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Vo Fiľakove má kráľovský 
šport svoje miesto už vyše 
polstoročia.  Záujem medzi 
mladými neutícha. 7. strana

O šach je medzi 
mladými záujem

Počet kamier strážiacich ulice 
Fiľakova sa v poslednom roku 
zdvojnásobil. Výsledky sa už 
dostavili. 2. strana

Kamerový systém  
sa rozšíril

V mestskej knižnici prebehlo 
tradičné podujatie venované 
deťom. Nechýbali tvorivé 
dielne či kvíz. 5. strana  

Noc s Andersenom 
v knižnici
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Návštevníkom Fiľakovského 
hradu sa o  niekoľko týždňov 

naskytne nový pohľad na vstup do 
hradného areálu. Po novom ich 
bude vítať nová, umelecky zho-
tovená brána v  štýle priestorovej 
grafiky. Táto atrakcia bude jedinou 
svojho druhu v širokom okolí.

Pôvodná myšlienka na vyhoto-
venie umeleckej brány do hradu 
pochádza spred desiatich rokov. 
K jej realizácii však došlo až v tom-
to roku. Mesto bude stáť približne 
20-tisíc eur, ktoré použije z projek-
tu cezhraničnej spolupráce INTER-
REG, v  rámci ktorého v  minulom 
roku získalo takmer milión eur na 

revitalizáciu podhradia. Táto suma 
zahŕňa prípravné a  zemné práce, 
príprava podkladu, konštrukciu 
brány a samotné umelecké dielo.

Umeleckú bránu v  štýle 
priestorovej grafiky vyhotovuje tím 
okolo umelca Otta Szabóa, ktorý 
ju navrhol. Takmer šesťmetrová 

Návštevníkov hradu bude onedlho vítať nová atrakcia

brána bude vážiť približne jednu 
tonu a budú na nej vyobrazené dve 
proti sebe stojace skupiny jazdcov 
na koňoch. 

V súčasnosti je projekt vo fáze re-
alizácie, tím okolo Szabóa už bránu 
vyhotovuje. Na svojom mieste mala 
pôvodne stáť už v  polovici marca 

pri otvorení novej turistickej sezó-
ny, avšak nastali komplikácie pri jej 
technickom riešení. Vzhľadom na 
váhu brány, bolo pri jej riešení pr-
voradé zaistenie bezpečnosti. Brána 
sa napokon bude otvárať prostred-
níctvom elektromotora, odsúvať sa 
bude do ľavej strany. Pracovnému 
tímu sa tiež podarilo nájsť riešenie, 
pri ktorom bude grafika zmyslupl-
ná a estetická aj po jej odsunutí. 

Predpokladaný termín osadenia 
umeleckej brány je v  apríli. Netra-
dičná atrakcia tak bude návštev-
níkov hradu vítať už počas Noci 
múzeí.

Klaudia Kovácsová 

Na Deň učiteľov sa nezabudlo 
ani vo Fiľakove. V  stredu 28. 

marca prebehla v  sobášnej sieni 
mestského úradu slávnosť venova-
ná miestnym pedagógom. Počas nej 
vedenie mesta už tradične odovzda-
lo vybraným učiteľom významné 
ocenenie.

Oslavy Dňa učiteľov sa  zúčastni-
lo 28 pedagógov zo všetkých ma-
terských, základných aj stredných 
škôl pôsobiacich na území mesta. 
V  rámci programu sa predstavili 

detské folklórne súbory Jánošík 
a  Foncsik a deti z  materskej školy 
na Daxnerovej ulici. Každý zo zú-
častnených pedagógov, ktorí boli 
delegovaní riaditeľmi jednotlivých 
školských zariadení, dostali od mes-
ta malú pozornosť a kvet. 

Dvom z  nich sa ušlo významné-
ho ocenenia, plakety Jána Amosa 
Komenského. V tomto roku vedenie 
mesta ocenilo plaketami prácu Mgr. 
Lie Varga zo ZŠ Mocsáryho a  Ag-
nesy Tóthovej  DiS.art zo základnej 
umeleckej školy. Ich prácu zúčast-
neným predstavili prostredníctvom  
dvoch krátkych filmov. 

„Ocenením je pre mňa aj to, keď mi 
dieťa zo sociálne slabšej rodiny dá polo-
vicu svojho keksíka, alebo keď si taneč-
níčka z  Rakonce kúpi zo svojho vrec-
kového stuhu do vlasov k svojmu kroju. 

Mesto ocenilo prácu pedagógov
Deň učiteľov si v meste pripo-
mínajú každoročne. Plaketu 
Jána Amosa Komenského zís-
kali dve pedagogičky.

Za mnou stoja deti a  nemám pocit, že 
tá cena je moja. Bez detí by som nebola 
nikým. Ich snaha a snaha pedagóga byť 
vo svojom povolaní dobrý je evidentná 
vec, nerobíme to pre ceny. Napriek tomu, 
keď dostanem ocenenie, vyjde na povrch 
pokora, veľmi ma to vie dojať, že si ma 
vážia. Ďakujem,“ vyjadrila sa ocene-
ná Lia Varga. 

„Najviac uznania dostávam v prvom 
rade od žiakov a ich  rodičov, a násled-
ne od kolektívu. Aj touto cestou by som 
sa rada poďakovala nášmu riaditeľovi, 
Zoránovi Ardamicovi, ktorý ma na toto 
ocenenie navrhol, pretože to je dôkazom, 
že si cení moju prácu. Ďakujem aj mestu, 
ale nielen za ďakovnú plaketu, ale aj za 
časté pozvania na účinkovanie na mest-
ských podujatiach,“ doplnila ju laure-
átka Tóthová. 

Klaudia Kovácsová

Milí čitatelia! 

Prvé jarné 
číslo náš-

ho mesačníka 
dostalo nový 
vzhľad.  Zme-
ny sa týkajú 
nielen zovňaj-
ška novín. Fi-
ľakovské zves-
ti sa rozšírili 
aj o dve strany 
ako v maďarskom, tak aj v sloven-
skom jazyku. Naposledy u nás pre-
behli zásadnejšie zmeny na jar v 
roku 2015, a tak už nadišiel čas na 
inováciu. Rozšíriť strany novín bolo 
nutné, nakoľko sme v posledných 
vydaniach používali čoraz menšie 
písmo, keďže sme sa snažili písať o 
každom dôležitom dianí v našom 
meste. Pred tromi rokmi sme zvýšili 
počet výtlačkov z 1500 na 3500, od 
júla 2017 už tento počet narástol na 
3700. 

Našim cieľom je, aby Fiľakovské 
zvesti boli doručené do každej do-
mácnosti, aby naši čitatelia vedeli 
o aktuálom dianí v samospráve  a v 
celom meste.

Mgr. Andrea Illés Kósik 
šéfredaktorka

Náčrt novej brány - Otto Szabó.

Foto - kk
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Mestské zastupiteľstvo vo Fi-
ľakove prijalo 8. marca na 

svojom zasadnutí etický kódex vo-
lených predstaviteľov samosprávy. 
Pred zasadnutím schválil primátor 
Attila Agócs, v  rámci svojich kom-
petencií, aj  kódex pre zamestnan-
cov mesta. Fiľakovo je doposiaľ jedi-
nou samosprávou v širšom regióne, 
ktorá podobný dokument schválila. 
S  jeho prijatím súvisí aj schválenie 
prílohy k VZN o metodike poskyto-
vania dotácií z rozpočtu mesta.

Etický kódex volených pred-
staviteľov samosprávy a  kódex jej 
zamestnancov, definuje základné 
etické princípy a štandardy správa-
nia, ktoré sú očakávané od voleného 
predstaviteľa  alebo zamestnanca 
mesta pri plnení svojich povinností. 
Zároveň o týchto štandardoch in-
formuje občanov. Je dokumentom, 
ktorého prijatie ide nad rámec le-

gislatívnych povinností, v  dnešnej 
dobe ho však mesto považuje za 
vysoko aktuálny a žiadúci. 

Etický kódex bude slúžiť na ľah-
šie rozhodovanie sa zamestnan-
cov a  predstaviteľov samosprávy 
v  komplikovaných a  nejasných si-
tuáciách, pomôže pri predchádzaní 
konfliktov. Jasne definuje upred-
nostnenie verejného záujmu pred 
súkromným, stanovuje princípy na 
predchádzanie klientelizmu, rodin-
kárstva a  podobných nežiadúcich 
javov, ktoré sú v súčasnosti vysoko 
aktuálne a často diskutované.

S  prijatím kódexu úzko súvisí aj 
schválenie prílohy k  VZN z  roku 
2015 o metodike poskytovania 
dotácií z  rozpočtu mesta. Príloha 
predstavuje vyhlásenie člena za-
stupiteľstva alebo mestskej rady 
o  dodržiavaní stanovených princí-
pov pri odsúhlasovaní dotácii. Ide 

Etický kódex má prispieť k ďalšiemu 
zvýšeniu transparentnosti

predovšetkým o situácie, v ktorých 
sú poslanci alebo členovia rady či 
ich blízki rodinní príslušníci, pred-
staviteľmi alebo členmi štatutár-
nych orgánov organizácií, ktoré 
sa uchádzajú o  dotáciu z  mestskej 
kasy. V  takomto prípade, aby sa 
predchádzalo konfliktu záujmov, 
sa stanovilo, že poslanec alebo člen 
rady musí pred hlasovaním opustiť 
miestnosť a  nezúčastní sa hlasova-
nia. 

Oba schválené dokumenty majú 
prioritne prispieť k  ešte väčšej 
transparentnosti samosprávy, na 
ktorej si súčasné vedenie mesta od 
začiatku svojho volebného obdobia 
zakladá. Zároveň má prispieť k vyš-
šej etickej kultúre mesta. V  súčas-
nosti je Fiľakovo prvou samosprá-
vou v  širšom regióne, ktorá takýto 
etický kódex prijala.

Klaudia Kovácsová

Počet kamier v  kamerovom sys-
téme Fiľakova sa za posledný 

rok zdvojnásobil. Mesto má v  sú-
časnosti dohromady 24 otočných 
a  statických kamier, ktoré moni-
torujú dvaja pracovníci mestskej 
polície. Pri objasňovaní prípadov 
je im nápomocných aj 10 fotopascí. 
Tieto prostriedky pôsobia v  meste 
aj preventívne, čo sa odzrkadľuje 
na celkových počtoch prípadov či 
výraznom poklese počtu čiernych 
skládok.

