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Dvojdňový spomienkový festival

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove v spolupráci 
s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci organizovalo 
18.-19. októbra 2013 dvojdňový spomienkový festival 
pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda 
na územie Veľkej Moravy. Dvojdňový program sa začal v piatok 
v aule MsKS otvorením výstavy výtvarných prác pod názvom 
„Cyril a Metod očami mládeže“. Po bohatom kultúrnom 
programe, v ktorom vystúpili žiaci ZŠ a ZUŠ, detský spevácky 
zbor CAMPANELLA z Brezničky a vyhodnotení výtvarnej 
súťaže nasledovala prednáška pátra Gabriela o význame 
solúnskych bratov. Večer patril sakrálnemu koncertu Maji 
Velšicovej a Mira Švábu. V sobotu po slávnostnej svätej omši 
v miestnom rímskokatolíckom kostole si návštevníci mohli 
vypočuť hudobno-literárne pásmo pod názvom Svetlo zo Solúna, 
v ktorom účinkovali speváci Laura a Adrián Rendekovci, 
spevácky zbor Campana z Brezničky a súbor KOKAVAN 
z Kokavy nad Rimavicou.

Voľby do orgánov samosprávneho kraja

V sobotu 9. novembra 2013 sa uskutočnia voľby 
do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja. 
Následné 2. kolo volieb bude 23. novembra. V tento deň 
má možnosť každý občan SR a cudzinec s trvalým 
pobytom v meste Fiľakovo, ktorý najneskôr v deň 
volieb dovŕši 18 rokov veku, pristúpiť k urnám a 
odovzdať svoj hlas na toho kandidáta za predsedu 
samosprávneho kraja, ktorého z 11 uchádzačov 
považuje za najviac vhodného do tejto funkcie. Zároveň 
si môže zvoliť zo 40 kandidátov v okrese Lučenec tých 
piatich poslancov, ktorí budú zastupovať náš okres 
zodpovedne a s primeranými odbornými znalosťami. 
Všetky dôležité informácie a zoznamy kandidátov 
nájdete na úradných tabuliach a webovej stránke mesta 
Fiľakovo.

Milí občania, milí naši seniori !

Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každú 
búrku, čo však nezastaví, čo nikdy nespomalí, je čas. Najmä 
v starobe si uvedomujeme, že je nám dobre medzi ľuďmi a 
s ľuďmi. Spomíname na dni, keď sme boli mladí, mali sme 
pre seba slová vyznania a sľubov. Spomíname na dni, keď 
sme vstupovali do manželstva, kedy sme položili základ 
svojim rodinám. Sú to spomienky jasné, čisté a slnečné. 
Zanechajme však spomienky. Chceme Vám pripomenúť, 
že na Vás nezabúdame, že si vážime statočnú prácu, ktorú 
ste vykonali. Väčšina z Vás ste už na zaslúženom 
odpočinku, mnohí z Vás s hlbokou úctou a citom pomáhate 
vychovávať vnúčatá, vštepujete im cit a úctu ku všetkým 
hodnotám života. Koľko pokoja, úspechu a dobrého slova 
šíri Vaša prítomnosť. A to je vzácny dar, ktorý človek 
potrebuje. Stačí prítomnosť lásky a dobrá vôľa. Toto 
vedomie môže našu jeseň urobiť krásnou a pokojnou. Vaše 
deti, ktoré Vás majú rady a ktorým ste svojou prácou 
pripravili lepší život, oceňujú Vašu prácu, vážia si ju a váži 
si ju aj naše mesto. Pribúdajúce roky vôbec nie sú dôvodom 
na nostalgiu, a najmä nie u Vás, lebo obzretie späť na Vaše 
dielo plné tvorivosti a neutíchajúceho elánu nás nabáda 

k optimizmu. Úcta, láska, porozumenie, trpezlivosť a 
uznanie autority starších by sa mali premietať 
v každodennom živote ako samozrejmosť. Úctu si 
nemožno načasovať ani naplánovať na jeden mesiac v roku. 
V mene svojom a v zastúpení mesta Vám všetkým práve 
v tomto slávnostnom období ďakujem za Vašu celoživotnú 
prácu, želám Vám z celého srdca, aby ste veľa rokov 
pobudli v zdraví a v šťastí medzi svojimi najdrahšími a 
medzi nami všetkými. Vieme, že vďačnosť a úctu 
vyjadrovať iba slovami je málo, preto sa budeme usilovať 
dokazovať vám to aj skutkami. Nech je váš život naplnený 
dobrým zdravím, priaznivým ovzduším a spokojnosťou!

JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta
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Ľudová umelkyňa a učiteľka Mgr. Tünde Horkay Benko

Ďalším kľúčovým človekom Tvorivej dielne Motolla je Tünde Horkay Benko, ktorá sa narodila v Košiciach 
v roku 1966. Po ukončení Základnej školy vo Veľkej Ide navštevovala Maďarské Gymnázium v Košiciach. 
Učiteľský diplom získala na Vysokej škole pedagogickej J. A. Comeniusa v Sárospataku a zúročuje ho už 
šestnásty rok v súčasnom zamestnaní, na Základnej škole Lajosa Mocsáryho vo Fiľakove s VJM, ako 
pedagogička prvého stupňa. Na škole vedie remeselnícky tvorivý krúžok pre žiakov. Vyrastala vo Veľkej Ide 
v takom rodinnom prostredí, kde mali tradície významnú úlohu, vďaka čomu  si vytvorila veľmi blízky vzťah 
k ešte živému ľudovému umeniu. Od roku 1980 bola aktívnou členkou tanečného folklórneho súboru Nagyidai 
Ilosvai Selymes Péter, až kým sa nepresťahovala do rodného mesta svojho manžela, do Fiľakova. 
Umeleckoremeselnou tvorbou sa spočiatku zaoberala len v kruhu svojej rodiny. V roku 1997 už dostala pozvanie 
do ľudovoumeleckej letnej školy TIT v Zalaegerszegu a neskôr do Letného tábora maďarských pedagógov 
žijúcich v zahraničí. Tu sa popri mnohých významných ľudových umelcoch zoznámila s pani Csillou Bérczi 
Szendrő, ktorá je majsterkou ľudovej umeleckej výroby. Na jej podnet sa začala podrobnejšie zaoberať 
zdobením kraslíc, vytvorila aj zbierku pochádzajúcu z okolitých obcí Poiplia. Na zdobenie používa techniku 
batikovania voskom. Navliekanie korálok a techniky tradičného ľudového šperkárstva zdokonalila pri majsterke 
ľudovej umeleckej výroby Krisztine Szupper. Popri zdobení kraslíc a šperkárstve v rámci Tvorivej dielne 
Motolla spravuje administratívne záležitosti spoločenstva. Jej tvorbu ste mohli vidieť na mnohých výstavách a 
podujatiach, z ktorých najvýznamnejšie boli celoštátne sympózium tvorivého ľudového umenia v roku 2005 
s názvom „Élő népművészet“ v Múzeu umeleckého priemyslu v Budapešti (Magyar Iparművészeti Múzeum) a 
výstava majstrov Karpatskej kotliny s názvom „Tojáscsoda, mézvarázs“ v roku 2010 v Národnej galérii 
(Nemzeti Galéria) v Budapešti. Združenie Palócföldi Népi Iparművészek Egyesület, ktorého je členkou, jej 
v roku 2006 udelilo cenu „Nagy Palóc dr. Zólyomi József - díj“ a v roku 2008 ju minister školstva a kultúry 
Maďarskej republiky vyznamenal cenou Pro Cultura Hungarica. 
Počas niektorých podujatí majú záujemcovia príležitosť vyskúšať si svoje zručnosti v tvorivých dielňach 
vedených členmi spoločenstva. Tvorivá dielňa Motolla príležitostne organizuje odborné vzdelávacie kurzy 
ľudového umenia, v rámci ktorých si môžu účastníci osvojiť rozličné remeslá, ako napr. výroba šperkov 
z korálok, spracovanie hliny, slamienkárstvo a viazanie pálky, výroba detských hračiek, či tkanie a pletenie. 
Prihlášky tvorby chtivých záujemcov na ďalšie kurzy očakávajú členovia združenia na mailovej adrese tundebenko13@gmail.com.
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Festival Eszterlánc

Podobne ako v predošlé roky aj tento rok sa mesto Fiľakovo stalo 
hostiteľom účastníkov VII. Celoštátnej prehliadky maďarských 
detských folklórnych súborov a sólistov pod názvom Eszterlánc. 
Tohtoročný festival sa konal v čase od 4. do 6. októbra, za účasti 360-tich 
mladých tanečníkov, ktorí reprezentovali desať najlepších súborov 
postupujúcich z regionálnych prehliadok. O plynulý priebeh tohto 
trojdňového podujatia sa okrem hlavných organizátorov (Fond 
ľudových tradícií, Tanečné fórum) postaralo aj niekoľko miestnych 
inštitúcií a organizácií, ktorým v mene organizátorov aj touto cestou 
ďakujeme za ich obetavú prácu. Tak ako počas predošlých ročníkov aj 
tohto roku čakali účastníkov remeselnícke dielne, vyučovanie ľudových 
tancov, hier a piesní, či programy pasívneho charakteru, ako napríklad 
predstavenie domáceho divadelného súboru Apropó. Mimoriadnemu 
úspechu sa tešilo predstavenie Tanečného divadla Ifjú Szivek a 
folklórneho súboru Vasas Táncegyüttes, ako aj súťaž pre zúčastnené 
folklórne kolektívy. Najatraktívnejším momentom festivalu bol bez 
pochýb krojovaný sprievod súborov za účasti chodúľového divadla 
Szárnyas Sárkányok, ktorý sa spájal so sprievodom festivalu Kvet vína. 
Okrem prezentácie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry, bolo ďalším 
poslaním festivalu hodnotenie zúčastnených súborov a sólistov. Porota 
zložená z popredných domácich a maďarských odborníkov tanečného 
folklóru zaraďovala súbory do zlatého, strieborného a bronzového 
pásma, kým v prípade sólistov udeľovala klasické umiestnenia a 
zvláštne ceny. Snáď nie je neskromnosťou podotknúť, že sólistom 
domáceho mládežníckeho folklórneho súboru Rakonca sa ušlo z oboch 
cien. Barbara Fülöpová a Márk Krajcsa získali tretie miesto a Dávid 
Kaško zvláštnu cenu poroty. Veríme, že malí aj veľkí, domáci a hostia, 
účinkujúci i diváci si rovnako prišli na svoje. Naše mesto opäť dokázalo, 
že je vhodným kandidátom na usporiadanie hoci aj celoštátneho 
festivalu.                 -vn-

Škola, kde to žije...

