
Primátor Attila Agócs (vpravo) so starostami 
a primátormi na novoročnom prijatí u prezidenta 

SR Andreja Kisku (tretí zľava).
(Foto: Archív Attilu Agócsa)
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Prvý ročník podujatia Novoročný výstup na 
Fiľakovský hrad zožal obrovský úspech. Počas 
sviatku Troch kráľov zavítalo na hrad rekord-
ných asi tisícdvesto ľudí. Najväčším lákadlom 
bolo sprístupnenie dvoch chodieb pod hradom, 
s ktorými má Hradné múzeum do budúcna 
ďalšie plány.

Nečakaný úspech

Výstup na Fiľakovský hrad zorganizovali pra-
covníci Hradného múzea spontánne. „Vymys-
leli sme to, aby sa ľudia po sviatkoch trochu po-
prechádzali na vzduchu. Chceli sme im predsta-
viť aj novootvorené chodby ešte pred zariade-
ním interiéru, nečakali sme však takúto vysokú 
účasť,“ povedala riaditeľka múzea Viktória 
Tittonová s tým, že pôvodne očakávali len 
približne stovku návštevníkov. Pre nich pri-
chystali na hornom hrade varené víno a čaj, ne-
skôr bol súčasťou podujatia aj lov na netopiere 
v podzemných chodbách. Program napokon na 
hrad prilákal viac ako tisícku ľudí. „Trochu sme 
sa aj zľakli toho davu, ale napokon sa nám po-
darilo všetko celkom dobre zvládnuť. Vzhľa-
dom na tento záujem sa už teraz tešíme na ďalší 
ročník,“ dodala riaditeľka s úsmevom.

Myšlienka podujatia pochádza od Mariana Me-
siarika z múzea. „Na Troch kráľov sa organizu-
jú rôzne výstupy na končiare a tak mi napadlo, 
prečo nezorganizovať výstup na náš hrad. Ja 
osobne som čakal možno tridsať ľudí. Potom 
prišiel nápad spojiť výstup s otvorením pod-
zemných chodieb, keďže o to bol záujem. Napo-
kon počet účastníkov konkuroval aj tomu z Noci 
múzeí a galérií, ktorú však pripravujeme me-
siace dopredu,“ povedal Mesiarik.

Tajomné chodby

Verejnosti sprístupnili dve chodby s dĺžkou 25 a 
65 metrov, ktoré boli ešte donedávna zaplnené 
odpadkami a ich vchody boli zamurované. V mi-
nulom roku ich však pracovníci múzea vyčistili 
a začali ich bližšie skúmať. „Bližším bádaním 
sme zistili, že boli vystavané počas II. svetovej 
vojny ako protiletecké kryty pre obyvateľov oko-
lia. Dôkazom sú najmä ich tri lomy, ktoré boli 
pre podobné kryty typické,“ povedal Mesiarik s 
tým, že chodby boli zhotovené banským raze-
ním pravdepodobne v rokoch 1943 – 44.
Počas bádania po pôvode chodieb začali pra-
covníci múzea zbierať fotografie a predmety, z 
ktorých chcú vytvoriť novú expozíciu o živote 

Fiľakova v rokoch 1938 – 45. Inštalovať ju plá-
nujú v dlhšej zo sprístupnených chodieb. „Bude 
osvetlená a mala by byť sprevádzaná aj zvuko-
vými efektmi. Všetko však závisí od podaného 
projektu,“ povedal Mesiarik s tým, že otvoriť ju 
plánujú v máji počas Noci múzeí. Prekvapenia 
chystajú aj vo veži hradu. „To si však zatiaľ ne-
cháme pre seba,“ zakončil s úsmevom.

Klaudia Kovácsová
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Druhá časť

V oblasti rozvoja infraštruktúry kľudne môžeme 
nazvať uplynulý rok aj rokom chodníkov a par-
kovísk vo Fiľakove. Popritom, že sa nám vlani 
podarilo pokryť vynoveným asfaltom rekordné 
množstvo ulíc, vybudovali sme aj nové chodní-
ky v dĺžke viac ako 660 metrov na Mlynskej uli-
ci („Šídska cesta”) a medzi parkoviskom pri Tes-
cu a ulicou Kalajovou. Obnovil sa aj povrch uli-
ce z dlažobných kociek pred Vigadom, na Bis-
kupickej ulici zase bol na úseku medzi Billou a 
autobusovou zastávkou nahradený popraskaný 
povrch z liateho asfaltu chodníkom z betónovej 
zámkovej dlažby. Popri vybudovaní päťdesiat-
šesť miestneho nového parkoviska na Farskej 
lúke sa nám podarilo vytvoriť ďalších šestnásť 
parkovacích miest v okolí sídla bytového podni-
ku Filbyt. Toľko nových parkovacích miest ne-
bolo zriadených v meste dohromady za posled-
ných osem rokov. Po viacročnej príprave bol náš 
projekt, zameraný na úpravu ciest, vybudovanie 
parkoviska pre autobusy a osobné vozidlá a zria-
denie verejných toaliet pod hradom, ako aj pa-
miatkovej obnovy poslednej zachovanej veže 
mestskej hradby a niekoľkých častí hradu, posú-
dený ako úspešný v rámci programu cezhranič-
nej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 
(Interreg). Proces verejného obstarávania ohľa-
dom plánovanej investície už bol odštartovaný, 
predpokladáme, že v lete 2018 môžu byť začaté 
aj stavebné práce týkajúce sa rozsiahlej plochy a 
viacerých objektov. Po dobrých desiatich ro-
koch od ukončenia prvej etapy, v ktorej bola re-
konštruovaná Podhradská ulica, sa tak môže za-
čať druhá fáza revitalizácie podhradia. Deklaro-
vaným zámerom vedenia mesta je podnietiť 
touto investíciou miestnych podnikateľov, aby 
svoje plánované investície umiestňovali znovu 

– podobne ako tomu bolo po rekonštrukcii Pod-
hradskej ulice – do doteraz zanedbanej časti his-
torického jadra mesta za účelom jeho spoločné-
ho zapojenia do života nášho mesta. V zmysle 
dohody uzavretej s poslancami mestského za-
stupiteľstva sme pokračovali vo vykupovaní za-
nedbaných nehnuteľností v tých častiach Fiľa-
kova, kde kazia estetický dojem z mesta. Samo-
správa roku 2017 iniciovala odkúpenie dvoch 
obytných domov: chátrajúci a vyhorený dom Gu-
bányiovcov na ulici Čsl. armády, ako aj rozosta-
vaný dom na rohu Jilemnického a Hlavnej ulice. 
V prípade prvého ešte nebolo uzavreté zdĺhavé 
majetkovo-právne konanie. Budova môže 
prejsť do vlastníctva mesta pravdepodobne vo 
februári 2018. Podľa našich plánov jej rekon-
štrukciu vykoná mestský bytový podnik Filbyt, 
aby v nej následne vytvoril dva nájomné byty. V 
druhej budove chce samospráva použitím zdro-
jov z EÚ zriadiť komunitné centrum.
V oblasti školstva sa pokračovalo v čiastočnej 
obnove budovy materskej školy na Daxnerovej 
ulici. Mesto z vlastných zdrojov zabezpečilo vý-
menu rozsušených drevených okien budovy B 
na plastové výplne otvorov, čím sa zvýši jej 
energetická efektívnosť. Veľkou radosťou nás 
naplnila úspešnosť nášho projektu, ktorý sme po-
dali na komplexnú rekonštrukciu materskej ško-
ly na Štúrovej ulici v rámci Integrovaného regio-
nálneho operačného programu. Väčšiu časť sta-
vebných prác by sme chceli v závislosti od vý-
sledku procesu verejného obstarávania načaso-
vať na obdobie letných prázdnin.
Ďalej sme napredovali aj v oblasti športového ži-
vota Fiľakova. Použitím zdrojov získaných z ús-
pešných projektov sa obnovila atletická infra-
štruktúra štadiónu FTC a prostredníctvom Slo-
venského futbalového zväzu sme dostali od mi-

nisterstva školstva dotáciu v sume 25 tisíc eur na 
rekonštrukciu telocvične štadiónu. Začiatok 
prác predpokladáme na jar. S pomocou mesta 
mohla byť oživená aj športová disciplína s dlhou 
tradíciou – fiľakovské zápasenie. 
Na hrade aj vlani prebiehali renovačné práce 
vďaka dvom úspešným projektom podporova-
ným ministerstvom kultúry. Vďaka finančnej 
podpore v celkovej sume 54 tisíc eur sme pokra-
čovali v archeologickom prieskume stredného 
hradu, prípravách vybudovania odvodňovacie-
ho systému a v projektovaní ďalšieho rozvoja. 
Obnovila sa hradná brána vedúca do zwingera, 
ako aj oblúk vstupnej bráničky zo stredného hra-
du do horného hradu. V roku 2017 sa podarilo do-
siahnuť na ministerstve, aby fiľakovský hrad bol 
zaradený do zoznamu národných kultúrnych pa-
miatok s prioritou ochrany a obnovy, ktorý bol 
schválený aj na úrovni vlády. Pre samosprávu sa 
tým otvárajú ďalšie možnosti na podávanie pro-
jektov. Vďaka úspešným projektom Hradného 
múzea mohla táto inštitúcia, ktorá oslavovala de-
saťročie svojej existencie, obnoviť svoju stálu 
expozíciu. Vďaka týmto krokom sa tiež zvýšila 
návštevnosť hradu. V rámci spolupráce s cirkva-
mi samospráva v roku 2017 prispela na renová-
ciu katolíckeho kostola sumou 10 tisíc eur.

Pokračovanie na strane 2.
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Umiestnenie zastávky Čas Umiestnenie zastávky Čas

Farská lúka  činžiaky – každý vchod 14,30 – 15,00
Tulipánová, Ružová, Kvetná, Fialková 14,30 – 15,00

Moyzesova, J. Kalinčiaka, Odborárska, B.S. Timravy 15,00 – 15,15

Záhradnícka, Parková, Sládkovičova, Hollého 15,15 – 16,00 B. Bartóka, Jókaiho, Čajkovského 15,00 – 15,15

Biskupická, Nám. slobody, Školská, Mocsáryho 16,00 – 16,30
Hviezdoslavova, Jánošíkova, Gorkého, Poľná, Kalajova 15,15 – 17,00

1. mája, Čsl armády, Mládežnícka, Kukučínova 16,30 – 17,30

Termín zberu: každý prvý týždeň v mesiaci – ŠTVRTOK
1. február, 1. marec, 5. apríl, 3. máj, 7. jún, 4. júl,

 2. august, 6. september, 4. október, 8. november, 6. december

Zber papiera 
v meste Fiľakovo
Zber papiera 
v meste Fiľakovo

Termíny zberu: každý prvý týždeň v mesiaci – PIATOK
2. február, 2. marec, 6. apríl, 4. máj, 8. jún, 6. júl, 3. 

august, 7. september, 5. október, 9. november, 7. december

Významné kroky vykonalo mesto aj v rozširo-
vaní zahraničných vzťahov. Na základe zmluvy 
o družobnom styku sme spolupracovali v roku 
2017 s mestom Szigethalom v štyroch oblas-
tiach – šport, zachovávanie historických tradí-
cií, kultúra a tábory pre deti. Vďaka projektu, rea-
lizovanému v rámci programu EÚ Európa pre ob-

čanov s dotáciou 150 tisíc eur sa na jeseň zúčast-
nili na konferencii o sociálnych podnikoch u-
sporiadanej vo Fiľakove zástupcovia deviatich 
krajín. 
Rozšíril sa kamerový systém mestskej polície a 
na naše veľké potešenie bol úspešný tiež projekt 
na opätovnú aktiváciu rómskej občianskej 
hliadky s rozšírenou základňou. Poriadková 
služba, ktorá pôsobila v posledných dvoch ro-
koch len ako dvojčlenná, bude môcť fungovať 

počas ďalších troch rokov s ôsmimi členmi.
V sumáre – v roku 2017 sa nám vo Fiľakove po-
darilo naštartovať viacero strategicky rozhodu-
júcich procesov z hľadiska rozvoja mesta. Vďa-
ka výsledkom týchto projektovaní, povoľova-
cích konaní, podaných projektov a verejných ob-
starávaní môžu byť začaté na jar roku 2018 in-
vestície takého rozsahu a významu, ktoré môžu 
určiť tvár mesta na nasledujúce desaťročie.