S  kamerovým systémom má Fi-
ľakovo desaťročné skúsenosti. Pre-
vádzka prvých piatich kamier bola 
spustená v roku 2008. Ich počet sa 

až do roku 2016 postupne zvyšoval 
na 12. V minulom roku sa ich počet 
podarilo zdvojnásobiť. Do systé-
mu pribudlo 10 statických kamier, 
ktoré samospráva zakúpila z  vlast-
ných zdrojov, a  2 otočné kamery 
získané prostredníctvom výzvy 
ministerstva vnútra. Mestskej polí-
cii tak dnes slúži 10 otočných a 14 
statických kamier. Umiestnené sú 
prevažne v  centre mesta, na sídlis-
ku Farská lúka a monitorované sú 
aj prístupové komunikácie do mes-
ta. Okrem nich sú monitorované aj 
strategicky dôležité body, napríklad 
autobusová stanica, mestský cin-
torín, futbalový štadión, námestie, 

Počet kamier sa v uliciach mesta zdvojnásobil

Cieľom regionálneho značenia  
Regionálny produkt NOVO-

HRAD je zviditeľniť územie Novo-
hradu a  upozorniť na zaujímavé 
produkty či služby, ktoré vznikajú 
priamo v  našom regióne. Regio-
nálna značka zaručuje, že certifi-
kovaný produkt je jedinečný pre 
daný región, pochádza od miest-
neho výrobcu, využíva tradičné 
postupy a  miestne zdroje a  obsa-
huje podiel ručnej práce. Projekt 
bol podporený zo strany Úradu 
Banskobystrického samosprávne-
ho kraja. Prvá výzva k  predklada-
niu žiadostí o udelenie značky Re-
gionálny produkt NOVOHRAD bude 
vyhlásená v máji 2018. Výrobcovia 
z Novohradu by mohli svoje prvé 
certifikované produkty predstaviť 
už v lete tohto roku.

Informačný seminár pre poten-
ciálnych žiadateľov o  regionálnu 
značku sa uskutoční 9. apríla 2018 
v  priestoroch radnice v  Lučenci. 
Remeselníci a  výrobcovia sa na 
ňom dozvedia o  možnostiach zís-
kať pre svoje produkty a výrobky 
certifikát. Koordinátorom projek-
tu je Región Neogradiensis, z. p. o.. 

Bližšie informácie: produktno-
vohrad@gmail.com, henrietacema-
nova@gmail.com.

Henrieta Čemanová, 
MsÚ Lučenec

Regionálny produkt 
NOVOHRAD

okolie škôl a  mestských inštitúcií 
či mestský park. Od roku 2017 sú 
kamery prepojené cez optickú sieť, 
čo zaručuje vyššiu kvalitu prenese-
ného obrazu.

Kamery pomáhajú predovšet-
kým pri odhaľovaní dopravných 
priestupkov, požívaní alkoholic-
kých nápojov na verejnosti, žobraní 
či výtržnostiach. Od nového roka 
dohliadajú na kamerový systém 
dvaja zamestnanci, vďaka čomu 
mesto očakáva ďalšie zvýšenie poč-
tu prípadov zachytených a objasne-
ných cez kamerový systém. Popri 
kamerách je mestskej polícii nápo-
mocných aj 10 fotopascí, ktoré sú 
zamerané okrem spomenutých pre-
dovšetkým na zachytenie pôvodcov 
čiernych skládok. V merítku posled-
ných štyroch rokov sa potvrdilo, že 
tento systém pôsobí na obyvateľov 
aj preventívne. Odzrkadlilo sa to 
najmä v  celkovom počte prípadov 
za rok. Kým v roku 2014 mala mest-
ská polícia 1252 prípadov, v  roku 
2017 to bolo už iba 901. Výrazne 
klesol aj počet čiernych skládok.

Kamerový systém mesto plánuje 
rozširovať aj naďalej. Mestská po-
lícia má v  súčasnosti na posúdení 
ďalší projekt podaný na minister-
stvo vnútra. 

Klaudia Kovácsová 

Oznam o  výberovom 
konaní

Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 
986 01  Fiľakovo, vyhlasuje výbero-
vé konanie na jedno pracovné mie-
sto pracovníka Stavebného úradu.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu 
môžu písomnú žiadosť o prijatie do 
zamestnania doručiť osobne alebo 
zaslať poštou na adresu: Mesto Fi-
ľakovo, Mestský úrad, Radničná 25, 
986 01  Fiľakovo. Obálku označte: 

„VK Stavebný úrad“.
Výberového konania sa môžu 

zúčastniť iba záujemcovia, ktorí 
spĺňajú kvalifikačné predpokla-
dy.

Keďže sa jedná o dlhodobo otvo-
rené výberové konanie, termín 
výberového konania sa stanoví po 
prihlásení sa uchádzača. Prihláse-
ným uchádzačom budú zasielané 
pozvánky na výberové konanie.

Viac informácií sa dozviete na 
www.filakovo.sk alebo osobne na 
Mestskom úrade vo Fiľakove.

MsÚ FiľakovoIlustračné foto - filakovo.sk
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„Dieťa nasleduje príklad pedagóga, nie jeho 
učenie...“   

Počas februára navštívila dvoj-
členná delegácia z  Fiľakova 

poľské mesto Ustrzyki Dolne, kto-
ré ešte v  minulom roku požiadalo 
Fiľakovo o spoluprácu. Na oplátku 
by mala poľská delegácia navštíviť 
Fiľakovo v  máji, kedy plánujú sa-
mosprávy prebrať podmienky pod-
písania zmluvy o spolupráci. 

Fiľakovo bude mať pravdepodob-
ne nové partnerské mesto. Malo by 
ním byť približne 300 km vzdialené 
poľské mesto Ustrzyki Dolne. Poľ-
ské mesto požiadalo Fiľakovo o spo-
luprácu ešte v minulom roku. Vice-
primátor László Kerekes a poslanec 
mestského zastupiteľstva Dávid 
Mák preto strávili vo februári  dva 
dni u potenciálneho partnera. „Z 
mesta sme si priniesli veľmi pozitívne 
dojmy. Návšteva dokonca predčila naše 
očakávania,“ vyjadril sa viceprimátor 
Kerekes. 

Ustrzyki Dolne má približne 
rovnaký počet obyvateľov ako 

Fiľakovo. S  priľahlými aglomerá-
ciami je to však približne 18-tisíc. 
Fiľakovskej delegácii ukázali svoje 
základné a  materské školy, jasle, 
lyžiarske svahy, bežecké trate,  šta-
dión i miestne kúpalisko s  krytou 
plavárňou. „Je to mesto rovnakej ka-
tegórie ako sme my, a predsa sme videli, 
že aj poľské mestá sú ďaleko pred našimi 
slovenskými. Práve preto môže byť pre 
nás partnerstvo prínosné,“ povedal vi-
ceprimátor. Ako ďalej priblížil, i keď 
je v  meste pomerne nízka neza-
mestnanosť, väčšieho investora tam 
nemajú. „Najväčším zamestnávateľom 

Fiľakovská delegácia si z Poľska priniesla pozitívne dojmy
je mesto. Celkovo majú najzásadnejšie 
zisky z cestovného ruchu.“

Podľa viceprimátora príde poľ-
ská delegácia do Fiľakova v  máji 
počas Noci múzeí a  galérií. „Vtedy 
by sme dohodli aj podmienky nášho 
budúceho partnerského vzťahu,“ dopl-
nil Kerekes s  tým, že podpísaním 
zmluvy o  spolupráci by Ustrzyki 
Dolne pribudlo k  štyrom doteraj-
ším družobným mestám Fiľakova. 
Cezhraničná spolupráca by sa mala 
zameriavať predovšetkým na čer-
panie eurofondov.

Klaudia Kovácsová

V  piatok 9.marca si pripravili 
sviatočné popoludnie členky 

Klubu dôchodcov pri MsÚ. Na 
malej, ale veľkolepej akcii, sa nás 
zišlo vyše 60, takže sme sa do 
priestorov KD nezmestili a hľadali 
sme náhradné riešenie. V  ústre-
ty nám vyšiel riaditeľ ZŠ Školská 
Štefan Ujpál a  vedúca školskej 
jedálne Csilla Gallová. Pri dobrej 
hudbe Gejzu Márkuša sme sa vý-
borne zabavili. 

Ďakujeme ešte raz vedeniu 
školy za priestory, kuchárkam za 
dobrú večeru, pánovi primátorovi, 
že nás prišiel pozdraviť, Gejzovi 
za zábavu, ženám z  Banyaklubu 
za pomoc a   podnikateľom, či fir-
mám za bohatú tombolu, ktorá 
naše ženy tiež veľmi potešila. Na 
ďalšie obdobie už pripravujeme 
niekoľko pekných výletov za kul-
túrou i  poznávaním nášho Slo-
venska. Kto chce vedieť viac, nech 
príde v  pondelok alebo v  stredu 
popoludní do priestorov nášho 
klubu (vo Vigade).                                          

Elena Lipničková, vedúca KD

Nový výbor Mestskej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov  

pripravil svoje veľké tradičné pod-
ujatie.  

V sobotu 10. marca sa v priesto-
roch telocvične ZŠ Štefana Ko-
háriho II. zišlo 140 účastníkov 
a hostí osláv MDŽ a všetci si uži-
li príjemné popoludnie a   večer. 
Nechýbali pekné vystúpenia diev-
čat zo ZŠ na Školskej ulici a   detí 
z DFS Szederinke z domácej školy, 
príhovory primátora mesta Atti-
lu Agócsa a  predsedu MsO Juraja 
Jelíneka, neodmysliteľné červené 
karafiáty, čokoládky i  kartičky 
s pozdravom. 

V  mene všetkých účastníkov 
vyjadrujeme poďakovanie za pre-
požičanie priestorov a  pomoc 
pri ich príprave riaditeľovi školy 
Rolandovi Bozóovi a   ostatným 
zamestnancom školy, kuchárkam 
zo školskej jedálne za veľmi chut-
nú večeru, našim hudobníkom 
skupine MAG TRIO za skvelú 
zábavu a  všetkým, ktorí akokoľ-
vek prispeli k zdarnému priebehu 
osláv. 

Veľká vďaka patrí aj mestu Fiľa-
kovo za finančnú podporu podu-
jatia  a  mnohým našim sponzorom 
za pekné ceny do tomboly.                                                                                                   

 Edita Jelíneková, MsO JDS

Fiľakovskí dôchodcovia 
oslávili MDŽ

Pedagogičkou je už takmer štvrťstoro-
čie – v škole aj mimo nej. V Malej 

Rakonci a  Rakonci učí deti a  mládež 
tancu a tradíciám, v  speváckych 
skupinách Galáris a Foncsik aj spevu. 28. 
marca si za svoju pedagogickú činnosť 
mohla prevziať uznanie mesta, ďakovnú 
plaketu J. A. Komenského. Varga Lia 
zastáva názor, že cenu si zaslúži každý 
pedagóg, ktorý učí úprimne a s láskou.

