ročník 8. évfolyam
číslo 11. szám
november 2012. november

Ocenenie ﬁľakovskej Materskej školy
na Štúrovej ulici

Elismerés a füleki Štúr-utcai Óvodának

31.októbra 2012 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
v Bratislave za účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana
Gašparoviča sa zúčastnili celoštátneho slávnostného
vyhodnotenia OFDMS (Olympijských festivalov detí a mládeže
Slovenska) aj dvaja pedagogickí zamestnanci z materskej školy
na Štúrovej ulici, nakoľko materská škola bola v školskom roku
2011/2012 na základe úspešného účinkovania na OFDMS medzi
ocenenými školami. Riaditeľka materskej školy a pani učiteľka
Erika Villányi prevzali ocenenie a vecný dar vo forme športového
materiálu pre potreby športových aktivít materskej školy
v hodnote 300 eur. V školskom roku 2011/2012 sa materská škola
zapojila do projektu OFDMS už po tretíkrát. Toto ocenenie je pre
celý kolektív materskej školy záväzkom ale najmä veľkou motiváciou
pre realizovanie rôznych športových aktivít ako aj účasť na športových
podujatiach organizovaných inými organizáciami aj v ďalšom 6. ročníku
OFDMS.
Helena Kecskemétiová, riaditeľka MŠ - Óvoda

Ivan Gasparovič, köztársasági elnök
részvételével került sor október 31-én a
pozsonyi Prímás Palota Tükörtermében
„A szlovákiai gyerekek és ﬁatalok
olimpiai fesztiválja“ című országos
sportrendezvény kiértékelésére,
amelyen a Štúr-utcai Óvoda két
pedagógusa is jelen volt, mivel az idei
tanévben a kitüntetettek között
szerepeltek. Az óvoda igazgatónője és
Villányi Erika pedagógus vették át az
elismerést, valamint a 300 eurós tárgyi
jutalmat, amelyet újabb sportrendezvényeken használhatnak majd fel.
Óvodánk immár harmadik alkalommal kapcsolódott be a projektbe.
Kollektívánkat újabb sportrendezvényeken való aktív részvételre
ösztönzi ez az elismerés.
Kecskemétiová Helena

Maľujeme Timravu

Timrava rajzverseny

Obec Polichno a Dom Matice slovenskej v Lučenci
v mesiaci október 2012 vyhlásili regionálnu
výtvarnú súťaž MAĽUJEME TIMRAVU, ktorej
hlavnou témou bolo výtvarné stvárnenie portrétu
známej slovenskej spisovateľky, rodáčky z obce
Polichno, Boženy Slančíkovej TIMRAVY. ZUŠ
Fiľakovo oboslalo súťaž 23-mi žiackymi prácami.
Ocenenia získali nasledovní žiaci:
1. kategória
2. miesto Bianka Tyralová pg. Mgr. F. Mráz
2. miesto Michaela Bystrianska pg. Mgr. art. J.
Bialová
2. kategória
1. miesto Boris Jambrich pg. Mgr. art. J. Bialová
2. miesto Zoltán Dávid Kurek pg. Mgr. F. Mráz
3. miesto Huong Mihályová pg. Mgr. art. J.
Bialová
V utorok, 23. októbra 2012 ceny víťazom odovzdala v koncertnej sále
ZUŠ Ing. Alena Rezková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci.
Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnil aj pán Pavel Kyseľ,
starosta obce Polichno, ktorý žiakom výtvarného odboru odovzdal 50,Eurovú poukážku na nákup učebných pomôcok ako ocenenie škole,
ktorá získala v súťaži najviac cien.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

Polichno község, a losonci Matica
Slovenská Házával karöltve ez év
októberében hirdette meg a Timrava
regionális rajzversenyt. Polichno
szülöttjéről, az ismert szlovák írónőről, B.
S. Timraváról kellett portrét készíteni.
A Füleki Művészeti Alapiskola tanulói 23
rajzzal neveztek be. Iskolánkból díjat
szereztek:
I. kategória:
2. díj Bianka Tyralová (ped. Mgr. F.Mráz)
2. díj Michaela Bystrianska (ped. Mgr. art.
J. Bialová)
II. kategória:
1. díj Boris Jambrich (ped. Mgr. art. J.
Bialová),
2. díj Zoltán Dávid Kurek (ped. Mgr. F. Mráz)
3. díj Houng Mihályová (ped. Mgr. art. J. Bialová)
Alena Rezková, a Losonci Matica Ház igazgatónője adta át a díjakat
október 23-án a MAI koncert termében. A díjátadáson jelen volt Pavel
Kyseľ, Polichno polgármestere is, aki a fülekieknek, mint a verseny
legsikeresebb résztvevőinek 50 eurós vásárlási utalványt adott át.
Szívből gratulálunk minden díjazottnak!

Slovensko, krajina v srdci európy

Szlovákia Európa szívében

Na vernisáži celoslovenského kola prestížnej výtvarnej súťaže
SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY, ktorá sa pod záštitou
Ministerstva školstva SR konala 1. októbra 2012 v Bratislave, získali
výtvarníci zo ZUŠ Fiľakovo dve kolektívne ocenenia: ZVLÁŠTNU
CENU POROTY pre kolektív žiakov v I.
kategórii, ČESTNÉ UZNANIE za
mimoriadne aktívy postoj k príprave žiakov
pre pedagógov (Mgr. art. Janu Bialovú a Mgr.
Františka Mráza). Individuálne bol DIPLOM
udelený Nine BIALOVEJ za 2. miesto
v druhej kategórii za cyklus fotograﬁí.
Celkovo našu ZUŠ-ku a mesto úspešne
reprezentovalo 24 žiakov svojimi výtvarnými
prácami. Ďakujeme a blahoželáme!
- ZuŠ -

Október 1-én nyílt meg Pozsonyban az a kiállítás, amelyet az Iskolaügyi
Minisztérium védnöksége alatt meghirdetett „Szlovákia Európa
szívében” elnevezésű, képzőművészeti versenyre érkezett munkákból
rendeztek meg. A Füleki MAI tanulói két
kollektív díjat szereztek, mégpedig
az első kategóriában a zsűri
különdíját. Ezen kívül az iskola
pedagógusai (Mgr. art. Jana Bialová,
Mgr. F. Mráz) elismerő oklevélben
részesültek kiváló felkészítő
munkájukért. Fotóival 2. díjat
szerzett Nina Bialová a 2. kategóriában. Huszonnégy tanuló sikeresen
képviselte művészeti alapiskolánkat.
Köszönjük és gratulálunk!
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„Spievaj, že si spievaj...“

„Énekelj, csak énekelj...“

Pod týmto názvom je súťaž v speve slovenských
ľudových piesni už tradíciou v našom Dome Matice
slovenskej vo Fiľakove. Pravidelne sa zúčastňujú na
nej deti z materských škôl Daxnerova a Štúrova ulica,
deti prvého stupňa základných škôl Farská Lúka a
Školská ulica. Odzneli mnohé známe i menej známe
slovenské ľudové piesne. Spievalo sa nielen počas
súťaže, ale aj cez prestávku, kým deti netrpezlivo čakali
na vyhodnotenie. Dom Matice slovenskej sa teší z roka
na rok väčšiemu záujmu detí. Tento rok sa na súťaži
zúčastnilo 33 detí. Malí speváci sa tešili z darčekov,
ktoré dostali ocenené deti, ale ani jedno neodišlo
neusmiate, lebo pre tých, ktorí nevyhrali pripravil Dom
Matice slovenskej diplom za účasť a sladkosť, takže
očká svietili všetkým od radosti. Pedagógovia a deti
vyjadrili svoje želanie, s radosťou prísť do Domu
Matice slovenskej na matičné kultúrne podujatia, ktoré
sa im zapísali do srdca.
Vyhodnotenie: I. kategória - 1. Ema Bodzásiová, 2. Boglárka
Havranová, 3. Gabriela Kováčová
II. kategória - 1. Anna Pastierovičová a Barbora Botošová, 2.
Kornélia Danyiová, 3. Patrik Kováč
III. kategória - 1. Bianka Molnárová, 2. Viktória Jónásová a Nikoleta
Vrbiniaková, 3. Štefánia Márkušová
Cena poroty - Barbara Botošová
Cena riaditeľky Domu Matice slovenskej - Viktória Vargová
Mgr. Alica Pisárová
riaditeľka DMS Fiľakovo

