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Mesačník samosprávy

Miss Fiľakovo 2013
17. ročník súťaže Miss Fiľakovo predstavil plnému hľadisku
aj tento rok desať krásnych dievčat od 16 do 22 rokov.
Polovica z nich boli domáce Fiľakovčanky, ale zastúpenie tu
mali aj okolité obce, jedna ﬁnalistka bola z Lučenca a jedna
z rimavskosobotského okresu. Porote a obecenstvu sa
predstavili v športových a spoločenských outﬁtoch,
nechýbala promenáda v plavkách, no svoju šikovnosť museli
dokázať aj v spoločenskom tanci a rozhovoroch.
Deväťčlenná porota nemala ľahkú úlohu, bodovalo sa päť
rôznych ukazovateľov a o víťazke vraj napokon rozhodol len
jeden bod. Titul najkrajšej Fiľakovčanky tak získala domáca
súťažiaca Alexandra Ferencová, prvou vicemiss sa stala Lea
Kökényová zo Šídu a korunku pre druhú vicemiss si do
Lučenca odniesla Lenka Kosková. Diváci mohli ešte pred
samotným ﬁnále hlasovať na Miss sympatia prostredníctvom
internetu a tento titul získala tiež Lea Kökényová. Pre divákov v sále bol počas večera pripravený aj bohatý tanečný a
spevácky kultúrny program domácich i zahraničných účinkujúcich, ktorým sa vyplnili prestávky medzi jednotlivými kolami.
Úspech podujatia a stály záujem účastníčok i divákov je zárukou toho, že organizátori ho pripravia aj na budúci rok.

