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     Komunálne voľby v našom meste

V sobotu 15.novembra 2014 sa na celom Slovensku 
konali voľby nových primátorov miest, starostov obcí a 
poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev. 
Základné informácie už iste všetci máte, aké čísla 
priniesli voľby vo Fiľakove, Vám prinášame trochu 
podrobnejšie. V stálom zozname voličov bolo k 
15.11.2014 zapísaných 8199 občanov nad 18 rokov a 
cudzincov s trvalým pobytom v našom meste a svoj hlas 
odovzdalo 3864 z nich. Z toho teda vzišlo, že naša 
volebná účasť bola 47,12 % a za celoslovenským 
priemerom zaostala o vyše 1,2 %.

Za primátora mesta Fiľakovo bol zvolený Mgr. Attila 
Agócs, PhD., ktorý ako nezávislý kandidát dostal 
1273 hlasov. Ostatní kandidáti na primátora získali 
hlasy takto: Mgr. Zsuzsanna Szvorák – 1144 hlasov, 
JUDr. Jaromír Kaličiak – 848 hlasov a Zoltán Balog 
– 519 hlasov.

O 15 miest v zastupiteľskom zbore sa uchádzalo 75 
kandidátov v 3 volebných obvodoch. V každom z 
nich sa volilo po 5 poslancov a nové mestské 
zastupiteľstvo bude mať nasledovné zloženie. V 
1.volebnom obvode: Ing. Ladislav Fehér s počtom 
461 hlasov, Ladislav Szakó – 359 hl., Vladimír 
Cirbus – 339 hl., Ing. Róbert Belko – 336 hl. a Tibor 
Czupper – 314 hlasov.

Do 2.volebného obvodu voliči zvolili týchto 
poslancov: Róbert Eibner – 521 hl., Jozef Tankina – 
459 hl., Ing. László Kerekes – 423 hl., Margita 
Oroszová – 331 hl., Mgr. Attila Visnyai – 325 hl. 

Tretí volebný obvod budú zastupovať : Mgr. 
Zsuzsanna Szvorák, ktorá dostala 468 hlasov, Zoltán 
Anderko – 364 hl., Erik Kelemen – 325 hl., Ing. 
Dávid Mák – 254 hl. a PeaDr. Timea Tóth Tankina – 
251 hlasov.

Čo sa týka politického zastúpenia strán, v novom 
zastupiteľstve bude 8 poslancov za stranu Most-Híd, 4 
sú z SMK, 2 poslanci sú nezávislí a 1 je za stranu SMER 
– SD.

Podľa vyjadrenia Mestskej volebnej komisie vo 
Fiľakove sa dá považovať priebeh volieb v meste za 
pokojný a oficiálne museli riešiť len jeden podnet za 
porušovanie volebného moratória. Osvedčenia o 
zvolení boli všetkým zvoleným poslancom a 
primátorovi odovzdané 24.novembra a 15.decembra 
2014 sa stretnú už na ustanovujúcom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, kde zložia slávnostný sľub a 
ujmú sa svojich funkcií.

Dotácia z Ministerstva kultúry SR na hrad

Primátor mesta Fiľakovo 5. novembra 2014 podpísal 
Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2014 na ochranu, 
obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 5 000 EUR. 

Dotácia slúži na spracovanie prípravnej dokumentácie 
k ochrane Národnej kultúrnej pamiatky, Fiľakovského 
hradu. Pripraví sa zameranie skutkového stavu, stavebno-
technický posudok, návrh a architektonicko-historický 
výskum v rozsahu poskytnutej dotácie. Mesto Fiľakovo je 
povinné použiť poskytnutú dotáciu do 31.03.2015. 
Celkové náklady projektu predstavujú sumu 5 422 EUR.

 Ing.arch. Erika Anderková, referát stratégie a rozvoja, 
MsÚ Fiľakovo

Nezábudka, n.o., obhájila zavedený 
systém manažérstva kvality

Organizácia zaviedla systém manažérstva kvality v roku 2011. 
Systém zaväzuje n.o. k výkonnosti jednotlivých procesov pri 
poskytovaní sociálnych služieb, zvyšovaniu ich kvality, 
funkčnosti a efektívnosti. Súčasťou systému sú interné audity 
pravidelne vykonávané preškolenými manažérmi kvality – 
odbornými zamestnancami n.o. Dozorný audit vykonáva 
nezávislá certifikačná spoločnosť 1x ročne. Každé tri roky je 
potrebná recertifikácia činností, čiže hĺbkový audit nezávislou 
spoločnosťou, ktorý potvrdí napredovanie organizácie, alebo v 
prípade nezhôd a zásadných pochybení známku kvality odoberie.  
Recertifikačný audit vykonaný v októbri 2014 certifikačnou 
spoločnosťou z Banskej Bystrice skonštatoval, že Nezábudka, 
n.o., má zavedený a udržovaný systém manažérstva kvality 
zodpovedajúci požiadavkám normy EN ISO 9001:2008/STN EN 
ISO 9001:2009. Audit nezistil v zavedenom systéme chyby a 
nezhody a potvrdil správnosť vypracovaných a zavedených 
procesov v poskytovaní sociálnych služieb dôchodcom a 
zdravotne ťažko postihnutým osobám. 
Pre organizáciu a jej zamestnancov to znamená udržať si 
stanovenú úroveň a v ďalšom období zvyšovať nároky pri 
vykonávaní každodennej práce, netolerovať chyby, zlepšovať a 
poľudšťovať prístup ku klientom, a tak im vytvárať pocit 
bezpečia a pohody.  
To, že organizácia stále pracuje na zlepšovaní podmienok 
poskytovaných sociálnych služieb, potvrdzuje aj ich 
rozširovanie. V rámci súčasných možností je realizovaná 
prepravná služba pre zdravotne ťažko postihnuté osoby odkázané 
na individuálnu prepravu. Postupne sa zvyšuje počet klientov, 
ktorí ju využívajú. 
V mesiaci október bolo zorganizovaných viacero podujatí 
venovaných mesiacu úcty k starším. Každoročne k tomu patrí 
spoločná večera so zamestnancami a členmi správnej rady. 
Svojím vystúpením seniorov potešili deti zo základných a 
materských škôl, ženský spevácky zbor Melódia a mužský 
spevácky zbor. 

