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Mesto ocenilo najlepších športovcov

Už po druhý krát sa v polovici februára odovzdávali ocenenia 
najlepším športovcom Fiľakova za uplynulý rok 2012. Na 
základe nominácií jednotlivých oddielov FTC a návrhov členov 
Komisie školstva, mládeže a športu pri MZ vo Fiľakove sa udelili 
dve ocenenia jednotlivcom, menovite Mgr. Petrovi Kleinovi za 
úspechy v šachu a vedenie šachového oddielu (hrajú 1. Ligu) a 
Erikovi Urbančokovi, ako najlepšiemu futbalistovi FTC. Medzi 
jednotlivcov sa môže zaradiť aj nová kategória pre najlepšieho 
trénera, kde si ocenenie prevzal Róbert Tóth (Csirke) za kvalitnú 
prácu a dosiahnuté úspechy so staršími žiakmi - futbalistami 
FTC. Za najlepší kolektív bol zaslúžene vyhlásený celý 
kolkársky oddiel FTC, nakoľko majú dve družstvá v najvyšších 
slovenských súťažiach („A“-čko v extralige a „B“-čko v 1.lige 
Východ), ale aj za kvalitnú a svojpomocnú prácu na rekonštrukcii

a zahraničných regiónov, zahraničných turistických centrál a 
subjektov poskytujúcich služby cestovného ruchu.
Vďaka doterajšej úspešnej spolupráci sa aj tohto roku naskytla 
príležitosť účasti pre miestne organizácie v rámci expozície 
Banskobys t r i ckého  samosprávneho  k ra j a .  Na  19 . 
medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave sa 
zúčastnilo v dňoch 24. - 28.01.2013 Z.p.o. Geopark Novohrad-
Nógrád, v spolupráci s Mestom Fiľakovo a Novohradským 
turisticko-informačným centrom - organizačnou zložkou 
Hradného múzea vo Fiľakove. 
Na veľtrhu sa prezentovali významné lokality Novohrad-Nógrád 
geoparku, aktuálne ponuky na pešiu turistiku, ako aj aktivity 
prostredníctvom propagačných materiálov viacerých 
partnerských organizácií. Naše mesto predstavilo svoje národné 
kultúrne pamiatky a najvýznamnejšie pamätihodnosti 
v najnovších propagačných publikáciách. Viacerí návštevníci 
prejavili záujem o návštevu nášho regiónu, alebo potvrdili krásu 
prírodných a kultúrno-historických hodnôt tohto kraja na základe 
vlastných skúseností. Podobne ako v uplynulých rokoch, naši 
zástupcovia oslovili vybrané kúpele a niekoľko cestovných 
kancelárií s ponukou pripravených turistických produktov.
Ostáva nám už len veriť, že informácie a propagačné materiály 
distribuované počas veľtrhu k nám prilákajú ďalších 
návštevníkov, čo významne prispeje k rozvoju cestovného ruchu. 

vlastnej kolkárne, od remeselných prác, pomocných prác až po 
upratovanie.
Kvalitu nových dráh už ocenili aj veľké slovenské a zahraničné 
družstvá. Na stretnutí s primátorom, jeho zástupcom, členmi komisie 
a prezidentom FTC vládla príjemná pohodová atmosféra. 
K oceneným i tým, na ktorých sa tento rok neušlo, sa prihovára aj náš 
primátor: „Tieto ocenenia majú aj v takom malom meste veľký 
význam, lebo ich dostanú ľudia, ktorí vedia svoj voľný čas využívať 
tvorivo, účelne a zároveň tým reprezentujú aj naše mesto. Všetkým 
fiľakovským športovcom prajem aj v tomto roku, hlavne veľa 
zdravia, úspechov vo svojich športoch a aby ich obchádzali zranenia 
a problémy. Mesto bude naďalej podporovať v rámci svojich 
možností každý druh športu, kde sa k nemu pristupuje zodpovedne a 
seriózne.“

Novohrad-Nógrádgeopark sa opäť prezentoval na veľtrhu CR - ITF Slovakiatour

Veľtrh ITF Slovakiatour je najdôležitejším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v oblasti 
Strednej Európy. Prináša komplexný pohľad na dovolenky a cestovanie prostredníctvom zúčastnených cestovných kancelárií, domácich
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Grafik Mgr.art. Géza Németh