Pedagógovia ZŠ na 
Š k o l s k e j  u l i c i  u ž 
v auguste pripravovali 
pre  svoj ich ž iakov 
zauj ímavý jesenný 
p rogram.  V r i e šen í 
SUDOKU si zmerali 
s i ly  16.  septembra 
šikovní počtári z celej 
školy, najúspešnejší bol 
tretiak Andrej Cakó. 
Dňa 27. 9. sa mladší 
žiaci zúčastnili akcie 
Dopraváčik. Na nej si 
vďaka hasičom z Fiľakova (p. Gáspár), colníkom Finančnej správy 
z Banskej Bystrice (p. Vršánsky) a Dopravnej polícii z Lučenca 
(p. Káčerík) zopakovali vedomosti z dopravnej výchovy, pozreli 
záchranárske autá, zbrane a ochranné prostriedky. Najviac sa deťom 
páčili psíky Berci a Filip, ktoré poslúchali povely psovoda a našli v aute 
aj v batožine ukryté drogy. Náš bývalý žiak Kristián Mokoš, majster 
Slovenska v automobilových pretekoch do vrchu, predviedol svoje 
pretekárske auto a požičal chlapcom aj svoju prilbu. Všetkým 
zúčastneným hosťom ĎAKUJEME za trpezlivý prístup k deťom .                                                                                                      
Pri príležitosti Svetového dňa hrania sa mohli žiaci prísť pohrať do školy 
aj v sobotu 28. septembra. Keďže nám počasie prialo, hrali sme sa 
na školskom dvore aj v budove školy s populárnym X-boxom. Vyše sto 
žiakov sa zúčastnilo exkurzie do Banskej Bystrice. Starší absolvovali 
27. 9. Noc výskumníkov v Európe ,  mladší 2.10. celoslovenskú výstavu  
Postavme si svet z lega, prehliadku tankov a lietadla Li-2 z 2. svetovej 
vojny. Na školskom kole Timravinej studničky dňa 16.októbra zvíťazila 
presvedčivým prednesom rozprávky tretiačka Lucia Péčiová. V tento 

deň sme si  pripomenuli 
aj Svetový deň výživy,  
ochutnávali sme zdravé 
jedlá, ovocie, zeleninu a 
výborné nátierky z rúk 
našich kuchárok.
M e d z i  p r a v i d e l n é 
aktivity našej školy patrí 
aj turistika, Pasovanie 
prvákov a Tekvicové 
popoludnie.

Mgr. Diana Szabová

Sv. Cyril a Metod očami mládeže

Výtvarnú súťaž „Sv. Cyril a Metod očami mládeže“, ktorá sa 
uskutočňuje v rámci dvojdňového spomienkového festivalu venovaného 
osobnostiam Sv. Cyrilovi a Metodovi pri príležitosti 1150. výročia 
príchodu na Veľkú Moravu vyhlásilo dňa 30.05.2013 Mestské kultúrne 
stredisko vo Fiľakove. Do sútaže sa prihlásilo 6 miestnych školských 
zariadení: MŠ Daxnerova, ZŠ Školská, ZŠ Farská lúka s VJS, ZŠ 
Mládežnícka, CVČ Iuvenes a ZUŠ celkom 70 výtvarnými prácami. 
Odbornú porotu vymenoval riaditeľ MsKS v nasledovnom zložení: 
Renata Adamová, výtvarníčka NOS - predsedkyňa poroty, Mgr.Art. Jana 
Bialová výtvarníčka ZUŠ, Jozef Jačmeník, výtvarník, reštaurátor a tá 
rozdelila výtvarné práce do nasledovných kategórií: 1. kat. - MŠ a 1. 
stupeň ZŠ, 2. kat. - 2. stupeň ZŠ a 3. kat. - ZUŠ a CVČ. V každej boli 
udelené 3 miesta, spolu 9 cien a Cena poroty. Ceny zabezpečil hlavný 

organizátor podujatia - MsKS vo Fiľakove. Spoluorganizátorom výstavy 
je BBSK-Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a finančne ho 
podporilo aj MK SR.  