Ing. Mária  Veliká, riaditeľka n.o.
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Vedená pešia túra Kalonda - Mučín

Vyše 40 turistov a záujemcov sa zúčastnilo na vedenej pešej túre, ktorú 
dňa 18. októbra 2014 organizovalo Z.p.o Novohrad-Nógrád geopark  a 
Novohradské turisticko-informačné centrum vo Fiľakove. Trasa bola 
výnimočná tým, že čiastočne prechádzala lokalitami, ktoré nie sú 
súčasťou značených turistických trás. Konkrétne sa jedná o dolinku 
Bujár pri Kalonde a jarok Piešňa pri Mučíne. I keď uvedená trasa bola len 
„stredne náročná“, jej zvládnutie výrazne sťažilo daždivé počasie 
predchádzajúcich dní. Súčasťou trasy bola aj návšteva novovytvoreného 
parku „Mocsolya“ v Kalonde, ktorú predstavil Sándor Papp, predseda 
OZ Pro Kalondiensis. Výmoľový jarok je náleziskom skremenených a 
opalizovaných kmeňov stromov zo spodného miocénu a nachádzajú sa 
tu aj erózne stenové odkryvy štrkov, pieskov. Predstavená lokalita je 
akýmsi pokračovaním známej lokality Ipolytarnóc. Zaujímavé a krásne 
pieskové odkryvy charakterizujú aj jarok/výmoľ Piešňa pri Mučíne. V 
súvislosti s návštevou uvedenej lokality, mysliac aj na sťažené 
podmienky,  vedúci túry RNDr. Jozef Klinda, známa osobnosť 
environmentalistiky a čestný predseda Z.p.o. Novohrad-Nógrád 
povedal: „Bol to pioniersky čin, hold patrí všetkým účastníkom, 
predovšetkým žiakom a študentom, ktorí zvládli túto časť trasy.“ 
Lokalita bola navštívená vedenou pešou túrou prvý krát.   

Jozef Puntigán vedúci kancelárie Z.p.o. Novohrad-Nógrád Geopark

Mesto Fiľakovo
Mestský úrad, Radničná 25, 

986 01 Fiľakovo 
vyhlasuje dobrovoľnú dražbu

na predaj  2-izbového mestského bytu  
za nasledovných podmienok:

Predmet dražby: Byt č. 14 na 5. poschodí, vchod č. 1 v 
bytovom dome súp.č. 1214 na ul. Hollého vo Fiľakove. 
Byt pozostáva z dvoch (2) obytných miestností, 
jedálenského kúta, WC, kúpeľne a predsiene. K bytu 
patrí pivnica č. 14 na prízemí bytového domu. Podlahová 
plocha bytu je 51,26 m2. Byt je v pôvodnom stave, od 
12/2013 neobývaný, údržba je priemerná. Predmet 
dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Vyvolávacia cena predmetu dražby: 13.500,00 EUR

Výška dražobnej zábezpeky: 4.000,00 EUR

Miesto konania dražby: Zasadacia sieň Mestského 
úradu vo Fiľakove, miestnosť č. 22. 

Čas konania dražby: 18. decembra 2014 o 13.00 
hod.

Pozn.: Záujemcovia môžu získať podrobnejšie 
informácie o ponúknutom majetku na dražbu a 
dražobnom poriadku na Mestskom úrade - odd. 
ekonomiky a majetku mesta (kanc. č. 12 - prízemie,  
Ing. Zoltán Varga, tel.: 0915264290 alebo na 
www.filakovo.sk. Obhliadku bytu možno uskutočniť
v pracovných dňoch po predbežnej dohode 
s organizátorom dražby.

Úspechy CVČ v školskom roku 2013/2014

V školskom rok 2013/2014 sa 
mažoretky zúčastnili niekoľkých 
významných súťaží, na ktorých 
získali veľmi cenné umiestnenia. 
Sériu úspechov začali na súťažnej 
p r e h l i a d k e  d e t s k é h o  a 
mládežníckeho moderného tanca 
v Lučenci kde TS MINI-MAŽI , 
získala hlavnú cenu – CENU 
RIADITEĽKY NOS. Ocenené 
boli aj mažoretky Iuvenesky, 
Iuvenes  a  só l i s t ka  Dor ina 
Mezőová. Toto podujatie je  

