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Mesačník samosprávy

Milí naši čitatelia !

Jedna vločka, druhá vločka,
kto bol dobrý, ten sa dočká,
Všetko sa už ligoce,
už sa blížia Vianoce.
Ježiškovi zase radi pošepkáme,
že tu veľa dobrých ľudí máme.
Krásne a pokojné Vianoce všetkým
želá redakcia Fiľakovských zvestí

Foto: Marián Mesiarik

Mesiac úcty k starším
Stalo sa už peknou tradíciou, že si každoročne v októbri
uctievame starších spoluobčanov. Je to pekný zvyk a my
v našej Jednote dôchodcov si v tento deň uctievame našich
seniorov a tých, ktorí sa v tomto roku dožili, či dožijú
svojich 65, 70, 75, 80, 85 a 90 rokov peknou oslavou. Bolo
to 25.októbra 2013 v MsKS za účasti 101 pozvaných
jubilantov a 70 partnerov. Oslava začala o 15,00 hodine,
keď naši konferencieri Iveta Ciferová a PhDr. István Mázik
v jazyku slovenskom i maďarskom otvorili oslavy a
oboznámili účastníkov s programom.
Jubilantov pozdravili pekným kultúrnym programom žiaci
a učitelia Základnej umeleckej školy a krátkymi
príhovormi a blahoželaniami predseda MsO JD Milan
Chytil, primátor mesta JUDr. Jaromír Kaličiak a Ing.
Zuzana Lošťáková, predsedkyňa Okresnej organizácie JD
v Lučenci. Zároveň predsedkyňa OO JD a jej hospodárka
Zora Filová odovzdali zaslúžilým členom našej MsO JD
vyznamenania, a to vyznamenanie II. stupňa Viole
Fajdovej, vyznamenanie III. stupňa Vladimírovi Hroncovi

Predposledné tohtoročné číslo našich mestských
novín sa k Vám dostáva v čase adventu a predzvesti
najkrajších sviatkov v roku. Verte, či nie, občas s ich
prípravou nie sú väčšie problémy, maximálne ten, že
sa tam nezmestí všetko, čo nám prispievatelia pošlú.
Hoci býva aj opačný problémik, keď aj dva dni po
uzávierke nemáme dostatok materiálu. Najviac nám
chýba trochu spätnej reakcie od Vás, milí
Fiľakovčania. Čo by ste v nich chceli nájsť, aké
informácie, rady a čo by ste na nich zmenili.
Samozrejme potešilo by nás, keby ste občas nejakými
krátkymi postrehmi a článkami prispeli aj Vy. A tak
teda posielame okrem predvianočnej nálady a nášho
želania Ježiškovi pre Vás všetkých, ešte jedno
maličké. Pomôžte nám v budúcom - desiatom
ročníku tvoriť práve také noviny, aké si aj Vy želáte.
S úctou redakcia Fiľakovských zvestí:
PhDr. István Mázik, Iveta Cíferová a Lóránt Varga
a Ivanovi Bodnárovi a ďakovné listy dostali Anna
Szalaiová, Iveta Cíferová a Cyril Kovalčík.
Program osláv spríjemnila aj na ceny bohatá tombola a
nepochybne aj slávnostná večera z reštaurácie Anna Villa
pod vedením Gabriela Dóšu. K dobrej nálade prispela
skvelá hudba MAG-DUO.
Bol to príjemný deň, kedy si MsO JD pripomenula zásluhy
starších o náš dnešok, že starším patrí úcta po celý rok. Na
tvárach všetkých prítomných bolo vidieť a cítiť
spokojnosť, aj preto trvala oslava až do 22,00 hodiny.