Géza Németh sa narodil v roku 1979 v Šahách, ale v súčasnosti býva už niekoľko 
rokov vo Fiľakove so svojou rodinou. V rokoch 1999 – 2005 navštevoval Vysokú 
školu výtvarných umení, Ateliér voľnej grafiky (Prof. R. Jančovič) v Bratislave, 
kde v nasledujúcich dvoch rokoch pôsobil ako asistent. Počas vysokoškolského 
štúdia absolvoval v roku 2004 študijný pobyt na Akademia Sztuk Pieknych, 
Pracownia Serigrafii v poľskej Poznani. Jeho diela získali ocenenia na rozličných 
súťažiach. Počnúc od ukončenia štúdia až po súčasnosť sa zúčastňuje mnohých 
samostatných aj skupinových výstav doma aj v zahraničí. Popri úspechoch na 
domácej umeleckej pôde putovali jeho diela v uplynulých rokoch na skupinové 
výstavy napríklad do Číny, Japonska, Mexika, či Švédska.
Géza Németh sa v rámci svojej umeleckej tvorby venuje hlavne kresbe, grafike a maliarstvu. Používa tradičné grafické techniky, ako farebný 
drevorez a linoryt. Vo svojich dielach zachytáva témy základných životných postojov a ľudských pocitov a v jeho najnovšej tvorbe sa odzrkadľuje 
záujem o náboženstvo a spiritualitu. Výtvarníčka a riaditeľka T-Gallery v Bratislave, Kristína Hečková, tematicky opisuje jeho tvorbu týmito 
slovami: „Centrom Gézovej tvorby je po obsahovej stránke človek, jeho miesto na svete, vo vesmíre, význam ľudského života, či zdroj spokojnosti 
a šťastia. Autor z pozície pozorovateľa vnímavo pláva vodami svetových náboženstiev, či filozofických smerov a hľadá nápovedy a indície na 
zodpovedanie svojich otázok. Tak sa v jeho tvorbe vynárajú prvky východného učenia - hinduizmu a budhizmu, ale takisto aj prvky kresťanstva.“ 
Od roku 2012 je Géza Németh lektorom kurzov grafických techník v T-Gallery, Bratislava, ktoré vytvárajú príležitosť talentovaným umelcom na 
vzdelávanie a osvojovanie si výtvarných techník priamo od profesionálnych umelcov. O profesionálnom pozadí jeho umeleckej tvorby svedčí aj 
členstvo v Slovenskej výtvarnej únii, Spolku maďarských výtvarných umelcov v Slovenskej republike a Spolku výtvarníkov a umeleckých 
remeselníkov v Maďarsku. Ukážky kresieb, grafík a malieb, ako aj ďalšie informácie o autorovi nájdete na jeho webovej stránke 
www.gnemeth.estranky.sk, alebo na stránke www.tgallery.sk. U
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ASpomienka na bývalého primátora mesta Ing. Ľudovíta Feješa

Dňa 1. februára 2013 sme sa na fiľakovskom cintoríne rozlúčili s bývalým primátorom mesta Fiľakovo a 
poslancom mestského zastupiteľstva Ing. Ľudovítom Feješom, ktorého pozemská púť sa ukončila 
náhle, vo veku nedožitých 74 rokov, dňa 29. januára 2013. 
Lúčenie je vždy bolestné, obzvlášť však bolí rozlúčenie navždy. Bolí o to viac, že sme museli povedať 
posledné zbohom človeku, ktorý nám bol po veľa rokov mimoriadne blízky aj ako kolega a priateľ.  
Všetci v zosnulom strácame  priateľa, ktorý bol vždy a za každých okolností ochotný pomáhať. Jeho 
priama, rovná a zodpovedná osobnosť, skrývala za vonkajšou dôstojnosťou veľkú srdečnosť a empatiu.
Vedeli sme a vieme, že za jeho činmi stálo vždy jediné prianie, nasadiť svoje sily ku prospechu všetkých, 
s ktorými sa cítil spojený. Tak tomu bolo aj pri jeho 12 ročnej službe pre mesto, najprv vo funkcii 
primátora mesta a neskôr poslanca mestského zastupiteľstva.Všetkým nám bude navždy vzorom pri 
plnení si svojich povinností a určite veľmi dlho budeme spomínať na zážitky s ním a jeho výroky, 
naplnené životnými skúsenosťami, múdrosťou, zdravým sedliackym rozumom...
Všetci tí, ktorí ho poznali, budú na neho spomínať s úctou, ako na človeka, ktorý vedel, prečo žije, ktorý 
si vždy vzorne plnil svoje povinnosti, ktorý bol oporou pre svojich blízkych, priateľov a 
spolupracovníkov.
Možno povedať, že nežil len pre seba, žil pre tých, ktorí ho obklopovali, žil pre ciele, ktorých veľkosť 

môžeme pochopiť iba s väčším časovým odstupom. Lúčime sa s ním v mene kolektívu zamestnancov mesta, ale aj občanov mesta, ktorých 
mal rád a vždy a ochotne sa im snažil pomáhať. Vyslovujeme mu vďaku za všetku námahu, ktorú vynaložil v prospech občanov nášho 
mesta a zároveň vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým. Želáme mu pokojný odpočinok, v našich srdciach a v našich spomienkach 
bude žiť naveky! Česť jeho pamiatke !                                               -ľs-

Inventarizácie majetku mesta za rok 2012

Mesto Fiľakovo vykonáva každoročne na konci kalendárneho roka 
bilancovanie hospodárenia s verejnými financiami v zmysle zákona o 
účtovníctve. Mestský úrad a organizácie ním zriadené, t.j. celkom 4 
základné školy, Základná umelecká škola, 2 materské školy, Centrum 
voľného času IUVENES, Mestské kultúrne stredisko, Hradné múzeum, 
Verejnoprospešné služby mesta, Nezábudka n.o. (Domov seniorov) a 
Tectum n.o. (podnikateľský inkubátor) disponovali k 31.12.2012 
s hmotným majetkom v celkovej hodnote 19 248 126,56 eur. Táto hodnota 
prevyšuje o 1 481 373,41 eur (8,3%) majetok evidovaný v roku 2011, čo je 
jednoznačným dôkazom o efektívnom, účelnom a hospodárnom využití 
všetkých verejných finančných prostriedkov počas celého r. 2012.    
Okrem hmotného majetku mesto vykazuje pozemky v hodnote 3 310 831,25 
eur, nehmotný investičný majetok v sume 99 189,19 eur, finančné investície 
vo forme majetkových cenných papierov v celkovej hodnote 2 195 112,77 
eur, finančné investície vo forme majetkového vkladu v obchodnej 
spoločnosti FILBYT s.r.o. Fiľakovo v sume 581 889 eur a peňažné 
prostriedky a ceniny na účtoch a pokladniciach vo výške 430 533,50 €.
Mestský úrad a jeho organizácie evidovali k 31.12.2012 pohľadávky 
v celkovej výške 240 525,74 eur a celkový rozsah záväzkov k tomuto dňu 
činil 1 335 776 eur. V priebehu roka 2012 boli znížené daňové pohľadávky 
za obdobie 1996-2011 v celkovej výške 47 366,70 eur, t.j. o 25,54%.  
Celkové priemerné plnenie daňových príjmov z titulu miestnych daní (daň 
z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva) a 
miestneho poplatku za komunálne odpady za rok 2012 činilo až 90,50 %, čo 
v porovnaní s rokom 2011  (87,52 %) znamená 2,98% nárast.