Vo Fiľakove ťa poznajú vďaka 
Rakonci. Objavuje sa folklór aj 
v tvojej pedagogickej činnosti? 
 - V roku 1994 som založila odborný 
krúžok s názvom Cimbora. Učíme sa 
ľudové piesne, riekanky, hovoríme 
si rozprávky, oboznamujeme sa 
so zvykmi a tradíciami, ktoré si 
následne zahráme, pozeráme staré 
záznamy, spoznávame hudobné 
nástroje. Celá trieda sa pripravuje 
na súťaže, nakoniec súťažiť idú 
len tí, ktorí sú pripravení a  ktorí 
aj chcú samozrejme – to je veľmi 
dôležité. Pripravujem deti aj na 
súťaže v  speve ľudových piesní 
a  v  prednese ľudových rozprávok. 
Napriek tomu, že si myslím, že sa 
do toho vyznám, stále sa učím, čo sa 
deťom hodí.
Svojich žiakov na súťaže nie 
len pripravuješ, ale ty sama si 
organizátorkou. 
 - V roku 2000 sme si sadli štyria – 

Károly Bolla, Sándor Princz, Tünde 
Benko a  ja –, že by bolo dobré 
zorganizovať regionálnu súťaž 
v  speve ľudových piesní, ktorá 
presiahne aj do Maďarska. Tento 
rok plánujeme už osemnásty 
ročník súťaže „Počul si zvesť...?“. 
S kolegyňami Tünde Benko a Lívia 
Csicsman ju organizujeme pod 
záštitou občianskeho združenia 
Pro Schola Nostra, ale pomáha 
nám celá škola. Mojou srdcovou 
záležitosťou je aj súťaž v  prednese 
ľudových rozprávok, ktorej školské 
kolo organizujem s  kolegyňou 
Valériou Mihály.
Ako učiteľka na prvom stupni sa 
zaoberáš žiačikmi deň čo deň. Ako 
vyzerá práca v  triede v  škole 21. 
storočia?
 - Učím už dvadsiaty štvrtý rok, 
čiže môžem povedať, že každá 
generácia je iná. Pedagóg sa musí 
v rámci metodiky a príprav deťom 
prispôsobiť a neustále sa vzdelávať. 
Dnešná generácia je zrýchlená, túži 
po vedomostiach, ale na druhej 
strane je povrchná – všetko chce 
dosiahnuť rýchlo. Našou úlohou je 
proti tomu bojovať. V  tom sú mi 
nápomocné roky praxe, to, čo som 
odkukala od svojej mamy a snažím 
sa skúšať aj nové metódy. Našťastie 
sa zaoberám s  deťmi rôznych 
vekových skupín aj mimo školy, 

takže mám skúsenosti.
Základnú školu Lajosa Mocsáryho 
navštevuje veľa detí zo sociálne 
slabých rodín. Ako sa dá v  rámci 
jednej triedy a  vyučovacej hodiny 
súčasne vyriešiť integrácia slabších 
žiakov a  rozvíjanie schopností 
nadaných detí? 
 - Dá sa to iba v prípade, ak pedagóg 
deti spozná, každé jednotlivo. 
V  rámci práce v  triede rozvíjame 
rôzne čiastkové oblasti podľa toho, 
kto je v  čom dobrý. Na druhej 
strane robíme veľa činností, kedy 
deti pracujú spolu a  následne sa 
spolu tešia z  úspechu. Kým sme 
došli do štvrtého ročníka, podarilo 
sa mi docieliť, aby aj samotné deti 
vedeli v  čom sú dobrí.  K  tomu 
je potrebné to, aby pedagóg 
nebol obmedzovaný a pri výučbe 
nesledoval 45 minút, ale dieťa. Ešte 
jedna dôležitá vec: Dieťa nasleduje 
príklad pedagóga, nie jeho učenie. 

Mgr. Andrea Illés Kósik
Preklad: dszl
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Študentské divadlo Apropó pôsobiace pri 
Gymnáziu a ZO Csemadoku vo Fiľakove pra-

cuje už 25 rokov s novými a novými generáciami 
žiakov.  V réžii divadla boli uvedené na scénu hry 
vo viacerých žánroch, počnúc od prozaických až 
po hudobné a  tanečné, ale robili sa aj literárne 
večere, a  na základe dosiahnutých výsledkov 
a  odozvy obecenstva môžeme konštatovať, že 
úspešne.  Za viac ako 20-ročné pôsobenie si vy-
tvorili vlastný štýl pre ktorý je typický, že s mla-
díckym humorom a originálnymi nápadmi uvedú 
na scénu aj najvážnejšie a  najtragickejšie témy.  
Hry súboru pramenia z  učiva literatúry a  v  ty-
pickom študentskom a mladíckom prevedení sa 
dostávajú pred obecenstvo.

Divadlo sa môže pýšiť nespočetnými úspechmi 
získanými doma, ale aj v zahraničí. Na Jókaiho 
Dňoch v  Komárne viackrát získali hlavnú cenu, 
ale aj na rôznych festivaloch v Maďarsku si vybo-
jovali najvyššie ocenenia.

Medzi doterajšími hrami súboru sú rôzne 
spracovania rozprávok, balád, dramatizovaných 
hier na základe Jánosa Aranya, Sándora Petófi-
ho, Frigyesa Karinthyho, Shakespearea a  iných 
autorov, bábkové divadlá pre škôlkarov a  ma-
lých školákov, ale vystúpili už aj s básnicko - hu-
dobnými predstaveniami na počesť Gyulu Illyésa, 
Endre Adyho, Attilu Józsefa a iných spisovateľov 
a básnikov.

Činnosti súboru napomáha v  súčasnosti už 
stály tím odborníkov. Scénu a  kulisy navrhuje 
Fero Mráz, slovenský karikaturista a  maliar, 
kostýmy navrhuje Jana Bialová, akademická ma-
liarka, a dramaturgiu už niekoľko rokov tvoria 
Attila Mizser, básnik a spisovateľ a Zsuzsa Szvo-
rák, učiteľka maďarčiny. Choreografiu už roky 
nacvičuje so súborom István Énekes, ľudový ta-
nečník a choreograf. Vedúcou skupiny je Katalin 
Gáspár, učiteľka gymnázia. Režisérkou súboru 
je už takmer tri desaťročia, viacnásobne ocene-

ná ako najlepšia  režisérka a učiteľka gymnázia, 
Zsuzsa Szvorák, zároveň aj držiteľka ceny „Mics 
Károly“ za celoživotné dielo.

V  roku 2013 popri úspechoch Apropó znovu 
nastúpili na scénu aj malí herci, žiaci osemroč-
ného Gymnázia vo Fiľakove. Nanovo vzniklo 
detské divadlo Zsibongó. Hoci vystupujú iba 5 
rokov, už dvakrát získali diamantovú cenu ako 
uznanie toho, že dva roky po sebe uviedli na scé-
nu najlepšiu detskú divadelnú hru v celoštátnom 
meradle.

Vlaňajší rok priniesol pre obidva súbory ob-
rovské úspechy. Detské divadlo Zsibongó s hrou 

„Fúzy“, na základe Jánosa Aranya,  a  študentské 
divadlo Apropó s hrou „Veľký zošit“, na základe 
spisovateľky Ágoty Krištóf, si vybojovali uznanie 
odborníkov a „zinkasovali“ najvyššie ocenenia na 
celoštátnych festivaloch. Tieto úspechy je možné 
dosiahnuť iba vďaka priebežnej a vytrvalej práci.  

Zsuzsanna Szvorák

Študentské divadlo Apropó a Zsibongó

Levické ATLANTIS CENTRUM patrí do sie-
te jedinečných zážitkových centier, ktoré 

poskytuje Vzdelávanie interaktívnym spôsobom 

Zážitky školákov

Na našej ZŠ na Školskej ulici radi súťažíme 
a radi vyhrávame. Preto sme sa s očakáva-

ním zapojili aj do ankety na sociálnej sieti „DeLa-
Vie Kids pre školy”. Splnili sme všetky uvedené 
kritériá pre účasť v  súťaži a  potom ostávalo už 
len dostať ju do povedomia našich žiakov, rodi-
čov a priateľov školy, aby nám udelili svoj hlas.
Hlasovali sme naozaj usilovne, najmä keď sme sa 
dočítali, že DeLaVie KIDS je optimálnou kom-
bináciou pôvodného švajčiarskeho bylinkového 
komplexu a  siedmich druhov vitamínov s  pri-
daným vápnikom a horčíkom. Dávka vitamínov 
a  energie sa žiačikom v  zimnom období veru 
zíde.

A vyhrali sme! Radosť bola veľká, keď už o pár 
dní navštívil našu školu  Vitamindrink tím a ob-
chodný zástupca Tomáš Tóth nám odovzdal vyše 
360 chutných ovocných  nápojov pre všetkých 
žiakov školy. Skvele sme si pochutili a  posilnili 
naše zdravie, preto aj touto cestou ďakujeme za 
každý jeden hlas do súťaže.

 Mgr. Diana Szabová,  ZŠ Školská 

Vitamindrink pre všetky deti 

Zápis prvákov
Školský úrad vo Fiľakove oznamuje, že zá-

pis prvákov do základnej školy na školský rok 
2018/2019 sa uskutoční jednotne vo všetkých 
základných školách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta v posledný aprílový týždeň, a to 25. 
a 26. apríla 2018 (streda a štvrtok) od 14:00 do 
17:00 hod. 

Upozorňujeme rodičov, že zákonný zástup-
ca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky a vykonať zápis 
v stanovenom termíne. Žiadame Vás, aby ste 
na zápis prišli podľa možnosti s dieťaťom a 
pri zápise predložili rodný list dieťaťa a Váš 
občiansky preukaz. 

Peter Fehér, Školský úrad Fiľakovo

V tomto školskom roku sme na Základnej ško-
le na Školskej ulici už niekoľkokrát privítali 

predškolákov z  fiľakovských materských škôl 
– našich budúcich žiakov. Na jeseň prišli so svo-
jimi učiteľkami do telocvične podporiť terajších 
prvákov  na  ich slávnostnom pasovaní za žiakov 
školy. 

V zime sa niekoľko škôlkarov zúčastnilo aj na 
našom tradičnom detskom karnevale. V  sprie-
vode rodičov prišli ďalšie deti na tvorivé popo-
ludnie, kde si pod vedením učiteliek Mgr. Silvie 
Koroncziovej a  Mgr. Jaroslavy Sojkovej kreslili 
a  vyrobili prívesky. Rodičov zatiaľ priestormi 
školy a  odbornými učebňami previedla zástup-
kyňa Mgr. Andrea Fehérová a riaditeľ školy Mgr. 
Štefan Ujpál.

