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Niekoľko myšlienok 
o prevádzkovaní a rozvoji mesta

Néhány gondolat a város 
mukodtetéséról és fejlesztésérôl

Pred blížiacimi sa komunálnymi 
voľbami ako odchádzajúci primátor 
považujem za dôležité, aby som 
zverejnil také fakty a informácie, 
ktoré pomôžu občanom nášho mesta 
jasnejšie sa zorientovať v uvedených 
témach.

Najdôležitejšou úlohou každej 
samosprávy je, aby zabezpečila v 
zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o 
obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov prevádzku obce. v našom 
prípade mesta, čiže mestského úradu 
a ďalších 13-ich mestských inštitúcii 
(aj vrátane 8 škôl a školských zaria
dení). Je to povinnosť vyplývajúca zo 
zákona, preto pred mestské zas
tupiteľstvo treba predložiť taký návrh 
rozpočtu, v ktorom majú prioritu 
práve tieto zákonom určené povin
nosti. Až potom nasledujú investície 
do rozvoja mesta, dotácie na kultúru, 
šport, občianske združenia atď. Kým 
pred 2 - 3-mi rokmi sme vedeli 
vyčleniť na rozvoj aj z mestského 
rozpočtu 15-20 miliónov korán, žiaľ, 
v uplynulých dvoch rokoch sme 
nedostali ani podielové dane od štátu 
v určenom rozsahu. Preto sme mohli 
realizovať rozvoj mesta len z 
úspešných projektov. Tieto peniaze sú 
však účelovo viazané, to znamená, že 
zo súm získaných na hraď základnú 
školu, mestský park či múzeum 
nemôžeme budovať miestne komu
nikácie alebo chodníky. Na tento účel 
zase neboli vypísané žiadne výzvy, 
takže sme ani šancu peniaze získať 
nemali. Len pre zaujímavosť 
uvádzam, že v roku 2010 naše mesto 
dostane z podielových daní o cca 350 
tisíc eur (10,5 mil. korán) menej ako 
by malo, napriek tomu prijatím 
rôznych opatrení sa nám podarilo 
zabezpečiť plynulú prevádzku mesta.

Po zhrnutí uvedených faktov sa dá 
povedať, že rozvoj nášho mesta nie je 
ani niekoľko rokov spätne narušený, 
a dúfame, že tomu tak bude aj v 
budúcnosti. Už aj v súčasnosti pracu
jeme na príprave viacerých rozvo
jových projektov v oblasti ochrany 
proti pov odniam, ako aj na revitalizá- 
ciách panelákov alebo výstavby 
nových činžiakov. S radosťou Vám 
môžem oznámiť, že je úspešný aj náš 
projekt, ktorý sme podali za účelom 
modernizácie čističky vody, takže sa 
môžu začať práce v hodnote 5 mil

iónov eur (150 miliónov korún). Ide o 
veľmi dôležitú investíciu, bez ktorej 
by pre preťaženie čističky nebolo 
možné realizovať ďalší rozvoj mesta. 
V týchto dňoch sa začala aj výstavba 
obchodného domu TESCO, ktorou 
chceme dosiahnuť rozšírenie ponuky 
služieb a vytvorenie zdravej 
konkurencie v meste.

Ak sa pozrieme na pár rokov 
dozadu, môžeme uviesť, že sa nám 
podarilo vybudovať tribúnu fut
balového štadiónu, domov dôchod
cov, podnikateľský inkubátor, viac 
ulíc a chodníkov, obnovili sa fasády 
niekoľkých mestských budov, vytvo
rili sme hradné múzeum a dokončila 
sa aj výstavba turisticko-infor- 
mačného centra. Vďaka týmto 
novým inštitúciám sa nám podarilo 
sem prilákať ročne približne 20 tisíc 
návštevníkov, čo znamená pomoc aj 
pre podnikateľov, ktorí ponúkajú 
svoje služby v centre mesta.

Aj v súčasnosti prebiehajú rozvo
jové projekty, čim do majetku mesta 
pribudne ďalších približne 2,7 milió
na eur (81 miliónov korún). Myslím 
tu na rekonštrukciu základnej školy 
na Školskej ulici, revitalizáciu mest
ského parku, obnovenie mestského 
múzea a vybudovanie oporného 
múru pod hradom, ako aj dvora turi- 
sticko-informačného centra.

