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20.ročník Novoročného turnaja v kolkoch o pohár primátora mesta

Prvé veľké podujatie v novom roku vo Fiľakove už dve desaťročia patrí 
športu. Konkrétne Novoročnému turnaju v kolkoch o pohár primátora mesta, 
ktorý sa konal od 9. do 11. januára na tunajšej, predvlani vynovenej, kolkárni. 
Tento rok súťažilo až 18 družstiev, z toho bolo 6 domácich a 7 z Maďarska a 
tak boli jednotlivé rundy rozdelené až na tri dni. 120 združených hodov si 
odhádzalo celkom 66 mužov a 10 žien. Na turnaji vládla družná atmosféra, 
súťažiaci boli zároveň aj fandiacimi divákmi a dobré výsledky priali 
všetkým. Hlavne našich domácich hráčov a hráčky prišli povzbudiť aj 
zástupca primátora mesta Ing. Róbert Belko, prezident FTC Mgr. Attila 
Visnyai a predseda komisie školstva, mládeže a športu František Mojzeš, 
ktorí sa postarali o odovzdávanie diplomov, medailí a pohárov víťazom 
jednotlivých kategórií. Je potešujúce, že hráči fiľakovského „A“-čka sa 
zaslúžili o to, že jubilejný putovný pohár ostáva doma. Kolkári tohto 

d r u ž s t v a  -  P a t r i k 
Flachbart, Dušan Murín, 
G e j z a  K a n p p  m l .  a 
A l e x a n d e r  Š i m o n  - 
zvalili spolu 2323 kolov 
a predbehli družstvá na 2. 
a 3. mieste o 70, resp. 71 
kolov. Turnaj vyvrcholil 
losovaním tomboly, 
chutným občerstvením a 
príjemným posedením, 
ale už teraz sa všetci tešia 
na jeho ďalší ročník. 

- ko ftc -

Celkové výsledky (počet zhodených kolov):
Družstvá:    Jednotlivci:    Jednotlivkyne:
1. FTC Fiľakovo A - 2323   1. Ševčík Jozef (Žarnovica) - 619  1. Turčanová Jana (Podbrezová) - 548
2. MKK Magnezit Jelšava - 2253  2. Flachbart Patrik (FTC A) - 607  2. Skalošová Dominika (Podbrezová) - 539
3. Kazincbarczika II. - 2252  3. Nagy Atila (Kazincbarczika-MR) - 596 3. Kissné Zsuzsa (Salgó Team-MR) - 529

Milí čitatelia !

Na konci januára sa snáď už ani nehodí vinšovať množstvo pozitívnych 
želaní, predsa si však dovolíme jedno veľké prianie. Začíname písať 
jubilejný desiaty ročník našich mestských novín a preto by sme chceli, aby 
ste ich vyhľadávali ešte viac ako doteraz (viete ako dobre padne, ak vám 
predavačky v novinových stánkoch povedia, že ľudia už týždeň chodia pýtať 
Fiľakovské zvesti?), aby sme mali x-násobne viac prispievateľov, než za 
tých deväť rokov (zároveň týmto ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas 
napísať pár vlastných riadkov!), želáme si viac podnetov, názorov i 
kritiky z Vašej strany, aby sme sa mali v čom rozvíjať a zlepšovať (aj my by 
sme radi robili noviny celofarebné, viacstranové, možno aj viac 
dokumentárnejšie), nuž a samozrejme aj v tomto roku toľko udalostí, aby 
stále bolo o čom písať. Tak teda do čítania, priatelia!
PS: Ak ste postrehli, že prvá strana aj v tomto roku patrí športu, nuž vedzte, je 
to tak zámerne. Veď väčší dôvod ako 20 rokov organizovania veľkého a 
medzinárodného športového podujatia už v prvých dňoch nového roka 
nenájdete. A to si predsa naši KOLKÁRI naozaj zaslúžia. Veľa úspechov 
v ligových a iných súťažiach nielen fiľakovským kolkárom, ale aj 
futbalistom vo všetkých vekových kategóriách, šachistom i pingpongistom 
prajeme počas celého roka aj za Vás. 

