
Milí občania Fiľakova!
 
Naše mestské noviny sa Vám dostávajú do rúk v čase, keď  uzatvárame rok 2012 a 
vstupujeme do roku 2013. Je  zvykom na sklonku roka bilancovať a hodnotiť  rok 
predchádzajúci a zároveň si robiť plány a predsavzatia do roka budúceho. 
Uvedomujem si, že úlohy v našom meste zabezpečujeme v zložitých ekonomických 
podmienkach, čo vyvoláva medzi občanmi nespokojnosť a neistotu.  Aj napriek 
tomu som rád a môžem konštatovať, že pri realizácii rozvojových programov 
v rámci našich skromných finančných možností sme realizovali aj rekonštrukciu 
niektorých  miestnych komunikácií: ul. Jesenského, Moyzesovej, Sládkovičovej.
Mojím želaním je, aby sa v budúcom roku v meste realizovali ďalšie rozvojové 
programy ako  rekonštrukcia ďalších  našich ulíc, chodníkov a zveľaďoval sa 
mestský majetok. Žiaľ nie sú predpoklady na to, aby sa tieto práce realizovali 
z vlastných prostriedkov a preto s veľkým záujmom očakávame nové výzvy na 
podanie  projektov do fondov EÚ ako aj do domácich fondov. 
Bol by som tiež rád, aby boli prijaté a ráznejšie sa realizovali opatrenia na 
obmedzenie kriminality v meste, aby občania nadobudli väčší pocit istoty  
a bezpečia.
Chcel by som  zdôrazniť aj to, aby si verejní činitelia uvedomili v prvom rade to, že   
v súčasnej zložitej situácii je potrebné riešiť predovšetkým problémy občanov, bez  
vyvolávania konfrontačného tónu a ustavičného „vyrábania“ rôznych káuz. Treba sa 
zaujímať  o potreby a problémy  jednoduchých ľudí, ktorí chcú pracovať a vytvárať 
si tak podmienky pre dôstojný život.  Našou úlohou je venovať všetko svoje úsilie a 
um občanom, ktorí nás do funkcií zvolili.
Naďalej mám záujem, aby mesto udržiavalo a rozvíjalo dobrú spoluprácu so 
všetkými občianskymi združeniami, podnikateľskými subjektmi, družobnými 
mestami, ale aj s ostatnými občanmi, ktorí majú záujem o rozvoj nášho mesta. 
Chcem využiť všetok odborný a ľudský potenciál na to, aby sa v našom meste 
rozvíjal cestovný ruch, šport, kultúra a ďalšie odvetvia.
V závere mi dovoľte, poďakovať všetkým občanom mesta Fiľakova, ktorí 
spolupracovali pri zabezpečovaní rozvojových úloh a chodu mesta. Želám Vám 
príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich  
v zdraví a šťastí spolu so svojimi blízkymi. Prajem Vám úspešný vstup do nového 
roka, nech vás počas neho sprevádza zdravie. Prajem Vám vnútornú silu, stály 
zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa životnej iskry, lásky a 
potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Prajem Vám všetkým nádherné 
Vianoce, pokoj v duši, ktorý nech sa udrží po celý budúci rok.

JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta 

K sviatkom...

Želáme všetko, čo radosť vzbudí,
želáme lásku, lebo spája ľudí,
želáme priateľov, čo dokážu žiť,
želáme milovať a milovaný byť.
Želáme zdravie, lebo je vzácne
a ešte všetko !!! všetko krásne........
Nech Vám radosť žiari z očí celučičký rok
a nech šťastie sprevádza každý deň Váš krok.

Krásny každučký deň v celom roku 2013 

Zimné kráľovstvo

Všetko stíchlo, zakrylo sa perinôčkou snehovou, len vločky sa na zem sypú tmavou nočnou oblohou.
A v oblôčku svetlo svieti náš vianočný strom, vôkol neho kŕdeľ detí ožil tichý dom.
A v tom dome láskou dýcha, každá bytosť živá, čarovná je vianočná noc, krásna podmanivá.

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky sa opäť 
blížia, už môžeme počítať dni. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné... Iba jediné sviatky 
v roku majú toľko prívlastkov –VIANOCE.
Radostný, čarovný, bohatý a láskyplný bol aj náš kultúrny program, ktorý sa niesol pod názvom 
„Zimné kráľovstvo“. V kráľovstve dominovala ľadová kráľovná, ktorá býva v rozprávkach zlá a 
krutá, ale v tento deň držala nad našim vianočným programom ochrannú ruku. Deti a mládež pod 
vedením svojich pedagógov predviedli to najlepšie a najkrajšie, čo  v nich je. Každý, kto sedel  
v preplnenom hľadisku a videl rozžiarené očká našich detí, zabudol na uponáhľané dni pred 
najkrajšími sviatkami v roku. Svojim pestrým kultúrnym programom nám účinkujúci oživili 
vianočné tradície. 
Poďakovanie patrí všetkým pedagógom a žiakom z CVČ, ZUŠ, DFS Jánošík, MŠ zo Štúrovej a 
Daxnerovej ulici, ZŠ zo Školskej ul. a Farskej lúky vo Fiľakove.  
Prajem Vám šťastné a požehnané sviatky!

Mgr. Alica Pisárová, riaditeľka Domu MS vo Fiľakove

December 2012.Ročník 8. - číslo 12. Mesačník samosprávy

V tomto čísle nájdete novoročenku riaditeľa a zimné ilustrácie žiakov ZUŠ vo Fiľakove
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Rozvoj informačného systému a produktov cestovného ruchu 
Euroregiónu Neogradiensis a Novohrad – Nógrád geoparku