A fenti címmel rendeztük meg a Matica
Slovenská Háza hagyományos szlovák
népdalversenyét. E népszerű verseny
rendszeres résztvevői a Daxner és Štúrutcai óvodások, valamint a Papréti és
Iskola utcai Alapiskolák legkisebbjei.
Sok-sok ismert, és kevésbé ismert szlovák
népdal csendült fel. Még az
eredményhirdetést várva is daloltak a
gyerekek. Évről-évre nagyobb
népszerűségnek örvend ez a verseny,
amelyet a versenyben indulók száma (33)
is bizonyít. A győztesek örültek a
díjaknak, de a többi résztvevő is boldogan
vette át az oklevelet és a velejáró
édességet. A pedagógusok és tanítványaik
mindig szívesen vesznek részt a Matica
Slovenská Háza kulturális rendezvényein. A verseny díjazottjai:
I. kategória: Anna Bodzásiová, Boglárka Havranová, Gabriela
Kováčová
II.kategória: Anna Pastierovičová és Barbora Botošová, Kornélia
Danyiová, Patrik Kováč
III. kategória: Bianka Molnárová, Viktória Jónásová és Nikoleta
Vrbiniaková, Štefánia Márkušová
A zsűri díja: Barbora Botošová
A Matica Slovenská Háza igazgatónőjének díja: Viktória Vargová
Mgr.Alica Pisárová,
Matica Slovenká Háza igazgatónője

Jesenné tvorivé dielne

Alkotóműhely

Dňa 26.10.2012 sme v jedálni našej školy uskutočnili
netradičné jesenné tvorivé aktivity, na ktoré prijali
pozvanie aj rodičia a starí rodičia detí našej školy. Pod
vedením pani učiteliek a v réžii detí vznikli rôzne
tvorivé kútiky, kde sme prezentovali výrobky
s prírodných a netradičných materiálov. Nápadov a
fantázie bolo dosť tak vznikli rôzne veselé maľované
aj vyrezávané tekvičky, kytičky z listov, ježkovia,
fascinujúce víly, stromy otlačené listami, jesenný
strašiak atď... niektoré výrobky sme použili
vo večerných hodinách v halloweenskom sprievode,
ktorý bol vyvrcholením tohto priateľského tvorivého
dňa. Rodinnú atmosféru posilnila vôňa čerstvo
upečenej tekvice na ktorej si každý pochutil a
nechýbal ani teplý čaj a výborná priateľská nálada,
ktorá všetkých žiakov navnadila na blížiace sa jesenné prázdniny.
ZŠ - Farská lúka

Október 26-án rendhagyó eseményre került
sor iskolánk étkezdéjében, amelyre
tanulóink szülei és nagyszülei is meghívást
kaptak. A tanító nénik vezetésével és a
gyerekek rendezésében különféle alkotó
műhelyek alakultak ki, ahol bemutatták a
természetes és nem mindennapi
anyagokból készített tárgyakat. Ötletekből
és fantáziából nem volt hiány, amit a
kifaragott tökök, levelekből készített
csokrok, sünik, elragadó tündérek, őszi
madárijesztők, stb. is jól bizonyítottak.
Ezekből néhányat bemutattak az esti
órákban tartott halloween felvonuláson is.
Fokozta a családias légkört a friss sütőtök
és tea illata, valamint a kiváló baráti hangulat is, mintegy előre jelezve a
közelgő, néhány napos őszi szünidőt.

Zamatové študentské dni vo Fiľakovskom Gymnáziu

Bársonyos diáknapok a Füleki Gimnáziumban

Oslavy Dňa študentstva majú v gymnáziu už niekoľkoročnú tradíciu. Pri
tejto príležitosti preberú študenti v tento deň velenie nad školou a
organizujú zábavné programy. 16. november 2012 odštartovali
netradičným spôsobom, keď boli po prvýkrát prijatí medzi gymnazistov
žiaci prímy. Po zábavnom predstavovaní sa, zvládnutí skúšky a zložení
prísahy sa stali gymnazistami aj tí najmenší.
Žiaci vyšších ročníkov absolvovali netradičnú hodinu dejepisu, na ktorej
si pripomenuli udalosti 17. novembra 1989. Potom si všetci, cengajúc
kľúčmi a zapálením sviečok, uctili
pamiatku na revolučnú mládež.
V o rg a n i z o v a n í d ň a p o m á h a l a a s i
päťdesiatka tretiakov, ktorí sa snažili o to,
aby bol naplnený nápadmi a veselosťou.
Priestory bývalého kaštieľa rodiny Herold
naplnili súťaže žiakov a učiteľov, športové
súťaže, zábava, debaty a tanec.
Organizátori „večierku“ zavelili na kľud po
polnoci, no deň ukončili sledovaním ﬁlmov
a podriemkavaním tých, čo sa rozhodli
zostať až do rána nasledujúceho dňa.
Szs

Több esztendős hagyományra tekint vissza a Nemzetközi diáknap
megünneplése a gimnazisták körében. Ilyenkor egy-két napra átveszik a
„hatalmat”, az iskola irányítását a ﬁatalok, és programokat szerveznek
egymás szórakoztatására. 2012. november 16-a rendhagyó módon
kezdődött, hiszen az idén először avattak primós tanulókat a harmadikos
diákok. A szórakoztató, műsoros bemutatkozás, a próba- és
fogadalomtétel után hivatalosan is füleki gimnazistákká avatták a
legkisebbeket. A felsősöket nyitott történelem óra várta, majd a múltat
felidézve, a 23 évvel ezelőtti eseményeket
megbeszélve, kulcscsörgetéssel és gyertyagyújtással
emlékeztek meg a mindenkori forradalmi ifjúságról, a
tettek embereiről. A nap programjának szervezésében
ötven harmadikos segédkezett, hogy tartalmasan
ötletes és ﬁatalos legyen az este is. Tanár-diák
vetélkedő, sportmegmérettetés, huncutkodás, sok
tánc, nagy beszélgetések uralták a volt Herold-kastély
helyiségeit. Elcsendesedést, takarodót éjfélkor
parancsoltak a szervezők, s másnapig tartó ﬁlmezéssel
és hortyogással zárult a Diákönkormányzat által
szervezett bársonyos giminap.
Szs
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Oznámenia pre občanov
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove pripravuje vydať
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo (ďalej len
VZN) o chove a držaní zvierat na území mesta Fiľakovo a
pripravovaný materiál dáva na verejné pripomienkovanie.
Návrh VZN je zverejnená na webovej stránke mesta
www.ﬁlakovo.sk (návrhy VZN) a okrem toho možno doň
nahliadnuť aj na Oddelení výstavby, ŽP a stratégie rozvoja
v kancelárii č. 9 na prízemí Mestského úradu Fiľakovo
v pracovných dňoch od 8.00 do 13.00 hod.
Vaše pripomienky a návrhy zasielajte na e-mailovú adresu
mesta mesto@ﬁlakovo.sk, resp. vystavba@ﬁlakovo.sk
alebo písomne na adresu: Mesto Fiľakovo, Mestský úrad,
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo v termíne do konca januára
2013.