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Fiľakovský hrad bol zaradený medzi národné 
kultúrne pamiatky s prioritou ochrany a ob-
novy. Mestu a Hradnému múzeu to otvorí nové 
možnosti získavania dotácií na obnovu hradu.
Aktualizácia zoznamu národných kultúrnych 
pamiatok s prioritou ochrany a obnovy bola 
schválená v rámci Stratégie ochrany pamiatko-
vého fondu na roky 2017-2022, ktorú vláda 
schvaľovala v decembri minulého roka. Podľa 
slov Konráda Rigóa, štátneho tajomníka Minis-
terstva kultúry SR, vznikol prvý zoznam v roku 
2012 a toto bola jeho druhá aktualizácia. 
„Nachádzajú sa v ňom pamiatky, ktoré akútne 
potrebujú údržbu. Preto pamiatky, ktoré sa v 
poslednom období podarilo obnoviť, boli zo zoz-
namu odstránené a také, ktoré sú v obnove ale-
bo ju akútne potrebujú, boli doňho pridané,“ po-
vedal štátny tajomník s tým, že do zoznamu pri-
budli aj najvýznamnejšie pamiatky jednotli-
vých regiónov, ktoré posudzovali pamiatkari a 
pracovníci ministerstva kultúry.

Významná pamiatka

O zaradenie Fiľakovského hradu do spomína-
ného zoznamu sa samospráva snažila celé roky. 
Podľa primátora Attilu Agócsa Fiľakovský 
hrad do zoznamu jednoznačne patrí, nakoľko je 
hradom nadregionálneho významu. „V niekto-
rých aspektoch patrí medzi najvýznamnejšie 
pamiatky svojho druhu aj v širšom stredoeu-
rópskom kontexte. Napríklad, jeho jadro tvorí 
románsky hrad vybudovaný ešte pred tatárskym 

vpádom v 13. storočí. Takýchto pamiatok je u 
nás málo. Rovnako aj ojedinelá technika použi-
tá pri jeho výstavbe dokazuje veľký význam hra-
du vo svojej dobe,“ povedal primátor a bývalý 
riaditeľ Hradného múzea. Okrem spomenutého 
je výnimočný geologickou skladbou hradného 
vrchu a originálnym zakomponovaním skal-
ného podložia do jeho architektúry. „Hrad tiež 
svojím vývojom od 13. do 17. storočia predsta-
vuje jeden z popredných príkladov premeny 
stredovekého šľachtického hradu na novovekú 
pevnosť,“ doplnil primátor.

Nové možnosti

Mestu a Hradnému múzeu zaradenie do zozna-
mu otvára nové možnosti pri podávaní projek-
tov a zvyšuje šancu na získavanie väčších balí-
kov peňazí na jeho ďalšiu obnovu. „Zaradenie 

do zoznamu zabezpečí zvýšenú pozornosť vy-
braným pamiatkam. Je možné pre vypisovate-
ľov grantových schém a dotácií pamiatky v ňom 
zaradené zvýhodniť. Je však na každom vypiso-
vateľovi či nejakým spôsobom danú pamiatku 
zvýhodní alebo nie,“ vysvetlil štátny tajomník. 
Pozornosť upriamil najmä na špeciálny pod-
program ministerstva kultúry, 1.6 Modernizá-
cia a komplexná rekonštrukcia národných kul-
túrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy, 
v ktorom sú dotácie prideľované výhradne 
NKP nachádzajúcim sa v danom zozname.
„Táto novinka nás v múzeu veľmi teší. Dúfame, 
že sa vďaka zaradeniu do zoznamu na náš hrad 
ešte viac upriami pozornosť a pomôže nám to 
napredovať pri jeho ďalšej obnove,“ vyjadrila 
sa riaditeľka Hradného múzea Viktória Titto-
nová.
Fiľakovský hrad sa na zoznam dostal ako jedi-
ný z regiónu, zo susedného pribudol zvolenský 
Pustý hrad. Vďaka rozsiahlym rekonštrukciám 
v posledných rokoch zo zoznamu vypadli Ha-
ličský a Vígľašský zámok i lučenecká synagó-
ga. V kategórii kaštieľov a kúrií pribudol kaš-
tieľ v Malých Zlievcach, z verejných stavieb 
Župný dom (reduta) v Rimavskej Sobote, z 
pamiatok histórie sa do zoznamu zaradili fara a 
pamätná tabuľa B.S. Timravy v Polichne. Me-
dzi technické pamiatky pribudla železnica v Ti-
sovci, v kategórii architektúry 20. stor. sa na zoz-
nam dostala vila s areálom v Lučenci.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Fiľakovský hrad sa stal pamiatkou s prioritou ochrany a obnovy

Fiľakovo bude v roku 2018 hospodáriť s histo-
ricky najvyšším rozpočtom. Prvýkrát presiahne 
sumu 10 miliónov eur. Takmer tretinu z tejto su-
my samospráva investuje do ďalšieho rozvoja 
mesta. Rozpočet schválili mestskí poslanci na 
svojom zasadnutí 14. decembra 2017.

Každé tretie euro na rozvoj

Mesto bude v roku 2018 hospodáriť s rekord-
ným rozpočtom takmer 11-miliónov eur. Snahu 
mesta o dynamický rozvoj preukazuje najmä ka-
pitálový rozpočet. Ten predstavuje balík peňazí, 
ktoré mesto v roku 2018 investuje do svojho ďal-
šieho rozvoja. Kapitálový rozpočet bude vo výš-
ke viac ako 4 milióny eur, z ktorých 1,8 milióna 
eur predstavujú financie získané z dotácií, 840-
tisíc eur sú vlastné prostriedky mesta a 1,4 
milióna eur je úver, ktorý si samospráva zobrala 
v roku 2017. 
„Je to pre nás historický moment. Podotýkam, že 
aj bez úveru by sme boli v rekordných číslach, 
rozpočet by bol takmer 10 miliónov eur. Najdô-
ležitejšie je, že takmer 32 percent, teda každé 
tretie euro z rozpočtu, pôjde na rozvoj mesta,“ po-
tvrdil primátor Attila Agócs s tým, že rozpočet 
môže v priebehu roka ešte narásť. „Obrazne 
povedané, máme nahodené udice a uvidíme, čo 
sa chytí. Riešime viacero projektov, ktoré nám v 
prípade schválenia dotácií môžu rozpočet ešte 

navýšiť,“ doplnil.

Rok prestavby a rekonštrukcií

Medzi dôležité investície budú v roku 2018 pat-
riť revitalizácie chodníkov v šiestich lokalitách, 
do ktorých mesto zainvestuje celkovo 106-tisíc 
eur. Do asfaltovania miestnych komunikácií po-
tečie 141-tisíc eur z vlastných prostriedkov mes-
ta. Okrem ciest sa z tohto balíka peňazí obnoví aj 
povrch parkoviska pri kultúrnom dome, ktorý je 
vo veľmi zlom stave. Ďalších 80-tisíc eur, tento-
krát hradených z úveru, pôjde na asfaltovanie 
cesty na Farskej lúke. 
Rok 2018 bude v meste aj rokom rekonštrukcií. 
Medzi najväčšie budú patriť zveľadenie podhra-
dia prostredníctvom cezhraničného projektu IN-
TERREG v hodnote takmer milión eur, vý-
stavba mestskej tržnice v hodnote 580-tisíc eur, 
rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu 
– sídla Mestského kultúrneho strediska – v hod-
note 950-tisíc eur, rekonštrukcia telocvične a 
časti budov v areáli FTC v hodnote 75-tisíc eur a 
rekonštrukcia budovy materskej školy na Štúro-
vej ulici v celkovej hodnote takmer 640-tisíc 
eur. Mesto tiež čaká na výzvu na vybudovanie 
denného stacionára pre seniorov, na ktorý má vy-
hradených 200-tisíc eur. Tie sa použijú buď na 
začatie prestavby vhodných priestorov vo vlast-
nej réžii, alebo v prípade úspešnosti projektu na 

jeho spolufinancovanie.
Investovať sa bude aj do rekonštrukcie kotolne 
budovy Vigadó, v ktorej sídlia Vlastivedné mú-
zeum a mestská knižnica, vybudovanie detské-
ho ihriska v mestskom parku či výmeny časti au-
tobusových zastávok v meste. „Čaká nás nároč-
ný, možno aj najnáročnejší rok v tomto voleb-
nom období. Verím však, že to bude stáť za to a 
opäť posunieme naše mesto výrazne dopredu,“ 
zakončil primátor.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Fiľakovský hrad sa stal pamiatkou s prioritou ochrany a obnovy

Mesto bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtomMesto bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom

Vážení obyvatelia!
Mesto sa na vás obracia so žiadosťou o spolu-
prácu pri vypracovaní nového Komunitného 
plánu sociálnych služieb (KPSS). V KPSS  
majú byť zohľadnené aj požiadavky obyvate-
ľov mesta. Svoje požiadavky môžete vyjadriť 
vyplnením dotazníka, ktorý je zverejnený na 
webovej stránke mesta  a je tiež k dispozícii v 
klientskom centre mestského úradu. Vyplne-
né dotazníky prosíme vrátiť do 28.2.2018. Za 
spoluprácu vopred ďakujeme.

PhDr. Andrea Mágyelová, 
prednostka MsÚ

Pokračovanie článku z titulnej strany

Odpočet�primátora�za�rok�2017Odpočet�primátora�za�rok�2017

Mesto Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie 
na jedno pracovné miesto samostatného od-
borného referenta referátu životného pro-
stredia a investícií na oddelení výstavby, ži-
votného prostredia a stratégie rozvoja na 
obdobie zastupovania počas MD a RD. 
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písom-
nú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť 
osobne do podateľne mestského úradu alebo 
zaslať poštou na adresu Mesto Fiľakovo, Mest-
ský úrad, Radničná 25, 98601 Fiľakovo. Obál-
ku označte: „VK ENVIRO“. Uzávierka na 
predloženie žiadostí o prijatie do zamestna-
nia je 22.02.2018 do 15:00 hod. Záujemcovia, 
ktorých písomné žiadosti do výberového kona-
nia boli doručené po termíne uzávierky, nebu-
dú zaradení do výberového konania. Výberové 
konanie sa uskutoční dňa 26.02. 2018 (ponde-
lok) o 10:00 hod. v priestoroch malej zasa-
dačky Mestského úradu Fiľakovo. 
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské 
vzdelanie v odbore „Environmentálne inži-
nierstvo“, resp. v príbuznom odbore.
Rámcová náplň práce a ostatné kritériá na u-
chádzačov sú k dispozícii na webovej stránke 
mesta a úradnej tabuli mesta.

Výberové konanie

Poslanci mestského zastupiteľstva vo Fiľakove 
schválili 8. januára na svojom mimoriadnom za-
sadnutí investičný zámer odkúpiť bytovku s 21 
nájomnými bytmi, kompletnou technickou 
vybavenosťou a prislúchajúcimi pozemkami na 
Mládežníckej ulici 1 od lučeneckej spoločnosti 
KP REALSTAV s.r.o. v hodnote viac ako jeden 
milión eur. Zároveň schválili s týmto zámerom 

súvisiace podanie žiadosti o dotáciu na Minis-
terstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvo-
ja SR (MDVRR SR) a úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania (ŠFRB).

