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Mesačník samosprávy

Slávnostné stretnutie jubilantov
na radnici
K tradičným slávnostným stretnutiam na pôde
nášho mestského úradu nepochybne patrí
Slávnostné stretnutie jubilantov, seniorov, s
vedením mesta. Aj tento rok odišlo z radnice vyše
100 pozvánok k 75, 80 a 85 ročným Fiľakovčanom,
aby sa v príjemnej atmosfére a pri milom kultúrnom
programe zišli rovesníci, kamaráti, susedia, možno
bývalí kolegovia či spolužiaci. Škôlkari z MŠ na
Štúrovej ulici si pripravili dojemné pásma básničiek
a pesničiek, potešili recitátorky zo základných škôl i
hudobný program žiaka
ZUŠ. Príhovory zástupcu
primátora mesta Róberta Belka a
vedúceho školského úradu Petra
Fehéra patrili všetkým našim
seniorom za ich celoživotnú,
obetavú prácu a malé darčeky
potešili tých, čo sa v tomto roku
dožili spomínaných jubileí.

Voľby do orgánov samosprávy obcí
na Slovensku v roku 2014 (hovorovo komunálne voľby
v roku 2014) sú voľby poslancov zastupiteľstiev a starostov
obcí, mestských častí a primátorov miest, ktorých termín je
určený na 15. november 2014. Voľby sa konajú v určený
deň od 7.00 do 20.00 hodiny.
Právo voliť do orgánov samosprávy mesta Fiľakovo majú
obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v meste trvalý
pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku, ako
aj cudzinci s povolením na trvalý pobyt v meste Fiľakovo.
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove podľa § 9 zákona SNR
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 26.06.2014
č. 158 určilo, že Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove
bude mať 15 poslancov, ktorí budú zvolení v 3
volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode číslo I., ktorý zahŕňa okrsky č. 1, 2
a 3. bude zvolených 5 poslancov.

Hoci seniorom patrí zvýšená pozornosť a pekné podujatia
práve v októbri, v mesiaci úcty k starším, netreba zabúdať,
že úctu, lásku a záujem celej spoločnosti si zaslúžia každú
minútu každého dňa v každom roku. Milí naši seniori,
buďte ešte dlho s nami, zdraví a spokojní v kruhu svojich
najbližších!

Vo volebnom obvode číslo II., ktorý zahŕňa okrsky č. 4,5
a 6. bude zvolených 5 poslancov.
Vo volebnom obvode číslo III., ktorý zahŕňa okrsky č. 7,
8 a 9. bude zvolených 5 poslancov.
Zoznam kandidátov pre voľby poslancov Mestského
zastupiteľstva vo Fiľakove a zoznam kandidátov pre voľby
primátora mesta Fiľakovo boli zverejnené v termíne podľa
zákona na verejnej tabuli pred mestským úradom, ako aj na
webovej stránke mesta (www.filakovo.sk ).
Mesto najneskôr 25 dní pred dňom volieb, t.j. do
21.10.2014 zaslalo každému voličovi zapísanému
v zozname voličov na adresu jeho trvalého pobytu
oznámenie, v ktorom je uvedený čas konania volieb,
volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť, ako aj
ďalšie pokyny k voľbám. Ak ste ho do uvedeného termínu
nedostali, môžete si overiť svoje zapísanie v zozname, resp.
správnosť adresy v registri obyvateľov, v pracovných
dňoch na Mestskom úrade vo Fiľakove - referáte evidencie
obyvateľstva - kanc. č. 2 na prízemí.
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Číslo ok rsku a sídl o

