 30 – 40 rokmi. Prezen-
táciou histórie zachytenej na fotografiách, vý-
strižkoch novín i premietaním krátkych filmov, 
príhovormi bývalých zápasníkov a pozvaných 
hostí, pietnym aktom pri hrobe zakladateľa 
športového zápasníckeho klubu Ľudovíta He-
gedűsa, voľnou diskusiou o možnostiach obno-
venia klubu a už spomenutou exhibíciou v po-
daní členov športového klubu v Pásztó z Ma-
ďarska, ktorí sa predviedli na veľkej zápasníc-
kej žinenke (za jej zapožičanie Mesto Fiľakovo 
ďakuje športovému oddielu Lokomotíva Ri-
mavská Sobota), sa všetkým účastníkom vyno-
rilo v pamäti množstvo krásnych spomienok na 
roky 1970 – 1989 a veľké súťaže, ktorých boli 
vtedy účastníkmi. Či sa športová rodina v na-
šom meste rozrastie o ďalší klub ukáže čas, ak 
bude záujem zo strany detí a mládeže a hlavne 
podpora ich rodičov. Ľudia, ktorí sa tomu chcú 
a budú venovať sú pripravení a vytváranie 
podmienok aj k takémuto využívaniu voľného 
času detí radi podporia aj vedenia mesta a FTC. 

Ing. Eva Földiová, koordinátorka projektu
a Iveta Cíferová

Keďže sa v poslednom čase opäť rozbehli rôzne 
diskusie osobné, či na sociálnych sieťach o ve-
rejnoprospešných prácach v meste, chceme 
vám podať základné vysvetlenie súčasnej situá-
cie v aktivačných prácach (AP) a menších  o-
becných službách (MOS) v našom meste, ako aj 
to, čo sú v týchto projektoch naše povinnosti ale-
bo právomoci. Rozdielom oproti doterajšej kri-
tike je, že predtým bola zameraná len na ľudí za-
radených do čistenia verejných priestranstiev a 
podobných prác, ale teraz sa sťažujú aj oni sami 
na prísnosť koordinátorov a kontroly zo strany 
mesta. Aktivačná činnosť formou menších o-
becných služieb pre obec (mesto)  je podpora 
udržiavania pracovných návykov dlhodobo ne-
zamestnaného občana, ktorý je poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 
hmotnej núdzi.  Mestá a obce uzatvárajú zmlu-
vy o výkone týchto opatrení na trhu práce s Úra-
dom práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) 
a s občanmi, ktorí spĺňajú podmienky určené 
týmto zákonom Dohody o aktivačnej činnosti. 
Momentálne máme v meste rozbehnuté dva 
projekty – v rámci MOS si potrebný čas každý 
mesiac odpracúva 189 občanov a na AP 27 ob-
čanov, riadených 4 koordinátormi. Z tohto poč-
tu je 58 občanov zaradených aj na pomocné 
práce do škôl, školských zariadení a iných prí-
spevkových organizácií mesta. Mesto je rozde-
lené na 4 tzv. rajóny a každý koordinátor má na 
starosti jeden. Spomínaní občania však ne-
pracujú všetci každý deň. V zmysle uvedeného 
zákona musia za aktivačný príspevok odpraco-
vať 64-80 hodín mesačne, to sú 3 dni v týždni 
po 7, resp.6 hodín. Počas tohto času majú koor-

dinátormi pridelenú konkrétnu prácu na urče-
ných úsekoch, ktorou môžu byť práce pri čis-
tení verejných priestranstiev alebo iné po-
mocné práce, podľa toho, ku ktorej organizácii 
sú pridelení. Kontrolu nad výkonmi zabezpe-
čuje sporadicky  aj Mesto. V prípade nedostat-
kov je tu možnosť nariadiť odpracovanie času, 
keď bola zistená nečinnosť týchto občanov. V 
mimoriadnych prípadoch, ak občan odmieta 
výkon práce, neodpracuje 3 dni po sebe, prípad-
ne je práceneschopný viac ako 30 dní, môže byť 
z projektu vyradený a zároveň je vyradený aj z 
evidencie uchádzačov o zamestnanie minimál-
ne na obdobie 1 roka.  Napriek tomu mnohí z 
nich potvrdenia od lekárov zneužívajú a po-
niektorí sa naučili obísť aj hrozbu vyradenia. Tu 
by bola možno na mieste lepšia súčinnosť, resp. 
kontrola úradov práce a obvodných lekárov. Čo 
hovoria naše konkrétne čísla? Z celkového poč-
tu 216 osôb zamestnaných na oboch projektoch 
bolo v mesiaci január 2017 dlhodobo prácene-
schopných 57 občanov (t.j. viac ako 26%), ak si 
zoberieme do úvahy fakt, že 58 ľudí je zarade-
ných v školách a organizáciách, 19 ľudí sú zá-
vozníci, pomocníci v lisovni a v minizoo, osta-
ne 139 ľudí, ktorí sa delia na polovicu (polovica 
pracuje od pondelka do stredy, druhá od stredy 
do piatku) a potom ešte na 4 skupiny po rajó-
noch. Stáva sa, že v niektorých dňoch nastúpia 
maximálne štyria-piati na celý rajón (nie na 
jednu ulicu!). Dochádzka sa teda kontroluje kaž-
dý deň, stáť nad všetkými občanmi počas celé-
ho času výkonu činnosti sa však nedá. Aktivač-
ný príspevok k sociálnym dávkam im vypláca 
UPSVaR, je daný zákonom a mestá nemajú 

možnosť ovplyvniť jeho vyplatenie, alebo výš-
ku príspevku. UPSVaR tiež vypláca mestám a 
obciam mzdy koordinátorom, náradie a ochran-
né prostriedky pre občanov zaradených do pro-
jektu, ale len pri aktivačných prácach. Pri men-
ších obecných službách sú platy koordinátorov 
ako aj ochranné pomôcky a náradie hradené z 
rozpočtu mesta. To znamená, že momentálne ná-
klady na jedného koordinátora hradí úrad prá-
ce, ale ostatných troch zamestnáva mesto. Do-
konca podľa sezóny zabezpečuje mesto na svo-
je náklady aj napr. pitný režim pri letných horú-
čavách a pod. Súčasné zmluvy a dohody sú 
uzatvorené na 6 mesiacov. V súčasnosti sa čaká 
na výzvy k podaniu projektov na protipovodňo-
vé opatrenia a rómske občianske hliadky, tieto 
podporné činnosti momentálne nie sú aktívne. 
Na margo sťažností je ešte potrebné stručne pri-
blížiť aj reakcie z druhej strany. Veľmi veľa 
uchádzačov, ktorí sú do projektov zaradení tak-
povediac nasilu, žiadny pozitívny vzťah k tým-
to činnostiam nemajú. Považujú to za drezúru 
zo strany mesta, nepáči sa im pridelená práca 
alebo ich povinnosti pri kontrole dochádzky. 
Pritom mnohí nezamestnaní, ktorí však pod-
mienky na zaradenie do projektov nespĺňajú, 
by o takéto aktivity záujem mali. Tiež treba vy-
zdvihnúť aj takých, ktorí si aj takúto prácu vá-
žia a pristupujú k nej veľmi svedomite. Ak by 
tieto činnosti vykonávali ľudia dobrovoľne a so 
záujmom, určite by mohli naše ulice a prie-
stranstvá vyzerať oveľa lepšie. 

Simona Belková, zamestn. mesta poverená 
admin. projektov AP a MOS a Iveta Cíferová

Samospráva

Mesto Fiľakovo vykonáva každoročne na kon-
ci kalendárneho roka bilancovanie hospodá-
renia s verejnými financiami v zmysle zákona 
o účtovníctve. Mestský úrad a organizácie 
ním zriadené, t.j. celkom 4 základné školy, Zá-
kladná umelecká škola, 2 materské školy, 
Mestské kultúrne stredisko, Hradné múzeum, 
Verejnoprospešné služby mesta, Nezábudka 
n.o. (Domov seniorov) a Tectum n.o. (podni-
kateľský inkubátor) disponovali k 31.12.2016 
s hmotným majetkom (HM) v celkovej hod-
note 22 918 051,43 EUR.  Táto hodnota je vyš-
šia oproti hodnote HM evidovaného ku koncu 
roku 2016 v sume 20 365 854,19 EUR o 2 552 
197,24 EUR, čo predstavuje 12,53% nárast.
Okrem hmotného majetku mesto vykazuje po-
zemky v hodnote 3 396 452,59 EUR, nehmot-
ný investičný majetok v sume 114 299,36 
EUR, finančné investície vo forme majetko-
vých cenných papierov v celkovej hodnote 2 
214 258,77 EUR, finančné investície vo for-
me majetkového vkladu v obchodnej spo-
ločnosti FILBYT s.r.o. Fiľakovo v sume 581 
889,00 EUR a peňažné prostriedky a ceniny 
na účtoch a pokladniciach vo výške 499 
198,94 EUR.
Mestský úrad a jeho organizácie evidovali 
k 31.12.2016 pohľadávky v celkovej výške         
283 304,89 EUR a celkový rozsah záväzkov k 
tomuto dňu činil 1 066 894,29 EUR.
V priebehu roka 2016 boli znížené daňové po-
hľadávky za obdobie 1998 – 2015 v celkovej 
výške 34 989,05 EUR.  
Mestom a ním zriadenými organizáciami do-
siahnuté výsledky, ktoré boli v rámci inventa-
rizácie vyjadrené číselnými hodnotami, sú jed-
noznačnými dôkazmi o efektívnom, účelnom 
a hospodárnom využití všetkých dostupných 
verejných finančných prostriedkov počas 
celého roka 2016.