Poďakovanie za možnosť pripraviť našim členom také
skvelé podujatie patrí predovšetkým členom výboru
mestskej organizácie za množstvo odvedenej práce, nielen
organizačnej, ako aj našim ﬁnančným podporovateľom:
Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Mestu
Fiľakovo, ﬁrmám Ekoltech a Ernstproﬁl. V neposlednom
rade tiež množstvu našich ďalších sponzorov za menšie, či
väčšie materiálne dary dôležité pre úspešný priebeh našej
akcie.
Milan Chytil, predseda MsO JD
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Učiteľka a ľudová remeselníčka Mgr. Henrieta György
Belinskú rodáčku, pôsobiacu dlhé roky vo Fiľakove a okolí, poznajú našinci najmä skrz
batikovaných tkanín a ručne vyrobených korálkových šperkov. Ako členka Tvorivej
dielne Motolla sa venuje ľudovej textilnej tvorbe, navliekaniu korálikov a zdobeniu
kraslíc. Snaží sa upriamiť pozornosť na naše dedičstvo - poklady palóckej ľudovej
kultúry, ktoré je mimoriadne významnou hodnotou a len jej poznaním a uznaním
za svoje môžeme byť jedineční, originálni a cenní pre druhých.
Základnú školu a gymnázium navštevovala vo Fiľakove. V štúdiu pokračovala na
Pedagogickej fakulte UKF, kde v roku 1992 získala aprobáciu v odbore ruský jazyk výtvarná výchova. Tu sa bližšie oboznámila s textilnými technikami (tkanie,
batikovanie), ktoré neskôr zdokonalila sebavzdelávaním.
V súčasnosti je učiteľkou na ZŠ v Radzovciach, kde vyučuje výtvarnú výchovu a vedie odborné krúžky, ako práca s textilom,
batikovanie, maľovanie kraslíc, medovnikárstvo, šperkárstvo a sviečkarstvo. Popri tom vzdeláva deti v ľudovoumeleckých
tvorivých táboroch a dospelých v letnej škole organizovanej Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku. Vyučuje remeslá na
akreditovaných kurzoch OZ Pro Futuro. Motívy ku svojej činnosti čerpá hlavne z vyrezávaných
truhlíc pochádzajúcich z nášho kraja, ktoré prispôsobuje konkrétnemu spôsobu opracovania, ale
zároveň sa snaží aplikovať vzory ďalších maďarských regiónov na tašky, zástery a návliečky
prostredníctvom zaužívaných nástrojov batikovania. Viedla tvorivé dielne v táboroch
v Drienčanoch, Husinej, Zálesí a Balatonmáriafürdő. Je častou účinkujúcou miestnych podujatí,
zúčastňuje sa dní obcí v regióne, v r. 2005 a 2006 predstavila svoje výrobky spoločne s ďalšími
členmi dielne na Sviatku remesiel v Budapešti. Záujemcovia mohli vidieť jej práce na
veľkonočnej a jesennej výstave Tvorivej dielne Motolla vo Fiľakove, na výstave združenia
Palócföldi Népi Iparművészek Egyesület v Szécsény a na Fiľakovskom hrade. Kontakt na
Henrietu György: gyheni68@gmail.com
Bc.Denisa Pócsaová, NTIC

Halloween party 2013

Halloweenské bláznovstvá...

Tak ako každý rok, aj teraz sa v Centre voľného času IUVENES
29. novembra 2013 konal už tradičný večierok magických bytostí
z Fiľakova a jeho okolia s názvom HALLOWEEN PARTY 2013.
Pre účastníkov bol pripravený bohatý program, súťaže,
remeselné činnosti, tanečná škola Zombee tanca a samozrejme aj
švédsky stôl s patričným pohostením.