Dá sa teda konštatovať, že majetok 
mesta sa za pôsobenia súčasného 
vedenia mesta zveľadil o približne 10 
miliónov eur (300 miliónov korán).

Osobitne treba poďakovať aj pod
nikateľom, ktorí si za miesto svojho 
podnikania zvolili Fiľakovo, veď vo 
veľkej miere prispievajú k zlepšeniu 
celkového vzhľadu mesta, ako aj 
úrovne služieb. Ich investície podľa 
môjho odhadu dosiahli až 17 mi
liónov eur (510 miliónov korán). 
Uviedol by som tu parkovisko pri 
obchodnom dome BILLA, nákupné 
stredisko LIDL, Drogérie 101, novú 
budovu lekárne a zdravotného stre
diska, výstavbu TESCA, reštaurácie 
Victory, Bebek, Centrál, Anna-villa a 
investície ďalších malých a stredných 
podnikateľov.

Dúfam, že rozvoj nášho mesta 
bude netušený ani v ďalšom voleb
nom období, na ktorom by som sa 
ako občan nášho mesta naďalej rád 
zúčastňoval. JozefAgócs

A helyhatósági választások kôze- 
ledtével mint lekôszônó polgármes- 
ter fontosnak taitom, hogy olyan té- 
nyeket és informáriókat adjak kôz- 
re, amelyek elósegftik városunk pol- 
gárainak tisztánlátását az említett té- 
mákban.

Minden ônkormányzat legfonto- 
sabb feladata, hogy a telepiilési ôn- 
kormányzatokról szóló tôbbszôr mó- 
dosított Tt. 369/1990. számú tôrvény 
értelmében múkôdtesse telepulését, 
esetúnkben városunkat, vagyis a vá- 
rosi hivatalt és további 13 városi in- 
tézményt (beleértve a 8 iskolát és ok- 
tatási intézményt is). Ez tôrvényból 
eredó kótelesség, ezért a képviseló- 
testúlet elé olyan kôltségvetési javas- 
latot kell beterjeszteni, amelyben 
ezek a tôrvényból eredó kôtelezettsé- 
gek élveznek prioritást. Azután kô- 
vetkezik a városfejlesztés, kultúra, 
šport, polgári társulások támogatása, 
stb. Amíg 2-3 éwel ezelótt a város 
kôltségvetéséból is el tudtunk kíilôní- 
teni 15-20 millió koronát fejlesztésre, 
sajnos, az elmúlt két évben az elóírt 
részadót (podielové dane) sem kap- 
tuk meg az állami adóalapból, így fej- 
lesztést csak a sikeres pályázatokból 
érkezó pénzekból végezhetiink. 
Ezek a pénzôsszegek viszont célirá- 
nyosak, vagyis a várra, alapiskolára, 
városi parkra, múzeumra érkezó 
pénzekból nem épithetiink helyi uta- 
kat vagy járdákat. Ez utóbbi célra vi
szont nem volt pályázati kiírás, fgy 
esélyiink sem volt pénzt szerezni. 
Csak érdekességként említem meg, 
hogy a 2010-es évben a részadókból 
városunkba kb. 350 ezer euróval 
(10,5 millió koronával) érkezik keve- 
sebb, ennek ellenére kíilônbôzó in- 
tézkedések foganatosításával váro
sunkat zavartalanul múkôdtetjuk.

Mindezt ôsszegezve elmondható, 
hogy városunk fejlesztése tôbb évre 
visszamenóleg is tôretlen, és remél- 
hetóleg fgy lesz ez a jôvóben is. Már 
a jeleň idóben is tôbb fejlesztési 
program elókészítésén dolgozunk 
az árvízvédelem teriiletén, valamint 
a panelépuletek revitalizációjával és 
bérlakások építésével kapcsolato- 
san. Ôrômmel kôzôlhetem, hogy si
keres a szennyvíztisztĺtó korszerúsí- 
tésére benyúitott pályázat is, s fgy 
rôvid idón beliil elkezdódhetnek az 
5 millió euró (150 millió korona) ér-

téku munkálatok. Egy igen fontos 
beruházásról van szó, amely nélkiil 
- a tisztitó túlterhelése miatt - elkép- 
zelhetetlen lett volna a város további 
fejlesztése. Napjainkban megkezdó- 
dôn a TESCO áiuház építése is, 
amellyel a szolgáltatások bóvftését 
és az egészséges konkurencia kiala- 
kitását szándékozuk elémi.