Oznámenie o zverejnení zoznamu 
daňových dlžníkov k 31.12.2012 - 
posledná výzva pre neplatičov !

Vedenie mesta Fiľakovo oznamuje širokej verejnosti, 
že aj v roku 2013 zverejní zoznam všetkých daňových 
dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2012 
daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 
160,00 eur a u právnickej osoby 1.600,00 eur. 
Vyzývame preto opäť všetkých neplatičov, ktorí si ešte 
nesplnili svoju daňovú a poplatkovú povinnosť voči 
správcovi dane a poplatku za uplynulé obdobie, aby 
tak urobili najneskôr do doby zverejnenia zoznamu, 
pretože následne po zverejnení zoznamu mesto poverí 
p r i amo súdneho  exekú to ra  na  vymáhan ie 
nedoplatkov.

Oznámenie

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove ponúka do 
prenájmu priestory /kancelárie/ vhodné na podnikanie 
na Námestí slobody č. 30 /v budove bývalého ZK 
ROH/. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. marca 
2013. Bližšie informácie u riaditeľa MsKS – 0918 189 
801.

Zápisy prvákov na školách

Koncom januára a začiatkom februára sa uskutočňujú na všetkých základných školách na Slovensku zápisy budúcich prvákov. Mesto 
Fiľakovo je zriaďovateľov dvoch základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a dvoch škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 
ktoré v súčasnosti navštevuje asi 1400 žiakov z mesta i okolitých obcí. 
Základná škola na Školskej ulici má v tomto školskom roku 367 žiakov v 19 triedach. Na zápis do prvého ročníka na ďalší školský rok sa 
ich prihlásilo zatiaľ 36, ale v čase prípravy článku zápisy pokračovali. Počet sa ešte môže zmeniť rozhodnutiami psychológov o odklade 
školskej dochádzky, alebo aj prisťahovaním sa rodín so školopovinnými deťmi. V júni im však ubudne okolo 50 žiakov z najvyšších tried.
Veľké sídlisko na Farskej lúke, kde žije takmer pätina Fiľakovčanov, má dve školy. V tej s vyučovacím jazykom slovenským sa učí 143 
žiakov v 9 triedach a na prvácky zápis prišlo prvé dva dni 25 detí, čo je približný počet terajších deviatakov.
Nuž a na doplnenie prehľadu o základnom školstve ešte chýbajú údaje z dvoch škôl. ZŠ Lajosa Mocsáryho na Farskej lúke navštevuje cca 
270 žiakov, na zápise mali už 23 budúcich prváčikov a na najväčšiu ZŠ na Mládežníckej ulici v tomto školskom roku chodí vyše 600 žiakov 
a v septembri by ich malo nastúpiť až 42, alebo viac. 
Deti sa vlastne do škôl tešia, pretože už ako škôlkári ich neraz navštívili počas prechádzok, alebo na nejakých školských podujatiach. 
Niektoré majú na školách súrodencov a preto vedia, čo ich ako školákov čaká.

-ic-

Hradné múzeum vo Fiľakove - Výstavy

Miesto: Mestské vlastivedné múzeum 
„Jazyk je srdcom národa“ - Dejiny menšinových jazykových práv 

na Slovensku, 1918 – 2012
Fórum inštitút pre výskum menšín zo Šamorína pripravuje vo Fiľakove 
reprízu putovnej výstavy pod názvom „Jazyk je srdcom národa“, ktorá 
mapuje používanie jazyka národnostných menšín na južnom Slovensku 
na príklade verejných nápisov v období 1918 – 2012. Panelovú výstavu 
prinášajúcu bohatú fotodokumentáciu dopĺňajú dobové viacjazyčné 
smerové a informačné tabule. Výstava bude sprístupnená od 15. marca 
do 23. apríla.

Miesto: Hrad - Bebekova veža
Klenotnica Gemersko-malohontského múzea

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote oslávilo 
v minulom roku 130. výročie svojho založenia. Z tejto príležitosti bude 
prezentovaný návštevníkom fiľakovského hradu výber zo vzácnych 
fondov inštitúcie na prvej tohtoročnej výstave v Bebekovej bašte, 
dominovať ktorej budú historické zbrane. Výstava bude sprístupnená od 
14. marca do 5. mája.

 Rožňavské cechy
Rožňava sa po definitívnom úpadku baníctva stala v 18. storočí 
významným remeselníckym strediskom. V meste v tom období pulzoval 
čulý cechový život s početnými cechmi. Cieľom výstavy je podať 
prehľad o hospodárskych a spoločenských podmienkach vzniku prvých 
cechov, o ich sláve v 17. a 18. storočí a ich zániku v nadväznosti na 
nástup priemyselnej výroby a vznik  prvých rožňavských manufaktúr. 
Súčasťou výstavy bude i bohatý trojrozmerný a písomný materiál ako 
zdroj informácií k histórii cechov a remesiel. Výstava Baníckeho múzea 
z Rožňavy bude sprístupnená od 14. marca do 5. mája.

