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Pozdrav jubilujúcej škole

Vážená Škola, je mi cťou a veľkým potešením, že pri takejto 
významnej udalosti môžem pozdraviť Vašich pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov, žiakov a ich rodičov. 
Uvedomujem si Vaše osobitné miesto medzi školami Fiľakova, 
som si vedomý, že plníte špecifické vzdelávacie a kultúrno-
výchovné ciele, a viem, že nie ste len škola, ale aj dôležitá 
umelecká ustanovizeň. Sú mi známe Vaše vzdelávacie výsledky, 
ocenenia zo žiackych súťaží, Vaše prekrásne žiacke koncerty a 
jedinečné výstavy Vašich mladých výtvarníkov. Viem, že počas 
šiestich desaťročí svojej existencie ste vychovali stovky citlivých 
ľudí s láskou k umeniu a vďaka osobitnej starostlivosti o talenty 
ste dali Slovensku a svetu aj niekoľko významných umelcov. 
Vnímam to, a preto Vám aj ďakujem za úspešnú reprezentáciu 
nášho mesta a šírenie jeho dobrého mena v tuzemsku či 
v zahraničí.
Vážená jubilujúca škola, prajem Vám v mene mojom, ako aj 
v mene všetkých školských zamestnancov nášho mesta, aby po 
Vašej úctyhodnej minulosti a pozoruhodnej súčasnosti 
nasledovala vo Vašom živote budúcnosť plná pekných výsledkov 
a ďalších významných úspechov. 
S úctou                                                           PhDr. Peter Fehér,

vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

Základná umelecká škola Fiľakovo
-

60. výročie založenia.

V roku 1953 vznikla vo Fiľakove na žiadosť občanov mesta Závodná 
hudobná škola pri n.p. Kovosmalt. O jej založenie sa zaslúžili najmä 
Július Schiller - učiteľ hudby, Štefan Chlebničan - tajomník ZK ROH 
Kovosmalt Fiľakovo a Dezider Vinár - námestník n.p. Kovosmalt. 
Prvý koncert učiteľov a žiakov závodnej hudobnej školy sa 
uskutočnil vo februári 1954 vo Vigade. 
V roku 1954 bola závodná hudobná škola zoštátnená. Riaditeľom 
školy bol menovaný Július Schiller, škola bola umiestnená 
v novovybudovaných priestoroch pri futbalovom ihrisku. V roku 
1961, kedy na základe výnosu Ministerstva školstva a kultúry ČSSR 
došlo k reorganizácii hudobných škôl, sa škola premenovala na 
Ľudovú školu umenia. Od septembra1965 sa priestorové problémy 
vyriešili adaptovaním budovy bývalej maďarskej ZDŠ. V roku 1968 
bola výuka na škole rozšírená o výtvarný odbor. November 1989 
priniesol zmeny aj do života ľudových škôl umenia. Prvou z nich 
bolo, že od r. 1990 sa premenovala aj fiľakovská ĽŠU na základnú 
umeleckú školu. V roku 2002 získala škola právnu subjektivitu a jej 
zriaďovateľom sa stalo Mesto Fiľakovo. V roku 2003 škola 
uzatvorila päťdesiatročnú históriu sériou kultúrnych podujatí - 
koncertom žiakov, študentov konzervatórií, významných 
absolventov školy - profesionálnych hudobníkov viacerých žánrov, 
ako aj dvomi výstavami bývalých i súčasných žiakov a študentov. 
Napokon v máji 2013 si po ďalších desiatich rokoch škola opäť 
pripomenula okrúhle výročie. V priestoroch Mestského 
vlastivedného múzea sprístupnila 10. mája dve prierezové výstavy - 
jednu, ktorá predstavuje činnosť školy a jej kultúrno-spoločenské 
aktivity a druhú, venovanú tiež šesťdesiatinám jej súčasného 
riaditeľa, karikaturistu a výtvarníka F. Mráza. Po vernisáži 
nasledoval slávnostný koncert súčasných žiakov a pedagógov školy.
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta Fiľakovo, sa škole 
vo svojom príhovore v bulletine, vydanom pri príležitosti jubilea, 
prihovára slovami: „Činnosť základnej umeleckej školy je trvalou 
súčasťou života nášho mesta, po uplynulé desaťročia ju opustilo veľa 
- veľa nadaných mladých absolventov, ktorí úspešne reprezentujú  
seba, svojich pedagógov, svoje mesto nielen v našej krajine, ale aj 
v zahraničí. Je to  inštitúcia, ktorá vyhľadáva a rozvíja talenty, vnáša 
umenie do nášho každodenného života, usiluje sa aby každé dieťa  
našlo vzťah ku krásnu  a hľadalo ho nielen v umeleckých dielach, ale 
aj v obyčajných veciach. Jej poslaním je vychovávať ľudí citlivých, 
schopných vnímať umenie. Bez zanietenia a nadšenia pedagógov by 
to však nebolo možné. Ďakujem všetkým, ktorí stáli pri jej zrode a 
udržali ju tu celých  60 rokov, vydržali v časoch neľahkých a 
rozdávali seba  pre  nás, aby sme  boli lepší a vnímavejší.
A riaditeľ školy dodáva: „Listujúc v kronike školy si dovolím 
konštatovať (a dúfam, že i v mene žiakov, rodičov či zriaďovateľa 
školy), že sme tu všetci spoločnou prácou zanechali stopu! PEČAŤ 
našich tvorivých umeleckých snažení. Zorganizovali sme množstvo 
koncertov a výstav školského, mestského i regionálneho charakteru, 
naši najlepší žiaci hudobného a výtvarného odboru dokázali na 
rôznych úrovniach - regionálnymi a celoslovenskými súťažami 
počnúc a medzinárodnými zápoleniami končiac, že sa úrovňou a 
kvalitou svojich umeleckých zručností vyrovnajú rovesníkom 
z iných umeleckých škôl. Že prostredníctvom umenia posúvajú svoje 
osobné kvality, aby sa sami stali lepšími, citlivejšími, chápavejšími... 
a aby tento životný postoj sprostredkovali aj iným... Tak ako tí, čo 
pôjdu v našich šľapajach. Tí, čo budú písať ďalšie stránky dnes už 
šesťdesiat stránkovej knihy Základnej umeleckej školy 
vo Fiľakove...”