Vaša redakcia

Štatistické okienko

Medzi samozrejmosti v bežnej informovanosti obyvateľa 
mesta, či obce by mali byť základné údaje o svojom 
rodisku. My Vám občas prinášame zopár čísiel a máme 
ich tu pozisťované aj tento rok. K 31.12.2013 malo naše 
mesto 10 231 obyvateľov. Počas minulého roka nám 
pribudlo 97 novorodencov a prisťahovalo sa 104 občanov. 
Mínusy však prevládli, lebo úmrtí bolo až 130 a 
z Fiľakova sa odsťahovalo 109 občanov. V matričnej 
knihe bolo zapísaných 51 sobášov, kde aspoň jeden 
z  m a n ž e l o v  b o l  o b y v a t e ľ o m  F i ľ a k o v a ,  a l e 
zaznamenaných bolo tiež 50 rozvodov. Pre zaujímavosť 
ešte aj nejaké mená, najčastejšie dievčenské mená 
(celkom 51 dievčat) boli Natália (3x) a Vivien (3x), ale 
pribudli napr. aj Alexia, Dorina, Dária, Zia, Fabiána, 
Nancy či Zoe; zo 46 chlapcov majú po troch mená Jozef, 
alebo Samuel, no a tie zriedkavejšie sú Ramiro, Timotej, 
Leo a Mateo.
(Ak by Vás zaujímali aj iné ukazovatele, alebo čísla, 
pošlite svoje otázky našej redakcii listom, emailom či 
telefonicky, kontakty nájdete v tiráži.)
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Pedagogička a ľudová remeselníčka Mgr. Monika Molnár
Ďalšia členka Tvorivej dielne Motolla je Mgr. Monika Molnár, ktorá zhotovuje zlatisté žatevné 
vence a slamené ozdoby. Narodila sa v Štúrove. Tam navštevovala Základnú školu 
s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho a následne študovala na Strednej odbornej 
škole papierenského priemyslu v Štúrove. Učiteľský diplom získala na nitrianskej Univerzite 
Konštantína Filozofa v roku 1998. Už viac ako desať rokov žije vo Fiľakove so svojou rodinou. 
Svoje vedomosti zúročuje na Základnej škole s VJM v Šávoli, ako učiteľka prvého stupňa ZŠ. 
Jej obľúbeným koníčkom je slamienkárstvo, ktorého základy si osvojila v roku 1999 
v Törökszentmiklósi, kde sa učila od maďarských a sedmohradských majstrov. Vyrába 
predovšetkým žatevné ozdoby, slamené kvety a kraslice zdobené intarziami. 
Svoje zručnosti zdokonaľuje v tvorivých táboroch každoročne organizovaných 
v Törökszentmiklósi. Ako člen ľudovoumeleckej dielne sa snaží na obecných slávnostiach, 
v domoch hier, v táboroch a na rozličných podujatiach o uchovanie a šírenie tohto ľudového 
remesla a o jeho odovzdávanie deťom aj dospelým. Práce Moniky Molnár boli prezentované na 
rôznych miestach, z ktorých sú najvýznamnejšie: Múzeum v Szécsény (2004), Palócka Veľká 
noc na fiľakovskom hrade (2005), Dom remeselníkov (Kézművesek Háza), Szécsény (2006). 
Posledne boli jej výrobky vystavené v spoločenskom dome Polgárok Háza v Budapešti. 
Tvorivá dielňa Motolla združujúca pedagógov dosiahla ako spolok tiež významné uznania. V roku 2004 vyznamenal Oblastný 
výbor Csemadoku členov dielne diplomom za aktívnu a efektívnu prácu, a primátor mesta Fiľakovo udelil spoločenstvu Cenu 
primátora. 

Bc. Denisa Pócsaová, NTIC
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Vážení rodičia!

Riaditeľstvo a pedagógovia ZŠ s VJM - Alapiskola, 
Mládežnícka 7, 986 01 vo Fiľakove Vás a Vaše školopovinné 
dieťa srdečne pozývajú na zápis školopovinných detí do 1. 
ročníka ZŠ s VJM na šk. r. 2014/2015 v dňoch 5. a 6. februára 
2014 t.j. v stredu a vo štvrtok od 13,00 do 16,00 hod., v budove 
„B“ ZŠ s VJM. Žiadame rodičov, aby si priniesli svoj OP a 
rodný list školopovinného dieťaťa. Dodatočný zápis detí je na 
riaditeľstve školy do 15. februára 2014. Za prejavenú dôveru 
Vám vopred ďakujeme.