Výsledky:
I.  kategória
1. miesto - Peter Luky, 2. miesto - Dominika  Tariová, 3. miesto - Mária  
Kúdelová - všetci  ZŠ Školská  
II.  kategória
1. miesto - Karolína Barnová, ZŠ Mládežnícka, 2. miesto - Patrik  
Malček, ZŠ Farská lúka, 3. miesto - Simona  Murínová,  ZŠ Školská 
III.  kategória
1. miesto - Nina Bialová, ZUŠ; 2. miesto - Alojz  Csík, CVČ Iuvenes; 
3. miesto - Bianka  Tyralová, ZuŠ 
Cena poroty: Fanny  Ďalogová, ZUŠ Fiľakovo

Dražobná vyhláška

Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 
Fiľakovo vyhlasuje v zmysle §9a ods. 1 písm. b) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel a v súlade 
s „Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 32 
zo dňa 6.12.2012“ verejnú dražbu na predaj mestských 
pozemkov na výstavbu garáží v lokalite ul. Záhradníckej 
za nasledovných podmienok:

Predmetom verejnej dražby sú mestské pozemky (5 ks), 
z ktorých sa draží každý jeden osobitne  v poradí :
1. pozemok parc. CKN č. 2454/8 ostatné plochy

2o výmere 34 m  - podiel 1/1 (LV č. 2272)
2. pozemok parc. CKN č. 2454/7 ostatné plochy

2o výmere 30 m  - podiel 1/1 (LV č. 2272)
3. pozemok parc. CKN č. 2454/6 ostatné plochy

2o výmere 25 m  - podiel 1/1 (LV č. 2272)
4. pozemok parc. CKN č. 2454/5 ostatné plochy

2o výmere 33 m  - podiel 1/1 (LV č. 2272)
5. pozemok parc. CKN č. 2454/4 ostatné plochy

2o výmere 30 m  - podiel 1/1 (LV č. 2272)

Výlučný účel využitia predmetu dražby:
Vybudovanie garáží pre motorové osobné vozidlá.
Podmienkou kúpy pozemkov je záväzok zo strany 
kupujúcich, že novostavbu garáží skolaudujú rok po vydaní 
stavebného povolenia, v opačnom prípade sú povinní vrátiť 
pozemky mestu za tých istých podmienok, za akých ich 
získali.

2Vyvolávacia cena predmetu dražby: 5,00 EUR/m  tj.
1. pozemok parc. CKN č. 2454/8

2o výmere 34 m  - 170,00 EUR
2. pozemok parc. CKN č. 2454/7

2o výmere 30 m  - 150,00 EUR
3. pozemok parc. CKN č. 2454/6

2o výmere 25 m  - 125,00 EUR
4. pozemok parc. CKN č. 2454/5

2o výmere 33 m  - 165,00 EUR
5. pozemok parc. CKN č. 2454/4

2o výmere 30 m  - 150,00 EUR

Miesto a čas konania dražby: Zasadacia sieň MsÚ 
vo Fiľakove, dňa 19. novembra 2013 o 13.00 hod.

Dražobná zábezpeka:
Činí 50,00 EUR, ktorú musí dražobník zložiť najneskôr do 19.11.2013 
na č. účtu 8174961/5200, VS: 19112013 vedeného v OTP Banka 
Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo, resp. do pokladnice MsÚ 
vo Fiľakove najneskôr do 12,30 hod. 

Osoby oprávnené dražiť:
Dražby sa môžu zúčastniť fyzická osoba staršia než 18 rokov, ktorá je 
občanom SR, ak zložil do 12.30 hod. dňa 19.11.2013 dražobnú 
zábezpeku, splnil podmienky dražobného poriadku, zaplatil pred 
vstupom do dražobnej miestnosti poplatok za oprávnenie zúčastniť sa 
dražby vo výške 10,00 EUR a nemá žiadnu dlžobu voči Mestu Fiľakovo 
a spoločnosti FILBYT, spol. s r.o.,  Fiľakovo (nedoplatok na daniach, za 
komunálny odpad, nájomnom). Účastníci dražby predložia písomné 

 

potvrdenia o nedoplatkoch organizátorovi pri vstupe do dražobnej 
miestnosti. Vydražiteľ musí zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 7 
dní od konania dražby pod následkom zániku nároku na uzavretie kúpnej 
zmluvy a prepadnutia dražobnej zábezpeky. Mestský úrad vráti 
neúspešným účastníkom dražby dražobnú zábezpeku do 3 dní 
po uskutočnení dražby.

Informácie o majetku, ktorý je predmetom dražby:
Záujemcovia môžu získať podrobnejšie informácie o ponúknutom 
majetku na dražbu a dražobnom poriadku na Mestskom úrade - odd. 
ekonomiky a majetku mesta (kanc. č. 12 - prízemie,  Ing. Zoltán Varga, 
tel.: 0915264290). Obhliadku nehnuteľností možno uskutočniť 
v pracovných dňoch po predbežnej dohode s organizátorom dražby. 