POZVÁNKA

Vážení priatelia, dovoľte nám srdečne Vás pozvať na 8. ročník 
kultúrno-spoločenského podujatia
STRETNUTIE  SLOVÁKOV

dňa 8. júna 2013 v obci Ratka o 14.00 hod.
HLAVNÝ PROGRAM
14.00 - 14.15 hod.   Privítanie hostí
14.15 - 14.45 hod.   DFS Jánošík pri Dome MS Fiľakovo
14.45 - 15.45 hod.   FS Ipeľ z Lučenca
15.45 - 16.20 hod.   FSS Hrabina z Nižnej Slanej
16.20 - 17.20 hod.   ĽH Ďatelinka a FS Jánošík pri Dome MS
SPRIEVODNÉ PROGRAMY
Kone- možnosť povozenia detí i dospelých, parašutisti, hojdačky 
pre deti.
ORGANIZÁTORI
Obec Ratka, Dom MS a MO MS vo Fiľakove, Obce - Šiatorská 
Bukovinka, Trebeľovce, Mučín, Buzitka a Mesto Fiľakovo.
Podujatie sa koná pod záštitou podpredsedníčky NR SR JUDr. 
Jany Laššákovéj a za podpory BBSK.
Občerstvenie bude zabezpečené prostredníctvom obcí, ktoré 
odprezentujú svoje špeciality.
ZA ORGANIZÁTOROV
Ing. Milan Spodniak, starosta obce Ratka a Mgr. Alica Pisárová, 
riad. DMS vo Fiľakove.
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Grafička, ilustrátorka a učiteľka
Mgr.art. Jana Chromiaková - Bialová