Tento názov nosí projekt Regionu Neogradiensis, z.p.o., ktorý na realizáciu euroregionálnych aktivít 
v roku 2012 podporilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  Projekt sa  
realizoval v období od mája 2012 do decembra 2012 na území Euroregiónu Neogradiensis a 
Novohrad – Nógrád geoparku v spolupráci s partnermi Z.p.o. Geopark Novohrad – Nógrád, 
Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft., Obec Ratka a Mesto Fiľakovo. Účelom projektu bolo 
zvýšiť atraktívnosť regiónu pre obyvateľov, domácich a zahraničných návštevníkov, s dôrazom na 
zachovanie a ochranu prírodných, geologických a kultúrno-historických hodnôt územia 
Euroregiónu Neogradiensis a Novohrad – Nógrád geoparku, budovaním informačného systému a 
tvorbou nových produktov cestovného ruchu. Špecifické ciele projektu boli naplnené realizáciou 
nasledovných aktivít: zvýšenie environmentálneho povedomia cieľových skupín - jedným 
zo základných cieľov geoparku je rozvíjať environmentálnu výchovu, vzdelávanie a vedecký 
výskum, vytvárajúc metódy pre uchovanie geologického dedičstva. V súčasnosti neexistuje vhodná 
infraštruktúra v regióne na zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti. Preto sa tento špecifický cieľ naplní až postupne. Teraz v rámci prvej 
fázy budovania Environmentálneho centra vo Fiľakove - spracovaním štúdie uskutočniteľnosti. Práve takéto centrum bude zastrešovať funkčné a 
udržateľné environmentálne vzdelávanie v geoparku a v euroregióne. Spracovateľom štúdie uskutočniteľnosti Environmentálneho centra bolo OZ 
OppidumFilleck. Budovanie informačného systému cestovného ruchu - V záujme zvýšenia informovanosti verejnosti o prírodných, geologických, 
kultúrno - historických hodnotách a o ich dostupnosti v rámci euroregiónu a geoparku sa rozšíril informačný systém na území partnerov prostredníctvom 
osadenia nových a aktualizáciou už existujúcich informačných tabúľ v jednotlivých lokalitách geoparku a euroregiónu. Informačné panely boli 
zosúladené s platným dizajn manuálom geoparku v jednotlivých obciach Mikroregiónov Obručná a Medveš, v obci Prša, na náučnom chodníku Mačacia 
(Šiatorská Bukovinka) a v geologickej lokalite Veľký Hargič (pri opustenom kameňolome Ratka) aj s oddychovým miestom pre turistov. Tvorba nových 
produktov cestovného ruchu - Atraktívnosť územia zvyšujú nové produkty cestovného ruchu – projekčne pripravované Environmentálne centrum, nová 
turistická trasa Fiľakovo-Ratka-VeľkýHargič, cyklotrasy geoparkom (v štádiu štúdie uskutočniteľnosti) v súlade s princípmi ochrany prírodných zdrojov 
a s dôrazom na cezhraničnosť. Územie euroregiónu a geoparku disponuje početnými prírodnými, geologickými lokalitami, ktoré ešte nie sú pre verejnosť 
prístupné. Tieto lokality je potrebné postupne sprístupniť pre verejnosť a pomocou nových produktov zvýšiť návštevnosť prihraničného regiónu. Tieto 
ciele hodlajú naplniť aj propagačné materiály zabezpečujúce nielen publicitu projektu ale aj propagáciu možností pešej turistiky v regióne (dostupné  
v kancelárii NTIC Fiľakovo, MIC Lučenec a v kancelárii Z.p.o. GeoparkNovohrad-Nógrád). Viac na www.nngeopark.eu alebo na 
facebook.com/Novohrad-Nógrád Geopark. Projekt je podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Predpokladom úspešnej spolupráce sú aj výborné medziľudské vzťahy

Novohrad – Nógrád geopark si začal budovať spoluprácu s Riaditeľstvom Národného parku Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság v čase 
formovania sa Bakony-Balaton geoparku ako projektu spomínaného Národného parku. Po tom, ako sa 20. septembra 2012 aj Bakony-Balaton geopark 
stal plnohodnotným členom Siete európskych geoparkov a Siete globálnych geoparkov podporených UNESCO-m,  geoparky naštartovali oficiálnejšiu a 
užšiu spoluprácu prostredníctvom pracovného stretnutia organizovaného Z.p.o. Geoparkom Novohrad-Nógrád a s Riaditeľstvom národného parku Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság. Doterajšia spolupráca dvoch geoparkov spočívala hlavne vo vzájomnej propagácii, výmene skúseností, účasti na spoločných 
podujatiach. Kvôli rozsiahlejšej výmene skúseností a upevneniu si priateľských vzťahov ich operatívnych skupín si našli čas a z 9.-10. novembra 2012 si 
odniesli domov nezabudnuteľné chvíle odborných prednášok, návštevy hodnotných lokalít Novohrad – Nógrád geoparku a voľnej, priateľskej diskusie. 
Operatívnu pracovnú skupinu Bakony-Balaton geoparku v zostavení – Korbély Barnabás, geológ, Knauer Anna – referent marketingu, Vers József – 
biológ, prvý deň privítala štatutárna zástupkyňa Z.p.o. Geoparku Novohrad-Nógrád Ing.arch. Erika Anderková vo Fiľakove. Po privítaní hostia mali 
možnosť navštíviť  jednu z najvýznamnejších dominánt Novohrad – Nógrád geoparku, Fiľakovský hrad. V poobedňajších hodinách hostia navštívili 
hodnotné lokality Novohrad – Nógrád geoparku pod vedením geológa RNDr. Ľudovíta Gaála, PhD, ktorý im priblížil ich geologický význam. 
Najreprezentatívnejší odkryv lávového prúdu na území geoparku mohli vidieť v Čamovskom kameňolome pri obci Čamovce. Nápadne vyčnievajúce 
bralá, vypreparované sopúchy (diatrémy) zas na okraji obce Šurice, či uprostred obce Hajnáčka. Večerné hodiny prebehli odbornými prezentáciami. 
Odborníci sa zamerali aj na rozvoj a význam cestovného ruchu a turistiky, ako aj na ich prínosy a riziká. Územie Bakony – Balaton geoparku aj vďaka 
blízkosti maďarského mora Balaton už je značne poznačené aj negatívnym dopadom masovej turistiky. Kolegovia z Maďarska vyzdvihli ešte stále 
relatívne nedotknutý vzhľad lokalít Novohrad – Nógrád geoparku, čo môže byť jeho silnou stránkou. Len kvalitná turistika, ktorá kladie dôraz na 
poznávanie lokálnych hodnôt a vytvára pozitívny vzťah ku krajine a prírode, môže priniesť danému regiónu väčšie prínosy. Druhý deň pracovného 
stretnutia naštartovali návštevou symbolu Novohrad-Nógrád geoparku – hradu Šomošky pod vedením geológa Pétera Prakfalviho a biológa Mgr. Csabu 
Balázsa. Oboznámili sa s unikátne ohnutým, 9 m vysokým odkryvom bazaltových stĺpov, kamenným morom pod hradom a vzácnym dubovým lesom 
popri náučnom chodníku. Hostiteľom druhého dňa bol aj pán Judik Béla, ktorý privítal hostí v novovybudovanom návštevnom centre Riaditeľstva 
Národného Parku Bükk „Baglyaskő“ v Salgótarjáne. V tento deň hostia navštívili aj mnohé iné lokality: Šťavicu v Bátonyterenye-Kisterenye, Erózny tuf 
v obci Rákócibánya, v obci Nemti zas mohli vidieť lokality Morgó-gödri a Sárkány-szikla. Poslednou navštívenou lokalitou bol andezitový kameňolom  
v Sámsonháza. Tu sa hostia s hostiteľmi rozlúčili, domov si zobrali zážitky z dvoch dní strávených na území Novohrad – Nógrád geoparku. Neúprosný čas 
nám ukáže, ktorý model bude účinnejší a udržateľnejší. Či začlenenie projektu a zabezpečenia celého fungovania geoparku do štruktúr národného parku 
alebo riadenie geoparku samostatnou štruktúrou manažmentu a ktorý model si bude vedieť  vybojovať rešpekt a kompetencie, ktoré by v záujme 
zachovania našich prírodných, geologických a kultúrno-historických hodnôt mali byť v každodenných rozhodovacích procesoch vo verejnom živote 
samozrejmosťou. Uvedená návšteva prispela k nadviazaniu ďalších partnerských vzťahov, ktoré veríme, že sa prejavia pri ďalšej spolupráci, resp.  
v ďalších projektoch zameraných na rozvoj cestovného ruchu v budúcnosti.

Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

facebook/Novohrad-Nógrád Geopark 

www.nngeopark.eu
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Rozpočet mesta na rok 2013 je schválený

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove na svojom zasadnutí dňa 6. decembra 2012 uznesením č. 25 
schválilo návrh rozpočtu mesta na roky 2013-2015, ktorý vypracovalMestský úrad vo Fiľakove.  
Pri spracovaní návrhu rozpočtu sa vychádzalo predovšetkým zo súčasnej politickej a 
hospodárskej situácie, pretrvávajúcej finančnej krízy a zo skutočnosti, že mesto aj  
v nasledujúcom roku bude hospodáriť s obmedzenými zdrojmi, preto pri ich využívaní musí 
klásť naďalej veľký dôraz na hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť ich využívania. Pri 
zostavovaní rozpočtu sme  ako člen Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) boli viazaní 
Memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie 
finančnej stability verejného sektoru na rok 2013 medzi Vládou SR a ZMOS, čo znamená 
výrazné šetrenie vo výdavkovej časti rozpočtu a zostavenie rozpočtu s prebytkom.  Rozpočet 
bol zostavený v programovej štruktúre na roky 2013 -2015 s tým, že záväzný je len rozpočet na 
rok 2013. Tento rozpočet bol schválený s nasledovnými ukazovateľmi – v tabuľke
Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do jednotlivých aktivít v rámci 13 programov rozpočtu 
a garantujú zabezpečenie chodu jednotlivých organizácií a činností mesta v oblasti originálnych 
kompetencií i prenesených kompetencií. Ide najmä o zabezpečenie chodu škôl a školských 
zariadení, verejnoprospešných služieb, kultúrnych ustanovizní, sociálnych služieb a činností 
zabezpečovaných mestským úradom. V roku 2013 sa plánuje naďalej pokračovať v oprave a 
rekonštrukcii miestnych komunikácií. V príjmovej časti rozpočtu základ príjmov tvorí daň  
z príjmov fyzických osôb poukazovaná zo štátneho rozpočtu, ako aj dotácie a transfery na 
prenesený výkon štátnej správy. V roku 2013 mesto nepočíta so zvyšovaním dane z nehnuteľ-
ností ani miestnych daní. Programový rozpočet mesta s podrobným rozpisom výdavkov a 
príjmov je zverejnený na webovej stránke mesta www.filakovo.sk.

Mgr. Svoreňová, prednostka MsÚ

Výdavky bežného rozpočtu 2013 5216,93

Príjmy bežného rozpočtu 2013 5459,38

Prebytok bežného rozpočtu 2013 242,45

Výdavky kapitálového rozpočtu 
2013

205,11

Príjmy kapitálového rozpočtu 2013 37,00

Schodok kapitálového rozpočtu 2013 -168,11

Výdavkové finančné operácie 2013 101,08

Príjmové finančné operácie 2013 75,42

Schodok finančných operácií -25,66

Celkové výdavky rozpočtu 2013 5523,12

Celkové príjmy rozpočtu 2013 5571,80

Celkový prebytok rozpočtu 2013 48,68

Pozn.: hodnoty uvedené v tis. EUR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Mesto Fiľakovo v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja  pripravuje nový „Program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Fiľakovo na obdobie 2014 – 
2020“. Povinnosť mať PHSR mesta stanovuje zákon. Cieľom 
PHSR, ako kľúčového strategického, strednodobého rozvojového 
dokumentu mesta, je analýza daností a potrieb mesta Fiľakovo, 
stanovenie strategických cieľov, rozvojových priorít a 
strategických oblastí, ktoré napomôžu rozvoju mesta s ohľadom na 
potreby jeho obyvateľov. Spracovanie PHSR bude zabezpečovať 
Mestský úrad Fiľakovo, oddelenie výstavby, životného prostredia 
a stratégie rozvoja, referát stratégie a rozvoja. Bližšie informácie o 
doterajších aktivitách nájdete na web stránke mesta 
(www.filakovo.sk).

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 2012, resp. 
predchádzajúce obdobie, aby tak urobili v čo najkratšej lehote, najneskôr však 
do konca tohto roka, pretože mesto pristúpi k ich vymáhaniu prostredníctvom 
súdneho exekútora. Okrem toho mená všetkých dlžníkov budú publikované 
začiatkom roka 2013 na „Zozname daňových dlžníkov  k 31.12.2012“.
Záverom oznamujeme širokej verejnosti, že v súčasnosti už prebiehajú 
exekučné konania voči 84 dlžníkom mesta a ich počet týždenne pravidelne 
narastá.   
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.