Na ZŠ slovenskej, Farská lúka 64/A vo Fiľakove sme 23.10.2013
pozvali rodičov, starých rodičov, priateľov školy a spoločne
s deťmi prežili tvorivé popoludnie v jedálni našej školy. Nápadov
bolo naozaj dosť a tekvice rôznych tvarov sa menili na originálne
a farebné diela rodičov a detí. Pokračovali sme 25.10.2013, kedy
sme prizvali všetkých do halloweenského sprievodu, ktorý sme
zahájili o 19.00 hod. Účasť bola naozaj veľká a masa strašidiel,
bosoriek, príšeriek sa za hlučného skandovania, výkrikov a
doprovodu bubnov vydala pozdraviť Mesto a okoloidúcich
občanov. Najväčším bláznovstvom však bola halloweenská noc
odvážnych školákov po sprievode. Rodičia sa rozlúčili s deťmi a
odovzdali ich do rúk vychovávateliek a učiteliek, ktoré pripravili
pre deti čarodejnícku noc. Výzdoba chodieb pripomínala
strašidelný zámok, plný nástrah a prekvapení. Deti v skupinkách
absolvovali nočnú hru odvážnych a vyskúšali si svoje zručnosti a
vedomosti. Víťazom sa stala skupina „Mudrcov“, ale víťazmi
boli vlastne všetci, pretože prekonali svoj strach a obavy
z čarodejníckej noci. Zábava pokračovala až do neskorých
nočných hodín, preto ranné vstávanie bolo o to náročnejšie.
O ôsmej sa deti s tými najkrajšími zážitkami pobrali spoločne
s rodičmi domov a prosili nás, aby sme takúto originálnu akciu
uskutočnili opäť o rok. Tak sa na Vás deti tešíme....
Ivaničová, Molnárová- vychovávateľky ZŠ

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 2013, 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 2014 na
„Zozname daňových dlžníkov k 31.12.2013“. 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.
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O voľbách po voľbách
Tak teda voľby do vyšších územných celkov, pre nás
do zastupiteľstva a o predsedu Banskobystrického kraja
máme za sebou. O celkových výsledkoch už
pravdepodobne všetci údaje dávno viete. My vám teraz
prinášame pár zaujímavých čísiel z oboch kôl v rámci
nášho mesta. Vo Fiľakove bolo do stáleho zoznamu voličov
k dátumu 9.11.2013 zapísaných 8207 voličov, ktorí mohli
využiť svoje právo pri voľbe predsedu BBSK a 5 poslancov
jeho zastupiteľstva za okres Lučenec (v druhom kole,
23.11.2013, ich bolo 8205). V prvom kole sa k volebným
urnám dostavilo 1501 Fiľakovčanov, čo bola slabučká
18,29 % účasť. Tá v druhom kole klesla ešte viac a 965
aktívnych občanov - voličov zabezpečili aspoň 11,76 %
účasť. Do zastupiteľstva BBSK bolo medzi 40 kandidátmi
aj 6 Fiľakovčanov - (abecedné poradie) Mgr. Attila Agócs
(764 hlasov), Vojtech Botoš (157 hlasov), Mgr. Marián
Bozó (174 hlasov), Vladimír Cirbus (312 hlasov), Róbert
Eibner (557 hlasov) a Mgr. Zsuzsanna Szvorák (670

hlasov). Pre porovnanie ešte celkové poradie, ale len
v našom meste bolo nasledovné: 1. Mgr. A. Agócs, 2. Mgr.
Zs. Szvorák, 3. R. Eibner, 4. Mgr. P. Csúsz, Lučenec (522
hl.), 5. Ing. P. György, Radzovce (454 hl.). Z blízkeho
okolia môžeme ešte spomenúť výsledky dvoch kandidátov
- Ing. Alena Rezková z Biskupíc mala u nás 160
priaznivcov a Ing. Milan Spodniak z Ratky 423 (u nás
skončil na 6. mieste). Na predsedu BBSK sa v 1. kole
hlasovalo takto: platných hlasov bolo len 1387, a z nich Ing.
Vladimír Maňka dostal v deviatich okrskoch spolu 673,
druhý tu skončil Ing. Ľudovít Kaník s 318 hlasmi a až tretí
bol postupujúci do 2. kola Ing. Mgr. Marian Kotleba so 174
hlasmi. V druhom kole - 23.11.2013 sa už hlasovalo len
medzi dvomi kandidátmi na predsedu BBSK a 956
platných hlasov sa rozdelilo nasledovne: Ing. Mgr. Marian
Kotleba mal 450 hlasov a Ing. Vladimír Maňka 506 hlasov.
Volebnú činnosť ukončili komisie a zodpovední pracovníci
mesta niečo po pol jednej v noci. Už na budúci rok sa
môžeme tešiť až na troje volieb.

