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Mestské oslavy
Dňa učiteľov
Je už peknou tradíciou, že v druhej polovici marca sa vedenie
mesta Fiľakovo stretáva na pôde mestského úradu so zástupcami
učiteľskej profesie v našom meste. Aj tento rok zavítalo do
sobášnej siene na slávnosť vyše 30 učiteliek a učiteľov z 8 škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta i z dvoch
škôl patriacich po BBSK a Okresný úrad v BB. Krátke, ale krásne
oslavy príjemne pozdvihol aj pekný kultúrny program detí z MŠ
na Štúrovej ulici a recitátoriek Martiny a Noémi, malý vecný i
kvetinový darček, ako aj ocenenie ďalších pedagógov ďakovnou
plaketou J. A. Komenského. Tento rok ho dostali štyri pani
učiteľky, ktoré Vám teraz stručne predstavujeme:
Mgr. Alžbeta Illéšová – učiteľka Základnej školy Štefana
Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. Koháry
István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo. Na škole pôsobí od
ukončenia Pedagogickej fakulty v Nitre, kde vyštudovala
učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy. Pôvodne pracovala ako
vedúca pionierskej skupiny, neskôr bola preradená za učiteľku.
Za sebou má už 37 rokov kvalitnej učiteľskej praxe a množstvo
úspechov so svojimi žiakmi na rôznych súťažiach.
Helena Kecskemétiová - riaditeľka Materskej školy - Óvoda,
Štúrova 1, Fiľakovo. Po absolvovaní Strednej pedagogickej školy
v Lučenci začala pracovať ako učiteľka v Jasliach – Materskej
škole I. vo Fiľakove. Uplynutím prvého desaťročia pedagogickej
praxe sa stala riaditeľkou uvedeného predškolského zariadenia.
Túto funkciu vykonávala od roku 1991 do roku 2000, po niekoľko
ročnej prestávke zo zdravotných dôvodov sa jej ujala znova a
pôsobí v nej doteraz.

Zuzana Kenyerešová – učiteľka Základnej umeleckej školy,
Koháryho nám. 8, Fiľakovo. Vyššie odborné vzdelanie získala v
šesťročnom štúdiu na Konzervatóriu v Košiciach. Do prvého
pracovného pomeru nastúpila na Ľudovej škole umenia vo
Fiľakove ako učiteľka hudby s aprobáciou klavír – hudobná
náuka. Vďaka vysoko odbornému i citlivému prístupu k žiakom
vychovala mnoho úspešných klaviristov. Je predsedníčkou OZ
Mladý umelec a pôsobí aj ako organistka Zboru pre občianske
záležitosti.
Mgr. Anna Szikorová – učiteľka druhého stupňa na Základnej
škole, Školská 1, Fiľakovo. Vyštudovala zemepis a telesnú
výchovu na prešovskej Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika. Jej prvým pedagogickým pôsobiskom bola
základná škola vo Veľkej Ide. Po návrate do Fiľakova pracovala
ako vedúca oddelenia prírodovedy v Mestskom dome pionierov a
mládeže a teraz už vyše tridsať rokov dosahuje výnimočné
športové úspechy so žiakmi na základnej škole s vyučovacím
jazykom slovenským.
Poďakovanie za organizáciu a prípravu tohto tradičného
stretnutia patrí Komisii pre školstvo, mládež a šport a Zboru
pre občianske záležitosti. Všetkým dámam a pánom
pedagógom želáme k ich sviatku pevné zdravie, veľa
spokojnosti a úspechov v pracovných i súkromných životoch.
oddelenie školstva, kultúry a športu MsÚ Fiľakovo