V utorok 13. marca 2018 sme v našej telocvični 
privítali predškolákov opäť na Zimnej školskej 
olympiáde. Šikovné deti z Jabĺčkovej, Slniečkovej  
a Včielkovej triedy si však aj pre nás pripravili 
pekné tanečné vystúpenia. Potom si zmerali sily 
v rôznych olympijských disciplínach, zatancovali 

Zimná olympiáda pre predškolákov

si spolu so školákmi a na záver  získali pamätnú 
olympijskú medailu a občerstvenie. Na jar nav-
štívime materské školy s  detským divadielkom, 
ktoré s  mladšími žiakmi nacvičuje na dramatic-
kom krúžku učiteľka Mgr. Katarína Snopková.

Ďakujeme rodičom, predškolákom a učiteľ-
kám z MŠ na Štúrovej a z MŠ na Daxnerovej uli-
ci vo Fiľakove za aktívnu účasť na našich podu-
jatiach. Všetkých srdečne pozývame na ZÁPIS 
PRVÁKOV do našej školy v dňoch 25. a 26. apríla 
2018 popoludní. Tešíme sa na vás!

Mgr. Diana Szabová, ZŠ Školská

ako aj zábavu a  relax. Na vlastné oči sa o  tom 
presvedčili žiaci prvého stupňa našej školy na ex-
kurzii v pondelok 12. marca 2018. V priestoroch 
Atlantis centra mali možnosť cez množstvo inte-
raktívnych objektov spoznávať fyzikálne a  prí-
rodné javy. V skafandri kozmonauta si posedeli 
v kabíne rakety, na chvíľu sa stali pasažiermi Ti-
taniku. Svoju technickú zručnosť, predstavivosť,  
trpezlivosť aj tvorivosť využili pri technických 
a matematických hlavolamoch, úlohách a hrách. 
Zaujal ich aj dúhový svet obrovských bublín, ako 
aj 9D simulátor, vďaka ktorému sa povozili na 
kolotoči, či boli súčasťou rozprávky.

Radosť a  nadšenie z  objavovania a zaujíma-
vých hier v  očiach detí boli skvelou odmenou 
nielen pre deti samotné, ale aj pre nás, pedagógov.

Mgr. Alena Cigániková, ZŠ FL s VJS
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Po ročnej prestávke sa Mestská knižnica vo 
Fiľakove znovu zapojila do celoslovenského 

podujatia „Noc s Andersenom“. Hlavná myšlienka 
tejto udalosti pochádza z Čiech, kde ju organizu-
jú už od roku 2000. 

V  dnešnej dobe digitalizácie, kedy klasické 
knižky a  čítanie podliehajú veľkej konkurencii, 
sa pracovníci knižníc pokúšajú zaujať aj tých naj-
menších. Cieľom tejto akcie je, aby deti zavítali 
do knižnice a získali tam zážitky, vďaka ktorým 
sa sem rady aj v  budúcnosti vrátia. Špecifikom 
fiľakovskej verzie bolo, že prebehla na dvakrát. 
Osobitne pre deti s  materinským jazykom slo-
venským a maďarským. Knihovníčky sa záujem 
detičiek snažili vzbudiť zážitkovou metódou, 
a  to čítaním rozprávok v  detskom kútiku, tvo-
rivými dielňami, detskými piesňami či napína-
vým kvízom, vďaka ktorému si tí najšikovnejší 

Noc s Andersenom v Mestskej knižnici

Mnohí z Vás sa určite pýtajú, čím sa zaobe-
rajú pracovníci Hradného múzea mimo 

turistickej sezóny, kým je hrad zatvorený. Tých 
činností je mnoho. Popri múzejníckej a  doku-
mentátorskej práci, prezentácii múzea na výsta-
vách cestovného ruchu, tvorenia nových či ak-
tualizácie už existujúcich publikácií pre turistov 
v  rôznych jazykoch, je to napríklad získavanie 
financií na rast a rozvíjanie hmotných a nehmot-
ných hodnôt nášho mesta. 

Na rok 2018 chystá inštitúcia 9 rôznych pro-
jektov, z  ktorých dva už s  určitosťou podporí 
Fond na podporu umenia. Zámerom prvého 
s názvom „Sprístupnenie podzemných priestorov pod 
fiľakovským hradným vrchom“ je zmapovanie uda-
lostí a miestneho diania vo Fiľakove počas obdo-
bia II. svetovej vojny a sprístupnenie získaných 
informácií širokej verejnosti v rámci novej ex-
pozície. Inštalovaná bude v  jednom z protiletec-
kých úkrytov pod fiľakovským hradným vrchom, 
ktoré múzeum slávnostne otvorí na Noc múzeí 
a galérií 19. mája 2018. Cieľom druhého projektu 
s názvom „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgov-

Čím sa zaoberajú pracovníci múzea mimo 
turistickej sezóny?

cov od Tekova po Gemer – zborník príspevkov z medzi-
národnej konferencie“  je vydanie druhého dielu sé-
rie publikácií s názvom Discussiones Filekienses. 
Jedná sa o dvojjazyčný zborník aktualizovaných 
príspevkov medzinárodnej odbornej konferencie 
usporiadanej 13.–14. septembra v roku 2011 vo 
Fiľakove. 

Zámerom knihy je prezentácia výsledkov ar-
chívneho, pamiatkarskeho, historického a lite-
rárnohistorického výskumu týkajúceho sa života 
najvýznamnejších dejateľov rodín Koháryovcov 
a  Coburgovcov. S  touto témou súvisí aj publi-
kácia maďarskej bádateľky Evy Szirácsik, PhD., 
ktorej slovenský preklad vydá  inštitúcia pod 
názvom „Štúdie ku koháryovským majetkom v Novo-
hradskej stolici“ z vlastných zdrojov.

Na odsúhlasenie podpory pre ďalšie zaujímavé 
projekty zamerané na múzejnú a knižničnú čin-
nosť (akvizícia múzea a  knižnice, usporiadanie 
nasledujúceho ročníka Fiľakovských hradných 
hier, kultúrne poukazy, a i.) ešte čakáme. 

Mgr. Lucia Deák Szőke

Preventívne protipožiarne 
kontroly

Mestský úrad Fiľakovo oznamuje 
občanom, že na základe povere-

nia primátora mesta, zahajuje preventív-
ne protipožiarne kontroly nehnuteľností. 
Účelom preventívnych protipožiarnych kon-
trol podľa §-u 23 zákona NR SR č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskor-
ších predpisov je preverovanie dodržiavania 
povinností ustanovených v tomto zákone. 
Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, 
v  zmysle §-u14 zákona NR SR č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskor-
ších predpisov, je povinný umožniť kontrol-
nej skupine protipožiarnu prehliadku svojej 
nehnuteľnosti s výnimkou obytných priesto-
rov. 

Pri prehliadkach sa kontroluje predovšet-
kým suterén domu, pivnice, povaly, garáže 
a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. 
Vykonané kontroly majú zvyšovať úroveň 
zabezpečenia preventívnej protipožiarnej 
ochrany. Ich účelom je upozorniť majiteľov 
na možné nedostatky, zapríčiňujúce vznik 
požiarov a  poradenstvo v  oblasti protipo-
žiarnej prevencie pre občanov.

Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom 
záujme umožnili kontrolnej skupine prehliad-
ku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri pre-
hliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky 
členov kontrolnej skupiny.

Kontroly budú vykonávať dvojčlenné kon-
trolné skupiny, zložené z členov dobrovoľné-
ho hasičského zboru. Kontrolné skupiny sa 
pri kontrole preukazujú občianskym preu-
kazom a oprávnením na výkon činnosti, resp. 
poverením preventivára mesta, podpísaným 
primátorom mesta.

Kontroly budú vykonávané na základe 
harmonogramu, spracovaného pre jednotli-
vé ulice mesta, pondelok a v stredu od 15:00 
do 18:00 a v sobotu od 09:00 do 13:00 hod.

Predbežný harmonogram kontrol pre uli-
ce v  roku 2018 bude zverejnený v  nasledov-
nom vydaní a na internetovej stránke mesta.

MsÚ Fiľakovo 

vybojovali pekné darčeky. Nakoniec však nikto 
neodišiel s prázdnymi rukami. 

Dvojhodinové podujatie prebehlo 16. a  23. 
marca a my môžeme len dúfať, že snaha padla na 
úrodnú pôdu a s malými návštevníkmi sa v kniž-
nici znovu stretneme.

Mgr. Lucia Deák Szőke, HMF

Významné 
kultúrne 
podujatia 

vo Fiľakove  
v apríli 2018

do 11. 05. 2018

Autorská výstava 
Jozefa Jacsmenyí-
ka s názvom „Pot-
ulky so štetcom“

Miesto: Mestské 
vlastivedné múzeum 

– galéria

Organizátor: 
Hradné múzeum vo 

Fiľakove

do 11. 05. 2018

Výstava „Spomien-
ka muránskej 

kameniny“

Miesto: Fiľakovský 
hrad – Bebekova 

veža

Organizátor: Hradné 
múzeum vo Fiľakove 

Spoluorganizátor: 
Banícke múzeum v 

Rožňave

02. 04. 2018 / 10:00

Palócka Veľká noc na 
Fiľakovskom hrade

Miesto: Hradné nádvorie

Organizátor: Mestské 
kultúrne stredisko vo 

Fiľakove

Spoluorganizátori: Hrad-
né múzeum vo Fiľakove, 
MO Csemadok vo Fiľa-
kove, Verejnoprospešné 

služby Fiľakovo

27. 04. 2018 / 16:30

Iván Mándy včera 
a dnes

Rozhovor s redak-
torom Ferencom Dar-
vasim, pri príležitosti 
100. jubilea narode-
nia Ivana Mándyho.

Miesto: Mestská 
knižnica vo Fiľakove

Organizátor: Hradné 
múzeum vo Fiľakove

25. 04. 2018 / 15:00

Svetový deň tanca 
– Tanečný dom pre 

deti

Miesto: MsKS – 
Spoločenská sála

Organizátori: 
Mestské kultúrne 

stredisko vo Fiľakove 
a Detský folklórny 

súbor Jánošík
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Od roku 2008 je budova Nezá-
budky otvorená pre klientov, 

zamestnancov, príbuzných, verej-
nosť a pre všetkých, ktorí potrebujú 
poradiť, pomôcť alebo zistiť postup 
pri vybavovaní žiadostí o poskyto-
vanie sociálnych služieb zamera-
ných na seniorov a zdravotne ťažko 
postihnuté osoby.