Ing. Zoltán Varga, Mestský úrad, 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozhodnutie začať budovať útulok bolo v na-
šich myšlienkach už dávno predtým ako sa v 
auguste 2014 stalo realitou! Práve vďaka 
Vám, všetkým tým, ktorí nás podporujete či 
už materiálne, nemateriálne alebo aj milými ú-
primnými slovami, máme silu posúvať sa stá-
le dopredu. Sme už tak ďaleko, zvládli sme už 
toho toľko, aj keď nie vždy to bolo ľahké.
V roku 2016 sme položili novú strechu na bu-
dovu, v ktorej sme postupne začali rekonštru-
ovať priestory, aby sme psíkom, ktorí to pot-
rebujú vedeli zabezpečiť teplé miestečká. Za-
pojili sme elektriku a vodu, začali s výstavbou 
nových kotercov.
V roku 2017 máme v pláne zrekonštruovať 
druhú časť budovy a vytvoriť vnútorné prie-
story karanténnej stanice. Tieto práce budú fi-
nančne náročné, keďže je potrebná demolácia 
časti budovy. Preto sa obraciame na Vás a zno-
va žiadame Vás o podporu aj v tomto roku!
Mnohí z Vás nás tu navštívili osobne a videli 
našu snahu, prácu a odhodlanie, denne je mož-
né navštíviť útulok v čase od 10.00 do 13.00 
hod., príp. nás môžete kontaktovať na tel. čís-
le 0904 659 924! Každá pomoc je vítaná.
Tlačivá na 2% Vám zašleme po vyžiadaní na 
emailovej adrese ozstastnelabky@gmail.com, 
alebo si ich stiahnite na našej web stránke 

www.stastnelabky.sk.
Najneskôr do 30.4.2017 pošlite/doručte da-
ňovému úradu v mieste bydliska všetky 
potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 
2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o za-
platení dane príjmov zo závislej činnosti.
Potrebné údaje k daňovému priznaniu:
IČO: 42197759
Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianske združenie Šťastné labky
Sídlo: Farská lúka 1609/66, 986 01 Fiľakovo
V mene našich psíkov Vám úprimne a zo srd-
ca ĎAKUJEME !!!

Beáta Jagošová, OZ Šťastné labky

Vedenie mesta Fiľakovo oznamuje širokej 
verejnosti, že aj v roku 2017 zverejní 
zoznam všetkých daňových dlžníkov, u 
ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2016 
daňový nedoplatok, ktorý presiahol u 
fyzickej osoby 160,00 eur a u právnickej 
osoby 1.600,00 eur. Vyzývame preto opäť 
všetkých neplatičov, ktorí si ešte nesplnili 
svoju daňovú a poplatkovú povinnosť voči 
správcovi dane a poplatku za uplynulé 
obdobie, aby tak urobili najneskôr do doby 
zverejnenia zoznamu, pretože následne po 
zverejnení zoznamu mesto zaháji daňové 
exekučné konanie.

Ing. Zoltán Varga, Mestský úrad, 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Výbor Urbárskeho a lesného pozemkového 
spoločenstva Fiľakovo zvoláva na deň 
17.03.2017 (piatok) o 16.00 hod. zhromaž-
denie členov spoločenstva do Mestského 
kultúrneho strediska na Nám. slobody 30 
vo Fiľakove.

Ing. Zoltán Varga, predseda výboru UaLPS

Zápasnícka žinenka zlákala aj bývalých
zápasníkov (Foto: Marian Mesiarik) Foto: Rodinný archív Ing. KenderaFoto: Rodinný archív Ing. Kendera
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Európska komisia prostredníctvom Programu pre bezpečnejší 
internet podporuje Deň pre bezpečnejší internet, ktorý tento 
rok padol na 8. februára 2017. Zmyslom je upozornenie na och-
ranu súkromných údajov na internete, najmä na webových 
stránkach sociálnych sietí. 
V rámci tejto akcie sme aj my na Základnej škole na Farskej 
lúke vo Fiľakove pod vedením koordinátora prevencie usku-
točnili prednášky zamerané na prevenciu. Prednášky boli reali-
zované prezentáciou v jednotlivých ročníkoch. Na I. stupni 
sme sa zamerali najmä na projekt ovce.sk. Na II. stupni sme sa 
venovali najmä problematike sociálnych sietí. 
Deň bezpečného internetu je každoročne venovaný podpore 
bezpečnejšieho a zodpovednejšieho využívania online tech-
nológií, a to najmä u detí a mladých ľudí na celom svete. 
Ústrednou témou tohto ročníka bolo „Buď zmenou ty sám: 
Všetci spolu za lepší internet“.

Mgr. Zuzana Molnárová, koordinátorka
ZŠ Farská lúka

Žiaci ZŠ Farská lúka sa tento rok opäť zúčastnili 
lyžiarskeho výcviku. Našim týždňovým domo-
vom sa  stal penzión Jánošík v rázovitej podtat-
ranskej obci Ždiar, ktorá je špecifická ľudovou 

architektúrou, goralským osídlením a typickou 
goralskou monoštruktúrou. Jej celé priľahlé ú-
zemie je začlenené do chráneného územia 
TANAP-u, prírodnej rezervácie Goliasová, 
prírodnej rezervácie Belianske Tatry, UNESCA 
a PRĽA.
Cesta sa začala skoro ráno a trvala s prestávkami 
skoro 4 hodiny. Po obede a ubytovaní sme sa ko-
nečne dostali do lyžiarskeho strediska Stredni-
ca, kde sme začali napĺňať plán výcviku. Zvládli 
sme základné lyžiarske zručnosti a na konci 

týždňa sa mohol každý žiak pochváliť, že sa stal 
z neho lyžiar. 
O zdravotný stav našich žiakov sa staral pán dok-
tor Kristián s manželkou a ako je to už tradíciou 

na našej škole, súčasťou kolektívu bola aj skupi-
na rodičov detí, ktorí tiež pomáhali s výcvikom a 
boli súčasťou celodenného programu. Chcem 
poďakovať mojim inštruktorom Mgr. Danke Bo-
zóovej a Mgr. Gabrielovi Nagyovi, ktorí si plnili 
svoje úlohy a všetci spoločne sme zvládli tento 
lyžiarsky výcvik bez komplikácií a úrazov. Žiaci 
odchádzali domov s peknými zážitkami a s poci-
tom, že na lyžiach je v zime svet omnoho krajší.

Mgr. Marian Bozó, ZŠ Farská lúka

Aj naši mladší žiaci sú aktívni! Na vyučovacej 
hodine prvouky a vlastivedy sa učili netradič-
nou formou – zošity, knihy a perá nepotrebo-
vali. Nelka Kanderová, žiačka 2.B triedy ZŠ 
na Školskej ulici, navrhla pozvať na besedu 
príslušníkov Obvodného oddelenia PZ vo 
Fiľakove. Pri príležitosti Európskeho dňa 
čísla tiesňového volania 112 sme besedu radi 
uskutočnili. Najprv nám npor. Tibor Mihály 
prezentoval každodennú prácu policajtov – 
rôzne aktivity, ktoré vykonávajú v teréne – od 
kontroly osobných dokladov až po riešenie 
dopravných nehôd či závažnej trestnej čin-
nosti. Žiakov zaujalo rozprávanie o špeciál-
nych zásahových jednotkách, o pátraní po 
zmiznutých osobách, ale aj o strážení štátnej 
hranice. Potom kpt. Emanuel Párti ukázal de-
ťom vybavenie policajta – dopravný terč, nie-
koľko zbraní a policajné putá, ktoré si všetci 
radi vyskúšali. Vysielačky a majáky na slu-
žobných automobiloch predviedol npor. La-

dislav Kandera. Druháci aj tretiaci sa aktívne 
zapájali do besedy, odpovedali na otázky, pý-
tali sa, čím si zopakovali a rozšírili svoje ve-
domosti o záchranných zložkách. Ďakujeme 
našim policajtom, že medzi nás prišli a trpez-
livo sa venovali žiakom!
V rámci vyučovania sa na našej škole snažíme 
zvyšovať povedomie žiakov o účele využitia 
telefónneho čísla 112, ako aj čísiel jednotli-
vých záchranných zložiek 150, 158 a 155. S 
mladšími žiakmi vedieme simulované rozho-
vory s „operátorom“ takejto linky, aby sa nau-
čili efektívne komunikovať a tak možno nie-
kedy v budúcnosti významne pomôcť pri zá-
chrane života, zdravia alebo majetku spoluob-
čanov.