Ha visszatekintunk néhány évre, 
elmondhatjuk, hogy sikeriilt megépí- 
teni a futballpálya lelátóját, a nyugdi- 
jasotthont, a vállalkozói inkubátort, 
tôbb utcát és járdát, homlokzatok ke- 
riiltek felújításra, létrehoztuk a vár- 
múzeumot és megépúlt a  turisztikai 
és információs kôzpont. Az utóbbi- 
aknak kôszônhetóen évente mintegy 
20 ezer látogatót sikeriilt ide csalogat- 
nunk, ami a városunk kôzpontjában 
szolgáltatásokat kínáló vállalkozó- 
inknak is segítséget jelent.

Jeleň idóben is zajlanak fejleszté- 
sek, fgy a város vagyona újabb mint
egy 2,7 millió euróval (81 millió ko
ronával) gyarapodik. Gondolok itt 
az Iskola utcai alapiskola felújításá- 
ra, a városi park revitalizációjára, a 
városi múzeum felújítására és a vár 
alatti támfal, valamint a turisztikai és 
információs kôzpont udvarának 
megépítésére.

Osszességében elmondhatjuk, 
hogy városunk vagyona a jelenlegi 
városvezetés ténykedése alatt mint
egy 10 millió euróval (300 millió ko
ronával) gyarapodott.

Kiilôn kôszônet illeti azokat a  vál- 
lalkozókat, akik vállalkozásuk he- 
lyéiil Fúleket választották, hiszen 
nagy mértékben hozzájárulnak tele- 
pulésunk ôsszképének és szolgálta- 
tásainak javításához, vagyis váro
sunk fejlesztéséhez. Az általuk beru- 
házott ôsszeg becslésem szerint el- 
éri a 17 millió eurót (510 millió koro
nát). Itt említeném meg a BILLA áru- 
ház mellettí parkolót, a LIDL bevá- 
sárlókôzpontot, a 101 Drogériát, a 
gyógyszertár és egészségugyi kôz
pont új épuletet, az épiiló TESCO-t, 
a Victory, Bebek, Centrál, Anna-villa 
éttermeket és még nagyon sok kis- 
és kôzépvállalkozó beruházását.

Remélem, hogy' városunk fejlódé- 
se a kôvetkezó választási idószak- 
ban is tôretlen lesz, melynek, mint 
városunk polgára továbbra is része- 
seszeretnék lénni. Agócs József



VOĽBY DO SAMOSPRÁVY OBCÍ 
27. november 2010. november 27.

TELEPÚLÉSIÔNKORMÁNYZATIVÁLASZTÁSOK
Dňa 27. novembra 2010 sa uskutočnia v  Slovenskej republike voľby •  2010. november 27-én a Szlovák Kôztársaságban választások

do orgánov samosprávy obcí. Vo Fiľakove budeme voliť primátora * zajlanak a telepiilési ônkormányzatok szerveibe. Fiileken a város pol- 
mesta a poslancov mestského zastupiteľstva v celkovom počte 15. t.j. .  gármesterét és a városi képviselô-testiilet 15 képviselójét választjuk 
vo všetkých 3 volebných obvodoch, s ktorými ste sa mohli oboznámiť •  meg, tehát mindhárom választókôrzetben, amelyekkel hírlapunk 
v predchádzajúcom čísle našich zvestí, 5-ich poslancov. Svoje volebné •  elôzó számából már megismerkedhettek, 5 képviselót. Választási 
právo si môže uplatniť každý volič vo volebnej miestnosti označenej * jogát minden választó a számára kikézbesített értesítésen szerepló 
na doručenom oznámení, chori a  starí občania mesta môžu odovzdať * választóhelységben érvényesltheti, a  beteg és idós polgárok pedig 
svoj hlas prostredníctvom prenosnej umy. •  választási um a igénybevételével voksolhatnak.