-HM-

21. Matičný ples
26. január 2013. Plesovú sezónu vo Fiľakove zahájil 21.ročník Matičného plesu. Tradične sa tu v hojnom počte zišli verní členovia Matice slovenskej, ako 
aj jej priaznivci. O rozprúdenie zábavy sa postaral folklórny súbor Jánošík, ktorý pracuje pri Dome MS vo Fiľakove a neutíchajúcou hudbou nás celý 
večer sprevádzala Ľudová hudba Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu a diskžokej Ľubomír Václav. Okrem kvalitných vystúpení si na svoje prišli aj 
priaznivci chutného jedla. Pastvou pre oči bola okrem krásnych dám a šarmantných pánov aj vkusne vyzdobená sála, ktorá dotvárala celú atmosféru plesu. 
O polnoci nastalo v sále ticho, pretože nastal čas na losovanie tomboly, v ktorej sa aj tento rok objavilo množstvo lákavých cien. Potom už zábava 
pokračovala v plnom prúde až do neskorých ranných hodín. Keďže fašiangy sú symbolom veselosti a hodovania, v tomto duchu  sa niesol aj náš ples a 
Fiľakovčania si ho aj tento rok vychutnali plnými dúškami.

Mgr. Alica Pisárová, riaditeľka DMS Fiľakovo

Palócka Veľká noc na fiľakovskom hrade
Obľúbené veľkonočné podujatie sa uskutoční 1. apríla od 10:00 do 16:00 
hodiny. Organizátori pripravili aj tohto roku patrične bohatý folklórny 
program v popredí tvorivých dielní, programu pre deti a remeselníckeho 
jarmoku. V programe s názvom „Pozdrav z Matúšovej zeme“ sa predstavia 
Folklórny súbor Berkenye (Košúty), Ľudová hudba Dénesa Németha a 
Citarová hudba Dióhéj (Sládkovičovo). V rámci kultúrneho bloku 
„Dedičstvo starých rodičov“ vystúpia Folklórny súbor Borostyán a detský 
folklórny súbor Kincskereső (Drnava) a Folklórny súbor Rakonca 
(Fiľakovo) .  Vyvrcholením programu bude koncer t  skupiny 
CIMBALIBAND. V tvorivých dielňach sa záujemcovia budú môcť zapojiť 
do zdobenia veľkonočných kraslíc, prípravy kožených náramkov, 
smaltovania šperkov, pečenia mlynárskych koláčov a medovníkov, a budú 
môcť ochutnať špeciality palóckej ľudovej kuchyne. Hlavný organizátor: 
OZ Pro Gaudio. Spoluorganizátori: Hradné múzeum vo Fiľakove, miestne 
občianske združenia a organizácie.

-HM-

Lyžiarsky výcvik 2013 - Biele vody
Žiaci Základnej školy na Farskej lúke si užili krásny týždeň na lyžiarskom 
výcviku v stredisku Biele Vody nad Hriňovou. Lyžiarsky výcvik nadviazal 
na úspech predošlých ročníkov. Príjemné okolie horského hotela a 
vynikajúce snehové podmienky boli zárukou neopakovateľných zážitkov. 
Účastníci si svoje lyžiarske zručnosti zdokonalili rozdelení do niekoľkých 
skupín. Športový duch mladých lyžiarov neopustil ani mimo svahu - veľký 
záujem bol najmä o stolný tenis, kde si žiaci mohli zmerať sily nielen 
so spolužiakmi, ale aj rovesníkmi zo Zvolena. Pod lekárskym dozorom 
absolvovali saunu s pravým severským ochladzovaním v snehu. 
Pondelňajšie pády vystriedal postupne úspech a v piatok popoludní 
z Bielych Vôd odchádzali všetci ako zdatní lyžiari s prísľubom, že o rok si 
lyžovačku na Bielych Vodách znovu nenechajú ujsť.

Mgr. Marian Bozó
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Grafik Mgr.art. Géza Németh

Géza Németh sa narodil v roku 1979 v Šahách, ale v súčasnosti býva už niekoľko 
rokov vo Fiľakove so svojou rodinou. V rokoch 1999 – 2005 navštevoval Vysokú 
školu výtvarných umení, Ateliér voľnej grafiky (Prof. R. Jančovič) v Bratislave, 
kde v nasledujúcich dvoch rokoch pôsobil ako asistent. Počas vysokoškolského 
štúdia absolvoval v roku 2004 študijný pobyt na Akademia Sztuk Pieknych, 
Pracownia Serigrafii v poľskej Poznani. Jeho diela získali ocenenia na rozličných 
súťažiach. Počnúc od ukončenia štúdia až po súčasnosť sa zúčastňuje mnohých 
samostatných aj skupinových výstav doma aj v zahraničí. Popri úspechoch na 
domácej umeleckej pôde putovali jeho diela v uplynulých rokoch na skupinové 
výstavy napríklad do Číny, Japonska, Mexika, či Švédska.
Géza Németh sa v rámci svojej umeleckej tvorby venuje hlavne kresbe, grafike a maliarstvu. Používa tradičné grafické techniky, ako farebný 
drevorez a linoryt. Vo svojich dielach zachytáva témy základných životných postojov a ľudských pocitov a v jeho najnovšej tvorbe sa odzrkadľuje 
záujem o náboženstvo a spiritualitu. Výtvarníčka a riaditeľka T-Gallery v Bratislave, Kristína Hečková, tematicky opisuje jeho tvorbu týmito 
slovami: „Centrom Gézovej tvorby je po obsahovej stránke človek, jeho miesto na svete, vo vesmíre, význam ľudského života, či zdroj spokojnosti 
a šťastia. Autor z pozície pozorovateľa vnímavo pláva vodami svetových náboženstiev, či filozofických smerov a hľadá nápovedy a indície na 
zodpovedanie svojich otázok. Tak sa v jeho tvorbe vynárajú prvky východného učenia - hinduizmu a budhizmu, ale takisto aj prvky kresťanstva.“ 
Od roku 2012 je Géza Németh lektorom kurzov grafických techník v T-Gallery, Bratislava, ktoré vytvárajú príležitosť talentovaným umelcom na 
vzdelávanie a osvojovanie si výtvarných techník priamo od profesionálnych umelcov. O profesionálnom pozadí jeho umeleckej tvorby svedčí aj 
členstvo v Slovenskej výtvarnej únii, Spolku maďarských výtvarných umelcov v Slovenskej republike a Spolku výtvarníkov a umeleckých 
remeselníkov v Maďarsku. Ukážky kresieb, grafík a malieb, ako aj ďalšie informácie o autorovi nájdete na jeho webovej stránke 
www.gnemeth.estranky.sk, alebo na stránke www.tgallery.sk. U
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ASpomienka na bývalého primátora mesta Ing. Ľudovíta Feješa