20.výročie Jednoty dôchodcov vo Fiľakove
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov vo Fiľakove každý rok usporadúva štyri veľké tradičné podujatia a pravidelne o nich aj informuje. Tento rok
si však pripomína 20.výročie svojho založenia, ktoré si budú členovia pripomínať na každej akcii. Začínalo sa Oslavami sviatku žien, na ktoré už
mnoho členiek i členov netrpezlivo čakalo. Svedčí tomu aj účasť, veď žien tu bolo takmer 130 a spolu s výborom a hosťami sa v sobotu 7.marca
príjemne zabávalo vyše 150 účastníkov. Výbor MsO JDS týmto ďakuje všetkým za účasť, sponzorom za nádherné ceny do tomboly, no
predovšetkým Mestu Fiľakovo, novému pánovi primátorovi a MZ, za ich finančnú dotáciu a prísľub, že našu organizáciu budú aj naďalej
podporovať.
Ďalšia dôležitá aktivita našej organizácie bola Výročná členská schôdza (VČS) v zmysle Stanov JDS, ktorá sa konala 20.marca 2015. Za celú našu
mestskú organizáciu, ktorá má aktuálne 620 členov, sa jej zúčastnilo 55 delegátov, ktorí si okrem správ o činnosti, hospodárení a plánoch na ďalšie
obdobie, zvolili aj výbor mestskej organizácie na nové volebné obdobie. Staronovým predsedom ostáva Milan Chytil, jeho podpredsedovia budú
Vladimír Hronec a PhDr. István Mázik, predsedom revíznej komisie Cyril Kovalčík. Vysokú úroveň celej schôdze, no hlavne celkovej činnosti
fiľakovskej „Jednoty“ pozitívne hodnotili aj hostia VČS, menovite predseda Krajskej organizácie JDS Ing. František Šušlík, predsedkyňa Okresnej
organizácie JDS Ing. Zuzana Lošťáková a v neposlednom rade aj primátor nášho mesta Mgr. Attila Agócs, PhD., počas ich vystúpení v rámci
diskusie. Zároveň krajský predseda odovzdal Ďakovné listy našej mestskej organizácii a osobite aj predsedovi Milanovi Chytilovi. Záverom ešte raz
ďakujeme aj my za podporu našim sponzorom a tútorom, našim členom za aktívne členstvo a účasť na našich podujatiach a pozývame všetkých
seniorov vo Fiľakove i v okolí do našich radov. Ročný členský príspevok je len 2 eurá, ale činnosť ozaj bohatá. Tešíme sa na Vás !
Najbližšie už 1. Mája napoludnie na obľúbených Prvomájových oslavách vo dvore Vigada na Hlavnej ulici.
- ic -
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Emília Mészárosová
Ručná výroba mozaík a prírodných mydiel
Emília Meszárosová, sa narodila vo Zvolene. Vyštudovala SOU Dopravy a spojov v
Banskej Bystrici a po skončení štúdia sa zamestnala na pošte vo Zvolene, kde
pracovala 12 rokov. Vydala sa do Fiľakova, kde žije dodnes s manželom a dvoma
deťmi. S mozaikou sa prvý krát stretla v Taliansku a tá ju celkom očarila. Na prvý
pohľad sa zamilovala do kameňov, ktorých farba vytvorená prírodou je jedinečná.
Celú netradičnú techniku spracovania rôznofarebných kúskov si naštudovala sama z
odbornej literatúry. Používa všetko, čo jej padne do oka - rozbité kachličky,
kamienky z potoka, akváriové kamienky. Zdobí hlinené i umelé črepníky, robí
diorámy, ale aj ikebany a rôzne iné ozdobné predmety. Doteraz najväčšiu mozaiku
vyrobila pre Pastoračné centrum Svätého Martina v Podkriváni. Je to 3D mozaika
veľkosti 4,5 – 5 m² znázorňujúca slnko, ku ktorému vedie kľukatá cesta. Táto cesta
má znázorňovať neľahkú cestu k Bohu. Najnovšou záľubou mladej mamičky je
výroba prírodných mydiel. K mydlám ju priviedla snaha dať svojim deťom to
najlepšie. Sú to bezpečné a jemné mydlá, ktoré nedráždia citlivú pokožku detí, na
rozdiel od bežných priemyselne vyrábaných produktov. Mydlá, ktoré vyrába
studenou metódou, sú výnimočné tým, že pridané mlieko je čerstvé a nie sušené.
-ntic-

