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Oslávili sme 765-ku
Bohatú škálu pripravených programov počas trojdňových 
osláv 765. výročia prvej písomnej zmienky o meste 
Fiľakovo navštívilo niekoľko tisíc návštevníkov nielen z 
Fiľakova a okolia, ale aj zo zahraničia. Kultúrne programy, 
v ktorých vystupovali medzi inými rozliční predstavitelia 
slovenského a maďarského folklóru, obľúbení interpreti 
populárnej hudby, hosťujúci humoristi a divadelníci z 
Maďarska, boli sprístupnené divákom v hradnom areáli, v 
priestoroch Domu kultúry' Klub či Mestského kultúrneho 
strediska. Vigado bolo miestom aj pozoruhodnej výstavy 
mladého fotografa Zoltána Schnelczera, kým koncertná 
sála Základnej umeleckej školy ponúkala výstavu 
výtvarných prác „mladých um elcov  z jednotlivých škôl 
Fiľakova a jeho okolia na tému „Fiľakovo - moje mesto". 
Na krásne upravenom dvore Novohradského turisticko- 
informačného centra v sprievode kultúrneho programu a 
ukážky tradičných výrobcov bola otvorená Fiľakovská 
palócka galéria. O dobrú náladu v uliciach mesta sa 
postaralo „tzv. kultúrne komando" pozostávajúce zo žiakov 
a učiteľov základnej umeleckej školy a členov 
fiľakovského mužského speváckeho zboru. Na ulici 
Hlavnej a Podhradskej v rámci Fiľakovského jarmoku 
ponúkali svoje výrobky rôzni predajcovia a remeselníci. 
Na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, 
ktoré uctil svojou prítom nosťou aj prezident SR Ivan 
G a šp a ro v ič , sa  z ú č a s tn il i  a j m in is te r  pôd o 
h o spodárstva  Zsolt Šimon a n iek to rí poslanci 
Banskobystrického samosprávneho kraja.
Boli na ňom udelené verejné 
uznania mesta za dlhoročnú 
tvorivú prácu a rozvojovú 
činnosť v prospech mesta. Na 
svoje si prišli aj najmenší 
občania mesta, ktorých vítali 
interaktívne detské programy 
a lunapark  na N ám estí 
s lo b o d y .  S l á v n o s tn ú  
atmosféru osláv podporila 
slávnostná svätá omša v 
slovenskom a maďarskom 
jazyku a následná procesia v 
centre mesta. Z bohatého 
programu osláv nechýbal ani 
šport.

V nedeľu popoludní sa odohralo priateľské futbalové 
stretnutie starých pánov bývalého Kovomieru Fiľakovo a 
SBTC Salgótarján. Výnimočnosťou tohto stretnutia bolo 
pozvanie tých hráčov, trénerov a funkcionárov, ktorí v 
rokoch 1987-90 preslávili žlto-modré farby fiľakovského 
futbalu. Oslavy mali veľmi pozitívny ohlas tak zo strany 
občanov a návštevníkov Fiľakova, ako aj zo strany 
jednotlivých účinkujúcich. Dobrá organizácia, bohatý 
program zameraný na všetky vrstvy a vekové kategórie 
návštevníkov a slnečné počasie prispeli k tomu, že v 
uliciach mesta panovala počas týchto troch dní výnimočná 
nálada a oslavy prebehli v naozaj slávnostnej atmosfére.