každoročne veľmi dobre obsadené a aj v tak silnej konkurencii z celého 
okresu dokázali naše mažoretky pod vedením Tímey Mihalidesovej postúpiť 
na krajskú súťaž, ktorá sa uskutočnila v Žiari nad Hronom. Tam ich úspech  
pokračoval strieborným pásmom pre mažoretky MINI-MAŽI a sólistku 
Dorinu Mezőovú a zlatým pásmom pre mažoretky Iuvenesky a Iuvenes s 
postupom do celoštátneho kola. Naše dievčatá súťažili s veľmi ťažkými  
súpermi z umeleckých škôl a konzervatórií, ktorým sa dokázali svojim 
vystupovaním, choreografiou a vybavením nielen vyrovnať, ale aj získať 
umiestnenia, kde sa v predchádzajúcich ročníkoch umiestňovali väčšinou 
len súbory pod vedením známych osobností v oblasti tanca a škôl s 
dlhoročnou tanečnou tradíciou. K dosiahnutým úspechom veľkou mierou 
prispeli aj naši sponzori.

Čary a tekvice zo Školskej ulice

Jeseň na našej škole bola opäť bohatá na súťaže, exkurzie a rôzne akcie pre 
žiakov a predškolákov. V októbri prebehla súťaž v prednese slovenskej 
prózy Timravina studnička. Odmenou pre zúčastnených žiakov bola 
exkurzia do Múzea B.S.Timravy v Polichne,  ktorú zorganizovali p.učiteľky 
Ciriaková a Tomiová v spolupráci  s Domom Matice slovenskej vo Fiľakove. 
Mladší žiaci zas navštívili bábkové divadelné predstavenie Gulliverove 
cesty v banskobystrickom Divadle na Rázcestí.
Čoraz väčšej obľube sa teší Tekvicové popoludnie, kde sa okrem tvorenia z 
tekvíc a prírodných materiálov aj súťažilo, tancovalo a predvádzali sa 
strašidelné masky. Plný autobus nadšencov sa vybral vyrezávať tekvice aj do 
haličskej Zbrojnice na Tekvicovú párty. Jožko Pročko mal z našich veselých 
výtvorov veľkú radosť, pre všetkých 
nachystal občerstvenie a deti aj odmenil.
V novembri sa okrem turistiky na Pohanský 
hrad, či exkurzie do Krajskej hvezdárne a 
planetária v Žiari nad Hronom uskutočnil 
týždeň fyziky a chémie Čáry-máry po 
fiľakovsky. Naši mladí chemici a fyzici pod 
vedením p.učiteliek  Jaloviarovej a 
Bábelovej priblížili svojimi pokusmi 
fyzikálne a chemické javy spolužiakom, 
predškolákom a rodičom. Podujatie zaujalo 
rekordný počet návštevníkov! 
Pre našich prvákov sme pripravili tradičné 
pasovanie a predškolákov sme pozvali na 
dopravné ihrisko a športové popoludnie do 
telocvične. 
O informatických,  matematických, 
športových a výtvarných súťažiach sa 
dočítate viac na našich internetových 
stránkach:   a www.zsskolfi.edupage.org
www.facebook.com/zsskolskafilakovo .                                             

Diana Szabová, ZŠ Školská Fiľakovo

Cestovali sme vlakom !
Začiatkom novembra sa naše pani učiteľky rozhodli, že vycestujú v rámci 
výchovno-vzdelávacej činnosti s našimi deťmi do Lučenca a späť.
Deti v dnešnej dobe väčšinou cestujú len autom. Vlak poznajú z obrázkov, alebo 
z okna auta, keď stoja pri železničnom priecestí. Preto sme im umožnili cestovať 
vlakom. Ešte v škôlke sme si prečítali a prezreli knihu Želkova škôlka a 
porozprávali sa o tom, čo sa smie robiť a čo sa nesmie robiť vo vlaku a na 
železničnej stanici. Už len cesta na železničnú stanicu bola pre deti plná zážitkov. 
Na zastávke nás čakali ich zvedavé otázky: Kedy už príde vlak ? Ako budeme 
nastupovať ? A všetci sa tam zmestíme ? Pri nastupovaní nás čakalo veľmi milé 
prekvapenie, pretože nám pomáhali príslušníci železničnej polície. Ďakujeme 
im za pomoc pri nastupovaní a ochotu odpovedať na všetky zvedavé detské 
otázky, za prehliadku železničnej stanice.
Cestovanie bolo pre deti veľkým zážitkom, veľa vecí sa naučili o cestovaní, 
o vlakoch, ale aj o práci železničných policajtov.

Učiteľka Bc. Mária Slančíková - MŠ-Óvoda Daxnerova ul.