Oznámenie

Riaditeľstvo Základnej  školy Lajosa Mocsáryho 
s vyučovacím jazykom maďarským na Farskej lúke 
vo Fiľakove oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka na 
školský rok 2014/2015 sa bude konať 5. februára 2014 
od 13,00 hod. do 17,00 hodiny.
Žiadame rodičov, aby priniesli so sebou svoje školopovinné 
dieťa, rodný list, zdravotnú kartičku dieťaťa a občiansky 
preukaz rodiča.

Milí priatelia,

chceli by sme sa Vám poďakovať v mene všetkých zvieratiek 
za celoročnú podporu a pomocnú ruku v roku 2013. Za celý 
rok prešlo kotercami Karanténnej stanice pri mestskej 
minizoo v parku celkom 256 psíkov, z ktorých sa takmer 
všetkých podarilo úspešne adoptovať. Osobitne sa chceme 
poďakovať všetkým tým, ktorí nás podporili 2 % z dane, 
podarilo sa nám vyzbierať presne 2 064,69 €. Naše úsilie 
o nový útulok naďalej trvá, našli sme vhodný pozemok 
vo Fiľakove, ktorého cena je 12 000 € a naša doteraz 
vyzbieraná čiastka činí 4 256,92 €. Veríme, že nás budete 
podporovať aj naďalej a náš sen sa čoskoro stane 
skutočnosťou. Chceme, aby všetky naše zvieratká boli čím 
skôr v nových vhodnejších priestoroch.

Ďakujeme Mestu Fiľakovo za podporu na veterinárne 
ošetrenie psíkov.

Ďakujeme za podporu závodu Ekoltech, ktorý nás každoročne 
podporuje materiálom na zhotovenie nových búd.

Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí nás v roku 2013 
podporili akýmkoľvek spôsobom. Veríme, že aj s Vašou 
pomocou sa nám bude naďalej dariť zachraňovať nechcených 
tulákov a pomáhať aj iným štvornohým stvoreniam.

Bea Jagošová, predseda OZ Šťastné labky

Silvester v MsKS

Veľkolepou silvestrovskou zábavou sa na konci roka lúčilo 
zo starým a zároveň vítalo ten nový 120 zábavy chtivých 
Fiľakovčanov a ich hostí, z okolia i z Bratislavy,  dokonca aj 
z Čiech a Maďarska, v tanečnej sále mestského kultúrneho 
strediska. Pracovníci MsKS pripravujú tento tradičný záver 
kultúrnych podujatí v roku už dlhé desaťročia, hoci v terajších 
priestoroch to bolo len tretí krát. O krásnu výzdobu 
vo vynovenej tanečnej sále sa postarali Zuzana Bratinková a 
Mária Čomorová, o chutnú kapustnicu firma H&M Catering a 
neodmysliteľnú sviatočnú náladu zabezpečila hudobná 
skupina MAGTRIO. K slávnostnej atmosfére prispela aj 
tombola, ktorá 30 šťastlivcom spríjemnila začiatok nového 
roka. Touto zábavou tiež začína plesová sezóna roku 2014, 
ktorá trvá takmer do konca februára a všetky sobotňajšie noci 
fašiangového obdobia sú už dávno rezervované. Podelili sa 
o ne občianske združenia, firmy a civilné organizácie, takže 
výber je pestrý a pracovníci MsKS Vám prajú na nich dobrú 
zábavu. 

-msks-
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Významné kultúrne podujatia 
vo Fiľakove v mesiaci február 2014

01.02.2014, 19:00 hod.
Ples Csemadoku
Miesto: MsKS
Organizátor: MO Csemadok 

07.02.2014, 15:00 hod.
Otvorenie výstavy NAUTICA - História Uhorskej 
kráľovskej námorníckej akadémie
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
Organizátor: Hradné múzeum, 

08.02.2014, 18:00 hod.
Divadelné predstavenie Divadla B.S. TIMRAVY 
pod názvom: Ondrej Šulaj: Gazdova krv - tragikomédia
Miesto: MsKS
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko

09.02.2014, 15:00 hod.
Benefičný koncert
Miesto: MsKS
Organizátor: Rímskokatolícka cirkev Fiľakovo

15.02.2014, 19:00 hod.
Matičná zábava
Miesto: MsKS
Organizátor: Dom Matice slovenskej vo Fiľakove

20.02.2014, 17:00 hod.
Predstavenie knihy Józsefa  Puntigána - FÜLEK
Miesto: Mestská knižnica
Organizátor: Hradné múzeum

22.02.2014, 19:00 hod.
Ples Ekoltech
Miesto: MsKS
Organizátor: Ekoltech s.r.o

Otvorenie výstavy:
NAUTICA História Uhorskej kráľovskej 

námorníckej akadémie 

7. februára 2014 o 15.00 hodine otvorí Hradné múzeum 
vo Fiľakove v spolupráci s TIT HMHE - Spolkom histórie 
lodníctva v Maďarsku a Súkromným lodným múzeom 
v Zebegényi svoju prvú tohtoročnú výstavu s názvom 
NAUTICA - História Uhorskej kráľovskej námorníckej 
akadémie v priestoroch Mestského vlastivedného múzea. 
Vystavené historické dokumenty námorníckej akadémie, 
výtvarné zobrazenia významných dejísk a osobností 
uhorského námorníctva, makety, dobové platidlá a prístroje 
používané v námorníctve pochádzajú zo zbierok 
súkromného zberateľa a námorného kapitána Józsefa 
Horvátha. Spoluorganizátorom výstavy je Mestské 
múzeum Štúrovo.  
História námorníckeho výcviku a námorníctva v Uhorsku 
siaha až do 18. storočia. V roku 1753 založila Mária Terézia 
v Terste prvú námornícku školu, ktorá sa v roku 1774  
presťahovala do Rijeky. V tomto roku vydala dekrét 
Politicum Edictum, ktorý dopodrobna určoval úlohy 
námorníctva. V roku 1852 v Rijeke založili popri už 
existujúcej škole aj novú trojročnú  súkromnú námornícku 
školu. Od roku 1871 sa obe školy zlúčili, a ďalej bežali pod 
názvom Vrchná kráľovská námornícka škola. Inštitút 
neskôr dostal akademickú hodnosť a mohol používať titul 
„uhorský kráľovský“. Vyučovacím jazykom okrem 
odborných predmetov sa stala maďarčina. Zlatá éra 
akadémie sa datuje na dobu od r. 1905 až do r. 1914, ktorá sa 
vyznačovala vynikajúcimi pedagógmi, mimoriadnou 
štátnou podporou, písaním a prekladaním učebníc a 
zapojením poslucháčov do spoločenského a kultúrneho 
diania. Vypuknutie I. svetovej vojny vnieslo do života školy 
radikálne zmeny. Riadenie akadémie nakoniec prebrala 
Talianska národná rada a postupne zrušila jej maďarský 
charakter. Výstava zároveň približuje aj život a pôsobenie 
prvého slovenského námorného kapitána, autora 
cestopisných čŕt Júliusa Juraja Thurza.
Výstavu, ktorá bude sprístupnená do 28. marca 2014, otvorí 
Dr. Balogh Tamás, predseda združenia TIT HMHE.

PREDÁM:  1 izbový byt v centre Fiľakova
Ponúkame svetlý, nezariadený byt v pôvodnom stave 
v centre mesta (Biskupická ul.13), v blízkosti 
obchodov a služieb. Slušní susedia, slušný dom! Byt 

2má 36 m  , 4. poschodie, s výťahom, + pivnica. Dom je 
po rekonštrukcii stúpačiek, na rok 2014 plánované 
zateplenie a výmena okien. Cena: 11 000,- euro 
(Pri serióznom jednaní možná dohoda)
Kontakt: Katarína Tóthová, tel. 0908-373-464

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI - FÜLEKI HÍRLAP mesačník samosprávy - önkormányzati havilap
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Oznam

Nezábudka, n.o., Fiľakovo organizuje pre záujemcov 
z radov verejnosti znova opatrovateľský kurz v trvaní 220 
hodín. Teória, praktická časť a prax budú realizované 
priamo v priestoroch organizácie pod vedením skúsených 
odborných lektorov. Organizácia má kurz akreditovaný 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  
Absolventi získajú certifikát platný v krajinách EÚ. Cenu 
kurzu vo výške 239 eur je potrebné uhradiť na sekretariáte 
organizácie - Fiľakovo, Záhradnícka 2 (domov dôchodcov) 
pred zahájením kurzu. Predpokladaný začiatok kurzu je 
vo februári 2014.    
Kontakty: Adriana Eibnerová, č. t. 0918874682.
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Významné kultúrne podujatia 
vo Fiľakove v mesiaci február 2014
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