Na konci programového obdobia - dotácie a naše mesto
V programovom období 2007-2013 Národný strategický referenčný rámec (NSRR) a jeho strategické ciele sa implementujú
prostredníctvom 11 operačných programov na území Slovenskej republiky. Celkový objem ﬁnančných prostriedkov vyčlenených na
implementáciu programov politiky súdržnosti (EÚ príspevok a národné verejné zdroje) predstavuje približne 13,60 mld. EUR. Tieto
prostriedky sú rozhodujúcim zdrojom ﬁnancovania rozvojových aktivít v SR. Po roku 2008 vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že
globálna ﬁnančná a hospodárska kríza zmenila prostredie implementácie politiky súdržnosti.
Nedostatočný pokrok vo ﬁnančnej implementácii NSRR je spôsobený viacerými faktormi. Časť z nich odráža celkové spoločenskopolitické zmeny na Slovensku. Zmeny vlády spojené so zmenami vo vedení orgánov štátnej správy majú vo vzťahu k politike súdržnosti
síce externý charakter, ale priamo ovplyvňujú priebeh implementácie. Spomalenie schvaľovania a zazmluvňovania jednoznačne koreluje
s voľbami v roku 2010 a nástupom novej vlády SR. Toto obdobie bolo charakteristické prehodnocovaním dovtedy platnej stratégie
a prístupu k implementácii politiky súdržnosti. V prípade niektorých programov, obdobie medzi voľbami v rokoch 2010 a 2012,
znamenalo takmer úplné zastavenie vyhlasovania nových výziev na predkladanie ŽoNFP (žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok).
Samotní zástupcovia RO (riadiaci orgán) označili politické zmeny a vplyvy za najvýraznejší externý faktor, ktorý sa prejavil na aktuálnom
stave ﬁnančnej implementácie NSRR a jednotlivých OP. Medzi interné faktory negatívne vplývajúce na absorpčnú schopnosť programov
patria: zdĺhavé verejné obstarávanie, nedostatočné administratívne kapacity, časté legislatívne zmeny a úpravy, administratívna náročnosť
implementácie. (Zdroj: Strategické hodnotenie NSRR 2012 a Strategická správa Slovenskej republiky 2012)
Mesto Fiľakovo v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) 2005-2013, jeho Akčným plánom priebežne
predkladá svoje projekty do výziev kde je oprávneným žiadateľom a vykonáva monitoring na všetky, doteraz úspešné projekty. Sleduje
aktuálne výzvy v zmysle NSRR na štrukturálne fondy EU a ďalšie granty (malé granty, nadácie a fondy). Podľa dostupných údajov
predložených bolo od roku 2005 spolu 98 projektov a z toho 52 úspešných. Do 15. apríla 2013 boli vyhodnotené aktuálne výzvy, spolu 51
výziev, z ktorých 18 sa vzťahuje na štrukturálne fondy a ostatné sú malé granty. Mesto Fiľakovo je oprávneným žiadateľom v ôsmych
prípadoch (z 51), z toho vo všetkých prípadoch využíva príležitosť. Ostatné výzvy sa vzťahujú na súkromný sektor (podnikatelia), MVO
(mimovládne organizácie - civilný sektor),
vzdelávacie inštitúcie a mládež. Nový PHSR mesta
Fiľakovo a aktualizovaný Územný plán zóny Fiľakovo centrum, ktoré v súčasnosti pripravujeme,
budú užitočným podkladom na nové programové
obdobie v rokoch 2014 - 2020, kedy
predpokladáme ďalší rozvoj nášho mesta za pomoci
štrukturálnych a domácich fondov. Aktuálne
informácie o projektoch a výzvach nájdete na web
stránke Mesta Fiľakovo: www.ﬁlakovo.sk v časti
Aktuálne projekty. Dovoľte mi upriamiť vašu
pozornosť na malé granty pre civilný sektor, kde je
nevyhnutná aj dobrovoľnícka práca, takto však
môžu aj občania mesta prispieť k zveľadeniu
a skvalitneniu nášho životného prostredia.
Ing.arch. Erika Anderková MsÚ Fiľakovo, referát stratégie a rozvoja
Zdroj: Výročné správy za roky 2009 - 2011, Certiﬁkačný orgán
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Fiľakovský maliar Jozef Jacsmenyík
Jozef Jacsmenyík sa narodil v roku 1957 vo Fiľakove. V rokoch 1972
až 1976 študoval na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej
v Košiciach. Počas stredoškolského štúdia súkromne študoval u
akademického graﬁka a maliara Ľudovíta Felda. Medzi jeho lektorov
v oblasti anatómie, maliarstva a reštaurátorstva patril Július Jakoby a
Vojtech Löfﬂer. Po návrate do Fiľakova sa zamestnal ako technik a
neskôr pracoval v závode Kovosmalt Fiľakovo. Vyše 10 rokov
pôsobil v Mestskom vlastivednom múzeu, kde zastával viaceré
funkcie.
Popri maliarskych technikách ako sú olejomaľba, farebný a
monochrómny akvarel (orechové moridlo), využíva aj graﬁcké
techniky, akými sú suchá ihla, či drevorez. Tematicky sa zameriava
na mestské veduty, krajinky, ale popri krajinárskej maľbe sa venuje aj
portrétnej a ﬁgurálnej tvorbe. Vyznáva, že vo svojich dielach sa
odráža jeho citová spätosť a láska k rodnému mestu, k jeho histórii,
ako aj plynutie vekov a času, neustály súboj častíc, spomienky na
detstvo a zážitky z cestovania. Novinár a básnik Zoltán Szászi sa o
maliarovi vyjadril týmito slovami: “Jozef Jacsmenyík, Fiľakovo,
maliar krajiny je ten človek, ktorému uverím každý ťah štetcom. A nie
pre moju vskutku osobnú zaujatosť, pretože si ho cením, uznávam a
mám ho rád ako človeka aj ako umelca, ale preto, lebo jeho svet
obrazov je mi blízky, milý, prijateľný, zrozumiteľný, hravý, príťažlivý, úchvatný/strhujúci aj vtedy, ak sú kontúry kreslené
monochrómnou technikou, vlastnoručne vyrobeným orechovým pácom“. Obrazy Jozefa Jacsmenyíka zdobia interiér nejednej
domácnosti či spoločenského zariadenia vo Fiľakove a okolí, ale mnohé sa nachádzajú v súkromných zbierkach po celom svete.
Zúčastnil sa takmer 40 samostatných a 19 skupinových výstav doma a v Maďarsku. O svoje umelecké nadanie skĺbené s osobnou
nezištnosťou a dobromyseľnosťou sa každoročne delí s mladou generáciou v letných akvarelových táboroch v Martovciach. Je
členom Klubu priateľov Júliusa Szabóa. Ukážky jeho tvorby nájdete na Facebooku.