Tvorivá dielňa uzatvárala tento 
školský rok s tridsiatimi piatimi 
oceneniami, ktoré naši mladí umelci 
získali  nielen doma, ale aj  v 
zahraničných výtvarných súťažiach. 
Práce z Tvorivej dielne zdobia aj 
n i e k o ľ k o  m e d z i n á r o d n ý c h 
výtvarných výstav a to v Poľsku a 
Maďarsku.
Najvýznamnejšie výtvarné súťaže, 
na ktorých sa zúčastnili žiaci z 
Tvorivej dielne sú nasledovné:  Cyril 
a Metod – Fiľakovo ( Alojz Čík – 2. 
Miesto), Špičková nemocnica – 
Budapešť ( 7 diplomov), Szép Palóc 
föld  ( 7 diplomov), Biblia očami detí 
– Levoča (Antónia Botošová – 2. 
miesto v celoslovenskej súťaži), 
Potulky na krídlach motýľov – Geopark Fiľakovo (3 diplomy), 
Dovolenkový sen – Bratislava (8 diplomov), Rodina – Hajdúsámson (8 
diplomov), Okos kosár – Budapešť ( Nikoleta Kóšaová – 1. miesto). 
Nemenej zaujímavý bol aj VIII. ročník vianočnej výtvarnej súťaže 
Tvorivej dielne, do ktorej sa zapojilo 22 detí.
V minulom školskom roku nám pribudol nový krúžok s názvom 
MARIONET, kde si deti vytvárajú svoje marionetové bábky a rekvizity, 
s ktorými potom stvárňujú rôzne rozprávkové scénky. Takto vzniklo u 
nás 9 bábok, ktoré boli začiatkom školského roka vystavené v meste. 
Krátke prezentačné video predstavenia detí s bábkami a rekvizitami je 
zverejnené na facebook-ovom profile CvČ.
V detskom folklórnom súbore Malá Rakonca a v mládežníckom 
folklórnom súbore Rakonca pôsobilo v školskom roku 2013/2014 57 
tanečníkov, ktorí absolvovali  celkom 25 vystúpení. Vďaka finančným 
prostriedkom získaných z grantových fondov ÚV SR a BBSK a ochote 
rodičov, mali súbory možnosť reprezentovať naše mesto na viacerých 
významných podujatiach regionálneho a celoštátneho charakteru. MFS 
Rakonca medzi inými zožal úspech na 56. Gombaseckých kultúrnych 
slávnostiach, na XI. ročníku Dňoch tradícií v Tornale, ako aj na 
domácom podujatí pod názvom „Dni mesta“ vo Fiľakove. Darilo sa aj 
sólistom súboru, ktorí získali viacero celoštátnych ocenení. Fülöpová 
Barbara a Márk Krajcsa si vytancovali tretie miesto a Dávid Kaško získal 
cenu poroty na Celoštátnej súťažnej prehliadke tanečných sólistov – 
Eszterlánc 2013, kým Kinga Palčová a Erik Brusznyai sa stali držiteľmi 
zlatého pásma najprestížnejšej celoštátnej súťaže pod názvom Šaffova 
ostroha 2014 v Dlhom Klčove.
DFS Malá Rakonca začala svoju činnosť v novom zložení. Svojou prvou 
choreografiou sa viackrát predviedla pred domácim obecenstvom (IX. 
Vianočný koncert, Benefičný koncert, Palócka Veľká noc na 
Fiľakovskom hrade) a na regionálnej súťažnej prehliadke pod názvom 
„XIX. Somosi Gyermek Néptánctalálkozó“ postúpila na Novohradskú 
prehliadku detských folklórnych súborov.
Naša dobre vybavená posilňovňa prilákala veľa mladých cvičencov 
počas celého školského roka ale aj cez prázdniny. Najlepší borci sa 
zúčastnili regionálnej súťaže v tlaku na vodorovnej lavici, kde v 
kategórii juniorov získali prvé a tretie miesto. Členovia  lukostreleckého  
krúžku sa po rokoch trénovania dostali na takú úroveň, že sa môžu 
zúčastňovať aj  náročnejších pretekov. V minulom   školskom  roku sa 
zúčastnili na niekoľkých domácich a zahraničných súťažiach, kde sa 
umiestnili na popredných miestach. Vďaka  účinnej spolupráce s 
dobrovoľníkom p. Alexandrom Szamosom  sme zrealizovali 
Majstrovstvá Fiľakova v šachu do 15 rokov a IX. šachový turnaj o pohár 
primátora mesta s medzinárodnou účasťou. Začiatkom leta, tak ako 
každý rok, aj teraz začali prázdniny prímestským letným táborom, ktorý 
zabezpečil na celý týždeň pre deti nielen zaujímavý ale aj náučný a 
dobrodružný program.

CvČ

Medvešský fotomaratón 2014

Cez víkend v dňoch 11. - 12. októbra, Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Salgótarján a Z.p.o 
Geopark Novohrad - Nógrád Fiľakovo, úspešne usporiadali Medvešský fotomaratón v spolupráci s 
Hradným Múzeom vo Fiľakove a Novohradským turisticko-informačným centrom vo Fiľakove. Do 
podujatia za zapojil aj Obecný úrad Hajnáčka a miestni organizátori. Na podujatí sa zúčastnilo cez 300 
fotografov a dobrovoľníkov zo Slovenska a z Maďarska.
Súčasťou fotomaratónu bola aj fotosúťaž, na ktorú sa do jej uzávierky (15.11.) prihlásilo vyše 80 fotografov 
s cca. 400 fotkami. 
V mene organizátorov podujatia aj touto cestou ďakujeme všetkým spoluorganizátorom a partnerom za 
spoločnú prácu,  sponzorom za ich dary a poskytnutú pomoc, dobrovoľníkom za odvedenú prácu a všetkým 
účastníkom a fotografom za ich účasť a krásne fotky.  
Podujatie sponzorovali: Ing. Milan Spodniak, Obecný úrad Ratka, Jozef Hunyák, Obecný úrad Hajnáčka, 
Obecný úrad Šiatorská Bukovinka, 47. Skautský zbor Štefana Koháryho - Fiľakovo, Anna Villa - Restaurant 
& Pizzeria Fiľakovo, Banya Klub Fiľakovo, Mészáros András z Bratislavy, Pekáreň Starvys s.r.o. Fiľakovo, 
historická skupina Defensores Fiľakovo, skupina historického šermu Ricasso – šermiari z juhovýchodnej 
bašty zo Zvolena, Gyetvai Zoltán a Judit z Lučenca. 