Jana Chromiaková - Bialová sa narodila v roku 1971 v Martine. Vyštudovala 
Strednú školu umeleckého priemyslu v Kremnici, odbor reštaurovanie. Po jej 
ukončení absolvovala odbor grafiky na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave, ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u známeho ilustrátora, 
profesora Dušana Kállaya.V roku 2002 začala pracovať v Základnej umeleckej 
škole vo výtvarnom odbore, kde pracuje dodnes. Pri svojej práci používa 
predovšetkým maliarske a grafické techniky, akými sú maľba akrylom a 
grafická technika linorytu, ale pracuje aj s textilom, či sa už jedná o odev 
samotný, alebo o textilný šperk. Tiež výtvarne spolupracuje s miestnou 
divadelnou skupinou Apropó, pre ktorú  vytvára divadelné kulisy. 
Bohato kolorované obrazy jej maliarskej tvorby vtiahnu pozorovateľa do 
magického a farebného sveta fantázie. Kunsthistorička Katarína Damijanovová 
sa o umelkyni vyjadrila nasledovne: „Vkladá do svojich obrazov veľa fantázie a 
citu. Obraz za obrazom sa odvíja niť autorkiných myšlienok, zážitkov, príbehov 
jej každodenného života, tajných želaní a túžob. Vytvorila si vlastnú, osobitú 
výtvarnú reč, plnú symboliky. Maliarsky rukopis je žensky jemný, 
prepracovaný do najmenších detailov. Význam väčšiny použitých symbolov je všeobecne známy alebo ľahko čitateľný. Zmysel 
iných zostane utajený dovtedy, kým sa nenecháme viesť jej fantáziou, poetickými príbehmi, štylizovanými rozprávkami pre 
dospelých. Spolu s ňou hľadáme niečo - ilúziu, túžbu, sen, niečo, čo tvorí súčasť jej duševného života. Za zdanlivo prostými, trochu 
zvláštnymi námetmi a ich zobrazením sa skrýva jej výpoveď o živote, potrebe humanizmu, lásky a viery. Výpoveď, ktorej nechýba 
smútok, v podstate však zostáva optimistická“.
Počas svojej umeleckej kariéry sa zúčastnila niekoľkých kolektívnych a mnohých individuálnych výstav  prevažne na Slovensku a 
v okolitých krajinách, ale jej obrazy putovali aj do štátov ako sú Anglicko, Belgicko, Holansko, Island, Tunisko, Litva, Japonsko či 
Dánsko, kde sú súčasťou súkromných zbierok. V súčasnosti vystavuje v Brhlovciach neďaleko Levíc, spolu so známym 
scénografom Ferom Liptákom. Ilustrovala niekoľko kníh pre deti a tiež poéziu spisovateľky Kataríny Mikolášovej.
Ukážku tvorby Jany Bialovej si môžete pozrieť na webovej stránke: janabialova.szm.com.
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Materská škola - Óvoda na Daxnerovej ul. 
vo Fiľakove získala grant vo výške 3000 €  

z Nadácie ČSOB.
Projekt pod názvom: Spolu do prírody“ sa stal úspešným pre našu 
materskú školu vďaka Nadácii ČSOB. Deti vo veku 5-6 rokov 
(predškoláci) sa zúčastnili pobytu v Škole v prírode v Tatranskej 
Lomnici, v hoteli SLOVAKIA v dobe od 29. apríla do 3. mája 
2013. Cieľom projektu bolo viesť deti k zapájaniu sa do športovo-
pohybových aktivít, vytvárať a pestovať kladný vzťah k prírode a 
životnému prostrediu. Pobytu sa zúčastnilo spolu 25 detí, 5 
pedagógov a 1 zdravotníčka. Všetci zúčastnení sa cítili na pobyte 
veľmi dobre, zažili krásne chvíle v našich Tatrách a v krásnej 
prírode. Hreje nás pri srdci, že sa opäť podarila správna vec pre 
naše deti!

Mgr. Vargová Danica

Jarné aktivity na ZŠ Školskej vo Fiľakove

Slnečné lúče a jarný vetrík priviali novú energiu aj do našej školy. 
Skalní turisti už absolvovali výstup na Javor, Budinské lazy a 
Pohanský hrad. Tohtoročný Deň Zeme oslávili všetci  žiaci 
22.apríla symbolicky v bielom, pretože jeho témou bola záchrana 
ohrozených ľadových medveďov. Boli pripravené stanovištia, na 
ktorých žiaci zúročili svoje vedomosti z chémie, biológie, 
geografie, či recyklovania. Vrcholom akcie bola dlhá 
ekostonožka Ekolka vytvorená z mladších žiakov, ktorá  sa prešla 
aj po Fiľakove. Naši najmenší futbalisti postúpili do obvodného 
kola futbalového turnaja Mc Donald´s Cup v Lučenci, kde si 
vybojovali  pekné 3. miesto. Skvelý športový výkon podali aj 
staršie futbalistky v turnaji Coca-Cola Školský pohár. Kým 
niektorí športovali, iní spievali, recitovali, či kreslili práce do 
výtvarných súťaží... A tak nám pribudli zlaté „slávice“ Lea 
Šimonidesová a Barborka Jackuliaková, ktoré postupujú do 
krajského kola súťaže Slávik Slovenska. Zo šikovných 
recitátorov súťaže v prednese prózy a poézie spomeniem Líviu 
Vaculčiakovú, Erika Bollu, Bruna Mittera. Ďalšie informácie 
nájdete na stránke www.zsskolfi.edupage.org. 