Bilancujeme končiaci sa rok 2012

Nezábudka sa stala trvalou súčasťou mesta Fiľakova. Jej obyvatelia a zamestnanci prispievajú k jeho koloritu a dotvárajú tak obraz spoločnosti, ku ktorej 
patrí aj seniorský vek so všetkými radosťami a starosťami. 
Posledné mesiace znamenajú pre nás nielen hodnotenie aktivít celého roka, ale aj duchovnú obnovu, pozastavenie sa a rozjímanie nad nenávratnými 
stratami a novými očakávaniami. Predvianočný čas je časom spomienok a príprav na príchod malého Ježiška, keď aj tým najtvrdším mäkne srdce a všetko 
odpúšťajúce slzy vyplavujú pocity nenávisti a zloby. Premietame si uplynulý rok a na našom pomyselnom filmovom plátne sa striedajú obrazy toho, čo 
sme počas roka dokázali.     
Organizácia úspešne prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb a jej zamestnanci sa snažia v svojej práci pridať vždy niečo nové a zaujímavé. Novou 
činnosťou je realizácia opatrovateľských kurzov, akreditovaných ministerstvom práce a založenie agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 
Prevádzkovaniu ADOS zatiaľ bráni už len neochota Všeobecnej zdravotnej poisťovne uzatvoriť s n.o. zmluvu o poskytovaní zdravotných služieb  
vo Fiľakove a okolí. 
Podarilo sa nám zabezpečiť prenosnú garáž s príručným skladom na mieste, kde kedysi bolo pieskovisko a vedľa postaviť prenosný altánok z masívneho 
dreva, ktorý dáva možnosť tráviť dni v tieni košatých stromov. Úpravou terénu chceme dosiahnuť, aby si vonkajšie prostredie mohli užiť aj klienti  
na vozíčkoch. 
Snažíme sa zapojiť do činnosti všetkých obyvateľov zariadenia. Pripravujeme programy k významným sviatkom a udalostiam, vyrábame ozdoby, 
spolupracujeme s materskými a základnými školami a gymnáziom, vítame aktivity ostatných mestských organizácií a združení, tešia nás podnety 
sociálnej komisie a zamestnancov mesta. 
Vianoce patria deťom a starým ľuďom. Pre tých prvých znamenajú radosť zo života, sú odrazom lásky rodičov a blízkych a prísľubom niečoho 
nevšedného a výnimočného. Pre seniorov sú vyjadrením hlbokej vďaky zo strany detí, naplnením celoživotného poslania a zaslúženým pocitom, že na 
svete nie sú nadarmo. 
Chceme im dať to, čo si možno ako mladí nedopriali, tešíme sa s nimi, keď im vnúčence volajú z cudziny, liečime ich neduhy, povzbudzujeme ich pri 
prekonávaní bolestí a žiaľov. Robíme to aj za našich vlastných rodičov a starých rodičov. Robíme to aj pre budúce generácie. Robíme to teraz, aby sme to 
isté čakali, keď aj my zakotvíme v prístave seniorského veku. 
Pri našej práci sme vďační za každú podporu a povzbudenie. Ďakujeme tým, ktorí s nami prežívajú dni veselé aj smutné. Ďakujeme rodinám našich 
seniorov, spolupráca s ktorými nás obohacuje. Ďakujeme vedeniu a zamestnancom mesta Fiľakova, ktorí sú zárukou našej existencie. Ďakujeme darcom, 
ktorí nám nezištne venovali finančné a vecné dary na niektoré aktivity. Ďakujeme deťom a žiakom, ktorí vo svojom voľnom čase pripravovali pre nás 
programy. Ďakujeme zamestnancom inštitúcií a úradov, ktorí sa zaoberali našimi žiadosťami. Ďakujeme každému, kto osobne svojou aktivitou alebo 
príkladom prispel k dobrému menu Nezábudky. 

Za zamestnancov n.o. Ing. Mária Veliká, riaditeľka
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Rozvoj informačného systému a produktov cestovného ruchu 
Euroregiónu Neogradiensis a Novohrad – Nógrád geoparku

Tento názov nosí projekt Regionu Neogradiensis, z.p.o., ktorý na realizáciu euroregionálnych aktivít 
v roku 2012 podporilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  Projekt sa  
realizoval v období od mája 2012 do decembra 2012 na území Euroregiónu Neogradiensis a 
Novohrad – Nógrád geoparku v spolupráci s partnermi Z.p.o. Geopark Novohrad – Nógrád, 
Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft., Obec Ratka a Mesto Fiľakovo. Účelom projektu bolo 
zvýšiť atraktívnosť regiónu pre obyvateľov, domácich a zahraničných návštevníkov, s dôrazom na 
zachovanie a ochranu prírodných, geologických a kultúrno-historických hodnôt územia 
Euroregiónu Neogradiensis a Novohrad – Nógrád geoparku, budovaním informačného systému a 
tvorbou nových produktov cestovného ruchu. Špecifické ciele projektu boli naplnené realizáciou 
nasledovných aktivít: zvýšenie environmentálneho povedomia cieľových skupín - jedným 
zo základných cieľov geoparku je rozvíjať environmentálnu výchovu, vzdelávanie a vedecký 
výskum, vytvárajúc metódy pre uchovanie geologického dedičstva. V súčasnosti neexistuje vhodná 
infraštruktúra v regióne na zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti. Preto sa tento špecifický cieľ naplní až postupne. Teraz v rámci prvej 
fázy budovania Environmentálneho centra vo Fiľakove - spracovaním štúdie uskutočniteľnosti. Práve takéto centrum bude zastrešovať funkčné a 
udržateľné environmentálne vzdelávanie v geoparku a v euroregióne. Spracovateľom štúdie uskutočniteľnosti Environmentálneho centra bolo OZ 
OppidumFilleck. Budovanie informačného systému cestovného ruchu - V záujme zvýšenia informovanosti verejnosti o prírodných, geologických, 
kultúrno - historických hodnotách a o ich dostupnosti v rámci euroregiónu a geoparku sa rozšíril informačný systém na území partnerov prostredníctvom 
osadenia nových a aktualizáciou už existujúcich informačných tabúľ v jednotlivých lokalitách geoparku a euroregiónu. Informačné panely boli 
zosúladené s platným dizajn manuálom geoparku v jednotlivých obciach Mikroregiónov Obručná a Medveš, v obci Prša, na náučnom chodníku Mačacia 
(Šiatorská Bukovinka) a v geologickej lokalite Veľký Hargič (pri opustenom kameňolome Ratka) aj s oddychovým miestom pre turistov. Tvorba nových 
produktov cestovného ruchu - Atraktívnosť územia zvyšujú nové produkty cestovného ruchu – projekčne pripravované Environmentálne centrum, nová 
turistická trasa Fiľakovo-Ratka-VeľkýHargič, cyklotrasy geoparkom (v štádiu štúdie uskutočniteľnosti) v súlade s princípmi ochrany prírodných zdrojov 
a s dôrazom na cezhraničnosť. Územie euroregiónu a geoparku disponuje početnými prírodnými, geologickými lokalitami, ktoré ešte nie sú pre verejnosť 
prístupné. Tieto lokality je potrebné postupne sprístupniť pre verejnosť a pomocou nových produktov zvýšiť návštevnosť prihraničného regiónu. Tieto 
ciele hodlajú naplniť aj propagačné materiály zabezpečujúce nielen publicitu projektu ale aj propagáciu možností pešej turistiky v regióne (dostupné  
v kancelárii NTIC Fiľakovo, MIC Lučenec a v kancelárii Z.p.o. GeoparkNovohrad-Nógrád). Viac na www.nngeopark.eu alebo na 
facebook.com/Novohrad-Nógrád Geopark. Projekt je podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Predpokladom úspešnej spolupráce sú aj výborné medziľudské vzťahy