Jozef Puntigán
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súčasťou značených turistických trás. Konkrétne sa jedná o dolinku 
Bujár pri Kalonde a jarok Piešňa pri Mučíne. I keď uvedená trasa bola len 
„stredne náročná“, jej zvládnutie výrazne sťažilo daždivé počasie 
predchádzajúcich dní. Súčasťou trasy bola aj návšteva novovytvoreného 
parku „Mocsolya“ v Kalonde, ktorú predstavil Sándor Papp, predseda 
OZ Pro Kalondiensis. Výmoľový jarok je náleziskom skremenených a 
opalizovaných kmeňov stromov zo spodného miocénu a nachádzajú sa 
tu aj erózne stenové odkryvy štrkov, pieskov. Predstavená lokalita je 
akýmsi pokračovaním známej lokality Ipolytarnóc. Zaujímavé a krásne 
pieskové odkryvy charakterizujú aj jarok/výmoľ Piešňa pri Mučíne. V 
súvislosti s návštevou uvedenej lokality, mysliac aj na sťažené 
podmienky,  vedúci túry RNDr. Jozef Klinda, známa osobnosť 
environmentalistiky a čestný predseda Z.p.o. Novohrad-Nógrád 
povedal: „Bol to pioniersky čin, hold patrí všetkým účastníkom, 
predovšetkým žiakom a študentom, ktorí zvládli túto časť trasy.“ 
Lokalita bola navštívená vedenou pešou túrou prvý krát.   

Jozef Puntigán vedúci kancelárie Z.p.o. Novohrad-Nógrád Geopark

Mesto Fiľakovo
Mestský úrad, Radničná 25, 

986 01 Fiľakovo 
vyhlasuje dobrovoľnú dražbu

na predaj  2-izbového mestského bytu  
za nasledovných podmienok:

Predmet dražby: Byt č. 14 na 5. poschodí, vchod č. 1 v 
bytovom dome súp.č. 1214 na ul. Hollého vo Fiľakove. 
Byt pozostáva z dvoch (2) obytných miestností, 
jedálenského kúta, WC, kúpeľne a predsiene. K bytu 
patrí pivnica č. 14 na prízemí bytového domu. Podlahová 
plocha bytu je 51,26 m2. Byt je v pôvodnom stave, od 
12/2013 neobývaný, údržba je priemerná. Predmet 
dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Vyvolávacia cena predmetu dražby: 13.500,00 EUR

Výška dražobnej zábezpeky: 4.000,00 EUR

Miesto konania dražby: Zasadacia sieň Mestského 
úradu vo Fiľakove, miestnosť č. 22. 

Čas konania dražby: 18. decembra 2014 o 13.00 
hod.

Pozn.: Záujemcovia môžu získať podrobnejšie 
informácie o ponúknutom majetku na dražbu a 
dražobnom poriadku na Mestskom úrade - odd. 
ekonomiky a majetku mesta (kanc. č. 12 - prízemie,  
Ing. Zoltán Varga, tel.: 0915264290 alebo na 
www.filakovo.sk. Obhliadku bytu možno uskutočniť
v pracovných dňoch po predbežnej dohode 
s organizátorom dražby.

Úspechy CVČ v školskom roku 2013/2014

V školskom rok 2013/2014 sa 
mažoretky zúčastnili niekoľkých 
významných súťaží, na ktorých 
získali veľmi cenné umiestnenia. 
Sériu úspechov začali na súťažnej 
p r e h l i a d k e  d e t s k é h o  a 
mládežníckeho moderného tanca 
v Lučenci kde TS MINI-MAŽI , 
získala hlavnú cenu – CENU 
RIADITEĽKY NOS. Ocenené 
boli aj mažoretky Iuvenesky, 
Iuvenes  a  só l i s t ka  Dor ina 
Mezőová. Toto podujatie je  

každoročne veľmi dobre obsadené a aj v tak silnej konkurencii z celého 
okresu dokázali naše mažoretky pod vedením Tímey Mihalidesovej postúpiť 
na krajskú súťaž, ktorá sa uskutočnila v Žiari nad Hronom. Tam ich úspech  
pokračoval strieborným pásmom pre mažoretky MINI-MAŽI a sólistku 
Dorinu Mezőovú a zlatým pásmom pre mažoretky Iuvenesky a Iuvenes s 
postupom do celoštátneho kola. Naše dievčatá súťažili s veľmi ťažkými  
súpermi z umeleckých škôl a konzervatórií, ktorým sa dokázali svojim 
vystupovaním, choreografiou a vybavením nielen vyrovnať, ale aj získať 
umiestnenia, kde sa v predchádzajúcich ročníkoch umiestňovali väčšinou 
len súbory pod vedením známych osobností v oblasti tanca a škôl s 
dlhoročnou tanečnou tradíciou. K dosiahnutým úspechom veľkou mierou 
prispeli aj naši sponzori.

