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Novoročný turnaj v kolkoch
 o pohár primátora mesta Fiľakovo

Vyše 20 rokov sa rozbieha športový život v meste už začiatkom 
januára na fiľakovskej kolkárni. Počas krátkej zimnej ligovej 
prestávky tu naše vedenie kolkárskeho zväzu organizuje tradičný 
Novoročný turnaj o pohár primátora mesta, o ktorý je z roka na 
rok väčší záujem. Na tohtoročnom 21.ročníku tak svoje zápasy 
odohralo celkom 18 družstiev z miest Banskobystrického kraja a 
Novohradskej župy v Maďarsku, konkrétne šesť domácich,  
Podbrezová, Jelšava, Žarnovica, Rimavská Sobota, 
Kazinczbarczika, Bátonyterenye, Somoskőújfalu, Salgótarján a 
Etes. Niektoré kluby postavili tiež viac družstiev a 72 hráčov 
rôzneho veku od 13 do 73 rokov si tu otestovalo svoju aktuálnu 
kolkársku kondičku.
Dorastenci, ženy, aktívni ligisti i seniori si tunajšiu kolkáreň a 
kvalitné dráhy, no predovšetkým atmosféru niekoľko dňového 
turnaja pochvaľujú. Hoci  prvé družstvo si kvôli iným 
reprezentačným povinnostiam svoje odhádzalo v predstihu už v 
utorok 6.januára, ostatné zápasy boli rozložené na štvrtok, piatok 
a sobotu 8.-10.januára. Sobotňajšie dopoludnie sa nieslo aj v 
duchu oficiálneho zahájenia, keď medzi súťažiacich zavítalo 
vedenie mesta na čele s primátorom Mgr. Attilom Agócsom, PhD. 
a tiež vedenie FTC Fiľakovo s prezidentom Mgr. Attilom 
Visnyaim. V otváracích príhovoroch tak odznelo, že mesto má aj 
v tomto športe veľmi bohatú históriu, venujú sa mu celé generácie 
rodín a napriek tomu, že divácky záujem verejnosti oň je veľmi 
slabý, naši kolkári dosahujú stabilné a kvalitné úspechy. Podporu 
zo strany vedenia mesta a FTC si bez pochýb zaslúži a preto ju 

Kontakty a úradné hodiny

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001

Email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7:30-11:30 / 12:00-16:00

Pi: 7:30-11:30 / 12:00-13:30

Stránkové hodiny v pokladni:
Po-Št: 7:30-11:30 / 12:00-15:30

Pi: 7:30-11:30 / 12:00-13:00

Výzva pre dlžníkov mesta !

Mesto Fiľakovo vyzýva všetkých dlžníkov mesta z titulu dane 
z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného 
priestranstva a miestneho poplatku za komunálne odpady,  
ktorí si ešte nesplnili svoju platobnú povinnosť voči správcovi 
dane a poplatku za rok 2014, resp. predchádzajúce obdobie, 
aby tak urobili v čo najkratšej lehote, pretože mesto pristúpi k 
ich vymáhaniu prostredníctvom súdneho exekútora. Okrem 
toho mená všetkých dlžníkov budú publikované na „Zozname 
daňových dlžníkov k 31.12.2014“.       
Možnosť uhradenia nedoplatkov je zaistená v úradných 
hodinách mestského úradu denne od 7.30 hod. do 16.00 hod, v 
piatok od 7.30 hod. do 13.30 hod.

Silvestrovský ples v MsKS

Približne 150 slávnostne naladených Fiľakovčanov sa v posledný 
deň minulého roka prišlo zabaviť na tradičnú silvestrovskú 
zábavu do tanečnej sály MsKS. Jeho pracovníci a teda 
organizátori plesu sa snažili vytvoriť čo najlepšiu atmosféru a 
udržať vysokú úroveň tohto posledného podujatia v roku. Aj 
vďaka skvelej hudobnej produkcii skupiny Zupko & Kelemen 
Band, krásnej výzdobe celej sály zásluhou Zsuzsi Bratyinkovej, 
výbornej večeri vo forme švédskych stolov od firmy H&M 
Catering a samozrejme aj bohatej tombole od stálych sponzorov 
nálada v sále gradovala až do rána bieleho.  Pracovníci MsKS 
týmto ďakujú všetkým za pomoc a podporu, nielen pri 
silvestrovskom plese, ale aj za celý minulý rok.  