Dňa 1. februára 2013 sme sa na fiľakovskom cintoríne rozlúčili s bývalým primátorom mesta Fiľakovo a 
poslancom mestského zastupiteľstva Ing. Ľudovítom Feješom, ktorého pozemská púť sa ukončila 
náhle, vo veku nedožitých 74 rokov, dňa 29. januára 2013. 
Lúčenie je vždy bolestné, obzvlášť však bolí rozlúčenie navždy. Bolí o to viac, že sme museli povedať 
posledné zbohom človeku, ktorý nám bol po veľa rokov mimoriadne blízky aj ako kolega a priateľ.  
Všetci v zosnulom strácame  priateľa, ktorý bol vždy a za každých okolností ochotný pomáhať. Jeho 
priama, rovná a zodpovedná osobnosť, skrývala za vonkajšou dôstojnosťou veľkú srdečnosť a empatiu.
Vedeli sme a vieme, že za jeho činmi stálo vždy jediné prianie, nasadiť svoje sily ku prospechu všetkých, 
s ktorými sa cítil spojený. Tak tomu bolo aj pri jeho 12 ročnej službe pre mesto, najprv vo funkcii 
primátora mesta a neskôr poslanca mestského zastupiteľstva.Všetkým nám bude navždy vzorom pri 
plnení si svojich povinností a určite veľmi dlho budeme spomínať na zážitky s ním a jeho výroky, 
naplnené životnými skúsenosťami, múdrosťou, zdravým sedliackym rozumom...
Všetci tí, ktorí ho poznali, budú na neho spomínať s úctou, ako na človeka, ktorý vedel, prečo žije, ktorý 
si vždy vzorne plnil svoje povinnosti, ktorý bol oporou pre svojich blízkych, priateľov a 
spolupracovníkov.
Možno povedať, že nežil len pre seba, žil pre tých, ktorí ho obklopovali, žil pre ciele, ktorých veľkosť 

môžeme pochopiť iba s väčším časovým odstupom. Lúčime sa s ním v mene kolektívu zamestnancov mesta, ale aj občanov mesta, ktorých 
mal rád a vždy a ochotne sa im snažil pomáhať. Vyslovujeme mu vďaku za všetku námahu, ktorú vynaložil v prospech občanov nášho 
mesta a zároveň vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým. Želáme mu pokojný odpočinok, v našich srdciach a v našich spomienkach 
bude žiť naveky! Česť jeho pamiatke !                                               -ľs-

Inventarizácie majetku mesta za rok 2012

Mesto Fiľakovo vykonáva každoročne na konci kalendárneho roka 
bilancovanie hospodárenia s verejnými financiami v zmysle zákona o 
účtovníctve. Mestský úrad a organizácie ním zriadené, t.j. celkom 4 
základné školy, Základná umelecká škola, 2 materské školy, Centrum 
voľného času IUVENES, Mestské kultúrne stredisko, Hradné múzeum, 
Verejnoprospešné služby mesta, Nezábudka n.o. (Domov seniorov) a 
Tectum n.o. (podnikateľský inkubátor) disponovali k 31.12.2012 
s hmotným majetkom v celkovej hodnote 19 248 126,56 eur. Táto hodnota 
prevyšuje o 1 481 373,41 eur (8,3%) majetok evidovaný v roku 2011, čo je 
jednoznačným dôkazom o efektívnom, účelnom a hospodárnom využití 
všetkých verejných finančných prostriedkov počas celého r. 2012.    
Okrem hmotného majetku mesto vykazuje pozemky v hodnote 3 310 831,25 
eur, nehmotný investičný majetok v sume 99 189,19 eur, finančné investície 
vo forme majetkových cenných papierov v celkovej hodnote 2 195 112,77 
eur, finančné investície vo forme majetkového vkladu v obchodnej 
spoločnosti FILBYT s.r.o. Fiľakovo v sume 581 889 eur a peňažné 
prostriedky a ceniny na účtoch a pokladniciach vo výške 430 533,50 €.
Mestský úrad a jeho organizácie evidovali k 31.12.2012 pohľadávky 
v celkovej výške 240 525,74 eur a celkový rozsah záväzkov k tomuto dňu 
činil 1 335 776 eur. V priebehu roka 2012 boli znížené daňové pohľadávky 
za obdobie 1996-2011 v celkovej výške 47 366,70 eur, t.j. o 25,54%.  
Celkové priemerné plnenie daňových príjmov z titulu miestnych daní (daň 
z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva) a 
miestneho poplatku za komunálne odpady za rok 2012 činilo až 90,50 %, čo 
v porovnaní s rokom 2011  (87,52 %) znamená 2,98% nárast.

Oznámenie o zverejnení zoznamu 
daňových dlžníkov k 31.12.2012 - 
posledná výzva pre neplatičov !