Štartovacie byty

Nová bytovka na Mládežníckej ulici vznikla v 
minulom roku po prestavbe chátrajúcej budovy 

bývalého hotela Sputnik spoločnosťou KP RE-
ALSTAV s.r.o. so sídlom v Lučenci. Samosprá-
va Fiľakova má za cieľ odkúpiť tento bytový 
dom a rozšíriť tak fond mestských nájomných 
bytov. „Nové bytovky sa v meste nestavali prib-
ližne 18 rokov, s výnimkou bytovky pre margina-
lizované rómske komunity na Železničnej ulici v 
roku 2015. Nakoľko je o mestské nájomné byty 
záujem, rozhodli sme sa o túto novovzniknutú by-
tovku uchádzať,“ povedal primátor Attila Agócs 
s tým, že dotknuté 1-, 2- a 3-izbové byty by mali 
slúžiť najmä ako štartovacie byty pre mladé ro-
diny. „Prioritne budú určený mladým rodinám, 
ktoré v nich pobudnú možno niekoľko rokov, kým 
sa im nepodarí zabezpečiť si vlastné bývanie.“

Dotácia a úver

Samospráva chce kúpu bytovky v hodnote viac 
ako jeden milión eur realizovať prostredníctvom 
dotácie z MDVRR SR v sume viac ako 476-tisíc 
eur a bezúročného úveru zo ŠFRB v hodnote 
viac ako 567-tisíc eur. „Mestskú kasu vďaka to-
mu táto investícia nezaťaží takmer vôbec. Ak 
nám úver a dotácia budú schválené, mesto bude 
musieť investovať z vlastnej kasy len niečo vyše 

45-tisíc eur. Splátky úveru budú hradené z ná-
jomného budúcich obyvateľov bytovky,“ pove-
dal primátor s tým, že po odkúpení ostanú byty v 
majetku mesta minimálne 20 rokov. 
Noví nájomcovia budú musieť spĺňať prísne kri-
tériá vyplývajúce z výzvy. „Jednou z podmienok 
je dosiahnutie stanoveného minimálneho príj-
mu, aby vedeli splácať nájom. Záujemcovia tiež 
nemôžu presiahnuť zákonom stanovený maxi-
málny príjem pre konkrétny typ rodiny. Štát totiž 
logicky nebude podporovať tých, ktorí by si zo 
svojho príjmu mohli dovoliť vlastné bývanie,“ 
vysvetlil primátor.
Prví nájomcovia sa do bytov budú môcť nasťa-
hovať na prelome marca a apríla tohto roku. Ma-
jiteľom však bude stále spoločnosť KP REAL-
STAV s.r.o., správcom bytovky bude mestská 
spoločnosť FILBYT. „Pokiaľ by nám žiadosti 
prešli na prvýkrát, najskôr peniaze dostaneme v 
októbri. Až potom budeme môcť bytovku 
odkúpiť. Ak by sa nám to nepodarilo, budeme 
žiadosti opakovane predkladať až do roku 
2021,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Bývalý hotel Sputnik prestavali na bytovku. Mesto ju plánuje odkúpiť

Samospráva schválila dotácie na rok 2018
Počas decembrového riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva schvaľovali poslanci 
na ďalší rok aj štyri dotácie z rozpočtu mesta pre občianske združenia a iné subjekty. 
Ostatné dotácie s nižšou hodnotou už predtým, v rámci svojich kompetencií, schválili 
primátor a mestská rada. Samospráva tradične nikomu žiadosť o dotáciu nezamietla. 
Najväčší príspevok vo výške 90-tisíc eur dostane OZ FTC, ktoré vo Fiľakove supluje 
činnosť mestského športového klubu a zastrešuje všetky oddiely FTC.                         KK

Poskytnuté dotácie v roku 2018:

Žiadateľ Poskytnutá
dotácia

Účel

1. OZ Extreme Sport Club 600 € Podpora činnosti v roku 2018

2. OZ Pro Schola Nostra 300 € Hallottad-e hírét...? – súťaž v ľudovom speve

3. OZ Mladý umelec 400 € Deti v opere

4. OZ Fiľakovskí vlci 700 € Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe

5. OZ Madom 1500 € Podpora činnosti v roku 2018

6. OZ PRO GAUDIO 300 € Pohybom ku zdraviu

7. OZ Zápasnícky klub 700 € Zápasnícka súťaž žiakov

8. ZO Csemadok Fiľakovo 2100 € Podpora činnosti v roku 2018, Vianočný program

9. OZ Minorita za všetkých 500 € Svetový deň Rómov, Rómsky holocaust, Prednáška

10. MO Jednoty dôchodcov 1000 € MdŽ, Stretnutie generácií, Mikulášske stretnutie 

11. OZ Slnienko 700 € Divadelný workshop

12. OZ IN NOVA 700 € RobotOlymp

13. OZ FTC 90 000 € Činnosť v roku 2018

14. OZ Pro Futuro 300 € Prírodovedný triatlon

Spracovala: Dáša Paszkiewiczová

Samospráva

Foto: filakovo.skFoto: filakovo.sk
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Umiestnenie zastávky Čas Umiestnenie zastávky Čas

Farská lúka  činžiaky – každý vchod 14,30 – 15,00
Tulipánová, Ružová, Kvetná, Fialková 14,30 – 15,00

Moyzesova, J. Kalinčiaka, Odborárska, B.S. Timravy 15,00 – 15,15

Záhradnícka, Parková, Sládkovičova, Hollého 15,15 – 16,00 B. Bartóka, Jókaiho, Čajkovského 15,00 – 15,15

Biskupická, Nám. slobody, Školská, Mocsáryho 16,00 – 16,30
Hviezdoslavova, Jánošíkova, Gorkého, Poľná, Kalajova 15,15 – 17,00

1. mája, Čsl armády, Mládežnícka, Kukučínova 16,30 – 17,30

Termín zberu: každý prvý týždeň v mesiaci – ŠTVRTOK
1. február, 1. marec, 5. apríl, 3. máj, 7. jún, 4. júl,

 2. august, 6. september, 4. október, 8. november, 6. december

Zber papiera 
v meste Fiľakovo
Zber papiera 
v meste Fiľakovo

Termíny zberu: každý prvý týždeň v mesiaci – PIATOK
2. február, 2. marec, 6. apríl, 4. máj, 8. jún, 6. júl, 3. 

august, 7. september, 5. október, 9. november, 7. december

Významné kroky vykonalo mesto aj v rozširo-
vaní zahraničných vzťahov. Na základe zmluvy 
o družobnom styku sme spolupracovali v roku 
2017 s mestom Szigethalom v štyroch oblas-
tiach – šport, zachovávanie historických tradí-
cií, kultúra a tábory pre deti. Vďaka projektu, rea-
lizovanému v rámci programu EÚ Európa pre ob-

čanov s dotáciou 150 tisíc eur sa na jeseň zúčast-
nili na konferencii o sociálnych podnikoch u-
sporiadanej vo Fiľakove zástupcovia deviatich 
krajín. 
Rozšíril sa kamerový systém mestskej polície a 
na naše veľké potešenie bol úspešný tiež projekt 
na opätovnú aktiváciu rómskej občianskej 
hliadky s rozšírenou základňou. Poriadková 
služba, ktorá pôsobila v posledných dvoch ro-
koch len ako dvojčlenná, bude môcť fungovať 

počas ďalších troch rokov s ôsmimi členmi.
V sumáre – v roku 2017 sa nám vo Fiľakove po-
darilo naštartovať viacero strategicky rozhodu-
júcich procesov z hľadiska rozvoja mesta. Vďa-
ka výsledkom týchto projektovaní, povoľova-
cích konaní, podaných projektov a verejných ob-
starávaní môžu byť začaté na jar roku 2018 in-
vestície takého rozsahu a významu, ktoré môžu 
určiť tvár mesta na nasledujúce desaťročie.

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Fiľakovský hrad bol zaradený medzi národné 
kultúrne pamiatky s prioritou ochrany a ob-
novy. Mestu a Hradnému múzeu to otvorí nové 
možnosti získavania dotácií na obnovu hradu.
Aktualizácia zoznamu národných kultúrnych 
pamiatok s prioritou ochrany a obnovy bola 
schválená v rámci Stratégie ochrany pamiatko-
vého fondu na roky 2017-2022, ktorú vláda 
schvaľovala v decembri minulého roka. Podľa 
slov Konráda Rigóa, štátneho tajomníka Minis-
terstva kultúry SR, vznikol prvý zoznam v roku 
2012 a toto bola jeho druhá aktualizácia. 
„Nachádzajú sa v ňom pamiatky, ktoré akútne 
potrebujú údržbu. Preto pamiatky, ktoré sa v 
poslednom období podarilo obnoviť, boli zo zoz-
namu odstránené a také, ktoré sú v obnove ale-
bo ju akútne potrebujú, boli doňho pridané,“ po-
vedal štátny tajomník s tým, že do zoznamu pri-
budli aj najvýznamnejšie pamiatky jednotli-
vých regiónov, ktoré posudzovali pamiatkari a 
pracovníci ministerstva kultúry.

Významná pamiatka

O zaradenie Fiľakovského hradu do spomína-
ného zoznamu sa samospráva snažila celé roky. 
Podľa primátora Attilu Agócsa Fiľakovský 
hrad do zoznamu jednoznačne patrí, nakoľko je 
hradom nadregionálneho významu. „V niekto-
rých aspektoch patrí medzi najvýznamnejšie 
pamiatky svojho druhu aj v širšom stredoeu-
rópskom kontexte. Napríklad, jeho jadro tvorí 
románsky hrad vybudovaný ešte pred tatárskym 

vpádom v 13. storočí. Takýchto pamiatok je u 
nás málo. Rovnako aj ojedinelá technika použi-
tá pri jeho výstavbe dokazuje veľký význam hra-
du vo svojej dobe,“ povedal primátor a bývalý 
riaditeľ Hradného múzea. Okrem spomenutého 
je výnimočný geologickou skladbou hradného 
vrchu a originálnym zakomponovaním skal-
ného podložia do jeho architektúry. „Hrad tiež 
svojím vývojom od 13. do 17. storočia predsta-
vuje jeden z popredných príkladov premeny 
stredovekého šľachtického hradu na novovekú 
pevnosť,“ doplnil primátor.

Nové možnosti

Mestu a Hradnému múzeu zaradenie do zozna-
mu otvára nové možnosti pri podávaní projek-
tov a zvyšuje šancu na získavanie väčších balí-
kov peňazí na jeho ďalšiu obnovu. „Zaradenie 

do zoznamu zabezpečí zvýšenú pozornosť vy-
braným pamiatkam. Je možné pre vypisovate-
ľov grantových schém a dotácií pamiatky v ňom 
zaradené zvýhodniť. Je však na každom vypiso-
vateľovi či nejakým spôsobom danú pamiatku 
zvýhodní alebo nie,“ vysvetlil štátny tajomník. 
Pozornosť upriamil najmä na špeciálny pod-
program ministerstva kultúry, 1.6 Modernizá-
cia a komplexná rekonštrukcia národných kul-
túrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy, 
v ktorom sú dotácie prideľované výhradne 
NKP nachádzajúcim sa v danom zozname.
„Táto novinka nás v múzeu veľmi teší. Dúfame, 
že sa vďaka zaradeniu do zoznamu na náš hrad 
ešte viac upriami pozornosť a pomôže nám to 
napredovať pri jeho ďalšej obnove,“ vyjadrila 
sa riaditeľka Hradného múzea Viktória Titto-
nová.
Fiľakovský hrad sa na zoznam dostal ako jedi-
ný z regiónu, zo susedného pribudol zvolenský 
Pustý hrad. Vďaka rozsiahlym rekonštrukciám 
v posledných rokoch zo zoznamu vypadli Ha-
ličský a Vígľašský zámok i lučenecká synagó-
ga. V kategórii kaštieľov a kúrií pribudol kaš-
tieľ v Malých Zlievcach, z verejných stavieb 
Župný dom (reduta) v Rimavskej Sobote, z 
pamiatok histórie sa do zoznamu zaradili fara a 
pamätná tabuľa B.S. Timravy v Polichne. Me-
dzi technické pamiatky pribudla železnica v Ti-
sovci, v kategórii architektúry 20. stor. sa na zoz-
nam dostala vila s areálom v Lučenci.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Fiľakovský hrad sa stal pamiatkou s prioritou ochrany a obnovy

Fiľakovo bude v roku 2018 hospodáriť s histo-
ricky najvyšším rozpočtom. Prvýkrát presiahne 
sumu 10 miliónov eur. Takmer tretinu z tejto su-
my samospráva investuje do ďalšieho rozvoja 
mesta. Rozpočet schválili mestskí poslanci na 
svojom zasadnutí 14. decembra 2017.