Novohrad – Nógrád geopark si začal budovať spoluprácu s Riaditeľstvom Národného parku Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság v čase 
formovania sa Bakony-Balaton geoparku ako projektu spomínaného Národného parku. Po tom, ako sa 20. septembra 2012 aj Bakony-Balaton geopark 
stal plnohodnotným členom Siete európskych geoparkov a Siete globálnych geoparkov podporených UNESCO-m,  geoparky naštartovali oficiálnejšiu a 
užšiu spoluprácu prostredníctvom pracovného stretnutia organizovaného Z.p.o. Geoparkom Novohrad-Nógrád a s Riaditeľstvom národného parku Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság. Doterajšia spolupráca dvoch geoparkov spočívala hlavne vo vzájomnej propagácii, výmene skúseností, účasti na spoločných 
podujatiach. Kvôli rozsiahlejšej výmene skúseností a upevneniu si priateľských vzťahov ich operatívnych skupín si našli čas a z 9.-10. novembra 2012 si 
odniesli domov nezabudnuteľné chvíle odborných prednášok, návštevy hodnotných lokalít Novohrad – Nógrád geoparku a voľnej, priateľskej diskusie. 
Operatívnu pracovnú skupinu Bakony-Balaton geoparku v zostavení – Korbély Barnabás, geológ, Knauer Anna – referent marketingu, Vers József – 
biológ, prvý deň privítala štatutárna zástupkyňa Z.p.o. Geoparku Novohrad-Nógrád Ing.arch. Erika Anderková vo Fiľakove. Po privítaní hostia mali 
možnosť navštíviť  jednu z najvýznamnejších dominánt Novohrad – Nógrád geoparku, Fiľakovský hrad. V poobedňajších hodinách hostia navštívili 
hodnotné lokality Novohrad – Nógrád geoparku pod vedením geológa RNDr. Ľudovíta Gaála, PhD, ktorý im priblížil ich geologický význam. 
Najreprezentatívnejší odkryv lávového prúdu na území geoparku mohli vidieť v Čamovskom kameňolome pri obci Čamovce. Nápadne vyčnievajúce 
bralá, vypreparované sopúchy (diatrémy) zas na okraji obce Šurice, či uprostred obce Hajnáčka. Večerné hodiny prebehli odbornými prezentáciami. 
Odborníci sa zamerali aj na rozvoj a význam cestovného ruchu a turistiky, ako aj na ich prínosy a riziká. Územie Bakony – Balaton geoparku aj vďaka 
blízkosti maďarského mora Balaton už je značne poznačené aj negatívnym dopadom masovej turistiky. Kolegovia z Maďarska vyzdvihli ešte stále 
relatívne nedotknutý vzhľad lokalít Novohrad – Nógrád geoparku, čo môže byť jeho silnou stránkou. Len kvalitná turistika, ktorá kladie dôraz na 
poznávanie lokálnych hodnôt a vytvára pozitívny vzťah ku krajine a prírode, môže priniesť danému regiónu väčšie prínosy. Druhý deň pracovného 
stretnutia naštartovali návštevou symbolu Novohrad-Nógrád geoparku – hradu Šomošky pod vedením geológa Pétera Prakfalviho a biológa Mgr. Csabu 
Balázsa. Oboznámili sa s unikátne ohnutým, 9 m vysokým odkryvom bazaltových stĺpov, kamenným morom pod hradom a vzácnym dubovým lesom 
popri náučnom chodníku. Hostiteľom druhého dňa bol aj pán Judik Béla, ktorý privítal hostí v novovybudovanom návštevnom centre Riaditeľstva 
Národného Parku Bükk „Baglyaskő“ v Salgótarjáne. V tento deň hostia navštívili aj mnohé iné lokality: Šťavicu v Bátonyterenye-Kisterenye, Erózny tuf 
v obci Rákócibánya, v obci Nemti zas mohli vidieť lokality Morgó-gödri a Sárkány-szikla. Poslednou navštívenou lokalitou bol andezitový kameňolom  
v Sámsonháza. Tu sa hostia s hostiteľmi rozlúčili, domov si zobrali zážitky z dvoch dní strávených na území Novohrad – Nógrád geoparku. Neúprosný čas 
nám ukáže, ktorý model bude účinnejší a udržateľnejší. Či začlenenie projektu a zabezpečenia celého fungovania geoparku do štruktúr národného parku 
alebo riadenie geoparku samostatnou štruktúrou manažmentu a ktorý model si bude vedieť  vybojovať rešpekt a kompetencie, ktoré by v záujme 
zachovania našich prírodných, geologických a kultúrno-historických hodnôt mali byť v každodenných rozhodovacích procesoch vo verejnom živote 
samozrejmosťou. Uvedená návšteva prispela k nadviazaniu ďalších partnerských vzťahov, ktoré veríme, že sa prejavia pri ďalšej spolupráci, resp.  
v ďalších projektoch zameraných na rozvoj cestovného ruchu v budúcnosti.

Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

facebook/Novohrad-Nógrád Geopark 

www.nngeopark.eu
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Rozpočet mesta na rok 2013 je schválený

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove na svojom zasadnutí dňa 6. decembra 2012 uznesením č. 25 
schválilo návrh rozpočtu mesta na roky 2013-2015, ktorý vypracovalMestský úrad vo Fiľakove.  
Pri spracovaní návrhu rozpočtu sa vychádzalo predovšetkým zo súčasnej politickej a 
hospodárskej situácie, pretrvávajúcej finančnej krízy a zo skutočnosti, že mesto aj  
v nasledujúcom roku bude hospodáriť s obmedzenými zdrojmi, preto pri ich využívaní musí 
klásť naďalej veľký dôraz na hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť ich využívania. Pri 
zostavovaní rozpočtu sme  ako člen Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) boli viazaní 
Memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie 
finančnej stability verejného sektoru na rok 2013 medzi Vládou SR a ZMOS, čo znamená 
výrazné šetrenie vo výdavkovej časti rozpočtu a zostavenie rozpočtu s prebytkom.  Rozpočet 
bol zostavený v programovej štruktúre na roky 2013 -2015 s tým, že záväzný je len rozpočet na 
rok 2013. Tento rozpočet bol schválený s nasledovnými ukazovateľmi – v tabuľke
Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do jednotlivých aktivít v rámci 13 programov rozpočtu 
a garantujú zabezpečenie chodu jednotlivých organizácií a činností mesta v oblasti originálnych 
kompetencií i prenesených kompetencií. Ide najmä o zabezpečenie chodu škôl a školských 
zariadení, verejnoprospešných služieb, kultúrnych ustanovizní, sociálnych služieb a činností 
zabezpečovaných mestským úradom. V roku 2013 sa plánuje naďalej pokračovať v oprave a 
rekonštrukcii miestnych komunikácií. V príjmovej časti rozpočtu základ príjmov tvorí daň  
z príjmov fyzických osôb poukazovaná zo štátneho rozpočtu, ako aj dotácie a transfery na 
prenesený výkon štátnej správy. V roku 2013 mesto nepočíta so zvyšovaním dane z nehnuteľ-
ností ani miestnych daní. Programový rozpočet mesta s podrobným rozpisom výdavkov a 
príjmov je zverejnený na webovej stránke mesta www.filakovo.sk.

Mgr. Svoreňová, prednostka MsÚ

Výdavky bežného rozpočtu 2013 5216,93

Príjmy bežného rozpočtu 2013 5459,38

Prebytok bežného rozpočtu 2013 242,45

Výdavky kapitálového rozpočtu 
2013

205,11

Príjmy kapitálového rozpočtu 2013 37,00

Schodok kapitálového rozpočtu 2013 -168,11

Výdavkové finančné operácie 2013 101,08

Príjmové finančné operácie 2013 75,42

Schodok finančných operácií -25,66

Celkové výdavky rozpočtu 2013 5523,12

Celkové príjmy rozpočtu 2013 5571,80

Celkový prebytok rozpočtu 2013 48,68

Pozn.: hodnoty uvedené v tis. EUR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Mesto Fiľakovo v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja  pripravuje nový „Program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Fiľakovo na obdobie 2014 – 
2020“. Povinnosť mať PHSR mesta stanovuje zákon. Cieľom 
PHSR, ako kľúčového strategického, strednodobého rozvojového 
dokumentu mesta, je analýza daností a potrieb mesta Fiľakovo, 
stanovenie strategických cieľov, rozvojových priorít a 
strategických oblastí, ktoré napomôžu rozvoju mesta s ohľadom na 
potreby jeho obyvateľov. Spracovanie PHSR bude zabezpečovať 
Mestský úrad Fiľakovo, oddelenie výstavby, životného prostredia 
a stratégie rozvoja, referát stratégie a rozvoja. Bližšie informácie o 
doterajších aktivitách nájdete na web stránke mesta 
(www.filakovo.sk).

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 2012, resp. 
predchádzajúce obdobie, aby tak urobili v čo najkratšej lehote, najneskôr však 
do konca tohto roka, pretože mesto pristúpi k ich vymáhaniu prostredníctvom 
súdneho exekútora. Okrem toho mená všetkých dlžníkov budú publikované 
začiatkom roka 2013 na „Zozname daňových dlžníkov  k 31.12.2012“.
Záverom oznamujeme širokej verejnosti, že v súčasnosti už prebiehajú 
exekučné konania voči 84 dlžníkom mesta a ich počet týždenne pravidelne 
narastá.   
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.