Názov ulí c a čísla dom ov patriacich do volebného okrsku
Go rk éh o, Ján ošíkova, Po ľná, Parti zánska, T ajov sk ého , H viezdoslavov a,
1. FTC štad ión,
Športo vá, Kalajo vá, B. Němco vej, Biskup ická párn e orien tačné čísla od 10 až
Biskupi cká u l.4 9
do ko nca ulice a nepárne od č. 17 až do kon ca u lice
2. ZŠ Šk olská 1,
Ob rancov mieru, M alocintorín ska, Železničná, žel. stan ica, Botto va,
Prístav ba
Záhradní cka, Parková čísla do mov 12 87/ 2-1 0 a 15 41/9 -1 3
3. Základná umelecká Parko vá 12 85/ 1-3, 1 286 /5-7,154 8/15 -2 1, Sl ádk ovičova, Biskup ická čísla
škola, K oháryho n ám. 8 dom ov 121 5/2 , 12 16/4 , 125 9/1-5, 126 0/7-15
4. ZŠ Šk olská 1,
M ocsáryho, Škol sk á, u l. 1. máj a, Štú rova, V ajanskéh o
Prístav ba
Čajko vsk éh o, 2 9. augu sta, K uku čín ova, M lád ežnícka, Čsl.armády,
5. ZŠ M ládežn ícka 7 s
Družstevn á, Ru žov á, T ulipánová, K vetná Fi alko vá, Bartóka, Jók aiho ,
V JM
Smetan ova
6. ZŠ Šk olská 1,
Námestie Slobo dy, ul. S NP, M alá ul., K oh áryho n ám., N ám . Padlých hrdi nov,
Prístav ba
Rázu so va, Hlavná, Po dhradská, Trhová, Radničná, Baštová, Jilem nickéh o
7. M estský úrad,
Ho lléh o, Teheln á, Šávo ľská, To várenská, kpt . Nálep ku, Lučenecká, M adácha,
Rad ničná ul. 25
Egreš, M o yzesova, Timravy, Bernolákov a, Jesenského
8. ZŠ Farská Lúka s VJ M lynská, Ú zka, G emerská, Tich á, V iničná, Daxn erova, Pu šk inov a,
M aď. 6 4B
Šverm ova, K alin čiakov a, J. K ráľa, O dbo rárska, Tolstého
9. ZŠ Farská Lúka s VJ
Sídlisko /b ytov é dom y/ a rodi nné d omy na u l. Farská Lúka
Slo v. 64 A

Drevorezbár Zoltán Kovács
Medzi tvorcami nášho mesta
reprezentujúcimi rozličné umelecké
odvetvia nájdeme aj niekoľko
drevorezbárov. Jedným z nich je Zoltán
Kovács, ktorý sa už 25 rokov venuje
umeleckému opracovaniu dreva. Narodil
sa v roku 1945 vo Fiľakove, a pochádza z
j e d n o d u c h e j r o b o t n í c k e j r o d i n y.
Vy š t u d o v a l z a k o v o m o d e l á r a n a
učňovskej škole vo Fiľakove. Najväčšiu
časť svojho produktívneho obdobia
strávil v miestnej smaltovej továrni, hoci
nepracoval vo svojom odbore. Už
v detstve pekne kreslil, preto spočiatku
maľoval a neskôr sa zaoberal intarziou.
Rozhodujúcim momentom jeho tvorivej
činnosti a neskoršieho umeleckého
smerovania bolo stretnutie s pražským
umeleckým maliarom Zapletalom,
ktorého povzbudenie a odborná podpora
preňho znamenala začiatok a osvojenie si
drevorezbárstva. Silne ho ovplyvnilo aj
učenie Bélu Bacskaiho. Dlhé roky bol
členom miestneho poľovníckeho
združenia, čo bolo zdrojom mnohých
inšpirácií a motívov pre umelecké
výtvory. Jeho tvorbu charakterizuje
hlavne figurálna drevorezba.