Každé tretie euro na rozvoj

Mesto bude v roku 2018 hospodáriť s rekord-
ným rozpočtom takmer 11-miliónov eur. Snahu 
mesta o dynamický rozvoj preukazuje najmä ka-
pitálový rozpočet. Ten predstavuje balík peňazí, 
ktoré mesto v roku 2018 investuje do svojho ďal-
šieho rozvoja. Kapitálový rozpočet bude vo výš-
ke viac ako 4 milióny eur, z ktorých 1,8 milióna 
eur predstavujú financie získané z dotácií, 840-
tisíc eur sú vlastné prostriedky mesta a 1,4 
milióna eur je úver, ktorý si samospráva zobrala 
v roku 2017. 
„Je to pre nás historický moment. Podotýkam, že 
aj bez úveru by sme boli v rekordných číslach, 
rozpočet by bol takmer 10 miliónov eur. Najdô-
ležitejšie je, že takmer 32 percent, teda každé 
tretie euro z rozpočtu, pôjde na rozvoj mesta,“ po-
tvrdil primátor Attila Agócs s tým, že rozpočet 
môže v priebehu roka ešte narásť. „Obrazne 
povedané, máme nahodené udice a uvidíme, čo 
sa chytí. Riešime viacero projektov, ktoré nám v 
prípade schválenia dotácií môžu rozpočet ešte 

navýšiť,“ doplnil.

Rok prestavby a rekonštrukcií

Medzi dôležité investície budú v roku 2018 pat-
riť revitalizácie chodníkov v šiestich lokalitách, 
do ktorých mesto zainvestuje celkovo 106-tisíc 
eur. Do asfaltovania miestnych komunikácií po-
tečie 141-tisíc eur z vlastných prostriedkov mes-
ta. Okrem ciest sa z tohto balíka peňazí obnoví aj 
povrch parkoviska pri kultúrnom dome, ktorý je 
vo veľmi zlom stave. Ďalších 80-tisíc eur, tento-
krát hradených z úveru, pôjde na asfaltovanie 
cesty na Farskej lúke. 
Rok 2018 bude v meste aj rokom rekonštrukcií. 
Medzi najväčšie budú patriť zveľadenie podhra-
dia prostredníctvom cezhraničného projektu IN-
TERREG v hodnote takmer milión eur, vý-
stavba mestskej tržnice v hodnote 580-tisíc eur, 
rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu 
– sídla Mestského kultúrneho strediska – v hod-
note 950-tisíc eur, rekonštrukcia telocvične a 
časti budov v areáli FTC v hodnote 75-tisíc eur a 
rekonštrukcia budovy materskej školy na Štúro-
vej ulici v celkovej hodnote takmer 640-tisíc 
eur. Mesto tiež čaká na výzvu na vybudovanie 
denného stacionára pre seniorov, na ktorý má vy-
hradených 200-tisíc eur. Tie sa použijú buď na 
začatie prestavby vhodných priestorov vo vlast-
nej réžii, alebo v prípade úspešnosti projektu na 

jeho spolufinancovanie.
Investovať sa bude aj do rekonštrukcie kotolne 
budovy Vigadó, v ktorej sídlia Vlastivedné mú-
zeum a mestská knižnica, vybudovanie detské-
ho ihriska v mestskom parku či výmeny časti au-
tobusových zastávok v meste. „Čaká nás nároč-
ný, možno aj najnáročnejší rok v tomto voleb-
nom období. Verím však, že to bude stáť za to a 
opäť posunieme naše mesto výrazne dopredu,“ 
zakončil primátor.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Fiľakovský hrad sa stal pamiatkou s prioritou ochrany a obnovy

Mesto bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtomMesto bude hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom

Vážení obyvatelia!
Mesto sa na vás obracia so žiadosťou o spolu-
prácu pri vypracovaní nového Komunitného 
plánu sociálnych služieb (KPSS). V KPSS  
majú byť zohľadnené aj požiadavky obyvate-
ľov mesta. Svoje požiadavky môžete vyjadriť 
vyplnením dotazníka, ktorý je zverejnený na 
webovej stránke mesta  a je tiež k dispozícii v 
klientskom centre mestského úradu. Vyplne-
né dotazníky prosíme vrátiť do 28.2.2018. Za 
spoluprácu vopred ďakujeme.

PhDr. Andrea Mágyelová, 
prednostka MsÚ

Pokračovanie článku z titulnej strany
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Mesto Fiľakovo vyhlasuje výberové konanie 
na jedno pracovné miesto samostatného od-
borného referenta referátu životného pro-
stredia a investícií na oddelení výstavby, ži-
votného prostredia a stratégie rozvoja na 
obdobie zastupovania počas MD a RD. 
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písom-
nú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť 
osobne do podateľne mestského úradu alebo 
zaslať poštou na adresu Mesto Fiľakovo, Mest-
ský úrad, Radničná 25, 98601 Fiľakovo. Obál-
ku označte: „VK ENVIRO“. Uzávierka na 
predloženie žiadostí o prijatie do zamestna-
nia je 22.02.2018 do 15:00 hod. Záujemcovia, 
ktorých písomné žiadosti do výberového kona-
nia boli doručené po termíne uzávierky, nebu-
dú zaradení do výberového konania. Výberové 
konanie sa uskutoční dňa 26.02. 2018 (ponde-
lok) o 10:00 hod. v priestoroch malej zasa-
dačky Mestského úradu Fiľakovo. 
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské 
vzdelanie v odbore „Environmentálne inži-
nierstvo“, resp. v príbuznom odbore.
Rámcová náplň práce a ostatné kritériá na u-
chádzačov sú k dispozícii na webovej stránke 
mesta a úradnej tabuli mesta.

Výberové konanie

Poslanci mestského zastupiteľstva vo Fiľakove 
schválili 8. januára na svojom mimoriadnom za-
sadnutí investičný zámer odkúpiť bytovku s 21 
nájomnými bytmi, kompletnou technickou 
vybavenosťou a prislúchajúcimi pozemkami na 
Mládežníckej ulici 1 od lučeneckej spoločnosti 
KP REALSTAV s.r.o. v hodnote viac ako jeden 
milión eur. Zároveň schválili s týmto zámerom 

súvisiace podanie žiadosti o dotáciu na Minis-
terstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvo-
ja SR (MDVRR SR) a úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania (ŠFRB).

Štartovacie byty

Nová bytovka na Mládežníckej ulici vznikla v 
minulom roku po prestavbe chátrajúcej budovy 

bývalého hotela Sputnik spoločnosťou KP RE-
ALSTAV s.r.o. so sídlom v Lučenci. Samosprá-
va Fiľakova má za cieľ odkúpiť tento bytový 
dom a rozšíriť tak fond mestských nájomných 
bytov. „Nové bytovky sa v meste nestavali prib-
ližne 18 rokov, s výnimkou bytovky pre margina-
lizované rómske komunity na Železničnej ulici v 
roku 2015. Nakoľko je o mestské nájomné byty 
záujem, rozhodli sme sa o túto novovzniknutú by-
tovku uchádzať,“ povedal primátor Attila Agócs 
s tým, že dotknuté 1-, 2- a 3-izbové byty by mali 
slúžiť najmä ako štartovacie byty pre mladé ro-
diny. „Prioritne budú určený mladým rodinám, 
ktoré v nich pobudnú možno niekoľko rokov, kým 
sa im nepodarí zabezpečiť si vlastné bývanie.“

Dotácia a úver

Samospráva chce kúpu bytovky v hodnote viac 
ako jeden milión eur realizovať prostredníctvom 
dotácie z MDVRR SR v sume viac ako 476-tisíc 
eur a bezúročného úveru zo ŠFRB v hodnote 
viac ako 567-tisíc eur. „Mestskú kasu vďaka to-
mu táto investícia nezaťaží takmer vôbec. Ak 
nám úver a dotácia budú schválené, mesto bude 
musieť investovať z vlastnej kasy len niečo vyše 

45-tisíc eur. Splátky úveru budú hradené z ná-
jomného budúcich obyvateľov bytovky,“ pove-
dal primátor s tým, že po odkúpení ostanú byty v 
majetku mesta minimálne 20 rokov. 
Noví nájomcovia budú musieť spĺňať prísne kri-
tériá vyplývajúce z výzvy. „Jednou z podmienok 
je dosiahnutie stanoveného minimálneho príj-
mu, aby vedeli splácať nájom. Záujemcovia tiež 
nemôžu presiahnuť zákonom stanovený maxi-
málny príjem pre konkrétny typ rodiny. Štát totiž 
logicky nebude podporovať tých, ktorí by si zo 
svojho príjmu mohli dovoliť vlastné bývanie,“ 
vysvetlil primátor.
Prví nájomcovia sa do bytov budú môcť nasťa-
hovať na prelome marca a apríla tohto roku. Ma-
jiteľom však bude stále spoločnosť KP REAL-
STAV s.r.o., správcom bytovky bude mestská 
spoločnosť FILBYT. „Pokiaľ by nám žiadosti 
prešli na prvýkrát, najskôr peniaze dostaneme v 
októbri. Až potom budeme môcť bytovku 
odkúpiť. Ak by sa nám to nepodarilo, budeme 
žiadosti opakovane predkladať až do roku 
2021,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Bývalý hotel Sputnik prestavali na bytovku. Mesto ju plánuje odkúpiť

Samospráva schválila dotácie na rok 2018
Počas decembrového riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva schvaľovali poslanci 
na ďalší rok aj štyri dotácie z rozpočtu mesta pre občianske združenia a iné subjekty. 
Ostatné dotácie s nižšou hodnotou už predtým, v rámci svojich kompetencií, schválili 
primátor a mestská rada. Samospráva tradične nikomu žiadosť o dotáciu nezamietla. 
Najväčší príspevok vo výške 90-tisíc eur dostane OZ FTC, ktoré vo Fiľakove supluje 
činnosť mestského športového klubu a zastrešuje všetky oddiely FTC.                         KK

Poskytnuté dotácie v roku 2018:

Žiadateľ Poskytnutá
dotácia

Účel

1. OZ Extreme Sport Club 600 € Podpora činnosti v roku 2018

2. OZ Pro Schola Nostra 300 € Hallottad-e hírét...? – súťaž v ľudovom speve

3. OZ Mladý umelec 400 € Deti v opere

4. OZ Fiľakovskí vlci 700 € Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe

5. OZ Madom 1500 € Podpora činnosti v roku 2018

6. OZ PRO GAUDIO 300 € Pohybom ku zdraviu

7. OZ Zápasnícky klub 700 € Zápasnícka súťaž žiakov

8. ZO Csemadok Fiľakovo 2100 € Podpora činnosti v roku 2018, Vianočný program

9. OZ Minorita za všetkých 500 € Svetový deň Rómov, Rómsky holocaust, Prednáška

10. MO Jednoty dôchodcov 1000 € MdŽ, Stretnutie generácií, Mikulášske stretnutie 

11. OZ Slnienko 700 € Divadelný workshop

12. OZ IN NOVA 700 € RobotOlymp

13. OZ FTC 90 000 € Činnosť v roku 2018

14. OZ Pro Futuro 300 € Prírodovedný triatlon

Spracovala: Dáša Paszkiewiczová

Samospráva
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Športový rok sa vo Fiľakove už tradične zavŕšil 
oceňovaním najlepších športovcov FTC. V de-
cembri si z rúk primátora Attilu Agócsa a prezi-
denta FTC Attilu Visnyaiho prevzalo ocenenie 
deväť športovcov z rôznych oddielov klubu. 
„Snažíme sa fiľakovský šport podporovať a ne-
ustále našim športovcom zlepšovať podmienky. 
Teší nás, že stále pribúdajú nové oddiely do 
rodiny FTC a prinášajú veľmi pekné výsledky. 
Vážime si prácu jednotlivých trénerov, podporu 
rodičov a sponzorov, bez ktorých by to nešlo. 
Ďakujem aj prezidentovi Visnyaimu, ktorý to 
celé drží pokope,“ vyjadril sa primátor.
Prezident FTC Attila Visnyai hodnotí uplynulý 
rok pozitívne. „Okrem najznámejšieho futbalo-
vého či kolkárskeho oddielu k nám patria aj iné, 
napríklad silový trojboj, cyklistika, kulturistika 
a ďalšie. Dobre nás reprezentujú a nebránime 

