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Deň učiteľov
Tohoročných mestských osláv dňa učiteľov sa zúčastnilo vyše
tridsať pozvaných pedagógov z materských, základných a
stredných škôl a školských zariadení mesta Fiľakovo. Po
krátkom programe detí z materskej školy na Štúrovej ulici a
žiakov základnej školy na Mládežníckej a Školskej ulici
prítomných slávnostne pozdravil primátor mesta JUDr. Jaromír
Kaličiak a v maďarskom jazyku sa im prihovoril zástupca
primátora Ing. Róbert Belko. Milým slovám uznania, kvietku a
maličkému darčeku sa potešili všetci pedagógovia a z ich radov
štyria mohli prevziať od zriaďovateľa aj ďakovnú plaketu Jana
Amosa Komenského.

Predstavujeme Vám:
Mgr. Mária Futová - zástupkyňa riaditeľa na Základnej škole,
Školská 1, Fiľakovo. Po absolvovaní Gymnázia v Liptovskom
Mikuláši pokračovala v štúdiu na Pedagogickej fakulte v Banskej
Bystrici. Pedagogicky začala pôsobiť v roku 1979 ako učiteľka
matematiky a chémie na Základnej deväťročnej škole Hruboňova
v Ružomberku. O dva roky neskoršie - po uzavretí manželstva nastúpila na Základnú deväťročnú školu na Školskej ulici
vo Fiľakove, kde pôsobí dodnes. O kvalite jej práce svedčia
vedomosti žiakov, ich úspechy na postupových súťažiach,
v testovaniach deviatakov či na prijímacích skúškach na stredné
školy. Mária Futová okrem toho, že je uznávaným odborníkom a
pedagógom, je aj výnimočnou osobnosťou s ľudskými
vlastnosťami, ktoré ju predurčujú na to, aby zastávala funkciu
školského manažéra. Od roku 1991 je zástupkyňou riaditeľa
školy, svoju funkciu vykonáva zodpovedne a svedomite. Za
doterajšiu prácu a zásluhy v oblasti školstva jej pri príležitosti dňa
učiteľov zriaďovateľ jej školy udelil ďakovnú plaketu.
Róbert Kobela - zástupca riaditeľa Základnej umeleckej školy,
Koháryho nám. 8, Fiľakovo. Tento absolvent Konzervatória
v Košiciach nastúpil na Ľudovú školu umenia vo Fiľakove v roku
1978 ako učiteľ hudby. Počas svojho pedagogického pôsobenia
dosahoval so svojimi žiakmi významné úspechy na súťažiach
nielen v rámci regiónu, ale i na celoslovenskej úrovni. Okrem
vyučovania sa aktívne zapájal aj do kultúrneho a spoločenského
života mesta a regiónu: bol činný v rámci Osvetovej besedy,
pracoval v Zbore pre občianske záležitosti, viedol dychový súbor
školy, s ktorým reprezentoval školu a naše mesto na mnohých
kultúrnych podujatiach. V súčasnosti vedie akordeónový súbor,
ktorý je v kvalite prípravy dôstojným nasledovníkom spomínanej
žiackej dychovej hudby. Róbert Kobela pôsobí od roku 2001
vo funkcii zástupcu riaditeľa, zároveň je predsedom umeleckej
rady a tak sa významne podieľa na kvalitatívnom rozvoji a
umeleckom smerovaní školy. V tomto roku sa tento významný
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pedagóg dožíva okrúhleho životného jubilea, k čomu taktiež
gratulujeme.
Edita Pohorelcová - vychovávateľka Školského klubu detí pri
Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským,
Mládežnícka 7, Fiľakovo. Na škole pôsobí od ukončenia
Pedagogickej školy v Lučenci (1972). Externe pracovala aj
v Mestskom dome pionierov, kde viedla výtvarný krúžok a
krúžok estetickej výchovy. Svoju prácu vychovávateľa
vykonávala počas uplynulých štyroch desaťročí vždy s veľkým
oddaním, starostlivo a svedomite. Výchovnú prácu s deťmi
pokladala za veľkú česť a vždy si uvedomovala, akú obrovskú
zodpovednosť má pedagóg pri formovaní osobnosti detí. S deťmi
vždy zaobchádzala ako keby všetky boli jej vlastné, bola ku nim
láskavá, ale aj primerane prísna a snažila sa v nich vypestovať
zmysel pre povinnosť. Edita Pohorelcová tento rok odchádza do
zaslúženého dôchodku, preto vedenie mesta využil príležitosť
mestských osláv dňa učiteľov a udelil jej plaketu J.A.
Komenského s presvedčením, že rodičia budú na skromnú pani
vychovávateľku a jej sympatického manžela, ktorý bol častým
hosťom klubu detí, dlho v dobrom spomínať.
Mgr. Ildikó Wágnerová - riaditeľka Základnej školy, Farská
lúka 64/A, Fiľakovo. Po absolvovaní Gymnázia vo Fiľakove
študovala na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. V roku 1993 nastúpila na Základnú
školu s vyučovacím jazykom slovenským na Farskej lúke ako
učiteľka prírodovedných predmetov. O štyri roky neskoršie sa
stala zástupkyňou riaditeľa školy. Funkciu riaditeľa školy
vykonáva od roku 2002. Výsledkom pätnásťročnej práce
vedúceho pedagogického zamestnanca je škola rodinného typu,
kde vládnu na všetkých úrovniach dobré medziľudské vzťahy a
príjemná pracovná atmosféra. Ildikó Wágnerová svoju prácu
vykonáva vždy s maximálnou precíznosťou a zodpovednosťou,
neustále túži po nových vedomostiach a svoju túžbu napĺňa
rôznymi formami vzdelávania vo svojej odbornosti a tiež
v oblasti manažmentu školy. Je náročná na seba i na svojich
kolegov a žiakov, od ktorých vyžaduje takú istú náročnosť.
Popritom všetkom je nositeľom ďalších pozitívnych vlastností,
ktorými napĺňa pedagogický odkaz veľkého učiteľa národov o
škole ako dielni ľudskosti. Aj táto ďakovná plaketa sa dostala do
správnych rúk.