-im- 

o b a j a  m e n o v a n í  
predstavitelia sľúbili 
zachovať v tomto roku 
minimálne na úrovni 
predošlých.
A  e š t e  k o n e č n é  
oficiálne výsledky 
aspoň tých najlepších.
 
Družstvá: 1.miesto – 
FTC Fiľakovo „A“ – 
2422 zk,
2.miesto – Kazinczbarczika – 2280 zk, 3.miesto – ŽP Šport 
Podbrezová – 2270 zk

Jednotlivci: ženy - 1.miesto – Jana Pastoráková, Happy team Fiľ. 
– 557 zk, 
2.miesto – Lenka Bábelová, Happy team – 550 zk, 3.miesto – 
Renáta Flachbartová, Happy team Fiľ. – 491 zk
 muži – 1.miesto – Alexander Šimon, FTC „A“ – 620 zk,  2.miesto 
– Dušan Murín, FTC „A“ – 607 zk, 3.miesto – Attila Nagy, 
Kazinczbarczika a Gejza Knapp ml., FTC „A“ – obaja po 606 zk 
 
Krásne výsledky dosiahli fiľakovskí kolkári aj na Majstrovstvách 
BBsK a „Áčko“ i „Béčko“ sa kvalitne držia v tomto ročníku 
súťaže 1.liga východ, keď priebežne pred jarnou časťou ligy sú 
kolkári FTC A na 2.mieste a FTC B na 9.priečke. 
Všetky výsledky, množstvo fotografií a ostatné informácie 
nájdete na stránkach  východ alebo na 
facebook/FTC KO Fiľakovo. 
Hodu zdar !                                                                      - ic -red -

www.kolky.sk/1.liga
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R E F E R E N D UM 

MESTO FIĽAKOVO  oznamuje oprávneným 
občanom na hlasovanie v referende, že v meste 
Fiľakovo  dňa 7. februára 2015 (Sobota) od 7,00 
do 22,00 hod. budú otvorené nasledovné 
miestnosti na hlasovanie :

Číslo okrsku a sídlo, č.telefónu a názov ulíc  
patriacich do okrsku na konanie referenda

1.ZŠ Školská 1- prístavba: 0915342785

Gorkého, Jánošíkova, Poľná, Partizánska, Tajovského, 

Hviezdoslavova, Športová,

Kalajová, B.Němcovej, Biskupická, Obrancov mieru, 
Malocintorínska, Železničná, žel. stanica, Bottova, 
Záhradnícka, Školská

2.ZŠ Mládežnícka 7 s VJM : 0915352357

Sládkovičova, Mocsáryho, ul. 1. mája, Vajanského, 
Čajkovského, 29. augusta, Kukučínova, Mládežnícka, 
Čsl.armády, Družstevná, Ružová, Tulipánová, Kvetná 
Fialková, B. Bartóka, Jókaiho, Smetanova