Informácia pre občanov a
organizácie so sídlom vo Fiľakove
V zmysle § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení jeho noviel a neskorších predpisov (ďalej len stavebný
zákon) stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami
zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej
osadenie vyžaduje úpravu podkladu.
Stavby a ich zmeny sa môžu realizovať len na základe povolenia
príslušného stavebného úradu. Stavby sa podľa povahy a rozsahu
povoľujú formou ohlásenia drobnej stavby (stavebných úprav) alebo
stavebným povolením. Stavba uskutočnená bez príslušného povolenia
stavebného úradu sa považuje za tzv. „čiernu stavbu“.
Vyzývame občanov a organizácie so sídlom vo Fiľakove, ktorí majú
uskutočnené stavby alebo ich zmeny bez povolenia stavebného úradu,
aby vo vlastnom záujme ohlásili túto skutočnosť na stavebnom úrade,
ktorý sa nachádza v budove Mestského úradu vo Fiľakove číslo dverí 3
na prízemí a postupovali v zmysle pokynov zamestnancov stavebného
úradu.
Upozorňuje sa, že stavebný úrad bude mať v najbližšom období
k dispozícii softvérový nástroj - geograﬁcký informačný systém, na
podklade ktorého bude možné zistenie nepovolených stavieb na celom
území mesta. Zamestnanci stavebného úradu budú postupne
uskutočňovať štátne stavebné dohľady na tých nehnuteľnostiach, na
ktorých sa predpokladá výskyt nepovolených stavieb. Po zistení
nepovolenej stavby je stavebný úrad povinný začať konanie vo veci
odstránenia resp. dodatočného povolenia stavby a začať konanie vo veci
porušenia ustanovení stavebného zákona (priestupkové konanie alebo
konanie o správnom delikte).

Daň z nehnuteľností
Zdaňovaniu daňou z nehnuteľností podlieha každá osoba, ktorá podľa
zákona o miestnych daniach (č.582/2004 Z.z.) spĺňa vymedzenie pojmu
daňovník. Zákon o miestnych daniach daňovníka určuje jednotlivo pre
každý typ dane. Všeobecne môžeme konštatovať, že daňovníkom dane
z nehnuteľností je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní,
spravuje, užíva alebo má za zákonom stanovených podmienok v nájme
pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor. Predmetom dane
zo stavieb sú všetky stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných
podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným
základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa
prestala užívať. Na určenie správneho druhu stavby je rozhodujúci účel
jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pre výpočet výšky dane
zo stavieb sú rozhodujúce viaceré faktory. Ide najmä o základ dane,
sadzbu dane a počet nadzemných resp. podzemných podlaží. Povinnosť
zdaniť nehnuteľnosti vzniká 1. januárom zdaňovacieho obdobia
nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal
vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom dane. Pre potreby vyrubenia dane je rozhodujúci
stav v katastri nehnuteľností k 1. januáru. Zmeny, ktoré nastali po 1.
januári sa premietnu do daňového priznania až budúci rok.

Közérdekű hirdetések
A Füleki Városi Képviselő-testület a város területén való
állattartást szabályozó általános érvényű rendelet (tovább
csak VZN) kiadását készíti elő, és a beterjesztésre szánt
dokumentumot ezúton bocsátja a nyilvánosság elé.
A VZN javaslata a város www.ﬁlakovo.sk weboldalán
(návrhy VZN) olvasható, és ugyanakkor megtekinthető a
Füleki Városi Hivatalban a földszint 9. számú - építésügyi,
természetvédelmi és stratégiai-fejlesztési osztály irodában is minden munkanapon 8.00 és 13.00 óra között.
Megjegyzéseiket és javaslataikat küldjék a város
mesto@ﬁlakovo.sk, ill. vystavba@ﬁlakovo.sk email
címekre, vagy postázzák az alábbi címre: Mesto Fiľakovo,
Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, 2013 január hó
végéig.

Tájékoztatás
Az 1976. évi 50-es számú építésügyi törvény 43. paragrafusa, a
vonatkozó törvénymódosítások és előírások határozzák meg az épület
és építkezés fogalmát. Ennek értelmében csakis az illetékes építésügyi
hatóság engedélyével lehet építkezni és átalakításokat végezni. Az
építési hatóság engedélye nélküli építkezést ún. „fekete (illegális)“
építkezésnek nevezzük.
Felhívjuk a fülekiek és a városban lévő cégek ﬁgyelmét, ha esetleg
engedély nélkül építkeztek vagy végeztek átalakításokat, hogy ezt saját
érdekükben jelentsék be a füleki Városi Hivatal építésügyi osztályán
(földszint, 3-as iroda), és az építési hivatal munkatársainak utasításai
szerint járjanak el.
Felhívjuk ﬁgyelmüket, hogy a városi hivatal olyan korszerű geográﬁai,
információs szoftvérral rendelkezik, amivel feltérképezhetők,
megállapíthatók a város területén levő, engedély nélküli építkezések.
A hivatal munkatársai felügyeletük alá vonják azokat az építkezéseket,
ahol felmerül az engedély nélküli építkezés gyanúja. Az építési hivatal
ilyen esetben köteles eljárást indítani, lebontathatja azt, vagy utólagos
engedélyt adhat ki, valamint szabálysértési eljárást indíthat a törvényt
megszegőivel szemben.

Ingatlanadó
A helyi adókról szóló 2004. Évi 582-es számú törvény értelmében
minden személy ingatlanadót köteles ﬁzetni, aki megfelel az adóﬁzetői
fogalom meghatározásnak. A helyi adókról szóló törvény az összes
adótípust meghatározza.
Ingatlanadót köteles ﬁzetni minden jogi és magánszemély, aki a
törvényben megállapított feltételek között telket, épületet, lakást vagy
nem lakás célú helyiséget birtokol, kezel, használ vagy bérel. Adót kell
ﬁzetni minden építmény, vagy szilárd építési alappal rendelkező épület
után, amelynek egy- vagy több szintje, alagsora van.
Az adófajta megállapításakor azt veszik ﬁgyelembe, hogy milyen célra
használták a január elsejei adókivetési időpontban. Több tényező is
meghatározza az épületadó összegét. Mint az adóalap, adótarifa, a föld
feletti szintek, alagsori szintek száma.
Az ingatlan után ﬁzetendő adókötelezettség akkor lép hatályba, amikor
az adóﬁzető ingatlan tulajdonossá, kezelővé, bérlővé vagy használóvá
válik. Az adókivetés szempontjából mérvadó a kataszteri hivatalban
január 1-hez bejegyzett ingatlan tulajdonjoga. A változások, amelyek
január 1-je után következtek be, a következő évi adóbevallás tárgyát
képezik.
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O kováčovi našich dvadsaťročných úspechov

Húsz év sikereinek kovácsa

Ako už titulok napovedá, v tomto príspevku budeme spomínať. Chceme
ním osláviť človeka, ktorý pred 20 rokmi dostal pozvanie prišiel
odovzdať svoje kvality za hranice svojej vlasti skupine zanietených
zboristov. Reč je o mužskom speváckom zbore Pro Kultúra a jeho
dirigentovi Miklósovi Fehérovi. Pozvánka platila síce na neurčitú dobu,
no spolupráca trvá už dvadsať rokov. Je to pomerne dlhé obdobie, asi tak
polovica aktívneho obdobia v živote človeka. Naša spolupráca začala
v novembri 1992 a pod jeho taktovkou sme získali veľa úspechov.