J  M egiinnepeltiik a 765-ôst
T Az elôkészített músorok gazdag kínálatára a Fiilek város 
y  elsô írásos emlékének 765. évfordulója alkalmából
▼ megrendezett háromnapos unnepség során tôbb ezer 
T látogató volt kíváncsi nemcsak Fulekról és kômyékéról, 
J  hanem kulfoldról is. A kultúrmúsorok, amelyekben tôbbek 
T kôzôtt a szlovák és a magyar folklór kulônbôzó képviselói,
▼ a kônnyúzene kedvelt személyiségei, vendégszerepló 
J  m agyar hum oristák és színjátszók léptek fel, a 
y  várudvarban, a Klub Kultúrházban és a Városi Múvelôdési
▼ Kôzpontban voltak megtekinthetók. A Vigadó adott helyet 
T S chnelczer Z oltán  fia ta l fotós figyelem rem éltó 
y  kiállításának is, míg a Múvészeti Alapiskoľa koncertterme a
▼ Fiilek és kômyéke iskoláit látogató "fiatal képzômúvészek" 
v munkáiból kínált bemutatót "Fiilek - az én városom" 
J  címmel. A Nógrádi Turisztikai Információs Kôzpont 
y  gyônyôrúen elrendezett udvarában kultúrmúsor és a
▼ hagyományos népi mesterségek termékeiból ôsszeállított 
T bemutató kíséretében zajlott a Fiileki Palóc Galéria 
y megnyitója. A város utcáin a múvészeti alapiskola 
t tanulóiból és pedagógusaiból, valamint a fiileki férfikórus
▼ tagjaiból álló "ún. kultúrkommandó" gondoskodott a jó
* hangulatról. A Fó és a Várfelsó utcákban a Fiileki Vásár 
y  keretein beliil kiilônféle árusok és kézmuvesek kínálták 
t árujukat. A Városi Képviseló-testiilet iiunnepi iilésén, 
T am elyet megtisztelt jelenlétével Ivan Gašparovič 
y kôztá rsa ság i e lnôk  is, ré sz t ve tt Šim on Zsolt
▼ a g rá rm in is z te r  és a B e sz te rc e b á n y a i M egyei
▼ Ô nkorm ányzat néhány képviselóje is.

Itt keriilt sor a városi díjak 
átadására, amelyek a város 
érdekében folytatott sokéves 
alkotó munka és fejlesztési 
tevékenység címén lettek 
adományozva. Jól szórakoz- 
hattak a város legkisebb 
lakói is, akiket interaktív 
gyerm ek p rog ram ok  és 
vándor vidámpark várt a 
Szabadság téren. A hangu- 
latot fokozta a szlovák és 
magyar nyelvu iinnepélyes 
szentmise és az azt kôvetó 
kôrmenet a város kôzpont- 
jában.

* A gazdag programból nem hiányzott a šport sem. Vasámap 
A délután játszották a Fiileki Kovomier és a Salgótarjáni 
a SBTC ôregfiúinak barátságos mérkózését. A találkozó 
4 kúlônlegessége volt, hogy meghívták rá azokat a 
A játékosokat, edzôket és tisztségviselóket is, akik az 1987-
▲ 90-es években dicsóségre vitték a fiileki labdarúgás sárga- 
4 kék színeit. Az unnepségnek nagyon kedvezó visszhangja
* volt mind a fulekiek, mind a Fulekre látogatók és a 
A vendégszereplók kôreiben. A jó  szervezés, a látogatók
▲ minden rétegét és korcsoportját megszólító gazdag musor 
4 és a napsiitéses idójárás is hozzájárult ahhoz, hogy a város 
A utcáin a  három nap alatt kiváló hangulat uralkodjon és az 
A iinnepségsorozat igazi unnepélyes légkôrben teljen.



DODATOK: Cenu primátora mesta pri príležitosti osláv 
765. výročia prvej písomnej zmienky o meste Fiľakovo 
prevzal za významný prínos v oblasti zamestnanosti a 
hospodárskeho rozvoja mesta a jeho propagáciu doma i v 
zahraničí okrem osobností uvedených v predchádzajúcom 
čísle Fiľakovských zvestí aj p. Štefan Koporec. Jemu a 
ostatným oceneným týmto gratulujeme.