Bilancujeme končiaci sa rok 2012

Nezábudka sa stala trvalou súčasťou mesta Fiľakova. Jej obyvatelia a zamestnanci prispievajú k jeho koloritu a dotvárajú tak obraz spoločnosti, ku ktorej 
patrí aj seniorský vek so všetkými radosťami a starosťami. 
Posledné mesiace znamenajú pre nás nielen hodnotenie aktivít celého roka, ale aj duchovnú obnovu, pozastavenie sa a rozjímanie nad nenávratnými 
stratami a novými očakávaniami. Predvianočný čas je časom spomienok a príprav na príchod malého Ježiška, keď aj tým najtvrdším mäkne srdce a všetko 
odpúšťajúce slzy vyplavujú pocity nenávisti a zloby. Premietame si uplynulý rok a na našom pomyselnom filmovom plátne sa striedajú obrazy toho, čo 
sme počas roka dokázali.     
Organizácia úspešne prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb a jej zamestnanci sa snažia v svojej práci pridať vždy niečo nové a zaujímavé. Novou 
činnosťou je realizácia opatrovateľských kurzov, akreditovaných ministerstvom práce a založenie agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 
Prevádzkovaniu ADOS zatiaľ bráni už len neochota Všeobecnej zdravotnej poisťovne uzatvoriť s n.o. zmluvu o poskytovaní zdravotných služieb  
vo Fiľakove a okolí. 
Podarilo sa nám zabezpečiť prenosnú garáž s príručným skladom na mieste, kde kedysi bolo pieskovisko a vedľa postaviť prenosný altánok z masívneho 
dreva, ktorý dáva možnosť tráviť dni v tieni košatých stromov. Úpravou terénu chceme dosiahnuť, aby si vonkajšie prostredie mohli užiť aj klienti  
na vozíčkoch. 
Snažíme sa zapojiť do činnosti všetkých obyvateľov zariadenia. Pripravujeme programy k významným sviatkom a udalostiam, vyrábame ozdoby, 
spolupracujeme s materskými a základnými školami a gymnáziom, vítame aktivity ostatných mestských organizácií a združení, tešia nás podnety 
sociálnej komisie a zamestnancov mesta. 
Vianoce patria deťom a starým ľuďom. Pre tých prvých znamenajú radosť zo života, sú odrazom lásky rodičov a blízkych a prísľubom niečoho 
nevšedného a výnimočného. Pre seniorov sú vyjadrením hlbokej vďaky zo strany detí, naplnením celoživotného poslania a zaslúženým pocitom, že na 
svete nie sú nadarmo. 
Chceme im dať to, čo si možno ako mladí nedopriali, tešíme sa s nimi, keď im vnúčence volajú z cudziny, liečime ich neduhy, povzbudzujeme ich pri 
prekonávaní bolestí a žiaľov. Robíme to aj za našich vlastných rodičov a starých rodičov. Robíme to aj pre budúce generácie. Robíme to teraz, aby sme to 
isté čakali, keď aj my zakotvíme v prístave seniorského veku. 
Pri našej práci sme vďační za každú podporu a povzbudenie. Ďakujeme tým, ktorí s nami prežívajú dni veselé aj smutné. Ďakujeme rodinám našich 
seniorov, spolupráca s ktorými nás obohacuje. Ďakujeme vedeniu a zamestnancom mesta Fiľakova, ktorí sú zárukou našej existencie. Ďakujeme darcom, 
ktorí nám nezištne venovali finančné a vecné dary na niektoré aktivity. Ďakujeme deťom a žiakom, ktorí vo svojom voľnom čase pripravovali pre nás 
programy. Ďakujeme zamestnancom inštitúcií a úradov, ktorí sa zaoberali našimi žiadosťami. Ďakujeme každému, kto osobne svojou aktivitou alebo 
príkladom prispel k dobrému menu Nezábudky. 

Za zamestnancov n.o. Ing. Mária Veliká, riaditeľka
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Mikulášske akcie v meste
Snáď ani niet takej školy, či akejkoľvek organizácie,  kde by sa 
momentálne neskloňovali slová ako advent, Mikuláš, Ježiško či 
Vianoce. Akcie robia i obce a mestá, rôzne firmy a nadácie. Veľké 
zábavné programy, spoločenské posedenia aj malé skromné slávnosti 
majú však pár vecí spoločných. Okrem skvelej atmosféry a množstva 
ľudí dobrej vôle sú to aj darčeky, balíčky, malé pozornosti, pekné 
úsmevy a žiarivé pohľady od malých drobcov až po tie najstaršie vekové 
kategórie.
Prvý - Zábavný program s Mikulášom pre fiľakovské deti a ostatnú 
verejnosť sa konal presne 6. decembra vo veľkej sále MsKS. Na 
pozvanie organizátorov zo spoločnosti SOMA Music tu pred plnou sálou 
vystúpili najprv mažoretky z CVČ a drobizg zo škôlky na Štúrovej ulici. 
Po príchode Mikuláša sa publiku predstavili tanečníci z tanečnej školy 
zo Šalgotarjánu a ich mladučkí kolegovia – začiatočníci z Fiľakova. 
Mimoriadny úspech mala freestylová show s futbalovými loptami dvoch 
mladých študentov z Prešova, ktorých poznáme z televíznej talentovej 
súťaže. Duchovnou bodkou a naladením do ďalších adventných dní bol 
minikoncert Fiľakovčana Riša zo skupiny Angels. Ale najväčší zážitok si 
z programu odnášali všetky deti, ktorým pri odchode odovzdával balíčky 
osobne Mikuláš so svojimi pomocníkmi.
Miestna organizácia Csemadoku stavila na osvedčenom predvianočnom 
programe pod názvom Radujme sa. Malý vianočný jarmok pred MsKS 
pozýval veľkých i malých v sobotu 8. decembra na krásne popoludnie, 
plné zábavy, smiechu a dobrej nálady na všelijaké aktivity. Rodičia a ich 
malé deťúrence si prišli na svoje na sviatočnom Ringató – tieto tzv. 
Kolísania s pesničkami, zábavkami pre mladé rodinky sa tentoraz 
presťahovali z maďarského spoločenského domu do malej divadelnej 
sály. O poschodie vyššie sa všetky občianske združenia spolupracujúce 
s Csemadokom postarali o bohaté rozptýlenie účastníkov každého veku: 
tvorivé dielne, dom hier a škola tanca ovládli všetkých bez rozdielu. Pri 
tomto podujatí mali všetci pocit, že Vianoce sú už tu a centrum 
fiľakovskej kultúry je zámok, v ktorom žije jedna veľká rodina.

