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v živote človeka sú ol _
mujeme, čo znam en^ú'r^^... i jgŕw živoN(a. Taký býva hlavne okwber, v ktorom sa
koná množstvo podujatí venovaných ľ u - ^
d'oiB'i^ššiého veku. ^ - v našom meste u^*^
majú svoju tradíciu a nechýbali ^ v tomto
roku. Už začiatkom októbra sa ňa malom
príjemnom slávnostnom posedení stretli se
niori v Klube dôchodcov vo svojich prie
storoch a pozdraviť ich bol aj primátor mes
ta Attila Agócs. Medzitým sa v Domove dô
chodcov Nezábudka odohrávalo niekoľko
pekných návštev k mesiacu úcty a pokračo
vali spoločným stretnutím s vedením mesta
(viď článok nižšie) a veľkolepé podujatie
pre svojich členov pripravila aj Mestská
organizácia Jednoty dôchodcov na Slo
vensku.
O tradičné, v poradí už j edenáste, Stretnutie
generácií bol aj tento rok mimoriadny záu
jem a tak sa v polovici októbra zišlo na oča
kávanej akcii v MsKSaž vyše 200 účastní
kov. Pekný kultúrny program pripravili žia
ci ZUŠ vo Fiľakove a ich pedagógovia, do
plnila ho spevom Agnesa Tóthová, hudbou
počas celej akcie „dvorný muzikant“ Gejza
Márkuš a prekvapením bol program, ktorý
priniesli členky družobného Klubu dô
chodcov z maďarského mesta Kisterenye.
Ešte väčším prekvapem'm boli oficiálni hos-

zj it^ležitosti 2S'.vý{rbčia
H ^ k e milé príhovory host [, slávnostné ^ atuíacie afotenia, chutná veCeía a ďalšie opsti;ačná charakteristika tohtďpodujatia, i
tiež potvrdením toho, že aj seniori sa doká
žu a chcú spoločne stretávať a užívať si pohodové chvíle jesene života. Poďakovanie
patrí im všetkým za ich aktívny život, veď
medzi jubilantmi bolo i niekolTco 80 a viac

A Progrd][n škôlkarov z Daxnerovej ulice pre
\’jwbilantov m esta (Foto: Zoltán Schnelczer)

veku 75, 80 a 85 rokov primátorom mesta
na pôde mestského úradu, ktoré každý rok
pripravuje zbor pre občianske záležitosti
pri MsÚ. Do fiľakovských domácností bo
lo rozoslaných 120 pozvánok a 22.októbra

Tohtoroční sedemdesiatnici (Fotky: Antal Foto)

ročných členov MsO, a samozrejme aj na
šim stálym garantom. Stretnutie generácií
finančne podporiU: Banskobystrický samo
správny kraj. Mesto Fiľakovo, Ekoltech.
Spoluorganizátorom bolo MsKS vo Fiľa
kove, a ceny do tomboly venovali miestni
podnikatelia a členovia MsO JDS a SOŠ vo
Fiľakove. Všetkým ešte raz ďakujeme!
\yvrcholem'm spoločenských aktivít v rám
ci októbra bolo Prijatie jubilantov mesta vo

sa na dvakrát stretlo s vedením mesta okolo
80 jubilujúcich občanov. Pekný kultúrny
program detí z MŠ na Daxnerovej ulici, re
citátoriek zo základných škôl a žiakov
ZUŠ, milý malý darček a prijemné slová od
predstaviteľov mesta im dah pocit dôleži
tosti a potvrdili slová z nadpisu celého člán
ku - aj j eseň života môže byť krásna a pest
rá. Nech je teda veľmi dlhá a farebná u Vás
všetkých, milí seniori!
Cíferoyá

M esiac október venovaný seniorom
Ďakovné listy našej organizácii od Ústredia JDS
odovzdávali l^ostia - predseda siov. parlamentu
P.Pellegríni a predseda KO JDS Ján Hlaváč

tia podujatia, pretože toto slávnostné zhro
maždenie prišli pozdraviť predseda NR SR
Peter Pellegrini, primátor mesta Attila Agócs a jeho zástupca László Kerekes, kraj
ský predseda JDS Ján Hlaváč a prednosta
OÚ v Lučenci a poslanec BBSK Branislav
Hámomík. Mestskej organizácií a členom
jej výboru boli odovzdané ďakovné Usty
predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku

Celý október v Nezábudke sa niesol v zna
mení podujatí venovaných seniorom. Za
mestnanci sociálneho úseku spolu s klient
mi zorganizovali výstavu prác klientov vy
horených v rámci krúžku šikovných rúk.
Žiaci základných škôl a špeciálnej školy vo
Fiľakove pripravili pre seniorov niekoľko
vystúpení, s ktorými zaujali a potešili. Boli
to krátke pásma piesní, básničiek a tancov
v slovenskom amaďarskom jazyku.
Vyvrcholením osláv mesiaca úcty k starším
bola slávnostná večera, na ktorú prijal po
zvanie primátor mesta, členovia správnej a
dozornej radyn.o. a prednostka mestského
úradu. Kultúrny program tradične zabez
pečili členky ženského speváckeho zboru