Pred 10 rokmi sa začala nová 
etapa v poskytovaní sociálnych slu-
žieb v meste Fiľakovo. Samozrejme, 
predchádzalo tomu obdobie prípra-
vy projektu a samotná prestavba a 
dostavba budovy do terajšej podo-
by. Vedenie mesta dávnejšie pocho-
pilo, že je potrebné myslieť nielen 
na obyvateľov v aktívnom veku, 
ale aj na tých, ktorí majú svoj zenit 
za sebou a sú odkázaní na pomoc 
ostatných. Pochopilo, že nestačí 
starému a chorému človeku pri-
niesť obed, ale že tento človek po-
trebuje celodennú opateru, prístup 
k lekárom, k službám, potrebuje 
milé slovo a pocit, že nie je zbytoč-
ný. Za týmto účelom boli založené 
aj neziskové organizácie – najskôr 

„Amália“ a následne Nezábudka,  
aby tak bola vytvorená garancia, že 
budova bude slúžiť na prevádzku 
sociálnych služieb.    

Začiatky vôbec neboli ľahké. V I. 
etape (r. 2008) bola sprevádzkova-
ná časť A, ktorá zahŕňala ubytova-
cie priestory (izby) pre 32 klientov, 
spoločenskú miestnosť, provizórne 
kancelárie vyčlenené z izieb na prí-
zemí a jednu kuchynku pre ohrev 
jedla.  Až následne (v II. etape) 
v  roku 2009 bola sprevádzkovaná 
ostatná časť budovy (tzv. časť B), 
v  ktorej sa rozšírili ubytovacie ka-
pacity na 53 miest, bola otvorená 
vlastná stravovacia prevádzka s je-
dálňou, kancelárie, šatne, umyvár-
ne a podkrovný priestor využívaný 
ako sklad a archív. Priestory bolo 
treba zariadiť a splniť materiálne, 
technické a personálne podmienky 
na registráciu sociálnych služieb v 
súlade s vtedajšou legislatívou. 

Organizáciu trápili finančné 
problémy. Bolo treba zaistiť jej 
zaradenie do systému sociálnych 
služieb a tým pravidelný príjem vo 
forme príspevkov najskôr z VÚC a 
neskôr priamo dotáciami z úrovne 
ministerstva práce, soc. vecí a ro-
diny. V prvých dvoch rokoch preto 
muselo finančne pomôcť aj mesto. 

Po stanovení pravidiel vo finan-
covaní, stabilizácii zamestnancov 
a prijatí podmienok pre normálne 
fungovanie, dozrel čas na rozširo-
vanie sociálnych služieb, zvyšova-
nie ich kvality a upevňovanie posta-
venia organizácie v rámci ostatných 
organizácií mesta. V súčasnosti po-
skytuje Nezábudka terénne sociál-
ne služby – opatrovateľská služba, 
prepravná služba, jedáleň, pobytové 
služby pre seniorov a ZŤP osoby v 
zariadení pre seniorov a v zariade-
ní opatrovateľskej služby, v prípade 
voľných kapacít poskytuje odľahčo-
vaciu službu a vykonáva základné 
sociálne poradenstvo. Organizácia 
je taktiež držiteľkou akreditácie 
na realizáciu kurzov opatrovania 
a vykonáva ošetrovateľské úkony 
na základe zmluvy so všeobecnou 
zdravotnou poisťovňou. N.o. má 
zavedený systém manažérstva kva-
lity a je zriaďovateľom sociálneho 
podniku. 

Podrobné údaje zo štatistiky sú 
predmetom výročných správ, ale 
pre zaujímavosť uvádzame zopár 
čísel. Za 10 rokov nastúpilo do za-

riadenia 273 klientov, z toho 195 
žien, z prvých 17 klientov žijú štyria, 
najstaršia klientka má 96 rokov a 
štyria klienti sú nad 90 rokov. V za-
riadení žijú klienti, ktorí sa k nám 
dostali priamo z ulice, ale aj klienti, 
ktorí majú VŠ vzdelanie. Každoroč-
ne rastie počet klientov opatrova-
teľskej služby a jedálne. 

Na tom, že Nezábudka vyko-
náva svoju činnosť 10 rokov, má 
zásluhu viacero osobností. Sú to 
bývalý primátor Jozef Agócs a čle-
novia vtedajšieho mestského zastu-
piteľstva, ktorí pretavili myšlienku 
mať vlastný domov dôchodcov do 
reality, potom sú to prvé riaditeľky 
n.o. Amália a Nezábudka, členovia 
správnej rady n.o., poslanci, odbor-
ní zamestnanci mesta, firmy, ktoré 
sa na stavbe podieľali, a všetci, ktorí 
nejakým spôsobom prispeli k tomu, 
že projekt výstavby a sprevádzko-
vania zariadenia bol úspešný.

V súčasnosti treba poďakovať 
aktuálnemu vedeniu mesta, poslan-
com, mestským organizáciám a 
kultúrnym inštitúciám a ostatným 
podporovateľom organizácie, po-
trebné je vyzdvihnúť spoluprácu 
so zdravotníckou firmou EKMED, 
ktorá zabezpečuje zdravotnú sta-
rostlivosť, lieky o ostatné zdra-
votnícke pomôcky pre klientov, 
poukázať na dobré vzťahy so ško-
lami, ktoré sú vždy ochotné prispieť 
kultúrnym programom a omladiť 
naše spoločenstvo. Teší nás záujem 

Nezábudka, n.o., oslávila desať rokov svojej činnosti 

klubu dôchodcov a MO Jednoty dô-
chodcov, ktorí sa aktívne zapájajú 
do našich aktivít. Vďační sme člen-
kám ženského speváckeho zboru 
Melódia, ktoré vždy dokázali urobiť 
zo sviatku Mesiaca úcty k  starším 
dôstojnú oslavu. Počas dní dobro-
voľníctva vítame študentov gym-
názia a členov sociálnej komisie pri 
mestskom zastupiteľstve. Oceňuje-
me ústretovosť úradu práce, s po-
mocou ktorého sme sa stali zamest-
návateľom hlavne znevýhodnených 
ľudí na trhu práce. Vyslovujeme 
vďaku firmám a jednotlivcom, ktorí 
na nás každoročne nezabúdajú pri 
asignácii 2 % dane. Zároveň ďaku-
jeme a hlboko si vážime všetkých 
ostatných, ktorí  nejakým spôso-
bom prispeli k napredovaniu orga-
nizácie.  

V organizácii pôsobí kolektív 
pracovníkov, ktorým patrí vďaka 
za obetavú, profesionálnu  a vysoko 
kvalitnú prácu. Bez spolupatričnos-
ti a súdržnosti týchto ľudí by nebolo 
možné poskytovať služby klientom 
na tak vysokej úrovni, bez nich by 
to všetko nemalo zmysel. 

Budúcnosť organizácie je vo zvy-
šovaní kvality poskytovaných slu-
žieb, posúvaní jej možností k rozši-
rovaniu ďalších služieb, zvyšovaní 
profesionality zamestnancov for-
mou neustáleho vzdelávania a ma-
ximálneho ľudského prístupu k tým, 
ktorí sú na jej služby odkázaní. 

Ing. Mária Veliká, riaditeľka 

V Ý Z V A

Občania Fiľakova aj celého  re-
giónu si 11. marca 2019 pri-

pomenú 370. výročie narodenia  
krajinského sudcu Uhorska, hrdinu 
protitureckých bojov, posledného 
fiľakovského hradného kapitána, 
staviteľa františkánskeho kostola 
a kláštora vo Fiľakove, zakladateľa 
škôl a  mecenáša chudobných žia-
kov, grófa Štefana Koháryho II..

Mesto Fiľakovo, Hradné múzeum 
vo Fiľakove, františkánsky kláštor 
a Občianske združenie KOHÁRY, 
chcú pri tejto príležitosti spoloč-
ným úsilím postaviť sochu grófa 
pred rímskokatolíckym kostolom na 
námestí pomenovanom po ňom.  

Občianske združenie KOHÁRY 
na financovanie nákladov zorga-
nizovalo verejnú zbierku predajom 
predmetov – kariet v Hradnom mú-
zeu vo Fiľakove a  u  Agnesy Husz-

tiovej v cene 5 €  za kus v období 
1. 7. 2017 – 30. 6. 2018.  Registrové 
číslo verejnej zbierky je 603-2017-
005884.

Ďalšie formy podpory: • pouká-
zaním 2 alebo 3 % dane (tlačivá 
na Mestskom úrade vo Fiľakove 
v klientskom centre alebo u Ing. Es-
tefána v kancelárii č. 7).
Údaje potrebné na poukázanie 2 
alebo 3 %  dane: IČO: 37826999, 
právna forma: Občianske zdru-

ženie, obchodné meno: KOHÁRY, 
sídlo: Hlavná12, PSČ: 986 01, obec: 
Fiľakovo.
• alebo zaslaním dobrovoľnej sumy 
na účet: SK29 5200 0000 0000 1747 
7091. 

Prosíme vás, podporte našu inicia-
tívu!

Mgr. Attila Agócs, PhD.
Mgr. Viktória Tittonová,PhD.

páter Jakub                                                            
Ing. Ladislav Estefán

Foto - Nezábudka n.o.
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Vážení občania, milí priatelia Zeme. Dňa 20 
apríla 2018 mesto Fiľakovo v  spolupráci 

s miestnymi školami organizuje Deň Zeme. Ak-
ciu môžu podporiť všetci, ktorým nie je ľahostaj-
né životné prostredie v  našom meste - darova-
ním stromov alebo sa zapojiť a pridať pomocnú 
ruku. 

Prosíme váš záujem dopredu nahlásiť na MsÚ 
do termínu 13. apríla 2018 na: Referát životné-
ho prostredia a investícií (kanc. č. 9 na prízemí 
u Mgr. Sebastiána Gáspára), na tel. č. 047/43 
81 001 alebo na e-mail sebastian.gaspar@filako-
vo.sk, kde vám poskytneme podrobnejšie infor-
mácie.

Sebastián Gáspár, MsÚ

Deň Zeme
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Fiľakovskí futbalisti odštartovali jarnú časť 
súťaže úspešne. Po prvom odloženom zápa-

se nastúpili proti ťažkému súperovi v  podobe 
mužstva z  Námestova, ktoré sa im podarilo 
zdolať s výsledkom 2:0. Nový tréner mužstva 
János Vízteleki je s výsledkom spokojný. 

„Premárnili sme síce jednu jedenástku, čo trocha tím 
pribrzdilo, po našom druhom góle sme však jednoznač-
ne diktovali tempo zápasu,“ vyjadril sa tréner. Ako 
dodal, chlapci sa na sezónu pripravovali najmä 
v hale, počasie im na umelom trávniku dovolilo 
trénovať len zriedka. „Máme celkom nový tím, preto 
potrebujeme ešte nejaký čas, aby sme sa úplne zohra-
li,“ doplnil s tým, že jeho prvoradou ambíciou je 
udržať Fiľakovčanov v tretej lige.