3.Mestský úrad, Radničná ul.25: 0915352356

Parková, Štúrova, Námestie Slobody, ul.SNP, Malá, 

Koháryho nám., Nám.Padlých hrdinov, Rázusova, 

Hlavná, Podhradská,Trhová, Radničná, Baštová, 

Jilemnického, Hollého, Tehelná, Šávoľská, 

Továrenská, kpt. Nálepku, Lučenecká, Madácha, 

Egreš, Moyzesova, Timravy, Bernolákova, Jesenského

4. ZŠ Farská Lúka s VJSlov.64A: 0915352359

Mlynská, Úzka, Gemerská, Tichá, Viničná, 

Daxnerova, Puškinova, Švermova, Kalinčiakova,       

J. Kráľa, Odborárska, Tolstého, Sídlisko /bytové 

domy/ a rodinné domy na ul. Farská Lúka

Mesto doručilo všetkým oprávneným občanom oznámenie o 
čase a mieste konania referenda. V prípade, že niektorý z 
oprávnených občanov toto oznámenie nedostal, môže sa v 
úradných hodinách mestského úradu vo Fiľakove 
informovať v kancelárii č.2, či je zapísaný v zozname 
oprávnených občanov na hlasovanie v referende.
Hlasovanie do prenosnej schránky bude možné v osobitných 
prípadoch (najmä zo zdravotných dôvodov – imobilita, 
choroba) a je potrebné ho nahlásiť na tel. číslo okrskovej 
komisie na vykonanie referenda podľa miesta bydliska 
oprávneného občana.

Po príchode do miestnosti na hlasovanie je každý oprávnený 
občan povinný preukázať sa platným občianskym 
preukazom, resp. cestovným dokladom, bez týchto dokladov 
mu okrsková komisia hlasovanie neumožní. Hlasuje sa tak, že 
v príslušnom rámčeku znakom „X“ oprávnený občan 
vyznačí svoju odpoveď „áno“ alebo „nie“ na  každú položenú 
otázku.
Za vedenie volebnej kampane na účasť v referende, resp. 
spôsob hlasovania zodpovedajú politické strany, resp. 
petičný výbor, ktorý inicioval konanie referenda.
                             Mgr. Ľudmila Svoreňová, prednostka  MsÚ

Presťahovanie karanténnej stanice 

V meste Fiľakovo sú túlavé a voľne pobiehajúce psy 
problémom niekoľkých desaťročí. Čiastočne problém riešilo 
umiestnenie odchytených psov v doterajšej karanténnej 
s t a n i c i  v  p r i e s t o r o c h  z á h r a d n í c t v a  p o d n i k u  
Verejnoprospešných služieb mesta v parku, ktorá však nebola 
vyhovujúca veľkosťou ani umiestnením, preto sa zrušené 
koterce poskytli na tieto účely Občianskemu združeniu 
Šťastné labky a boli prevezené do areálu útulku OZ, ktorý má 
napriek tomu, že je stále vo fáze rekonštrukcie, kapacitu 
približne 30 psov. 

Na základe predbežných dohôd a v záujme efektívneho a 
ideálneho riešenia prevádzkovania karanténnej stanice za 
účelom umiestňovania odchytených túlavých psov na území 
mesta Fiľakovo bola dňa 15.januára 2015 podpísaná zmluva o 
spolupráci pri odchyte a umiestnení túlavých psov medzi 
Mestom Fiľakovo a OZ Šťastné labky. Táto zmluva zabezpečí 
umiestnenie na verejných priestranstvách odchytených 
zabehnutých, opustených a túlavých psov v priestoroch 
karanténnej stanice OZ Šťastné labky v extraviláne mesta 
(konkrétne na Šávoľskej ceste pri odbočke do obce Bulhary), 
odbornú veterinárnu starostlivosť o nich, vrátane odčervenia, 
vakcinácie a čipovania, zisťovanie majiteľov psov, ak je táto 
skutočnosť známa. Po uplynutí karantény čaká psy 
umiestnenie v priestoroch útulku, alebo nájdenie nového 
majiteľa. Odchyt psov bude naďalej zabezpečovať Mestská 
polícia vo Fiľakove a financovanie týchto služieb bude na 
základe fakturácie a podrobnej evidencie prípadov 
zabezpečené objednávateľom, teda Mestom Fiľakovo. 
Zároveň bude zabezpečený minimálne jedenkrát ročne aj 
kastračný program odchytených túlavých psov, aby sa 
zamedzilo ich nekoordinovanému množeniu najmä v častiach 
mesta obývaných príslušníkmi sociálne slabších 
marginalizovaných komunít.
                                                                                    - red -

PROSBA O POMOC 

Vážení priatelia zvierat,
radi by sme sa Vám v mene psíkov poďakovali za podporu a 
pomoc v roku 2014. V tomto období sme zakúpili pozemok na 
výstavbu nového útulku, začali sme so stavebnými prácami a 
postavili prvé koterce pre našich zverencov. Toto všetko sa 
nám podarilo hlavne vďaka podpore 2% a preto sme sa 
rozhodli osloviť Vás s touto prosbou aj tento rok. Príslušné 
tlačivá nájdete na Mestskom úrade v kancelárii prvého 
kontaktu od 1.2.2015, pošleme Vám ich emailom, osobne v 
areáli útulku na Šávoľskej ceste 58 v doobedňajších hodinách, 
príp. telefonicky na t. č.: 0904 659 924. Za pomoc i záujem 
všetkým úprimne ďakujeme !!!