Hodnotíme projekt Krúžok šikovných rúk
Nadácia Orange:
Program ZELENÁ PRE SENIOROV 2013
Názov projektu: Krúžok šikovných rúk
Cieľom projektu bola hlavne sebarealizácia seniorov
v ZSS, nadviazanie pravidelnej spolupráce s inými
inštitúciami, výroba drobných ozdobných predmetov a
darčekov ako aj aktívna účasť na vytváraní prostredia pre
život podľa vlastných predstáv.
Cieľová skupina projektu boli seniori umiestnení
v zariadení sociálnych služieb. Celkom sa do projektu
zapojilo 18 klientov (mužov aj žien). Klienti ZSS a
zamestnanci zodpovední za projekt sa dohodli na
pravidelných stretnutiach, ktoré sa konali každú stredu
o 10:00 v spoločenskej miestnosti, v letných mesiacoch
v altánku v areáli n.o.
Aktívnymi návštevníkmi krúžku boli členovia Jednoty
dôchodcov Slovenska, zamestnanci n.o., dobrovoľníci,
členovia sociálnej komisie pri MsZ Fiľakovo, pedagógovia
a žiaci gymnázia, špeciálnej základnej školy, základných a
materských škôl z mesta Fiľakova.
Finančný príspevok z Nadácie Orange vo výške 800,- € bol
použitý na nákup materiálov potrebných na výrobu
rôznych ozdobných a darčekových predmetov, ktoré
seniori počas stretnutí krúžku vyrábali. Darčekové
predmety ako karty NEZÁBUDKA a ozdobné ruže slúžia
ako odmeny účinkujúcim pri rôznych príležitostiach
/Mesiac úcty k starším, Vianoce, Mikuláš, okrúhle výročia/,
alebo tvoria materiál na výzdobu priestorov budovy
zariadenia a izieb.
Vyvrcholením celého projektu a zároveň mesiaca úcty
k starším bol slávnostný večer v jedálni zariadenia za účasti
hostí z vedenia mesta a n.o., zamestnancov, dobrovoľníkov
a účinkujúcich zo ženského speváckeho zboru Melódia.
Ocenením speváckeho výkonu zboru bolo odovzdanie
vlastnoručne vyrobených ozdôb - rôznych farebných ruží
seniorkami z krúžku šikovných rúk. Súčasťou večera bola
výstava predmetov a darčekov vyrobených na stretnutiach
krúžku.
Nápad zrealizovať projekt Krúžok šikovných rúk ukázal,

Foto: Marián Mesiarik

že aj seniori v zariadeniach sociálnych služieb sú
plnohodnotní občania, ktorí potrebujú spoločnosť, dokážu
byť vynaliezaví, šikovní, spoločenskí. Svojou
angažovanosťou a aktívnym prístupom presvedčili, že
myslia aj na iných a že chcú byť užitoční pri vytváraní
prostredia, v ktorom žijú.
Krúžok šikovných rúk bude pokračovať aj naďalej. Jeho
organizátori a členovia pripravujú ďalšie námety a tipy,
ktoré budú pretvárať ich predstavy do reálnych podôb a
možností, ako skrášliť svoj terajší domov.
Veľké poďakovanie patrí tým, ktorí umožnili, aby krúžok
šikovných rúk mal podmienky na svoj vznik, teda Nadácii
Orange, a všetkým, ktorí sa o jeho realizáciu zaslúžili.
Vedenie organizácie pripravuje aj ďalšie projekty, ktoré
budú spríjemňovať voľný čas seniorov.
Bc. Veronika Rusnáková, koordinátorka projektu
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v mesiaci
december 2013

Divadelný víkend vo Fiľakove
Tri dni - tri divadelné predstavenia. Taký bol druhý novembrový
víkend, ktorý pre priaznivcov divadla pripravilo Mestské
kultúrne stredisko vo Fiľakove. V piatok to bola najprv už piata
repríza komédie Fialka v podaní domáceho súboru Zsákszínház,
napriek tomu sa na nej zišla početná divácka obec. Veľký záujem
prejavili diváci o sobotňajšie predstavenie hosťujúceho súboru
NUDA z Červeného Kostelce v Čechách. Predstaviteľka hlavnej
úlohy Naďa Eﬂerová ich doslova očarila. Komédia Vlastimila
Klepačeka: Kuchárka a generál sa všetkým veľmi páčila.
V nedeľu večer sa na divadelné dosky vo Fiľakove postavili herci
komárňanského Jókaiho divadla s veselohrou Georga Feydeaua Slečna z Maxima v réžii Istvána Verebesa a nadšených divákov
bola opäť plná sála. Každý z nich, kto sa v ten upršaný, počasím
nepríjemný víkend predsa len vybral za kultúrou, veru neľutoval.