Melódia vo Fiľakove.
"Vydarené podujatie vyčarilo na tvárach se
niorov úsmevy a sem-tam aj slzy dojatia. K
jeho zdarnému priebehu prispeli takmer
všetci zamestnanci organizácie, za čo im
patrí srdečná vďaka.
Ing. Mária Veliká, Mgr. Ivana Kurunciová

Foto: Ivana Kurunciová

Samospráva

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

Rozvoj odpadového hospodárstva vo Fiľakove
Investícia do vašej budúcnosti
Mesto Fiľakovo zabezpečuje implementáciu
úspešného projektu v rámci Operačného prog
ramu životné prostredie s názvom „Zefektív
nenie existujúceho systému separovaného zbe
ru komunálneho odpadu na území mesta Fiľa
kovo”. Cieľom projektu je zefektívniť jestvu
júci systém separovaného zberu komunálnych
odpadov (ďalej len KO) v meste Fiľakovo a
napomáhať príspevkovej organizácii mesta,
Verejnoprospešným službám mesta Fiľakovo,
ktorá spravuje v súčasnosti odpadové hospo
dárstvo, aby sa dobudovala základná infra
struktúra pre separovaný zber, vytvoriU pod
mienky pre rozšírenie existujúceho systému a
zvýšila kvalitatívna úroveň separovaného
zberu zložiek KO a environmentálne povedo
mie všetkých obyvateľov mesta Fiľakovo, s dô
razom na príslušníkov MRK. Poskytnutá do
tácia činí sumu 1037 875,84 € a spolufinancovanie Mesta Fiľakovo je 54 625,04 €. V rámci
všetkých aktivít boli úspešne dokončené verej
né obstarávania. Súčasťou projektu sú stavebné
úpravy, v rámci ktorých jednak dôjde k rekon
štrukcii a modernizácii skladovacej haly a
zberných stanovíšť, jednak k výstavbe nového
zberného dvora v areáli bývalého štátneho ma

jetku, pri ceste smerom na Ratku a nových
zberných stanovíšť pri bytových a rodinných
domoch do 31.12.2015.V rámci proj ektu bola
zabezpečená potrebná mechanizácia: zberové
vozidlo, traktor s hákovým kontajnerovým no
sičom, manipulačný malotraktor s čelným na
kladačom, dvojkomorový Hs, mobilná váha a
kontajnery. Výsledkom projektu bude rozšíre
nie a zefektívnenie existujúceho systému sepa
rovaného zberu podľa § 39 zákona o odpadoch.
Monitoring a riadenie projektu zabezpečujú in
terní zamestnanci prijímateľa. Prevádzkovate
ľom zberného dvora bude príspevková organi
zácia Mesta Fiľakovo, Verejnoprospešné služ
by mesta Fiľakovo v 100 %-nom vlastníctve
mesta. Realizáciou tohto projektu sa vj^oria
koncepčné východiská separovaného zberu, eli
minuje sa záťaž na životné prostredie a zvýši sa
počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvety
apropagácie v oblasti separovaného zberu KO.
Ing.arch. Erika Anderková,
projektová manažérka
EURÓPSKA ÚNIA
o p e r a č n ý p r o g r a m I živ o tn é p r o str e d ie

Pozor!
Termín úhrady 2. splátky miestnych daní a poplatku za
komunálne odpady už uplynul
Mesto Fiľakovo oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom, že dňom 31.10.2015 už uplynul
termín aj 2. splátky úhrady miestnych dam' (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie
verejného priestranstva) a poplatku za komunálne odpady a preto žiada tých daňovníkov a
poplatníkov, ktorí ešte dodnes nevjrovnali svoj záväzok voči mestu, aby tak učinili čím skôr.
Vyrubené dane a poplatky môžu daňovníci zaplatiť v hotovosti každý pracovný deň na mestskom
úrade alebo bankovýmprevodom na účet správcu dane.
V prípade nezaplatenia nedoplatku, správca zaháji exekučné konanie za účelomjeho vymáhania v
súlade s platnou právnou úpravou.

Národný projekt „Šanca na zamestnanie^'
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre
znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku
činnosť uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonm'k v znení
neskorších predpisov medzi: Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom - Mesto
Fiľakovo.
Počet
Profesia (vymedzené Dátum vzniku Pracovný
pracovných oblasti verejného za pracovného
pomer
miest
mestnávania)
dohodnutý
pomeru
na dobu

Počet
mesiacov

IVIesačná
celková
cena práce
(v € )

5

Pomocný pracovník
pri ochrane pred
povodňami

05.10.2015

04.07.2016

9

2 699,00

5

Pracovník na
čistenie verejných
priestranstiev

05.10.2015

04.07.2016

g

2 699,00

Predpokladaná celková cena práce spolu:

48 582,00

Cieľom zámeru je zníženie budúcich povodňových rizík, udržiavanie zelene v katastrálnom území
mesta Fiľakovo, zapojenie miestnej využiteľnej voľnej pracovnej sily (UoZ) do realizácie
potrebných prác, vykonanie takých opatrení a prác, ktoré budú znamenať prevenciu pred prípadnými
povodňami a budú viesť k zlepšovaniu životného prostredia.

Mesto Fiľakovo
Mestský úrad,
Radničná 25,986 01 FU’akovo
vyhlasuje
v zmysle §17 zákona č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách v znení
neskorších predpisov
VEREJNÚ DRAŽBU
na predaj mestkých bytov za nasledov
ných podmienok:
Predmet dražby:
1. Byt č. 47 na 8. poschodí, vchod č. 60 v
bytovom dome súp.č. 1598 na Farskej
lúke vo Fiľakove: Podrobnejšie infor
mácie nájdete na strane 6.
Cena predmetu dražby a vyvolávacia cena-najnižšiepodanie: 14800€.
Výška dražobnej zábezpeky: 4 600 €
2. Byt č. 33 na 1. poschodí, vchod č. 34 v
bytovom dome súp.č. 1714 na Farskej
lúke vo Fiľakove: Podrobnejšie infor
mácie nájdete na strane 6.
Cena predmetu dražby a vyvolávacia
cena-najnižšiepodanie: 14100€
Výška dražobnej zábezpeky: 4 300 €
Miesto a čas konania dražby: Zasa
dacia sieň Mestského úradu vo Fiľakove,
dňa 18. novembra 2015 o 13.00 hod.
Pozn.: Záujemcovia môžu získať pod
robnejšie informácie o ponúknutom ma
jetku na dražbu a dražobnom poriadku na
Mestskom úrade - odd. ekonomiky a ma
jetku mesta (kane. č. 12 - prízemie, Ing.
Zoltán Varga, tel.: 0915264290).

OBNOVA
asfaltového krytu ulice
Tajovského a Partizánska
v priebehu mesiaca september sa zreali
zovala obnova asfaltového krytu ulíc Ta
jovského a Partizánska. Počas staveb
ných prác sa na týchto mestských komu
nikáciách odstránil pôvodný živičný
kryt. Pri realizácii sa výškovo upravili
existujúce obrubníky, na chýbajúcich
miestach sa osadili nové kamenné ob
rubníky v celkovej dĺžke 125 m. Opravilo
sa výškové osadenie poklopov kana
lizačných šácht a uličných vpustov. Nová
asfaltová vrstva sa položila v celkovej vý
mere 4805 m^. Celkové náklady na
rekonštrukciu MK - ulica Tajovského a
Partizánska boli 75 676,8 €.
Všetky stavebné práce spojené s obno
vou asfaltového krytu ulice Tajovského a
Partizánska realizovala firma STRABAGs.r.o.

Zaujíma ma, čo sa dá z pedagogiky vyťažiť
Rozhovor s PhDr, Zoránom Ardamicom, PhD,
Pedagóg, literát. Bol už učiteľom a zástup
com riaditeľa na základnej škole, odborný
asistent na vysokej škole a zástupcom vedú
ceho katedry. Viedol vydavateľstvo Plectrum a hral v kapele Romlás Virágai. Bás
nik, prozaik, esejista a kritik. Patri medzi
najčítanejších domácich publicistov. Vyšlo
mujedenásťzväzkov. Žije vo Fiľakove.
Určíte si už dostal spätnú väzbu v zmys
le, že si rebel, l y sa za neho pokladáš?
Bezdôvodne sa nebúrim. Ostatne toto je re
latívne: čo je pre niekoho vzbura, to je pre
mňa normálne uplatnenie záujmov. Vo
všeobecnosti sa zvyknem búriť proti neo
dôvodneným prejavom (akejkoľvek) moci.
Odkiaľ prišiel nápad, že sa staneš peda
gógom?
Pravdou je, že pedagogika a rebelstvo sú
ťažko zosúladiteľné. Toto povolanie si totiž
vyžaduje kompromisy, ale človek ich často
neuzatvára ani tu. Neverím v to, že dobrý
pedagóg je ten, ktorý sa podriadi všetkej
mocenskej hystérií so sklonenou hlavou.
Počas ditóatúry som nemal inú možnosť
dostať sa na univerzitu. Prihlásil som sa na
odbor, na ktorý čakali hlavne chlapcov a na
základe mojich výsledkov na prijímacích
pohovoroch som skončil medzi tými lepší
mi. Chcel som študovať hudbu a literatúru,
a to mi umožnila len pedagogika. Ťažko
som sa prispôsoboval. Teraz som však už
22. rok na tejto dráhe, vyslovene ma zaují
ma, čo sa dá z pedagogiky vyťažiť. Výsled
ky prichádzajú postupne: ozývajú sa mi bý
valí žiaci, pracujú, sú úspešní, aj publikujú.
Dokonca viacerí z nich učia moje deti. Som
na nich hrdý!

Rozprávajme o tvojej básnickej tvorbe,
ktorá sa zdá, že stále niečo hľadá. Týmto
pádom je aj pesimistická. V recenzií tvoj
ho prozaického diela „Z Večnej krajiny a
iné príbehy”, ktoré dostalo prémiovú ce
nu v rámci Ceny Imre Madácha, sa Szi
lárd Sánta vyjadril, že Ardamica nás „ne
nechá tešiť sa”.