M inulý školský rok hodnotia k ladne

Najväčšia slovenská ZŠ na Školskej ulici vo Fiľakove 
privíta deti v novom školskom roku 2011/2012 vynovená, 
budú sa učiť v 18 triedach a niekoľkých odborných 
učebniach.
V minulom školskom roku naši žiaci dosiahli veľa 
úspechov v rôznych súťažiach či projektoch v obvodnom 
až celoštátnom meradle. V rámci Týždňa európskych 
geoparkov družstvo štvrtákov (M.Ujpál, M.Hámor, 
M.Zivák, A. Kmáčová) vyhralo 1.miesto vo vedomostnej 
súťaži Praveké svety bez hraníc. V krajskom kole 
dejepisnej olympiády sa N. Ballová umiestnila na peknom
6.mieste. V okresnom kole matematickej pytagoriády a 
olympiády M. Belovec uspel na 2.mieste, J.Treláková a 
J.Kalicsák na 4. mieste, úspešným okresným riešiteľom 
fyzikálnej olympiády bol D.Lukáč. Škola sa zapojila do 
významného enviromentálneho projektu Baterky na 
správnom mieste a žiaci zberom bateriek a drobného 
elektroodpadu pomáhajú chrániť životné prostredie. Naši 
športovci tiež dosiahli pekné výsledky. Staršie žiačky sa vo 
futbale prepracovali až na celoslovenský turnaj, kde 
obhájili pekné 4.miesto! V minifútbale mladší žiaci vyhrali
1. miesto a z postupového kola v Lučenci priniesli 3. 
miesto.
Žiaci sa pravidelne zúčastňujú súťaží v speve a prednese 
ako Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Timravina 
studnička... Na postupových kolách školu reprezentovali 
E.Bolia, M. Panicová, A. Kmáčová, K.Katonová, L. 
Luptáková, R. Koronczi, L.Šimonidesová, Š.Márkušová. 
Úspešne si počíname aj vo výtvarných súťažiach: 
D.Doróková so svojou prácou vyhrala 4.miesto v 
celoslovenskej súťaži Malé baterky, T.Szajko- 2.miesto v 
obvodnom kole súťaže CO očami detí, V.Danková -
2. miesto a S.Bystrianska -3.miesto v celoslovenskej súťaži 
Szabóov grafický Lučenec.
Hodnotnú a osviežujúcu výhru - nanuky od firmy Algida 
pre celú školu -  sme získali výtvarnou prácou Továreň na 
Twister za 3.miesto (K.Visnyaiová, E. Ligártová, V. 
Cifferiová, V. Tóreová) v česko-slovenskom projekte. Viac 
informácií o akciách a aktivitách našej školy nájdete na 
intemetovej stránke: www.zsskolfi.edupage.org.
Prajeme aj do začínajúceho školského roka všetkým 
žiakom fiľakovských škôl veľa elánu do učenia, tvorivých 
nápadov a športového ducha!

Mgr. Diana Szabová

KIEGÉSZÍTÉS: A 765. évforduló alkalmából rendezett 
unnepség során a foglalkoztatottság és a város gazdasági 
fejlódése terén nyújtott jelentôs segítségért és városunk 
hazai és kúlfoldi propagálásáért a Város Polgármesterének 
D íját v ehe tte  át a h írlapunk  e lózó  szám ában 
feltuntetetteken kívúl Štefan Koporec úr is. Neki és a tôbbi 
díjazottnak ezúton gratulálunk.
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Az elmúlt tanévet pozitívan értékelik