Fiľakovské mažoretky získali hlavnú
cenu organizátora regionálnej
súťažnej prehliadky moderného
tanca.
Dňa 12.4.2013 sa v Lučenci konala
Regionálna súťažná prehliadka moderného
tanca s názvom „O cenu primátorky mesta
Lučenec a riaditeľky NOS“. CVČ Iuvenes sa
so svojimi mažoretkami už pravidelne
zúčastňuje na tomto podujatí, kde sa
stretávajú tanečníci z celého nášho okresu.
S potešením môžeme konštatovať, že už
niekoľko rokov za sebou sa nám darí úspešne reprezentovať naše zariadenie a
mesto na tejto postupovej tanečnej súťaži. Aj tento rok postupujú do krajského
kola obe naše skupiny, Mažoretky Iuvenes a Iuvenesky a to s jednou z hlavných
cien súťaže, s cenou riaditeľky NOS, ktorú získala tanečná skupina Iuvenes
so svojou novou choreograﬁou so svietiacimi paličkami.
Krajské kolo sa bude konať 15.5.2013 v Žiari nad Hronom. Držíme palce a
prajeme veľa úspechov.
P.S.: Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Zuzke Molnárovej za nádherné
sukne v ktorých súťažili malé mažoretky Iuvenesky.

I. ročník stolnotenisového turnaja
o pohár CvČ
Dňa 18.apríla 2013 sa v priestoroch CVČ
konal I. ročník stolnotenisového turnaja
o pohár CVČ IUVENES, na ktorom sa
zúčastnili žiaci z ﬁľakovských
základných škôl. Na dodržiavanie
pravidiel dohliadal Mgr. Marian Bozó,
ktorému sa touto cestou chceme
poďakovať nielen ako rozhodcovi, ale aj
za príkladnú spoluprácu. Po napínavých dueloch sa nakoniec na štvrtom mieste
umiestnil Andrej Berta, na treťom mieste Nikolas Balog, na druhom mieste
Tomáš Gál a na prvom mieste Bozó Dávid, všetci zo Základnej školy s VJM na
Farskej lúke. Víťazom gratulujeme.

Mažoretky v dokumentárnom ﬁlme
V sobotu 13.apríla 2013 sa v obci Buzitka natáčal
dokumentárny ﬁlm z cyklu COLNICA, ktorého
prvý diel odvysielala Slovenská televízia a ČT2
v nedeľu 14.apríla 2013. Táto udalosť je zaujímavá
aj tým, že v poslednej časti tohto dokumentárneho
cyklu účinkovali aj naše mažoretky Iuvenes
z CVČ, čím zviditeľnili naše zariadenie a mesto
v rámci celého bývalého Československa, keďže
STV2 a ČT2 majú celoplošné pokrytie v oboch
republikách. Našim mažoretkám ďakujeme a
určite si nenecháme ujsť televíznu premiéru.