V o le b n é  m ie s tn o s t i a  t e le fo n ic k ý  k o n ta k t  p r e  v y ž ia d a n ie  p r e n o sn e j  u r n y  
V á la s z tó h e ly is é g e k  és  te le fo n k a p c s o la t  a  h o r d o z h a tó  u r n a  ig é n y lé s é r e

L Štadión FTC -  FTC-stadion, Biskupická 49, 0915 352 355
Základná škola - prístavba /  Alapiskola -  új iskolaszám y, Školská 1, 0905 405 019
Základná umelecká škola /  M úvészeti Alapiskola, Koháryho 8, 0915 264 290

II. Základná škola - prístavba / Alapiskola -  új iskolaszám y, Školská 1, 0905 611 332
Základná škola s vyuč. jaz. maďarským / Alapiskola, M ládežnícka 7, 0915 352 357
Základná škola - prístavba / Alapiskola -  új iskolaszám y, Školská 1, 0915 352 358

III. Mestský úrad /  Városi Hivatal, Radničná 25, 0915 352 356
Základná škola s VJM L. Mocsáryho /  Mocsáry L. Alapiskola. Farská lúka 64/B, 0915 264 235
Základná škola, Alapiskola, Farská lúka 64/A, 0915 352 359

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY A POLGÁRMESTERVÁLASZTÁS
pre voľby primátora mesta vo Fiľakove jelôltjeinek listája Fúlek Városban
Mestská volebná komisia vo Fiľakove podľa § 23 zákona SNR č. * A Fixiek Városi Választási Bizottság az SZNT-nek a helyhatósági válasz- 

346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších • tásokról szóló tôbbszor módosltott Tt. 346/1990. sz. tôrvénye 23.§-ának 
predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto * értelmében kôzzéteszi a polgármesterválasztás regisztrált jelôltjeinek 
kandidátov: ,  listáját:

1 L ad islav  E ST E F Á N , Ing. 52 hlavný kontrolór 
fóellenór

Fiľakovo 
Farská lúka 60

M OST-HÍD, Strana 
maďarskej koalície - 
M agyar Koalíció Pártja

2. Š tefan  E ST E R G O M I, Ing. 49 strojný inžinier 
gépészmérnôk

Fiľakovo 
H ollého 1214/1

nezávislý kandidát 
fúggetlenjelólt

3 J a ro m ír  K A L IČ IA K , JU D r. 62 právnik
jogász

Fiľakovo 
Jánošíkova 10

Ľudová strana -  Hnutie za 
demokratické Slovensko, 
Slovenská demokratická a 
kresťanská únia -  Demokratická 
strana, SM ER -  sociálna 
demokracia

4 E rv in  K A SZA 54 živnostník
iparos

Fiľakovo
B. S. Timravy 67/9

nezávislý kandidát 
fúggetlenjelólt

5 Ju d ita  O RA V CO V A , M gr. 47 soc. pracovník 
szoc dolgozó

Fiľakovo 
Sládkovičova 4

nezávislý kandidát 
fúggetlen jelólt

6 L ad islav  R Á C Z , Ing . 58 ekonom inžinier 
kôzgazd. mérnôk

Fiľakovo 
Farská  lúka 32

Strana rómskej koalície -  SRK

7 Ľ udovít ŠIM O N ID E S, JU D r. 47 právnik
jogász

Fiľakovo 
Sládkovičova 1

nezávislý kandidát 
fúggetlen je lólt



VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY 
pre voľby poslancov Mestského 

zastupiteľstva vo Fiľakove
Mestská volebná komisia vo Fiľakove podľa § 18 zákona 

SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v 
znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov 

mestského zastupiteľstva 
zaregistrovala tý chto kandidátov:

A KÉPVISELÓVÁLASZTÁS 
jelôltjeinek listája Fiilek városban

A Fiilek Városi Választási Bizottság az SZNT-nek a helv- 
hatósági választásokról szóló tôbbszôr módosított TL 346/1990. 

sz. tôrvénye 18.§-ának értelmében kôzzéteszi 
a képviselóválasztás regisztrált jelôltjeinek listáját:

volebný obvod č. 1. sz. választókôrzet
1. j Ladislav BAR1 J  52 šofér - sofijr. Fiľakovo. Psíkova 13 SRK
2. Róben BaKO.bg. 46 ekonóm - kózgazdász, Fiľakovo. Záhradnícka 5 ĽS-HZDS
3. | Csaba BOLLA 39 súkromní podnikateľ -  egyéni vállalkozó. 