Fiilek legnagyobb szlovák tannyelvú alapiskolája az 
Iskola utcában felújítva váija a 2011/12-es tanévben a 
tanulókat, akik 18 osztályban és néhány szaktanteremben 
tanulhatnak.
Az elmúlt tanévben tanulóink sok sikert értek el a kiilônféle 
versenyeken és projektekben teruleti, de akár országos 
szinten is. Az Európai Geoparkok Hetén belúl a 
negyedikesek csapata (M.Ujpál, M.Hámor, M.Zivák, A. 
Kmáčová) 1. helyezést ért el az Osi világok határok nélkul 
c. tudáspróbában. A tôrténelm i olim pia keruleti 
fordulójában N. Ballová az elókelô 6. helyen végzett. A 
Pitagorasz matematikai verseny és olimpia járási 
fordulójában M. Belovec 2., J.Treláková a J.Kalicsák pedig 
4. helyezést ért el, a fizikai olimpia járási szintjén D.Lukáč 
szerepelt sikeresen. Az iskola bekapcsolódott a Baterky na 
správnom mieste nevú jelentôs environmentális projektbe 
is, és a tanulók az elemek és apró elektrohulladék 
gyújtésével já ru ltak  hozzá az életkôrnyezetunk  
védelméhez. Sportolóink is szép eredményeket értek el. A 
nagyobb diáklányok labdarúgásban egészen az országos 
fordulóig jutottak, ahol az elókelô 4. helyen végeztek! 
Minifociban a kisebb fiú tanulóink 1. helyezést értek el, és a 
losonci selejtezóbôl 3. helyezéssel tértek haza.
Tanulóink rendszeresen részt vesznek az ének- és 
szavalóversenyeken is, mint a Hviezdoslavov Kubín, 
Šaliansky Maťko, Timravina studnička... A selejtezókben 
E.Bolla, M. Panicová, A. Kmáčová, K.Katonová, L. 
Luptáková, R. Koronczi, L.Šimonidesová, Š.Márkušová 
képviselték az iskolát. S ikeresen szerepeltúnk a 
képzómuvészeti versenyeken is: D.Doróková munkájával 
4. helyezést ért el a Malé baterky országos versenyen, 
T.Szajko 2. lett a CO očami detí verseny teruleti 
fordulójában, V.Danková 2. és S.Bystrianska 3. helyen 
végzett a Szabóov grafický Lučenec országos versenyen. 
Ertékes és iidítô nyereményt - az Algida cég jégkrémjeit az 
egész iskolának -  szereztĺink a Továreň na Twister c. 
képzómuvészeti alkotással a cseh-szlovák projektben elért
3. helyezéssel (K.Visnyaiová, E. Ligártová, V. Cifferiová, 
V. Tóreová). Iskolánk aktivitásai felól információk 
szerezhetók még a www.zsskolfi.edupage.org intemetes 
oldalon.
Kívánjuk, hogy a kezdódó tanévben sem hiányozzon a 
tanuláshoz szúkséges lendulet, az alkotó ôtlet és a sportolás 
utáni vágy a fuleki iskolák egyik tanulój ából sem!

Mgr. Diana Szabová

Začína sa školský' rok, resp. čo by m al vedieť každý 
rodič

1. Zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo iná fyzická 
osoba, ktorá má dieťa zverené do svojej starostlivosti na 
základe rozhodnutia súdu) je  zodpovedná za plnenie 
povinnej školskej dochádzky dieťaťa. Povinná školská 
dochádzka sa začína po dovŕšení 6. roku veku dieťaťa a trvá 
najviac do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16. 
rok veku.

* Kezdôdik a tanév, ill. am it minden sziilonek tudnia
kellene

A 1. A gyermek tôrvényes képviselóje (a sziilô vagy más 
▲ természetes személy, aki tôrôdésére a gyermeket a bíróság 
A bízta) felelós azért, hogy a gyermek eleget tegyen a
* kôtelezó iskolalátogatásnak. A kôtelezó iskolalátogatás a 
a gyermek 6. életévének betôltésével kezdôdik, és legtovább 
A azon tanév végéig tart, amelyben a tanulo betôlti a 16.
* életévét.

http://www.zsskolfi.edupage.org
http://www.zsskolfi.edupage.org


2. Zákonný zástupca dieťaťa je  povinný dbať o to, aby dieťa 
dochádzalo do školy pravidelne a včas.
3. Ak sa dieťa nemôže zúčastn iť vyučovania, jeho zákonný 
zástupca je  povinný oznámiť triednemu učiteľovi bez 
zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.
4. Zákonný zástupca, ktorý' zanedbáva starostlivosť o 
povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa 
n e p r ih lá s i  do šk o ly  a leb o  d ie ť a  vy m ešk áv a  
neospravedlnene zo školy, sa dopustí priestupku za čo mu 
možno uložiť pokutu do výšky 331,50 €. V odôvodnených 
prípadoch začne polícia trestné stíhanie zákonného 
zástupcu za ohrozovanie mravnej výchovy mladistvého a 
zákonný zástupca môže byť odsúdený súdom.