Organizáciu osláv zabezpečoval Zbor pre občianske záležitosti
v spolupráci s komisiou školstva, mládeže a športu pri Mestskom
zastupiteľstve a oddelením školstva, kultúry a športu Mestského
úradu.
PhDr. Peter Fehér
vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu
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Nezábudka prevádzkuje sociálne služby už päť rokov
Zariadenie sociálnych služieb sa stalo neodmysliteľnou súčasťou života
Fiľakovčanov. V marci 2008 tu našlo svoj nový domov 17 seniorov. Za päť
uplynulých rokov sa ich vystriedalo oveľa viac a mnohí tu žijú doteraz.
Nezábudka, n.o., založená mestom v roku 2005 prešla turbulentnými obdobiami,
aby našla stále miesto medzi ostatnými mestskými organizáciami. Z pôvodného
klasického domova dôchodcov vyrástla na organizáciu, ktorá pokrýva potrebu
sociálnych služieb pre seniorov v celom regióne. Budova, dokončená a zariadená
v roku 2009, spĺňa všetky prísne kritériá kladené na poskytovateľov sociálnych
služieb a dáva stabilné zamestnanie kvaliﬁkovanému personálu. Cieľom vedenia
organizácie je rozširovať a skvalitňovať poskytované sociálne služby a získavať tak
stálych klientov z radov občanov. Organizácia má zavedený systém manažérstva
kvality, založený sociálny podnik a vypracované a schválené smernice a dokumenty,
ktoré umožňujú prehľadnú kontrolu zo strany zakladateľa a štátu. Doplňujúce
služby /odľahčovacia a realizácia opatrovateľských kurzov/ sú vedľajším zdrojom príjmov v rámci viaczdrojového ﬁnancovania.
V súčasnosti sa zamestnanci zariadenia starajú o viac ako 50 seniorov, z ktorých viac ako polovica potrebuje 24 - hodinovú opatrovateľskú
a ošetrovateľskú starostlivosť. Jedná sa o klientov s poruchami srdca, po infarktoch, porážkach, s ochoreniami pohybového a tráviaceho
aparátu, občanov so stareckou demenciou a Alzheimerom. Ostatní klienti, relatívne samostatní, vyžadujú opateru a pomoc primeranú
svojmu veku a ochoreniam. Organizácia poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov /ZPS/, v domove sociálnych služieb /DSS/ a
zariadení opatrovateľskej služby /ZOS/.
Druhú skupinu klientov Nezábudky tvoria občania využívajúci opatrovateľskú službu a služby jedálne, ktoré sú zabezpečené
v domácnosti občana priamym výkonom alebo donáškou stravy.
Zahájeniu poskytovania sociálnej služby predchádza posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sa vybavuje na obecnom alebo
mestskom úrade v mieste trvalého bydliska občana /pre umiestnenie v ZPS a ZOS a poskytnutí opatrovateľskej služby/ alebo na Úrade
Banskobystrického samosprávneho kraja /umiestnenie v DSS/. Zamestnanci Mestského úradu vo Fiľakove úzko spolupracujú so
zamestnancami Nezábudky, takže trvanie celého procesu nie je zdĺhavé. Posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu v BBSK trvá
dlhšie, ale v prípade nutnosti a voľnej kapacity je počas tejto doby možné dočasné umiestnenie občana v zariadení opatrovateľskej služby.
Personál Nezábudky ochotne poradí a vysvetlí celý postup procesu umiestnenia občana v zariadení sociálnych služieb, pomôže pri
vyplnení žiadostí, poskytne adresy, telefónne čísla a mená príslušných pracovníkov.
Pobyt v sociálnom zariadení neznamená len zabezpečenie základných životných potrieb, pre jeho obyvateľov je to obrovská zmena
doterajšieho spôsobu života, posun v medziľudských vzťahoch, hľadanie a nachádzanie nových priateľov a v konečnom dôsledku príklad
maximálnej tolerancie. Nájsť si kúsok súkromia a zároveň sa potešiť prijímaním každodenných radostí v kruhu ostatných
spolubývajúcich. Otvárať srdce a rozdávať dobré slovo deťom, ktoré prídu s vianočným programom, poďakovať personálu za pekne
vyzdobenú jedáleň, prijať pozvanie na spoločný obed a pripraviť vinš kamarátke k osemdesiatke. Aj takýto môže byť bežný deň seniora.
Ing. Mária Veliká
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Výtvarník a pedagóg Mgr. František Mráz
František Mráz sa narodil v roku 1953 v Žiline, kde navštevoval Strednú výtvarnú školu.
V rokoch 1972-1976 študoval na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici aprobáciu
slovenský jazyk - výtvarná výchova. Spočiatku pôsobil ako učiteľ na základnej škole v Sihelnom
na Orave a od roku 1989 žije v našom meste so svojou rodinou. Dlhé roky bol učiteľom
výtvarného odboru na ZUŠ Fiľakovo a v súčasnosti tu zastáva funkciu riaditeľa.
Je celoslovensky známym karikaturistom a autorom komiksov. Jeho prvé karikatúry boli
uverejnené v Smene v roku 1970. Odvtedy spolupracoval s desiatkami periodík, ako napríklad
Roháč, Smena, Pravda, Televízia, Nové slovo, Javisko, Film a divadlo, Fantázia. Od roku 1987 sa
stal zakladateľom a šéfredaktorom unikátneho komiksového časopisu BUBLINKY, kam aj
pravidelne prispieval. Po zániku tohto časopisu, spolu s ďalšími zanietencami tohto žánru,
založil Slovenský klub autorov comicsu ZANOTA.
Je uznávaným predstaviteľom slovenského
kresleného humoru a satiry. Vo svojich dielach
stvárňuje postavy, príbehy a každodenné životné situácie. Využíva niekoľko výtvarných techník;
venuje sa predovšetkým graﬁckým disciplínam, ako lept, suchá ihla, či linoryt, ale časť jeho tvorby
tvoria aj maľby, ktoré sa nachádzajú v súkromných a verejných zbierkach. Janko Schuster,
bratislavský novinár a karikaturista sa o jeho kresbách vyjadril týmito slovami: „Fero Mráz sa ako
remeselný kresliar nikdy nedal zlákať k tomu, aby si zľahčil a skrátil cestu. Nič nenecháva na náhodu.
V desiatkach čiar a bohatej šrafúry umožnil čitateľovi a návštevníkovi výstav nájsť práve a presne to,
čo chcel povedať. Mrázove kresby, ilustrácie či komiksové príbehy majú ďaleko k statike - i keď
práve jeho kresba umožňuje vychutnávať okamih zastavenia. V tom zastavení je pohyb, dynamika.
Dýchajú životom. Na Ferovi mi najviac imponuje otvorenosť, priamosť. Mráz sa nikdy pri všetkej
skromnosti netají priamosťou, ale predovšetkým nevyhnutnosťou diváka, čitateľa osloviť“.
Popri nosnej činnosti sa venuje graﬁckej ilustrácii a scénograﬁckej tvorbe. Z jeho dielne vzišlo aj
niekoľko animovaných ﬁlmov, do tvorby ktorých zapojil aj svojich žiakov a študentov.
Od roku 1969 sa zúčastňuje početných výstav doma i v zahraničí (napr. Bordighera, Tokio, Montreal,
Havana, Skopje, Gabrovo, San Antonio, Fredrikstad, Belehrad, Soﬁa, Hradec Králové, Istambul,
Moskva, Praha, Londýn). Počas jeho pedagogického pôsobenia získali jeho žiaci stovky rôznych
ocenení na okresných, celoslovenských a medzinárodných súťažiach.
V mene redakčnej rady srdečne blahoželáme Františkovi Mrázovi k životnému jubileu, želáme
pevné zdravie, mnoho ďalších úspechov, elánu a inšpirácie. Veríme, že neutíchajúci
entuziazmus a zmysel pre humor, sálajúci z jeho tvorby, nám ešte mnoho-mnoho rokov vyčaria
úsmev na tvári.
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Feri - príbeh jedného z mnohých
Feriho som poznala odmalička. Vždy bol frajer, sveták, pekne oblečený, navoňaný... Ako dievča som závidela slečnám, ktoré sa s ním vodili po hlavnej
ulici, alebo vysedávali v kaviarni. K jeho suite patrila partia povaľačov, ktorí si radi nechali od neho zaplatiť kávu alebo malého frťana. Nikdy som
nevedela odhadnúť jeho vek, nepoznala jeho priezvisko, ani som presne nevedela, kde býva a čo robí. Peniaze však mal vždy.
Prešlo naozaj veľa rokov. Skončila som vysokú školu, zmenila niekoľko zamestnaní, založila si rodinu. Posledné roky pôsobím v zariadení pre seniorov.
Stretávam sa s rôznymi osudmi a počúvam príbehy ľudí, ktoré by mohli byť bez problémov námetom pre najfantastickejšie ﬁlmy.
A tu sa môj život znova preplietol s osudom Feriho. Volala mi sociálna pracovníčka z mestského úradu, že potrebujú prednostne umiestniť pána F.G. do
zariadenia. Je v žalostnom stave, leží na urgente v nemocnici, kde ho ošetrili, ale jeho stav si nevyžaduje dlhodobú hospitalizáciu. Dom, v ktorom býval a
ktorý patril jeho rodičom, je v asanačnom pásme, a teda sa doň nemôže vrátiť. Dohodli sme potrebné formality, vyplnili tlačivá, pripravili izbu a čakali na
nového klienta.
O dva dni zastala pred zariadením sanitka. Na nosidlách ležal chudý muž, celý zafúľaný, s dlhými zlepenými mastnými vlasmi, v teplákovej súprave,
ktorá evidentne patrila osobe iných rozmerov, s obviazaným zápästím, bez topánok a len s jednou ponožkou. V prvom momente sa mi chcelo zakričať, že
neprevádzkujeme útulok pre bezdomovcov, ale sanitkár mi podal tlačivá a vyslovil meno človeka, ktorý mal do zariadenia nastúpiť.
Nového klienta bolo treba okúpať, nakŕmiť, učesať, ostrihať vlasy a nechty... Narýchlo sme priniesli šatstvo po manželoch a synoch, obriadeného chlapa
obliekli a predložili mu jedlo. Po poriadnej porcii sa mu rozviazal jazyk - pýtal si cigaretu a poldeci. Vtedy sa ma kolegyňa spýtala, či viem, kto je náš nový
klient. Hľadala som v spomienkach nejaký záblesk poznania, triedila v pamäti tváre a mená, až mi to došlo. Feri!
Pár ľudí, čo ho poznali bližšie, sa rozhovorili. Po 89. ešte niekoľko rokov robil, potom využil možnosť odísť do predčasného starobného dôchodku. V tom
čase bol vitálny, mal slušný dôchodok, okolo seba priateľov, ešte sa sem - tam našla aj nejaká láska. Keď mu pomreli rodičia, prestalo sa mu dariť. Prišli
choroby, ubúdalo kamarátov, frajerky zostarli, v krčmách zaviedli nové móresy a on postupne upadal. Začali ho obklopovať ľudia z periférie, bez príjmov,
ktorí využívali jeho širokú dušu a pohostinnosť. Nasťahovali sa k nemu do rodičovského dumu, postupne popredali, čo sa dalo, a trovili jeho dôchodok.
Keď sa minuli peniaze a nebolo na pálenku, zbili ho a nechali ležať na podlahe. Nebyť náhodného suseda, ktorý zalarmoval úrady, skončil by oveľa horšie.
Feri sa pozviechal z chorôb, „zabýval“ v novom pôsobisku a občas sa aj rád pozrie za štíhlou sestričkou. No v niečom sa zmenil. Už nemá okolo seba partiu
a svoju cigaretku fajčí sám pred budovou zariadenia. Návštevy za ním nechodia a ja mám pocit, že ich ani nepotrebuje.