Mgr. Diana Szabová

Naše mažoretky získali zlaté a strieborné pásmo

Dňa 15. mája 2013 sa v Žiari had Hronom konala Krajská súťažná 
prehliadka moderného tanca pod názvom „Deň tanca“. Naše 
mažoretky Iuvenesky a Iuvenes tam postúpili z regionálneho  
kola, ktoré sa konalo v Lučenci. Dievčatá pod vedením Tímei 
Mihalidesovej súťažili so súpermi z rôznych umeleckých škôl a 
konzervatórií  a aj napriek veľmi silnej konkurencii tanečná 
skupina Iuvenesky získala zlaté pásmo s postupom do 
celoštátneho kola a tanečná skupina Iuvenes strieborné pásmo. 
Našim mažoretkám srdečne gratulujeme a držíme palce aj 
v ďalších súťažiach. Veľké ĎAKUJEME za sponzorské dary, 
ktoré nemalou mierou prispeli k našim úspechom, patrí firme 
Lastmedia a pani Zuzke Molnárovej.

Šachový turnaj o pohár primátora mesta 
Fiľakovo 2013

V našom mesta sa 18. mája 2013 konal už VIII. ročník šachového 
turnaja o pohár primátora mesta Fiľakovo. Toto podujatie si 
z roka na rok získava viac priaznivcov, čo dokazujú aj mená 
hráčov, ktoré často figurujú v rakúskych, maďarských a 
francúzskych národných šachových turnajoch. To potvrdzuje, že 
„Šachový turnaj o pohár primátora mesta Fiľakovo“ už nie je len 
malým medzinárodným turnajom, ale svojou kvalitou a 
zas túpen ím h ráčov  z í skava  čo raz  väčš iu  váhu  a j 
v medzinárodnom meradle. Súťaž prebiehala pod dohľadom 
rozhodcu Alexandra Szamosa v 9 kolách švajčiarskym systémom 
/otvorený turnaj/. Po náročných súbojoch sa zrodili nasledujúce 
výsledky:
Celkové poradie: 1. miesto Bokros Albert s titulom IM 
/international master/HUN/, 2. miesto Czebe Attila s titulom GM 
/grand master/HUN/, 3. miesto Kiss Pál s titulom IM /HUN/
Kategória ženy: 1. miesto Kozma Edit, /HUN/, 2. miesto Engel 
Katalin, /SR/
Kategória žiaci do 14 r.: 1. miesto Makovíni Dominik, SR, 2. 
miesto Sviček Filip, SR, 3. miesto Bial Balázs, SR
Kategória mládež do 18 r.: 1. miesto Sike Tamás, HUN, 2. miesto 
Bence Bial, SR, 3. m. Ladislav Csernok, SR
Seniori: 1. miesto Lengyel László, HUN, 2. miesto Balog Pál, 
HUN, 3. miesto Ladislav Madarassy, SR

Poďakovanie 

Dňa 10. mája 2013 sa konal venček žiakov 8.B. triedy Základnej 
školy - Školská a 8.A. triedy Základnej školy, Farská lúka. Veľmi 
pekne ďakujeme sponzorom za darčeky pre deti a všetkým 
ostatným, ktorí akoukoľvek formou pomohli uskutočniť jeden 
prekrásny večer.
Katarína Dalžufóová, AUTO DUO autobazár, s.r.o Fiľakovo, 
Agnesa Šóšová, A&A&Š s.r.o. Fiľakovo, Július Várady - 
Reštaurácia Gól, Biskupice, pán Norbert Bial, Jana Stracheová, 
zlato - striebro, Aneta Kakuková - O2 pobočka Fiľakovo, Štefan 
Majoroš - M.K. Trade Fiľakovo, TURUL EUROLINE, Zupková 
Eva- textilná galantéria, Lekáreň Vitalea s.r.o. Fiľakovo, Janka 
Visnyaiová, RR Glass, Róbert Daraboš, Ing. Róbert Illéš, 
Alexander Baláž - Balex Trade Fiľakovo, Hedviga Tankinová - 
papierníctvo, Július Mede - Kemex, Peter Hámor, Obecný úrad 
Biskupice, ZŠ Školská Fiľakovo 