Detail

Situácia - širšie vzťahy
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zdobením kraslíc, vytvorila aj zbierku pochádzajúcu z okolitých obcí Poiplia. Na zdobenie používa techniku 
batikovania voskom. Navliekanie korálok a techniky tradičného ľudového šperkárstva zdokonalila pri majsterke 
ľudovej umeleckej výroby Krisztine Szupper. Popri zdobení kraslíc a šperkárstve v rámci Tvorivej dielne 
Motolla spravuje administratívne záležitosti spoločenstva. Jej tvorbu ste mohli vidieť na mnohých výstavách a 
podujatiach, z ktorých najvýznamnejšie boli celoštátne sympózium tvorivého ľudového umenia v roku 2005 
s názvom „Élő népművészet“ v Múzeu umeleckého priemyslu v Budapešti (Magyar Iparművészeti Múzeum) a 
výstava majstrov Karpatskej kotliny s názvom „Tojáscsoda, mézvarázs“ v roku 2010 v Národnej galérii 
(Nemzeti Galéria) v Budapešti. Združenie Palócföldi Népi Iparművészek Egyesület, ktorého je členkou, jej 
v roku 2006 udelilo cenu „Nagy Palóc dr. Zólyomi József - díj“ a v roku 2008 ju minister školstva a kultúry 
Maďarskej republiky vyznamenal cenou Pro Cultura Hungarica. 
Počas niektorých podujatí majú záujemcovia príležitosť vyskúšať si svoje zručnosti v tvorivých dielňach 
vedených členmi spoločenstva. Tvorivá dielňa Motolla príležitostne organizuje odborné vzdelávacie kurzy 
ľudového umenia, v rámci ktorých si môžu účastníci osvojiť rozličné remeslá, ako napr. výroba šperkov 
z korálok, spracovanie hliny, slamienkárstvo a viazanie pálky, výroba detských hračiek, či tkanie a pletenie. 
Prihlášky tvorby chtivých záujemcov na ďalšie kurzy očakávajú členovia združenia na mailovej adrese tundebenko13@gmail.com.
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Festival Eszterlánc

Podobne ako v predošlé roky aj tento rok sa mesto Fiľakovo stalo 
hostiteľom účastníkov VII. Celoštátnej prehliadky maďarských 
detských folklórnych súborov a sólistov pod názvom Eszterlánc. 
Tohtoročný festival sa konal v čase od 4. do 6. októbra, za účasti 360-tich 
mladých tanečníkov, ktorí reprezentovali desať najlepších súborov 
postupujúcich z regionálnych prehliadok. O plynulý priebeh tohto 
trojdňového podujatia sa okrem hlavných organizátorov (Fond 
ľudových tradícií, Tanečné fórum) postaralo aj niekoľko miestnych 
inštitúcií a organizácií, ktorým v mene organizátorov aj touto cestou 
ďakujeme za ich obetavú prácu. Tak ako počas predošlých ročníkov aj 
tohto roku čakali účastníkov remeselnícke dielne, vyučovanie ľudových 
tancov, hier a piesní, či programy pasívneho charakteru, ako napríklad 
predstavenie domáceho divadelného súboru Apropó. Mimoriadnemu 
úspechu sa tešilo predstavenie Tanečného divadla Ifjú Szivek a 
folklórneho súboru Vasas Táncegyüttes, ako aj súťaž pre zúčastnené 
folklórne kolektívy. Najatraktívnejším momentom festivalu bol bez 
pochýb krojovaný sprievod súborov za účasti chodúľového divadla 
Szárnyas Sárkányok, ktorý sa spájal so sprievodom festivalu Kvet vína. 
Okrem prezentácie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry, bolo ďalším 
poslaním festivalu hodnotenie zúčastnených súborov a sólistov. Porota 
zložená z popredných domácich a maďarských odborníkov tanečného 
folklóru zaraďovala súbory do zlatého, strieborného a bronzového 
pásma, kým v prípade sólistov udeľovala klasické umiestnenia a 
zvláštne ceny. Snáď nie je neskromnosťou podotknúť, že sólistom 
domáceho mládežníckeho folklórneho súboru Rakonca sa ušlo z oboch 
cien. Barbara Fülöpová a Márk Krajcsa získali tretie miesto a Dávid 
Kaško zvláštnu cenu poroty. Veríme, že malí aj veľkí, domáci a hostia, 
účinkujúci i diváci si rovnako prišli na svoje. Naše mesto opäť dokázalo, 
že je vhodným kandidátom na usporiadanie hoci aj celoštátneho 
festivalu.                 -vn-

Škola, kde to žije...

Pedagógovia ZŠ na 
Š k o l s k e j  u l i c i  u ž 
v auguste pripravovali 
pre  svoj ich ž iakov 
zauj ímavý jesenný 
p rogram.  V r i e šen í 
SUDOKU si zmerali 
s i ly  16.  septembra 
šikovní počtári z celej 
školy, najúspešnejší bol 
tretiak Andrej Cakó. 
Dňa 27. 9. sa mladší 
žiaci zúčastnili akcie 
Dopraváčik. Na nej si 
vďaka hasičom z Fiľakova (p. Gáspár), colníkom Finančnej správy 
z Banskej Bystrice (p. Vršánsky) a Dopravnej polícii z Lučenca 
(p. Káčerík) zopakovali vedomosti z dopravnej výchovy, pozreli 
záchranárske autá, zbrane a ochranné prostriedky. Najviac sa deťom 
páčili psíky Berci a Filip, ktoré poslúchali povely psovoda a našli v aute 
aj v batožine ukryté drogy. Náš bývalý žiak Kristián Mokoš, majster 
Slovenska v automobilových pretekoch do vrchu, predviedol svoje 
pretekárske auto a požičal chlapcom aj svoju prilbu. Všetkým 
zúčastneným hosťom ĎAKUJEME za trpezlivý prístup k deťom .                                                                                                      
Pri príležitosti Svetového dňa hrania sa mohli žiaci prísť pohrať do školy 
aj v sobotu 28. septembra. Keďže nám počasie prialo, hrali sme sa 
na školskom dvore aj v budove školy s populárnym X-boxom. Vyše sto 
žiakov sa zúčastnilo exkurzie do Banskej Bystrice. Starší absolvovali 
27. 9. Noc výskumníkov v Európe ,  mladší 2.10. celoslovenskú výstavu  
Postavme si svet z lega, prehliadku tankov a lietadla Li-2 z 2. svetovej 
vojny. Na školskom kole Timravinej studničky dňa 16.októbra zvíťazila 
presvedčivým prednesom rozprávky tretiačka Lucia Péčiová. V tento 