Čary a tekvice zo Školskej ulice

Jeseň na našej škole bola opäť bohatá na súťaže, exkurzie a rôzne akcie pre 
žiakov a predškolákov. V októbri prebehla súťaž v prednese slovenskej 
prózy Timravina studnička. Odmenou pre zúčastnených žiakov bola 
exkurzia do Múzea B.S.Timravy v Polichne,  ktorú zorganizovali p.učiteľky 
Ciriaková a Tomiová v spolupráci  s Domom Matice slovenskej vo Fiľakove. 
Mladší žiaci zas navštívili bábkové divadelné predstavenie Gulliverove 
cesty v banskobystrickom Divadle na Rázcestí.
Čoraz väčšej obľube sa teší Tekvicové popoludnie, kde sa okrem tvorenia z 
tekvíc a prírodných materiálov aj súťažilo, tancovalo a predvádzali sa 
strašidelné masky. Plný autobus nadšencov sa vybral vyrezávať tekvice aj do 
haličskej Zbrojnice na Tekvicovú párty. Jožko Pročko mal z našich veselých 
výtvorov veľkú radosť, pre všetkých 
nachystal občerstvenie a deti aj odmenil.
V novembri sa okrem turistiky na Pohanský 
hrad, či exkurzie do Krajskej hvezdárne a 
planetária v Žiari nad Hronom uskutočnil 
týždeň fyziky a chémie Čáry-máry po 
fiľakovsky. Naši mladí chemici a fyzici pod 
vedením p.učiteliek  Jaloviarovej a 
Bábelovej priblížili svojimi pokusmi 
fyzikálne a chemické javy spolužiakom, 
predškolákom a rodičom. Podujatie zaujalo 
rekordný počet návštevníkov! 
Pre našich prvákov sme pripravili tradičné 
pasovanie a predškolákov sme pozvali na 
dopravné ihrisko a športové popoludnie do 
telocvične. 
O informatických,  matematických, 
športových a výtvarných súťažiach sa 
dočítate viac na našich internetových 
stránkach:   a www.zsskolfi.edupage.org
www.facebook.com/zsskolskafilakovo .                                             

Diana Szabová, ZŠ Školská Fiľakovo

Cestovali sme vlakom !
Začiatkom novembra sa naše pani učiteľky rozhodli, že vycestujú v rámci 
výchovno-vzdelávacej činnosti s našimi deťmi do Lučenca a späť.
Deti v dnešnej dobe väčšinou cestujú len autom. Vlak poznajú z obrázkov, alebo 
z okna auta, keď stoja pri železničnom priecestí. Preto sme im umožnili cestovať 
vlakom. Ešte v škôlke sme si prečítali a prezreli knihu Želkova škôlka a 
porozprávali sa o tom, čo sa smie robiť a čo sa nesmie robiť vo vlaku a na 
železničnej stanici. Už len cesta na železničnú stanicu bola pre deti plná zážitkov. 
Na zastávke nás čakali ich zvedavé otázky: Kedy už príde vlak ? Ako budeme 
nastupovať ? A všetci sa tam zmestíme ? Pri nastupovaní nás čakalo veľmi milé 
prekvapenie, pretože nám pomáhali príslušníci železničnej polície. Ďakujeme 
im za pomoc pri nastupovaní a ochotu odpovedať na všetky zvedavé detské 
otázky, za prehliadku železničnej stanice.
Cestovanie bolo pre deti veľkým zážitkom, veľa vecí sa naučili o cestovaní, 
o vlakoch, ale aj o práci železničných policajtov.

Učiteľka Bc. Mária Slančíková - MŠ-Óvoda Daxnerova ul.