Stvárňuje predovšetkým postavy
z biblie, mytológie a z obdobia osídlenia
územia Maďarmi. Podobizne sa zrodia
na základe obrazov, malieb, avšak
rovnako odzrkadľujú aj fantáziu
samotného tvorcu. Pri práci využíva
všetky druhy ovocných stromov, pričom
najdôležitejšími nástrojmi na
opracovanie dreva sú nože, dláta, pilníky
a brúsny papier. Potrebné náradia si
zhotovuje sám, respektíve niektoré
zdedil po svojom otcovi. Vyrezáva
najmä palice s vyobrazením postáv,
poľovnícke palice, ľudské postavy,
drevené reliéfy, ale zhotovil už aj ozdoby
a obrazy z hovädzej kože. Zhotovené
diela následne koloruje viacerými
moridlami.
Jeho drevorezby sa nachádzajú na
mnohých miestach v meste a v jeho
okolí, a verejnosť ich mohla spoznať na
viacerých výstavách na Slovensku a
v Maďarsku, naposledy konkrétne
v Balašských Ďarmotoch. Tvorivá práca
Zoltána Kovácsa mala značný vplyv aj
na umeleckú sebarealizáciu jeho syna,
Roberta Kovácsa, ktorého drevorezby
boli vystavené na spoločnej výstave
v roku 2009 vo Fiľakove.
Bc. D. Pócsaová, NTIC
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Tekvicová
párty

Deň hrania

B a b i e l e t o j e
čarokrásnym jesenným
obdobím, kedy dozrieva
úroda v našich
záhradách. K plodom
jesene patria aj
pestrofarebné tekvice
so svojimi neobyčajnými
tvarmi vhodnými pre
vytváranie rôznych umeleckých výtvorov.
Slnečná pani Jeseň plná farieb a vôní nás inšpiruje k tomu, aby sme
popustili uzdu svojej fantázii a prejavili tvorivosť. Tak tomu bolo aj
v našej Materskej škole na Štúrovej ulici vo Fiľakove. Posledný
septembrový pondelok slniečko natiahlo svoje hrejivé lúče a nakuklo aj
na náš školský dvor. Práve tu sa stretli deti zo škôlky so svojimi rodičmi a
pani učiteľkami. Vyrezávali a zdobili sa tekvičky rôznymi jesennými
prírodninami. Netrvalo dlho a k našim deťom pribudli usmiati, veselí,
veľkí i malí tekvičkoví kamaráti. Postupne sme tekvičky odniesli
do priestorov školy, aby nám spestrili nasledujúce jesenné dni.
Slniečko, ktoré nám žiarilo celé popoludnie, príjemná atmosféra a úsmev
na tvárach detí i rodičov nás uistil v tom, že Tekvicová párty sa nám aj
tento školský rok vydarila.
Mgr. Veronika Stančíková, MŠ Štúrova, Fiľakovo

Hradné pasovanie prvákov a piatakov
„Fiľakovom hradná cesta vedie,
pani učiteľka prvákov si nesie ...“
Základná škola Farská lúka (slovenská) pod vedením pani
vychovávateliek pripravila pre prvákov a piatakov slávnostné pasovanie
na Fiľakovskom hrade.
Za účasti skupiny Defensores, ktorá nám všeličo z dobového umenia
predstavila, sa prváci a piataci vrhli do boja s úlohami. Skladanie puzzle,
šifrovačka či prekonávanie prekážok viedli k hradnému pokladu. Za
splnenie úloh si všetky deti zaslúžili odmenu, ktorou bola maľba na tvár.
Nasledovalo rytierske pasovanie v hradnom kresle. Každý prvák a piatak
pyšne odchádzal
so šerpou, listinou
a krásnymi
spomienkami na
tento deň.
Poďakovanie patrí
nielen všetkým
prítomným, ale aj
tým, ktorí sa na
p a s o v a n í
podieľali.
Mgr. Molnárová,
Ivaničová

Na medzinárodnej súťaži s podporou
mesta
V dňoch 21.-28. júna 2014 sa konala Medzinárodná klavírna
súťaž Chopina v Budapešti, na ktorú Základná umelecká škola vo
Fiľakove vyslala žiaka Balázsa Fazekasa (vyučujúca: Angelika
Bodorová). V jeho vekovej kategórii sa tejto súťaže zúčastnilo 25
súťažiacich z Maďarska, Poľska, Ruska, Ukrajiny, Vietnamu,
Srbska, Bulharska, Čiech, Číny, Macedónska a náš žiak ako
jediný reprezentant Slovenska. Jedná sa o mimoriadne
talentovaného žiaka, ktorý svojou klavírnou hrou a prístupom k
hudobnému umeniu šíril dobré meno tak našej školy, ako i mesta
Fiľakovo v oblasti kultúry a vzdelania. Občianske združenie
Mladý umelec pri Základnej umeleckej škole ďakuje Mestu
Fiľakovo, zastúpenému primátorom JUDr. Jaromírom
Kaličiakom, za pomoc a finančnú podporu.
-ZuŠ-

Na našej ZŠ na Školskej ulici
sa už tradične zapájame do
výzvy občianskeho
združenia Vedecká hračka z
Banskej Bystrice a
organizujeme pre deti Deň
hrania (Worldwide Day of
Play). Jeho cieľom je
propagovať význam hier v
živote detí, harmonické
využívanie voľného času, využívanie detských ihrísk v mestách, pri
školách, prispievať k vytváraniu priateľských kolektívov, ale hlavne
vypnúť televízor, počítač a pohrať sa na čerstvom vzduchu. V sobotu
27.septembra sa naši žiaci aj iné deti mohli prísť pohrať na školský dvor.
Na rôznych stanovištiach sme vyrábali korálkové kvietky, plietli
gumičkové náramky a obaly na mobil, šiestaci tvorili jedlé dopravné
prostriedky z rožkov a zeleniny. Ďalekohľadom sme pozorovali okolie,
niektorí skladali puzzle, domino, pyramídy z kociek, iní zas loptou
hádzali na cieľ. Pri tom sme popíjali chutný teplý čaj, ktorý nás zahrial v
jesennom počasí. Spoločnou aktivitou tohto ročníka bolo vyrobiť
obľúbenú optickú hračku - kaleidoskop. Ten sme si vyrobili z kartónu,
zrkadiel a drobných sklených úlomkov, ktoré pri jeho otáčaní vytvárajú
krásne symetrické obrazce. Kaleidoskop bol aj ústrednou hračkou
prezentácie vedeckých hračiek počas „Noci výskumníkov“, ktorej sa
mali možnosť zúčastniť naši
starší žiaci v piatok
26.septembra v rámci
exkurzie do Banskej Bystrice.
Najviac sa im páčil simulátor
prevrátenia, vyskúšali si však
aj tlmočníctvo alebo
ryžovanie zlata. Veríme, že
sme spoločným hraním splnili
cieľ, potešili deti a tešíme sa na
túto akciu znova o rok!
Diana Szabová

Výzva k spolupráci
Vážení čitatelia, prispievatelia !
Redakcia Fiľakovských zvestí - Füleki hírlap sa obracia na Vás s
požiadavkou na vytvorenie fungujúcej spolupráce pri príprave
našich mestských novín. Vzhľadom k tomu, že tvorba
jednotlivých čísiel je skôr nárazový proces - raz za mesiac, cca 5
pracovných dní, kedy je potrebné príspevky nielen skontrolovať,
prípadne zabezpečiť preklad do druhého jazyka, väčšinou
musíme oslovovať prípadných prispievateľov, žiadať
kompetentné osoby inštitúcií alebo organizátorov podujatí o
„urýchlené“ dodanie článkov. V záujme objektivity a pestrosti
našich novín, Vás preto žiadame o pravidelné a spontánne
zasielanie Vašich príspevkov, vždy najneskôr do piatich dní po
skončení aktivity, o ktorej v ňom informujete spolu s 1-2
fotografiami, alebo priebežne po celý mesiac, no najneskôr do
25.dňa v mesiaci, a to emailom len na tieto adresy:
istvan.mazik@filakovo.sk, iveta10@post.sk alebo
mesto@filakovo.sk s označením: príspevok do FZ. Príspevky
budú zaraďované podľa dôležitosti do jednotlivých rubrík,
školské príspevky podľa dátumu doručenia, články zaslané po
25.dni v mesiaci už budú odložené do nasledujúceho vydania.
Usmernenie pre školy a prispievajúcich z radov verejnosti –
mesačne maximálne 2 príspevky, v rozsahu do ¼ strany (20-25
riadkov, veľkosť písma 12, druh písma Times New Roman),
mimoriadne projekty po predchádzajúcej dohode aj v inom
rozsahu, redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a
gramaticky upraviť. Všetky príspevky musia byť autorsky
označené, podľa možnosti zaslané aj s prekladom do druhého
jazyka (slovenský ↔ maďarský), k príspevku podľa možnosti
priložiť 2 fotografie v JPG formáte. Reklamné oznamy a plagáty
vo formáte PDF. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.
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„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
Mesto Fiľakovo oznamuje, že ukončilo realizáciu projektu pod názvom:

Vzdelávacie centrum pri ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, Farská
Lúka 64/B, Fiľakovo
Cieľ projektu: Vytvorenie vzdelávacieho centra pri ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho, ktoré uľahčí príslušníkom
marginalizovaných rómskych komunít prístup k vzdelaniu a zamedzí
vylúčenie komunity
Špecifické ciele projektu:
1. Umožniť ukončenie základného vzdelania pre príslušníkov
marginalizovaných rómskych komunít.
2. Doučovaním žiakov na I. stupni základnej školy zamedziť ich
zaostávaniu za ostatnými žiakmi.

Lajosa Mocsáryho získala 9 notebookov, 9
dataprojektorov, 9 premietacích plátien, 4 DVD
prehrávače a 3 magnetické tabule.
V rámci aktivity 1.1 Doučovanie zaostávajúcich
žiakov na I. stupni základnej školy sa doučovania
zúčastnilo celkom 87 žiakov.
V rámci aktivity 1.1 Ukončenie základného vzdelania pre príslušníkov
MRK ukončilo základné vzdelanie 23 príslušníkov MRK.
Aktivity boli realizované počas školských rokov
2012/2013 a 2013/2014.
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z
Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Vzdelávanie.
www.esf.gov.sk
www.asfeu.sk
www.filakovo.sk

Doba realizácie projektu: od 01.10.2012 do 30.09.2014
Celkové oprávnené výdavky: 61 208,98 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 58 148,53 €
V rámci projektu Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Občianske hliadky
v prostredí MRK vo Fiľakove
Už asi 10 rokov pôsobí na dobrovoľnej báze vo Fiľakove občianske
združenie Inforom, ktoré v jeho aktivitách v rámci svojich možností
podporuje aj vedenie mesta. V máji minulého roku sa naskytla
príležitosť uchádzať sa prostredníctvom projektu o oficiálnu podporu
občianskych hliadok na 24 mesiacov. Bohužiaľ kvôli zdĺhavému
procesu od podávania žiadostí do ich vyhodnotenia a zmenám
nastavených podmienok nám síce projekt schválili, ale doba jeho
trvania sa skrátila na 12 mesiacov a namiesto 10 členov hliadky sme
mohli vybrať len ôsmich.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako Riadiaci orgán pre
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „OP
ZaSI“) dňa 29.09.2014 schválilo žiadosť o nenávratný finančný
príspevok s názvom „Občianske hliadky v prostredí MRK vo Fiľakove“,
ktorú Mesto Fiľakovo podalo v máji 2013 v rámci Výzvy na prekladanie
žiadosti o NFP číslo OP-ZaSI-FSR-2012/2.1/02.
S Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI (ako sprostredkovateľským
orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu) podpísal primátor
Mesta Fiľakovo dňa 30.09.2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, s celkovou hodnotou oprávnených výdavkov
v sume 81 609 EUR, na realizáciu aktivít projektu.
Termín realizácie projektu je od 01. októbra 2014 do 31. septembra 2015,
t.j. 12 mesiacov.
V rámci hlavných aktivít projektu – boli na základe výberového konania
začiatkom októbra prijatí do zamestnania 8 členovia občianskej hliadky
(ďalej len „OH“), z ktorých jeden je veliteľom členov OH. V rámci
projektu im budú zabezpečené rôzne školenia a ich kompletné vybavenie
(oblečenie a potrebné pomôcky), dva mobilné telefóny a základné
kancelárske vybavenie. Kancelária členov OH sa nachádza v budove
Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove (bývalý Závodný klub).
Globálnym cieľom programu rómskej občianskej hliadky je využitie
nástroja OH v meste na posilnenie miestnych aktivít, podporu
komunitného rozvoja, zníženie páchania proti-spoločenských konaní,
udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného
prostredia v lokalitách, kde žijú obyvatelia marginalizovaných
rómskych komunít (MRK).
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu v rámci OP ZaSI.
www.esf.gov.sk
www.iazasi.gov.sk

Významné kultúrne podujatia vo
Fiľakove v mesiaci november 2014
Výstava „Miniatúrne dejiny - Cínoví vojaci od staroveku po II. svetovú vojnu“
Otvorená do: 15.11.2014, miesto: Bebekova bašta
Výstava „Vayszada + 8 - Fiľakovo a Lučenec na fotografiách po 55 rokoch“
Otvorená do: 15.11.2014, miesto: Bebekova bašta
Výstava „Medzi oblakmi - Fiľakovské letisko slávnej pamäti“
Otvorená do: 03.12.2014, miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
12.11.2014, 16:00 hod.
Koncert „Rájátszás - Poézia vs. Pop (Erdős Virág, Recsó Krisztián, KollárKlemencz László)“
Miesto: Základná umelecká škola, organizátor: Hradné múzeum
14.11.2014, 18:00 hod.
PATRIA – celovečerný program MFS Rakonca a jeho hostí
Miesto: MsKS, organizátor: OZ Rakonca, CVČ IUVENES
21.11.2014, 16:00 hod.
„POHĽAD SPÄT“ kult. program na počesť 50. výročia založenia ZŠ s VJM
Mládežnícka
Miesto: MsKS, organizátor: ZŠ Mládežnícka s VJM

23-30.11.2014
II. JESENNÝ DIVADELNÝ FESTIVAL VO FIĽAKOVE
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS
Vstupné: permanentka na všetky predstavenia za 5,- €
23.11.2014, 18:00 hod.
Divadlo ZSÁKSZÍNHÁZ
Stephen King: TORTÚRA thriller - pre obecenstvo nad 16 rokov, vstupné: 2,- €
25.11.2014, 18:00 hod.
Divadlo ZSÁKSZÍNHÁZ
Stephen King: TORTÚRA thriller - pre obecenstvo nad 16 rokov, vstupné: 2,- €
26.11.2014, 09:00 hod.
Divadlo MALÁ SCÉNA ST Bratislava, Peter Shaffer: ČIERNA KOMÉDIA - pre
študentov a žiakov
26.11.2014, 18:00 hod.
Divadlo „ÉDES KETTES“
Eve Ensler: Podlosť - interview - pre obecenstvo nad 18 rokov, vstupné: 2,- €
27.11.2014, 18:00 hod.
Divadlo MALÁ SCÉNA ST Bratislava
Peter Shaffer: ČIERNA KOMÉDIA, vstupné: 3,- €
28.11.2014, 10:00 hod.
DS APROPÓ Fiľakovo
„ÖRÖMMESÉK“ divadelná hra - pre žiakov ZŚ
28.11.2014, 18:00 hod.
Divadlo Józsefa KÁRMÁNA - Lučenec
TÝŽDEŇ V KAVIARNI - kabaret, vstupné: 2,- €
29.11.2014, 18:00 hod.
České divadlo - „NA TAHU“ - Červený Kostelec, „NEBE NA ZEMI“ - hra,
vstupné: 2,- €
30.11.2014, 18:00 hod.
Divadlo ZENTE FERENC SZÍNHÁZ - Salgótarján
„LILIOMFI“ - hudobná veselohra, vstupné: 3,- €