Vedenie mesta Fiľakovo oznamuje širokej verejnosti, 
že aj v roku 2013 zverejní zoznam všetkých daňových 
dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2012 
daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 
160,00 eur a u právnickej osoby 1.600,00 eur. 
Vyzývame preto opäť všetkých neplatičov, ktorí si ešte 
nesplnili svoju daňovú a poplatkovú povinnosť voči 
správcovi dane a poplatku za uplynulé obdobie, aby 
tak urobili najneskôr do doby zverejnenia zoznamu, 
pretože následne po zverejnení zoznamu mesto poverí 
p r i amo súdneho  exekú to ra  na  vymáhan ie 
nedoplatkov.

Oznámenie

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove ponúka do 
prenájmu priestory /kancelárie/ vhodné na podnikanie 
na Námestí slobody č. 30 /v budove bývalého ZK 
ROH/. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. marca 
2013. Bližšie informácie u riaditeľa MsKS – 0918 189 
801.

Zápisy prvákov na školách

Koncom januára a začiatkom februára sa uskutočňujú na všetkých základných školách na Slovensku zápisy budúcich prvákov. Mesto 
Fiľakovo je zriaďovateľov dvoch základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a dvoch škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 
ktoré v súčasnosti navštevuje asi 1400 žiakov z mesta i okolitých obcí. 
Základná škola na Školskej ulici má v tomto školskom roku 367 žiakov v 19 triedach. Na zápis do prvého ročníka na ďalší školský rok sa 
ich prihlásilo zatiaľ 36, ale v čase prípravy článku zápisy pokračovali. Počet sa ešte môže zmeniť rozhodnutiami psychológov o odklade 
školskej dochádzky, alebo aj prisťahovaním sa rodín so školopovinnými deťmi. V júni im však ubudne okolo 50 žiakov z najvyšších tried.
Veľké sídlisko na Farskej lúke, kde žije takmer pätina Fiľakovčanov, má dve školy. V tej s vyučovacím jazykom slovenským sa učí 143 
žiakov v 9 triedach a na prvácky zápis prišlo prvé dva dni 25 detí, čo je približný počet terajších deviatakov.
Nuž a na doplnenie prehľadu o základnom školstve ešte chýbajú údaje z dvoch škôl. ZŠ Lajosa Mocsáryho na Farskej lúke navštevuje cca 
270 žiakov, na zápise mali už 23 budúcich prváčikov a na najväčšiu ZŠ na Mládežníckej ulici v tomto školskom roku chodí vyše 600 žiakov 
a v septembri by ich malo nastúpiť až 42, alebo viac. 
Deti sa vlastne do škôl tešia, pretože už ako škôlkári ich neraz navštívili počas prechádzok, alebo na nejakých školských podujatiach. 
Niektoré majú na školách súrodencov a preto vedia, čo ich ako školákov čaká.

-ic-

Hradné múzeum vo Fiľakove - Výstavy

Miesto: Mestské vlastivedné múzeum 
„Jazyk je srdcom národa“ - Dejiny menšinových jazykových práv 

na Slovensku, 1918 – 2012
Fórum inštitút pre výskum menšín zo Šamorína pripravuje vo Fiľakove 
reprízu putovnej výstavy pod názvom „Jazyk je srdcom národa“, ktorá 
mapuje používanie jazyka národnostných menšín na južnom Slovensku 
na príklade verejných nápisov v období 1918 – 2012. Panelovú výstavu 
prinášajúcu bohatú fotodokumentáciu dopĺňajú dobové viacjazyčné 
smerové a informačné tabule. Výstava bude sprístupnená od 15. marca 
do 23. apríla.

Miesto: Hrad - Bebekova veža
Klenotnica Gemersko-malohontského múzea

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote oslávilo 
v minulom roku 130. výročie svojho založenia. Z tejto príležitosti bude 
prezentovaný návštevníkom fiľakovského hradu výber zo vzácnych 
fondov inštitúcie na prvej tohtoročnej výstave v Bebekovej bašte, 
dominovať ktorej budú historické zbrane. Výstava bude sprístupnená od 
14. marca do 5. mája.

 Rožňavské cechy
Rožňava sa po definitívnom úpadku baníctva stala v 18. storočí 
významným remeselníckym strediskom. V meste v tom období pulzoval 
čulý cechový život s početnými cechmi. Cieľom výstavy je podať 
prehľad o hospodárskych a spoločenských podmienkach vzniku prvých 
cechov, o ich sláve v 17. a 18. storočí a ich zániku v nadväznosti na 
nástup priemyselnej výroby a vznik  prvých rožňavských manufaktúr. 
Súčasťou výstavy bude i bohatý trojrozmerný a písomný materiál ako 
zdroj informácií k histórii cechov a remesiel. Výstava Baníckeho múzea 
z Rožňavy bude sprístupnená od 14. marca do 5. mája.

-HM-

21. Matičný ples
26. január 2013. Plesovú sezónu vo Fiľakove zahájil 21.ročník Matičného plesu. Tradične sa tu v hojnom počte zišli verní členovia Matice slovenskej, ako 
aj jej priaznivci. O rozprúdenie zábavy sa postaral folklórny súbor Jánošík, ktorý pracuje pri Dome MS vo Fiľakove a neutíchajúcou hudbou nás celý 
večer sprevádzala Ľudová hudba Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu a diskžokej Ľubomír Václav. Okrem kvalitných vystúpení si na svoje prišli aj 
priaznivci chutného jedla. Pastvou pre oči bola okrem krásnych dám a šarmantných pánov aj vkusne vyzdobená sála, ktorá dotvárala celú atmosféru plesu. 
O polnoci nastalo v sále ticho, pretože nastal čas na losovanie tomboly, v ktorej sa aj tento rok objavilo množstvo lákavých cien. Potom už zábava 
pokračovala v plnom prúde až do neskorých ranných hodín. Keďže fašiangy sú symbolom veselosti a hodovania, v tomto duchu  sa niesol aj náš ples a 
Fiľakovčania si ho aj tento rok vychutnali plnými dúškami.