deň sme si  pripomenuli 
aj Svetový deň výživy,  
ochutnávali sme zdravé 
jedlá, ovocie, zeleninu a 
výborné nátierky z rúk 
našich kuchárok.
M e d z i  p r a v i d e l n é 
aktivity našej školy patrí 
aj turistika, Pasovanie 
prvákov a Tekvicové 
popoludnie.

Mgr. Diana Szabová

Sv. Cyril a Metod očami mládeže

Výtvarnú súťaž „Sv. Cyril a Metod očami mládeže“, ktorá sa 
uskutočňuje v rámci dvojdňového spomienkového festivalu venovaného 
osobnostiam Sv. Cyrilovi a Metodovi pri príležitosti 1150. výročia 
príchodu na Veľkú Moravu vyhlásilo dňa 30.05.2013 Mestské kultúrne 
stredisko vo Fiľakove. Do sútaže sa prihlásilo 6 miestnych školských 
zariadení: MŠ Daxnerova, ZŠ Školská, ZŠ Farská lúka s VJS, ZŠ 
Mládežnícka, CVČ Iuvenes a ZUŠ celkom 70 výtvarnými prácami. 
Odbornú porotu vymenoval riaditeľ MsKS v nasledovnom zložení: 
Renata Adamová, výtvarníčka NOS - predsedkyňa poroty, Mgr.Art. Jana 
Bialová výtvarníčka ZUŠ, Jozef Jačmeník, výtvarník, reštaurátor a tá 
rozdelila výtvarné práce do nasledovných kategórií: 1. kat. - MŠ a 1. 
stupeň ZŠ, 2. kat. - 2. stupeň ZŠ a 3. kat. - ZUŠ a CVČ. V každej boli 
udelené 3 miesta, spolu 9 cien a Cena poroty. Ceny zabezpečil hlavný 

organizátor podujatia - MsKS vo Fiľakove. Spoluorganizátorom výstavy 
je BBSK-Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a finančne ho 
podporilo aj MK SR.  

Výsledky:
I.  kategória
1. miesto - Peter Luky, 2. miesto - Dominika  Tariová, 3. miesto - Mária  
Kúdelová - všetci  ZŠ Školská  
II.  kategória
1. miesto - Karolína Barnová, ZŠ Mládežnícka, 2. miesto - Patrik  
Malček, ZŠ Farská lúka, 3. miesto - Simona  Murínová,  ZŠ Školská 
III.  kategória
1. miesto - Nina Bialová, ZUŠ; 2. miesto - Alojz  Csík, CVČ Iuvenes; 
3. miesto - Bianka  Tyralová, ZuŠ 
Cena poroty: Fanny  Ďalogová, ZUŠ Fiľakovo

Dražobná vyhláška

Mesto Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 
Fiľakovo vyhlasuje v zmysle §9a ods. 1 písm. b) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel a v súlade 
s „Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 32 
zo dňa 6.12.2012“ verejnú dražbu na predaj mestských 
pozemkov na výstavbu garáží v lokalite ul. Záhradníckej 
za nasledovných podmienok:

Predmetom verejnej dražby sú mestské pozemky (5 ks), 
z ktorých sa draží každý jeden osobitne  v poradí :
1. pozemok parc. CKN č. 2454/8 ostatné plochy

2o výmere 34 m  - podiel 1/1 (LV č. 2272)
2. pozemok parc. CKN č. 2454/7 ostatné plochy

2o výmere 30 m  - podiel 1/1 (LV č. 2272)
3. pozemok parc. CKN č. 2454/6 ostatné plochy

2o výmere 25 m  - podiel 1/1 (LV č. 2272)
4. pozemok parc. CKN č. 2454/5 ostatné plochy

2o výmere 33 m  - podiel 1/1 (LV č. 2272)
5. pozemok parc. CKN č. 2454/4 ostatné plochy

2o výmere 30 m  - podiel 1/1 (LV č. 2272)

Výlučný účel využitia predmetu dražby:
Vybudovanie garáží pre motorové osobné vozidlá.
Podmienkou kúpy pozemkov je záväzok zo strany 
kupujúcich, že novostavbu garáží skolaudujú rok po vydaní 
stavebného povolenia, v opačnom prípade sú povinní vrátiť 
pozemky mestu za tých istých podmienok, za akých ich 
získali.