„Čaká nás veľký boj o  záchranu v  tretej lige. Tým-
to víťazstvom sme však urobili prvý krok,“ povedal 
predseda FTC Attila Visnyai. Dodal, že na tri-
búny chcú prilákať viac divákov. „Budeme mať 
dobré domáce zápasy – Lučenec, Banská Bystrica a po-
dobne. Určite sa bude na čo pozerať,“ zakončil.

Zostava Fiľakova - jarná časť sezóny 2017/18: 
Brankári: Aleksa Tojagič, Ivan Hudec, Dávid Kol-
pasky. 
Obrancovia: Kornel Telek, Robert Juhász, Lazar 
Knieževič, Stefan Knieževič, Marko Cvetkovič. 
Stredopoliari: Štefan Rubint, Eugen Bari, Matej 
Fajd, Štefan Lazsík, Patrik Husanik, Martin Karásek, 
Peter Drozd, Dejan Strniša. 
Útočníci: Richard Farkas, Erik Urbančok, Marko 
Püspöky. 

Klaudia Kovácsová

Futbalisti odštartovali 
jarnú časť víťazstvom

Tréningy sa delia na teoretickú a  praktickú 
časť. „Podrobne analyzujeme naše odohraté partie, 
alebo preberáme teóriu šachových otvorení,  kombiná-
cie, stratégie a  koncovky pomocou odbornej  literatú-
ry a  dostupných programov pre PC. Literatúrou nás 
zásobuje tréner mládeže Alexander Szamos, za čo mu 
ďakujeme. A, samozrejme, hráme šach,“ hovorí Klein 
s úsmevom. Ako ďalej dodá, v  tíme panuje pria-
teľská atmosféra. Z  družstva vyzdvihol výkony 
A. Szamosa, Ferenca Frinka, Tomáša Ádáma a z 
juniorov Jána Alexandra Gréča či Lucky Kapičá-
kovej. „Je to vychádzajúca hviezda slovenského šachu, 
je reprezentantka Slovenska. Na konte má tituly maj-
sterky Európskej únie, majsterky Slovenska vo svojej 
vekovej kategórii do 10 rokov. Teraz sa chystá na maj-
strovstvá sveta do Albánska. V tíme máme však viacero 
šikovných hráčov.“ 

Medzi mladými záujem o šach pretrváva. „Dô-
ležitá je však podpora rodičov, šach nie je lacný špás. 
Turnaje vychádzajú aj cez 150 eur, ktoré si musia  
hráči hradiť sami,“ doplní Klein. Napriek tomu, že 
majú kvôli financiám oklieštené možnosti, flintu 
do žita nehádžu. „Financie poskytnuté mestom nám 
vykrývajú čiastočné náklady družstva. Osobnostný 
rast si musíme hradiť sami. My sme však veľmi vďační 
vedeniu mesta a FTC za všestrannú finančnú aj ma-
teriálnu pomoc.“ 

Čo sa týka budúcich cieľov, Klein je realis-
ta. V prvej lige hrajú podľa jeho slov tímy, ktoré 
majú angažovaných profesionálnych hráčov zo 
zahraničia, za čo im platia štartovné aj viac ako 
50 eur za zápas či ďalšie benefity. „Takýmto tímom 
je v rámci našich pomerov takmer nemožné konkuro-
vať. Ostávame preto pri zemi. Snažíme sa neustále 
zlepšovať, chceme, aby sa naši juniori prebojovali do 
A mužstva. Potom sa pokúsime dopracovať k najvyšším 
priečkam druhej ligy,“ dodá Klein s tým, že pre nové 
posily je klub stále otvorený. „Veľmi radi uvítame 
všetkých, ktorí majú o tento šport záujem,“ zakončí.  

Klaudia Kovácsová

História šachu sa vo Fiľakove začala písať v 60. 
rokoch minulého storočia. Mesto malo vte-

dy šachové družstvo Kovosmalt Fiľakovo. „V tej 
ére bol aktívny napríklad Vincent Benč. Ja som vtedy 
bol začínajúci hráč, v družstve som hral už ako 12-roč-
ný,“ hovorí Peter Klein, vedúci šachového oddielu 
FTC. Po úspešných  70. a 80. rokoch sa v meste 
počas ďalších rokov šach nehrával. „Niektorí sme 
v tom čase hrávali za Lučenec, Rimavskú Sobotu alebo 
za tímy z Maďarska.“ 

V 90. rokoch začal kráľovský šport vo Fiľako-
ve opäť ožívať a  v  súčasnej podobe funguje ne-
pretržite od roku 2007. Za posledných 11 rokov 
zaznamenal oddiel FTC množstvo úspechov. 

„Hrávali sme dokonca aj prvú ligu, darilo sa nám 
obsadzovať popredné priečky.“ Zloženie družstva 
sa však postupom času menilo. „Viacerí hráči po 
skončení štúdia odišli kvôli práci z Fiľakova. Ďalším, 
žiaľ, podlomené zdravie nedovolí sa zapojiť do súťaže 
a  iní, veľmi kvalitní hráči, nastupujú len na domáce 
zápasy. Hráčom vieme preplatiť len niektoré výdavky, 
napríklad cestovné náklady. Nedá sa preto v žiadnom 
prípade hovoriť o zisku, u nás je to čisto o láske k šachu,“ 
hovorí Klein. Napriek tomu sa oddielu darí držať 
v druhej lige a umiestňovať sa v hornej polovici 
priečok. „Niekedy sa podarí umiestnenie aj v  prvej 
trojke,“ dodá. 

V súčasnosti má fiľakovský šachový oddiel pri-
bližne 25 aktívnych členov, od detí až po dôchod-
cov. Trénujú dvakrát týždenne v budove Klubu. 

„Počas rekonštrukcie budeme trénovať na ZŠ Školská 
a zápasy budeme hrať na ZŠ Farská lúka v priestoroch 
bývalého CVČ.“ 

Šach má svoje miesto na poli fiľakovské-
ho športu niekoľko desaťročí. V súčasnos-
ti sa v  rámci FTC tomuto kráľovskému 
športu aktívne venujú necelé tri desiatky 
hráčov. 

Fiľakovský šachový oddiel poľuje na najvyššie 
priečky druhej ligy

Foto - JM/mynovohrad.sme.sk
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Agóčová Valéria Fiľakovo 0 170,20 170,20
Albertová Božena Mlynská 411/85 166,47 166,47
Anderová Viktória Železničná 38 243,07 243,07
Balázs Alexander Biskupická 12 4,56 209,00 213,56
Baláž Gabriel Farská lúka 70 15,04 232,80 247,84
Balážová Gyöngyike Daxnerova 73 194,00 194,00
Balážová Katarína Fiľakovo 0 438,00 438,00
Balážová Mária Jána Bottu 8 329,80 329,80
Balog Dezider Fiľakovo 0 30,00 851,43 881,43
Balog Gabriel Farská lúka 52 247,80 247,80
Balog Ján Obrancov mieru 22 96,40 908,13 1004,53
Balog Koloman Kpt. Nálepku 1 723,10 723,10
Balog Koloman ml. Kpt. Nálepku 1 222,50 222,50
Balog Norbert Jána Bottu 3 478,00 478,00
Balog Roland Biskupická 29 174,60 174,60
Balog Štefan Lučenecká 35 12,55 741,44 753,99
Balogová Eva Husiná 81 206,13 206,13
Balogová Gabriela Biskupická 13 280,80 280,80
Balogová Ida Jána Bottu 10 439,76 439,76
Balogová Kristína Lučenecká 35 768,82 768,82
Balogová Mária Továrenská 6 50,57 357,14 407,71
Balogová Žaneta Baštová 13 185,20 185,20
Barányi Ernest Daxnerova 36 123,10 38,80 161,90
Barányiová Erika Mocsáryho 4 174,60 174,60
Barányiová Eva Biskupice, J.Dózsu 232,80 232,80
Bari Alexander Železničná 9 9,60 155,60 165,20
Bari Eugen Sládkovičova 13 1031,13 1031,13
Bari Július Farská lúka 42 170,20 170,20
Bari Koloman Farská lúka 84 6,00 155,20 161,20
Bari Pavol Parková 15 15,60 182,72 198,32
Bari Róbert Šíd 290 160,05 160,05
Bari Vojtech Jána Bottu 4 486,80 486,80
Bariová Adriana Biskupická 31 383,73 383,73
Bariová Anna Baštová 23 81,32 1178,55 1259,87
Bariová Anna Fialková 19 388,00 388,00
Bariová Diana Fiľakovo 0 232,80 232,80
Bariová Hviezdoslava Baštová 16 768,58 768,58
Bariová Ingrid Tulipánová 15 232,80 232,80
Bariová Juliana B.S. Timravy 35 5,34 202,65 207,99
Baros Atila Daxnerova 77 213,40 213,40
Belovec Tibor Šimonovce 154 170,20 170,20
Berki Arpád Puškinova 8 747,88 747,88
Berki Rudolf Biskupická 27 240,00 240,00
Berki Tibor Železničná 38 220,80 220,80
Berky Róbert Jána Bottu 16 291,00 291,00
Berkyová Estera Biskupická 3 174,60 174,60
Berkyová Lucia Fiľakovo 0 185,20 185,20
Biyik Zora 1.mája 32 33,06 155,20 188,26
Bodóová Ingrid Parková 17 232,80 232,80
Bogdán Emil Tulipánova 17 273,31 273,31
Bogdán Július Fiľakovo 0 8,96 155,20 164,16
Bogdán Oto Jilemnického 55 161,10 161,10
Bogdáňová Gizela Daxnerova 73 163,93 163,93
Bogdáňová Katarína Farská lúka 84 322,30 322,30
Bogdáňová Mária Železničná 18 170,20 170,20
Bogdánová Oľga Jána Bottu 18 341,00 341,00
Bogdáňová Veronika Fiľakovo 0 167,39 167,39
Bohóová Adriana Jilemnického 41 1015,67 30,00 1045,67
Bohóová Eva Švermova 7 460,40 460,40
Bohóová Mária Železničná 9 309,80 309,80
Boletini Aneta Kvetná 4 403,75 426,80 830,55
Botoš Anton Radničná 6 200,20 200,20
Botoš Július Mlynská 13 86,86 155,20 20,00 262,06
Botoš Ľudovít Parková 15 192,94 192,94
Botoš Róbert Šávoľská cesta 42 200,20 200,20
Botoš Róbert Puškinova 2 461,28 461,28
Botoš Vojtech Farská lúka 84 36,56 135,80 172,36
Botošová Hilda Farská lúka 58 262,80 262,80
Botošová Irena Fialková 19 32,16 186,86 10,00 229,02
Botošová Silvia Jána Bottu 8 240,30 240,30
Botošová Valéria Fialková 23 402,00 402,00
Bozó Attila Biskupická 52 36,91 421,23 458,14
Bozóová Ingrid Železničná 18 185,20 185,20
Bredár František Šávoľská cesta 76 129,30 38,80 168,10
Budai Kamil Puškinova 3 211,54 672,63 884,17
Budai Koloman Puškinova 3 389,07 389,07
Bystrý Jozef Mocsáryho 10 219,60 219,60
Csík Viliam Mlynská 15 493,64 20,00 513,64
Csík Zsolt Biskupická 12 26,66 313,00 339,66
Csupori Tomáš Obrancov mieru 5 228,29 228,29
Csupori Tomáš Partizánska 36 36,66 155,20 191,88
Czakó František Gorkého 5 89,25 407,66 496,91
Čaba Attila Školská 10 18,24 155,20 173,44