Mgr. Alica Pisárová, riaditeľka DMS Fiľakovo

Palócka Veľká noc na fiľakovskom hrade
Obľúbené veľkonočné podujatie sa uskutoční 1. apríla od 10:00 do 16:00 
hodiny. Organizátori pripravili aj tohto roku patrične bohatý folklórny 
program v popredí tvorivých dielní, programu pre deti a remeselníckeho 
jarmoku. V programe s názvom „Pozdrav z Matúšovej zeme“ sa predstavia 
Folklórny súbor Berkenye (Košúty), Ľudová hudba Dénesa Németha a 
Citarová hudba Dióhéj (Sládkovičovo). V rámci kultúrneho bloku 
„Dedičstvo starých rodičov“ vystúpia Folklórny súbor Borostyán a detský 
folklórny súbor Kincskereső (Drnava) a Folklórny súbor Rakonca 
(Fiľakovo) .  Vyvrcholením programu bude koncer t  skupiny 
CIMBALIBAND. V tvorivých dielňach sa záujemcovia budú môcť zapojiť 
do zdobenia veľkonočných kraslíc, prípravy kožených náramkov, 
smaltovania šperkov, pečenia mlynárskych koláčov a medovníkov, a budú 
môcť ochutnať špeciality palóckej ľudovej kuchyne. Hlavný organizátor: 
OZ Pro Gaudio. Spoluorganizátori: Hradné múzeum vo Fiľakove, miestne 
občianske združenia a organizácie.

-HM-

Lyžiarsky výcvik 2013 - Biele vody
Žiaci Základnej školy na Farskej lúke si užili krásny týždeň na lyžiarskom 
výcviku v stredisku Biele Vody nad Hriňovou. Lyžiarsky výcvik nadviazal 
na úspech predošlých ročníkov. Príjemné okolie horského hotela a 
vynikajúce snehové podmienky boli zárukou neopakovateľných zážitkov. 
Účastníci si svoje lyžiarske zručnosti zdokonalili rozdelení do niekoľkých 
skupín. Športový duch mladých lyžiarov neopustil ani mimo svahu - veľký 
záujem bol najmä o stolný tenis, kde si žiaci mohli zmerať sily nielen 
so spolužiakmi, ale aj rovesníkmi zo Zvolena. Pod lekárskym dozorom 
absolvovali saunu s pravým severským ochladzovaním v snehu. 
Pondelňajšie pády vystriedal postupne úspech a v piatok popoludní 
z Bielych Vôd odchádzali všetci ako zdatní lyžiari s prísľubom, že o rok si 
lyžovačku na Bielych Vodách znovu nenechajú ujsť.

Mgr. Marian Bozó
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Kolkári FTC Fiľakovo cestovali do Bratislavy
KK Inter Bratislava „B“ : FTC Fiľakovo „A“

3584 zk/ 6  :  2 /3478 zk
V 16. kole cestovali kolkári FTC na horúcu pôdu Interu Bratislava. Ako 
sa približuje koniec sezóny, potrebný je každý bodík a nám ho 
skomplikovala aj neúčasť našej opory Knappa G. ml.
Tréner tak zostavil družstvo na šesťdráhovej kolkárni nasledovne: 
Knapp G. st. (586zk/1b), Šmatlík R. (593zk/0b) a Flachbart P. 
(554zk/0b) (všetci prvá zmena) a tak bol stav zápasu 2:1 a prehrávali sme 
o 46 kolov. Druhú trojicu tvorili Flachbart L. (557zk/0b), Lukáč S. 
(589zk/0b) a Nagy R. (599zk/1b), čiže výsledok 6:2 a prehra o 106 zk. 
A tak boj o záchranu tejto súťaži pokračuje na budúci týždeň, keď obe 
družstvá privítajú kolkárov zo Šariša. 
Naše „B“ družstvo odohrá na žiadosť KK Žarnovica svoj duel 1. Ligy až 
9.3.2013.

-KO FTC-

Pozsonyba utaztak tekézőink,
ahol az Inter vendégeiként kikaptak

KK Inter B : FTC Fülek A
3584 (l.b.) : 3478 (l.b.) 6 : 2

Az FTC tekézői a 16. fordulóban a pozsonyi Inter otthonába utaztak. 
Közeleg az idényzáró, így minden egyes pontra szükség van. 
Helyzetüket bonyolította, hogy a csapat erősségét, ifj. Knapp Gézát 
hiányolniuk kellett. A csapat edzője  az id. Knapp (586 fa - 1 pont), 
Šmatlík (593 fa - 0 pont), Flachbart P. (554 fa - 0 pont) összeállítást 
küldte pályára.  Az eredmény 2 : 1 lett - 46 ponttal maradtak le. Majd a 
Flachbart l. (557 fa - 0 pont), Lukáč (589 fa – 0 pont) és Nagy R. (599 fa - 
1 pont) hármas következett. Az eredmény pedig 6 : 2 (106 fa 
lemaradással). Folytatódik küzdelmük a versenyben maradásért. 
Mindkét csapat Šariš együttesével mérkőzik meg legközelebb. Első ligás 
B csapatunk a KK Zsarnóca kérésére március 9-én játsza mérkőzését.