2Vyvolávacia cena predmetu dražby: 5,00 EUR/m  tj.
1. pozemok parc. CKN č. 2454/8

2o výmere 34 m  - 170,00 EUR
2. pozemok parc. CKN č. 2454/7

2o výmere 30 m  - 150,00 EUR
3. pozemok parc. CKN č. 2454/6

2o výmere 25 m  - 125,00 EUR
4. pozemok parc. CKN č. 2454/5

2o výmere 33 m  - 165,00 EUR
5. pozemok parc. CKN č. 2454/4

2o výmere 30 m  - 150,00 EUR

Miesto a čas konania dražby: Zasadacia sieň MsÚ 
vo Fiľakove, dňa 19. novembra 2013 o 13.00 hod.

Dražobná zábezpeka:
Činí 50,00 EUR, ktorú musí dražobník zložiť najneskôr do 19.11.2013 
na č. účtu 8174961/5200, VS: 19112013 vedeného v OTP Banka 
Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo, resp. do pokladnice MsÚ 
vo Fiľakove najneskôr do 12,30 hod. 

Osoby oprávnené dražiť:
Dražby sa môžu zúčastniť fyzická osoba staršia než 18 rokov, ktorá je 
občanom SR, ak zložil do 12.30 hod. dňa 19.11.2013 dražobnú 
zábezpeku, splnil podmienky dražobného poriadku, zaplatil pred 
vstupom do dražobnej miestnosti poplatok za oprávnenie zúčastniť sa 
dražby vo výške 10,00 EUR a nemá žiadnu dlžobu voči Mestu Fiľakovo 
a spoločnosti FILBYT, spol. s r.o.,  Fiľakovo (nedoplatok na daniach, za 
komunálny odpad, nájomnom). Účastníci dražby predložia písomné 

 

potvrdenia o nedoplatkoch organizátorovi pri vstupe do dražobnej 
miestnosti. Vydražiteľ musí zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 7 
dní od konania dražby pod následkom zániku nároku na uzavretie kúpnej 
zmluvy a prepadnutia dražobnej zábezpeky. Mestský úrad vráti 
neúspešným účastníkom dražby dražobnú zábezpeku do 3 dní 
po uskutočnení dražby.

Informácie o majetku, ktorý je predmetom dražby:
Záujemcovia môžu získať podrobnejšie informácie o ponúknutom 
majetku na dražbu a dražobnom poriadku na Mestskom úrade - odd. 
ekonomiky a majetku mesta (kanc. č. 12 - prízemie,  Ing. Zoltán Varga, 
tel.: 0915264290). Obhliadku nehnuteľností možno uskutočniť 
v pracovných dňoch po predbežnej dohode s organizátorom dražby. 

Detail

Situácia - širšie vzťahy
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove 
v mesiaci november 2013

08-10.11.2013 DIVADELNÝ VÍKEND VO FIĽAKOVE

08.11.2013
Divadlo Zsákszínház
10:00 hod. F. Molnár: Fialka - Ibolya - veselohra (pre žiakov 
ZŠ)
18:00 hod. F. Molnár: Fialka - Ibolya - veselohra (pre dospelé 
obecenstvo)
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS

09.11.2013, 18:00 hod.
České divadlo - NUDA - Rytně v Podkrkonoší
V. Klepáček: Kuchařka a general neb Druhá míza - veselohra
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS

10.11.2013, 18:00 hod.
Jókai divadlo v Komárne
G. Feydeau: Slečna z Maxima - veselohra
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS

12.11.2013, 16:00 hod.
Otvorenie fotografickej výstavy - výber z najlepších záberov 
podujatia „Medvesi Fotós Maraton“ 
Prezentácia turistickej ponuky Novohrad-Nógrád Geoparku
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove, organizátor: HMF

13-14.11.2013, 08:00 hod.
„O Kvetuške a fúzáčovi“ - beseda so spisovateľkou Jitkou 
Vítovou
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove, organizátor: HMF

15.11.2013, 10:00 hod.
Výchovný koncert pre študentov
Miesto: MsKS

22.11.2013, 18:00 hod.
Program FS Rakonca a jeho hostí - FS Új Gömör, ĽH Dobroda
Miesto: MsKS, organizátor: OZ Rakonca, CVČ IUVENES

28.11.2013, 16:00 hod.
Otvorenie výstavy „Advent v Novohrade“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum, organizátor: HMF

30.11.2013, 17:00 hod.
Vystúpenie DUMA SZÍNHÁZ z Budapešti
Miesto: MsKS

Slovensko-maďarská Hodina dejepisu 
vo Fiľakove s Lászlóm Surjánom, podpredsedom 

Európskeho parlamentu

Hradné múzeum vo Fiľakove spolu s Hnutím zmierenia Charta XXI 
usporiadalo dňa 26. októbra slovensko-maďarský okrúhly stôl 
spojený s premietaním filmu v aule Gymnázia vo Fiľakove. Bolo to 
tretie podujatie Hradného múzea venované v posledných rokoch 
otázkam zmierenia. Na jeseň roku 2011 usporiadala inštitúcia 
tréning riešenia etnických konfliktov pod názvom „V porozumení” 
pre novohradských stredoškolákov z oboch strán hraníc, a v roku 
2012 zorganizovala spolu s Hnutím zmierenia vernisáž výstavy 
„Mosty medzi národmi Európy” spojenú s diskusiou v priestoroch 
Mestského vlastivedného múzea. Na tomto podujatí sa zoznámil 
dr. László Surján, podpredseda Európskeho parlamentu a zakladateľ 
Hnutia zmierenia Charta XXI, so Štefanom Hríbom, šéfredaktorom 
časopisu Týždeň a moderátorom relácie Pod lampou v STV. Ich 
výmenu listov a vzájomné ospravedlnenie sa voči národu druhého 
poznáme zo slovenských a maďarských médií. 
László Surján sa vyjadril nasledovne: „Európska únia vytvára rámec 
k tomu, aby mohli národy strednej Európy prekonať krivdy 
minulosti. Tento rámec však musíme naplniť obsahom my, 
predovšetkým obrátením sa tvárou k druhému a vzájomným 