Tvorivá dielňa uzatvárala tento 
školský rok s tridsiatimi piatimi 
oceneniami, ktoré naši mladí umelci 
získali  nielen doma, ale aj  v 
zahraničných výtvarných súťažiach. 
Práce z Tvorivej dielne zdobia aj 
n i e k o ľ k o  m e d z i n á r o d n ý c h 
výtvarných výstav a to v Poľsku a 
Maďarsku.
Najvýznamnejšie výtvarné súťaže, 
na ktorých sa zúčastnili žiaci z 
Tvorivej dielne sú nasledovné:  Cyril 
a Metod – Fiľakovo ( Alojz Čík – 2. 
Miesto), Špičková nemocnica – 
Budapešť ( 7 diplomov), Szép Palóc 
föld  ( 7 diplomov), Biblia očami detí 
– Levoča (Antónia Botošová – 2. 
miesto v celoslovenskej súťaži), 
Potulky na krídlach motýľov – Geopark Fiľakovo (3 diplomy), 
Dovolenkový sen – Bratislava (8 diplomov), Rodina – Hajdúsámson (8 
diplomov), Okos kosár – Budapešť ( Nikoleta Kóšaová – 1. miesto). 
Nemenej zaujímavý bol aj VIII. ročník vianočnej výtvarnej súťaže 
Tvorivej dielne, do ktorej sa zapojilo 22 detí.
V minulom školskom roku nám pribudol nový krúžok s názvom 
MARIONET, kde si deti vytvárajú svoje marionetové bábky a rekvizity, 
s ktorými potom stvárňujú rôzne rozprávkové scénky. Takto vzniklo u 
nás 9 bábok, ktoré boli začiatkom školského roka vystavené v meste. 
Krátke prezentačné video predstavenia detí s bábkami a rekvizitami je 
zverejnené na facebook-ovom profile CvČ.
V detskom folklórnom súbore Malá Rakonca a v mládežníckom 
folklórnom súbore Rakonca pôsobilo v školskom roku 2013/2014 57 
tanečníkov, ktorí absolvovali  celkom 25 vystúpení. Vďaka finančným 
prostriedkom získaných z grantových fondov ÚV SR a BBSK a ochote 
rodičov, mali súbory možnosť reprezentovať naše mesto na viacerých 
významných podujatiach regionálneho a celoštátneho charakteru. MFS 
Rakonca medzi inými zožal úspech na 56. Gombaseckých kultúrnych 
slávnostiach, na XI. ročníku Dňoch tradícií v Tornale, ako aj na 
domácom podujatí pod názvom „Dni mesta“ vo Fiľakove. Darilo sa aj 
sólistom súboru, ktorí získali viacero celoštátnych ocenení. Fülöpová 
Barbara a Márk Krajcsa si vytancovali tretie miesto a Dávid Kaško získal 
cenu poroty na Celoštátnej súťažnej prehliadke tanečných sólistov – 
Eszterlánc 2013, kým Kinga Palčová a Erik Brusznyai sa stali držiteľmi 
zlatého pásma najprestížnejšej celoštátnej súťaže pod názvom Šaffova 
ostroha 2014 v Dlhom Klčove.
DFS Malá Rakonca začala svoju činnosť v novom zložení. Svojou prvou 
choreografiou sa viackrát predviedla pred domácim obecenstvom (IX. 
Vianočný koncert, Benefičný koncert, Palócka Veľká noc na 
Fiľakovskom hrade) a na regionálnej súťažnej prehliadke pod názvom 
„XIX. Somosi Gyermek Néptánctalálkozó“ postúpila na Novohradskú 
prehliadku detských folklórnych súborov.
Naša dobre vybavená posilňovňa prilákala veľa mladých cvičencov 
počas celého školského roka ale aj cez prázdniny. Najlepší borci sa 
zúčastnili regionálnej súťaže v tlaku na vodorovnej lavici, kde v 
kategórii juniorov získali prvé a tretie miesto. Členovia  lukostreleckého  
krúžku sa po rokoch trénovania dostali na takú úroveň, že sa môžu 
zúčastňovať aj  náročnejších pretekov. V minulom   školskom  roku sa 
zúčastnili na niekoľkých domácich a zahraničných súťažiach, kde sa 
umiestnili na popredných miestach. Vďaka  účinnej spolupráce s 
dobrovoľníkom p. Alexandrom Szamosom  sme zrealizovali 
Majstrovstvá Fiľakova v šachu do 15 rokov a IX. šachový turnaj o pohár 
primátora mesta s medzinárodnou účasťou. Začiatkom leta, tak ako 
každý rok, aj teraz začali prázdniny prímestským letným táborom, ktorý 
zabezpečil na celý týždeň pre deti nielen zaujímavý ale aj náučný a 
dobrodružný program.

CvČ

Medvešský fotomaratón 2014

Cez víkend v dňoch 11. - 12. októbra, Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Salgótarján a Z.p.o 
Geopark Novohrad - Nógrád Fiľakovo, úspešne usporiadali Medvešský fotomaratón v spolupráci s 
Hradným Múzeom vo Fiľakove a Novohradským turisticko-informačným centrom vo Fiľakove. Do 
podujatia za zapojil aj Obecný úrad Hajnáčka a miestni organizátori. Na podujatí sa zúčastnilo cez 300 
fotografov a dobrovoľníkov zo Slovenska a z Maďarska.
Súčasťou fotomaratónu bola aj fotosúťaž, na ktorú sa do jej uzávierky (15.11.) prihlásilo vyše 80 fotografov 
s cca. 400 fotkami. 
V mene organizátorov podujatia aj touto cestou ďakujeme všetkým spoluorganizátorom a partnerom za 
spoločnú prácu,  sponzorom za ich dary a poskytnutú pomoc, dobrovoľníkom za odvedenú prácu a všetkým 
účastníkom a fotografom za ich účasť a krásne fotky.  
Podujatie sponzorovali: Ing. Milan Spodniak, Obecný úrad Ratka, Jozef Hunyák, Obecný úrad Hajnáčka, 
Obecný úrad Šiatorská Bukovinka, 47. Skautský zbor Štefana Koháryho - Fiľakovo, Anna Villa - Restaurant 
& Pizzeria Fiľakovo, Banya Klub Fiľakovo, Mészáros András z Bratislavy, Pekáreň Starvys s.r.o. Fiľakovo, 
historická skupina Defensores Fiľakovo, skupina historického šermu Ricasso – šermiari z juhovýchodnej 
bašty zo Zvolena, Gyetvai Zoltán a Judit z Lučenca. 