Medzinárodný deň žien
V uplynulom mesiaci si nežné pokolenie našej planéty malo opäť možnosť
pripomenúť celosvetový sviatok všetkých žien. Sviatok, ktorého oslavy prešli
rôznymi obdobiami a názory na jeho oslavu sa dodnes rôznia. Určite si však všetky
ženy zaslúžia našu úctu, lásku a pozornosť, a to nielen v ten jeden deň - 8.marca.
Najtradičnejšie a najpravidelnejšie sa doteraz vždy oslavoval tento deň v radoch
našich seniorov. Tak je to aj v priestoroch mestského Klubu dôchodcov, kde sa jeho
členovia roky schádzajú pri malom spoločenskom posedení. Nechýbajú kvetinky,
pohostenie, slávnostná atmosféra a dobrá nálada.
V podobnej, ale čo do počtu, niekoľko násobne väčšej zostave sa stretávajú vždy
okolo 8.marca aj členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov. Takmer
stopäťdesiat sviatočne naladených dám a pánov si aj v duchu tradícií tohto sviatku
užíva niekoľko hodín príjemného posedenia a skvelej zábavy. Aj tu sa rozdávajú
neodmysliteľné karaﬁáty, zhromaždenie prídu pozdraviť aj deti s pekným
programom. Tento rok sa mimoriadne podarilo prekvapiť ich vystúpením chlapcov
z akordeónového súboru ZUŠ pod vedením Róberta Kobelu a čerešničkou bolo aj pár
krásnych piesní v podaní Agnesy Tóthovej. K tejto akcii tiež pridala gracióznosť
spoločná slávnostná večera a tanečná zábava, na ktorú už všetci čakali snáď od
začiatku roka.
Záverom ešte jeden odkaz pre všetky slečny, mamy, starké, panie i dámy
v podobe milých veršov od našej redakcie:
Treba si vážiť každú nositeľku ženského pokolenia, veď sú úžasné už od
stvorenia. Svet by bol bez nich pustý. Boh by bol k mužom veľmi krutý.
Oči máš jasné ako ranné zory, telo zas krehké ako mliečna pena a ruku jemnú,
čo nám pokoj tvorí. Taká si. Krásna. Láska. Žena.