porozumením. Musíme si trochu nasadiť okuliare toho druhého, aby 
sme pochopili to, čo ho bolí, a to, čo mu spôsobuje radosť. Môže to 
byť základom úprimného, priateľského podania si rúk a kľúčom 
k budúcnosti a prosperite regiónu.“
Podujatie sa 26. októbra začalo premietaním diela filmového režiséra 
Dušana Trančíka, docenta Filmovej a televíznej fakulty Vysokej 
školy múzických umení v Bratislave, pod názvom „Hodina 
dejepisu”, o ktorom napísali jeho tvorcovia nasledovne: 
„Navštívime hodiny dejepisu na slovenských a maďarských 
gymnáziách. Témou je maturitná látka: „Trianonská zmluva z roku 
1920“. Odvíja sa pred nami kontrapunkt dvoch výkladov. Aké je 
historické povedomie mladých Maďarov a Slovákov? Aká je miera 
ich susedskej tolerancie? Aká budúcnosť ich čaká? O tom rozpráva 
tento film.“ Po premietaní nasledoval okrúhly stôl pod názvom 
„Rozdiely v slovenskej a maďarskej interpretácii dejín 20. storočia”, 
do ktorého sa okrem režiséra a dr. Lászlóa Surjána zapojil aj 
PhDr. Dušan Kováč, DrSc., predseda Slovenskej historickej 
spoločnosti a spolupracovník bratislavského Historického ústavu 
SAV, doc. Attila Simon, PhD., vedúci Katedry histórie Univerzity 
J. Selyeho v Komárne a Mgr. Attila Agócs, riaditeľ Hradného múzea 
vo Fiľakove. 

-HMF-

Pozvánka do Mestskej  knižnice vo Fiľakove

Mestská knižnica vo Fiľakove srdečne očakáva všetkých 
návštevníkov v budove Vigadó. Od nášho presťahovania 
prebieha elektronické spracovanie knižničného fondu. Do 
dnešného dňa je už v on-line katalógu zapísaná beletria v jazyku 
slovenskom a maďarskom. Katalóg je prístupný na internetovej 
stránke HMF (www.hradfilakovo.sk), zatiaľ počas otváracej 
doby knižnice. Inštitúcia ponúka vyše 30.000 zväzkový knižný 
fond, ktorý v dôsledku veľkého záujmu zo strany čitateľov 
priebežne dopĺňame o regionálnu literatúru. Okrem 
vypožičiavania knižných jednotiek zabezpečuje aj kultúrno-
výchovnú činnosť, v rámci ktorej organizuje napr. besedy 
so spisovateľmi, či významnými osobnosťami nášho regiónu, a 
premietania vedecko-náučných filmov. Naša knižnica naďalej 
spolupracuje s dôchodcami a darí sa nám postupne oživiť 
spoluprácu s našimi školami. Od začlenenia knižnice 
do Hradného múzea vo Fiľakove, ktoré sa uskutočnilo v roku 
2012, nám pribudlo vyše 1500 zväzkov nových kníh rôznych 
spoločensko-vedných žánrov, i literatúra krásna, v jazyku 
slovenskom i maďarskom. Čitatelia si môžu v čitárni prečítať 
dennú tlač a časopisy, ktorých odoberáme 16 druhov. Už druhý 
rok poskytujeme pre záujemcov aj  prístup na internet. Napriek 
sústavnému skvalitňovaniu služieb zostáva výška ročného 
členského poplatku iba 1,- EUR pre deti, a 2,- EUR pre 
dospelých, pričom Karta priateľov Fiľakovského hradu 
umožňuje bezplatné členstvo. Srdečne privítame v knižnici 
nových i staronových čitateľov. 

HMF - kolektív Mestskej knižnice

Začína ďalší kurz pre opatrovateľky

Nezábudka, n.o., Fiľakovo organizuje pre záujemcov z radov 
verejnosti opatrovateľský kurz v trvaní 220 hodín. Teória, 
praktická časť a prax budú realizované priamo v priestoroch 
organizácie pod vedením skúsených odborných lektorov. 
Organizácia má kurz akreditovaný Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR.  Absolventi získajú certifikát platný 
v krajinách EÚ. Cenu kurzu vo výške 239 eur je potrebné uhradiť 
na sekretariáte organizácie - Fiľakovo, Záhradnícka 2 (domov 
dôchodcov) pred zahájením kurzu. Predpokladaný začiatok 
kurzu je v 45. týždni 2013.
Kontakty: Adriana Eibnerová, č. t. 0918874682.

Vedenie Nezábudka, n.o.