Jozef Puntigán



4

Vážení milovníci zvierat,

ako sme Vás už informovali, OZ Šťastné labky v mesiaci júl 2014 zakúpilo 
pozemok na výstavbu nového útulku. Za posledné 3 mesiace sme 
organizovali niekoľko brigád, počas ktorých sme vyčistili časť pozemku, 
oplotili sme areál, vybetónovali a pozvárali sme koterce a dokončili sme 
karanténnu časť. V najbližších týždňoch nás čaká oprava strechy a zapojenie 
elektriny. Ďakujeme všetkým podporovateľom za príspevky a poukázanie 
2%, všetky tieto finančné prostriedky sme použili na vyššie uvedené 
činnosti. Radi by sme sa poďakovali firmám, ktoré nás podporili a to 
spoločnosti Filagro spol. s.r.o. ktorá nám poskytla drevené hrady na opravu 
priestorov, firme Nexa s.r.o. za podporu vo forme krmiva a potrebných vecí 
pre psíky.
V rámci finančných možností v jesennom a zimnom období plánujeme 
výstavbu vonkajších kotercov v krytej časti areálu, realizáciu projektu atď. 
Čaká nás ešte dlhá cesta k dobudovaniu priestorov a úplnej prevádzke 
nového útulku pre zvieratá vo Fiľakove, ktorú budeme financovať len z 
prostriedkov občianskeho združenia. Prijmeme možnosť zlacneného 
nákupu stavebného materiálu a strešnej krytiny, materiálu na výrobu 
kotercov, t.j. konštrukciu, karirohož, drevo na výrobu nových búd. 
Poďakovanie umiestňujeme na našej FB stránke: "Útulok Šťastné labky 

Fiľakovo", vieme zverejniť logo na 
n a š e j  w e b o v e j  s t r á n k e 
www.stastnelabky.sk, príp. priamo 
v priestoroch nového útulku, dobre 
viditeľných z hlavnej cesty. 
Začiatkom budúceho roka opäť 
prichádza možnosť bezplatne nás 
podporiť 2 % z už odvedenej dane z 
príjmu fyzických a právnických 
osôb, preto Vás s touto prosbou 
budeme opäť kontaktovať.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás 
podporili a podporujú, vážime si 
akúkoľvek pomoc, ak ste sa 
rozhodli  podporiť nás či  už 
materiálne alebo nemateriálne, 
môžete  tak učiniť  pr iamo v 
priestoroch útulku na Šávoľskej 

ceste č. 58, príp. na naše nové číslo účtu: 3350001656/0200 vedený vo VÚB 
Banke. 
Opäť sa ozveme s aktuálnymi novinkami, v mene našich labkáčov všetkým 
za pomoc a záujem ĎAKUJEME!!!

Šťastné labky

Aj učitelia sa vzdelávajú
Na našej ZŠ na Školskej ulici pôsobí vyše 30 pedagogických zamestnancov. 
Napriek tomu, že všetci sú kvalifikovaní, aj naďalej sa systematicky 
vzdelávajú, aby si dopĺňali a rozširovali svoje profesijné kompetencie. 
Informačné technológie sú súčasťou každodenného života a dnes už aj 
každej školy. Počítače, dataprojektory, interaktívne tabule prevyšujú 
možnosti klasickej školskej tabule a kriedy. Zvládnuť prácu s týmito 
digitálnymi technológiami na požadovanej technickej a odbornej úrovni 
však vyžaduje od učiteľov ochotu i čas.
Počas októbrových sobôt sa 16 učiteľov našej školy vzdelávalo v oblasti 
práce s interaktívnymi tabuľami. Vzdelávanie učiteľov prebiehalo v 
spolupráci s RP MPC v Banskej Bystrici,  pod vedením odbornej školiteľky  
Ing. Eriky Demkovej. V sobotu 8.novembra sa uskutočnili záverečné skúšky, 
v ktorých všetci učitelia vynikajúco obstáli. Na interaktívnej tabuli 
prezentovali vlastné učebné materiály, ktoré budú slúžiť našim žiakom k 
pútavejšiemu osvojeniu alebo precvičeniu si učiva v jednotlivých 
vyučovacích predmetoch. 

Mgr. Diana Szabová

Významné kultúrne podujatia 
vo Fiľakove v mesiaci december 2014

03.12.2014, 17:00 hod.
Beseda s Dezső Konczom autorom edície „Sztárok és 
sztorik“
Mimoriadny hosť
Miesto: Mestská knižnica, organizátor: Hradné múzeum 
vo Fiľakove

05.12.2014, 18:00 hod.
Adventný koncert speváka GÁBORA TAMÁSA
Miesto: MsKS, organizátor: Music Art, spoluorganizátor: 
MsKS

06.12.2014, 15:00 hod.
Mikulášsky večierok
Miesto: MsKS, organizátor: Jednota dôchodcov

10.12.2014, 15:30 hod.
Znovu vysvätenie pamätníka padlých hrdinov I. svetovej 
vojny
Miesto: Námestie Padlých hrdinov, organizátor: OZ 
KOHÁRY

10.12.2014, 16:00 hod.
Výstava „Mojim národom“ - Príbehy z veľkej vojny
Miesto:  Mestské vlastivedné múzeum - galéria
Organizátor: Hradné múzeum

12.12.2014, 17:00 hod.
Prezentácia knihy Ottóa Farkasa - „El innen!“
Miesto: Mestská knižnica, organizátor: Hradné múzeum 
vo Fiľakove

13.12.2014, 16:30 hod.
Radujme sa! - predvianočný program v MsKS
Miesto: MsKS, organizátor: OZ Csemadok

14.12.2014, 14:00 hod.
Vianočný program
Miesto: MsKS, organizátor: Dom Matice slovenskej

21.12.2014, 16:00 hod.
Vianočný koncert
Miesto: MsKS, organizátor: OZ Melódia, spoluorganizátor: 
MsKS

31.12.2014, 19:00 hod.
Silvestrovská zábava - Hudba: Zupko & Kelemen Band, 
bližšie informácie v MsKS
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS


