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Výsledky volieb do samosprávy obcí 
A telepiilesi onkormányzati választások eredményei

Počet osôb oprávnených voliť -  A választásra jogosultak száma: 8216
Volieb sa zúčastnilo -  A szavazáson részt vett: 3231
Počet platných hlasov -  Az érvényes szavazatok száma:

- voľby primátora / polgármesterválasztás: 3181
- voľby poslancov / képviselôválasztás: 3152

Za primátora mesta Fiľakovo bol zv olený 
JUDr. Jaromír Kaličiak 

ĽS - HZDS, SDKÚ - DS, SMER - SD 
lett Fiilek Város polgármestere 

1068 hlasov /  szavazat
Poslanci nového mestského zastupiteľstva - az új képviselô-testiilet tagjai:

Volebný obvod č. 1. sz. választókôrzet:
1. JUDr. Jaromír Kaličiak*. ĽS-HZDS, 419 hlasov / szavazat
2. Ing. Ladislav Fehér, MOST-HÍD, 363 hlasov / szavazat
3. Ladislav Szakó, nezávislý - fuggetlen, 321 hlasov / szavazat
4. Ing. Róbert Belko, ĽS-HZDS, 306 hlasov / szavazat
5. Tibor Czupper, MOST-HÍD, 263 hlasov /  szavazat

obsadiť náhradnflľs poradovým čislom 6 Ing. Štefan Estergomi (nezávislý. 254 hlasov).

Volebný obvod č. II. sz. választókôrzet:
1. Róbert Eibner, SMK - MKP, 502 hlasov / szavazat
2. Jozef Tankina, MOST-HÍD, 377 hlasov /szavazat
3. Ing. László Kerekes, SMK - MKP, 331 hlasov / szavazat
4. Jozef Agócs, MOST-HÍD, 318 hlasov / szavazat
5. Mgr. Attila Visnyai, nezávislý - fuggetlen, 301 hlasov / szavazat

Volebný obvod č. Hl. sz. választókôrzet:
1. Mgr. Zsuzsanna Szvorák, SMK - MKP, 267 hlasov / szavazat
2. Erik Kelemen, SDKÚ-DS, 241 hlasov / szavazat
3. Zoltán Anderko, MOST-HÍD, 217 hlasov / szavazat
4. František Mojzeš. MOST-HÍD, 208 hlasov / szavazat
5. Vladimír Cirbus, MOST-HÍD, 207 hlasov / szavazat

Poďakovanie
Odstupujúci primátor mesta Jozef Agócs ďakuje občanom mesta Fiľakovo 

za prejavenú dôvetu v uplynulých dvoch volebných obdobiach. 
Novozvolený primátor mesta JUDr. Jaromír Kaličiak vyjadruje vďaku 

občanom Fiľakova za účasť a prejavenú podporu vo voľbách do orgánov 
samosprávy obcí na obdobie rokov

2011-2014 a  súčasne sľubuje, že bude primátorom všetkých obyvateľov 
mesta bez rozdielu národnosti.

Kôszônetnyilvánítás
A város lekôszônó polgáimestere, Agócs József, kôszoni Fiilek város 

polgárainak az elmúlt két választási idószak során tanúsított megtiszteló 
bizalmukat

A város újonnan megválasztott polgármestere, JUDr. Kaličiak Jaromír, 
kôszonetét fejezi ki Fiilek polgárainak a 2011-2014-es idôszak telepíilési 

onkormányzati választásáin való részvételiikért és támogatásukért, és ígéri, 
hogy nemzetiségre való tekintet nélkul lesz a város minden lakosának 

polgármestere.

Čo bude s autobusovou stanicou Fiľakovo? Mi lesz a fiileki autóbusz-áUomással?
Dňa 16.11.2010 sa na Mestskom alternatív na doriešenie neprijateľnej 2010.11.16-án a Fiileki Városi Hiva- számára az a megoldás túnt a  legelfo

úrade vo Fiľakove uskutočnilo roko- situácie bolo obojstranne navrhnuté talban tárgyalás folyt az elhanyagolt gadhatóbbnak, hogy Fiilek város
vanie vo veci riešenia nepriaznivého riešenie, v zmysle ktorého by mesto fiileki autóbusz-állomás iigyében. A szimbolikusáronátengediabuszállo-
stavu na autobusovej stanici Fiľakovo pozemok Slovenskej auto- tárgyaláson a Losonci Autóbusz- más telkét a Losonci Autóbusz-
Fiľakovo. Rokovania sa zúčastnili busovej doprave Lučenec, a.s. kozlekedési Vállalat Rt. (SAD) képvi- kôzlekedési Vállalat Rt-nek, amely ezt
zástupcovia Slovenskej autobusovej odpredalo za symbolickú cenu a SAD selói, éliikôn Ing. Kupka Vojtech igaz- kovetôenteljeskorflfelújítástvégezaz
dopravy Lučenec, a.s. (SAD) pod by následne vykonala komplexnú gatóval, és Agócs József, Fiilek város autóbusz-állomáson, beleértve az in-
vedením výkonného riaditeľa Ing. rekonštrukciu autobusovej stanice polgármestere vettek részt. A megol- foimációsrendszerésafedettbuszvá-
Vojtecha Kupku a primátor mesta vrátane vybudovania informačného dások kiilonféle lehetséges altematí- rókkiépítésétis.
Jozef Agócs. Po načrtnutí možných (pokračovanie na str. 4) váinak átgondolása után mindkét fél (Folytatás a  4. oldalon.)



Ocenenia udelené prim átorom  
m esta v roku 2010

Cena primátora
l.I r é n  Danyi - za viac desaťročí trvajúce aktívne pôsobenie v*  

oblasti kultúrneho života v  meste, účasť pri zakladaní divadla s 
Zsákszínház a za prácu v Csemadoku

2. Mgr. Norbert Varga a Mgr. Kornélia Vargová - za dlhoročnú • 
úspešnú prácu v hnutí ľudového tanca, dôstojnú reprezentáciu ® 
mesta a z príležitosti 15. výročia založenia skupiny ľudového o 
tanca Rakonca.

Ocenenia schválené Mestským 
zastupiteľstvom vo Fiľakove v roku 2010

Čestný občan mesta Fiľakovo
RNDr. Jozef Klinda - za dlhoročnú pomoc a ochranu záujmov • 

mesta na úseku ochrany a tvorby životného prostredia

Cena mesta
1. Jednota dôchodcov Fiľakovo - za aktívne pôsobenie v oblasti * 

kultúmo-spoločenského života seniorov mesta a z príležitosti 15. ,  
výročia založenia Jednoty dôchodcov Slovenska

2. Banva klub Fiľakovo - za aktívnu a príkladnú reprezentáciu a 1 
propagáciu mesta na kultúmo-spoločenských podujatiach organi- 0 
zovaných na území mesta, ako aj na rôznych podujatiach mimo e 
územia mesta a v zahraničí.

3. Pro Kultura - mužský spevácky zbor - za aktívnu činnosť v ° 
kultúre z  príležitosti 90. výročia založenia zboru.

4. János Kálosi - za dlhoročnú pedagogickú činnosť a aktivity v „ 
oblasti kultúrneho života v  meste.

A város polgármestere által odaítélt díjak 
2010-ben

A Polgármester Díja
1. Danyi Irén -  a  város kulturális életében tôrténô tôbb évtizedes 

aktív múkôdéséért, a  Zsákszínház megalapításában való részvételéért 
és a  Csemadokban végzett munkájáért.

2. Mgr. Varga Norbert és Mgr. Varga Kornélia -  a néptáncmozga- 
lomban végzett sokéves eredményes munkájukért, városunk méltó 
képviseletéért és a Rakonca Néptánccsoport megalakulásának 15. 
évfordnlója alkalmából.

A Fiileki Városi Képviselô-testulet által 
jóváhagyott díjak 2010-ben

Fiilek Város Díszpolgára
RNDr. Klinda Jozef -  az életkôrnyezet védelme és alakítása 

teruletén nyújtott sokéves segítségéért és a  város érdekképviseletéért

A Város Díja
1. Fiileki Nyugdíjas Egyesulet - a fiileki szeniorok kulturális és tár- 

sadalmi életében végzett aktív tevékenységéért és a Szlovákiai 
Nyugdíjas Egyesulet megalakulásának 15. évfordulója alkalmából

2. Fiileki Banva Klub - a város aktív és példás reprezentálásáért és 
propagálásáért a város teruletén szervezett kulturális és társadal- 
mi rendezvényeken, valamint a városon kíviil és kiilfôldôn zajló 
kulônféle rendezvényeken

3. Pro Cultura - férfi énekkar - aktív kulturális tevékenységiikért a 
kórus megalapításának 90. évfordulója alkalmából

4. Kálosi János - sokéves pedagógiai tevékenységéért és aktivitásárt 
a  város kulturális életében.

HRAD SVETOV IV. H rad svetov
Hradné múzeum vo Fiľakove 

Vás pozýva do Bebekovej bašty 
Fiľakovského hradu na výstavu 
„Hrad svetov IV.”, ktorá je  úvod
ným podujatím prvej zimnej 
sezóny na hrade. Na troch pre
došlých ročníkoch artfoto festivalu 
sa vo Fiľakove predstavili fotografi 
z Japonska, Austrálie, Brazílie a z 
deviatich európskych štátov. V 
tomto roku sú hosťami festivalu 
Attila Lóránt a András Bánkúti z

Maďarska a Gabriel Gazsó z 
Venezuely. Nádherné fotografie 
Attilu Lóránta zachytávajúce 
okamihy každodenného života 
predstaviteľov archaických kultúr 
Amazónie boli divácky najatrak
tívnejšie kusy predošlého ročníka. 
Teraz predstavuje návštevníkom 
svoje zábery z Indonézie. Výstava 
bude sprístupnená do 15. februára 
2011 (od pondelka do piatka denne 
od 8,00 do 16,00).

Világok Vára
A Fiileki Vármúzeum meghív- 

ja Ônôket a fiileki vár Bebek- 
tornyában a „Világok Vára IV." 
címú kiállításra, mely a vár elsô 
téli nyitva tartásának bevezetó 
rendezvénye. A fotómúvészeti 
fesztivál három elózó évfolya- 
mán kilenc európai ország mú- 
vészei mellett Japán, Brazília és 
Ausztrália fotósai mutatkoztak 
be Ftileken. A rendezvény idei 
vendégei Lóránt Attila és Bánkú

ti András Magyarországról, vala
mint Gabriel Gazsó Venezuelá- 
ból. Tavaly Lóránt Attila amazó- 
niai arhaikus kultúrákat bemu- 
tató fotói aratták a legnagyobb 
sikert a látogatók kôrében. A fo- 
tós idén Indonéziában készult 
felvételeit tárja az érdeklódók 
elé. A kiállítás 2011. február 15- 
ig tekinthetó meg (hétfôtôl pén- 
tekig naponta 8,00 és 16,00 óra 
kôzôtt).



Úspešné projekty Sikeres p ro jektek
V rámci realizácie projektu 

"Palócka cesta, komplexné 
rozvíjanie spoločnej tematickej 
trasy s orientáciou na návštev
níkov" sa dokončilo v júli 2010 
betónovanie približne 40 metrov 
dlhého oporného múru, ktorý má 
slúžiť na posilnenie hradného 
kopca a začala sa terénna úprava 
dvora Novohradského turistické
ho informačného centra (NTIC). 
Dokončenie stavebných prác sa 
predpokladá (v závislosti od 
počasia) do konca apríla 2011.

V novembri boli dodané palócky- 
mi rezbárskymi motívmi zdobené, 
v ľudovom štýle vyrobené kusy 
nábytku, ktoré boli umiestnené v 12 
m2 veľkej miestnosti NTIC - vo 
Fiľakovskej palóckej galérii. Po 
obstaraní výstavných predmetov a 
tovaru na predaj s tradičnými 
motívmi palóckeho štýlu, možno 
začiatkom budúceho roka očakávať 
otvorenie galérie a jej sprístupnenie 
pre návštevníkov.

Projekt, realizovaný siedmimi • A „Palóc Út, kôzos tematikus 
partnermi z  Maďarska a dvoma zo * útvonal komplex látogatóbarát 
Slovenska, podporuje Európska •  íejlesztése” elnevezésú projekt 
únia v rámci Programu cezhra- * megvalósításának keretében a 
ničnej spolupráce Maďarská * 2010 júliusában elkezdódott épít- 
republika - Slovenská republika s kezési munkálatok során befeje- 
2007-2013. Bližšie informácie ® zódtek a fiileki vár domboldalá- 
nájdete na www.filakovo.sk pod .  nak megerôsítésére szolgáló, meg- 
názvom Aktuálne projekty. • kozelítôleg 40 m hosszúságú tám- 

Judita Bodnárová * fal betonozási munkálatai és meg-

kezdódôtt a  Nógrádi Turisztikai 
Információs Kozpont (NTIK) ud- 
varának tereprendezése. Az épít- 
kezési beruházás befejezése 2011 
április végére várható.

Novemberben leszállításra ke- 
riiltek az egyedi gyártású, palóc át- 
tort faragással dlszített -  népi stí- 
lusban elkészített bútorok, melyek 
az NTIK egyik 12 m2-es helyiségé- 
ben -  a Fiileki Palóc Galériában ke- 
riiltek elhelyezésre. A palóc stílus 
jegyeit órzô kiállltási és eladási tár- 
gyak beszerzését kovetóen a  jôvó 
év elején várható a galéria megnyi- 
tása a látogatók számára.

A hét magyarországi és két 
szlovákiai partnerrel kozôsen 
megvalósuló projektet az Európai 
Unió támogatja a  Magyarország- 
Szlovákia Határon Átnyúló 
Egyuttmúkôdési Program 2007- 
2013 keretében. Bóvebb informá- 
ciók a www.filakovo.sk oldalon az 
Aktuális projektek c. alatt. B. J.

Novohradská spolupráca N ógrádi egyiittm ííkôdés
Mesto Fiľakovo, ako spoluza

kladateľ Euroregiónu
Neogradiensis uvítalo, že 
združenie pokračuje v  aktivitách, 
do ktorých sa zapájalo už aj v  
predchádzajúcom období. Mesto 
tým podporovalo budovanie 
významných produktov ces
tovného ruchu v Novohrade, 
ktorými sú Novohrad - Nógrád 
geopark, zastrešujúci množstvo 
zaujímavých geologických,

prírodných a kultúmo-historic- * Fiilek Város, mint a  Neogradien- 
kých lokalít v regióne a hrady, • sis Eurorégió egyik alapítója, ôrôm- 
ktoré sú stálym lákadlom turis- • melfogadta.hogyazegyesiiletfoly- 
tov aj spoza hraníc regiónu. * tatja tevékenységeit, melyekbe a vá- 
Prípravou metodických mate- ® ros már korábban is bekapcsoló- 
riálov, vedeckých stretnutí a 1 dott, ezzel is támogatva két jelentós 
študijných ciest chce Euroregión * idegenforgalmi termék fejlódését 
Neogradiensis v  projekte • Nógrádban. Az egyik a  Novoh- 
„Geopark a hrady” zvýšiť pove- * rad-Nógrád Geopark, mely a térség 
domie o prírodných a histórie- « számos kiilônleges fôldtani, termé- 
kých hodnotách regiónu. 8 szeti és kultúrtôrténeti helyszínét 

Erika Anderková * foglalja magába. A másik megvaló

suló program a várakat helyezi eló- 
térbe, melyek állandó vonzerót je- 
lentenek a határon túli látogatók 
számára is. Módszertani segéd- 
anyagok készítésével, tudományos 
fórumok és tanulmányi utak meg- 
valósításával a Neogradiensis Euro
régió a  „Geopark és a várak” c. pá- 
lyázatával a térség természeti és tór- 
ténelmi értékeinek koztudatba ke- 
riilését kívánja elósegíteni.

Anderko Erika

„Rómske kto čo
V preplnenom Vigade zoiganizo- 

valo Mestské kultúrne stredisko vo 
Fiľakove v spolupráci s 
Občianskym združením Minority 
so sídlom v Bratislave Rómske kto 
čo vie?, do ktorého sa prihlásilo 
veľmi veľa mladých Rómov. 
Niekoľko dní pred finále prebehlo 
predkolo, z ktorého sa do finále 
dostali najtalentovanejší mladí 
ľudia. Súťažilo sa v 5-ich 
kategóriách - spev, skupinový tanec, 
sólo hra na hudobnom nástroji, sólo 
tanec a kategória iné. Obecenstvo 
mohlo vidieť dohromady 23 
výborných predstavení, skupinové 
aj individuálne. Odborná porota vo 
všetkých kategóriách udelila

ie?” vo Fiľakove
súťažiacim na prvých troch mies- • 
tach hodnotné ceny a diplomy. • 
Cieľom súťaže bolo umožniť.  
mladým Rómom, aby sa predstavili * 
verejnosti, resp. zabezpečiť * 
užitočné využitie ich voľného času. • 
Zamestnanci MsKS uviedli, že by • 
chceli založiť tradíciu Rómskeho * 
kto čo vie? s čo najväčším dôrazom • 
na autentický rómsky folklór. • 
Súťaženie prebiehalo v dobrej * 
nálade, hľadisko bolo plné, do sály • 
sa všetci záujemcovia ani ne- * 
zmestili. Hosťom Rómskeho kto čo * 
vie? bola cigánska kapela Nándora o 
Magyara známa z obrazovky Duna 8 
TV, ktorá zabávala divákov počas e 
prestávky. -msks- •

„Róma k i m it
A zsúfolásig megtelt Vigadóban 

rendezte meg a Fiileki Városi Mflve- 
lódési Kozpont karôltve a Pozsonyi 
Minority Polgári Társulással a Róma 
ki mit tud?-ot, amelyre nagyon sok 
roma hatal jelentkezett be. Néhány 
nappal a finálé elótt elóválogatót 
tartottak, s a legtehetségesebb fiata- 
lokat juttatták be a dôntôbe. A ver- 
seny 5 kategóriában zajlott - ének, 
csoporttánc, hangszerszóló, szóló- 
tánc és az egyéb kategóriában. A 
kôzônség ôsszesen 23 nagyszerú 
produkciót láthatott, csoportokat és 
szólistákat. A zsuri minden kategó
riában az elsó három helyezetnek 
osztott ki értékes díjakat és elisme- 
ró okleveleket. A verseny célja a  te-

tud?” Fiileken
hetséges roma fiatalok bemutatko- 
zása volt, valamint az, hogy teret 
biztosítsanak a romák szabadidejé- 
nek hasznos kitôltésére. Mint 
ahogy azt a Vigadó munkatársai el- 
mondták a Roma ki mit tud?-ból ha- 
gyományt szeremének teremteni, 
nagyobb hangsúlyt fektetve az au- 
tentikus roma folklórna. A verseny 
mindenki ôrômére igen jó hangu- 
latban zajlott, sajnos néhányan 
nem jutottak be a  nézótérre, mivel 
minden jegy elkelt. A Roma ki mit 
tud? sztárvendége a Duna televfzi- 
óból jól ismert Magyar Nándor és 
cigányzenekara volt, akik a sziinet- 
ben szórakoztatták a kozonséget.

http://www.filakovo.sk
http://www.filakovo.sk


Čo bude s autobusovou stanicou Fiľakovo? Mi lesz a fiileki autóbusz-állomással?
{Pokračovanie)

systému a prístreškov pre cestujúcich. 
Výhodou uvažovaného zámeru je, že 
rekonštrukcia chodníka v úseku 
Gymnázium - železničná stanica a 
rekonštrukcia verejného osvetlenia je 
súčasťou úspešného projektu pod 
názvom "Revitalizácia mestského 
parku" a bude sa realizovať na jar 
2011. K  tomuto návrhu riešenia nás 
viedol verejný záujem a kritická 
situácia v nezamestnanosti v celom 
regióne mesta Fiľakovo, čo pre 
Slovenskú autobusovú dopravu

Lučenec, a.s. negarantuje návratnosť 9 
vynaložených investícii v predpok- ® 
ladanom období. Primátor mesta ® 
navrhuje vrátiť sa k riešeniu situácie v « 
čo najkratšom čase za podmienok, že • 
Slovenská autobusová doprava „ 
Lučenec, a.s. v prípade odkúpenia * 
stanice nebude meniť účel využitia * 
predaného pozemku a v prípade • 
ukončenia podnikania mesto • 
Fiľakovo bude mať na tieto pozemky ° 
predkupné právo za vopred dohod- • 
nutých podmienok zakotvených do ® 
kúpnej zmluvy.

(Folytatás az 1. oldalróL)
A tervezett megoldás olyan szem- 
pontból is ésszerú, hogy 2011 tava- 
szán a „Városi park revitalizádója" 
megnevezésú sikeres projekten be- 
lúl sor keriil a gimnáziumtól a kisál- 
lomásig húzódó járda és a szaka- 
szon található kôzvilágítás felújításá- 
ra is. Jeleň megoldási javaslat mellett 
szól az is, hogy bár a kôzérdek meg- 
klvánja a felújltást, ugyanakkor a 
fiileki régióban létezó magas mun- 
kanélkúliség miatt nem garantálható 
a befektetett pénzosszeg megtériilé-

se a Losonci Autóbuszkôzlekedési 
Vállalat Rt. részére. A város polgár- 
mesterének javaslata szerint miha- 
marabb vissza kell témi a témálioz 
olyan feltételek megszabása mellett, 
hogy a Losonci Autóbuszkôz
lekedési Vállalat Rt. az állomás meg- 
vásárlása esetén a telket továbbra is a 
jelenlegi célra fogja használni, és az 
adott tevékenység befejezésének 
esetén a város elóvásárlási joggal fog 
rendelkezni a telek visszavásárlására 
az adásvételi szerzôdésben elóre 
megállapodott feltételek kôzott.

Nové cestovné poriadky vlakov Új vasúti menetrendek
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) začala 1. decembra predá- A Szlovák Vasúttársaság Rt. (ZSSK) december 1-jével megkezdte a vasúti

vať tlačené cestovné poriadky pre nový grafikon vlakovej dopravy, ktorý •  kôzlekedés új nyomtatott menetrendjének árusftását, amely 2010. decem- 
vstúpi do platnosti 12. decembra 2010. Cena cestovného poriadku je 2,75 €. ; ber 12-tSl lép érvénybe. A menetrend ára 2,75 €. Megvásárolható a vasút- 
Kúpiť si ho môžete v pokladni ZSSK v Lučenci. Prinášame cestovné poriad- 4 társaság losonci pénztárában. Az alábbiakban a fiileki vasútállomáson átha- 
ky prechádzajúce našou železničnou stanicou. « ladó vonatok menetrendjét kôzôljiik.
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Ponuka programov

02.12. Mikulášsky večierok
15.00 hod. Miesto: MsKS, organizátor: Jednota dôchodcov

11.12. Radujme sa! - vianočný program
15.00 hod. Miesto: MsKS, organizátor OZ Csemadok

12.12. Vianočný program
14.00 hod. Miesto: Dom kultúry - Klub, organizátor Dom Matice slovenskej

19.12. Vianočný koncert
18.00 hoď Miesto: MsKS, oiganizátor OZ Melódia, MsKS

31.12. Silvestrovská zábava
19.00 hod. Miesto: MsKS, organizátor MsKS

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI -  FOľ EKI HÍRLAP mesačník samosprávy -  ônkonnányzati havilap 
ívietka 25. deň v  mesiaci. Megjelenik a hónap 
e-mail: mesto@filakovo.sk, šéfredaktor -  fósze 

Nakladateľstvo -  kiadóválialat: Nôgtádi Média Kiadói Kft.,3100 Salgótarján, Alkotmány út 9., Mt 
Radničná 25 v počte 1100 výdačkov - 1100 példányban, bezplatne -  ingyenesen; Reg č. MK SR -

VVchádza poslednú stredu v mesiaci, redakčná uzr 
Fiľakovo, IČO: 00 316 075, teLfax: 047/4381001,

Musorajánló
12.02. Mikulás-est

15.00 óra Helyszfn: VMK, szervezó: Nyugdfjasok Egyesúlete
12.11. Órvendezziink! - únnepváró músor

15.00 óra Helyszín: VMK, szervezó: Csemadok h.sz.
12.12. Karácsonyi músor

14.00 óra Helyszín: Klub Kultúrház, szervezó: Matica slovenská Háza 
12.19. Karácsonyi iinnepi hangverseny

18.00 óra Helyszín: VMK, szervezó: Melódia PT, VMK 
12.31. Szilveszteri mulatság

19.00 óra Helyszfn: VMK, szervezó: VMK
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