Foto: Enikő Ardamica

Po jedenástich zväzkoch som dúfam zväčša
už po hľadaní, čo sa týka literámych pro
striedkov. Na druhej strane jeden štýl zunu
jem skoro a už formujem ďalší. Nezaujíma
ma rôznorodosť tém, ani aktuálne trendy v
poézií. Viac mám na zreteli to, koľkými umeleckými jazykmi, v akých súvislostiach

a z akých uhlov sa viem jednej témy chytiť.
Zvyknem si vyberať skôr medzi žánrami a
spôsobmi vyjadrenia. Tento zväzok je o ab
surdnej stred e sveta, ktorá dáva len málo
radosti, ale aj rozosmeje.
Zaoberáš sa aj publicistikou, čo je tiež
veľkým sústom, určite sa stretávaš z rôz
nymi ohlasmi.
Jednoznačné vyjadrenie názoru a snaha o
dôslednosť nie je v dobe zaliečania sa tren
dom a chodí s tým, že ma nemôže mať kaž
dý rád. Ako nemôže mať každý rád učiteľa,
ktorý hodnotí známkami. Čítam však kulti
vovanejšie komenty, potrebujem spätnú
väzbu. Je poučné spoznať iné názory.
Okrem hľadania, alebo v súvislosti s ním,
je z tvojich diel cítiť túžbu po slobode.
Túžba po slobode je veľký luxus. Na šťastie
však musí byť každé umenie, ktoré je hod
noverné, slobodné. Aj v pedagogike je naj
väčšou výzvou to, aby sme deti naučili slo
bode, kreatívne myslieť - pomocou učiva o svete a nie bifľovať sa. Na to im musíme
dať poznatky, ukázať súvislosti, na základe
čoho budú vedieť argumentovať svoje
vlastné, slobodné myšlienky, v záujme ich
vyvíjajúceho sa intelektu.
V novembri oslavuješ svoje 45. narode
niny. Práve si uprostred veľkých zmien.
Ani mňa „nenechajú tešiť sa”. Od prvého
septembra, po trinástich rokoch, neučím na
Univerzite Mateja Bela. Katedru Hungaris
tiky rozobrali a žiakov vyštvali. Tak som
ostal bez zamestnania, aj keď mám ešte roz
robené výskumy a neukončené odborné prá
ce. Roboty by som mal dosť, avšak nemám
zamestnanie a príjem. Ak by bola možnosť,
aby som pokračoval ako pedagóg na nie
ktorom rebríčku školstva, rád by som učil.
S umením sa zaoberám tak, či tak, lebo bez
tvorenia to nevydržím.
Mgr.Andrea Illés Kósik

Uznanie za obetavú prácu v oblasti zdravotníctva, kultúry a školstva
V minulom čísle našich novín sme Vám pred
stavili tohtoročných laureátov ocenenia Cena
mesta Miklósa Fehéra a Zoltána Partiho. Te
raz prinášame prvých troch držiteľov Ceny pri
mátora mesta v mini rozhovoroch.
MUDr. Miloslav Rešetár dostal cenu primá
tora za celoživotnú obetavú prácu v oblasti
zdravotnej starostlivosti o deti a mládež.
- Boli ste primárom detského oddelenia ne
mocnice v Lučenci a viac ako 10 rokov ste lie
čili deti z Fiľakova a okolia. Ako ste sa cítili v
našom meste? Aké máte spomienky na
Fiľakovo?
- Od roku 1964 som pracoval v lučeneckej ne
mocnici, kde som sa stretával s mnohými det
skými pacientmi z Fiľakova, a tak keď som tu
v roku 2002 nastúpil, mnohých som už poz
nal. Tu som pôsobil viac ako 10 rokov a aj do
dôchodku som odchádzal odtiaľto. Ale aj te
raz keď sa stretnem s mojimi malými pacient
mi a ich rodičmi, vždy sa spolu porozpráva
me, zaspomíname. Niektorí rodičia mi ešte aj
dnes zavolajú, ak potrebujú v niečom poradiť.
Mal som tiež niekoľko odbomých a poraden

ských prednášok a rád som sem chodil aj na
spoločenské a kultúrne podujatia. Mám tu ve
ľa priateľov, hlavne medzi učiteľmi, sloven
skými i maďarskými. A keďže mám rád histó
riu, často som navštevoval aj priateľov v tunaj šom hradnom múzeu a každý rok sa so svojimi vnúčatami prídem pozrieť na Fiľakovské
hradné hry. Pekné spomienky mám na vaše
mesto.
Agnese Husztiovej bola udelená cena primá
tora za desiatky rokov aktívneho pôsobenia
v oblasti kultúrneho života v meste.
- Venovali ste sa kultúre nielen v práci, ale aj
mimo nej ako aktívna členka viacerých ob
čianskych združení. Čo pre vás znamenajú tie
desaťročia pôsobenia v kultúre?
- Veľa krásnych spomienok, množstvo kul
túrnych podujatí, stretautí s umelcami, herca
mi, tojetoprvé, čo ma napadne. A hradné hry,
každý rok množstvo spomienok na všetko
okolo nich, od naplánovania, cez realizáciu až
po vyhodnotenie celého podujatia. Každé po
dujatie znamená veľa prípravnej práce a
vybavovania, no keď potom vidíte výsledok a