sa tomu, aby do OZ FTC pribudli v budúcnosti 
aj ďalšie športy. Máme za sebou dobrý rok a 

verím, že budúci bude ešte lepší,“ povedal 
prezident Visnyai. Najlepších deviatich 
športovcov vybrala komisia na základe ich 
výsledkov. „Nemohli sme oceniť všetkých, no 
veríme, že pre ostatných to bude motivácia do-
sahovať v ďalšom roku ešte lepšie výsledky,“ 
dodal Visnyai.
Ocenenie si prevzal aj cyklista Róbert 
Gombala, víťaz série Slovak XCM Tour 2017. 
V drese FTC doposiaľ odjazdil dve sezóny. 
„S ponukou pridať sa do klubu ma oslovil Zolo 
Illéš, šéf cyklistického oddielu. Ročne absolvu-
jem 12–15 cyklomaratónov,“ priblížil Točničan 
Gombala, ktorý sa cyklistike venuje aktívne 
päť rokov.
Veľmi úspešný rok majú za sebou aj kolkári. Do-
rastenci Viliam Mag, Patrik Pál, Erik Gallo a 
Daniel Mihali vyhrali extraligu a stali sa tak 

majstrami Slovenska. Viliam si najcennejší 
titul vybojoval aj na majstrovstvách Slovenska 

jednotlivcov a dostal pozvánku do dorastenec-
kej reprezentácie. Tá na májových majstrov-

stvách sveta obsadila 8. miesto. „Bol to skvelý 
pocit, do reprezentácie sa dostane málokto. Na 
majstrovstvách sme zahrali dobre, aj keď sme 
čakali viac. Ôsme miesto zo šestnástich je však 
stále dobrý výsledok,“ povedal Viliam. 
Ocenení:
ź Kolkársky oddiel: Erik Gallo, Daniel Mihá-

lyi, Patrik Pál, Viliam Mag – majstri SR.
ź Cyklistický oddiel: Róbert Gombala – víťaz 

Slovak XCM Tour 2017.
ź Oddiel silového trojboja a kulturistiky: Gab-

riel Bari – vicemajster sveta.
ź Futbalový oddiel: Dominik Iboš – futbalový 

talent roka; Zoltán Felső – za dlhoročnú tré-
nerskú činnosť.
ź Šachový oddiel: Alexander Szamos – za 

dlhoročnú aktívnu činnosť.

Klaudia Kovácsová

Pred koncom roka ocenili najlepších športovcov FTCPred koncom roka ocenili najlepších športovcov FTC
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Škola pod rôznymi názvami pripravuje žiakov 
na rôzne robotnícke profesie už od roku 1952. 
Svojho zamerania sa nevzdala ani po zániku š.p. 
Kovosmalt. Prežila aj ekonomicky ťažké 90. ro-
ky, nešla ľahšou a menej náročnou cestou ako 
väčšina odborných škôl v okolitých okresoch, 
ktoré sa preorientovali na služby. SOŠ Fiľakovo 
naďalej ponúka možnosti štúdia v odboroch, 
ktoré sú v dnešnej dobe veľmi žiadané, najmä 
v strojárskych, elektrotechnických, technicko-
ekonomických a stolárskych profesiách s 
nadväzujúcim dvojročným nadstavbovým 
štúdiom, až po štvorročné študijné odbory. Od-
hodlanosť a vytrvalosť školy nebola márna. V ja-
nuári 2017 Oddelenie školstva a kultúry Úradu 
Banskobystrického samosprávneho kraja súhla-
silo so zriadením „CENTRA ODBORNÉHO 
VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE STRO-
JÁRSTVO“  na SOŠ Fiľakovo. Tým sa do roku 
2020 do modernizácie a materiálno technického 
vybavenia školy preinvestuje okolo 1 mil. Eur. 
Veľké zmeny čakajú dielne strojového a ručné-
ho obrábania kovu, odborné učebne – CNC ob-
rábania, učebne pneumatiky, hydrauliky a zák-
ladov elektrotechniky. Všetky spomenuté dielne 
a učebne budú doplnené a zmodernizované naj-
modernejšími strojmi, prístrojmi a náradím.
V školskom roku 2017/18 naša škola pripravuje 
mnoho aktivít a zároveň pokračuje v už rokmi 
overených a osvedčených podujatiach.

ERASMUS +

Naši študenti sa každoročne pravidelne zúčast-
ňujú zahraničnej odbornej stáže v rámci projek-
tu ERASMUS+. Strojári, elektromechanici, sto-
lári, aj automechanici sa zúčastnia na odbornej 
stáži v Miláne, Viedni, Budapešti, či v Mnícho-
ve, kde si overia svoje nadobudnuté vedomosti a 
zručnosti v zahraničných podmienkach. 

Spolupráca

Spolupracujeme s obchodnou a priemyselnou 
komorou v Salgótarjáne, v rámci medzinárodnej 
projektovej výzvy sme pripravili spoločný pro-
jekt Program odbornej prípravy v oblasti rekva-
lifikácie. Výsledkom projektu bude spoločný 
materiál na výuku obalovej a baliacej techniky.
Sme zakladajúci členovia 1SSK (1. slovenský 
strojársky klaster), pravidelne sa zúčastňujeme 
na pracovných stretnutiach ohľadom duálneho 
vzdelávania v zahraničných firmách CARL 
ZEISS JENA, SCHULLER PRESSEN ER-
FURT, KOVOHUTE HEDVIKOV. Do budúc-
na v rámci 1.SSK chceme nadviazať spoluprácu 
s OMNIPACK klaster – baliaca technika.
Sme partnermi mesta Fiľakovo v projekte  
ENSIE (Európska sieť pre podnikanie a sociálne 
začlenenie – sociálne začlenenie a rozvoj vi-
dieckych regiónov pre lepšiu európsku budúc-
nosť). 
V rámci odbornej praxe spolupracujeme aj 
s miestnymi firmami EKOLTECH, THORMA.

Projekty

Sme súčasťou vyše 300 000 eurového projektu 
regionálneho rozvoja okresu Lučenec /„RE-
GIONÁLNY ROZVOJ a TRÉNINGOVÉ 
CENTRUM“/, ktoré poslúžia na rekonštrukciu 
a dovybavenie dielní a odborných učební našej 
školy. 
Z projektu IROP (Integrovaný regionálny ope-
račný program) chceme rozšíriť a zmodernizo-
vať náš strojový park a technické vybavenie 
dielní odborného výcviku modernými CNC 
strojmi, didaktickými pomôckami v rozsahu 
891 473 EUR.

Mladý robotronik

V tomto roku organizujeme už 3. ročník súťaže 

„MLADÝ ROBOTRONIK”, pre žiakov 9. roč-
níkov základných škôl. Jej cieľom je priblížiť 
žiakom základných škôl problematiku automa-
tizácie a priemyselnej robotiky. Jednotlivé školy 
reprezentujú dvojčlenné družstvá, ktoré si zme-
rajú sily v teoretickej aj praktickej časti súťaže a 
získavajú hodnotné ceny a diplomy. V budúc-
nosti plánujeme pridať aj tretiu disciplínu v 
súťažení s robotom EDISON. 

Športový deň

V tomto roku organizujeme už deviaty ročník 
športového dňa „O pohár riaditeľa SOŠ Fiľako-
vo“. Okrem fiľakovských základných škôl, sa 
ho zúčastňujú aj školy z okolitých dedín, Lučen-
ca a premiérovo aj z Rimavskej Soboty.

Mladý tvorca

Naša škola sa už tradične zúčastňuje na celoslo-
venskej výstave odborných škôl MLADÝ 
TVORCA. V minulosti sa nám podarilo získať 
cenu o TOP VÝROBOK a v roku 2016 sme zís-
kali 2. cenu za Inováciu a technickú tvorivosť. 
Každoročne sa prezentujeme prácami našich žia-
kov a majstrov odborného výcviku.

3D tlač

Našou najväčšou novinkou je 3D stavebnicová 
tlačiareň, PRUSA i3MK2S. V rámci odborného 
výcviku ju poskladali žiaci pod vedením MOV a  
nakalibrovali do konečného funkčného stavu. 
Tlačiareň sa bude využívať na skvalitnenie vý-
uky a krúžkovej činnosti. V krátkej  budúcnosti 
plánujeme rozšírenie automatizačnej dielne aj 
o LASER.

Zváračská škola 

Zváračská škola funguje na našej škole už od r. 
1994. Absolventi zváračských kurzov majú mož-
nosť získať zváračský preukaz na všetky metó-
dy zvárania Z-M1, Z-E1, Z-T3. Získaný preu-
kaz má celoeurópsku  pôsobnosť. Naši žiaci ma-
jú možnosť získať zváračský preukaz za veľmi 
výhodných podmienok.

Attila Varga – riaditeľ SOŠ

SoŠ Fiľakovo – škola s dlhoročnou tradíciou v odbornom
vzdelávaní a neobmedzenou perspektívou

SoŠ Fiľakovo – škola s dlhoročnou tradíciou v odbornom
vzdelávaní a neobmedzenou perspektívou

Koniec roka 2017  na našej ZŠ na Školskej ulici 
bol bohatý nielen na tradičné predvianočné ak-
tivity, ale aj na vedomostné a športové súťaže. 

Počas decembra opäť prebiehala zbierka pre o-
pustené zvieratká, ktoré našim deťom nie sú ľa-
hostajné. Pred Vianocami žiaci s p.učiteľkou 
Mgr. A. Burisovou odniesli bohatú nádielku kr-
miva, hračiek a prikrývok psíkom do Útulku 
Šťastné labky vo Fiľakove. Uskutočnilo sa 
školské kolo informatickej online súťaže iBo-
bor a matematická Pytagoriáda. Obidve zazna-

menali zvýšený záujem žiakov otestovať si svo-
je vedomosti a majú aj svojich úspešných rieši-
teľov. Až 40 žiakov so záujmom o geografiu sa 
zapojilo do riešenia úloh Geografickej olym-
piády, z nich vyše polovica bolo úspešných. 
Spomenuté súťaže sú postupové, ich víťazom 
preto držíme palce v okresných kolách!
Naši žiaci z hudobno-tanečných krúžkov sa zú-

častnili viacerých predvianočných vystúpení 
vo Fiľakove i veľkej Vianočnej akadémie na pô-
de školy. Zorganizovali sme aj Vianočnú burzu, 
ktorá mala opäť úspech. Športovci zabojovali 
vo Futbalovom turnaji P. Le Gianga, kde získali 
1. miesto. Zúčastnili sme sa aj  SK ligy vo flor-
bale, obvodného kola vo vybíjanej a Vianočné-
ho kolkárskeho turnaja, odkiaľ si viacerí žiaci 
priniesli medailu. Všetkým deťom prajeme v 
novom roku 2018 veľa ďalších úspechov!

Mgr. Diana Szabová, Školská 1, Fiľakovo

Úspešný záver roka

Galéria Mestského vlastivedného múzea v 
blízkej budúcnosti opäť poskytne priestor 
pre výstavu miestneho umelca. 23. februára 
2018 o 17:00 hodine otvára Hradné mú-
zeum vo Fiľakove individuálnu výstavu Jo-
zefa Jacsmenyíka s názvom „Potulky so 
štetcom“. Nie je to po prvýkrát, čo výtvar-
ník, ktorý je dobre známy medzi našincami 
aj v širokom okolí, predstavuje svoje dyna-
mické a farebne bohaté diela v našom mes-
te. Olejomaľby, akvarely a monochrómne 
akvarely, prezentované na výstave, pred-
stavujú výber jeho tvorby počnúc od 90. 
rokov až po súčasnosť a odzrkadľujú lásku 
k rodnému mestu, plynutie času, súboj ele-
mentov, spomienky z detstva a cestova-
teľské zážitky. Autorove diela zachytávajú 
najmä maľby mestských zákutí, krajino-
maľby zachytávajúce panorámu okolitej 
krajiny a portréty. Na obrazoch fiľakov-
ských ulíc a mestských častí sa zavše obja-
vujú aj figurálne prvky, vďaka ktorým sa 
tieto stávajú ešte viac realistickými a divák 
sa mihnutím oka stáva súčasťou pozorova-
nej scenérie. Výstava, ktorej kurátorkou je 
Kinga Szabóová, bude sprístupnená do 12. 
mája 2018. Organizátori sa tešia na všet-
kých milovníkov výtvarného umenia.

Bc. Denisa Pócsaová, HMF

Januárové programy v MsKSJanuárové programy v MsKS Výstava Jozefa
Jacsmenyíka 
v Mestskom

Ples Mesta Fiľakovo 13-ho januára v MsKS úspešne 
otvoril plesovú sezónu 2018 – nechýbala dobrá 
hudba, gastronomické pochúťky, kvalitné nápoje, 
známa muzikálová speváčka Janza Kata, tanečníci 
skupiny Dance Attack a v neposlednom rade úžasná 
nálada...                             (Foto: Zoltán Schnelczer)

Aj členovia detského folklórneho súboru Dubkáčik sa 
s nadšením zapojili do Tanečného domu v MsKS, kto-
rý bol súčasťou série podujatí pri príležitosti osláv Dní 
maďarskej kultúry s názvom „Spoznajme sa!”. V apríli 
budú mať možnosť učiť sa slovenské tance členovia 
maďarských detských súborov…

(Foto: Viktor Estefán)

19-ho januára pokračovala séria podujatí s názvom 
„Spoznajme sa!”. MO Csemadok-u vo Fiľakove sa za-
pojila do osláv Dní maďarskej kultúry a predstavila 
svoj slávnostný program obecenstvu, v ktorom vystú-
pili predovšetkým miestne umelecké skupiny a recitá-
tori. V rámci programu sa uskutočnilo odovzdávanie 
Ceny za kultúrny rozvoj Novohradu, ktorú v tomto roku 
získali: Mária Agócs, Miklós Fehér, spevácka skupina 
„Mezeicsokor“ z Fiľakovských Kováčov, Gabriella 
Nôta a József Póczos.          (Foto: Zoltán Schnelczer)

18-ho januára sa uskutočnila prednáška o prírodných 
liečivách v MsKS, na ktorú sa prišlo pozrieť vyše 400 
návštevníkov.                            (Foto: Viktor Estefán)
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Športový rok sa vo Fiľakove už tradične zavŕšil 
oceňovaním najlepších športovcov FTC. V de-
cembri si z rúk primátora Attilu Agócsa a prezi-
denta FTC Attilu Visnyaiho prevzalo ocenenie 
deväť športovcov z rôznych oddielov klubu. 
„Snažíme sa fiľakovský šport podporovať a ne-
ustále našim športovcom zlepšovať podmienky. 
Teší nás, že stále pribúdajú nové oddiely do 
rodiny FTC a prinášajú veľmi pekné výsledky. 
Vážime si prácu jednotlivých trénerov, podporu 
rodičov a sponzorov, bez ktorých by to nešlo. 
Ďakujem aj prezidentovi Visnyaimu, ktorý to 
celé drží pokope,“ vyjadril sa primátor.
Prezident FTC Attila Visnyai hodnotí uplynulý 
rok pozitívne. „Okrem najznámejšieho futbalo-
vého či kolkárskeho oddielu k nám patria aj iné, 
napríklad silový trojboj, cyklistika, kulturistika 
a ďalšie. Dobre nás reprezentujú a nebránime 

sa tomu, aby do OZ FTC pribudli v budúcnosti 
aj ďalšie športy. Máme za sebou dobrý rok a 

verím, že budúci bude ešte lepší,“ povedal 
prezident Visnyai. Najlepších deviatich 
športovcov vybrala komisia na základe ich 
výsledkov. „Nemohli sme oceniť všetkých, no 
veríme, že pre ostatných to bude motivácia do-
sahovať v ďalšom roku ešte lepšie výsledky,“ 
dodal Visnyai.
Ocenenie si prevzal aj cyklista Róbert 
Gombala, víťaz série Slovak XCM Tour 2017. 
V drese FTC doposiaľ odjazdil dve sezóny. 
„S ponukou pridať sa do klubu ma oslovil Zolo 
Illéš, šéf cyklistického oddielu. Ročne absolvu-
jem 12–15 cyklomaratónov,“ priblížil Točničan 
Gombala, ktorý sa cyklistike venuje aktívne 
päť rokov.
Veľmi úspešný rok majú za sebou aj kolkári. Do-
rastenci Viliam Mag, Patrik Pál, Erik Gallo a 
Daniel Mihali vyhrali extraligu a stali sa tak 

majstrami Slovenska. Viliam si najcennejší 
titul vybojoval aj na majstrovstvách Slovenska 

jednotlivcov a dostal pozvánku do dorastenec-
kej reprezentácie. Tá na májových majstrov-

stvách sveta obsadila 8. miesto. „Bol to skvelý 
pocit, do reprezentácie sa dostane málokto. Na 
majstrovstvách sme zahrali dobre, aj keď sme 
čakali viac. Ôsme miesto zo šestnástich je však 
stále dobrý výsledok,“ povedal Viliam. 
Ocenení:
ź Kolkársky oddiel: Erik Gallo, Daniel Mihá-

lyi, Patrik Pál, Viliam Mag – majstri SR.
ź Cyklistický oddiel: Róbert Gombala – víťaz 

Slovak XCM Tour 2017.
ź Oddiel silového trojboja a kulturistiky: Gab-

riel Bari – vicemajster sveta.
ź Futbalový oddiel: Dominik Iboš – futbalový 

talent roka; Zoltán Felső – za dlhoročnú tré-
nerskú činnosť.
ź Šachový oddiel: Alexander Szamos – za 

dlhoročnú aktívnu činnosť.

Klaudia Kovácsová

Pred koncom roka ocenili najlepších športovcov FTCPred koncom roka ocenili najlepších športovcov FTC
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Škola pod rôznymi názvami pripravuje žiakov 
na rôzne robotnícke profesie už od roku 1952. 
Svojho zamerania sa nevzdala ani po zániku š.p. 
Kovosmalt. Prežila aj ekonomicky ťažké 90. ro-
ky, nešla ľahšou a menej náročnou cestou ako 
väčšina odborných škôl v okolitých okresoch, 
ktoré sa preorientovali na služby. SOŠ Fiľakovo 
naďalej ponúka možnosti štúdia v odboroch, 
ktoré sú v dnešnej dobe veľmi žiadané, najmä 
v strojárskych, elektrotechnických, technicko-
ekonomických a stolárskych profesiách s 
nadväzujúcim dvojročným nadstavbovým 
štúdiom, až po štvorročné študijné odbory. Od-
hodlanosť a vytrvalosť školy nebola márna. V ja-
nuári 2017 Oddelenie školstva a kultúry Úradu 
Banskobystrického samosprávneho kraja súhla-
silo so zriadením „CENTRA ODBORNÉHO 
VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY PRE STRO-
JÁRSTVO“  na SOŠ Fiľakovo. Tým sa do roku 
2020 do modernizácie a materiálno technického 
vybavenia školy preinvestuje okolo 1 mil. Eur. 
Veľké zmeny čakajú dielne strojového a ručné-
ho obrábania kovu, odborné učebne – CNC ob-
rábania, učebne pneumatiky, hydrauliky a zák-
ladov elektrotechniky. Všetky spomenuté dielne 
a učebne budú doplnené a zmodernizované naj-
modernejšími strojmi, prístrojmi a náradím.
V školskom roku 2017/18 naša škola pripravuje 
mnoho aktivít a zároveň pokračuje v už rokmi 
overených a osvedčených podujatiach.

ERASMUS +

Naši študenti sa každoročne pravidelne zúčast-
ňujú zahraničnej odbornej stáže v rámci projek-
tu ERASMUS+. Strojári, elektromechanici, sto-
lári, aj automechanici sa zúčastnia na odbornej 
stáži v Miláne, Viedni, Budapešti, či v Mnícho-
ve, kde si overia svoje nadobudnuté vedomosti a 
zručnosti v zahraničných podmienkach. 

Spolupráca

Spolupracujeme s obchodnou a priemyselnou 
komorou v Salgótarjáne, v rámci medzinárodnej 
projektovej výzvy sme pripravili spoločný pro-
jekt Program odbornej prípravy v oblasti rekva-
lifikácie. Výsledkom projektu bude spoločný 
materiál na výuku obalovej a baliacej techniky.
Sme zakladajúci členovia 1SSK (1. slovenský 
strojársky klaster), pravidelne sa zúčastňujeme 
na pracovných stretnutiach ohľadom duálneho 
vzdelávania v zahraničných firmách CARL 
ZEISS JENA, SCHULLER PRESSEN ER-
FURT, KOVOHUTE HEDVIKOV. Do budúc-
na v rámci 1.SSK chceme nadviazať spoluprácu 
s OMNIPACK klaster – baliaca technika.
Sme partnermi mesta Fiľakovo v projekte  
ENSIE (Európska sieť pre podnikanie a sociálne 
začlenenie – sociálne začlenenie a rozvoj vi-
dieckych regiónov pre lepšiu európsku budúc-
nosť). 
V rámci odbornej praxe spolupracujeme aj 
s miestnymi firmami EKOLTECH, THORMA.

Projekty

Sme súčasťou vyše 300 000 eurového projektu 
regionálneho rozvoja okresu Lučenec /„RE-
GIONÁLNY ROZVOJ a TRÉNINGOVÉ 
CENTRUM“/, ktoré poslúžia na rekonštrukciu 
a dovybavenie dielní a odborných učební našej 
školy. 
Z projektu IROP (Integrovaný regionálny ope-
račný program) chceme rozšíriť a zmodernizo-
vať náš strojový park a technické vybavenie 
dielní odborného výcviku modernými CNC 
strojmi, didaktickými pomôckami v rozsahu 
891 473 EUR.

Mladý robotronik

V tomto roku organizujeme už 3. ročník súťaže 

„MLADÝ ROBOTRONIK”, pre žiakov 9. roč-
níkov základných škôl. Jej cieľom je priblížiť 
žiakom základných škôl problematiku automa-
tizácie a priemyselnej robotiky. Jednotlivé školy 
reprezentujú dvojčlenné družstvá, ktoré si zme-
rajú sily v teoretickej aj praktickej časti súťaže a 
získavajú hodnotné ceny a diplomy. V budúc-
nosti plánujeme pridať aj tretiu disciplínu v 
súťažení s robotom EDISON. 

Športový deň

V tomto roku organizujeme už deviaty ročník 
športového dňa „O pohár riaditeľa SOŠ Fiľako-
vo“. Okrem fiľakovských základných škôl, sa 
ho zúčastňujú aj školy z okolitých dedín, Lučen-
ca a premiérovo aj z Rimavskej Soboty.

Mladý tvorca

Naša škola sa už tradične zúčastňuje na celoslo-
venskej výstave odborných škôl MLADÝ 
TVORCA. V minulosti sa nám podarilo získať 
cenu o TOP VÝROBOK a v roku 2016 sme zís-
kali 2. cenu za Inováciu a technickú tvorivosť. 
Každoročne sa prezentujeme prácami našich žia-
kov a majstrov odborného výcviku.

3D tlač

Našou najväčšou novinkou je 3D stavebnicová 
tlačiareň, PRUSA i3MK2S. V rámci odborného 
výcviku ju poskladali žiaci pod vedením MOV a  
nakalibrovali do konečného funkčného stavu. 
Tlačiareň sa bude využívať na skvalitnenie vý-
uky a krúžkovej činnosti. V krátkej  budúcnosti 
plánujeme rozšírenie automatizačnej dielne aj 
o LASER.

Zváračská škola 

Zváračská škola funguje na našej škole už od r. 
1994. Absolventi zváračských kurzov majú mož-
nosť získať zváračský preukaz na všetky metó-
dy zvárania Z-M1, Z-E1, Z-T3. Získaný preu-
kaz má celoeurópsku  pôsobnosť. Naši žiaci ma-
jú možnosť získať zváračský preukaz za veľmi 
výhodných podmienok.

Attila Varga – riaditeľ SOŠ

SoŠ Fiľakovo – škola s dlhoročnou tradíciou v odbornom
vzdelávaní a neobmedzenou perspektívou

SoŠ Fiľakovo – škola s dlhoročnou tradíciou v odbornom
vzdelávaní a neobmedzenou perspektívou

Koniec roka 2017  na našej ZŠ na Školskej ulici 
bol bohatý nielen na tradičné predvianočné ak-
tivity, ale aj na vedomostné a športové súťaže. 