Mgr. Diana Szabová, Mgr. Iveta Korimová
ZŠ Školská 1, Fiľakovo

do 12. Výstava Adely Lédy Vašovej s názvom „Kaiga“ – výstava malieb
mája Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
 Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

08. mar. Stretnutie s redaktormi denníka Új Szó a týždenníka Vasárnap
17:00 Miesto: Mestská knižnica, Organizátor: Hradné múzeum

10. mar. Oslavy MDŽ
15:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko
 Organizátor: MO Jednoty dôchodcov na Slovensku

14. mar. Otvorenie turistickej sezóny a rozšírenej stálej expozície na
16:30 Fiľakovskom hrade; Otvorenie výstavy „Od chmeľu k pivu“ 
 so sprievodným programom
 Miesto: Bebekova veža; Organizátor: Hradné múzeum

15. mar. Oslavy výročia revolúcie 1848
15:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko; Organizátor: ZO Csemadok

17. mar. „Od fantasy k toxikológii” – Prednáška toxikológa
16:30 dr. Gábora Zachera s názvom „Drogová situácia 2017” – 
 prednáška v maďarskom jazyku
 Miesto: Gymnázium Fiľakovo – aula
 Organizátor: Hradné múzeum

17. mar. KLUB 2017 – Live Music Night – Jam 4 Joy
20:00 Miesto: MsKS; Organizátor: MsKS Fiľakovo

24. mar. Mestský deň učiteľov
15:00 Miesto: MsKS; Organizátori: Mesto Fiľakovo, MsKS

25. mar. Vedená pešia túra
08:30 Miesto: Územie Geoparku N-N – Gemerské Dechtáre a okolie
 Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, NTIC

31. mar. Dumaszínház – Stand-up comedy v maďarskom jazyku
18.00 Miesto: MsKS; Organizátor: Dumaláda s.r.o., MsKS

V rámci predposlednej prednášky série po-
dujatí Mestskej knižnice vo Fiľakove s náz-
vom „Od fantasy k toxikológii“, sa tentoraz 
predstavila súčasná slovenská spisovateľka 
Petra Nagyová Džerengová. Od známej au-
torky sme sa dozvedeli ako sa k písaniu 
dostala, čo ju inšpiruje a akú novinku pre 
čitateľov v budúcnosti pripravuje.
Vyštudovala síce ekonomiku, ale písaniu sa 
venuje už od detstva. Napriek tomu, že ma-
la už rôzne povolania, ako napríklad letuš-
ka, redaktorka, či moderátorka, rozhodla sa 
venovať písaniu. Hlavnou témou a cieľový-
mi skupinami jej tvorby sú ženy súčasnej 
doby, a keďže je matkou 4 detí, detské kni-
hy. Ako sama povedala, pri ich písaní sú jej 
najväčšími kritikmi a radcami jej vlastné 
deti. Popri tvorení, si s kamarátkami založi-
la malé vydavateľstvo na vydávanie det-
ských kníh. Začiatkom marca prichádza jej 
nová publikácia pre ženy s názvom „Man-
želky a tie druhé“, ktorá zachytáva problé-
my rozvedených žien, a tak trochu možno 
aj jej vlastné. Besedy sa zúčastnilo okolo 20 
záujemcov, ktorí boli – bez rozdielu veku a 
pohlavia – pozitívnou osobnosťou a výreč-
nosťou spisovateľky unesení. 
Ak rozumiete po maďarsky, nenechajte si 
ujsť poslednú zo série prednášok podpore-
ných Fondom na podporu umenia, ktorú 
prezentuje maďarský toxikológ, dr. Gábor 
Zacher. Na tému „Drogová situácia 2017“ 
porozpráva 17. marca 2017, od 16:30 hod., 
tentokrát v aule Gymnázia Fiľakovo! Hrad-
né múzeum a Mestská knižnica vo Fiľako-
ve srdečne očakáva všetkých záujemcov na 
bezplatné podujatie!

Mgr. Lucia Szőkeová, HMF

Hradné múzeum vo Fiľakove, pri príležitosti 
10. výročia svojho založenia, otvára tohtoroč-
nú turistickú sezónu s rozšírenou a zmoderni-
zovanou stálou expozíciou. Renovácia interié-
ru múzea, pôvodne sprístupneného v roku 
2008, sa začala už v januári. Keďže je hrad v 
zimných mesiacoch zatvorený, práce prebieha-
jú nerušene. Kúpu nových vitrín, ochranných 
krytov a postamentov, potrebných na zakrytie 
exponátov, zabezpečila inštitúcia čiastočne z 
dotácie Fondu na podporu umenia a z dotácie 
zo štátneho rozpočtu sa vytvoril aj oddychový 
kútik vybavený veľkoplošnými obrazovkami. 
Tu si návštevníci budú môcť pozrieť video s 3D 
rekonštrukciou pôvodného stavu fiľakovského 
hradu, respektíve zábery z tradičných podujatí 
konaných v hradnom areáli. 
Výstavné priestory budú obohatené aj o nové 
zbierkové predmety. Paleontologická expozí-
cia na prízemí, predstavujúca flóru a faunu 
treťohornej krajiny, sa rozšíri o viac ako 20 mi-
liónov rokov staré pozostatky vyhynutých bez-
stavovcov a odtlačkami rastlín z Fiľakova a je-
ho okolia. Stálu expozíciu s názvom „Stáročia 
Fiľakovského hradu“ spestrí nálezový materiál 
z archeologických výskumov posledného de-
saťročia. Vystavené budú aj novo vypožičané 

nálezy z Archeologického múzea SNM z výs-
kumu Dr. Jánosa Kalmára, ktoré predstavujú 
snáď najkrajšie kúsky celého súboru. Rôzne do-
bové rekonštrukcie návštevníkom oživia expo-
náty prezentujúce históriu okolia. Zatiaľ čo re-
konštrukcia mužského hrobu zo slovansko-
avarského pohrebiska z Prše priblíži záujem-
com každodennú prácu archeológov, slávnost-
ný ženský kroj z doby bronzovej predvedie spô-
sob nosenia kovových šperkov a nášiviek z ho-
dejovského pokladu. Prezentované bude aj do-
bové oblečenie posledného hradného kapitána, 
Štefana Koháriho II., znázornené na viacerých 
olejomaľbách.
Obnovená stála expozícia Hradného múzea vo 
Fiľakove od marca očakáva návštevníkov už 
na štyroch poschodiach. Piate poschodie Bebe-
kovej bašty poskytne naďalej priestor rôznym 
tematickým dočasným výstavám, ktorých rad 
otvára výstava Tribečského múzea v Topoľ-
čanoch s názvom „Od chmeľu k pivu“ o histórii 
piva a pivovarníctva. Všetkých srdečne očaká-
vame 14. marca na vernisáže do Bebekovej 
bašty hradu, so začiatkom o 16:30 hod.!

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,
riaditeľka HMF
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Klietky pre chov prepelíc, králi-
ky, činčily, pasce na líšky a ku-
ny, liahne na vajíčka, odchovne pre ku-
riatka, kŕmitká a napájačky. Robíme 
rozvoz po celom Slovensku, viac na:
www.123nakup.eu , tel.0907181800.