záujem oň, potešíte sa, že to nebolo zbjftočné.
Napĺňalo nás to.
Karol Bolia bol ocenený primátorom mesta
za mnohoročnú obetavú pedagogickú a mana
žérsku prácu v školstve a pôsobenie v civilnej
sfére.
- Boh ste akýmsi motorom nielen svojej ško
le, ale aj viacerým civilným združeniam. Čo
poháňalo Vás?
- Musím sa najprv vrátiť k zmene nášho systé
mu. Politický prevrat u nás prišiel presne v po
lovici mojej štyridsaťročnej práce v školstve.
A ako slobodu milujúci človek som videl veľ
ké možnosti na založenie rôznych profesných
a civilných spolkov. Veď túžba po slobodeje v
každom z nás. Bol som pri zrode Združenia pe
dagógov, občianskych združení Rodná zem a
Pro Schola Nostra. Boh to príležitosti ako uplatniť naše záujmy, vôľakonať aprejaviť náš
lokálpatriotizmus, ale aj silný verejný závä
zok.
V nasledujúcom čísle predstavíme ďalších
ocenených.
Mgr. Andrea Illés Kósik

Týždeň školského
mlieka na ZŠ Školská
Správna výživa je základom zdravia, ale aj
dobrej schopnosti sústrediť sa v škole a dosa
hovať tak lepšie výsledky. Mlieko a mliečne
produkty sú podľa odborníkov na výživu zák-

„Tety kuchárky v školskej jedálni nám
k tvarohovým koláčom pripravili obľúbené
kakao“ (Foto: ZŠ Školská)

ladnou súčasťou jedálnička detí, ktoré rastú a
vyvíjajú sa. V roku 2015 Svetový deň mlieka
v školách pripadol na 30. septembra. Preto
sme sa posledný septembrový týždeň rozhodh venovať mlieku a mliečnej desiate aj na na
šej škole. Do projektu sa na výzvu p. učiteľky
Ildikó Ciriakovej aktívne zapojili žiaci 1. až 4.
ročníka Základnej školy. Do školy si nosili
mliečnu desiatu - jogurt, termix, tvarohové a
smotanové dezerty, mliečne nápoje, spoločne
pili mliečko, celý týždeň zbierali obaly z
mliečnych výrobkov, hľadali ukryté domáce
zvieratká, ktoré nám mlieko dávajú. Na vý
tvarnej výchove deti namaľovah pekné vý
kresy k danej téme, nakreslili kravičky, kozičky aj ovečky. Tety kuchárky v školskej jedálni
nám k tvarohovým koláčom pripraviU obľú
bené kakao. Z nazbieraných obalov mlieč
nych výrobkov sme pripravili výstavku vo
vestibule. Aj týmito aktivitami sme sa snažili
podporiť povedomie detí o zdravých stravo
vacích návykoch, o význame raňajok a upo
zornili sme aj na nezdravé potraviny, akými sú
sladkosti, čipsy... Všetky žiacke práce na té
mu „Týždeň školského mlieka“ si môžete poz
rieť na chodbácb našej školy. ^
Diana Szabóvá, ZŠ Školská

Jesenný turistický výlet v Belianskych Tatrách
Deti zo ZŠ slovenskej na Farskej Lúke mali
možnosť využiť posledné jesermé dni na tu
ristiku vo Vysokých Tatrách. Pod vedením p.
vychovávateľky Ivaničovej a p. učiteľky Ci
gánikovej sa zúčastnili spoločne s rodinnými
príslušnílani turistického výletu v Belian
skych Tatrách. Nenáročná turistika bola spo
jená s prehliadkou Belianskej jaskyne a hlav
ne pobytom na čerstvom tatranskom vzdu
chu. Aj keď nám počasie ráno nežičilo, prša
lo, nakoniec sa umúdrilo a umožnilo nám vy
chutnať si turistiku z Tatranskej Kotliny a pre
hliadku vysokohorskej kvapľovej jaskyne
v Tatranskom národnom parku. Z Tatranskej
Kotliny miernym stúpaním po lesnom chod
níku, sme sa dostali pred jaskyňu, kde sme
netrpezlivo čakali na vstup do jaskyne. Pre
hliadkajaskyne trvala približne 70 minút, ok
rem nádhernej jaskyimej výzdoby v podobe
pagodovitých stalagmitov, jazierok, vodopá
dov najviac všetkých zaujďa tzv. „Hudobná
sieň“, ktorá svojou akustikou ponúkla vypo
čuť si hudbu netradičným spôsobom, v úpl
nej tme s nezabudnuteľným zážitkom. Po
krátkom občerstvení v miestnej kolibe v Tat