Je povznášajúcim pocitom spievať pod vedením takého človeka, pri
neutíchajúcom potlesku po úspešnom koncerte sa pokloniť a cítiť tú
veľkú hrdosť, že aj vďaka nemu, môžeme reprezentovať naše mesto.
Spolu so svojimi kolegami zo zboru ďakujeme nášmu dirigentovi
Miklósovi, za všetko, čo pre nás celých dvadsať rokov robí. Prajeme mu
ešte veľa úspechov, dobré zdravie a ešte veľa rokov spoločného
fungovania.

Már maga a cím is azt sugallja, hogy itt visszaemlékezésről van szó,
olyan visszaemlékezésről, ami egy olyan emberről szól, aki maradandót
alkotott a szülőfölde határain túli közösségben, ahová húsz éve
meghívást kapott. Ez a közösség a Füleki Férﬁkar, aki pedig a meghívást
kapta, Fehér Miklós. A felkérés meghatározatlan időre szólt, de immár
húsz éve tart. Húsz év nagyon hosszú idő, az ember aktív éveinek
csaknem a fele. A kórus és karnagya közötti kapcsolat 1992
novemberében kezdődött el és nagyon sok sikerrel járt.
Sok dolog van, amit a cikkben nem is lehet leírni, hiszen azt hallani, látni,
érezni kell. A zenéről nehéz írásban beszélni. De most nem is a kórusról
szeretnék írni, hanem annak karnagyáról, Fehér Miklósról. Az évforduló
alkalmat ad arra, hogy értékelhessük és bemutathassuk Őt, mint embert,
mint egyszerű halandót.
Már ritkuló haja és őszülő halántéka is arra enged következtetni, hogy
nem tartozik a ﬁatalabb korosztályhoz. A munkához való hozzáállásán és
vitalitásán ez egyáltalán nem látszik meg. Főiskolai tanulmányait /19771981, Nyíregyháza/ ének és zene szakon végezte, majd könyvtárosi
tanulmányokat folytatott /1987-1990, Budapest, ELTE BTK/ és
Salgótarjánban könyvtárosként helyezkedett el. Fülek
városával, ezen belül a Füleki Férﬁkarral a kapcsolata l992.
novemberében kezdődött el, amikor a kórus karnagya lett.
Művészeti irányítása mellett a kórus repertoárja az egyházi és a
világi zeneirodalomból, népzenei feldolgozásokból immár több
órányi anyagot tesz ki. Ügyel arra, hogy a kórus mindenkor
teljesítse fontos küldetését, a palóc régió kulturális
hagyományainak határokon átívelő megélését, bemutatását.
Hétről-hétre a napi munkája végeztével az utóbbi években már
Budapestről utazik Fülekre, a közös próbákra, az
összpontosításokra. Szolgálja a kórust, a kórussal együtt azt a
közösséget, melynek maga is tagja, aktív részese.
Fehér Miklós a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár
igazgatójaként rendkívül sokat tett Fülek és Salgótarján
művelődési, közművelődési kapcsolatainak elmélyítéséért.
Szlovákiai magyar nemzetiségű és magyarországi szlovák
nemzetiségű gyermekek számára munkatársaival évről-évre
olvasótáborokat szervezett anyaországi helyszíneken. Kiállítási
lehetőségeket biztosított füleki képzőművészek, alkotók
számára salgótarjáni bemutatkozásra. A könyvtár szlovák
nemzetiségi báziskönyvtárként rendkívül sokat tett a
magyarországi szlovák nemzetiség kulturális gyökereinek erősítéséért, a
magyar-szlovák regionális kapcsolatok fejlesztéséért, a nemzetiségiek
számára szükséges anyanyelvi dokumentumokhoz történő hozzáférés
biztosításáért. Számtalan, ﬁatalok számára hirdetett rendezvénynek
adott otthont, vett részt annak szervezésében, lebonyolításában.
Tevékenységéhez megnyerte a budapesti Szlovák Kulturális Intézet
támogatását is. Az intézettel számos közös rendezvényt, köztük
tudományos, irodalmi és egyéb kulturális programokat valósított meg.
Fehér Miklós 1999 nyarától Budapesten dolgozik. Előbb a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár igazgatójaként, majd 2001től az akkori Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által
megalapított, a Nemzeti Könyvtár szervezeti keretében működő
Könyvtári Intézet munkatársa lett, ahol osztályvezetőként, majd
munkatársként jelenleg is tevékenykedik. A megnövekedett távolság
ellenére azonban töretlen lendülettel végzi, szervezi és irányítja
mindazokat a tevékenységeket, melyek révén a felsorolt eredmények a
mai napig megszülethettek.
Tevékenysége elismeréséért 1995-ben a CSEMADOK tiszteletbeli
tagjává választotta. 1996-ban Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata A kultúráért díjjal tüntette ki. 2000-ben Fülek város
polgármestere a Polgármester díját, 2002-ben pedig Fülek Város
Önkormányzata a kultúraépítő munkájáért és a város szolgálatáért
Díszpolgári címet adományozott számára.
Felemelő érzés egy ilyen ember irányítása mellett énekelni, egy sikeres
koncert után a szűnni nem akaró taps közepette a színpadon meghajolni
és egyben nagy büszkeség is a sikereket jelentő deszkákon kis
városunkat képviselni. Dalostársaimmal együtt köszönjük
karnagyunknak, Fehér Miklósnak mindazt, amit húsz éven keresztül
értünk, kórusunkért, városunkért tett. Kívánunk sikerekben gazdag
éveket, jó egészséget és hosszú évekig tartó együtténeklés.