Inzercia

Pokračovanie článku z titulnej strany
Okrem toho, že sa mestská polícia presťahova-
la do nového sídla, priebežne sa rozširuje aj jej 
kamerový systém. V uplynulom roku sa ich vý-
bava rozšírila o desať statických kamier a už te-
raz vieme, že v budúcom roku budú môcť vďa-

ka úspešnému projektu monitorovať verejné 
priestranstvá aj dvomi otočnými kamerami, 
tak aby sa tým posilnila ochrana bezpečnosti 
občanov nášho mesta. Žiaľ projekt rómskej ob-
čianskej hliadky sa skončil. Jej bývalých čle-
nov sme prechodne zamestnali prostredníc-
tvom dlho- či krátkodobých projektov úradu 
práce, aby sme do zverejnenia ďalšej výzvy za-
bezpečili aspoň v zníženom počte kontinuitu 
ich fungovania, veď Rómovia i Nerómovia 
sme rovnako presvedčení o tom, že občianska 
hliadka je dôležitou zložkou ochrany verejné-
ho poriadku vo Fiľakove. Robíme všetko čo je 
v našich silách pre to, aby bolo pokračovanie 
zabezpečené vo zvýšenom počte ľudí a hodín, 
avšak momentálne sa nám to javí tak, že rýchle 
a trvanlivé riešenie nemôžeme sľúbiť. 
Podľa vzoru programu verejnoprospešných 
prác zameraných na tvorbu hodnôt v Maďar-
sku a využitím regionálnej podpory akčného 

plánu chceme založiť mestský sociálny pod-
nik, podstatou ktorého je znovu zapojenie 
dlhodobo nezamestnaných ľudí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia do sveta práce, 
ako aj poskytovanie lacnejších základných 
služieb pre mesto. Aj keď legislatívny a pro-
jektový rámec zatiaľ nie je na Slovensku plne 
vypracovaný, my na rozdiel od iných samo-
správ s optimizmom očakávame rozbehnutie 
nového mestského podniku a na súvisiace 
výzvy sa už teraz pripravujeme.

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Deň pedagógov v Mestskom kultúrnom stredisku
(Foto: Zoltán Schnelczer)
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Európska komisia prostredníctvom Programu pre bezpečnejší 
internet podporuje Deň pre bezpečnejší internet, ktorý tento 
rok padol na 8. februára 2017. Zmyslom je upozornenie na och-
ranu súkromných údajov na internete, najmä na webových 
stránkach sociálnych sietí. 
V rámci tejto akcie sme aj my na Základnej škole na Farskej 
lúke vo Fiľakove pod vedením koordinátora prevencie usku-
točnili prednášky zamerané na prevenciu. Prednášky boli reali-
zované prezentáciou v jednotlivých ročníkoch. Na I. stupni 
sme sa zamerali najmä na projekt ovce.sk. Na II. stupni sme sa 
venovali najmä problematike sociálnych sietí. 
Deň bezpečného internetu je každoročne venovaný podpore 
bezpečnejšieho a zodpovednejšieho využívania online tech-
nológií, a to najmä u detí a mladých ľudí na celom svete. 
Ústrednou témou tohto ročníka bolo „Buď zmenou ty sám: 
Všetci spolu za lepší internet“.

Mgr. Zuzana Molnárová, koordinátorka
ZŠ Farská lúka

Žiaci ZŠ Farská lúka sa tento rok opäť zúčastnili 
lyžiarskeho výcviku. Našim týždňovým domo-
vom sa  stal penzión Jánošík v rázovitej podtat-
ranskej obci Ždiar, ktorá je špecifická ľudovou 

architektúrou, goralským osídlením a typickou 
goralskou monoštruktúrou. Jej celé priľahlé ú-
zemie je začlenené do chráneného územia 
TANAP-u, prírodnej rezervácie Goliasová, 
prírodnej rezervácie Belianske Tatry, UNESCA 
a PRĽA.
Cesta sa začala skoro ráno a trvala s prestávkami 
skoro 4 hodiny. Po obede a ubytovaní sme sa ko-
nečne dostali do lyžiarskeho strediska Stredni-
ca, kde sme začali napĺňať plán výcviku. Zvládli 
sme základné lyžiarske zručnosti a na konci 

týždňa sa mohol každý žiak pochváliť, že sa stal 
z neho lyžiar. 
O zdravotný stav našich žiakov sa staral pán dok-
tor Kristián s manželkou a ako je to už tradíciou 

na našej škole, súčasťou kolektívu bola aj skupi-
na rodičov detí, ktorí tiež pomáhali s výcvikom a 
boli súčasťou celodenného programu. Chcem 
poďakovať mojim inštruktorom Mgr. Danke Bo-
zóovej a Mgr. Gabrielovi Nagyovi, ktorí si plnili 
svoje úlohy a všetci spoločne sme zvládli tento 
lyžiarsky výcvik bez komplikácií a úrazov. Žiaci 
odchádzali domov s peknými zážitkami a s poci-
tom, že na lyžiach je v zime svet omnoho krajší.

Mgr. Marian Bozó, ZŠ Farská lúka

Aj naši mladší žiaci sú aktívni! Na vyučovacej 
hodine prvouky a vlastivedy sa učili netradič-
nou formou – zošity, knihy a perá nepotrebo-
vali. Nelka Kanderová, žiačka 2.B triedy ZŠ 
na Školskej ulici, navrhla pozvať na besedu 
príslušníkov Obvodného oddelenia PZ vo 
Fiľakove. Pri príležitosti Európskeho dňa 
čísla tiesňového volania 112 sme besedu radi 
uskutočnili. Najprv nám npor. Tibor Mihály 
prezentoval každodennú prácu policajtov – 
rôzne aktivity, ktoré vykonávajú v teréne – od 
kontroly osobných dokladov až po riešenie 
dopravných nehôd či závažnej trestnej čin-
nosti. Žiakov zaujalo rozprávanie o špeciál-
nych zásahových jednotkách, o pátraní po 
zmiznutých osobách, ale aj o strážení štátnej 
hranice. Potom kpt. Emanuel Párti ukázal de-
ťom vybavenie policajta – dopravný terč, nie-
koľko zbraní a policajné putá, ktoré si všetci 
radi vyskúšali. Vysielačky a majáky na slu-
žobných automobiloch predviedol npor. La-

dislav Kandera. Druháci aj tretiaci sa aktívne 
zapájali do besedy, odpovedali na otázky, pý-
tali sa, čím si zopakovali a rozšírili svoje ve-
domosti o záchranných zložkách. Ďakujeme 
našim policajtom, že medzi nás prišli a trpez-
livo sa venovali žiakom!
V rámci vyučovania sa na našej škole snažíme 
zvyšovať povedomie žiakov o účele využitia 
telefónneho čísla 112, ako aj čísiel jednotli-
vých záchranných zložiek 150, 158 a 155. S 
mladšími žiakmi vedieme simulované rozho-
vory s „operátorom“ takejto linky, aby sa nau-
čili efektívne komunikovať a tak možno nie-
kedy v budúcnosti významne pomôcť pri zá-
chrane života, zdravia alebo majetku spoluob-
čanov.

Mgr. Diana Szabová, Mgr. Iveta Korimová
ZŠ Školská 1, Fiľakovo

do 12. Výstava Adely Lédy Vašovej s názvom „Kaiga“ – výstava malieb
mája Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
 Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

08. mar. Stretnutie s redaktormi denníka Új Szó a týždenníka Vasárnap
17:00 Miesto: Mestská knižnica, Organizátor: Hradné múzeum

10. mar. Oslavy MDŽ
15:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko
 Organizátor: MO Jednoty dôchodcov na Slovensku

14. mar. Otvorenie turistickej sezóny a rozšírenej stálej expozície na
16:30 Fiľakovskom hrade; Otvorenie výstavy „Od chmeľu k pivu“ 
 so sprievodným programom
 Miesto: Bebekova veža; Organizátor: Hradné múzeum

15. mar. Oslavy výročia revolúcie 1848
15:00 Miesto: Mestské kultúrne stredisko; Organizátor: ZO Csemadok

17. mar. „Od fantasy k toxikológii” – Prednáška toxikológa
16:30 dr. Gábora Zachera s názvom „Drogová situácia 2017” – 
 prednáška v maďarskom jazyku
 Miesto: Gymnázium Fiľakovo – aula
 Organizátor: Hradné múzeum

17. mar. KLUB 2017 – Live Music Night – Jam 4 Joy
20:00 Miesto: MsKS; Organizátor: MsKS Fiľakovo

24. mar. Mestský deň učiteľov
15:00 Miesto: MsKS; Organizátori: Mesto Fiľakovo, MsKS

25. mar. Vedená pešia túra
08:30 Miesto: Územie Geoparku N-N – Gemerské Dechtáre a okolie
 Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, NTIC

31. mar. Dumaszínház – Stand-up comedy v maďarskom jazyku
18.00 Miesto: MsKS; Organizátor: Dumaláda s.r.o., MsKS