Čemerová Terézia Biskupická 27 174,60 174,60
Čík Alojz Daxnerova 73 397,00 397,00
Čík Koloman Fiľakovo 0 388,60 388,60
Číková Ildikó Jána Bottu 6 300,00 300,00
Daniel Ján Biskupická 90 207,00 207,00
Daniel Štefan Jánošíkova 10A 368,95 270,95 639,90
Daniová Angelika Panické Dravce 40 174,60 174,60
Daniová Edita Jána Bottu 12 191,60 191,60
Daniová Margita Jilemnického 9 7,90 289,70 297,60
Daniová Mária Fiľakovo 0 370,40 370,40
Daniová Priška Biskupická 20 154,60 80,00 234,60
Danyi Eduard Daxnerova 73 457,60 457,60
Danyi Peter Železničná 40 232,68 232,68
Danyi Vojtech Farská lúka 9 12,40 505,91 518,31
Danyiová Diana Fiľakovo 0 212,80 212,80
Danyiová Edita B.S. Timravy 32 465,56 465,56
Danyiová Edita Obrancov mieru 16 194,59 194,59
Danyiová Eleonóra Fiľakovo 0 415,40 415,40
Danyiová Eva Železničná 40 425,50 425,50
Danyiová Gizela Železničná 9 170,20 170,20
Danyiová Ibolya Podhradská 25 277,80 43,30 321,10
Danyiová Mária Fiľakovo 0 167,59 167,59
Danyiová Monika Tajovského 3 723,47 512,62 1236,09
Danyiová Žofia Moyzesova 29 6,40 868,69 875,09
Deme Patrik Továrenská 1882 44,88 123,90 168,78
Dombi Rudolf Mocsáryho 4 212,80 212,80
Dombiová Diana Železničná 7 174,60 174,60
Dorková Zlatica Fiľakovo 0 174,60 174,60
Duru Monika Daxnerova 77 37,24 194,00 231,24
Erent Róbert Nám. Slobody 14 291,00 291,00
Esztergomi Gabriel Parková 8 6,00 223,10 229,10
Fajd Tibor Fialková 6 91,50 358,50 450,00
Farkaš Dezider Fiľakovo 0 174,00 174,00
Farkaš Dezider ml. Fiľakovo 0 208,90 208,90
Farkaš Dušan Fiľakovo 0 344,80 344,80
Farkaš Ladislav Záhradnícka 5 261,90 261,90
Farkaš Roman Železničná 9 479,20 479,20
Farkašová Andrea Jána Bottu 10 448,00 448,00
Farkašová Csilla Radničná 10 355,40 355,40
Farkašová Klára Mocsáryho 6 403,00 403,00
Farkašová Mária 1. Mája 74 33,10 232,80 265,90
Fehér Ondrej Fialková 11 403,30 223,10 12,49 19,92 658,81
Fekete Eduard Biskupická 197 226,00 226,00
Feketeová Alžbeta Radzovce 383 956,80 956,80
Ferková Irena Železničná 18 81,80 1127,05 1208,85
Fertö Zsolt Jána Bottu 1 20,00 160,00 180,00
Fertöová Gertrúda Jána Bottu 1 196,66 196,66
Filka Miroslav Parková 3 170,20 170,20
Fukasz Igor Daxnerova 12 595,21 595,21
Galamb Július Jilemnického 43 243,64 243,64
Galamb Július Šíd 208 172,52 172,52
Gašparová Erika Fiľakovo 0 170,20 170,20
Gazsiová Anna Železničná 7 170,20 170,20
Geňa Ladislav Daxnerova 75 5,92 404,80 410,72
Geňová Terézia Jilemnického 5 655,40 655,40
Gényová Hilda Parková 3 204,60 204,60
Gényová Judita Farská lúka 86 162,70 162,70
Gergely Karol Železničná 14 312,00 312,00
German Alexander Fiľakovo 0 325,40 325,40
Germanová Veronika Fiľakovo 0 170,20 170,20
Görči Rudolf B.S. Timravy 27 203,49 203,49
Gruľová Mária Tulipánova 9 90,10 829,95 920,05
Gulyáš Ladislav Farská lúka 40 224,70 224,70
Hangoni Peter Jána Bottu 4 170,20 170,20
Hangoniová Melinda Fiľakovo 0 475,40 475,40
Hangoniová Noema Jána Bottu 4 200,20 200,20
Hangoniová Rozália Moyzesova 16 474,30 474,30
Helmeš Jozef Biskupická 29 36,75 226,20 262,95
Hercegová Eleonóra Farská lúka 76 11,84 185,20 197,04
Horváth Koloman 1.Mája 35 258,33 10,00 233,00 501,33
Horváth Augustín Baštová 17 1377,08 1377,08
Horváth Ján Fiľakovo 0 44,50 608,60 653,10
Horváth Jozef Farská lúka 84 239,48 239,48
Horváth Norbert Továrenská 1 8,79 174,00 182,79
Horváthová Alžbeta Fiľakovo 0 185,20 185,20
Horváthová Andrea Biskupická 15 164,90 164,90
Horváthová Angela Mlynská 13 890,57 890,57
Horváthová Edita Biskupická 12 322,80 322,80
Horváthová Gyöngyi Biskupická 12 291,98 291,98
Horváthová Helena Čsl. armády 38 83,26 87,00 170,26
Horváthová Judita Továrenská 1 216,27 216,27
Horváthová Silvia Fiľakovo 0 170,20 170,20
Horváthová Tünde Mlynská 13 232,80 232,80
Horváthová Veronika Jesenského 18 46,80 170,20 217,00
Hronec Ľubomír Jesenského 9 171,90 469,58 641,48
Hronec Ľubomír ml. Jesenského 9 300,00 300,00
Ibošová Zdena Fiľ. Kováče 76 227,80 30,00 257,80
Illéš Aladár Čajkovského 7 955,91 955,91
Illéš Augustín Železničná 40 38,90 310,40 349,30
Illéš Dezider Čajkovského 5 168,58 706,06 874,64
Illéš František Puškinova 2 1026,28 1026,28
Illéš Jozef Čajkovského 7 526,00 526,00
Illéš Ondrej Šíd 77 441,80 441,80
Illéš Tibor Farská lúka 5 75,06 281,35 30,00 386,41
Illéš Zoltán Farská lúka 76 373,70 373,70
Illéšová Eva Farská lúka 68 232,80 232,80
Illéšová Mária Obrancov mieru 2 485,10 485,10
Jakab Zoltán J. Kalinčiaka 31 36,95 574,66 611,61
Jakabová Katarína 1. Mája 78 26,88 161,50 188,38
Jakabová Viera Moyzesova 37 232,80 232,80

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov mesta Fiľakovo

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých výška daňových nedoplatkov k 31.12.2017 
presiahla u fyzickej osobe (FO) 160,00 EUR a u právnickej osobe (PO) 1.600,00 

EUR je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu daní a poplatku opráv-
ňuje §52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskor-
ších predpisov. Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov sa uskutočňuje za účelom 
vytvorenia morálneho tlaku správcu daní a poplatku na týchto daňových dlžníkov 
s   cieľom dosiahnuť odstránenie nedoplatkov. Následne po zverejnení zoznamu 
mesto zaháji vymáhanie nedoplatkov v zmysle daňového poriadku. Posledná aktua-
lizácia tohto zoznamu sa uskutočnila ku dňu uzávierky tlače 15.03.2018.  

Vysvetlivky ku skratkám: DzN – daň z nehnuteľnosti; KO – poplatok za odpady;   
         P – daň za psa; UVP – daň za užívanie verejného priestranstva

                         Nedoplatok - Elmaradás (EUR)        Spolu-
 Meno - Név                      Ulica - Utca                  DzN-IA      KO-HI           P-EA UVP-HA   Összesen