Fiľakovo. Goikého 1459 33
nezávislý kandidát

4. Juraj CSICSO 25 robotník - munkás. Fiľakovo. Železničná 7 SRK
3. Tibor CZL'PPER 152 podnikaicľ - vállalkozú. 

Fiľakovo. Tajovského 7
MOST-HÍD

ESTERGOML
Ing.

49 strojný inžinier - gŕpeszmemok. 
Fiľakovo, Hollóho 1214/1

nezávislý kandidát 
Oggetlen jelóll

7 Ladislav FEHER.bg. 48 podnikateľ - vállalkozú. 
Fiľakovo, Jánošíkova 12a

MOST-HID

8. Ľudovít FEJEŠ. hg. 71
ttakOTMaSminská 11

SMER

9. Miroslav GAL10 45 invalidní dôchodca - rokkantnvugdljas., 
Fiľakovo. Farská lúka 48

SNS

10.L e GULYÁS i 61 strojný technik - gépész techmkus. 
Fiľakovo. Biskupická cesta 5

SMK-MKP

1K J  Agnesa HÚSZTIOVA 54 úradníčka - htvatabokno. 
Fiľakovo, Biskupická 70

MOST-HlD

KALlClAK.
lUDr.

62 právnik - jogász. Fiľakovo. Jánoiikova 10 ĽS-HZDS

13. Metoda KOVACSOVÁ 41 ekonómka - kózgazdász. Fiľakovo. Štúrova 2 MOST-HlD

"■r* KRISZTTAN. 60 uóiicľ - lanár. Fiľakovo, Kalajová 10 SMH

15. Peter KRNAC 37 pracovník SBS - bizronsigi ôr. 
Fiľakovo, Jánošíkova 17

SMER

16 Róben LABODA.Mgr I 17 uŕilcľ • taniló. Fiľakovo, Hviezdoslavova 20 SMK-MKP
17. Štefan MAGYAR 57 konateľ - úgyvezeto. Fiľakovo. Patiová 21 SMK-MKP
18. Judita ORAVCOVA. 47 sociáby pracovník -  szociális dolgozó. 

Fiľakovo. Sládkoviiova 4
nezávislý- kandidát 
fúeeetlen iekált

19. Jozef PAL stavebný technik - ópítósz technikus, 
Fiľakovo, Záhradnícka 15

SDKľ-DS

Monika SZACSKOVA, 36 stredoškolská profesorka - kózópiskolat tanár. 
Fiľakovo. Parková 17

SMK-MKP
21. Ladislav SZAKÔ 4 podnikateľ, pedagóg -  vállalkozó. pedagógus.

22. J  Ján T O ™  % podnikateľ - vállalkozó. Fiľakovo. Tajovského 6 MOST-HlD
23. Ladislav ZUPKO 59 učiteľ- tanár. Fiľakovo, Patková 7 SMK-MKP

volebný obvod č. 2. sz. választókôrzet

,0" ' AGÓCS 162
Fiľakovo. Ružová 46

MOST-HlD

; Csaba BAL.AZS. Mgr. i 36 ekológ - ókologus. Fiľakovo. 1. mája 15 SMK-MKP
J- BALAŽ, lng. 42 obchodný rasurpra - kereskedclmi úgynók, 

Fiľakovo. Sntrova 18
ezásislý kandidát

; BUfKO 167 dôchodca - nyugdijas, KSS

■ Robcn E1BNER 46 leclmik ■ techmkus. Fiľakovo. Kukučínova 14 SMK-MKP
Gabriela FARKAŠOVÁ. Mgr. 25 učiteľka - lanámó. Fiľakovo. Csl. armády 27 SMK-MKP

FEHÉR |5Ô živnostník - tparos. Fiľakovo. Fialkoví 96’  11 EDS
' KALlClAK.bg. 41

S o ~ 0 ^ ľ “
SaS

Uszio KEREKES.bg. j 33 SMK-MKP
10. Peter KLEIN. Mgr 51 pedagóg • pedagoogus. Fiľakovo. Parková 8 SDKÚ-DS
11. Vojtech KOVÁCS [67 dôchodca - nyugdijas. Fiľakovo. Jókaiho l MOST-HlD

Peter KOVACS, Mgr 41 colník - vamos. Fiľakovo. Ružová 24 OKS
KOVAC. Ing 51 vedúci - vezetô. Fiľakovo. Štúrova 12 SMER