Spoznávacia pešia túradňa 13. apríla 2013
Spoznávacia pešia túra v organizovaní Z.p.o Geopark Novohrad-Nógrád a
NTIC Fiľakovo umožní návštevníkom spoznať jedinečné hodnoty geoparku
Novohrad-Nógrád.
Spoznávacia túra na HARGIČ (Ratka)
Čas stretnutia: 8:30 hod.
Miesto odchodu a príchodu autobusom: Námestie Slobody, pred budovou
MsKS (KLUB)
Dĺžka trasy: cca 6 km (nenáročná)
Účasť na túre je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 10. apríla 2013
Účastnícky poplatok: dospelí 3 €, deti do 15 rokov 1 €
Účastnícky poplatok je potrebné zaplatiť vopred v kancelárii Z.p.o Geopark
Novohrad-Nógrád, pre návštevníkov zo zahraničia najneskôr v deň túry na
mieste.
Prihláška a bližšie informácie: Kancelária Z.p.o. Geopark NovohradNógrád, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo, mob.: +421917646551, e-mail:
geopark.ﬁlakovo@gmail.com, alebo Novohradské turisticko-informačné
centrum vo Fiľakove, Podhradská 14, tel.: +421474382016, e-mail:
ntic@ﬁlakovo.sk
Spoznávaciu pešiu túru vedie: RNDr. Ľudovít Gaál PhD, geológ