MESTO FIĽAKOVO
vyhlasuje výberové konanie
na miesto riaditeľa

Materskej školy - Óvoda,
Štúrova 1, Fiľakovo.
Podrobnosti sú zverejnené
na webovej stránke mesta:
www.filakovo.sk

VÝZVA !
Mesto Fiľakovo Vás pozýva na aktivity
v rámci Dňa zeme !
Dňa 22.apríla 2015 v čase od 8.00 do 11.00
a tiež od 14.00 do 17.00 hod. sa bude na
rôznych lokalitách v meste
vysádzať viac ako 50 okrasných i
ovocných drevín.
Zraz záujemcov je o 8.00, resp. o 14.00 hod. v
parku pri mestskej Minizoo, väčšie skupiny
treba nahlásiť vopred na MsÚ, kanc. č. 9 na
prízemí - Referát živ.prostredia a investícií,
Ing. Ivan Vanko, osobne
alebo na tel.č. 047/43 81 001

„Marec – mesiac knihy“
v Mestskej knižnici vo Fiľakove
Mestská knižnica vo Fiľakove zorganizovala pre malých
čitateľov rozprávkové popoludnia v rámci akcie „Marec – mesiac
knihy“. Nápad stráviť krásne chvíle v knižnici sa deťom prvých a
druhých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom
slovenským a maďarským, ako aj deťom materských škôl veľmi
páčil. Počas rozprávkových večerov organizátori využili
možnosť zaujať detského čitateľa kreativitou, hravosťou a
interaktivitou. Na týchto krásnych popoludniach sa v mestskej
knižnici zúčastnilo viac ako 100 detí.
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Hrad svetov VII.
Medzinárodná fotografická výstava
Hradné múzeum vo Fiľakove otvorilo tohtoročnú turistickú
sezónu na hrade 13. marca Medzinárodnou fotografickou
výstavou Hrad svetov VII. Okrem toho nová sezóna
priniesla aj ďalšiu veľkú zmenu v tejto inštitúcii.
Riaditeľskej funkcie sa už oficiálne ujala mestským
zastupiteľstvom schválená riaditeľka Mgr. Viktória
Tittonová, PhD., pre ktorú to bude ešte intenzívnejšie
pokračovanie svojho vyše päťročného pôsobenia v
múzejníckom prostredí (rozhovor s ňou prinesieme v
budúcom čísle).

sociofoto a reklamnej fotografii až po reportážnu a leteckú
fotografiu.
Všetky tri výstavy budú sprístupnené do 10. mája, keď sa
pracovníci HMF začnú pripravovať na tradičné a veľké
podujatie „Noc múzeí a galérií“. A už 6. apríla na Vás čaká
pestrý a bohatý program na jubilejnom ročníku Veľkej noci na
hrade ( viď program podujatí na apríl). Organizátori podujatia
Hrad svetov VII. (Hradné múzeum vo Fiľakove, Medvešský
Fotomaratón, Novohrad – Nógrád geopark, Health First, Foto
Antal) dovtedy každého srdečne pozývajú pokochať sa
bohatou ponukou čiernobielych a farebných obrázkov
aktuálnej trojvýstavy a do stálych expozícií HMF.

Hodina vlastivedy na mestskom úrade

Vráťme sa však k novej trojvýstave, ktorá na troch
priestoroch prináša práce vyše štyridsiatky fotografov z
celého Slovenska i zo zahraničia. Podujatie privítalo
takmer 200 návštevníkov. Najprv sa v Mestskom
vlastivednom múzeu otvárala výstava krajinárskych a
abstraktných fotografií z prác amatérskych fotografov
Jánosa Töröka („Očami inak“), Jánosa Híra („Pohoria
Grécka“) a rodáka z Fiľakova Andrása Zupka („Moje
svety“). Potom sa návštevníci vernisáže presunuli do areálu
hradu, kde sa na 4. poschodí Bebekovej bašty konala
vernisáž výstavy z výberu najlepších záberov fotografickej
súťaže "Medvešský fotomaratón 2014" - jedného z
najväčších outdoorových podujatí strednej Európy. Na 5.
poschodí sa návštevníkom predstavila jedinečná putovná
výstava, kde mali možnosť prehliadnuť si výber z tvorby
jedenástich najlepších fotografov Slovenska v roku 2006.
Prezentovali sa tu aj zábery akreditovaného fotografa
Martina Trenklera, ktorý sa okrem iného stal aj oficiálnym
fotografom šéfa F1 – B. Ecclestona. Tematicky sa v rámci
výstavy stretli rôzne smery, od krajinárskych záberov,