Jozef Jakab
člen vedenia MSZ Pro Kultúra a bývalý vedúci zboru

Jakab József,
a Pro Kultúra Füleki Férﬁkar elnökségi tagja, a kórus volt elnöke

Je veľa vecí, ktoré sa v článku nedajú spomenúť, lebo ich bolo treba
počuť, vidieť a prežiť. O hudbe sa píše ťažko. No teraz nechceme hovoriť
o našom zbore, ale o ňom, o našom dirigentovi. Naše spoločné výročie je
na to vhodnou príležitosťou. Šedivejúce a rednúce vlasy ma oprávňujú
tvrdiť, že nepatrí medzi mladú generáciu. No jeho postoj k práci a vitalita
tomu nenasvedčujú. Hudobné vysokoškolské vzdelanie získal v rokoch
1977-1981 v Nyíregyházi a v rokoch 1987-1990 absolvoval na ELTE
v Budapesti knihovnícke zameranie.
Potom začal pracovať ako
knihovník v Salgotarjáne a začal
navštevovať Mesto Fiľakovo a
mužský zbor Pro kultúra, ktorému
sa v novembri pred 20 rokmi
napokon stal dirigentom. Popri
umeleckom vedení a tvorbe nášho
repertoáru sa venoval aj zbieraniu
cirkevnej i svetskej hudobnej
tvorby, ktorú prepracoval na
ľudové motívy. Staral sa o to, aby
zbor mohol vždy patrične
predstaviť a svoje palócke,
regionálne i zahraničné kultúrne
tradície. Týždeň čo týždeň po
skončení svojej práce doma cestuje
najprv zo Salgotarjánu, teraz už
z Budapesti do Fiľakova, na naše
nácviky a skúšky. Slúži nášmu
zboru a je aj jeho aktívnym členom.
Ako riaditeľ salgotarjánskej knižnice spravil pre kultúru a spoločenské
kontakty s Fiľakovom tiež veľmi veľa. Spolu so svojimi kolegami
organizoval pre deti maďarskej národnosti zo Slovenska a deti
slovenskej národnosti v Maďarsku dlhé roky literárne tábory. Vytváral
príležitosti na výstavy ﬁľakovských umelcov. Zaslúžil sa o veľké
rozšírenie fondu maďarskej literatúry vo ﬁľakovskej knižnici, posilnenie
regionálneho rozvoja a maďarsko-slovenských vzťahov a zabezpečenie
prístupu k dokumentom. Bol iniciátorom i organizátorom množstva
podujatí pre mladých. Na svoju stranu získal aj podporu Slovenského
kultúrneho inštitútu v Budapešti.
Od roku 1999 pracuje Fehér Miklós v Budapesti, najprv v Národnej
knižnici ako riaditeľ a od roku 2001 na ministerstve, v Inštitúte
kultúrneho dedičstva. No ani napriek oveľa väčšej vzdialenosti
nepoľavil vo svojej práci a nasadení v činnostiach, ktoré tu dneska
spomíname.
Uznaním jeho zásluh bolo zvolenie za čestného člena organizácie
Csemadoku vo Fiľakove v roku 1995. O rok neskôr obdržal ocenenie
Župného úradu v Salgotarjáne za kultúru. V roku 2000 dostal Cenu
primátora mesta Fiľakovo a v roku 2002 mu Mestské zastupiteľstvo
vo Fiľakove udelilo Čestné občianstvo mesta Fiľakovo.
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Milí naši priaznivci a podporovatelia,

Kedves pártfogóink, támogatóink

prinášame Vám novinky ohľadne nového útulku. Naďalej pokračujeme
v hľadaní vhodného pozemku na výstavbu. Plánované premiestnenie
Karanténnej stanice je plánované na 06/2013. Doteraz sme vďaka Vám
vyzbierali 1246,66 € !!! V mene psíkov veľmi pekne ďakujeme!
Dodatočne ďakujeme Základnej a Materskej škole v Radzovciach
za usporiadanie zbierky pre naše zvieratká a za to, že nás prišli podporiť
množstvom rôzneho krmiva, ktorému sa naši zverenci veľmi potešili.
Predajni Nábytok Ranker ďakujeme za poskytnutie molitanu na výrobu
pelieškov na zimné obdobie. Veľká vďaka patrí najmä Gabimu
Bystronovi, ktorý sa vzorne stará o všetky zvieratká v Mini Zoo, za jeho
pomoc pri organizácii akcie. Ešte raz všetkým ďakujeme a veľmi sa
ospravedlňujeme tým, ktorých sme minule opomenuli.
Zima je už za dverami a zvieratká v našich skromných podmienkach
potrebujú Vašu pomoc, prijmeme staré deky, oblečenie, koberce, hrnce,
krmivo a všetko čo myslíte, že by bolo pre zvieratká užitočné.
Čoskoro prichádza možnosť podporiť nás 2% z už odvedenej dane,
určite mnohí z Vás radi prispejú a pomôžu nám takýmto bezplatným
spôsobom. Príslušné tlačivá nájdete na Mestskom úrade v Kancelárii
prvého kontaktu, je tu možnosť zaslania poštou alebo emailom, prosím,
kontaktujte nás na emailovej adrese ozstastnelabky@gmail.com alebo
na tel.č. 0907 514 795. Veríme, že aj touto formou môžeme skvalitniť
podmienky pre psíky v novom útulku. ĎAKUJEME!!!

Néhány újság az új menhellyel kapcsolatban. Továbbra is keressük a
megfelelő telket. A karantén állomás áthelyezését 2013 júniusára
tervezzük. Önöknek köszönhetően 1.246,66 euró gyűlt össze!
Köszönjük a kutyusok nevében!

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove
v mesiaci december 2012
05.12.2012, 15:00 hod.
Adventné posedenie
Miesto: MsKS, organizátor: Jednota dôchodcov
06.12.2012, 17:00 hod.
Mikulášsky večierok
Miesto: MsKS, organizátor: SOMA SLOVENSKO s.r.o.
08.12.2012
Radujme sa!
- vianočný trh pred MsKS
15:00 hod.
- vianočný program v MsKS
17:00 hod.
Miesto: MsKS, organizátor: OZ Csemadok
09.12.2012, 14:00 hod.
Vianočný program
Miesto: MsKS, organizátor: Dom Matice slovenskej
14.12.2012, 16:00 hod.
Vianočný koncert
Miesto: koncertná sála ZUŠ, organizátor: ZuŠ
15.12.2012, 15:00 hod.
Zlatá brána otvorená
Miesto: MŠ - Óvoda Daxnerova, organizátor: Spoločnosť PRO
GAUDIO
16.12.2012, 17:00 hod.
Vianočný koncert
Miesto: MsKS, organizátor: OZ Melódia, spoluorganizátor:
MsKS
18.12.2012, 17:00 hod.
Prezentácia knihy Zoltána Partiho pod názvom: Fiľakovskí
baróni, gróﬁ, zemepáni. Na prezentácii je možnosť zakúpenia
a venovania knihy.
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS,
spoluorganizátor: OZ KOHÁRY

Utólag is köszönjük a ragyolci alapiskola és óvoda gyűjtési akcióját, a
sok-sok kutyaeledelt. A Ranker Bútorüzletnek a habszivacsot, amiből a
téli kutyaólak elkészülhettek. Nagyon hálásak vagyunk Bystron
Gábornak, aki példásan gondoskodik a Mini Zoo állatairól és segíti
rendezvényeink szervezését. Elnézést kérünk mindazoktól, akiket
előzőleg kifelejtettünk a segítők névsorából. Közeleg a tél, ezért
szívesen fogadjuk a meleg takarókat, szőnyegeket, tálkákat, kutyaeledelt
és mindent, amire az állatoknak szükségük lehet.
Ezen kívül adójuk 2 százalékának felajánlásával is támogathatják ezt a jó
ügyet. A szükséges nyomtatvány a városi hivatal 1-es számú irodájában
szerezhető be. Elérhetőségeink: e-mail ozstastnelabky@gmail.com,
vagy telefon számunk: 0907 514 795. Reméljük, ilyen formában is
sikerül kellemesebbé tenni a kutyusok életkörnyezetét.

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2012
decemberében
2012.12.05., 15:00 óra
Adventi találkozó
Helyszín: VMK, szervező: Nyugdíjasok Egyesülete
2012.12.06., 17:00 óra
Mikulás est
Helyszín: VMK, szervező: SOMA SLOVENSKO k.f.t.
2012.12.08.
Örvendezzünk!
- vásár a VMK előtti téren
15:00 óra
- ünnepváró műsor
17:00 óra
Helyszín: VMK, szervező: Csemadok h. sz.
2012.12.09., 14:00 óra
Karácsonyi műsor
Helyszín: VMK, szervező: Matica slovenská háza
2012.12.14., 16:00 óra
Karácsonyi hangverseny
Helyszín: MAI koncertterme, szervező: MAI
2012.12.15, 15:00 óra
Nyitva van az aranykapu….
Helyszín: Daxner utcai óvoda, szervező: PRO GAUDIO
2012.12.16., 17:00 óra
Karácsonyi hangverseny
Helyszín: VMK, szervező: Melódia PT,
társszervező: VMK
2012.12.18., 17:00 óra
Parti Zoltán könyvének bemutatója Füleki bárók, grófok,
földbirtokosok címmel.
A könyvbemutatón lehetőség nyílik a könyv megvásárlására és
dedikálására.
Helyszín: VMK, szervező: VMK, társszervező: KOHÁRY PT