Zlatá brána otvorená - v Materskej škole
na Daxnerovej ulici
Škôlka na Daxnerovej ulici je rušná nielen vo všedné
dni. Každý mesiac sa v jednu sobotu "otvára zlatá
brána". Kto do nej vojde? Škôlkári a s nimi menší aj
väčší, kto len chce. Čo ich čaká za zlatou bránou?
Samé dobroty, na čom si pochutnajú mlsné jazýčky medovníčky, pampúšky, fánky..., no hlavne
rozprávky, ktoré srdce i dušu potešia, tance a
remeselnícke činnosti, ktoré nôžky i rúčky unavia.
Riekanky, piesne, hry, zvyklosti, ktoré zabavia a
poučia - deti aj rodičov.
Na podujatiach sa pravidelne zúčastňujú i tí najmenší,
ktorí sa len zoznamujú s pestrým kolektívom a
prostredím, zaujate pozorujú a napodobňujú
“veľkých“ škôlkárov, získavajú nové skúsenosti.
Všetci si môžu prísť na svoje, ponúknutý program
v slovenskom aj maďarskom jazyku vyzýva deti na
spoločnú zábavu, alebo sa môžu venovať
alternatívnym činnostiam, napr. remeselníctvu.
Program jednotlivých podujatí projektu nadväzuje na
ľudové tradície a sviatky v danom ročnom období.
Oživenie tradícií spája malých i veľkých spoločnými
zážitkami. Prvé podujatie, v decembri 2012, sa nieslo
v duchu Vianoc, v januári boli hlavnou témou
Fašiangy, vo februári Priadky, podujatie 16. marca
2013 bolo zamerané na Veľkonočné sviatky.
Tance a zvyklosti pomáhajú oživiť Varga Lia a Agócs
Polli, remeselnícke činnosti vedú členovia Spolku
Motolla, rozprávkové predstavenia a sprievodné
programy zabezpečujú učiteľky MŠ alebo pozvaní
hostia. Organizátorom podujatia je Spoločnosť Pro
Gaudio. Z radov rodičov patrí poďakovanie Gáborovi
Illésovi za graﬁcký návrh a prevedenie plagátov a
organizačnú spoluprácu na projekte.
Organizátori srdečne pozývajú deti a rodičov na ďalšie
podujatia: 20.apríla,18.mája a 15.júna 2013, ktoré sa
uskutočnia vďaka podpore Nadácie SPP.
Németh Bozó Andrea, preklad Zuzana Gyetvaiová

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov mesta Fiľakovo
Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých výška daňových nedoplatkov
k 31.12.2012 presiahla u fyzickej osobe (FO) 160,00 EUR a u právnickej
osobe (PO) 1.600,00 EUR je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu
správcu daní a poplatku oprávňuje §52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe
daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov sa uskutočňuje za účelom
vytvorenia morálneho tlaku správcu daní a poplatku na týchto daňových
dlžníkov s cieľom dosiahnuť odstránenie nedoplatkov.
Následne po zverejnení zoznamu mesto poverí priamo súdneho
exekútora na vymáhanie nedoplatkov.

Fülek város adóslistájának közzététele
Fülek városa, mint a helyi adókat és illetékeket kezelő hatóság az adók
kezeléséről szóló többször módosított Tt. 563/2009. sz. törvény 52. §-a
értelmében nyilvánosságra hozza azon adósok listáját, akiknél az
adóhátrálék 2012.12.31-hez meghaladja a ﬁzikai személyek esetében a
160,00 eurót, valamint a jogi személyeknél az 1.600,00 eurót.
Az adóslista közzétételének célja, hogy az adókat és illetéket kezelő
hatóság erkölcsi nyomás gyakorlásával elérje az adósoknál a fennálló
adóhátrálék törlesztését.
A lista közzétételét követően a város bírósági végrehajtót bíz meg az
adósságok behajtásával.
1.) Daň z nehnuteľnosti (právnické osoby) - Ingatlanadó (jogi személyek)
Nedoplatok ‐
Názov ‐ név
Sídlo ‐ székhely
hátrálék (EUR)
STONTEC, s.r.o.
Fiľakovo, Nám. Slobody 46
2.632,27
FILAGRO PLUS s.r.o.
Lučenec, Vajanského 2928
2.597,60
KONAS, s.r.o.
Lučenec, Kukučínova 9
2.072,43

Názov ‐ név
Mihalik Ondrej
Schneider Róbert
Kiss Zoltán
Koška Vl.‐Naftex
Tóthová Jurina
Koška Vladimír
Tóth Pavel
Gyűrűsi Gabriel
Végh Ottó
Danyiová Monika
Fajd Ondrej
Melicher Ivan Ing.
Molnár Tibor
Schneiderová Veronika
Balog Gabriel
Szabó Csaba
Mező Michal
Kapša Peter
Fehér Ondrej
Mihalčiaková Tatiana
Farkašová Aneta
Krpeľan Jaroslav
Hronec Ľubomír Bc.
Baláž Vojtech
Balog Ján
Oláh Tibor
Daniel Štefan
Fazekašová Klára
Fukasz Igor
Botoš Ladislav
Szókontor František
Pálka Lorant
Illéš Ľudovít
Budai Koloman
Belková Irena
Fajd Tibor