FS Rakonca účinkovala na Stretnutí
milovníkov tanečného folklóru
v Budapešti
Jedným z významných medzníkov maďarského
tanečného folklóru, ktorý si zaslúžil aj uznanie
UNESCA, je Stretnutie milovníkov tanečného
folklóru, ktoré sa tohto roku dožilo 32-ho ročníka.
Toto veľkolepé dvojdňové podujatie sa koná
tradične v budapeštianskej športovej hale, tento
krát za účasti takmer desaťtisíc záujemcov.
Hostiteľmi sobotňajšieho hlavného programu pod
názvom „Aprók Bálja“ boli maďarské detské a
mládežnícke folklórne súbory zo Slovenska. Na
tvorbe programu skladajúceho sa z javiskových
vystúpení, z vyučovania ľudových tancov a
z ukážok jarných zvyklostí sa podieľalo osem
folklórnych kolektívov, medzi nimi aj FS
Rakonca. Naši tanečníci sa prezentovali na
veľkom javisku s choreograﬁou pod názvom
„Fašiangy sa krátia“ a pod vedením Norberta
Vargu a Alexandri Koroncziovej vyučovali párové
tance z etnograﬁckej oblasti okolia Medveša.
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Infoprog 2013
Fiľakovské Gymnázium bolo v dňoch 12. a 13.apríla dejiskom už 18.ročníka
obľúbenej súťaže v informatike pre stredné školy s vyučovacím jazykom
maďarským. Riaditeľ školy privítal aj v tomto roku účastníkov z takýchto
škôl na juhu Slovenska, v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Čiernej Hore. Po
príjemnom úvode sa už v piatok poobede rozbehli prvé súťaže
v jednotlivých kategóriách. Organizátori sa do nej snažia vždy
zakomponovať nové veci v oblasti informatiky, či už v programovaní alebo
v zručnosti užívania počítačovej techniky a softvéru.
László Molnár, riaditeľ Gymnázia
V prvých ročníkoch súťaže boli úlohy zamerané na program Word, potom
prišli na rad rôzne databázové zadania, Excelové tabuľky, ale to čo držíme
stále je program Pascal.
Róbert Tomolya, učiteľ, organizátor súťaže
Každým rokom sa snažíme zdvíhať úroveň súťaže vyššie, no a vidno to aj na
odpovediach. S výsledkami spred pár rokov by sa už dnes medzi najlepšími
byť nedalo.
Súťažiacich družstiev bolo tento rok 16 a úroveň súťaže opäť vzrástla. Ide
v nej totiž nielen o pochopenie základných pojmov, postupov a techník pri
práci s údajmi v počítačových systémoch, ale hlavne o rozvíjanie schopnosti
kooperácie, komunikácie, spoluprácu v skupine a špeciﬁkovanie
podproblémov, zhromažďovanie výsledkov a spracovanie celkového
riešenia. Jej vyhlasovateľom je priamo Ministerstvo školstva SR,
organizátorom okrem nášho gymnázia aj Vysoká škola ekonomická
a Rákocziho stredná škola v Salgotarjáne. S pripravenosťou súťažiacich
bola porota veľmi spokojná.
Dr. Miklós Gubán, vysokoškolský profesor, člen poroty
V každej kategórii vidíme veľké pokroky. V užívateľskej sa dnes zrodili
perfektné výsledky a ani v programovaní veľmi nezaostali. Tam sa to trochu
rozchádzalo, ale ešte aj tak tí slabší skončili s dobrými výsledkami.
Dr. Hoan Shon, predseda poroty
V tejto súťaži je víťazom každý. Kto nevyhrá cenu, získa vedomosti
a nových priateľov.
Jeden z členov poroty si kedysi sám viackrát vyskúšal úlohu súťažiaceho,
teraz má čo porovnávať. Na význam a kvalitu súťaže nedá dopustiť.
Tamás Zólyiomi, člen poroty
Počas príprav jednotlivých ročníkov som získal neuveriteľné množstvo
kvalitných informácií, ktoré som neskôr vedel použiť na vysokej škole
a dodnes ich využívam a zúročujem.
Pekné výsledky, aj na stupňoch najúspešnejších, sa tak ako každý rok,
podarili aj domácim študentom.
Mátyás György, súťažiaci
Môžem potvrdiť že súťaž nebola až taká jednoduchá, ale všetko bolo
riešiteľné.
V siedmych kategóriách jednotlivcov, družstiev a škôl si Fiľakovčania
uhájili niekoľko stupienkových umiestnení. Fiľakovčanov teší hlavne
víťazstvo vo vedomostnej časti a v celkovom umiestnení zúčastnených škôl.
Potvrdzuje to kvalitu výučby počítačovej gramotnosti na tejto škole
a oprávnenosť na usporiadanie tejto zaujímavej súťaže práve tu. Už teraz
chodia s myšlienkami na prípravu ďalšieho ročníka, i keď sa jeho príprava
začne až v septembri.

Zber nebezpečného odpadu
Dvakrát do roka (na jar a na jeseň - vždy v sobotu)
zmluvná oprávnená organizácia - DETOX s.r.o.
uskutoční mobilný zber nebezpečných odpadov v meste.
Každý občan má možnosť bezpečne sa zbaviť
nasledovných nebezpečných látok:
autobatérie, nikkel - kadmiové batérie, farby, lieky a
pesticídy po záručnej dobe, opotrebovaný motorový
olej, olejové ﬁltre, nádoby od oleja, skazené jedlé oleje a
tuky, poškodené ortuťové teplomery, zvyšky
chemických látok, chemicky znečistené textílie,
žiarivky.
Mobilný zber sa uskutoční na ôsmych vyhradených
zberných miestach, na ktorých zberné vozidlo sa
zdržiava 20-30 minút.