Vlastivedná téma – riadenie obce – môže byť pre druháčikov aj
zážitkom. Presvedčili sa o tom aj žiaci 2. ročníka Základnej školy
na Farskej lúke 64/A vo Fiľakove. Hodinu vlastivedy zažili
priamo v realite na Mestskom úrade vo Fiľakove v prítomnosti
pána primátora a jeho zástupcu. Po srdečnom privítaní sa
rozprúdila diskusia o úlohách primátora. Žiaci sa zaujímali o to,
či aj primátor musí niekoho poslúchať, alebo koľko papiera sa
vytlačí na mestskom úrade za týždeň. Niektorí chlapci, ale aj
dievčatá, zasadli do primátorského kresla za hromadu
dokumentov, ktoré v ten deň ešte čakali pána primátora na stole.
V sobášnej sieni diskusia pokračovala ďalej. Keď sa žiaci
presunuli do zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva,
čakalo ich prekvapenie. Vyskúšali si rolu poslancov mesta a volili
si detského primátora. To, že primátor musí byť aj dobrým
rečníkom, sa mohli žiaci presvedčiť sami. Traja spomedzi nich sa
snažili svojím príhovorom zaujať a presvedčiť detských
poslancov, aby im dali svoje hlasy. Z troch nominovaných
kandidátov získalo post primátora dievča, a tak malo Fiľakovo na
chvíľu svoju detskú primátorku. Zážitkom bolo aj stretnutie s
príslušníkmi mestskej polície, s ktorými žiaci dohliadali na
poriadok v meste pomocou kamerového systému. Ďakujeme za
srdečné prijatie a darčeky.
Mgr. Katarína Vargová
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Kultúrne podujatia v mesiaci apríl
do 10.05.2015 „Hrad svetov VII. – Medzinárodná fotografická výstava“
Výstava je otvorená v prac.dni od 10:00-18:00 hod.
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
Galéria a Bebeková veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
06.04.2015
9:00-18:00 h.

Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade
Miesto: hradný areál a nádvorie NTIC
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

11.04.2015
7:00 hod.

Tematický zájazd - Jászberény, Hatvan, Gyöngyöspata
Organizátor: OZ KOHÁRY
bližšie informácie v MsKS

18.04.2015
19:00 hod.

MISS FIĽAKOVO 2015 – XIX. ročník súťaže krásy
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: MsKS vo Fiľakove
Podrobný program na stránke: www.missfilakovo.estranky.sk

23.04.2015

Premietanie prírodopisných filmov – Štúdio K2
Miesto: Mestská knižnica
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove, Mestská knižnica

24.04.2015
16:00 hod.

Žiacky koncert
Miesto: koncertná sála ZUŠ
Organizátor: ZUŠ

29.04.2015
19:00 hod.

„MA ESTÉRE SZABAD A KECÓ!
AVAGY A LONDONI SZEXTETT” – komédia
v podaní divadla BULVÁR SZÍNHÁZ z Budapešti
Miesto: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo
Organizátor: MsKS Fiľakovo

30.04.2015

Stavanie mája

14:00 hod.