vďační rodičia 

s klientmi organizujú spoločenské 
akcie a posedenia pri príležitosti 
sviatkov a výročí.  
Organ izác ia  t ak t i ež  ponúka 
o p a t r o v a t e ľ s k ú  s l u ž b u 
v domácnostiach zabezpečovanú 
v las tnými  zames tnancami  a 
možnosť donášky obedov pre 
seniorov.
Ceny služieb sú v súlade so 
všeobecne záväzným nariadením 
mesta Fiľakovo a sú prístupné na 
w e b o v e j  s t r á n k e  m e s t a  a 
organizácie.
Podrobné informácie je možné 
získať telefonicky, e-mailom alebo 
osobne priamo v zariadení.
Adresa: Nezábudka, n.o., 
Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
Číslo telefónu: 047/4379099
E-mailová adresa: 
riaditelka@nezabudka-fi.sk, 
m.velika@nezabudka-fi.sk
Web: www.nezabudka-fi.sk

Ing. Mária  Veliká, riaditeľka n.o. 

Platená inzercia

Nezábudka, n.o. ponúka svoje služby

V zariadení sociálnych služieb prevádzkovanom neziskovou organizáciou Nezábudka je možné získať viaceré sociálne služby. 
Klienti, ktorí sú umiestnení v ubytovacej časti zariadenia, majú k dispozícii väčšinou dvojlôžkové izby. Súčasťou služieb je stravovanie, 
pranie, žehlenie, upratovanie, využívanie spoločenských priestorov, vlastnej jedálne, počítačovej miestnosti, kuchyniek na prípravu 
občerstvenia. V budove je veľkokapacitný výťah. V areáli zariadenia slúži klientom oddychový altánok, ku ktorému je bezbariérový 
prístup. 
Personál ovláda slovenský aj maďarský jazyk. Od januára 2013 pracuje v zariadení na polovičný úväzok rehabilitačná sestra. 
Organizácia má vlastnú ordináciu a 1x týždenne zabezpečené služby zmluvného lekára. Predpisovanie a obstaranie liekov je tiež súčasťou 
poskytovaných služieb. Návštevy odborných lekárov sú zabezpečované prostredníctvom sanitiek a vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci. 
Jedenkrát mesačne sú v zariadení slúžené katolícke omše. Príbuzní klientov majú možnosť neobmedzených návštev. Zamestnanci spolu 
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Grafička, ilustrátorka a učiteľka
Mgr.art. Jana Chromiaková - Bialová

Jana Chromiaková - Bialová sa narodila v roku 1971 v Martine. Vyštudovala 
Strednú školu umeleckého priemyslu v Kremnici, odbor reštaurovanie. Po jej 
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dospelých. Spolu s ňou hľadáme niečo - ilúziu, túžbu, sen, niečo, čo tvorí súčasť jej duševného života. Za zdanlivo prostými, trochu 
zvláštnymi námetmi a ich zobrazením sa skrýva jej výpoveď o živote, potrebe humanizmu, lásky a viery. Výpoveď, ktorej nechýba 
smútok, v podstate však zostáva optimistická“.
Počas svojej umeleckej kariéry sa zúčastnila niekoľkých kolektívnych a mnohých individuálnych výstav  prevažne na Slovensku a 
v okolitých krajinách, ale jej obrazy putovali aj do štátov ako sú Anglicko, Belgicko, Holansko, Island, Tunisko, Litva, Japonsko či 
Dánsko, kde sú súčasťou súkromných zbierok. V súčasnosti vystavuje v Brhlovciach neďaleko Levíc, spolu so známym 
scénografom Ferom Liptákom. Ilustrovala niekoľko kníh pre deti a tiež poéziu spisovateľky Kataríny Mikolášovej.
Ukážku tvorby Jany Bialovej si môžete pozrieť na webovej stránke: janabialova.szm.com.
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Materská škola - Óvoda na Daxnerovej ul. 
vo Fiľakove získala grant vo výške 3000 €  

z Nadácie ČSOB.
Projekt pod názvom: Spolu do prírody“ sa stal úspešným pre našu 
materskú školu vďaka Nadácii ČSOB. Deti vo veku 5-6 rokov 
(predškoláci) sa zúčastnili pobytu v Škole v prírode v Tatranskej 
Lomnici, v hoteli SLOVAKIA v dobe od 29. apríla do 3. mája 
2013. Cieľom projektu bolo viesť deti k zapájaniu sa do športovo-
pohybových aktivít, vytvárať a pestovať kladný vzťah k prírode a 
životnému prostrediu. Pobytu sa zúčastnilo spolu 25 detí, 5 
pedagógov a 1 zdravotníčka. Všetci zúčastnení sa cítili na pobyte 
veľmi dobre, zažili krásne chvíle v našich Tatrách a v krásnej 
prírode. Hreje nás pri srdci, že sa opäť podarila správna vec pre 
naše deti!