I. M edzinárodný mládežnícky táborN ovohrad- 
Nógrád geoparku

Mládežníckeho tábora, ktorý sa uskutočnil v dňoch 25.-29. 
júla sa zúčastnilo 15 detí, ktoré boli vybrané pedagógmi z 
jednotlivých škôl na území geoparku. Tábor bol zameraný 
na spoznávanie geologických, prírodných a kultúrno
historických hodnôt. Deti mali možnosť navštíviť vybrané 
lokality geoparku, ako Fiľakovský hradný vrch, Szilváskó 
v obci Rónabánya (HU), Dunivú horu a Prameň Panny 
Márie v obci Nová Bašta, Obecné etnografické múzeum v 
obci Studená a Mučínsku jaskyňu. Cieľom tábora bolo 
zvýšiť environmentálne vedomie žiakov prostredníctvom 
turistických výletov pod vedením odborníkov a 
simulačných hier za účasti pedagógov. Zároveň sa učili 
spoznávať a odhaľovať krásy, tajomstvá a základné 
zákonitosti prírody v priamom, bezprostrednom kontakte s 
prírodou, a tým prehlbovať svoje vedomosti v oblasti 
životného prostredia. Tábor bol podporený Nadáciou 
TATRA BANKY. Tábor tiež podporili: Mesto Fiľakovo, 
Hradné múzeum vo Fiľakove a Občianske združenie 
OppidumFileck. -ZPOGNN-

M edzinárodná vedecká konferencia

Hradné múzeum vo Fiľakove chce svojim nasledujúcim 
podujatím, ktoré sa uskutoční 13.-14. septem bra 2011 vo 
Fiľakove, vytvoriť možnosť na stretnutie odborníkom, 
venujúcim sa výskumu dejín rodov Koháryovcov a 
Coburgovcov na Slovensku a v Maďarsku.
Cieľom je  prepojenie doteraz dosiahnutých výsledkov 
a rc h ív n e h o ,  p a m ia tk a rs k é h o ,  h is to r ic k é h o  a 
literárnohistorického výskumu formou vzájomného 
oboznámenia sa s najnovšími informáciami týkajúcimi sa 
života najvýznamnejších dejateľov spomínaných rodín a 
dokumentácie hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, ktoré 
dané rodiny zanechali za sebou v regiónoch od Tekova po 
Gemer.
Medzinárodná konferencia, konajúca sa z príležitosti 60. 
jubilea založenia fiľakovského múzea a 280. výročia 
úmrtia posledného fiľakovského hradného kapitána 
Štefana Koháryho II., sa uskutoční pod názvom 
„Pam iatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od 
Tekova po G em er“ . Konferencia bude pozostávať z troch 
základných blokov: vedecké prednášky v slovenčine a 
maďarčine (so synchrónnym tlmočením), otvorenie 
výstavy viažucej sa k téme konferencie a študijná cesta po 
stopách Koháryovcov.
Info: Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 14, 986 01 
Fiľakovo; tel.: 047/4382017, e-mail: 
hradnemuzeum@filakovo.sk -HMF-

2. A gyermek tôrvényes képviselóje kôteles bebiztosítani, 
hogy gyermeke rendszeresen és idóben járjon iskolába.
3. Ha a gyermek nem vehet részt a tanításon, a tôrvényes 
képviselóje kôteles ezt a hiányzás indoklásával egyiitt 
halaszthatatlanul tudatni az osztályfónôkkel.
4. Az a  tôrvényes képviselô, aki elhanyagolja a  gyermeke 
iskolalátogatását, fôleg ha nem íratja be a gyermeket az 
iskolába vagy a gyermeke a tanév során igazolatlanul nem 
já r iskolába. szabálysértést kôvet el, amiért akár 331,50 € 
ôsszegu biintetés is kiróható rá. Indokolt esetekben a 
rendôrség a kiskorú erkôlcsi nevelésének elhanyagolása 
miatt biintetôeljárást indít a tôrvényes képviselô ellen, akit 
abíróság szabadságvesztésre ítélhet.