                         Nedoplatok - Elmaradás (EUR)        Spolu-
 Meno - Név                      Ulica - Utca                  DzN-IA      KO-HI           P-EA UVP-HA   Összesen
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Jaraba Ján Nám. Slobody 8 24,96 310,40 335,36
Jónášová Renáta Fiľakovo 0 170,20 170,20
Jónáš Ján Farská lúka 62 192,24 192,24
Jónáš Ján Továrenská 15 100,95 529,19 630,14
Jónáš Zsolt Fiľakovo 0 162,70 162,70
Jónášová Anna Jána Bottu 14 300,25 300,25
Jónášová Denisa  Fiľakovo 0 330,05 330,05
Jónášová Erika Fiľakovo 0 215,20 215,20
Juhász Ján Nám. Slobody 18 1587,92 19,40 1607,32
Juhász Jozef Farská lúka 70 205,25 205,25
Kalicsák Jaroslav Farská lúka 62 17,04 97,00 99,00 213,04
Kalocsaiová Erika Farská lúka 60 185,20 185,20
Kaločaiová Mária Radničná 6 143,36 466,00 609,36
Kaločay Pavol Farská lúka 66 213,40 213,40
Kaločay Pavol Železničná 38 106,70 66,00 172,70
Kapša Peter Veľké Dravce 216 346,10 174,60 520,70
Kapša Peter ml. Veľké Dravce 216 165,00 165,00
Kapšová Elza Veľké Dravce 216 165,00 165,00
Kapuváryová Ružena Železničná 9 232,80 232,80
Kapuváryová Zuzana Daxnerova 75 8,88 155,20 164,08
Kerestešová Magdaléna B.S. Timravy 65 70,36 116,40 186,76
Keresztes Štefan Egreš 2 40,53 277,80 318,33
Kiss Ladislav 1.mája 46 7,01 375,29 382,30
Kiss Zoltán Tajovského 20 1573,90 1573,90
Kojnoková Alžbeta Biskupická 31 345,30 20,00 365,30
Kökény Aladár Daxnerova 73 188,40 188,40
Kökény Jozef Daxnerova 73 8,88 465,20 474,08
Kökény Róbert Rúbanisko III, LC 310,40 310,40
Kökény Tibor Továrenská 8 409,10 409,10
Kökényová Katarína Lučenec 0 232,80 232,80
Koreň Zoltán Štúrova 9 176,20 176,20
Koroncziová Irena Šávoľská cesta 56 283,22 116,40 399,62
Koška Vladimír Fabianka 2034, LC 925,74 925,74
Kótai Vojtech Baštová 17 268,91 268,91
Kovácsová Kristína Sládkovičova 13 168,82 168,82
Kovácsová Andrea Farská lúka 78 243,92 243,92
Kováčová Veronika Železničná 34 320,10 320,10
Kristianová Viviána Fiľakovo 0 64,83 58,20 360,00 483,03
Krištóf Alexander Jána Bottu 10 170,20 133,24 303,44
Krnáčová Alena Farská lúka 30 174,60 174,60
Krpeľan Jaroslav B.Bartóka 16 153,29 525,08 678,37
Krpeľan Ľubomír st. Farská lúka 74 364,04 364,04
Lali Alfonz Daxnerova 77 5,92 174,60 180,52
Lali Ervin Farská lúka 86 3,00 232,80 235,80
Lázárová Monika Farská lúka 82 205,30 205,30
Magyarová Beáta Parková 1 271,60 271,60
Maksi Zsolt Čamovce 99 12,54 299,40 311,94
Márton Tünde Farská lúka 84 232,80 232,80
Mártonová Henrieta Farská lúka 62 17,52 132,92 33,00 183,44
Melicher Ivan Ing. Rúbanisko II, LC 253,26 253,26
Mező Michal J.Kráľa 4 1007,19 407,40 1414,59
Mihalčiaková Tatiana Uderiná 70 355,59 355,59
Mihalik Ondrej Čsl. armády 38 884,74 884,74
Mihályová Magdaléna Biskupická 25 21,12 246,50 267,62
Molnár Róbert Kpt. Nálepku 13 21,80 462,17 30,00 513,97
Molnár Tibor Rázusova 4 357,83 29,10 20,00 406,93
Molnárová Agnesa Tajovského 26 81,86 526,00 607,86
Molnárová Edita Mocsáryho 2 185,20 185,20
Molnárová Eva Daxnerova 77 226,22 226,22
Molnárová Eva Hajnáčka 429 287,03 287,03
Molnárová Judita Železničná 9 22,40 220,30 242,70
Molnárová Katarína Mocsáryho 2 19,52 213,40 232,92
Murko Ivan Belina 89 166,06 166,06
Nosáľ Branislav Tulipánova 27 177,89 170,20 167,90 515,99
Nosáľová Eva Veľká Paka 316 196,89 196,89
Odler Emil Šávoľská cesta 28 356,70 356,70
Ökrösová Marta Daxnerova 77 245,20 245,20
Oláh František Baštová 18 526,00 526,00
Oláh Ján Baštová 19 300,30 300,30
Oláh Ladislav Jilemnického 46 48,75 679,28 728,03
Oláh Ľudovít Daxnerova 75 388,00 388,00
Oláh Ondrej Sládkovičova 13 232,80 232,80
Oláh Róbert 1. mája 74 19,20 174,60 193,80
Oláh Tibor Baštová 33 119,35 60,00 179,35
Oláh Vojtech Železničná 9 174,60 174,60
Oláhová Adriana Daxnerova 73 310,90 310,90
Oláhová Angelika Baštová 18 672,60 672,60
Oláhová Aurélia Daxnerova 77 310,30 310,30
Oláhová Irena Fiľakovo 0 543,06 543,06
Oláhová Magdaléna Fiľakovo 0 347,90 347,90
Oláhová Mária Fiľakovo 0 315,30 315,30
Oláhová Mária Jilemnického 20 25,50 1000,64 20,00 1046,14
Oláhová Stanislava Fiľakovo 0 185,20 185,20

Oláhová Tímea Daxnerova 73 203,70 203,70
Oláhová Tünde Čamovce 160 543,10 543,10
Oláhová Zuzana Jilemnického 5 266,01 250,70 516,71
Pálka Lóránt Farská lúka 76 213,79 221,00 434,79
Parádi Marek Biskupická 31 443,57 443,57
Péter Jozef Baštová 16 162,49 162,49
Petreje Petra Továrenská 11 171,72 171,72
Póczošová Žófia Ružová 45 224,00 224,00
Pokovai František Jána Bottu 16 388,00 388,00
Pokovaiová Eva Farská lúka 58 194,00 194,00
Popescuová Katarína Hollého 1 132,80 132,00 264,80
Porteleki Atila  Daxnerova 77 317,20 317,20
Porteleky Ladislav Štúrova 24 200,20 200,20
Portelekyová Alžbeta Radničná 10 36,26 141,14 177,40
Pustaiová Gizela Štúrova 5 573,31 2,50 575,81
Pusztaiová Nasťa Fiľakovo 0 200,20 200,20
Pusztaiová Viola Daxnerova 73 170,20 170,20
Rácz Erik Podhradská 25 174,60 174,60
Rácz Rudolf Sládkovičova 13 3,20 192,70 195,90
Rácz Vojtech Podhradská 25 99,67 637,85 737,52
Rácz Zoltán Torgau 193,09 181,20 374,29
Ráczová Judita Továrenská 1 270,43 270,43
Ráczová Margita Tulipánova 30 149,16 53,35 202,51
Ráczová Sabina Farská lúka 82 725,13 725,13
Radič Koloman Puškinova 2 1372,81 1372,81
Reichart Renáta Baštová 8 263,00 263,00
Rubint Štefan Mládežnícka 4 174,47 174,47
Ruszó Elemír 29. augusta 1 220,20 220,20
Ruszóová Ružena Fiľakovo 0 221,38 221,38
Schneider Róbert Hviezdoslavova 61 10718,85 58,20 10,00 10787,05
Schneiderová Veronika Kalajova 3 1116,76 77,60 10,00 1204,36
Stehlík Vojtech Biskupická 50 455,52 10,00 465,52
Szabó Marek Biskupická 3 265,30 30,00 295,30
Szajko Róbert Baštová 6 531,00 20,00 551,00
Szajkó Štefan B.S. Timravy 12 1260,86 1260,86
Szajkó Vojtech Radničná 4 626,06 626,06
Szajková Agáta Jilemnického 45 677,57 677,57
Szajková Katarína Baštová 9 242,24 66,00 308,24
Szajková Katarína Daxnerova 77 251,53 251,53
Szalai Július B.S. Timravy 17 60,72 193,40 254,12
Szentendreiová Agnesa Biskupická 80 89,00 77,60 166,60
Széplaki Róbert Kukučínova 17 555,60 555,60
Szilágyi Ondrej JUDr. B. Němcovej, LC 310,62 310,62
Szókontor František Šávoľská cesta 11 362,51 362,51
Šárközi Richard Dúžavská 9, RS 433,78 433,78
Šimon Peter 1.mája 15 194,00 194,00
Šinglárová Andrea Fiľakovo 0 359,80 359,80
Šuhajová Veronika Farská lúka 54 19,92 266,00 198,00 483,92
Töröková Adriana Sládkovičova 13 266,55 266,55
Tóth Richard Farská lúka 32 132,80 99,00 231,80
Tóthová Estera Farská lúka 58 50,46 155,20 205,66
Trelák Ján Hviezdoslavova 33 447,32 447,32
Trelák Zsolt Farská lúka 84 162,70 162,70
Trenková Alžbeta Daxnerova 73 185,20 185,20
Ujeská Zdenka Štúrova 4 38,80 33,00 120,00 191,80
Urbančoková Aneta Baštová 8 33,90 526,00 559,90
Váradi Dezider Farská lúka 68 32,04 185,20 217,24
Váradiová Andrea Daxnerova 75 185,20 185,20
Váradiová Mária Fiľakovo 0 1005,58 1005,58
Váradiová Mária B.S. Timravy 22 175,50 175,50 
Várady Alojz Bulhary 95 170,20 170,20
Váradyová Aneta Fiľakovo 0 486,44 486,44
Váradyová Henrieta Biskupická 12 18,24 371,70 389,94
Váradyová Júlia Železnčná 38 181,50 181,50
Vargová Petra Mgr. Partizánska 25 166,36 166,36
Vass Jozef Biskupická 3 135,80 121,00 256,80
Végešiová Rozália Jilemnického 48 235,67 235,67
Végh Otto 1.mája 38 722,31 389,89 1112,20

DROP OIL s.r.o. Černyševského 23 
Brat. - Petržalka

3901,76 3901,76

FESTAP, s.r.o. Hattalova 2, 
Bratislava

21052,90 21052,90

FIREZ s.r.o. Šávoľská cesta 1 
Fiľakovo

2329,44 22,50 44,60 2396,54

SARANDA s.r.o. Lietavská 2, 
Bratislava

7800,26 7800,26

SYNERGY INVEST-
MENT LLC

Wilmington 
Deleware, USA

2023,39 2023,39

Z BIAL M&K, s.r.o. Hviezdoslavova 13 2504,70 60,00 2564,70

Fülek város adóslistájának közzététele

Fülek városa, mint a helyi adókat és illetékeket kezelő hatóság az adók kezeléséről 
szóló többször módosított Tt. 563/2009. sz. törvény 52. §-a értelmében nyilvá-

nosságra hozza azon adósok listáját, akiknél az adóhátrálék 2017.12.31-hez megha-
ladja a természetes személyek esetében a 160,00 eurót, valamint a jogi személyeknél 
az 1.600,00 eurót. Az adóslista közzétételének célja, hogy az adókat és illetéket keze-
lő hatóság erkölcsi nyomás gyakorlásával elérje az adósoknál a fennálló adóhátrálék 
törlesztését. A lista közzétételét követően a város megkezdi az adósságok behajtását 
az adó kezeléséről szóló törvény alapján. A lista legutolsó aktualizálása a lapzárta 
napján 2018.03.15-én fejezödött be.

A rövidítések magyarázata:  IA – ingatlanadó; HI – hulladékilleték; 
   EA – ebadó; HA – helyhasználati adó
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 Názov - Megnevezés       Sídlo - Székhely           DzN-IA         KO-HI       P-EA UVP-HA   Összesen

Právnické osoby – Jogi személyek

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Társasházak lakóközösségei

J.Bottu 6-8  1.923,00
Železničná 38-40  724,36
Železničná 7-9  1055,43
FILBYT s.r.o., 1. Mája 11, Fiľakovo
ako správca RD na J. Bottu 1143/18   715,71
Spoločenstvo Mocsáryho 12-14   114,50
SVB F3, Fiľakovo, Farská lúka 62 
za byt.dom č. 58-64  2.266,77

SVB a n.p., 
Daxnerova-Bottova-Biskupická  23.268,42
ako správca BD :
Biskupická č. 10-12   1.581,28
Daxnerova 73-77  14.486,78
J.Bottu 10-12  2.059,07
J.Bottu 14-16  2.429,98

Nedoplatok z titulu poplatku za odpady – Hulladékilleték-elmaradás