OZ Šťastné labky
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Husliar Peter Molnár

Fiľakovský husliar Peter Molnár, výrobca jedinečných hudobných nástrojov, sa 
narodil v roku 1977 v Lučenci. Po ukončení základnej školy študoval na Strednej odbornej 
škole drevárskej vo Zvolene, avšak prvé skúsenosti a poznatky o remesle získal v dielni 
svojho starého otca. Svoje prvé husle vyrobil ako 18 ročný a následne ich daroval známym 
do Ameriky. Počas nasledujúcich 20 rokov sa jeho husle a violy stali žiadanými nielen na 
Slovensku ale aj v zahraničí. Podľa majstrových slov sa  jeho práce dostávajú prevažne do 
Kanady, ale objednávky prichádzajú aj z Nórska, Nemecka, Čiech a Maďarska. Okrem 
dreva,  moridiel a lakov sa v jeho dielni, kde aj v súčasnosti vyrába nové husle, nachádza aj 
súbor špeciálneho náradia, z ktorého niekoľko kusov navrhol on sám. Laky, potrebné na 
povrchovú úpravu huslí vyrobených zo smreku a javora kučeravého, si takisto mieša sám 
podľa vlastnej receptúry, avšak najkvalitnejšiu mongolskú konskú srsť na sláčiky 
objednáva zo zahraničia. Právom je hrdý na všetky svoje práce, nakoľko každý kus je 
jedinečný a má svojrázny zvuk. Husliar Peter Molnár je predstaviteľom starého remesla a 
verí, že v rodinnej tradícii bude časom pokračovať aj jeho syn.

1.ročník „PURT“ pohára v amatérskej 
súťaži v tlaku na lavičke

Dňa 13. decembra 2014  CVČ Iuvenes v spolupráci so 
športovým klubom Powerlifting Fiľakovo usporiadali  
súťaž v tlaku na lavičke pre amatérskych tlakárov v 
kategórii dorast a junior. Okrem silných mladých 
Fiľakovčanov, ktorí majú radi tento silový šport, prišli 
borci aj z Čakanoviec, Radzoviec, Biskupíc, Šídu, 
Blhoviec, Kolároviec, Gemera a  Lenartoviec. Vysokú 
úroveň súťaže zabezpečili medzinárodní rozhodcovia z 
federácie WPC Slovakia Peter Szabó, Ján Hubay a Vojtech 
Lázók.
Umiestnenie v kategórii dorast:
1. miesto: Gabriel Rácz, Šíd, 2.miesto: Robert Oláh, 
Čakanovce a 3.miesto: Csaba Balog, Biskupice
Umiestnenie v kategórii junior: 
1. miesto: Eugen Ruszó, Gemer, 2. miesto: Ondrej Gazsi, 
Gemer a 3.miesto: Ladislav Csík, Radzovce
Divácku súťaž vyhral Ondrej Oláh.
Súťaž prebiehala v príjemnej a priateľskej atmosfére. 
Vzhľadom na veľký záujem zo strany mladých silákov 
a pozitívnych ohlasov usporiadame koncom tohto roka 
2. ročník Purt pohára a veríme, že je to sľubný začiatok 
n o v e j  š p o r t o v e j  t r a d í c i e  v  n a š o m  m e s t e .
        CVČ, ŠK Powerlifting Fiľakovo, Purt