14 Pavel KRPEĽAN 62 dôchodca - nyugdijas. Fiľakovo. Tulipánová 40 ĽS-HZDS
15. Ľubomír KRPEĽAN 149 podnikateľ vállalkozó. 

Fiľakovo, Farská lúka 74
ĽS-HZDS

16. Zoltán SUPPEN (45 technik - technikus. Fiľakovo. Ružová 44 MOST-HlD
Margita ŠAFRANYOVA 157

Fiľakovo. Tulipánová II
“ Ján SLM0NIíg I1 5 -
19. Jozef 'TANKOM “ Í52 technik - technikus. Fiľakovo, Parková1
Jl Ladtvlav VARAD1 32 podnikateľ -vállalkozó. 

Fiľakovo. Tulipánová 100625
SRK

Jl And. V1SNYAL Mgr. 37
FiľatovoľstolskáTrvó'"''

volebný obvod č. 3. sz. választókôrzet
|Zoltán ANDERKO 43 pcdmkaleľ - vállalkozó. Fiľakovo. Mlynská 33 MOST-HlD

Tibor ASZTALOS 38 rototnik - munkás. Fiľakovo. Fatski lúka - Tkďh
MKhal BODOR 51 podnikaicľ -  vállalkozó. Fiľakovo. Farská Mka 62 SMER

4- Jarmila |BODOROVA 48 maoažír - menedzser, Fiľakovo. Farskí lúka 62 EDS
Vojtech |BOľOS 48 podnikateľ - vállalkozó. Fiľakovo. Farská lúka 84 SRK
MÍS BOZO.Mgr. 36 učiteľ • tauto, Fiľakovo, Farská Uki 32 SMER
Vladimír CIRBÚS 42 vychosásareľ - nevrlí. Fiľakoso. Farská híka 40 MOST-HlD

8. Ladislav FLACHBART 41 rámy zamestnanec - altom alkalmazou. nezávislý kandidál 
fúggetíeojelOh

Csilla GALLOVA 41 tkonómka - kózgazdász. nezávislí kandidát 
fuggellen jclôll

10. Stefm GLADIS, MllDr. 62 Ickaz - orvos. Fiľakovo. Odborárska 10 SNS
11 Juraj |JELÍNEK 59 podnikaicľ - vállalkozú. Fiľakovo, Tichá 5 SDKÚ-DS

MOST-HlD
Tľakovo. Firvki híka 40

Ervín KASZA 54 ’iľakovo. B.S.Timravy 67,9 BBetojčiai4*
Erik KELEMEN 29 podmkaieľ - vállalkozó, Fiľakovo. Moyzesova 9 SDKÚ-DS
Tibor 1 KLÍMA

:iľakovo, Farská lúka 52
KDH

Tibor KOMJATHY 56 podnikaicľ - vállalkorú. Fiľakoso. Farská lúka 80 SMER
ľ ' ^tčfä | MIHAL Y 64

Ä T S l l T “ “
SMK-MKP

• Ftantiick MOJZES 41 pedagóg - pedagógus. Fiľakovo. J.Kráľa IA MOST-HlD
Pavel NAGYst u leehmk - technikus. Fiľakovo. LMadicha 9 MOST-HlD
Alica PISÁROVA. Mgr 48 nadileľ ■ igazgaló. Fiľakovo. Farská lúka 34 ĽS-HZDS
Ubslav | RACZ.bg.

’iľakovo. Farská lúka 32
Gcjaa SZAMOS.bg. 44 j colník - vamos, Fiľakovo. Madácha 10 OKS
Zauzsanita | SZVORAK. Mgr.

Fiľakovo. LMadácba 5
24. Tunca TANKINATOIH. 28 učiteľka • unamô. Fiľakovo. L.N. Tolstoja 6 SMK-MKP

Róben TOMOLYA RNDr. 46 rrcdoskolský profeser -  kózápsskolai laná. SMK-MKP
26.1 Štefan TOTH.bg. 157 SÍSS?“ SMK-MKP

27. Zuzana TOIHOVÁ [61 dôchodkyňa - nyugdijas. Fiľakovo. Farská híka 52 KSS



Protipovodňové opatrenia mesta A város árvízvédelmi intézkedései
Dňa 12.10.2010 sa uskutočnilo na 