Stredná

ranskej Kotline, sme sa po modrej turistickej
značke širokou cestou údolím mierne stúpa
júcim, vybrali k Šumivému prameňu, ďalej
len pohodlným lesným porastom k škole v
prírode v Kežmarských Žľaboch. Na našom
výlete sa zúčastnili aj skalopevní turisti z Fiľe^ovského gymnázia a taktiež kolegovia zo
ZŠ Školskej. Verime, že sme prispeli k pros
pešnému prežitiu víkendu nielen našich detí,
ale aj dospelých, ktorí majú vzťah k prírode,
turistike a tešíme sa na ďalšie spoločné stret
nutia.
J. Ivaničová, A. Cigániková, ZŠ Farská lúka

Tatranské rázcestia, alebo oddych
pri fotení (Foto: ZŠ Farsl<á lúka)

á Škola vo Fiľakove otvára (falšiu

Stredná odborná škola Fiľakovo otvára po
učebni CNC a učebni informačných tech
nológií aj tretiu učebňu a to učebňu automa
tizácie. Tieto tri učebne vytvárajú jeden spo
ločný automatizačný komplex, v ktorom sa
môžu naši žiaci v rámci svojich odborov pri
pravovať na kvalitatívne vyššej úrovni.
Učebňa CNC umožňuje výučbu na vyššej
úrovni strojárskym odborom. Učebňa dis
ponuje CNC frézou EMCO 105. Žiaci majú
možnosť osvojiť si riadiace systémy HEIDENHAIN a SINUMERIK.
Učebňa IT (informačných technológií) je
zariadená na výučbu elektrotechnických

iú

učebňu

odborov, zameranú na informačné techno
lógie a riadiacu elektrotechniku.
Učebňa automatizácie má napomôcť pri
zvyšovam' úrovne výučby automatizácie a
robotiky. Učebňa automatizácie je vybave
ná programovateľnými automatmi PLC s
rozširujúcimi modulmi, frekvenčným me
ničom, inkrementábym snímačom polohy,
indukčnými, kapacitnými a magnetickými
snímačmi, rôznymi signalizačnými a ovlá
dacími prvkami.
Pýchou našej novej učebne je priemyselný
robotický manipulátor FANUC RJ3iB.
SOŠ Fiľakovo

Významné kultúrne podujatia v mesiaci november 2013
do 27.11.2015 Výstava m iestnej maliarky Tímey M ihalidesovej
s názvom „M om enty zo života"
M iesto: M estské vlastivedné m úzeum
O rganizátor: H radné m úzeum vo Fiľakove

07.11.2015
18.00 hod.

Divadelný súbor na Ťahu, Červený Kostelec:
„Dieťa, p es a starý herec..."
M iesto: MsKS vo Fiľakove
O rganizátor: NOS Lučenec, sp oluo rg anizátor MsKS

do 15.11.2015 Výstava „Sm altované umenie"
M iesto: Bebekova veža
O rganizátor: H radné m úzeum vo Fiľakove

14.11.2015
18.00 hod.

Divadlo Thália, Košice: „Spiatočka" - divadelná hra
M iesto: MsKS vo Fiľakove
O rganizátor: MsKS

04.11.2015
16.00 hod.

Literalúra II. - Jeseň (odbornej) literatúry 2015
Hranica (M áglya) a iné príbehy.
S Györgyöm D ragom ánom rozpráva Attila Mizser
M iesto: Európa Bár
O rganizátor: OZ In-Nova, sp o lu o rg an izáto r MsKS

19.11.2015
16:30 hod.

Prednáška Evy Jambrichovej
o druhej svetovej vojne
M iesto: M estská knižnica vo Fiľakove
O rganizátor: H radné m úzeum vo Fiľakove

05.11.2015
16.30 hod.

Predstavenie knihy a beseda
so Zoránom Ardamicom
Besedu b u d e viesť: Gergely Vida,
básnik a re d a k to r periodika Opus
M iesto: M estská knižnica vo Fiľakove
O rganizátor: H radné m úzeum vo Fiľakove

21.11.2015
18.00 hod.

Slávnostný program z príležitosti
20-ročného jubilea FS Rakonca
M iesto: MsKS vo Fiľakove
O rganizátor: MsKS a S p o lo čn o sť Rakonca

27.11.2015
18.00 hod.

Duma Színház, Maďarsko - Stand-up com edy
M iesto: MsKS vo Fiľakove
O rganizátor: MsKS

JESENNÝ DIVADELNÝ FESTIVAL VO FIĽAKOVE
Sedem dní - osem predstavení. To bol tohto
ročný program divadelného festivalu vo
Fiľakove, ktorý usporiadalo Mestské kultúr
ne stredisko pre milovníkov divadla medzi
19. a 25. októbrom. Festival otvorilo predsta
venie fiľakovského divadelného súboru
Zsákszínház, ktoré v réžií Viktórie Gyetvai a
Andrey Bódi prezentovalo dospelému pub
liku drámu autorky Evy Ensler: Podlí ľudia.
Usporiadatelia nezabudli ani na najmladších.
Detí čakali tri predstavenia; 19. októbra na
javisku MsKS predstavilo miestne Divadlo
Apropó dramatizáciu o Fiľakove, následne si
mohU pozrieť dramatizáciu básne Jánosa Ara
nya Waleský bardi, ktorú predstavil taktiež
miestny DS Zsibongó. 20. októbra si mohli
deti pozrieť rozprávkovú hru v slovenskom
jazyku Guliverov denník od Divadla Hotel
Maria z Banskej Bystrice. (Okrem nich poz
valo MsKS ešte dva slovenské divadelné
súbory, ale tie na poslednú chvíľu svoje pred
stavenie zrušiU. Avšak 7. novembra o 18:00
hod. privítame na javisku MsKS divadlo „Na
Ťahu“ z Červeného Kostelca, ktoré do nášho