Fiľakovskí siláci na svetovom pohári 
v Bratislave

Po úspešnej medzinárodnej súťaži v Györi dokázali mladí 
siloví trojbojári z Fiľakova svoj talent v tomto športe aj  na 
svetovom pohári v Bratislave. V dňoch 24.-27.11. 2014 sa 
členovia športového klubu Powerlifting Fiľakovo 
zúčastnili svetového pohára WPC Slovakia v Bratislave, 
kde v kategórii junior Ondrej Oláh do 60 kg a Gabriel Bari 
do 67,5 kg získali v silovom trojboji a v mŕtvom ťahu 
zhodne prvé miesta. V kategórii dorast získal prvé miesto 
Norbert Oláh do 67,5kg a Daniel Horváth do 74kg.

predseda ŠKPF František Sajko
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polícia vo Fiľakove a financovanie týchto služieb bude na 
základe fakturácie a podrobnej evidencie prípadov 
zabezpečené objednávateľom, teda Mestom Fiľakovo. 
Zároveň bude zabezpečený minimálne jedenkrát ročne aj 
kastračný program odchytených túlavých psov, aby sa 
zamedzilo ich nekoordinovanému množeniu najmä v častiach 
mesta obývaných príslušníkmi sociálne slabších 
marginalizovaných komunít.
                                                                                    - red -

PROSBA O POMOC 

Vážení priatelia zvierat,
radi by sme sa Vám v mene psíkov poďakovali za podporu a 
pomoc v roku 2014. V tomto období sme zakúpili pozemok na 
výstavbu nového útulku, začali sme so stavebnými prácami a 
postavili prvé koterce pre našich zverencov. Toto všetko sa 
nám podarilo hlavne vďaka podpore 2% a preto sme sa 
rozhodli osloviť Vás s touto prosbou aj tento rok. Príslušné 
tlačivá nájdete na Mestskom úrade v kancelárii prvého 
kontaktu od 1.2.2015, pošleme Vám ich emailom, osobne v 
areáli útulku na Šávoľskej ceste 58 v doobedňajších hodinách, 
príp. telefonicky na t. č.: 0904 659 924. Za pomoc i záujem 
všetkým úprimne ďakujeme !!!

OZ Šťastné labky
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Husliar Peter Molnár

Fiľakovský husliar Peter Molnár, výrobca jedinečných hudobných nástrojov, sa 
narodil v roku 1977 v Lučenci. Po ukončení základnej školy študoval na Strednej odbornej 
škole drevárskej vo Zvolene, avšak prvé skúsenosti a poznatky o remesle získal v dielni 
svojho starého otca. Svoje prvé husle vyrobil ako 18 ročný a následne ich daroval známym 
do Ameriky. Počas nasledujúcich 20 rokov sa jeho husle a violy stali žiadanými nielen na 
Slovensku ale aj v zahraničí. Podľa majstrových slov sa  jeho práce dostávajú prevažne do 
Kanady, ale objednávky prichádzajú aj z Nórska, Nemecka, Čiech a Maďarska. Okrem 
dreva,  moridiel a lakov sa v jeho dielni, kde aj v súčasnosti vyrába nové husle, nachádza aj 
súbor špeciálneho náradia, z ktorého niekoľko kusov navrhol on sám. Laky, potrebné na 
povrchovú úpravu huslí vyrobených zo smreku a javora kučeravého, si takisto mieša sám 
podľa vlastnej receptúry, avšak najkvalitnejšiu mongolskú konskú srsť na sláčiky 
objednáva zo zahraničia. Právom je hrdý na všetky svoje práce, nakoľko každý kus je 
jedinečný a má svojrázny zvuk. Husliar Peter Molnár je predstaviteľom starého remesla a 
verí, že v rodinnej tradícii bude časom pokračovať aj jeho syn.