Stolný tenis už aj vo Fiľakove
Po dvoch rokoch existencie rekreačného stolného tenisu
vo Fiľakove sa skupinka nadšencov tohto športu rozhodla zmerať
svoje sily so súpermi z okolitých obcí a miest prihlásením sa
do OSST Rimavská Sobota 4. liga Západ muži 2013/2014.
Slávnostné zahájenie činnosti oddielu STK FTC Fiľakovo A sa
uskutočnilo v poobedňajších hodinách
dňa 4.10.2013 v priestoroch malej
telocvične na ZŠ Farská lúka vo Fiľakove,
kde prítomných pozdravili Ing. Róbert
Belko - zástupca primátora mesta, Mgr.
Attila Visnyai - prezident FTC Fiľakovo,
Ing. Peter Pál - športový vedúci oddielu
STK FTC Fiľakovo A a Ing. Milan
Spodniak - starosta obce Ratka, poslanec
VÚC BBSK. Všetci prítomní si mohli
prezrieť a vyskúšať v akých podmienkach
hráči trénujú, kde sa budú odohrávať
každý druhý piatkový večer domáce
súťažné zápasy (rozpis a výsledky

03.12.2013, 17:00 hod.
Prezentácia knihy Szomolai Tibor: „Felvidéki Saga“.
Na prezentácii je možnosť zakúpenia a venovania knihy.
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS
06.12.2013, 15:00 hod.
Mikulášsky večierok
Miesto: MsKS, organizátor: Jednota dôchodcov
07.12.2013, 18:00 hod.
Vianočný operetný a operný program
Miesto: MsKS, organizátor: Miskolci Operabarátok
Egyesülete, spoluorganizátor: MsKS
08.12.2013, 14:00 hod.
Vianočný program
Miesto: MsKS, organizátor: Dom Matice slovenskej
13.12.2013 Radujme sa!
15:00 hod. - vianočný trh pred MsKS
16:00 hod. - koncert hudobnej skupiny KALÁKA
17:00 hod. - vianočný program v MsKS
Miesto: MsKS, organizátor: OZ Csemadok
20.12.2013, 18:00 hod.
Vianočný koncert
Miesto: MsKS
Organizátor: OZ Melódia, spoluorganizátor: MsKS
31.12.2013, 19:00 hod.
Silvestrovská zábava, miesto: MsKS, organizátor: MsKS

zápasov sú zverejnené na www.stklucenec.sk v kolonke 4. liga
západ). Touto cestou by sme radi pozvali aj ďalších záujemcov
o stolný tenis, hlavne mládež, ktorej by sme chceli odovzdať naše
skúsenosti a postupne z nich vychovať svojich nasledovníkov.
Za vytvorenie podmienok na vznik a podporu športovej činnosti
STK FTC Fiľakovo A patrí veľká vďaka JUDr. Jaromírovi
Kaličiakovi - primátorovi mesta, Mgr. Attilovi Visnyaimu prezidentovi FTC Fiľakovo, Mgr.
Štefanovi Šimkovi - riaditeľovi ZŠ VJM
L. Mocsáryho, ako aj sponzorom - Ing.
Alexandrovi Balogovi, Františkovi
Zadrobilekovi, Ing. Milanovi
Spodniakovi a Milanovi Korimovi.
Vďaka patrí aj najstaršiemu hráčovi šéfkuchárovi Miškovi Koósovi a jeho
pomocníkom, vynikajúci guľáš, ktorý
uvarili chutil všetkým prítomným, čím sa
len potvrdila výborná atmosféra tohto
vydareného podujatia. Fiľakovským
stolným tenistom v ich ďalšej športovej
činnosti držíme palce. Športu zdar !