Divadlo Hotel Maria: Guliverov denník

mesta zavíta s predstavením Dieťa, pes a starý
herec...)
Program jesermého divadelného festivalu po
kračoval 22. októbra monodrámou Griško-

Jókaího divadlo - Kálmán Mikszáth:
Podivné manželstvo (Fotky: András Micsuda)

vec: Ako som jedol psa?, v predstavení Di
vadla Csavar Színház, Chotín v spolupráci s
Tamásom Gálom. Najnovšie predstavenie
Divadla J. Kármána z Lučenca, hru scénic
kého čítania Spievanýjedálny lístok, si mohU
diváci obľubujúci tento žáner pozrieť 23.
októbra. Divadelným spracovaním románu
Kálmána Mikszátha: Podivné manželstvo, na
festival zavítalo Jókaiho divadlo z Komárna,
v réžií Petra Valló, držiteľa ceny Kossuth.
\^^cholením Jesenného divadelného festi
valu bolo predstavenie hosťujúceho Divadla
Zenthe Ferenc zo Šalgotaijánu, s adaptáciou
Moliérovho diela Zdravý nemocný, v ktorom
hral hlavnú úlohu Róbert Koltai.
Na tohtoročnom, v poradí už III. Jesennom
divadelnom festivale malo možnosť vidieť
divadelné publikum známych umelcov vo fan
tastických predstaveniach.
PhDr. István Mázik

Pavel ,,hfíra;i" 'B>aríôák, z,a\/ítai a\ do H ía k o v a
Slovenský spisovateľ, hudobník, cestova
teľ (a v menovaní jeho činností by sme
ešte mohli pokračovať) Pavel „Hirax“ Baričák zavítal v rámci svojho celosloven
ského prednáškového turné aj do Fiľako
va. Program bol spestrený piesňami mla
dého hudobného talentu Juraja Hnilicu,
ktorého^ si médiá všimli na tohtoročnej
súťaži Česko Slovensko má talent. Okrem
prednášky a hudby, si mohli prísť na svoje
aj milovníci poézie. Duo Baričák-Hnilica
doplnil básnik Ján Marton, ktorý predčítaval básne zo svojich básnických zbierok.
Baričák sa na svojom jesennom tumé odel
do kože motivátora. Venoval sa hlavne té-

\r lurojiAŕve/
Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove za
hájilo III. Jeseimý divadelný festival súčas
ne s výstavou fotografií pod názvom „Ženy
v krajine”. Otvorenie bolo organicky spoje
né s prvým predstavením festivalu. Vysta
vujúci fotografi Szabolcs Mihályi, András
Kresnye a András Micsuda svoje diela
predstavili na spoločnej putovnej výstave.

mam ako rodina, partnerský život a vplyv
myšlienok na náš život, o čom sa dočítame
aj v jeho literárnych dielach Šlabikár šťas
tia 1., 2. a 3. Prednášku okorenil svojimi
cestovateľskými zážitkami a príbehmi z ro
dinného života. Na podujatie Hradného
múzea vo Fiľakove zorganizované v spo
lupráci s MsKS zavítalo viac ako sedem
desiat divákov nie len z Fiľakova, ale aj z
blízkeho okolia. Umelci boli veľmi zanie
tení a publikum nadšené, takže kto sa na
priek zlému počasiu a chladu rozhodol
prísť, určite neoľutoval.
Mgr. Lucia Szokeová

ktorá bola doteraz v Rimavskej Sobote, v
Blhovciach, vo Veľkom Blhu a medzi 19.25. októbrom si ju záujemcovia mohli po
zrieť aj vo Fiľakove. Zeny v krajine - dve
vynikajúce témy už samé o sebe sa navzá
jom posilňujú a po vzhliadnutí výstavy si
myslím, že spojenie týchto dvoch tém a
troch fotografov v rámci putovnej výstavy
nebolo zlým rozhodnutím. Leto, príroda,
ženy - čiže ženy v krajine. Jednému stačila
jedna modelka, ďalší požiadal niekoľko