Počas decembra opäť prebiehala zbierka pre o-
pustené zvieratká, ktoré našim deťom nie sú ľa-
hostajné. Pred Vianocami žiaci s p.učiteľkou 
Mgr. A. Burisovou odniesli bohatú nádielku kr-
miva, hračiek a prikrývok psíkom do Útulku 
Šťastné labky vo Fiľakove. Uskutočnilo sa 
školské kolo informatickej online súťaže iBo-
bor a matematická Pytagoriáda. Obidve zazna-

menali zvýšený záujem žiakov otestovať si svo-
je vedomosti a majú aj svojich úspešných rieši-
teľov. Až 40 žiakov so záujmom o geografiu sa 
zapojilo do riešenia úloh Geografickej olym-
piády, z nich vyše polovica bolo úspešných. 
Spomenuté súťaže sú postupové, ich víťazom 
preto držíme palce v okresných kolách!
Naši žiaci z hudobno-tanečných krúžkov sa zú-

častnili viacerých predvianočných vystúpení 
vo Fiľakove i veľkej Vianočnej akadémie na pô-
de školy. Zorganizovali sme aj Vianočnú burzu, 
ktorá mala opäť úspech. Športovci zabojovali 
vo Futbalovom turnaji P. Le Gianga, kde získali 
1. miesto. Zúčastnili sme sa aj  SK ligy vo flor-
bale, obvodného kola vo vybíjanej a Vianočné-
ho kolkárskeho turnaja, odkiaľ si viacerí žiaci 
priniesli medailu. Všetkým deťom prajeme v 
novom roku 2018 veľa ďalších úspechov!

Mgr. Diana Szabová, Školská 1, Fiľakovo

Úspešný záver roka

Galéria Mestského vlastivedného múzea v 
blízkej budúcnosti opäť poskytne priestor 
pre výstavu miestneho umelca. 23. februára 
2018 o 17:00 hodine otvára Hradné mú-
zeum vo Fiľakove individuálnu výstavu Jo-
zefa Jacsmenyíka s názvom „Potulky so 
štetcom“. Nie je to po prvýkrát, čo výtvar-
ník, ktorý je dobre známy medzi našincami 
aj v širokom okolí, predstavuje svoje dyna-
mické a farebne bohaté diela v našom mes-
te. Olejomaľby, akvarely a monochrómne 
akvarely, prezentované na výstave, pred-
stavujú výber jeho tvorby počnúc od 90. 
rokov až po súčasnosť a odzrkadľujú lásku 
k rodnému mestu, plynutie času, súboj ele-
mentov, spomienky z detstva a cestova-
teľské zážitky. Autorove diela zachytávajú 
najmä maľby mestských zákutí, krajino-
maľby zachytávajúce panorámu okolitej 
krajiny a portréty. Na obrazoch fiľakov-
ských ulíc a mestských častí sa zavše obja-
vujú aj figurálne prvky, vďaka ktorým sa 
tieto stávajú ešte viac realistickými a divák 
sa mihnutím oka stáva súčasťou pozorova-
nej scenérie. Výstava, ktorej kurátorkou je 
Kinga Szabóová, bude sprístupnená do 12. 
mája 2018. Organizátori sa tešia na všet-
kých milovníkov výtvarného umenia.

Bc. Denisa Pócsaová, HMF

Januárové programy v MsKSJanuárové programy v MsKS Výstava Jozefa
Jacsmenyíka 
v Mestskom

Ples Mesta Fiľakovo 13-ho januára v MsKS úspešne 
otvoril plesovú sezónu 2018 – nechýbala dobrá 
hudba, gastronomické pochúťky, kvalitné nápoje, 
známa muzikálová speváčka Janza Kata, tanečníci 
skupiny Dance Attack a v neposlednom rade úžasná 
nálada...                             (Foto: Zoltán Schnelczer)

Aj členovia detského folklórneho súboru Dubkáčik sa 
s nadšením zapojili do Tanečného domu v MsKS, kto-
rý bol súčasťou série podujatí pri príležitosti osláv Dní 
maďarskej kultúry s názvom „Spoznajme sa!”. V apríli 
budú mať možnosť učiť sa slovenské tance členovia 
maďarských detských súborov…

(Foto: Viktor Estefán)

19-ho januára pokračovala séria podujatí s názvom 
„Spoznajme sa!”. MO Csemadok-u vo Fiľakove sa za-
pojila do osláv Dní maďarskej kultúry a predstavila 
svoj slávnostný program obecenstvu, v ktorom vystú-
pili predovšetkým miestne umelecké skupiny a recitá-
tori. V rámci programu sa uskutočnilo odovzdávanie 
Ceny za kultúrny rozvoj Novohradu, ktorú v tomto roku 
získali: Mária Agócs, Miklós Fehér, spevácka skupina 
„Mezeicsokor“ z Fiľakovských Kováčov, Gabriella 
Nôta a József Póczos.          (Foto: Zoltán Schnelczer)

18-ho januára sa uskutočnila prednáška o prírodných 
liečivách v MsKS, na ktorú sa prišlo pozrieť vyše 400 
návštevníkov.                            (Foto: Viktor Estefán)
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Gyermekkorától imádja a labdarúgást. Az első 
nagy példaképe fivére, Emil volt. Patrik Le 
Giang sikeres kapus, a cseh másodosztályú Vla-
šim játékosa, emellett kölcsönjátékosként szere-
pelt az első ligás Karviná csapatában. Decem-
berben Füleken töltött néhány napot. Társszer-
vezőként részt vett egy általános iskolás diákok 
számára rendezett torna szervezésében, egy 
nyilvános beszélgetésen a városi könyvtárban, 
valamint vendége volt egy U17-es tornának. In-
terjúnkban Patrik Fülekhez fűződő kapcsolatá-
ról, karrierjének kezdeteiről és jövőbeli tervei-
ről olvashatnak.
Minek köszönhetően látogattál szülőváro-
sodba az ünnepek előtt?
Bár már tíz éve nem lakom Füleken, nem felej-
tettem el, honnan származom. Hazajöttem, hogy 
támogassam az ifjú tehetségeket. A Papréti 
Alapiskolával együttműködve szerveztünk egy 
ösztönző labdarúgótornát a diákok számára, 
illetve rész vettem az U17-es korosztály torná-
ján is. Emellett megrendezésre került két beszél-
getés, ahol a nyilvánossággal és a gyerekekkel ta-
lálkoztam. Örülnék, ha ebből hagyományt tud-
nánk teremteni, hiszen fontos, hogy lelkesítsük a 
fiatalokat és megmutassuk nekik, hogy kemény 
munkával valóra válthatják az álmaikat.
A füleki FTC-ből az első osztályú MŠK Žilina 
csapatába vezetett az utad. Jelenleg a cseh 
második ligában szereplő Vlašim játékosa 
vagy, és kölcsönben a Karviná csapatában sze-
repeltél. Mik a következő terveid?
Ez a második külföldi szerződésem. Szép félé-
vet tudhatok magam mögött. Jelenleg folyamat-
ban vannak a tárgyalások a Karviná csapatával, 
valamint más klubok is érdeklődnek. Minden 

úgy lesz, ahogy lennie kell. Semmit nem erőlte-
tek, a megfelelő megoldás magától jön majd.
Minden labdarúgónak megvan az álma. Hol 
látod magad pár év múlva?

Céltudatos ember vagyok, ezért nagyon szeret-
nék bekerülni valamelyik élvonalbeli cseh csa-
patba, később elképzelhető, hogy az európai top-
ligák csapatainak egyikébe. Kiskoromban O-
laszországról álmodoztam, jelenleg a spanyol 
La Liga az álmom, ahol az egykori válogatottbe-
li csapattársam, Stano Lobotka játszik. Élő pél-
dája annak, hogy nincs lehetetlen, elég, ha szem-
bemegyünk a szerencsével. A kaizen filozófiát 
vallom – lépésről lépésre, fokozatosan haladni, a 
lehetetlen számomra ismeretlen fogalom.
Terjeszted is a filozófiádat? Hallottam rólad, 
hogy nemcsak rátermett kapus, hanem tehet-
séges motivátor is vagy.
Hallottam olyan véleményeket, hogy egyes 
embereknek megváltoztattam az életüket, de ez 

nem igaz. Saját maguk változtatták meg. Én 
csak megmutattam nekik egy utat a sok közül. A 
fiúk az életemről, az étkezési szokásaimról és a 
gondolataimról kérdeznek, s kijelentették, hogy 
a mentális edzőjük vagyok (nevet).
Elgondolkodtál már azon, hogy a labdarúgás 
mellett ezen a téren is mozgósítod magad?
Egy bizonyos mértékig igen. Örömömre szol-
gál, ha segíthetek valakinek, ezért úgy döntöt-
tem, hogy egy blogot indítok, ahol leírom a gon-
dolataimat, közzéteszek recepteket, tornagya-
korlatokat. Ha legalább egy embert ösztönöz ar-
ra, hogy jobb útra térjen, boldog leszek.
Térjünk vissza a karriered elejére. Mikor és 
hogy kerültél a kapuba? A testvéred kiváló tá-
madó volt, nem szerettél volna a nyomdokai-
ba lépni?
Szerettem volna, mezőnyjátékosként kezdtem. 
Nyolc éves voltam, mikor hiányzott a kapus, és 
engem, mint legkisebbet állítottak a kapuba. Az 
lett a vége, hogy az idősebb játékosok azt kér-
dezgették: „Ki az a kis puma a kapuban?“ 
(nevet). Így maradtam hálóőr.
Most már biztos nem tartozol a legalacso-
nyabbak közé.
Gyerekkoromban gyakran mondták, hogy nem 
lesz belőlem kapus, mert alacsony vagyok. Kis-
fiúként minden alkalomkor csak azt kívántam, 
hogy legalább 185 cm-re nőjek. Idővel pont en-
nél a magasságnál álltam meg a növésben. 
Tehát a magasságod az imáidnak köszönhető?
Lehet, hogy viccesen hangzik, de én hiszem, 
hogy a gondolatainkkal irányítjuk az életünket 
és bevonzzuk a dolgokat. 

Kovácsová Klaudia (Ford.: dszl)

A	tehetséges	Patrik	Le	Giang	buzdította	a	helyi	fiatalokat

Az idei év első jelentős sporteseménye váro-
sunkban a Polgármesterkupáért rendezett teke-
torna volt. Az immár 24. alkalommal megren-
dezésre kerülő újévi bajnokság megbecsült ha-
gyománynak örvend, s évről évre egyre több 
résztvevőt vonz. A küzdelem a versenyzők 
egyre nagyobb létszáma miatt már a hivatalos 
megnyitó előtt elkezdődik. Az idei megméret-
tetésre 21 csapat 68 versenyzője (három csapat-
tal több, mint a tavalyi évben – szerk. megj.) 
küldte el nevezését Szlovákiából és Magyaror-
szágról. A mérkőzések lebonyolítása rendkívül 
időigényes, hiszen egy versenyző 120 gurítást 
végez a torna során, a verseny így már csütörtö-
kön, január 4-én elkezdődött. Péntek délután ke-
rült sor a folytatásra, majd Vízkereszt napján, ja-
nuár 6-án még további 11 csapat kapcsolódott 
be a küzdelembe. A szombati hivatalos megnyi-
tón megjelent Agócs Attila, városunk polgár-
mestere, valamint Visnyai Attila, az FTC elnö-
ke is. A tekecsarnokban kellemes, családias han-
gulatban zajlottak a mérkőzések, a nézők lelke-
sen buzdítottak minden versenyzőt, azonban a 
hazai publikum titkon abban reménykedett, 
hogy a kupát sikerül itthon tartani.  A szurkolók 
álma valóra vált, ugyanis a vándorserleg haza-
tért, méghozzá kettős győzelemmel.  A ver-
senyben az FTC A csapata diadalmaskodott, 

megelőzve az FTC B csapatát. Gratulálunk!

A csapatverseny végeredménye: 1. FTC A – 
2354 fával, 2. FTC B – 2328 fával, 3. Žarnovica 
– 2305 fával
Az egyéni verseny végeredménye:
Férfiak: 1. Šimon Alexander, FTC A – 634 fával, 
2. Ander Tamás, Kazincbarcika – 613 fával, 
3. Flachbart Patrik, FTC A – 611 fával
Nők: 1. Skalošová Dominika, Zólyombrézó – 
566 fával, 2. Turčanová Jana, Rimaszombat 1 – 
546 fával, 3.Toporová Aranka, Rimaszombat 2 
– 539 fával
Serdülők: 1. Mag Viliam, FTC serd. – 625 fával, 
2. Iványik Richárd, Kazincbarcika – 567 fával, 
3. Juhász Bence, Bátonyterenye – 566 fával
A teljesség kedvéért említjük meg, hogy köz-
vetlenül a versenyt kővető napon, január 7-én, 
vasárnap több helyszínen is zajlott a beszterce-
bányai kerületi bajnokság, melyen minden ko-
rosztály megmérettetett a fiataloktól egészen a 
szeniorokig. Az FTC csapata valamennyi kate-
góriában képviseltette magát, s összesen 10 
megszerzett éremmel tért haza. Részletes tájé-
koztatást és számos fényképet a versenyekről a 
weboldalainkon találhatnak:
 http://www.facebook.com/ftcko/ 
 és http://www.kolkybb.estranky.sk/

Az új esztendőben az FTC valamennyi ver-
senyzőjének jó egészséget, biztos kezet és sok 
sikert kívánunk úgy a sport-, mint a magánélet-
ben is. Hajrá FTC!

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

Újévi teketorna a Polgármesterkupáért

Gyermekbajnokság a Papréti Szlovák Tannyelvű
Alapiskolában (Fotó: Papréti AI)

febr.  Schneider Gizella 
16-ig festménykiállítása
 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
 Szervező: Füleki Vármúzeum

febr. 15. Író-olvasó találkozó Zaťovičová  
16:30 Iveta füleki származású írónővel 
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár 
 Szervező: Füleki Vármúzeum

febr. 23.  Jacsmenyík József 
17:00 „Barangolásaim” című önálló
 kiállításának megnyitója 
 Helyszín: Városi Honismereti 
  Múzeum
 Szervező: Füleki Vármúzeum

Jelentős kulturális
rendezvények Füleken

2018 februárjában

A II. világháború FülekenA II. világháború Füleken
FELHÍVÁS

A Füleki Vármúzeum felhívja a lakosok figyelmét, hogy a-
mennyiben tulajdonukban van bármilyen, az 1938–1945-
ös időszakkal kapcsolatos fotográfia, okmány, újságcikk, 
vagy más jellegű információ, legyenek szívesek ezekről tá-
jékoztatni a múzeumot. Az összegyűjtött adatokat a 2018-
ban nyíló 2. világháborús emlékkiállításához használná fel 
az intézmény. Mindenféle információt szívesen fogadunk!

Kultúra

Futbal miluje od detstva, jeho prvým veľkým 
vzorom bol brat Emil. Úspešný gólman Patrik 
Le Giang je v súčasnosti hráčom českého druho-
ligového Vlašimu a hosťuje u prvoligistu z Kar-
vinej. Počas decembra strávil niekoľko dní v rod-
nom Fiľakove. Spoluorganizoval turnaj pre deti 
základných škôl, bol hosťom na turnaji U17 i 
besedy v miestnej knižnici. Prinášame rozhovor, 
v ktorom priblížil svoj vzťah k Fiľakovu, jeho 
futbalové začiatky i plány do budúcnosti.
Čo ťa priviedlo pred sviatkami do rodného 
mesta?
Hoci som už 10 rokov preč, nezabúdam, odkiaľ 
pochádzam. Aj kvôli tomu som prišiel domov 
podporiť mladé talenty. Spolu s vedením Zák-
ladnej školy na Farskej lúke sme zorganizovali 
motivačný futbalový turnaj pre žiakov. Bol som 
tiež hosťom turnaja U17. K tomu sa pripojili 
debaty s verejnosťou i deťmi a budem rád, keď 
sa z toho stane tradícia. Je dôležité v deťoch pod-
necovať ich talent, podporovať ich a ukázať im, 
že môžu dosiahnuť všetko, čo si zaumienia, ak 
pôjdu za svojim snom a budú na sebe pracovať.
Z fiľakovského FTC si odišiel do prvoligovej 
MŠK Žilina. V súčasnosti si kmeňovým hrá-
čom druholigového Vlašimu a hosťoval si u 
prvoligistu z Karvinej. Aké sú tvoje ďalšie 
plány?
Je to môj druhý zahraničný angažmán a mám za 
sebou krásny polrok. Momentálne som s Kar-
vinou v štádiu jednania a ozvali sa aj ďalšie klu-
by. Všetko bude tak, ako má. Na nič netlačím a to 
správne príde samo.
Predsa len, každý futbalista má nejaké sny. 
Kde sa vidíš možno o niekoľko rokov?
Som cieľavedomý človek a veľmi rád by som sa 
dostal do jedného z najlepších klubov v Česku a 
časom možno aj do tých najlepších európskych 

líg. Ako malý som sníval o Taliansku, v súčas-
nosti je to španielska La Liga, kde hrá bývalý 
spoluhráč z repre Stano Lobotka. Aj on je príkla-
dom, že nemožné neexistuje. Stačí ísť naproti 

šťastiu. Zastávam filozofiu kaizen – všetko po-
stupne krôčik po krôčiku, nemožné pre mňa ne-
existuje.
Posúvaš svoju filozofiu aj ďalej? Počula som, 
že si okrem talentovaného gólmana aj nada-
ným motivátorom.
Počul som reakcie, že som niektorým ľuďom 
zmenil život, no nie je to pravda. Zmenili si ho sa-
mi. Ja som im možno len ukázal jednu z mno-
hých ciest. Chalani sa pýtajú na život, stravu či 
myšlienky a už ma pasovali za svojho mentálne-
ho kouča (smiech). 
Uvažoval si nad tým, že by si sa okrem futbalu 
vydal aj týmto smerom?
Do istej miery áno. Som rád, keď môžem nieko-
mu pomôcť, preto som sa rozhodol založiť blog, 
kde budem prezentovať svoje myšlienky, zve-
rejňovať recepty alebo sa deliť o techniky cviče-

nia. Ak to čo i len jedného človek inšpiruje k lep-
šej ceste, budem veľmi šťastný.
Vráťme sa ešte na začiatok tvojej kariéry. 
Ako a kedy si sa dostal do brány? Tvoj brat 

bol vynikajúci útočník, nelákalo aj teba ísť v 
jeho šľapajách?
Lákalo, začínal som v poli. Do brány ma posta-
vili ako osemročného, lebo chýbal brankár a ja 
som bol najmenší. Dopadlo to tak, že sa starší 
spoluhráči pýtali „Čo je to v bráne za malú 
pumu?“ (smiech). A tak mi to akosi prischlo. 
Teraz už k najmenším rozhodne nepatríš.
Často som ako dieťa počúval, že nebudem bran-
károm, lebo som malý. Ako chlapec som si pri 
každom sviatku želal iba jediné – aby som do-
rástol aspoň na 185 centimetrov. Časom som sa 
zastavil presne na tom čísle. 
Takže si si svoju výšku vymodlil?
Môže sa to zdať vtipné, no ja verím, že si život 
tvoríme vlastnými myšlienkami a veci si doň pri-
ťahujeme.

Klaudia Kovácsová

Talentovaný	Patrik	Le	Giang	prišiel	motivovať	mladých	Fiľakovčanov

Už po 24.-krát sa prvé verejné dianie v novom 
roku vo Fiľakove odohrávalo v oblasti športu. 
Novoročný turnaj v kolkoch o Pohár primátora 
mesta tu má svoju pevnú tradíciu a láka z roka 
na rok čoraz viac účastníkov, aj preto sa turnaj 
rozbieha ešte pred jeho oficiálnym zahájením. 
Na to, aby 68 hráčiek a hráčov z 21 družstiev zo 
Slovenska i z Maďarska (pozn. o tri družstvá 
viac ako vlani) odhádzalo svojich 120 hodov to-
tiž treba aj určitý čas. Prvé družstvá začínali už 
vo štvrtok 4.januára, pokračovalo sa v piatok 
popoludní a cez sviatočnú sobotu 6.januára sa 
do turnaja zapojilo ešte 11 družstiev. Slávnost-
ného otvorenia sa v sobotu ráno zúčastnili aj pri-
mátor mesta Attila Agócs a prezident FTC 
Attila Visnyai. Atmosféra na kolkárni sa niesla 
skôr v akomsi veľkom rodinnom duchu, fandilo 
sa každému, ale v kútiku duše sa predsa len ča-
kalo, že nejaké tie umiestnenia ostanú aj domá-
cim. Výsledné tabuľky napokon naozaj potešili 
a putovný pohár sa vrátil domov, do rúk hráčom 
FTC A, dokonca FTC B skončilo hneď za nimi! 
Gratulujeme!

Súťaž družstiev o putovný pohár: 1. FTC A – 
2354 zhodených kolov (ďalej len zk), 2. FTC B – 

2328 zk, 3. Žarnovica – 2305 zk
Jednotlivci:
Muži: 1. Alexander Šimon, FTC A – 634 zk, 
2.Tamás Ander, Kazincbarcika 2 – 613 zk, 
3. Patrik Flachbart, FTC A – 611 zk
Ženy: 1. Dominika Skalošová, Podbrezová – 
566 zk, 2. Jana Turčanová, Rim.Sobota 1 – 546 
zk, 3. Aranka Toporová, Rim.Sobota 2 – 539 zk
Dorast: 1. Viliam Mag, FTC dorast – 625 zk, 
2. Richárd Ivanyík, Kazincbarcika 2 – 567 zk, 
3. Bence Juhász, Bátonyterenye – 566 zk

Na doplnenie ešte musíme uviesť, že hneď v na-
sledujúci deň, v nedeľu 7.januára sa na viace-
rých kolkárňach v kraji konali Majstrovstvá 
Banskobystrického kraja vo všetkých kategó-
riách, od žiackych až po seniorské, kde sme ma-
li v každej z nich zastúpenie a naši kolkári do-
niesli celkom 10 medailí. Podrobné informácie 
a množstvo fotografií z Novoročného turnaja, 
či jednotlivých majstrovských súťaží nájdete 
na našich stránkach:
 http://www.facebook.com/ftcko/ 
 és http://www.kolkybb.estranky.sk/
Všetkým reprezentantom kolkárskeho oddielu 
FTC želáme po celý rok 2018 pevné zdravie, 

presnú ruku, veľa úspechov a spokojnosti v 
športe i doma. HODU ZDAR!

Iveta Cíferová a Ladislav Flachbart, FTC KO

Novoročný turnaj v kolkoch o Pohár primátora mesta

Turnaj pre deti na ZŠ Farská lúka (Foto: ZŠ Farská lúka)

do 16.  Výstava malieb 
febr. Gizely Schneiderovej 
 Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
 Organizátor: Hradné múzeum

15. febr. Beseda so spisovateľkou a 
16:30 fiľakovskou rodáčkou
 Ivetou Zaťovičovou 
 Miesto: Mestská knižnica
 Organizátor: Hradné múzeum 

23. febr. Otvorenie autorskej výstavy 
17:00 Jozefa Jacsmenyíka s názvom 
 „Potulky so štetcom“
 Miesto: Mestské múzeum
 Organizátor: Hradné múzeum

Významné kultúrne 
podujatia vo Fiľakove 

vo februári 2018

II. svetová vojna vo FiľakoveII. svetová vojna vo Fiľakove
VÝZVA

Hradné múzeum vo Fiľakove vyzýva občanov na spolu-
prácu. Pokiaľ vlastníte fotografiu, dokument, výstrižok z 
novín, alebo máte užitočnú informáciu o miestnom dianí 
z obdobia medzi rokmi 1938–1945, prosíme Vás o ich 
sprístupnenie múzeu. Získané informácie inštitúcia vy-
užije pri príprave novej spomienkovej výstavy v roku 
2018 s tematikou 2. svetovej vojny.

Kultúra
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