V rámci predposlednej prednášky série po-
dujatí Mestskej knižnice vo Fiľakove s náz-
vom „Od fantasy k toxikológii“, sa tentoraz 
predstavila súčasná slovenská spisovateľka 
Petra Nagyová Džerengová. Od známej au-
torky sme sa dozvedeli ako sa k písaniu 
dostala, čo ju inšpiruje a akú novinku pre 
čitateľov v budúcnosti pripravuje.
Vyštudovala síce ekonomiku, ale písaniu sa 
venuje už od detstva. Napriek tomu, že ma-
la už rôzne povolania, ako napríklad letuš-
ka, redaktorka, či moderátorka, rozhodla sa 
venovať písaniu. Hlavnou témou a cieľový-
mi skupinami jej tvorby sú ženy súčasnej 
doby, a keďže je matkou 4 detí, detské kni-
hy. Ako sama povedala, pri ich písaní sú jej 
najväčšími kritikmi a radcami jej vlastné 
deti. Popri tvorení, si s kamarátkami založi-
la malé vydavateľstvo na vydávanie det-
ských kníh. Začiatkom marca prichádza jej 
nová publikácia pre ženy s názvom „Man-
želky a tie druhé“, ktorá zachytáva problé-
my rozvedených žien, a tak trochu možno 
aj jej vlastné. Besedy sa zúčastnilo okolo 20 
záujemcov, ktorí boli – bez rozdielu veku a 
pohlavia – pozitívnou osobnosťou a výreč-
nosťou spisovateľky unesení. 
Ak rozumiete po maďarsky, nenechajte si 
ujsť poslednú zo série prednášok podpore-
ných Fondom na podporu umenia, ktorú 
prezentuje maďarský toxikológ, dr. Gábor 
Zacher. Na tému „Drogová situácia 2017“ 
porozpráva 17. marca 2017, od 16:30 hod., 
tentokrát v aule Gymnázia Fiľakovo! Hrad-
né múzeum a Mestská knižnica vo Fiľako-
ve srdečne očakáva všetkých záujemcov na 
bezplatné podujatie!

Mgr. Lucia Szőkeová, HMF

Hradné múzeum vo Fiľakove, pri príležitosti 
10. výročia svojho založenia, otvára tohtoroč-
nú turistickú sezónu s rozšírenou a zmoderni-
zovanou stálou expozíciou. Renovácia interié-
ru múzea, pôvodne sprístupneného v roku 
2008, sa začala už v januári. Keďže je hrad v 
zimných mesiacoch zatvorený, práce prebieha-
jú nerušene. Kúpu nových vitrín, ochranných 
krytov a postamentov, potrebných na zakrytie 
exponátov, zabezpečila inštitúcia čiastočne z 
dotácie Fondu na podporu umenia a z dotácie 
zo štátneho rozpočtu sa vytvoril aj oddychový 
kútik vybavený veľkoplošnými obrazovkami. 
Tu si návštevníci budú môcť pozrieť video s 3D 
rekonštrukciou pôvodného stavu fiľakovského 
hradu, respektíve zábery z tradičných podujatí 
konaných v hradnom areáli. 
Výstavné priestory budú obohatené aj o nové 
zbierkové predmety. Paleontologická expozí-
cia na prízemí, predstavujúca flóru a faunu 
treťohornej krajiny, sa rozšíri o viac ako 20 mi-
liónov rokov staré pozostatky vyhynutých bez-
stavovcov a odtlačkami rastlín z Fiľakova a je-
ho okolia. Stálu expozíciu s názvom „Stáročia 
Fiľakovského hradu“ spestrí nálezový materiál 
z archeologických výskumov posledného de-
saťročia. Vystavené budú aj novo vypožičané 

nálezy z Archeologického múzea SNM z výs-
kumu Dr. Jánosa Kalmára, ktoré predstavujú 
snáď najkrajšie kúsky celého súboru. Rôzne do-
bové rekonštrukcie návštevníkom oživia expo-
náty prezentujúce históriu okolia. Zatiaľ čo re-
konštrukcia mužského hrobu zo slovansko-
avarského pohrebiska z Prše priblíži záujem-
com každodennú prácu archeológov, slávnost-
ný ženský kroj z doby bronzovej predvedie spô-
sob nosenia kovových šperkov a nášiviek z ho-
dejovského pokladu. Prezentované bude aj do-
bové oblečenie posledného hradného kapitána, 
Štefana Koháriho II., znázornené na viacerých 
olejomaľbách.
Obnovená stála expozícia Hradného múzea vo 
Fiľakove od marca očakáva návštevníkov už 
na štyroch poschodiach. Piate poschodie Bebe-
kovej bašty poskytne naďalej priestor rôznym 
tematickým dočasným výstavám, ktorých rad 
otvára výstava Tribečského múzea v Topoľ-
čanoch s názvom „Od chmeľu k pivu“ o histórii 
piva a pivovarníctva. Všetkých srdečne očaká-
vame 14. marca na vernisáže do Bebekovej 
bašty hradu, so začiatkom o 16:30 hod.!

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.,
riaditeľka HMF

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI – FÜLEKI HÍRLAP mesačník samosprávy – önkormányzati havilap | Vychádza posledný deň v mesiaci, redakčná uzávierka 15. 
deň v mesiaci. Megjelenik a hónap utolsó napján, lapzárta a hónap 15. napján. | Vydáva – Kiadja: Mesto Fiľakovo – Fülek Város, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO: 
00316075, tel./fax: 047/4381001, email: mesto@filakovo.sk | Šéfredaktor – Főszerkesztő: Mgr. Illés Kósik Andrea, email: illes.kosik.andrea@gmail.com; Zástupca 
šéfredaktora – Főszerkesztő-helyettes: Iveta Cíferová, email: iveta.ciferova@filakovo.sk; Členovia redakcie – A szerkesztőség tagjai: Mgr. Lucia Szőkeová, PhDr. István 
Mázik | Preklad – Fordítás: HMF – FVM – Mgr. Lucia Szőkeová (lsz), Mgr. Diana Juhászová (dj), Bc. Denisa Pócsaová (dp), ďalej – továbbá: MsÚ – VH, MsKS – VMK. | 
Grafická úprava a zalamovanie – Grafikai munkálatok és tördelés: Illés Gábor | Tlač – Nyomja: Alfa print s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin |  Rozširuje – Terjeszti: 
Mestský úrad – Városi Hivatal, Radničná 25, v počte 3500 výtlačkov – 3500 példányban, bezplatne – ingyenesen, Reg. č. MK SR-SZK KM – reg.sz.: EV 3379/09 | 
Autorské práva vyhradené. Minden szerzői jog fenntartva. | ISSN 1336 6521

Klietky pre chov prepelíc, králi-
ky, činčily, pasce na líšky a ku-
ny, liahne na vajíčka, odchovne pre ku-
riatka, kŕmitká a napájačky. Robíme 
rozvoz po celom Slovensku, viac na:
www.123nakup.eu , tel.0907181800.

Inzercia

Pokračovanie článku z titulnej strany
Okrem toho, že sa mestská polícia presťahova-
la do nového sídla, priebežne sa rozširuje aj jej 
kamerový systém. V uplynulom roku sa ich vý-
bava rozšírila o desať statických kamier a už te-
raz vieme, že v budúcom roku budú môcť vďa-

ka úspešnému projektu monitorovať verejné 
priestranstvá aj dvomi otočnými kamerami, 
tak aby sa tým posilnila ochrana bezpečnosti 
občanov nášho mesta. Žiaľ projekt rómskej ob-
čianskej hliadky sa skončil. Jej bývalých čle-
nov sme prechodne zamestnali prostredníc-
tvom dlho- či krátkodobých projektov úradu 
práce, aby sme do zverejnenia ďalšej výzvy za-
bezpečili aspoň v zníženom počte kontinuitu 
ich fungovania, veď Rómovia i Nerómovia 
sme rovnako presvedčení o tom, že občianska 
hliadka je dôležitou zložkou ochrany verejné-
ho poriadku vo Fiľakove. Robíme všetko čo je 
v našich silách pre to, aby bolo pokračovanie 
zabezpečené vo zvýšenom počte ľudí a hodín, 
avšak momentálne sa nám to javí tak, že rýchle 
a trvanlivé riešenie nemôžeme sľúbiť. 
Podľa vzoru programu verejnoprospešných 
prác zameraných na tvorbu hodnôt v Maďar-
sku a využitím regionálnej podpory akčného 

plánu chceme založiť mestský sociálny pod-
nik, podstatou ktorého je znovu zapojenie 
dlhodobo nezamestnaných ľudí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia do sveta práce, 
ako aj poskytovanie lacnejších základných 
služieb pre mesto. Aj keď legislatívny a pro-
jektový rámec zatiaľ nie je na Slovensku plne 
vypracovaný, my na rozdiel od iných samo-
správ s optimizmom očakávame rozbehnutie 
nového mestského podniku a na súvisiace 
výzvy sa už teraz pripravujeme.