Advent u seniorov
Uplynulé dni sa niesli v znamení  príprav na adventné obdobie a návštev  
štedrého deduška v červenom obleku, ktorý rozdáva balíčky sladkostí a 
iných prekvapení.  Niekde nechá balíčky v čižmičkách, niekde donesie 
osobne a s radosťou ho všade očakávajú predovšetkým malé deti.  
Pozornosť však venuje aj iným vekovým kategóriám. Už niekoľko 
rokov organizujú mikulášsky večierok, či adventné posedenie aj 
fiľakovskí dôchodcovia. V predvečer tohto malého predvianočného 
sviatku (5.decembra) sa na takomto stretnutí  v mestskom kultúrnom 
stredisku zišlo vyše 130 členov Mestskej organizácie Jednoty 
dôchodcov. Po milom kultúrnom programe detí fiľakovských škôl 
čakalo na prítomných prekvapenie. Keďže Mikuláš mal plné ruky práce 
s roznášaním darčekov deťom v škôlkach, školách i domácnostiach, 
dôchodcom balíčky doniesli jeho pomocníci - anjeliky a čertice. 
Výbornú náladu prítomným a predvianočnú atmosféru v sále znásobili 
príhovory vedenia organizácie a zástupcu primátora mesta,  slávnostná 
spoločná večera či iné občerstvenie, losovanie tomboly, nuž a samo-
zrejme zábava pri dobrej hudbe.
Siedmeho decembra navštívil Mikuláš aj inú spoločnosť seniorov. 
V klube dôchodcov pri MsÚ sa stretávajú jeho členovia 3 krát do týždňa 
v menšom či väčšom počte. Tento raz sa ich tam však stretlo viac, aby sa 
v slávnostne naladenom popoludní  nielen postretávali a pospomínali na 
staré časy, ale hlavne privítali medzi sebou práve toho Mikuláša, na 
ktorého sa tešia už niekoľko týždňov vopred.  Napriek tomu, že ani on 
ešte nemal všetky pochôdzky dokončené, túto skupinu čakajúcich ani 
jeden rok nevynechá. Býva pre nich pravidelným pohladením na duši, 
vylúdi krásne úsmevy, sem tam i slzičky v očiach a nezvyčajná 
atmosféra, ktorú po svojom odchode v priestoroch klubu zanechá, 
vyvolá v prítomných nielen spomienky, ale aj chuť si spoločne zaspievať  
a užiť si pár chvíľ pohody a dobrej nálady. Býva to zväčša posledné také 
väčšie stretnutie v roku a tak sa ženy stihnú poradiť o všetkých 
vianočných prípravách a plánoch, nuž a hŕstka pánov za nimi v ničom 
nezaostáva. Len témy majú zrejme iné. Vedenie mesta a klubu ale 
očakáva, že záujem o pravidelné návštevy v tomto klube dôchodcov 
bude na budúci rok aspoň trochu väčší. Veď tieto priestory sú určené pre 
všetkých fiľakovských seniorov. 

Oznámenie

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 1 vo Fiľakove Vám oznamuje, 
že zápis do prvého ročníka sa uskutoční dňa 8.2.2013 (piatok) v novej 
budove v 1.A triede od 13.00 do 17.00 hod. Na zápis  je potrebné prísť 
s dieťaťom a priniesť jeho rodný list. Učebné pomôcky do 1.ročníka 
budú zdarma.

Vážení rodičia!
Riaditeľstvo a pedagógovia ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 
01 vo Fiľakove Vás a Vaše školopovinné dieťa srdečne pozývajú na zápis 
školopovinných detí do 1. ročníka ZŠ s VJM na šk. r. 2013/2014  v dňoch 
30. a 31. januára 2013, t.j. v stredu a vo štvrtok od 13 00 do 16 00 hod., 
v budove „ B“  ZŠ s VJM - Alapiskola. Žiadame rodičov, aby si priniesli 
svoj OP a rodný list školopovinného dieťaťa. Dodatočný zápis detí je na 
riaditeľstve školy v pracovných dňoch do 15. februára 2013. 
Za prejavenú dôveru Vám vopred ďakujeme. 

Mgr. Agnesa Janušeková, riaditeľka školy

Filmový večer v Mestskej knižnici

Hradné múzeum vo Fiľakove sa v novembri 2012 po prvýkrát zapojilo 
do celoslovenskej iniciatívy s názvom Expedičná kamera, 
prostredníctvom ktorej mohli byť diváci vo vyše 30 mestách Slovenska 
svedkami dobrodružných expedícií do rozličných krajín sveta, od 
Ďalekého východu cez Škandináviu až po americký kontinent. Vo 
Fiľakove sledovalo novembrové premietanie v Mestskej knižnici vyše 
60 divákov. V nadväznosti na jeho úspešný priebeh sa v polovici 
decembra uskutočnilo premietanie cestovateľských dokumentárnych 
filmov známeho slovenského režiséra Paľa Barabáša, tentoraz  
v spolupráci so Štúdiom K2. Hradné múzeum plánuje pokračovať  
v tematickej sérii premietaní,  preto sa priaznivci tohto filmového žánru 
majú na čo tešiť.

Mgr. art. Alfréd Balázs
Fiľakovský akademický maliar Alfréd Balázs sa narodil v roku 1963 v Lučenci. 
Základné a stredoškolské vzdelanie získal vo Fiľakove a v rokoch 1990-1995 
navštevoval Univerzitu výtvarných umení v Budapešti, odbor maľba, u prof. 
maliara Sándora Molnára, po ukončení ktorého získal titul akademického 
maliara. Na tejto univerzite absolvoval ďalšie dva roky štúdia. Zúčastnil sa 
študijných ciest v niekoľkých európskych krajinách. Počas svojej umeleckej 
dráhy sa priebežne zúčastňuje mnohých individuálnych aj kolektívnych výstav 
doma aj v zahraničí. 
Jeho obrazy odrážajú predovšetkým životné skúsenosti a subjektívne cítenie 
autora. Diela sa neviažu ku konkrétnej podobe - objektu, zátišiu alebo portrétu, ale 
stvárňujú nehmotnú podstatu subjektívne vnímanou, abstraktnou maliarskou 
rečou, často s meditačným podtónom. Jeho maľby, na ktorých dominujú hlboké, 
sýte farby, charakterizuje abstraktné, nonfiguratívne maliarstvo. Umelec používa 
rôznorodé perspektívy umeleckého vyjadrovania sa, podľa ktorých je prvoradý 
obsah a nie forma. Život a  umenie predstavujú v jeho očiach neoddeliteľný celok.
Ak sa chcete dozvedieť viac o umeleckej tvorbe Alfréda Balázsa, navštívte jeho 
webovú stránku  http://alfredbalazs.blogspot.sk/. 

Počnúc týmto číslom Fiľakovských zvestí pripravila pre vás 
redakčná rada mesačníka novú rubriku o umelcoch a 
remeselníkoch nášho mesta. Predstaví vám v krátkosti 
samotných autorov a pozadie ich umeleckej tvorby.

Pozvánka
Kolkársky oddiel pri FTC Fiľakovo  Vás srdečne pozýva 

na „Novoročný turnaj v kolkoch o Pohár primátora 
mesta Fiľakovo 2013“. Turnaj sa uskutoční v dňoch

11.-12.1.2013 v kolkárni FTC, oficiálne otvorenie turnaja 
o 10:00 hod. Na Vašu účasť sa vopred tešíme!

výbor FTC Fiľakovo