Sídlo ‐ székhely
Fiľakovo, Čsl. Armády 38
Fiľakovo, Hviezdoslavova 61
Fiľakovo, Tajovského 20
Lučenec, Fabianka 1950
Fiľakovo, Smetanova 1
Lučenec, Fabianka 1950
Fiľakovo, Smetanova 1
Fiľakovo, Tehelná 34
Fiľakovo, 1. Mája 38
Fiľakovo, Partizánska 4
Belina č. 23
Lučenec, Rúbanisko II/71
Fiľakovo, Rázusova 4
Fiľakovo, Kalajová 3
Fiľakovo, Bernolákova 10
Fiľakovo, Ružová 38
Fiľakovo, Janka Kráľa 4
Veľké Dravce 216
Fiľakovo, Fialková 11
Uderiná 70
Fiľakovo, Kvetná 4
Fiľakovo, B. Bartóka 16
Fiľakovo, Jesenského 18/9
Fiľakovo, Kalinčiakova 31
Fiľakovo, Obr. mieru 22
Fiľakovo, Baštová 33
Fiľakovo, Jánošíkova 10A
Fiľakovo, Mlynská 89
Fiľakovo, Daxnerova 12
Fiľakovo, B.S. Timravy 6
Fiľakovo, Šávoľská 11
Fiľakovo, Farská lúka 76
Fiľakovo, Obr. mieru 2
Fiľakovo, Puškinova 3
Fiľakovo, Poľná 4
Fiľakovo, Fialková 6

Nedoplatok ‐
hátrálék (EUR)
6.170,09
1.926,10
1.883,06
1.562,53
1.552,39
1.410,47
1.018,29
972,52
763,01
651,28
635,50
630,08
629,15
597,53
574,83
557,36
478,24
404,51
392,39
355,59
329,25
309,33
273,40
245,47
244,10
228,60
225,53
206,52
199,26
190,00
179,87
173,62
171,74
166,53
165,11
164,64

Názov ‐ név
Illéšová Eva

Sídlo ‐ székhely
Fiľakovo, Čajkovského 7

Nedoplatok ‐
hátrálék (EUR)
179,82

Názov ‐ név
Kolesár Ján
Botoš Július
Oláh Ladislav
Szabóová Gabriela
Botošová Beáta
Botošová Andrea

Názov ‐ név
Végh Ottó
Kiss Ladislav
Botošová Gabriela
Horvát Koloman
Ruszó Elemír
Barry Elemír
Lakatoš Štefan
Horváth Ľudovít
Szajkó Štefan
Balogová Gabriela
Görči Rudolf
Goncalvesová Judita
Danyi Štefan
Váradyová Aneta
Ökrösová Mária
Danyiová Aneta
Szajkó Róbert
Szajková Katarína
Oláhová Irena
Horváth Augustín
Oláhová Stanislava
Kótai Vojtech
Oláhová Angelika
Bariová Anna
Oláh Tibor
Balog Gabriel
Krpeľan Jaroslav
Stehlík Vojtech
Illéš Dezider
Illéšová Alžbeta
Illés Aladár
Illés Jozef
Kanička Ladislav
Barányi Ernest
Bariová Mária
Danyi Ján
Števková Alžbeta
Danyi Vojtech
Fehér Ondrej
Botošová Irena
Lázárová Judita
Botoš Ernest
Miklušák Jozef
Csonka Eduard
Varga Štefan
Váradiová Elena
Pusztai Róbert
Jakab Zoltán
Balázsová Csilla
Rácz Zoltán
Hronec Ľubomír
Horváthová Veronika
Oláhová Zuzana
Balogová Eva
Oláhová Mária
Bohóová Adriana
Galamb Július
Berkiová Helena
Szajková Agáta
Oláh Ladislav
Végešiová Rozália

Sídlo ‐ székhely
Lučenec, M.R. Štefánika 10
Fiľakovo, Tulipánova 14
Fiľakovo, Železničná 11
Fiľakovo, Štúrova 2
Fiľakovo, Sládkovičova 13
Radzovce 20

Nedoplatok ‐
hátrálék (EUR)
328,60
291,87
234,95
231,76
221,07
172,19

Sídlo ‐ székhely
Fiľakovo, 1. Mája 38
Fiľakovo, 1. Mája 46
Fiľakovo, 1. Mája 86
Fiľakovo, 1. Mája 35
Fiľakovo, 29. augusta 1
Fiľakovo, 29. augusta 9
Fiľakovo, 29. augusta 13
Fiľakovo, B.S. Timravy 5
Fiľakovo, B.S. Timravy 12
Fiľakovo, B.S. Timravy 21
Fiľakovo, B.S. Timravy 27
Fiľakovo, B.S. Timravy 29
Fiľakovo, B.S. Timravy 32
Fiľakovo, B.S. Timravy 34
Fiľakovo, B.S. Timravy 51
Fiľakovo, Baštová 8
Fiľakovo, Baštová 8
Fiľakovo, Baštová 9
Fiľakovo, Baštová 13
Fiľakovo, Baštová 17
Fiľakovo, Baštová 17
Fiľakovo, Baštová 17
Fiľakovo, Baštová 18
Fiľakovo, Baštová 23
Fiľakovo, Baštová 33
Fiľakovo, Bernolákova 10
Fiľakovo, B.Bartóka 16
Fiľakovo, Biskupická 50
Fiľakovo, Čajkovského 5
Fiľakovo, Čajkovského 5
Fiľakovo, Čajkovského 7
Fiľakovo, Čajkovského 7
Fiľakovo, Čsl. armády 13
Fiľakovo, Daxnerova 36
Fiľakovo, Daxnerova 71
Fiľakovo, Daxnerova 58
Fiľakovo, Egreš 20
Fiľakovo, Farská lúka 9
Fiľakovo, Fialková 11
Fiľakovo, Fialková 19
Fiľakovo, Fialková 21
Fiľakovo, Fialková 23
Fiľakovo, Gorkého 12
Fiľakovo, Hlavná 4
Fiľakovo, Hviezdoslavova 10
Fiľakovo, J. Kalinčiaka 5
Fiľakovo, J. Kalinčiaka 15
Fiľakovo, J. Kalinčiaka 31
Fiľakovo, J. Kalinčiaka 31
Fiľakovo, Jesenského 4
Fiľakovo, Jesenského 9
Fiľakovo, Jesenského 18
Fiľakovo, Jilemnického 5
Fiľakovo, Jilemnického 9
Fiľakovo, Jilemnického 20
Fiľakovo, Jilemnického 41
Fiľakovo, Jilemnického 43
Fiľakovo, Jilemnického 44
Fiľakovo, Jilemnického 45
Fiľakovo, Jilemnického 46
Fiľakovo, Jilemnického 48