Otvorenie detského
kútika v Mestskej
knižnici vo Fiľakove
v Mestskej knižnici vo Fiľakove bolo
opäť veselo! 22. októbra 2015 prebehlo
odovzdávanie detského kútika spojené s
Dňom otvorených dverí, na ktoré boli
pozvaní prváčÚcovia zo všetkých fiľakovských základných škôl. Čerství ško
láci boli rozdelení do skupiniek podľa
škôl. Okrem propagácie detského kútika
bolo cieľom Hradného múzea vo Fiľako
ve (ku ktorému Mestská knižnica organi
začne patrí) oboznámiť prváčikov s kniž
nicou samotnou, aby zistili aké knižky a
možnosti im ponúka. V novom kútiku,
plnom kníh a sedacích vakov, bol pre ne
pripravený zábavný program, ktorý si
všetci viditeľne užívali. Neodišli samo
zrejme s prázdnymi rukami. Do daru dos
tali symbolický čitateľský preukaz, ktorý
ich pri nasledovnej návšteve oprávňuje
na zápis do knižnice zadarmo. Po vystrie
daní všetkých škôl boli na rade dospelí.
Poobede sa predstavilo vydavateľstvo
Tahna z M aď^ska so svojimi novými
publikáciami. Čitatelia mali zároveň šan
cu sa v tento deň zapísať do knižnice za
darmo. Kto sa podujatia nemohol zúčast
niť nech nezúfa, publikácie vydavateľ
stva Talma sa dajú zakúpiť v Novohrad
skom turísticko-informačnom centre vo
Fiľakove.
Po úspešnom dni ostáva pracovm'kom
Mestskej knižnice a Hradného múzea len
dúfať, že novootvorený detský kútik bu
de mať mnoho návštevníkov a do knižni
ce priláka veľa mladých čitateľov.
Mgr. Lucia Szokeová

Školáci si užívajú nový detský kútik
(Foto: Marian Mesiarik)

svojich bývalých priateliek a tretí využil
svoj post fotografa v súťaži krásy, takže si
vo zvolenom prostredí nafotil až šesť
dievčat. A nebola to ľahká úloha. Nie
všetky ženy sú rady, ak ich fotky vystavujú
verejne. Poďakovanie za myšlienku na
tému výstavy i za to, že sa dostala aj do
Fiľakova patrí Jánosovi Juhászovi Dósovi.
Výstava Mde pokračovať na svojej púti
PhDr. István M ázik

Navštívte Drogériu DEMOCOLOR
na Podhradskej ulici, kde nájdete
okrem širokého sortimentu kozmetiky
a čistiacich prostriedkov
aj darčekové kazety za výhodné ceny!
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ífAt KAVIAREŇ, UBYTOVANIE, WELLNESS, SPOLOČENSKÉ PODUJATIA - OTVORENE DENNE,

W . ^ 9 0 ^ 47543 ^ ^ ( íiícsaba.toth@georgica.sk
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CE ^A . FIĽAKOVO

Vináreň a penzU

/Háte svoje peniaze pod kontrolou?
Bezplatné finančné poradenstvo v diskrétnom prostredí!

•*

Naučíme Vás ovládai vlastné financie!
Hypotekárne a spotrebné úvery, prefinancovanie úverov!

^ Investujte do vlastnej budúcnosti!
Poistky život aj neživot, investície, II.-III. pilier, PZP, KASKO...

^ e l f i n v e ^ l/i/uz/fce naše služby, doživotný servis!
fllakovc

Szakó Ladislav, Biskupická 42 (Falcon Sport), 986 01 Fiľakovo, 0905 256 175

VEREJNÁ DRAŽBA
vyhlásenie dražby sa nachádza na strane 2.
1. Byt č. 47 na 8. poschodí, vchod C. 60 v by
tovom dome súp.č. 1598 na Farskej lúke vo
Fiľakove, postavený na pozemku registra
„C“ parc.CKN č. 2943/5 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 799 m \ spolu so spolu
vlastníckym podielom na spoločných čas
tiach a spoločných zariadeniach domu spolu
vlastníckym podielom k pozemku o veľkosti
6953/469187, tak ako je zapísaný v evidencii
Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor,
na liste vlastníctva č. 2996, okres Lučenec,

obec Fiľakovo, katastrálne územie Fiľakovo.
Byt sa nachádza v strednej schodiskovej sek
cii na 8. poschodí - 9. nadzemnom podlaží
bytového domu. Byt po dispozičnej stránke
pozostáva z troch (3) obytných miestností,
kuchyne, WC, kúpeľne, predsiene a balkónu.
K bytu patrí pivničná kója č. 47 na prízemí
bytového domu. Podlahová plocha bytu je
69,53 m2.
2. Byt č. 33 na 1. poschodí, vchod C. 34 v by
tovom dome súp.č. 1714 na Farskej lúke vo
Fiľakove, postavený na pozemku registra
„C“ parc.CKN č. 2618/7 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 587 m^, spolu so spolu

vlastníckym podielom na spoločných čas
tiach a spoločných zariadeniach domu spoluvlastníclcym podielom k pozemku o veľkosti
7204/335681, tak ako je zapísaný v evidencii
Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor,
na liste vlastníctva č. 4425, okres Lučenec,
obec Fiľakovo, katastrálne územie Fiľakovo.
Byt sa nachádza v strednej schodiskovej sek
cii na 1. poschodí - 2. nadzemnom podlaží
bytového domu. Byt po dispozičnej stránke
pozostáva z troch (3) obytných miestností,
kuchyne, WC, kúpeľne a predsiene. K bytu
patrí pivničná kója č. 33 na prízemí bytového
domu. Podlahová plocha bytuj e 72,04 m^.