21.12.2012, 19:00 hod.
Vianočný koncert skupiny FUNK ROCK BAND
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS

2012.12.21., 19:00 óra
A FUNK ROCK BAND karácsonyi koncertje
Helyszín: VMK, szervező: VMK,

31.12.2012, 19:00 hod.
Silvestrovská zábava
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS

2012.12.31., 19:00 óra
Szilveszteri mulatság
Helyszín: VMK, szervező: VMK
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10. ročník futsalu vo Fiľakove

A teremfoci bajnokság 10. évfolyama Füleken

Populárna zimná halová súťaž futbalistov začala v sobotu 10. novembra
písať svoju jubilejnú desiatu kapitolu. Po slávnostných príhovoroch
hlavného organizátora Stana Villányiho a generálneho sponzora
Alexandra Baloga, majiteľa ﬁrmy Balex Trade, sa na palubovke
telocvične ZŠ Farská lúka vo Fiľakove začala odvíjať prvá porcia
zo štvorchodového menu futsalovej lahôdky.
Výsledky 1. kola:
Šiatorská Bukovinka - F.C. Thorma 4:7, M+M Solar Buzitka - The
Beatles 1:6, Zedníček Team - Fiľakovské Kováče 8:1, Colony Boys Drink Team 5:9.
Druhé kolo prebiehalo 17. Novembra a bolo v znamení štvoriek v štyroch zápasoch štyrikrát zvíťazili „hosťujúce“ mužstvá a strelci sa
traﬁli do čierneho 44-krát. Všetky zápasy boli vzácne vyrovnané,
odohrané v duchu fair-play, dramatické a svojou úrovňou museli
uspokojiť aj najnáročnejšieho diváka.
Výsledky:
Fiľakovské Kováče - Colony Boys 5:6, The Beatles - Zedníček Team 3:6,
Šiatorská Bukovinka - M+M Solar Buzitka 4:6, F. C. Thorma - Drink
Team 6:8.

A népszerű téli teremfoci bajnokság jubileumi 10. évfolyama november
10-én, szombaton kezdődött el Füleken. A főszervező Stano Villányi és
Balog Sándor, a Balex Trade cég tulajdonosa, a verseny főszponzorának
ünnepi köszöntői után elkezdődött a bajnokság első fordulója.
Az első forduló eredményei:
Bükkrét - F.C.Thorma 4 : 7, M+M Solar Buzitka - The Beatles 1 : 6,
Zedníček Team- Fülekkovácsi 8 : 1, Colony Boys - Drink Team 5 : 9.
A második fordulót november 17-én játszották, négy mérkőzésen négy
vendéggyőzelem született, a csapatok 44 gólt lőttek.
Valamennyi mérkőzés kiegyenTabuľka po 2. kole
súlyozott volt, s a fair- play
Sorrend a 2. forduló után
jegyében zajlott, s a legigénye- 1. Zedníček Team 2 2 0 0 14:4 4
sebb nézők is színvonalas 2. Drink Team
2 2 0 0 17:11 4
meccseket láthattak.
3. The Beatles
2 1 0 1 9:7 2
Eredmények: Fülekkovácsi - 4. F.C. Thorma
2 1 0 1 13:12 2
Colony Boys 5:6, The Beatles - 5. Colony Boys 2 1 0 1 11:14 2
Zedníček Team 3:6, Bükkrét - 6. Solar Buzitka 2 1 0 1 7:10 2
M + M S o l a r B u z i t k a 4 : 6 , 7. Š. Bukovinka 2 0 0 2 8:13 0
F.C.Thorma - Drink Team 6:8
8. Fiľ. Kováče
2 0 0 2 6:14 0
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Škola plná života

Ahol zajlik az élet...

Na základnej škole na Mládežníckej ulici
prebieha jedna udalosť za druhou. V Dunajskej
Strede prvýkrát usporiadali Olympiádu pre
žiakov, na ktorej nás reprezentovali i žiaci našej
školy. Najúspešnejšia bola Friderika Györgyová,
žiačka 8.B triedy, ktorá získala 1. miesto
vo výtvarnej súťaži. 12. októbra z príležitosti
Svetového dňa vajec sme v rámci tradičnej
vyučovacej hodiny upozornili na dôležitosť
konzumácie tejto dôležitej potravy. 15. októbra
žiaci našej školy navštívili Salgótarján, kde si
v kine Apollo pozreli novú ﬁlmovú adaptáciu
románu Tüskevár od spisovateľa Istvána Fekete-ho. Túto akciu pre nich
zorganizovalo občianske združenie pôsobiace pri ZŠ - Pro Iuventus.
Jeseň v škole - žiaci na I. stupni si ročné obdobie pripomenuli rôznymi
básničkami, kresbami, vyrezávanými tekvicovými lampášmi, ktorými
obdarovali svojich rodičov i spolužiakov.
Na II. stupni pokračovali športové aktivity vo futbale medzi žiakmi a
pedagógmi. Vyzerá to tak, že po nesmelých vlaňajších
pokusoch sa vytvára na škole nová tradícia.
Pyžamová party v škole? Bola to veľká zábava. Pre
druhákov zorganizovali triedne učiteľky zábavné
dopoludnie, na ktorom si žiaci i vyučujúci vo vlastných
pyžamách pochutnávali na chlebíkoch s lekvárom a
riešili jednu zábavnejšiu úlohu za druhou.
29. októbra sme podnikli vzdelávací zájazd do
Budapešti. Navštívili sme miesta, ako Halászbástya,
Mátyás templom, Budai vár, ale hlavným cieľom bola
návšteva Múzea Sziklakórház - nemocnice v útrobách
skál.
Pobudli sme v nej poldruha hodiny, kde naši žiaci mohli
prežívať tajomnú atmosféru utajenej nemocnice a mohli sa zoznámiť
s najdôležitejšími momentmi histórie atómového bunkra.
Medzitým sa na dvadsiatich ôsmich stranách dostalo k čitateľom
jubilejného číslo časopisu KÁÓ, ktoré oslávilo svoje 10. výročie vzniku.
„Pasovanie prvákov“ bolo plné humoru a zaujímavých súťaží, po ich
splnení prváci s úsmevom prijali pochvaly usmievajúcich učiteliek.
Všetky naše aktivity potvrdzujú, že na Základnej škole s VJM Alapiskola, Mládežnícka 7 si môže každá generácia v skoro rodinnom
prostredí nájsť pre seba vhodnú formu využitia času.
(V.A.)