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Deň pedagógov v Mestskom kultúrnom stredisku
(Foto: Zoltán Schnelczer)

Samospráva



28 FIĽAKOVSKÉ ZVESTI6 Šport 286 FÜLEKI HÍRLAPSport

Oblastné
majstrovstvá

jednotlivcov v stolnom
tenise – 22. január 2017
Telocvičňa Základnej školy L. Mocsáryho na 
Farskej lúke vo Fiľakove sa počas štvrtej ja-
nuárovej nedele naplnila hráčmi a fanúšikmi 
stolného tenisu. Po prvýkrát v histórii stolno-
tenisového klubu v našom meste sa tu konali 
oblastné majstrovstvá v tejto športovej discip-
líne. Tridsať hráčov registrovaných na súpis-
kách družstiev Oblastného stolnotenisového 
zväzu Rimavská Sobota, ktorý zastrešuje sú-
ťaže jednotlivcov a družstiev v okresoch Ri-
mavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár 
a Revúca si tu v priateľskej atmosfére zmeralo 
svoje sily a predviedlo svoje ping-pongové 
umenie. 
V dvojhrách sa najviac darilo hráčom z klubu 
Mladosť Relax Rimavská Sobota „B“ Jurajovi 
Janíčkovi a Tomášovi Zelezníkovi, ktorí obsa-
dili prvé dve miesta. Bronz si vybojoval Mirko 
Tichý z STK Tomášovce. Vyššie spomínaní 
hráči Janíček a Zelezník zvíťazili i v súťaži 
štvorhry. Druhé miesto patrilo Á. Súthovi a J. 
Kremnickému z TJ Balog nad Ipľom/Malá 
Čalomija, tretie miesto dvojici O. Kocúr / M. 
Goljan z STK Tomášovce „A“. Hráči na pr-
vých troch miestach v dvojhre i štvorhre obdr-
žali športový pohár, diplom a malé vecné ceny.
Veľmi dobré podmienky a celkovo kvalitnú or-
ganizáciu podujatia ocenili všetci zúčastnení 
hráči. Vďaka za to patrí výkonnému výboru 
oblastného stolnotenisového zväzu na čele s 
jeho predsedom Ing. L. Slancom a za domá-
cich vedúcemu STK Fiľakovo „B“ Mgr. Gab-
rielovi Pálovi a všetkým jeho spoluhráčom. 
Poďakovanie za celoročnú podporu stolného 
tenisu v našom meste patrí primátorovi mesta 
Mgr. Attilovi Agócsovi, PhD, prezidentovi Fi-
ľakovského telovýchovného klubu Mgr. Atti-
lovi Visnyaimu a v neposlednom rade i Mgr. 
Š. Šimkovi, riaditeľovi základnej školy za po-
skytnutie priestorov telocvične.

Gabriel Pál, STK FTC Fiľakovo

Oblastné
majstrovstvá

jednotlivcov v stolnom
tenise – 22. január 2017

Ešte na jeseň, hneď po ukončení jesennej časti 
3. ligy vo futbale sa vo fiľakovskom FTC zača-
lo hovoriť o zmene trénera mužstva FTC A. Jed-
nak kvôli snahe udržať účasť tohto mužstva v 
3. lige, ale aj pre jeho osobné zámery. Prezident 
FTC Attila Visnyai o tomto kroku hovorí: „Na 
zasadnutí Správnej rady OZ FTC v decembri sa 
jej členovia rozhodli odvolať trénera nášho 
„A“ mužstva Csabu Tótha, ktorému sa však 
všetci chceme týmto poďakovať nielen za jeho 
prácu s týmto mužstvom, ale aj za všetko, čo od-
viedol vo vedení FTC, ako hráč, či pri práci s do-
rastom. Keďže má svoje plány v osobnom ži-
vote iným smerom, želáme mu v pracovnom i 
osobnom živote veľa úspechov. Ponukou tré-
novať naše Áčko sme oslovili niekoľko kandi-
dátov. Medzi nimi aj Jozefa Pisára z Rimavskej 
Soboty, ich dlhoročného hráča a funkcionára, s 
ktorým som mal tú možnosť v minulosti viac-
krát spolupracovať. Jeho záujmu sme sa všetci 
potešili a verím, že aj s jeho pričinením sa nám 
podarí v 3.lige zotrvať. Našu plnú podporu a po-
moc má už teraz, takže mu želáme veľa trpezli-
vosti, tvorivosti a samozrejme spokojnosti s je-
ho novými zverencami.“  Zloženie „A“ muž-
stva však prejde ešte aj ďalšími zmenami, keď-
že odišli z neho hráči Varga Gregor – Hajnáčka, 
Mário Sulcz – Somos SE, Csaba Kalácska – 
SBTC Salgotarján, Leandro Silva Lopes – ŠK 

Novohrad, Charles Tucci Borato – ŠK Novo-
hrad, Kasza Richard - Jesenské. Káder posilnia 
noví, dokonca aj legionári zo Srbska, Nigérie a 
Kanady. Ich prestupy sú ešte v štádiu riešenia a 
budú oznámené verejnosti. Taktiež sa vracia z 
hosťovania Juraj Lipták a na skúške sú z Ra-
dzoviec Baláž Dominik a Štefan Lažík, ktorí v 
príprave zapadli a tréner s nimi bude v 3. ligo-
vom kádri rátať.
Pri svojom prvom stretnutí s futbalistami Áčka 
sa s nimi nový tréner nielen zoznamoval, ale 
predbežne načrtol svoj plán tréningov, príprav-
ných zápasov, stratégiu a svoje zámery na dopl-
nenie mužstva. V tom čase väčšinu hráčov poz-
nal len z návštevy našich zápasov ako fundo-
vaný divák, takže aj vzájomnému spoznávaniu 
sa venuje určitý krátky čas. Veľká reorganizá-
cia čaká aj ligové súťaže, ale k tejto téme sa 
vrátime inokedy v inom príspevku. Na záver 
ešte pozvánka na zápasy, ktoré FTC A čakajú v 
najbližšom čase. V 3.lige privítajú doma tieto 
kluby: 26.3. – Makov, 9.4. – Liptovský Hrá-
dok, 23.4. – Krásno, vonku ich prvý zápas čaká 
18.3. v Čadci, 2.4. cestujú do Detvy, 16.4. bude 
derby v Lučenci a 30.4. pôjdu do Novej Bane. 
Zaujímavé budú aj prípravné zápasy 4.3. – Veľ-
ký Krtíš a 12.3. – Hnúšťa.

Attila Visnyai, FTC Fiľakovo, -ic-

11. februára 2017 sa skončil 14. roč-
ník Balex Trade Futsal Ligy vo Fiľakove. Fa-
núšikovia futsalu a aj hráči družstiev si prišli 
na svoje, liga bola plná pekných futsalových 
akcií a krásnych gólov. Osem družstiev zvád-
zalo boje 14 sobôt o konečné umiestnenie. Ko-
nečné umiestnenie bolo nasledovné.
1.miesto The Beatles; 2.miesto FC Thorma; 
3.miesto Mladé pušky; 4. miesto Energy 
team; 5. miesto Starvys; 6. miesto Galaxy; 7. 
miesto Mimel; Team Keram odstúpil zo súťa-
že. Najlepší strelec Botoš Attila z The Beatles; 
Mladý talent Keszi Adam z Galaxy; Najlepší 
brankár Csongor György; Cenu Fair Play 
získal Starvys
Ďakujem pánovi Alexandrovi Balogovi za 
sponzorské zastrešenie celej Balex Trade ligy, 
pánovi primátorovi Attilovi Agócsovi za fi-
nančnú podporu, pánovi riaditeľovi ZŠ L. Mo-
csáryho s vyučovačím jazykom maďarským 
na Farskej lúke pánovi Štefanovi Šimkovi za 
priestory.
Poďakovanie patrí aj ostatným sponzorom za 
podporu, v neposlednom rade hráčom za 
predvedené výkony. Prajem všetko dobré, 
hlavne zdravie a úspechy v športe aj v bežnom 
živote všetkým.