Mgr. Vargová Danica

Jarné aktivity na ZŠ Školskej vo Fiľakove

Slnečné lúče a jarný vetrík priviali novú energiu aj do našej školy. 
Skalní turisti už absolvovali výstup na Javor, Budinské lazy a 
Pohanský hrad. Tohtoročný Deň Zeme oslávili všetci  žiaci 
22.apríla symbolicky v bielom, pretože jeho témou bola záchrana 
ohrozených ľadových medveďov. Boli pripravené stanovištia, na 
ktorých žiaci zúročili svoje vedomosti z chémie, biológie, 
geografie, či recyklovania. Vrcholom akcie bola dlhá 
ekostonožka Ekolka vytvorená z mladších žiakov, ktorá  sa prešla 
aj po Fiľakove. Naši najmenší futbalisti postúpili do obvodného 
kola futbalového turnaja Mc Donald´s Cup v Lučenci, kde si 
vybojovali  pekné 3. miesto. Skvelý športový výkon podali aj 
staršie futbalistky v turnaji Coca-Cola Školský pohár. Kým 
niektorí športovali, iní spievali, recitovali, či kreslili práce do 
výtvarných súťaží... A tak nám pribudli zlaté „slávice“ Lea 
Šimonidesová a Barborka Jackuliaková, ktoré postupujú do 
krajského kola súťaže Slávik Slovenska. Zo šikovných 
recitátorov súťaže v prednese prózy a poézie spomeniem Líviu 
Vaculčiakovú, Erika Bollu, Bruna Mittera. Ďalšie informácie 
nájdete na stránke www.zsskolfi.edupage.org. 

Mgr. Diana Szabová

Naše mažoretky získali zlaté a strieborné pásmo

Dňa 15. mája 2013 sa v Žiari had Hronom konala Krajská súťažná 
prehliadka moderného tanca pod názvom „Deň tanca“. Naše 
mažoretky Iuvenesky a Iuvenes tam postúpili z regionálneho  
kola, ktoré sa konalo v Lučenci. Dievčatá pod vedením Tímei 
Mihalidesovej súťažili so súpermi z rôznych umeleckých škôl a 
konzervatórií  a aj napriek veľmi silnej konkurencii tanečná 
skupina Iuvenesky získala zlaté pásmo s postupom do 
celoštátneho kola a tanečná skupina Iuvenes strieborné pásmo. 
Našim mažoretkám srdečne gratulujeme a držíme palce aj 
v ďalších súťažiach. Veľké ĎAKUJEME za sponzorské dary, 
ktoré nemalou mierou prispeli k našim úspechom, patrí firme 
Lastmedia a pani Zuzke Molnárovej.

Šachový turnaj o pohár primátora mesta 
Fiľakovo 2013

V našom mesta sa 18. mája 2013 konal už VIII. ročník šachového 
turnaja o pohár primátora mesta Fiľakovo. Toto podujatie si 
z roka na rok získava viac priaznivcov, čo dokazujú aj mená 
hráčov, ktoré často figurujú v rakúskych, maďarských a 
francúzskych národných šachových turnajoch. To potvrdzuje, že 
„Šachový turnaj o pohár primátora mesta Fiľakovo“ už nie je len 
malým medzinárodným turnajom, ale svojou kvalitou a 
zas túpen ím h ráčov  z í skava  čo raz  väčš iu  váhu  a j 
v medzinárodnom meradle. Súťaž prebiehala pod dohľadom 
rozhodcu Alexandra Szamosa v 9 kolách švajčiarskym systémom 
/otvorený turnaj/. Po náročných súbojoch sa zrodili nasledujúce 
výsledky:
Celkové poradie: 1. miesto Bokros Albert s titulom IM 
/international master/HUN/, 2. miesto Czebe Attila s titulom GM 
/grand master/HUN/, 3. miesto Kiss Pál s titulom IM /HUN/
Kategória ženy: 1. miesto Kozma Edit, /HUN/, 2. miesto Engel 
Katalin, /SR/
Kategória žiaci do 14 r.: 1. miesto Makovíni Dominik, SR, 2. 
miesto Sviček Filip, SR, 3. miesto Bial Balázs, SR
Kategória mládež do 18 r.: 1. miesto Sike Tamás, HUN, 2. miesto 
Bence Bial, SR, 3. m. Ladislav Csernok, SR
Seniori: 1. miesto Lengyel László, HUN, 2. miesto Balog Pál, 
HUN, 3. miesto Ladislav Madarassy, SR