1.ročník „PURT“ pohára v amatérskej 
súťaži v tlaku na lavičke

Dňa 13. decembra 2014  CVČ Iuvenes v spolupráci so 
športovým klubom Powerlifting Fiľakovo usporiadali  
súťaž v tlaku na lavičke pre amatérskych tlakárov v 
kategórii dorast a junior. Okrem silných mladých 
Fiľakovčanov, ktorí majú radi tento silový šport, prišli 
borci aj z Čakanoviec, Radzoviec, Biskupíc, Šídu, 
Blhoviec, Kolároviec, Gemera a  Lenartoviec. Vysokú 
úroveň súťaže zabezpečili medzinárodní rozhodcovia z 
federácie WPC Slovakia Peter Szabó, Ján Hubay a Vojtech 
Lázók.
Umiestnenie v kategórii dorast:
1. miesto: Gabriel Rácz, Šíd, 2.miesto: Robert Oláh, 
Čakanovce a 3.miesto: Csaba Balog, Biskupice
Umiestnenie v kategórii junior: 
1. miesto: Eugen Ruszó, Gemer, 2. miesto: Ondrej Gazsi, 
Gemer a 3.miesto: Ladislav Csík, Radzovce
Divácku súťaž vyhral Ondrej Oláh.
Súťaž prebiehala v príjemnej a priateľskej atmosfére. 
Vzhľadom na veľký záujem zo strany mladých silákov 
a pozitívnych ohlasov usporiadame koncom tohto roka 
2. ročník Purt pohára a veríme, že je to sľubný začiatok 
n o v e j  š p o r t o v e j  t r a d í c i e  v  n a š o m  m e s t e .
        CVČ, ŠK Powerlifting Fiľakovo, Purt

Fiľakovskí siláci na svetovom pohári 
v Bratislave

Po úspešnej medzinárodnej súťaži v Györi dokázali mladí 
siloví trojbojári z Fiľakova svoj talent v tomto športe aj  na 
svetovom pohári v Bratislave. V dňoch 24.-27.11. 2014 sa 
členovia športového klubu Powerlifting Fiľakovo 
zúčastnili svetového pohára WPC Slovakia v Bratislave, 
kde v kategórii junior Ondrej Oláh do 60 kg a Gabriel Bari 
do 67,5 kg získali v silovom trojboji a v mŕtvom ťahu 
zhodne prvé miesta. V kategórii dorast získal prvé miesto 
Norbert Oláh do 67,5kg a Daniel Horváth do 74kg.

predseda ŠKPF František Sajko
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Plánované kultúrne podujatia vo Fiľakove v roku 2015

Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade 
Dátum: 6. apríl 2015
Miesto: hradný areál a nádvorie NTIC
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove 

Noc múzeí a galérií 
Celovečerné podujatie spojené s vernisážou aktuálnej výstavy
 v sprievode tematicky sa viažuceho kultúrneho programu 
Dátum: 16. máj 2015
Miesto: Fiľakovský hrad, Mestské vlastivedné múzeum
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku 
Séria podujatí zameraných na ochranu geologických hodnôt 
neživej  prírody a spoznávanie dedičstva Zeme prostredníctvom 
vedomostných a šikovnostných súťaží, diskusných fór, turistiky 
a poznávacích výletov
Dátum: máj - jún 2015
Miesto: areál NTIC, Fiľakovský hrad, územie NNG

Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád 

XVI. Fiľakovské historické hradné hry 
Dátum: 27. – 28. jún 2015

Miesto: Fiľakovský hrad a Podhradská ulica vo Fiľakove

Hlavný organizátor: OZ KOHÁRY 
Divadelné predstavenie Medzinárodného workshopu 
s názvom Vyšehrad bez bariér
2. Medzinárodný workshop divadla a tanca sa vo Fiľakove  
uskutoční  v dňoch 28. 06. – 11. 07. 2015. Je stretnutím mladých ľudí 
z krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí sa počas práce na spoločnom 
diele – tanečno-divadelnom predstavení na motív balady 

Zverbovaní od Janka Kráľa - naučia, ako komunikovať i bez 
hovoreného slova – bez bariér, iba prostredníctvom tanca a pohybu.