Miesto: Námestie slobody,
Organizátor: Dom matice slovenskej,
spoluorganizátor: MsKS

Občianske hliadky vo Fiľakove
hliadkujú už pol roka
Na základe úspešného projektu s názvom
„Občianske hliadky v prostredí MRK vo Fiľakove“,
vykonáva vo Fiľakove svoju činnosť osem členov
Občianskej hliadky ( OH ) od začiatku októbra 2014
na základe Štatútu OH v prostredí MRK vo
Fiľakove. Už v prvých týždňoch absolvovali sedem
rôznych povinných školení a sľub podľa Štatútu OH
zložili pred Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove
29.01.2015.
Ich kancelária sa nachádza v objekte na ulici
Biskupická č. 4 vo Fiľakove („Podnikateľský
inkubátor“) a bola vybavená v rámci projektu
jedným notebookom a tlačiarňou. Z nenávratnej
dotácie na ich činnosť sa zabezpečuje aj vybavenie
členov OH (oblečenie a potrebné pomôcky).
Občianska hliadka predovšetkým dohliada na
dodržiavanie nočného pokoja celého mesta,
monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci
rómskej komunity (MRK) a voči väčšinovému
obyvateľstvu. Je nápomocná hliadke Obvodného
oddelenia Policajného zboru SR a Mestskej polícii.
Spolupracuje s organizátormi pri zabezpečovaní
kultúrnych a športových podujatí. Výkonom svojej
činnosti predchádza poškodzovaniu majetku
obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov
mesta. Je oprávnená pri spáchaní trestného činu,
alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú
slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila a takú
osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru OO PZ
SR alebo Mestskej polície.

Občianska hliadka tiež pravidelne kontroluje pohyb
maloletých detí v meste v neskorých večerných hodinách bez
prítomnosti rodičov. V spolupráci s OO PZ SR vo Fiľakove a
Mestskou políciou asistuje pri výkone kontroly maloletých
osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa
zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod.
na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú
alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné
návykové látky. Kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa
v danej lokalite a v meste počas vyučovania, zisťuje príčiny
ich neúčasti na vyučovaní a nahlasuje takéto prípady
mestskému úradu. Každé ráno zabezpečuje bezpečný
prechod školopovinných detí cez cestu. Občianska hliadka
monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok
komunálneho a stavebného odpadu Mestskému úradu vo
Fiľakove.
Vedenie Mesta Fiľakovo je s doterajšími výkonmi
Občianskej hliadky vo Fiľakove spokojné. Telefonický
kontakt na členov OH: 0908 05 13 26 alebo 0908 05 13 25
viac informácií o projekte:
http://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/informacie-oprojektoch/416-obcianske-hliadky-v-prostredi-mrk-vofilakove
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z
Európskeho sociálneho fondu v rámci OP ZaSI.
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PONUKA NA PRIAMY PRENÁJOM NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV
MESTO FIĽAKOVO, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo ponúka na priamy
prenájom nebytové priestory (NP) vo Fiľakove na Námestí Slobody v
budove bývalej mestskej knižnice o celkovej ploche 283,1 m2 v celku.
Nebytové priestory sa nachádzajú na 1. poschodí s osobitným vstupom a
sú technicky komplexne vybavené. K šiestim priestranným
miestnostiam s podlahovými plochami: 11,5 m2, 10,2 m2, 12,0 m2, 27,5
m2 a 11,6 m2 patria sociálne zariadenia, chodby, schodište, výťah a
mraziaci box. Dispozičné usporiadanie NP je nasledovné :

Cenové ponuky záujemcov treba doručiť do 15. apríla 2015 do 13.00
hod. v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – prenájom NP“ na
adresu :
Mestský úrad, odd. ekonomiky a majetku mesta, Radničná 25, 986 01
Fiľakovo.
Pozn.: Do ponuky záujemcov žiadame uviesť okrem výšky mesačného
nájomného za celé poschodie (bez režijných nákladov) aj účel využitia
nebytových priestorov a dobu prenájmu.
K o n t a k t : I n g . Va r g a , t e l : 0 4 7 4 3 8 1 0 0 1 k l . 1 2 4 ,
mob. 0915264290, e-mail: zoltan.varga@filakovo.sk
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