-th-

A Novohrad-Nógrád G eopark I. Nemzetkôzi Ifjúsági 
Tábora

A 2011. július 25. és 29. kôzôtt megrendezett ifjúsági 
táborban 15 gyermek vett részt, akik a geopark teruletén 
lévó iskolák pedagógusainak javaslatai alapján lettek 
kiválasztva. A  táborban, amely a fôldtani, természeti és 
kultúrtôrténeti értékek megismerésére irányult, a 
gyermekeknek lehetóséguk nyílt megtekinteni a geopark 
néhány kiemelt helyszínét, úgymint a Fuleki Várhegyet, a 
rónabányai Szilváskót (HU), az újbásti Mária-forrást és 
Dobogó-kót, valamint a medveshidegkúti Tájmúzeumot és 
a Mucsényi Barlangot. A cél a tanulók kômyezet - 
tudatosságának fejlesztése volt szakvezetett turisztikai 
kirándulások és a pedagógusok által feliigyelt szimulációs 
játékok által. Ugyanakkor lehetóséguk nyílt a természet 
szépségeinek, titkainak és alapvetô tôrvényeinek kôzvetlen 
megismerésére és felfedezésére, ezáltal is gyarapítva 
tudásukat a kômyezetismeret teruletén. A tábor hivatalos 
támogatója a Nadácia TATRA BANKY alapítvány volt. 
További támogatók: Fiilek Város, Fuleki Vármúzeum, 
Oppidum Fileck Polgári Társulás. -NNGJSZT-
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Nemzetkôzi tudományos konferencia

A Fuleki Vármúzeum kôvetkezô rendezvényével, melyre 
2011. szeptember 13-14. kôzt keriil sorFúleken, szeretne 
találkozási lehetóséget biztosítani mindazon szakemberek 
számára, akik a Koháry és a Coburg családok tôrténetét 
k u ta t já k  S z lo v á k iá b a n  é s  M a g y a ro rs z á g o n .  
A rendezvény célja egymás mellé tenni az eddig elért 
levéltári, múemléki, tôrténelmi és irodalomtôrténeti 
kutatási eredményeket az érintett családok legismertebb 
képviselôinek életére, valamint a hozzájuk fúzôdó 
alkotásokra, mútárgyakra és múemlékekre vonatkozó 
legújabb tudományos ismeretek kôlcsônôs bemutatása 
révén. A konferencia a Barstól Gômôrig terjedó teriiletre 
vonatkozó adatokat kívánja bemutatni.
A fuleki múzeum megalapításának 60. jubileuma és II. 
Koháry István, utolsó fuleki várkapitány, halálának 280. 
évfordulója kapcsán megrendezésre keriiló nemzetkôzi 
konferencia címe: „A Koháry és a Coburg család 
emlékezete Barstól Gômôrig“. A  konferencia három 
alapvetô programpontja a kôvetkezô: tudományos 
e l ó a d á s o k  s z l o v á k  é s  m a g y a r  n y e l v e n  
(szinkrontolm ácsolással), a konferencia témájához 
kapcsolódó múzeumi kiállítás unnepélyes megnyitója, 
t a n u l m á n y ú t  a K o h á r y a k  n y o m á b a n .  
Infó: Fuleki Vármúzeum, Fó u. 14, 986 01 Fiilek; tel.: 
047/4382017, e-mail: lu~adnemuzeum@filakovo.sk

-FVM-
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PONUKA NA ODPREDAJ MESTSKÉHO MAJETKU ▼ VÁROSI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉT ÉRINTO KINALAT