Dátum predstavenia: 11. 7. 2015 
Miesto: areál Fiľakovského hradu
Organizátor: Arkové sdružení CYLINDR - Ostrava 
a Hradné múzeum vo Fiľakove

Dni mesta a XXV. Palócke dni a oslavy mesta Fiľakovo 
Dátum: 14. – 16. august 2015
Miesto: MsKS, Námestie slobody vo Fiľakove a hradný areál
Hlavný organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

VÝSTAVY 2015 – Galéria MVM vo Fiľakove

Výstava „Mojim národom“ – Príbehy z veľkej vojny
Dátum: do 28. februára 2015 
Miesto:  Mestské vlastivedné múzeum – Galéria  
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

Hrad svetov VII. – Medzinárodná fotografická výstava 
Dátum: 13. marca 2015 – 10. mája 2015
Miesto:  Mestské vlastivedné múzeum – Galéria  
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

Výstava „Kamenári – kamenné kvety“
Dátum: 16. mája – 07. augusta 2015
Miesto:  Mestské vlastivedné múzeum – Galéria  
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

Výstava „Remeslá včera a dnes“
Dátum: 14. augusta – 16. októbra 2015
Miesto:  Mestské vlastivedné múzeum – Galéria  
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

Výstava miestnej maliarky Tímei Mihalidesovej
Dátum: 23. októbra – 27. novembra 2015
Miesto:  Mestské vlastivedné múzeum – Galéria  
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

Výstava „Veterány“
Dátum: 04. decembra 2015 – 28. februára 2016
Miesto:  Mestské vlastivedné múzeum – Galéria  
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

VÝSTAVY 2015 – Bebekova veža

Hrad svetov VII. – Medzinárodná fotografická výstava 
Dátum: 13. marca 2015 – 10. mája 2015
Miesto:  Bebekova veža  
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

Výstava „Naša budúcnosť v našej minulosti“
Dátum: 16. mája – 13. septembra 2015
Miesto: Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

Výstava „Smaltované umenie“
Dátum: 23. septembra – 15. novembra 2015
Miesto: Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

Výstava: „Značkované tehly z územia historického 
Novohradu a Gemera – Malohontu“
Dátum: 23. septembra – 15. novembra 2015
Miesto: Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove, 
Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota

Pozvánka na vedenú pešiu túru

Z.p.o. Geopark Novohrag-Nógrád a Novohradské turisticko-
informačné centrum vo Fiľakove Vás srdečne pozývajú na 
vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční dňa 21. februára 2015 
(sobota) na trase Šiatorská Bukovinka – uholné bane – 
Farkašova studňa – Galamba – Čakanovce – Fiľakovo. Čas a 
miesto stretnutia účastníkov: 8.30 hod., pred budovou 
Mestského kultúrneho strediska (Námestie slobody). 
Prihláška a bližšie informácie:   Novohradské turisticko-
informačné centrum, Fiľakovo  (Podhradská 14.), tel.: +421 
(0)47-43-82-016,  e-mail:  ) alebo 
kancelária Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád (Podhradská 
14., Fiľakovo, mobil: +421 (0)917 646 551, e-mail: 

). 
Účasť na túre je potrebné nahlásiť najneskôr do 19.2. 2015.

ntic@filakovo.sk

geopark.filakovo@gmail.com

Kultúrne podujatia v mesiaci február 

Predstavenie knihy Mgr. Norberta Vargu 
„KÍGYÓTESTVÉR“, dňa 04.02.2015 o 17:00 hod.
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS

Fašiangová  „BANYA“ zábava, 
dňa 07.02.2015 o 19:00 h.   
Miesto: MsKS,  organizátor: Klub BANYA

Fašiangová zábava „CSEMADOK-u“, 
dňa 14.02.2015 o 19:00 hod.
Miesto: MsKS,  organizátor: MO CSEMADOK-u

DUMASZÍNHÁZ – vystúpenie humoristu LÁSZLÓ 
HADHÁZIho, dňa 20.02.2015 o 18:00 hod.
Moderátor:  István Bellus, Miesto: MsKS,  
organizátor: Hangzó s.r.o. – Komárno, 
spoluorganizátor: MsKS

„Fašiang sa kráti“ - Mládežnícka kultúrna akcia, 
dňa 22.02.2015 o 14:00 hod.
Miesto: MsKS,  organizátor: Dom Matice slovenskej

Ples  Ekoltech, dňa 28.02.2015 o 19:00 hod.
Miesto: MsKS,  organizátor: Ekoltech s.r.o