Nedoplatok ‐
hátrálék (EUR)
623,13
694,99
257,91
241,64
293,74
295,43
201,81
731,59
722,86
319,60
390,89
265,55
468,68
344,81
535,26
310,99
235,97
211,77
351,71
826,35
605,36
171,91
164,60
739,48
686,12
651,15
525,08
168,92
341,86
198,90
611,11
437,60
405,60
339,12
294,98
185,49
168,73
290,40
438,28
306,31
167,94
171,65
167,94
236,87
177,08
305,71
625,26
451,14
226,00
181,20
467,25
271,41
172,55
206,13
618,84
621,47
393,24
362,08
679,27
388,28
383,27

5
5.) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa
ulíc - Közületi és kisebb építkezési hulladék utáni illeték utcák szerint
Názov ‐ név
Bogdán Oto
Horváth Mikuláš
Kökény Ladislav
Balog Koloman
Széplaki Róbert
Nosáľová Eva
Váradyová Adriana
Máté Ladislav
Balogová Eva
Balog Štefan
Ráczová Žaneta
Šóš Alexander
Horváthová Angela
Csík Viliam
Danyi Zoltán
Balog Dezider
Danyiová Žófia
Mešter Peter
Illéšová Mária
Csupori Tomáš
Danyiová Edita
Balog Ján
Bogdány Ladislav
Kovács Eugen
Bari Eugen
Rácz Vojtech
Čík Koloman
Váradiová Mária
Radič Koloman
Budai Kamil
Jónáš Tibor
Budai Koloman
Pusztai Dezider
Jónášová Alžbeta
Jónášová Renáta
Berky Árpád ml.
Hangonyiová Rozália
Csupori Ladislav
Bari Aladár
Feketeová Alžbeta
Kaločaiová Mária
Várady Jozef
Ráczová Sabina
Várady Jozef
Bariová Hviezdoslavova
Hangoni Ján
Rubintová Mária
Tóth Pavel
Molnárová Alžbeta
Rácz Vojtech
Szókontor Štefan
Csaba Zoltán
Pusztai Karol
Koreň Zoltán
Dorková Zlata
Botošová Hilda
Jónáš Jozef
Danyiová Monika
Németh Ladislav
Olšiaková Alžbeta
Horváthová Judita
Oláh Roman
Illéš František
Balogová Mária
Kökény Tibor
Jónáš Ján
Ottinger Július
Gruľová Mária
Bogdán Emil
Ferková Irena

Sídlo ‐ székhely
Fiľakovo, Jilemnického 55
Fiľakovo, Kalajova 4
Fiľakovo, Kalajova 4
Fiľakovo, Kpt. Nálepku 1
Fiľakovo, Kukučínova 17
Fiľakovo, Kukučínova 19
Fiľakovo, Lučenecká 27
Fiľakovo, Lučenecká 31
Fiľakovo, Lučenecká 35
Fiľakovo, Lučenecká 35
Fiľakovo, Malá 2
Fiľakovo, Malocíntorínska 24
Fiľakovo, Mlynská 13
Fiľakovo, Mlynská 15
Fiľakovo, Moyzesova 15
Fiľakovo, Moyzesova 16
Fiľakovo, Moyzesova 29
Fiľakovo, Moyzesova 31
Fiľakovo, Obr. mieru 2
Fiľakovo, Obr. mieru 5
Fiľakovo, Obr. mieru 16
Fiľakovo, Obr. mieru 22
Fiľakovo, Partizánska 16
Fiľakovo, Partizánska 18
Fiľakovo, Podhradská 23
Fiľakovo, Podhradská 25
Fiľakovo, Podhradská 42
Fiľakovo, Podhradská 42
Fiľakovo, Puškinova 2
Fiľakovo, Puškinova 3
Fiľakovo, Puškinova 4
Fiľakovo, Puškinova 3
Fiľakovo, Puškinova 6
Fiľakovo, Puškinova 7
Fiľakovo, Puškinova 7
Fiľakovo, Puškinova 8
Fiľakovo, Puškinova 15
Fiľakovo, Puškinova 16
Fiľakovo, Puškinova 20
Fiľakovo, Puškinova 22
Fiľakovo, Radničná 6
Fiľakovo, Radničná 10
Fiľakovo, Radničná 10
Fiľakovo, Radničná 10
Fiľakovo, Rázusova 6
Fiľakovo, Rázusova 6
Fiľakovo, Ružová 28
Fiľakovo, Smetanova 1
Fiľakovo, SNP 21
Fiľakovo, Šávoľská cesta 10
Fiľakovo, Šávoľská cesta 11
Fiľakovo, Šávoľská cesta 50
Fiľakovo, Štúrova 5
Fiľakovo, Štúrova 9
Fiľakovo, Štúrova 22
Fiľakovo, Štúrova 30
Fiľakovo, Švermova 11
Fiľakovo, Tajovského 3
Fiľakovo, Tajovského 18
Fiľakovo, Tehelná 1
Fiľakovo, Továrenská 1
Fiľakovo, Továrenská 2
Fiľakovo, Továrenská 5
Fiľakovo, Továrenská 6
Fiľakovo, Továrenská 8
Fiľakovo, Továrenská 15
Fiľakovo, Továrenská 27
Fiľakovo, Tulipánova 9
Fiľakovo, Tulipánova 17
Fiľakovo, Železničná 18