Skončil sa jubilejný ročník mestskej futsalovej ligy

10.ročník Balex Trade Futsal ligy v sobotu 9.2.2013 
napísal poslednú bodku za vydareným podujatím. Tento 
ročník mal príchuť jubilejný. Futsal vo Fiľakove mal rôzne 
podoby a dnes ho mnohí futbalisti využívajú ako zimnú 
prípravu počas prestávky vo veľkom futbale. Ako 
organizátor môžem potvrdiť, aj po konzultácii s ostatnými,  
že tento ročník bol maximálne vyrovnaný. Aj mužstvá 
z dna tabuľky predvádzali pekný futsal plný prekvapení, 
zvratov a prekrásnych gólov a nejedného súpera nesmierne 
potrápili. V tomto ročníku nám bojovalo o trofeje 8 
vyrovnaných mužstiev za podpory množstva divákov. 
Som nesmierne pyšný, že takúto futsal ligu vo Fiľakove 
máme a množstvo mladých namiesto bezcieľneho flákania 
zmysluplne vyplnilo svoj voľný čas každú sobotu 
poobede. Moje veľké ďakujem patrí pánovi Balogovi, 
ktorý aj tento ročník podporil ako hlavný sponzor. Ďalšie 
ďakujem patrí pánovi primátorovi Kaličiakovi, pánovi 
riaditeľovi Šimkovi, pánovi Szakovi a veľké ďakujem 
posielam chalanom zo Zedníček teamu a mojej polovičke 
Erike, ktorí mi pomohli organizačne. Na záver by som 
nechcel zabudnúť na rozhodcovské duo Jačmeník a Rapi, 
ktoré dotiahlo súťaž do samého konca, aj keď mali ťažké 
krotiť emócie na ihrisku a mimo neho. Ďakujem! Všetkým chcem 
popriať množstvo športových i súkromných úspechov v bežnom živote.
Výsledky: 1. Zedníček Team, 2. Drink Team, 3. The Beatles
Najlepší strelec: Roman Vilhan 38 gólov
Najlepší brankár: Adam Podhora

-Stano Villányi-

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v mesiaci 
marec 2013

05.03.2013, 11:00 hod.
Divadelné predstavenie Divadla Cliperton pre žiakov ZŠ.
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS

08.03.2013, 15:00 hod.
Oslava MDŽ - stretnutie dôchodcov.
Miesto: MsKS, organizátor: Jednota dôchodcov

14.03.2013, 11:00 hod.
Výchovný koncert pre žiakov ZŠ. Miesto: MsKS, organizátor: MsKS

14.03.2013, 16:00 hod.
Vernisáž výstav Klenotnica Gemersko-malohontského múzea a 
Rožňavské cechy. Miesto: Bebeková veža, organizátor: Hradné múzeum

15.03.2013, 15:00 hod.
Oslavy výročia revolúcie 1848.
Miesto: Nám.padlých hrdinov, organizátor: MO Csemadok

15.03.2013, 16:30 hod.
Vernisáž výstavy Jazyk je srdcom národa - Dejiny menšinových 
jazykových práv na Slovensku, 1918 - 2012. Miesto: Mestské 
vlastivedné múzeum, organizátor: Hradné múzeum

30.03.2013, 19:00 hod.
MISS Fiľakovo 2013 - XVII. ročník súťaže krásy.
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2013 
márciusában

2013.03.05., 11:00 óra
Cliperton Színház előadása az AI diákjai részére.
Helyszín: VMK, szervező: VMK

2013.03.08., 15:00 óra
Nyugdíjasok találkozója a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Helyszín: 
VMK, szervező: Nyugdíjas Egyesület

2013.03.14., 11:00 óra
Nevelő koncert az AI diákjai részére. Helyszín: VMK, szervező: VMK  

2013.03.14., 16:00 óra
Kiállítás-megnyitó
A Gömöri-Kishonti Múzeum Kincsestára és a rozsnyói céhek. Helyszín: 
Bebek torony, szervező: Vármúzeum

2013.03.15., 16:30 óra
Kiállítás-megnyitó „Nyelvébenél a národnostná menšina A kisebbségi 
nyelvi jogok története Szlovákiában, 1918-2012.
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum, szervező: Vármúzeum

2013.03.15., 15:00 óra
Megemlékezés „Március idusáról“
Helyszín: Hősök tere, szervező: Csemadok h.sz.

2013.03.30., 19:00 óra
XVII. Fülek Szépe 2013, szépségverseny.
Helyszín:VMK, szervező: VMK

Jubileumi teremfoci bajnokság

Hagyományosan sikeresnek bizonyult az idei, 
jubileumi teremfoci bajnokság. A téli felkészülés 
során füleki labdarúgóink is szívesen vesznek rajta 
részt. Igencsak kiegyensúlyozott volt az egész 
verseny. Az alsóházban tanyázó csapatok is 
fordulatokkal, meglepetésekkel és gyönyörű 
gólokkal gazdag mérkőzéseket játszottak. Szép 
számú közönség buzdította a nyolc csapatot. 
„Büszke vagyok, hogy Füleken is van ilyen 
bajnokság, ahol a fiatalok a céltalan lődörgés 
helyett hasznosan, sportolással töltötték szombat 
délutáni szabad idejüket. Köszönettel tartozunk 
Balog úrnak a bajnokság fő szponzorának. 
Hálásak vagyunk még Kaličiak polgármester 
úrnak, Šimko igazgató úrnak, Szako úrnak. 
Természetesen a szervezésben közreműködő 
Zedníček Team tagjainak s nem utolsósorban 
páromnak, Erikának. Nem feledkezhetünk meg a 
Jačmeník - Rapi játékvezetői kettősről sem, 
akiknek sokszor nem volt egyszerű dolguk. 
Köszönöm! Mindenkinek sok sikert kívánok a 
s p o r t b a n  é s  m a g á n é l e t é b e n ! ” -  m o n d t a 

köszöntőjében Villányi úr. 
Eredmények: 1. Zedníček Team, 2. Drink Team, 3. The Beatles
Legjobb góllövő. RomanVilhan (38 gól)
Legjobb kapus: Adam Podhora