Az Ifjúság utcai Alapiskolában egymást követik
a különböző rendezvények. Azután, hogy
tanulóink sikeresen szerepeltek a
Dunaszerdahelyen első ízben megrendezett
Diákolimpián, ahol György Friderika, a 8. B
osztály tanulója az első helyen végzett a
képzőművészeti versenyen, október 12-én a
tojás világnapja alkalmából egy rendhagyó
tanítási órán a tojásevés fontosságára hívtuk fel a
gyerekek ﬁgyelmét. Október 15-én diákjaink
megtekintették Fekete István népszerű ifjúsági
regényének, a Tüskevárnak újabb ﬁlmes
adaptációját a salgótarjáni Apolló moziban. A kiruccanást az iskolánk
mellett működő Pro Iuventus polgári társulás szervezte.
Ősz az iskolában címmel az alsó tagozatos gyerekek az ezzel az
évszakkal kapcsolatos rajzokkal, versekkel, töklámpásokkal kedveskedtek egymásnak és szüleiknek.
Tovább folytatódott a tanárok és a felső tagozatosok közötti focigála,
amely a tavalyi próbálkozások után már úgy néz
ki, hogy hagyománnyá válik.
Pizsamaparty az iskolán? Nagy bulinak
ígérkezett, és az is volt a másodikosok számára
megrendezett délelőtt, ahol a gyerekek és a
tanárok saját pizsamájukban falatoztak lekváros
kenyeret, oldottak meg szórakoztatóbbnál
szórakoztatóbb feladatokat.
Október 29-én tanulmányi kiránduláson jártunk
Budapesten, ahol a Halászbástya, Mátyástemplom, Budai Vár megnézése mellett a fő cél a
Sziklakórház Múzeumban eltöltött másfél óra
volt, ahol tanulóink egy titkos légókórház és
atombunker történetének legemlékezetesebb pillanataival
ismerkedhettek meg.
Közben 28 oldalon a megjelenésének tízéves jubileumát ünneplő KÁÓ
iskolaújság is eljutott az olvasókhoz, valamint megtörtént az elsősök
avatása is, akik több humoros, érdekes versenyszám teljesítése után
örömmel fogadhatták a mosolygó tanítónénik dícséretét. Ez is bizonyítja
azt, hogy az Ifjúság utcai Alapiskolában otthonos, szinte családias
környezetben bármelyik korosztály megtalálhatja a kedvére való
időtöltést.
(V.A)

Halloween party

Halloween party

Všetky magické bytosti Fiľakova a jeho okolia sa zišli za
svitu kahančekov a sviečok dňa 30. októbra 2012 na
sneme strašidiel s názvom Halloween party 2012
v Centre voľného času IUVENES. Pre účastníkov snemu
bol pripravený bohatý program, kde sa súťažilo
v zručností, v tanci, vo vyrezávaní tekvíc a líčení
strašidiel. Najväčší úspech mal švédsky stôl, kde si
strašidlá doplnili energiu pre posledný bod večera,
ktorým bola vydarená diskotéka, kde sa každý dobre
zabavil.

Naggyűlést tartottak a szellemek október 30án a gyertyákkal és töklámpásokkal
megvilágított IUVENES Szabadidőközpontban, ahol gazdag program várta a
résztvevőket. Nem maradtak el a tökfaragás,
arcfestés, ügyességi és táncversenyek sem. Az
egyik legnagyobb sikert a svédasztal aratta,
ahol sokféle ﬁnomság várta a gyerekeket. Az
este fergeteges diszkóval zárult.

Šach - družstvá

Sakk - csapatok

V Banskej Bystrici sa 10. novembra uskutočnili majstrovstvá kraja
štvorčlenných družstiev v šachu hráčov do 18 rokov. Družstvo Gymnázia Fiľakovo na turnaji obsadilo veľmi pekné 3. miesto, ktoré mu aj
zabezpečilo postup do poloﬁnále, ktoré sa uskutoční v jarnom období.
Najlepšími hráčmi boli Ladislav Csernok a Bence Bial, obaja študenti
1. A. triedy, ktorí sú zároveň aj hráčmi šachového klubu FTC Fiľakovo.

November 10-én tartották Besztercebányán a négytagú csapatok kerületi
bajnokságát, amelyen a 18 éven aluli sakkozók vettek részt. A füleki
gimnázium csapata a nagyon szép 3. helyezést szerezte meg, s ezzel
tovább jutott a tavasszal megrendezésre kerülő elődöntőbe. Csernok
László és Bial Bence bizonyultak a legjobbaknak. Mindketten az 1. A
osztály tanulói és egyben a füleki FTC sakk-szakosztályának játékosai.

Šach - jednotlivci

Sakk - egyéni

V Lučenci 14.novembra v CVČ sa uskutočnilo oblastné majstrovstvá
v šachu jednotlivcov. Zúčastniť sa mohli študenti zo
stredných škôl okresov LC, PT, RS a VK. Súťaž sa
skončila s výraznými úspechmi šachistov Gymnázia
Fiľakovo, keď obsadili všetky tri medailové miesta: 1.
Bial Bence, 1. A, 2. Csernok Ladislav, 1. A , 3. Roman
Fehérvári, 4. C. Súťaž bola nesmierne vyrovnaná, keď
o 1. a 2. mieste musel rozhodovať pri rovnosti bodov a
viacnásobných zrýchlených partiách, žreb.
Súťaž dorasteniek vyhrala s plným bodovým ziskom a
s vysokým prehľadom hrajúca Gyetvaiová Zsóﬁa,
žiačka 1. A. triedy tiež z Gymnázia Fiľakovo. K veľmi
pekným úspechom im srdečne blahoželáme.

November 14-én a losonci Szabadidő Központban került sor az egyéni
területi sakk-bajnokságra. A losonci, poltári,
rimaszombati és nagykürtösi járásbeli
középiskolások indulhattak ezen a versenyen. A
bajnokság a füleki gimnazisták, sakkozók elsöprő
sikerével ért véget, mivel mindhárom dobogós
helyezést sikerült megszerezniük. Igencsak
kiegyenlített volt a verseny. Pontegyenlőség miatt
gyorsított partik s végül sorsolás döntötte el az 1.
és 2. hely sorsát. Gyetvai Zsóﬁa, a gimnázium 1. A
osztályos diákja kiváló játékkal és teljes
pontszámmal nyerte az utánpótlás bajnokságot.
Szívből gratulálunk a szép eredményhez.
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Fiľakovský futbal v roku 2012
Mužstvá, účasť v súťaži a ich tréneri
A - mužstvo dospelých IV. liga Juh B - mužstvo dospelých II. Trieda Obfz Lc A - dorast IV. liga juh B - dorast I. trieda Obfz Lc A - žiaci II. liga Juh B - žiaci II. liga Juh Prípravka Rákoš Štefan

Ing. Václavík Ondrej
Tóth Csaba
Bari Eugen
Felsó Zoltán
Tóth František
Kóšik Tibor