Stanislav Villányi, organizátor

A polgármester vándorserlegé-
ért kiírt újévi teketorna már több 

mint két évtizedes múltra tekint vissza. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel idén a ver-
seny több napon keresztül került lebonyolításra. 
A hivatalos megnyitóra szombaton, január 28-
án került sor. Flachbart Ladislav, az FTC teke-
szakosztályának elnöke a következő szavakkal 
nyitotta meg a versenyt: „A polgármester ván-
dorserlegéért folyó verseny 23. évfolyamához ér-
kezett. Az idei versenyen 18 csapat vesz részt, 
ebből 5 Magyarországról. A többiek túlnyomó-
részt hazaiak, valamint a városi tekeliga csapa-
tai, de érkeztek vendégcsapatok Rima-
szombatból, Zólyombrézóról (Podbrezová) és 
Zsarnócáról (Žarnovica) is.“ A megnyitón dr. A-
gócs Attila, városunk polgármestere is üdvözöl-
te a jelenlévőket, kiemelte a füleki tekézők kivá-
ló eredményeit, de kitért annak az összetartó erő-
nek és elszántságnak a jelentőségére is, amely 
oly jellemző a tekeszakosztály tagjaira, hogy a 
városvezetés és a támogatók segítségével minél 
jobb verseny- és edzésfeltételeket tudjanak te-
remteni. Örömteli tény, hogy egyre több fiatal 
kezd hódolni a tekesportnak, akik közül néhá-
nyan már országos méretben is nevet szereztek 
maguknak. A tekecsarnokban mind a négy ver-
senynap során kitűnő hangulat uralkodott. Min-
den csapat igyekezett maximális erőbedobással 
küzdeni, de szurkolt az ellenfeleknek is. A csü-
törtöki versenynapon a versenyzők megemlé-
keztek Knapp Géza halálának szomorú első év-
fordulójáról, aki hosszú évekig az A csapat játé-
kosa majd edzője volt. 
Néhány mérkőzést, nemcsak a szombatiak kö-
zül, megtekintett Visnyai Attila, az FTC elnöke 
is, aki a verseny kapcsán kijelentette: „Nagy ö-
röm számomra, hogy immár 6. alkalommal 
vehettem részt ezen a gazdag hagyományokkal 
rendelkező versenyen. Mint a sportklub elnöke 
szívesen támogatom a labdarúgó-szakosztály 
mellett más szakosztályok munkáját is, így a ta-
lán legnépszerűbb tekeszakosztályét is. A teké-
zők eredményeikkel sikeresen öregbítik váro-
sunk hírnevét, hiszen a legmagasabb osztály-
ban, az extraligában versenyeznek. A klubveze-
tés igyekszik megfelelő feltételeket biztosítani a 

szakosztály munkájához. Ebben az évben az 
egyik öltöző átépítését vettük tervbe, ezáltal már 
minden helyiség rendezett állapotban lesz. Meg 
kell azonban említeni, hogy ez főleg a tekeszak-
osztály lelkes tagjainak érdeme. A város anyagi 
támogatását leszámítva szinte minden munkát a 
szakosztály tagjai végeznek, gyakran családtag-
jaik bevonásával, állandóan újítva, fejlesztve a 
tekecsarnokot.“
A tekecsarnokban a hét szinte minden napján 
pezsgő élet zajlik. Az egyes bajnokságokban ver-
senyző csapatok edzésein kívül itt rendezik a vá-
rosi tekeliga küzdelmeit, de egyéb iskolai teke-
versenyeket is.
Örömteli tény a fiatalok egyre nagyobb érdeklő-
dése, de szeretnénk egy szélesebb szurkolói bá-
zist is kialakítani, akik a hazai mérkőzéseken 
buzdításukkal segítenék csapatainkat a még 
jobb eredmények eléréséhez. Elvégre extraligás 
mérkőzéseket nem mindenhol láthat az ember! 
Zárásképpen ismertetjük az újévi torna végered-
ményét. Részletes információk és képanyag a 
versenyről az alábbi közösségi oldalon – 
www.facebook.com/ftcko –, illetve weboldalon 
– http://www.ftcfilakovo.sk/Kolky.php – talál-
ható. Minden tekézőnek nagyon sok sikert kívá-
nunk, MINDENT BELE! 
A Polgármester vándorserlegéért rendezett újévi 
teketorna végeredménye:
Csapatok: 1. Kazincbarcika, MO (2380 fás telje-
sítménnyel), 2. Podbrezová férfi csapata (2314 
fa), 3. Žarnovica (2309 fa) – megj.: 4. hely – 
FTC A – (2236 fa), 5. hely – FTC B (2221 fa)
Egyéni verseny – Férfiak: 1. Ander Tamás, 
Kazincbarcika, MO (627 fa), 2. Szabó Zoltán, 
Kazincbarcika, MO (623 fa) 3. Hakkel László, 
SV Etes, (MO – 599 fa); Nők: 1. Poliaková Jan-
ka, Podbrezová (577 fa), 2. Bábelová Magdalé-
na, Happy team (546 fa), 3. Pastoráková Jana, 
Happy team (537 fa)
Serdülők – diákok: 1. Mihali Daniel (548 fa), 2. 
Gallo Erik (529 fa), 3. Mag Viliam (525 fa) – 
valamennyien: FTC – serdülők.

Cíferová Iveta és Flachbart Ladislav,
FTC Tekeszakosztály (Ford.: lsz)

Január negyedik vasárnapján asztalitenisz-
játékosokkal, valamint -szurkolókkal telt meg 
a füleki Mocsáry Lajos Alapiskola tornaterme. 
A füleki asztalitenisz-klub történetében ez volt 
az első alkalom, hogy a sportág területi bajnok-
sága Füleken került megrendezésre. A Rima-
szombati, Losonci, Nagykürtösi, Poltári és 
Nagyrőcei járásokban zajló egyéni és csapat-
versenyeket patronáló Rimaszombati Területi 
Asztalitenisz Szövetség jegyzékén regisztrált 
csapatok harminc játékosa mérte össze erejét, 
valamint mutatta be játéktudását barátságos 
légkörben. 
Az egyéni játszmában a legsikeresebbek a Mla-
dosť Relax Rimavská Sobota (Rimaszombat) 
klub „B“ csapatának játékosai – Janíček Juraj 
és Zelezník Tomáš – voltak, akik az első két he-
lyezést nyerték el. A bronz fokozatot az STK 
Tomášovce (Losonctamási) játékosa, Tichý 
Mirko szerezte meg. Az elsőként említett ver-
senyzők nyerték meg a versenyt páros játékban 
is. A második helyen a TJ Balog nad Ip-
ľom/Malá Čalomija (Ipolybalog-Kiscsalomja) 
tagjai – Sútha Á. és Kremnický J. –, a harmadik 
helyen az STK Tomášovce (Losonctamási) 
„A“ párosa – Kocúr O. / Goljan M – végeztek. 
Az egyéni és páros játszmák első három helye-
zésének dobogósai serleget, oklevelet és ki-
sebb jutalomdíjakat kaptak. 
Az esemény kiváló körülményeit és összessé-
gében színvonalas szervezését minden részt-
vevő játékos nagyra értékelte. Köszönet jár a 
Területi Asztalitenisz Szövetség végrehajtó bi-
zottságának és elnökének, L. Slanec mérnök úr-
nak, valamint a hazai képviselet tagjainak, az 
STK Fülek „B“ vezetőjének, Pál Gabrielnek és 
minden csapattársának. Köszönet illeti dr. A-
gócs Attila polgármestert az asztalitenisz fo-
lyamatos támogatásáért városunkban, Visnyai 
Attilát, a füleki FTC elnökét, és nem utolsósor-
ban Šimko Istvánt, az alapiskola igazgatóját, 
amiért helyet biztosított a bajnokságnak az 
iskola tornatermében.

Pál Gabriel, FTC Fülek,
Asztalitenisz-szakosztály (Ford.: dp)

Közvetlenül a 3. liga őszi idényének végeztével, 
az FTC labdarúgó-szakosztályában felvetődött 
egy estleges edzőváltás szükségessége az A csa-
pat élén. Elsősorban a 3. ligában való bennmara-
dás biztosítása, másrészt az edző más irányú sze-
mélyes ambíciói voltak a váltás fő okai. Az FTC 
labdarúgó-szakosztályának vezetősége decem-
beri ülésén úgy határozott, hogy a jelenlegi veze-
tőedző, Tóth Csaba megbízását megszünteti. A 
szakosztály vezetősége ezúton szeretné neki 
megköszönni nemcsak edzői munkáját, hanem a 
szakosztály vezetésében végzett egyéb tevé-
kenységét is, valamint a serdülők nevelésében 
végzett munkát. Mivel személyes tervei más irá-
nyúak, ezúton kívánunk neki további sok sikert, 
mind a szakmai, mind a magánéletben. Az A csa-
pat megüresedett edzői posztjára több jelölt neve 
is felmerült. A jelöltek között volt a többéves ta-
pasztalattal rendelkező rimaszombati Pisár Jo-
zef, akivel a múltban már többször eredménye-
sen dolgoztam együtt. Örömmel fogadtuk érdek-
lődését, és reméljük hatékony munkájával sike-
rül neki csapatunkat benntartani a 3. ligában. Az 
új edző élvezi a vezetőség teljes bizalmát, s kívá-
nunk neki eredményes munkát, türelmet, kreati-
vitást a csapattal való munkához. Az A csapat ke-
rete is megváltozik a tavaszi idényre. A csapattól 
távoztak: Varga Gergő – Ajnácskő, Sulcz Mário 
– Somos SE, Kalácska Csaba – SBTC Salgótar-
ján, Leandro Silva Lopes – ŠK Novohrad, Char-

les Tucci Borato – ŠK Novohrad, Kasza Richard 
– Feled. A keretet megerősítjük, több idegen-
légióst várunk Szerbiából, Nigériából és Kana-
dából. Az ő átigazolásuk folyamatban van, amint 
lezárul az átigazolási procedúra, nevüket ismer-
tetjük a nyilvánossággal. Kölcsönből visszatér 
Lipták Juraj, s próbajátékon van Ragyolcról 
Baláž Dominik és Lažík Štefan. A félkészülés so-
rán mindkét játékos elnyerte az új vezetőedző 
tetszését, így valószínűleg az ő leigazolásukra is 
sor kerül. Az A csapattal való első találkozás so-
rán az új edző nemcsak a játékosokkal ismerke-
dett, hanem vázolta az edzéstervet, a felkészülési 
mérkőzéseket, taktikai elképzeléseit, valamint a 
keret megerősítésére irányuló terveit is.
A játékosok túlnyomó részét csupán mint néző is-
merte a mérkőzésekről, így a kölcsönös ismerke-
désre is fordít egy kis időt. A liga átszervezésére 
irányuló tervekről a közeljövőben számolunk 
majd be. Zárásképpen szeretnénk meghívni 
szurkolóinkat a tavaszi idény mérkőzéseire, ame-
lyek időpontjai a következőképpen alakultak: 
Hazai mérkőzések időpontjai: 3.26. – Tren-
csénmakó, 4.9. – Liptóújvár, 4.23. Ószéplak. Az 
idegenbeli mérkőzések 3.18. Csaca, 4.2 Gyetva, 
4.16. a hagyományos derbi Losonccal, 4.30. Új-
bánya. Érdekesnek ígérkezik két felkészülési 
mérkőzés 3.4. Nagykürtös, valamint 3.12. 
Nyustya ellen.

Visnyai Attila, FTC Fülek, -ic- (Ford.: lsz)

2017. február 11-én fejeződött be a Ba-
lex Trade Futsal Bajnokság Füleken. A terem-
foci kedvelői és az egyes csapatok játékosai 
élvezték a küzdelmeket, a szép akciókat, 
valamint a gyönyörű gólokat. 14 szombaton át 
nyolc csapat küzdött az elsőségért.
A végső sorrend a következőképpen alakult:
1. hely The Beatles; 2. hely FC Thorma; 3. hely 
Mladé pušky; 4. hely Energy team; 5. hely 
Starvys; 6. hely Galaxy; 7. hely Mimel; A Team 
Keram csapata visszalépett a versenytől; A 
gólkirályi címet Botoš Attila, a The Beatles já-
tékosa nyerte; A fiatal tehetség kategória győz-
tese Keszi Adam lett a Galaxy csapatból; Leg-
jobb kapus kategóriában Csongor György vég-
zett az élen; fair play díjjal a Starvys csapatot 
jutalmazták. 
Szeretnénk köszönetet nyilvánítani Balog Sán-
dor úrnak a Balex Trade Bajnokság anyagi hát-
terének biztosításáért, dr. Agócs Attila polgár-
mester úrnak az anyagi támogatásáért, továbbá 
Šimko István úrnak, a Mocsáry Lajos Alapisko-
la igazgatójának a termek biztosításáért. Kö-
szönettel tartozunk az összes többi támoga-
tónknak, nem utolsósorban a játékosoknak a 
versenyeken nyújtott teljesítményükért. Min-
denkinek csupa jót kívánok, egészséget, sikert 
úgy a sport terén, mint a magánéletben is.

Villányi Stanislav, szervező (Ford.: dj)

Novoročný turnaj o Pohár 
primátora v kolkoch má vo 
Fiľakove viac ako 20 ročnú 

históriu. Pre veľký záujem 
sa tak ako po minulé roky, 

rozložil na niekoľko hracích dní, 
no jeho hlavný a zároveň oficiálne otvárací deň 
bol v sobotu 28. januára. Ladislav Flachbart, 
predseda KO FTC Fiľakovo pri zahájení turnaja 
povedal: „Prebieha nám 23.ročník turnaja o 
Putovný pohár primátora mesta v kolkoch, 
máme tu 18 družstiev, z toho 5 je z Maďarska, 
ostatné sú zväčša naše domáce, alebo z mestskej 
kolkárskej ligy a máme tu aj hostí z Rimavskej 
Soboty, Podbrezovej a zo Žarnovice.“ Na 
otvorení turnaja pozdravil všetkých prítomných 
aj primátor mesta Mgr. Attila Agócs, PhD., ktorý 
vyzdvihol nielen kvalitné športové výsledky 
fiľakovských kolkárov, ale aj ich nesmiernu 
súdržnosť a ochotu venovať čas tomu, aby si s 
podporou mesta a vedenia FTC, prípadne 
sponzorov, oni sami vytvárali kvalitné podmien-
ky na tréningy a súťaže. Je veľmi potešujúce, že 
sa tomuto športu venuje čoraz viac mladých 
ľudí, ktorí sa nestratia ani v celoslovenskom 
meradle. Športová nálada v kolkárni bola po 
všetky 4 hracie dni veľmi dobrá. Každé družstvo 
sa snažilo dať do svojej hry maximum, ale fan-
dilo sa aj súperom. Počas štvrtkového zápolenia 
si všetci účastníci pripomenuli aj smutné prvé 
výročie úmrtia dlhoročného hráča a trénera „A“-
čka Gejzu Knappa. 
Niekoľko zápasov, a to nielen v sobotu, si osob-
ne pozrel aj prezident FTC Mgr. Attila Visnyai, 
ktorý sa na margo turnaja, ale i kolkárskeho 
športu vyjadril takto: „ Som rád, že som sa mo-
hol zúčastniť už po šiesty rok tohto turnaja o Po-
hár primátora mesta v kolkoch, ktorý tu má silnú 
tradíciu. Ako prezident klubu rád podporujem 
okrem futbalu aj iné športy, medzi tie asi najob-
ľúbenejšie vo Fiľakove, určite patria kolky, veď 
ich mužstvo hrá najvyššiu slovenskú súťaž – ext-
raligu, ďalšie majú v 1.lige a týmto robia kvalit-
né dobré meno nášmu FTC a mestu Fiľakovo. Aj 
naše vedenie sa im snaží vytvárať kvalitné pod-

mienky, tento rok sa nám podarilo zahrnúť do na-
šich plánov prerábku jednej šatne a tým by mali 
mať kolkári všetky priestory spravené. Musím 
však povedať, že je to v podstate hlavne ich zá-
sluha, lebo okrem finančnej podpory mesta je 
potrebné zabezpečiť prevedenie konkrétnych 
prác, na ktorých sa podieľajú oni osobne, 
udržiavaniu a zveľaďovaniu celej kolkárne sa 
pravidelne venujú celé rodiny.“ 
Na fiľakovskej kolkárni to žije takmer každý 
deň v týždni, okrem tréningov všetkých kategó-
rií a stálych súťaží (extraliga, 1.liga, majstrov-
stvá kraja, aj SR – niektoré vybrané kategórie) sa 
tu hrajú aj zápasy mestskej ligy, či školské turna-
je. Spomínaný záujem mládeže a detí o tento 
šport všetkých zainteresovaných teší, no dopria-
li by sme im určite aj väčší záujem verejnosti a 
silnú divácku kulisu. Extraliga sa totiž len tak ho-
cikde nehrá. Nuž a na záver vám prinášame 
stručný tabuľkový prehľad konečných výsled-
kov Novoročného turnaja, podrobnejšie infor-
mácie a fotografie z neho nájdete na ich face-
bookovej stránke: www.facebook.com/ftcko 
alebo na webovej stránke: http://www.ftcfilako 
vo.sk/Kolky.php. Všetkým kolkárom a kolkár-
kam v našom FTC želáme po celý rok HODU 
ZDAR !
Výsledky Novoročného turnaja o Pohár primá-
tora v kolkoch:
Družstvá: 1. Kazincbarcika, MR (2380 zhode-
ných kolov) 2. Podbrezová muži (2314 zk), 3. 
Žarnovica (2309 zk); pozn.: 4. FTC A – (2236 
zk), 5. FTC B (2221 zk)
Jednotlivci – Muži: 1. Ander Tamás, Kazincbar-
cika, MR (627 zk), 2. Szabó Zoltán, Kazincbar-
cika, MR (623 zk), 3. Hakkel László, SV Etes, 
MR (599 zk)
Ženy: 1. Poliaková Janka, Podbrezová (577 zk), 
2. Bábelová Magdaléna, Happy team (546 zk), 
3. Pastoráková Jana, Happy team (537 zk);
Dorast a žiaci: 1. Mihali Daniel (548), 2. Gallo 
Erik (529), 3. Mag Viliam (525) – všetci FTC 
dorast

Iveta Cíferová a Ladislav Flachbart, KO FTC
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