Poďakovanie 

Dňa 10. mája 2013 sa konal venček žiakov 8.B. triedy Základnej 
školy - Školská a 8.A. triedy Základnej školy, Farská lúka. Veľmi 
pekne ďakujeme sponzorom za darčeky pre deti a všetkým 
ostatným, ktorí akoukoľvek formou pomohli uskutočniť jeden 
prekrásny večer.
Katarína Dalžufóová, AUTO DUO autobazár, s.r.o Fiľakovo, 
Agnesa Šóšová, A&A&Š s.r.o. Fiľakovo, Július Várady - 
Reštaurácia Gól, Biskupice, pán Norbert Bial, Jana Stracheová, 
zlato - striebro, Aneta Kakuková - O2 pobočka Fiľakovo, Štefan 
Majoroš - M.K. Trade Fiľakovo, TURUL EUROLINE, Zupková 
Eva- textilná galantéria, Lekáreň Vitalea s.r.o. Fiľakovo, Janka 
Visnyaiová, RR Glass, Róbert Daraboš, Ing. Róbert Illéš, 
Alexander Baláž - Balex Trade Fiľakovo, Hedviga Tankinová - 
papierníctvo, Július Mede - Kemex, Peter Hámor, Obecný úrad 
Biskupice, ZŠ Školská Fiľakovo 

vďační rodičia 

s klientmi organizujú spoločenské 
akcie a posedenia pri príležitosti 
sviatkov a výročí.  
Organ izác ia  t ak t i ež  ponúka 
o p a t r o v a t e ľ s k ú  s l u ž b u 
v domácnostiach zabezpečovanú 
v las tnými  zames tnancami  a 
možnosť donášky obedov pre 
seniorov.
Ceny služieb sú v súlade so 
všeobecne záväzným nariadením 
mesta Fiľakovo a sú prístupné na 
w e b o v e j  s t r á n k e  m e s t a  a 
organizácie.
Podrobné informácie je možné 
získať telefonicky, e-mailom alebo 
osobne priamo v zariadení.
Adresa: Nezábudka, n.o., 
Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
Číslo telefónu: 047/4379099
E-mailová adresa: 
riaditelka@nezabudka-fi.sk, 
m.velika@nezabudka-fi.sk
Web: www.nezabudka-fi.sk

Ing. Mária  Veliká, riaditeľka n.o. 

Platená inzercia

Nezábudka, n.o. ponúka svoje služby

V zariadení sociálnych služieb prevádzkovanom neziskovou organizáciou Nezábudka je možné získať viaceré sociálne služby. 
Klienti, ktorí sú umiestnení v ubytovacej časti zariadenia, majú k dispozícii väčšinou dvojlôžkové izby. Súčasťou služieb je stravovanie, 
pranie, žehlenie, upratovanie, využívanie spoločenských priestorov, vlastnej jedálne, počítačovej miestnosti, kuchyniek na prípravu 
občerstvenia. V budove je veľkokapacitný výťah. V areáli zariadenia slúži klientom oddychový altánok, ku ktorému je bezbariérový 
prístup. 
Personál ovláda slovenský aj maďarský jazyk. Od januára 2013 pracuje v zariadení na polovičný úväzok rehabilitačná sestra. 
Organizácia má vlastnú ordináciu a 1x týždenne zabezpečené služby zmluvného lekára. Predpisovanie a obstaranie liekov je tiež súčasťou 
poskytovaných služieb. Návštevy odborných lekárov sú zabezpečované prostredníctvom sanitiek a vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci. 
Jedenkrát mesačne sú v zariadení slúžené katolícke omše. Príbuzní klientov majú možnosť neobmedzených návštev. Zamestnanci spolu 
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v mesiaci jún 
2013 

07.06.2013, 16:00 hod.
Záverečný koncert absolventov
Miesto: Koncertná sála ZUŠ, organizátor: ZuŠ
08.06.2013, 14:00 hod.
Stretnutie Slovákov
Miesto: Ratka, organizátor: Dom Matice slovenskej, Obec Ratka 
09.06.2013, 8:30 hod.
Poznávacia pešia túra: CHA Fenek (Petrovce)
Bližšie informácie: geopark.filakovo@gmail.com, tel: 0917 646 551
Organizátor: Novohrad-Nógrád Geopark
09.06.2013, 18:00 hod.
Verejná generálna skúška divadla Zsákszínház s divadelnou hrou pod 
názvom: Az ibolya (Fialka)
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, organizátor: MsKS, OZ 
Zsákszínház
15.06.2013, 18:00 hod.
III. Shai-Nefer Brušné tance bez hraníc - Galaprogram
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, organizátor: OZ Vis Vitalis

XIV. Fiľakovské historické hradné hry
22.06.2013, 10:00 hod.
Jarmok a ukážky ľudového remeselníctva
Sprievodné programy pre deti a dospelých – detské programy, súťaže, 
bábkové divadlo, lukostreľba, jazda na koni, hojdačka na ručný pohon
Miesto: Ulica Podhradná a hradný areál, organizátor: OZ KOHÁRY
22.06.2013, 14:30 hod.
XIV. Historické hradné hry ukážky bojového umenia s účasťou 
domácich a zahraničných skupín historického šermu, sokoliarstvo a 
rekonštrukcia obliehania a dobývania hradu v roku 1593 za účasti 
všetkých skupín historického šermu
Miesto: hradný areál, organizátor: OZ KOHÁRY
23.06.2013, 10:00 hod.
VII. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe o titul „Lukostrelec 
Novohradu“ a „Obranca Fiľakovského hradu“
Miesto: Fiľakovský hrad, organizátor: OZ KOHÁRY

26.06.2013, 17:00 hod.
Regionálna prehliadka celoštátnej súťaže tvorivých choreografií FS a 
festivalu „Eszterlánc“
Miesto: MsKS, organizátor: Fórum tanca
29.06.2013, 16:00 hod.
V. Na krídlach medzinárodných melódií
Slávnostný jubilejný koncert - stretnutie speváckych zborov
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, organizátor: MsKS a OZ Melódia

20. ročník Turnaja o putovný pohár primátora 
mesta v minifutbale

Najpopulárnejší šport nielen na svete, ale i vo Fiľakove má svoje 
zastúpenie v rôznych turnajoch, súťažiach a vekových, či 
výkonnostných variáciách. Krásnu tradíciu, v tomto roku jubilejnú - 
dvadsiatu, má Turnaj o putovný pohár primátora mesta 
v minifutbale. Jeho organizátorom je od začiatku Komisia školstva, 
mládeže a športu pri MZ vo Fiľakove. Počet zúčastnených družstiev 
sa každý rok mení a od toho sa odvíja aj hrací systém turnaja. Tento 
rok sa hralo iba v jednej skupine, každý s každým, keďže sa prihlásilo 
len 5 družstiev, no napriek tomu sa na štadióne FTC odohralo 10 
veľmi kvalitných zápasov a dokonca v šiestich o výsledkoch 
rozhodli len pokutové kopy. S úrovňou turnaja mohli byť spokojní 
všetci, keďže napriek chladnému počasiu sa deň v celku vydaril. 
Futbalistom možno viac ako teplé slnečné lúče chýbal väčší záujem 
divákov, no radosť z hry a úspechov zatienili aj tento nedostatok. So 
ziskom 11 bodov si víťazstvo a putovný pohár napokon odnieslo 
mužstvo Arsenal, v ktorom mali aj najlepšieho strelca turnaja Petra 
Sáfránya. Najlepším brankárom sa stal Gregor Vetrák, z mužstva 
Mestskej polície. Ostatné výsledky boli nasledovné. Na 2. mieste 
skončili „starí páni“ z Cosmosu, kde vekový priemer futbalistov 
prekročil päťdesiatku. Až v záverečnom zápase sa vykryštalizovalo 
pre mužstvo s názvom Kúpalisko konečné tretie miesto, nuž a 
posledné dve priečky v tabuľke ostali mužstvám Mestskej polície a 
Zedníček teamu. Športový duch a dobrá nálada však zvíťazili 
v každom, kto si 25. mája našiel čas stráviť príjemnú sobotu na 
fiľakovskom štadióne.