MESTO FIĽAKOVO, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo ponúka 
na odpredaj nehnuteľnosti vo Fiľakove na ul. Mlynskej, a to : 
stavbu súp.č. 390 na parc.č. 3703 a pozemky parc.č. 3703 
zastavané plochy o výmere 1213 m2, parc.č. 3701 záhrady o 
výmere 1303 m2 a parc.č. 3704 záhrady o výmere 556 m2 za 
kúpnu cenu 28.214,83 E U R .
Objekt v minulosti slúžil ako rodinný dom a od 1995 do 2005 bol 
využitý ako Dom pionierov, resp. Centrum voľného času. Stavba 
bola vybudovaná v roku 1930. Budova má jedno podzemné 
podlažie rozm. 12,85 x 4,95 m s  3 miestnosťami a  jedno nadzemné 
podlažie rozm. 18,80 x 13,60 m s 8 miestnosťami. Objekt je  z 
dvoch strán ohraničený betónovou terasou. K stavbe patrí aj 
podzemná pivnica rozm. 2,5 x 10,5 m  s klenbovým stropom. 
K ontakt:

lng.Varga,tel: 047/4381001 kl. 124, mob. 0915264290, 
e-mail. zoltan.varga@filakovo.sk

FÚLEK VÁROS, Városháza u. 25,986 01 Fttlek, eladásra kínálja 
fel az alábbi Malom utcai ingatlant: a 3703. sz. parcellán található 
390. sz. alatti épuletet és a 3703. sz. parcellán található 1213 m2 
kiterjedésú beépített teriiletet, a 3701. sz. parcellán található 
1303 m2-es kertet és a 3704. sz. parcellán található 556 m2-es 
kertet Vételán 28.214,83 EUR.
Az építmény a  múltban családi házként szolgált. majd 1995-tól 
2005-ig Pionírházként, ill. Szabadidókózpontként volt kihasználva. 
Az épulet 1930-ban épúlt, és egy 3 helyiséget számláló 12,85 x 4,95 
m kiterjedésú fôld alatti szintból és egy 8 helyiséget számláló 18,80 
x 13,60 m kiterjedésú fôld feletti szintból áll. Az építményt két 
oldalról betonterasz határolja. Az épúlethez boltíves fôld alatti pinče 
is tartozik, amelynek mérete 2,5 x 10,5 m.
Kapcsolat:

Ing. Varga, tel: 047/438100,124-esmellék, mob. 0915264290, 
e-mail. zoltan.varga@filakovo.sk

Oznámenie o zverejnení zoznamu daňových dlžníkov 
-  posledná výzva pre neplatičov !

Vedenie mesta Fiľakovo oznamuje širokej verejnosti, že od 
16. septembra 2011 zverejní zoznam všetkých daňových 
dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2010 
daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 
165,97 eura a u právnickej osoby 1.659,70 eura. Vyzývame 
preto naposledy všetkých neplatičov, ktorí si ešte nesplnili 
svoju daňovú a poplatkovú povinnosť voči správcovi dane 
a poplatku, aby tak urobili najneskôr do doby zverejnenia 
zoznamu, pretože následne po zverejnení zoznamu mesto 
poverí priam o súdneho exekútora na vymáhanie 
nedoplatkov.

Komisia školstva, mládeže a  športu pri mestskom 
zastupiteľstve

zverejňuje výsledok m inifutbalového turnaja  
konaného d ňa 2.7.2011 

o Putovný pohár p rim átora mesta Fiľakovo

Prihlásené mužstvá: Gladiátori, 8TEAM A, 8TEM B,
DRÍN K TEAM, Zedníček, Cosmos
Víťazné mužstvá: I . miesto -  8TEAM A, 2. miesto:
DRINK TEAM, 3. miesto: Zedníček
Najlepší brankár: Tichomír Farkaš, najlepší strelec:
Eugen Bari

Értesítés az adósok listájának nyilvánosságra 
hozásáról -  utolsó felhívás a nemfizetôk részére !