Mestskom úrade vo Fiľakove pra
covné stretnutie za účelom prípravy 
zámeru protipovodňových opatrení 
v katastri mesta. Stretnutie iniciova
lo vedenie mesta, vzhľadom k tomu, 
že vodohospodárske orgány doteraz 
neurobili žiadne konkrétne kroky v 
oblasti ochrany majetku obyvateľov 
mesta v prípade d'alšich povodní. Na 
jednaní sa zúčastnili okrem zástup
cov mesta, prednosta Obvodného 
úradu životného prostredia v 
Lučenci, ktorý je súčasne aj predse
dom okresnej protipovodňovej 
komisie, predstavitelia manažérskej 
spoločnosti IKF s.r.o. Poprad a  ria
diteľ projekcie BURSA z Banskej 
Bystrice. Účastníci boli podrobne 
oboznámení s povodňovou situáciou 
mesta a na mieste samom sa mohli 
presvedčiť o systéme a stave miest
nych tokov na území Fiľakova. 
Všetci sa zhodli na tom, že zdrojom 
čoraz častejších povodní sú 
prevažne prudké nárazové dažďové

vody, ktoré intenzívne stekajú do 
mesta z juhozápadne orientovaných 
rozsiahlych kopcov. Jedným 
riešením tohto problému by mohlo 
byť vybudovanie niekoľkých tzv. 
záchytných nádrží na reguláciu 
množstva odvádzaných vôd miest
nymi tokmi, a to ešte pred kritickými 
miestami v meste. Konkrétne rieše
nie však bude predmetom zámeru zo 
strany zainteresovaných, ktorý bude 
odprezentovaný na najbližšom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
vo Fiľakove. Tento zámer bude pod
kladom na vyhotovenie ďalšieho 
stupňa technickej dokumentácie 
potrebnej na získanie nenávratného 
finančného príspevku z fondov EÚ k 
realizácii komplexných pro
tipovodňových opatrení pre celý 
kataster mesta. Konečné rozhodnu
tie k danej problematike na základe 
predloženého návrhu vyslovia naši 
poslanci na svojom zasadnutí dňa 
11.11.2010.

2010.10.12-én a Ftileki Városi Hi- 
vatalban munkatalálkozó folyt a vá
ros kataszterét érintó árvízvédelmi 
intézkedések tervezetének elókészí- 
tése felól. A találkozó a város vezetó- 
ségének kezdeményezésére való- 
sult meg, ugyanis a vfzgazdasági 
szervek mindmáig nem tettek sem- 
miféle konkrét lépést a lakosok va- 
gyonának esetleges további árvizek 
elleni védelmének érdekében. A tár- 
gyaláson a város képviselóin kíviil 
részt vett a  Losonci Kôrzeti Kômye- 
zetvédelmi Hivatal vezetóje, aki egy- 
ben a járási árvfzvédelmi bizottság 
elnôke is, valamint az IKF s.r.o. 
Poprad és a Besztercebányai BURSA 
társaság képviselói is. A jelenlévôk 
részletesen megismerkedhettek a 
város árvízhelyzetével, és az egyes 
helyszíneken kôzvetleniil is megta- 
pasztalhatták a Fiilek teriiletén talál- 
ható helyi vízfolyások rendszerét és 
állapotát. Megállapítást nyert, hogy 
a mind gyakoribb árvizek okozói 
azok a tobbségukben hirtelen lecsa-

pódó esók, amelyek aztán a délnyu- 
gati irányban elhelyezkedó kiterjedt 
dombokról intenzíven lefolynak a 
város terúletére. Egy megoldásként 
az mutatkozik, hogy a helyi víz- 
áramlások által elvezetett vizek 
mennyiségének regulálására né- 
hány ún. felfogó tartályt kell kiépite- 
ni még a kritikus helyek elótt. A 
konkrét megoldás azonban azon, az 
érintett felek által kidolgozott terve- 
zet tárgyát fogja képezni, amely a 
Fúleki Városi Képviselô-testiilet leg- 
kôzelebbi iilésén keriil bemutatás- 
ra. Ez a tervezet lesz a kiinduló do- 
kumentuma annak a múszaki do- 
kumentációnak, amely által váro- 
sunk az EU-s alapokból próbál vis- 
sza nem térítendó támogatást sze- 
rezni a városi kataszter komplex ár
vízvédelmi intézkedéseinek megva- 
lósításához. Az adott témakôrben a 
beteijesztett javaslat alapján 2010.] 
11.11-én hozza meg végleges hatá- 
rozatát a  képviselô-testiilet.