Nedoplatok ‐
hátrálék (EUR)
360,75
522,28
305,57
681,76
690,99
452,01
182,89
372,68
538,30
689,26
398,23
217,50
561,78
391,44
180,29
554,66
550,38
261,13
194,10
319,44
382,67
568,18
187,04
232,34
605,63
405,65
435,91
533,77
779,81
179,63
451,64
292,07
350,60
158,62
164,92
592,68
281,39
462,20
441,34
431,30
444,02
386,37
324,63
194,47
360,68
188,51
281,29
245,94
542,93
179,75
164,27
286,79
291,56
607,60
510,46
434,74
711,57
431,18
148,26
335,20
516,41
323,88
846,86
226,34
306,30
401,69
316,08
348,85
361,71
626,55

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov - Társasházak
lakóközösségei:

SVB F3, Fiľakovo, Farská lúka 62 za byt.dom č. 58‐64
SVB a n.p., Daxnerova ‐ Bottova ‐ Biskupická, Fiľakovo,
Daxnerova 75, v tom za bytový dom (BD):
Daxnerova č. 73‐77
J. Bottu č. 6‐8
J. Bottu č. 10‐12
J. Bottu č. 14‐16
Železničná č. 38‐40
Biskupická č. 18‐20
Železničná č. 7‐9
FILBYT s.r.o., 1. Mája č. 11, Fiľakovo, ako správca BD :
Mocsáryho č. 2‐4
Mocsáryho č. 6‐10
Sládkovičova č. 7‐13
Biskupická č. 23‐25
Farská lúka č. 76‐86
Biskupická č. 27‐29
1. Mája 74‐78
J. Bottu č. 2‐4
J. Bottu č. 3
Farská lúka č. 30‐34
Biskupická č. 31
J. Bottu 18

8.931,24
24.386,01
15.686,78
1.913,24
2.058,14
2.429,98
724,36
518,08
1.055,43
8.734,80
473,80
360,47
471,17
197,03
2.790,30
521,74
707,67
499,19
254,90
869,71
1.016,13
572,69

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove
v mesiaci apríl 2013
01.04.2013, 10:00 hod.
„Palócka Veľká noc“ na Fiľakovskom hrade, miesto: hradný areál,
organizátor: Hradné múzeum a OZ Pro Gaudio
13.04.2013, 8:30 hod.
Spoznávacia pešia túra na HARGIČ (Ratka), organizátor: Z.p.o.
Geopark Novohrad-Nógrád, bližšie informácie: v NTIC Fiľakovo,
e-mail: ntic@ﬁlakovo.sk
20.04.2013, 07:00 hod., Zájazd - Dolno-gemerská gotická cesta,
organizátor: OZ KOHÁRY, bližšie informácie v MsKS
20.04.2013, 17:00 hod. Svetový deň Rómov, miesto: hradný areál,
organizátor: OZ INFO ROM
26.04.2013, 8:30 hod., Výchovný koncert skupiny KOBOLD pre žiakov
ZŠ, miesto: MsKS, organizátor: MsKS
27.03.2013, 18:00 hod., Divadelné predstavenie divadla Körúti Színház
z Budapesti Meseautó - musical, miesto: MsKS, organizátor: MsKS
30.04.2013, 14:00 hod., Stavanie mája, miesto: Námestie Slobody,
organizátor: Dom Matice slovenskej

Jelentős kulturális rendezvények
Füleken 2013 áprilisában
2013.04.01., 10:00 óra, „Palóc Húsvét” a füleki várban, helyszín: füleki
várudvar, rendező: Vármúzeum és a Pro Gaudio PT
2013.04.13., 8:30 óra, szakvezetett gyalogtúra HARGICS-ra (Rátka)
Szervező: Geopark Novohrad-Nógrád JSZT, információ: NTIK- Fülek,
e-mail: ntic@ﬁlakovo.sk
2013.04.26., 8:30 óra, KOBOLD Zenekar koncertje az AI diákjai
részére, Helyszín: VMK, szervező: VMK
2013.04.20., 07:00 óra, Kirándulás - Alsó-gömöri gótikus út, szervező:
KOHÁRY PT, bővebb információ a VMK-ban
2013.04.20., 17:00 óra, Roma Világnap, helyszín: füleki várudvar,
szervező: INFO ROM
2013.04.27., 18:00 óra, A Budapesti Körúti Színház előadása - Meseautó
- musical, Helyszín: VMK, szervező: VMK
2013.04.30., 14:00 óra, Májfa-állítás, helyszín: Szabadság tér, szervező:
Matica slovenská Háza