A város vezetôsége értesíti a nagykôzônséget, hogy 2011. 
szeptember 16-tól nyilvánosságra hozza az adósok listáják, 
akiknél az adóhátralék 2010.12.31-hez meghaladta a 
fizikai személyek esetében a 165,97 eurót, valamint ajogi 
személyeknél az 1.659,70 eurót. Utoljára hívjuk fel ezúttal 
valamennyi nemfizetó figyelmét, akik még nem 
teljesítették adó- és illetékfizetési kôtelezettségúket az adó- 
és illetékgondnokkal szemben, hogy azt tegyék meg 
legkésóbb a lista kôzzétevéséig, ugyanis azt kôvetóen a 
város bírósági végrehajtót bíz meg az adósságok 
behajtásával.

A képviseló-testiilet mellett múkodó oktatásiigyi, 
ifjúsági és sportbizottság kozleménve a 2011.7.2. 
napján megrendezett m inifoci-bajnokság felól, 
amelynek tétje Fiilek Város Polgármesterének 

Vándorserlege volt

Benevezett csapatok: Gladiátorok, 8TEM A, 8TEM B, 
DRINK TEAM, Zedníček, Cosmos 
Gyóztes csapatok: I . helyezés -  8TEM A, 2. helyezés: 
DRINK TEAM, 3. helyezés: Zedníček 
A legjobb kapus: Farkaš Tihamér, a legeredményesebb 
játékos: Bari Jenô.

Futbalový  k a le n d á r  zápasov  k onaných  n a  š tad ióne  F T C  F iľakovo 
A  F iileki F T C  stad io n b an  m eg tek in the tô  m érkózések  fu tb a llk a len d á riu m a

Starší dorast FTC Fiľakovo III. liga:
5. kolo Ne 04.09.2011 10:00 Fiľakovo-Čadca
7. kolo Ne 18.09.2011 10:00 Fiľakovo-K. N. Mesto
9. kolo Ne 02.10.2011 10:00 Fiľakovo-Bytča
1 l.kolo Ne 16.10.2011 10:00 Fiľakovo-MFK N. Baňa 
13.kolo Ne 30.10.2011 10:00 Fiľakovo-R. Sobota 
15.kolo Št 15.9.2011 10:00 Fiľakovo-MFK B. Bystrica 
Starší žiaci FTC Fiľakovo II. liga juh:
6. kolo So 10.09.2011 10:00 Fiľakovo-Tisovec
8. kolo So 24.09.2011 10:00 Fiľakovo-MFK N. Baňa
10. kolo So 08.10.2011 10:00 Fiľakovo-Tomaľa 
12.kolo So 22.10.2011 10:00 Fiľakovo-Hriňová

M ladší dorast FTC Fiľakovo III. liga:
5.kolo Ne 04.09.2011 12:30 Fiľakovo-Čadca
7. kolo Ne 18.09.2011 12:30 Fiľakovo-K. N. Mesto
9. kolo Ne 02.10.2011 12:30 Fiľakovo-Bytča
1 l.kolo Ne 16.10.2011 12:30 Fiľakovo-MFK N. Baňa 
13.koloNe 30.10.2011 12:30 Fiľakovo-R. Sobota 
15.kolo Št 15.9.2011 12:30 Fiľakovo-MFK B. Bystrica 
Muži FTC Fiľakovo IV. liga juh: 
ó.kolo Ne 11.09.2011 15:30 Fiľakovo-Jesenské
8. kolo Ne 25.09.2011 15:00 Fiľakovo-Kováčová
10. kolo Ne 09.10.2011 14:30 Fiľakovo-Revúca 
12.kolo Ne 23.10.2011 14:00 Fiľakovo-Hliník n. Hr.

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI -  FľLEKI IIÍRLAP m
Vvchádza

rmányzali havilap
...............lenik a hónap utoísó napján. lapzárta a hónap 25. napján.
o, IČO: 00 316 075. tel./fax: 047/4381001, e-mail: mesto@filakovo.sk, Šéfredaktor -  fôszeí
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