-ttz-

Ponuka programov
04.11. Historická prednáška - "História Fďakova" - III. časť

12..50 hod. Miesto: MsKS,
organizátor OZ KOHÁRY, spoluorganizátor: MsKS

09.11. Historická prednáška - "História Fiľakova" - IV. časť
12.50 hod. Miesto: MsKS,
organizátor. OZ KOHÁRY, spoluorganizátor MsKS

09.11. Klamané šťastie - veselohra v podaní Gyarmati Szinkôr - Balašské 
Ďarmoty
19.00 hod. Miesto: MsKS,
organizátor NOS Lučenec, spoluorganizátor MsKS

13.11. Slávnostný koncert speváckych súborov
15.00 hod. Miesto: Rímskokatolícky kostol, 
organizátor OZ Pro Kultúra

13.11. Oslava 90. výročia založenia Fiľakovského mužského speváckeho 
zboru - slávnostný koncert
18.00 hod. Miesto: Dom kultúry, organizátor OZ Pro Kultúra

13.11. Katarínska zábava
19.00 hoď Miesto: MsKS, organizátor Banya Klub

16.11. Výberové kolo na "Rómske kto čo vie?"
14.00-17.00 hod. Miesto: MsKS, 
organizátori: MsKS, OZ Minority

20.11. Oslava 15. výročia založenia FS Rakonca - slávnostný program
17.00 hod. Miesto: Dom kultúry, organizátor OZ Rakonca

22.11. „Rómske kto čo vie?” -  súťaž
17.00 hod Miesto: MsKS, organizátori: MsKS. OZ Minority

23.11. Stretnutie so spisovateľmi - hostia: Jozef Banáš, Ladislav Ballek. 
František Palonder a Ireney Baláž
9.30 hod Miesto: Knižnica, organizátor MsKS - Knižnica

24.11. „Spievaj, že si spievaj-” -  súťaž slovenských ľudových piesní
10.00 hod Miesto: Dom Matice slovenskej, 
organizátor Dom Matice slovenskej

Musorajánló
11.04. Torténelmi elôadás -  „Fiilek torténelme” -  III. rész

12.50 óra Helyszín: VMK - Vigadó, 
szervezó: KOHÁRY PT, társszervezô: VMK

11.09. Torténelmi elôadás -  „Fiilek torténelme” -  IV. rész
12.50 óra Helyszín: VMK - Vigadó, 
szervezó: KOHÁRY PT, társszervezô: VMK

11.09. Hazudott boldogság -  vígjáték a Gyarmati Szinkôr elôadásában
19.00 óra Helyszín: VMK - Vigadó, 
szervezó: NK1, társszervezô: VMK

11.13. Énekkarok iinnepi hangversenye
15.00 óra Helyszín: Római-katolikus templom, 
szervezó: Pro Kultúra PT

11.13. Iinnepi hangverseny a Fúleki férfikar megalakulásának 
90.évfordulója alkalmából
18.00 óra Helyszín: Klub Kultúrház, szervezó: Pro Kultúra PT,

11.13. Katalin-bál
19.00 óra Helyszín: VMK,
szervezó: Banya Társulat, társszervezô: VMK 

11.16. „Róma ki mit tud?” -  elóválogató, meghallgatás
14.00 -17.00 óra Helyszín: VMK, szervezók: VMK, Minority PT 

11.20. „Bárcsak mindig úgy lenne”
15 éves a Rakonca Néptáncegyúttes - únnepi músor
17.00 óra Helyszín: Klub Kultúrház, szervezó: Rakonca PT

11.22. „Róma ki mit tud?" -  vetélkedó
17.00 óra Helyszín: VMK, szervezók: VMK, Minority PT,

11.23. fró-olvasó találkozó -  vendég: Jozef Banáš, Ladislav Ballek, 
František Palonder a Ireney Baláž
9.30 óra Helyszín: Városi Kônyvtár, szervezó: VMK - Kônyvtára

11.24. „Énekelj esak, énekelj...” -  sziovák népdalverseny
10.00 óra Helyszín: Matica slovenská Háza, 
szervezó: Matica slovenská Háza
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