Súťažný ročník 2011/2012 nebol pre FTC
priaznivý, ale IV. ligu sa podarilo udržať.
Vedenie FTC sa na začiatku sezóny 2012/2013
rozhodlo pre zmenu vo funkcii trénera A aj B
mužstva. Novým trénerom A-čka sa stal tréner
Hajnáčky Ing. Ondrej Václavík a B-čko prevzal
dlhoročný Fiľakovčan a futbalista Tóth Csaba.
Naše áčko po jesennej sezóne zimuje na
peknom 5. mieste, pričom získalo 19 bodov (6
výhier, 6 prehier a 1 remíza) a so skóre 23:20.
Cieľom je udržať mužstvo do 5. miesta a
stabilizovať náš káder, ktorý pozostáva vo
väčšine z našich odchovancov z ﬁľakovskej
mládeži.
B-čko hrá zatiaľ v II. triede veľmi dobrý futbal,
čo znamená aktuálne 1.miesto a našim cieľom je
jednoznačný postup do I. triedy a so zámerom
zabudovania mládeže, ktorá končí v našom
doraste a do Á-čka sa nedostane.
Na jeseň podalo najviac nepresvedčivých výkonov mužstvo A dorastu,
odkiaľ nám síce odišli hráči na hosťovania a káder nie je stabilizovaný,
ale dúfam, že navrátilec do ﬁľakovského futbalu Jenci Bari to tam dá do
poriadku a spolu so Zolom Felsóm, trénerom B- dorastu, to pôjde len
nahor. Naši mladší dorastenci sú aktuálne na 2. mieste v okresnej súťaži.
Najväčšiu radosť nám už druhý rok robí dvojica Róbert Tóth a Tibor
Kóšik svojou prácou pri mládeži, a to konkrétne pri žiakoch, ktorí
okupujú prvé priečky v tabuľke II. ligy. Minulý rok to bolo pekné
3. miesto v konečnom sčítaní. Sezóna 2012/2013 je taktiež výborná,
nakoľko po jesennej časti naši žiaci zimujú na peknom druhom mieste
s 31 získanými bodmi a výborným skóre 41:7, čo znamená najmenej
vsietených gólov v súťaži!!
Fiľakovský futbalový klub funguje vďaka podpore Mesta Fiľakovo,
jeho vedenia a samozrejme pomoci primátora JUDr. Jaromíra Kaličiaka.
Veľkou pomocou pri údržbe a chodu štadióna sú pre nás Verejnoprospešné služby mesta /VPS Fiľakovo/ pod vedením Ing. Vincenta
Erdősa. No nesmieme zabudnúť ani na sponzorov, ktorí v meste taktiež
pomáhajú nášmu futbalu. Sú to väčšie ﬁrmy ale aj drobní podnikatelia,
za čo im celé vedenie FTC srdečne ďakuje.
EKOLTECH spol. s. r.o., THORMA Výroba k.s, AGRO CS Slovakia a.s,
M-KOLEK s.r.o. - Ing. Milan Mrva, BALEX TRADE - Alexander
Balog, Anna Villa - Ľubomír Krpelan, Tikov s.r.o - Tibor Kovács, Falcon
- Sport s.r.o. - Szakó Ladislav, AJOY - Ján Kolpasky, Poľnocentrum Csilla Balázsová, KOVAB - Attila Bolyós, OK TREND - Olšiak Milan,
Predaj sudového vína - Janka Visnyaiová, Georgica s.r.o. - Tóth Csaba,
Sportcentrum - Otto Gálik, Cupi Trans s.r.o. - Tibor Cuper, Styl-Bau
s.r.o. - Kóšik Attila, Starvys - Farkas Flórián, GM Optik - Mária
Gondeková, Zóna s.r.o. - Zadrobilek František, FK reality s.r.o., Kastell
s.r.o., Lekáreň pod hradom - Darina Baková, AUTO DUO - Dalžufó
František, Stavebná činnosť - Erik Šimon, MK-TRADE Majoroš Štefan.
Na záver chcem všetkým športovcom a priaznivcom ﬁľakovského
športu zaželať pekné a pokojné vianočné sviatky, veľa zdravia a
športového šťastia v roku 2013.
Mgr. Attila Visnyai
Prezident FTC Fiľakovo

Füleki labdarúgás 2012-ben
Csapatok, bajnokság, edző:
A - felnőtt csapat IV. liga, déli csoport B - felnőtt csapat II. osztály, ter. ajnokság A - utánpótlás IV. liga, déli csoport B - utánpótlás I. osztály, ter. bajnokság A - tanulók II. liga, déli csoport B - tanulók II. liga, déli csoport Előkészítő Rákos István

Václavík Ondrej
Tóth Csaba
Bari Jenő
Felső Zoltán
Tóth Ferenc
Kósik Tibor

Nem alakult kedvezően a 2011/12-es idény az FTC számára, de sikerült a
IV. ligában maradni. Az idény kezdetén edzőváltás történt az A és B
csapatnál is. Ajnácskőről Václavík Ondrej került az A csapathoz és Tóth
Csaba vette át a B együttest. Az A csapat 19 ponttal (6 győzelem, 6
vereség, 1 döntetlen) és 23-20-as gólaránnyal az ötödik helyen áll az őszi
forduló után. Jó lenne ezt az ötödik helyet megtartani és stabilizálni a
nagyrészt füleki nevelésű játékos állományt.
A B csapat eddig jól játszik, sikeresen szerepel, első helyen áll a II.
osztályban. Célunk, hogy a ﬁatalok itt is teret nyerjenek és a csapat
feljusson az l. osztályba. Az őszi fordulóban az utánpótlás A csapat
szerepelt a leghalványabban, mivel sokan más csapatnál
vendégjátékosok. Reméljük, Bari Jenő irányításával sikerül stabilizálni
a keretet és Felső Zoltánnal, a B csapat edzőjével együtt eredményesebb
csapatot állítunk össze. Fiatalabb utánpótlásunk jelenleg második a
járási bajnokságban.
Két éve már Tóth Róbert és Kósik Tibor kettős büszkélkedhet a legszebb
eredménnyel, az ifjúsági csapatokkal, akik előkelő helyen szerepelnek a
II. ligában. Tavaly a 3. helyet sikerült elcsípniük. A jelenlegi idény
szintén jól alakul, mivelhogy 31 ponttal és ﬁgyelemre méltó 41-7-es
gólaránnyal 2. helyen zárták a téli idényt.
A város vezetősége és természetesen Jaromír Kaličiak polgármester
hathatósan segítik a labdarúgó szakosztályt. A futballpálya
karbantartásánál sokat segít az Erdős Vince vezette füleki Közhasznú
Szolgáltatások Vállalata. Természetesen a szponzorok is köszönetet
érdemelnek. Név szerint: EKOLTECH, THORMA, AGRO CS Slovakia,
M-KOLEK – Milan Mrva, BALEX TRADE - Balog Sándor, Anna Villa Krpelan Ľubomír, TIKOV - Kovács Tibor, FALCON SPORT - Szakó
László, AJOY - Ján Kolpasky, Poľnocentrum - Balázs Csilla, KOVAB Bolyós Attila, OK TREND - Milan Olšiak, Borkimérés - Janka
Visnyaiová, GEORGICA - Tóth Csaba, SPORTCENRUM - Gálik Ottó,
CUPI TRANS - Cuper Tibor, STYL-BAU - Kósik Attila, STARVYS Farkas Flórián, GM OPTIK - Gondek Mária, ZÓNA - Zadrobílek
František, FK Reality, Kastell k.f.t., Lekáreň pod hradom - Darina
Baková, AUTO DUO - Dalzsufó Ferenc, Simon Erik, MK TRADE Majoros István.
Minden sportolónak és az összes szurkolónak békés, boldog karácsonyt
és sikeres 2013-as esztendőt kívánok.
Visnyai Attila

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI - FÜLEKI HÍRLAP mesačník samosprávy - önkormányzati havilap
Vychádza posledný deň v mesiaci, redakčná uzávierka 25. deň v mesiaci. Megjelenik a hónap utolsó napján, lapzárta a hónap 25. napján.
Vydáva - kiadja: Mesto Fiľakovo Város, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO: 00316075, tel./fax: 047/4381001, email: mesto@ﬁlakovo.sk
Šéfredaktor - főszerkesztő: PhDr. Mázik István, email: istvan.mazik@ﬁlakovo.sk Zástupca šéfredaktora - főszerkesztő-helyettes: Iveta Cíferová,
email: iveta10@post.sk Graﬁcká úprava - graﬁkai szerkesztés: Ing. Lóránt Varga
Nakladateľstvo - kiadóvállalat: BENETON, s.r.o., Kolonáda 5, 984 01 Lučenec. Rozširuje - terjeszti: Mestský úrad - Városi Hivatal, Radničná
25, v počte 1500 výtlačkov - 1500 példányban, bezplatne - ingyenesen, Reg. č. MK SR-SZK KM reg.sz.: EV 3379/09. Autorské práva
vyhradené. Szerzői jog fenntartva. ISSN 1336 6521