Významné kultúrne podujatia vo
Fiľakove v mesiaci máj 2013
03.05.2013, 20:00 hod.
EDDA koncert, miesto: hradný areál, organizátor:
EloKoncert, spoluorganizátor: MsKS
10.05.2013, 19:00 hod.
V. Kresťanský majáles
Miesto: MsKS, organizátor: Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Fiľakovo
11.05.2013, 9:00 hod.
Guľášový festival
Miesto: hradný areál, organizátor: MO SMK
18.05.2013, 8:40 hod.
VIII. ročník šachového turnaja o pohár primátora
mesta Fiľakovo
Miesto: CVČ IUVENES, organizátor: CVČ IUVENES
18.05.2013, 18:20 hod.
Koncert študentov jubilujúcej ZUŠ vo Fiľakove
Miesto: ZUŠ - koncertná sála, organizátor: ZuŠ
NOC MÚZEÍ VO FIĽAKOVE
18.05.2013
18:00 - 23:00 hod. - Vernisáž výstavy „Železničná
technika Novohradu a Gemera“
19:00 - 23:00 hod. - Premietanie archívnych ﬁlmov
niekdajšieho Filmového krúžku pri Závodnom klube
vo Fiľakove z rokov 1967-1972
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum, organizátor:
Hradné múzeum
19:00 - 23:00 hod. - Vernisáž dvoch výstav a sprievodné
programy:
„Castling- Hradovanie - Váralás“ a „Doba bronzová
na území historického Novohradu a GemeraMalohontu“
Miesto: Bebeková bašta, organizátor: Hradné múzeum
26.05.2013
Poznávacia pešia túra na Pohanský hrad
(odchod autobusu spred MsKS 8:30 hod.)
Organizátor: Z.p.o. GeoparkNovohrad-Nógrád, bližšie
informácie: v NTIC Fiľakovo, e-mail: ntic@ﬁlakovo.sk
26.05.2013, 18:00 hod.
Divadelné predstavenie divadla Körúti Színház
z Budapesti Meseautó - musical
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS
31.05.2013, 19:00 hod.
DISCO - DJ KASHIRI
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS

Termín zberu: 18. mája 2013, dátum nasledujúceho zberu: september 2013
Ulica

Umiestnenie zastávky

Čas

Mlynská 65

križovatka ul. Mlynská a Viničná (Urbánka)

8.30 - 9.00

Farská lúka 3

pred areálom VPS (bývalý Zväzarm) na Farskej lúke

9.05 - 9.35

kpt. Nálepku 13

pred Hostincom Pepita v ul. kpt. Nálepku

9.40 -10.00

Družstevná 19

križovatka ul. Družstevná a Kvetná

10.30 -10.50

1. mája 50

pred budovou Filbyt v ul. 1. mája

10.55 -11.15

Jánošíkova

križovatka ul. Jánošíkova a Kalajová

11.20 -11.50

Štúrova

križovatka ul Vajanského a Štúrovej (pri garážach)

12.20 -12.50

Sládkovičova

križovatka ul. Sládkovičova a Parková

12.55 -13.30

Informácie: VPS Fiľakovo tel.: 047 / 438 10 03, Detox, s.r.o.: tel.: 048 / 416 11 12
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Podbrezová odprevadila FTC späť do 1. ligy.
V apríli sa nám ukončili účinkovania ﬁľakovských kolkárov v extralige i v 1.lige Východ v súťažnom ročníku 2012-2013. FTC „A“ privítalo na domácich dráhach
družstvo Podbrezovej „A“, tiež nazývaným „Horehronská Barcelona“,
dvojnásobného víťaza Ligy majstrov. Do prvej dvojici zaradil domáci tréner
Šmatlíka R. 587 zk/0b a Knappa G. ml. 582 zk/0b, druhá dvojica Flachbart P. 551
zk/0b a Flachbart L. 526/0b a tretia dvojica Knapp G. st (od 86. hodu Šimon M.) 515
zk/0b a Murín D. 537 zk/0b. Pre porovnanie výkony hostí Tomka M. 629 zk/1b,
Zavarko V. 651zk/1b, Čalič J. 587 zk/1b, Kyselica O. 596zk/1b, Čech I. 604 zk/1b a
Foltín R. 606zk/1b. Najlepším domácim hráčom bol Šmatlík Róbert, za hostí
dvojnásobný majster sveta Zavarko Vilmoš. Stretnutie skončilo výsledkom: FTC
Fiľakovo „A“ : ŽP Šport Podbrezová „A“ - 3298 - 3673 zk, na body 0:8. A tak sa
FTC lúčilo s extraligou, o účasť v nej budú musieť zabojovať na budúcu sezónu, tak
držme palce.
Rezerva FTC, teda naše „B“-ko, privítala družstvo Jelšavy a zápas mal zaujímavý
priebeh až do konca. V poslednej výmene ešte existovala reálna šanca na zvrátenie
výsledku, napokon sme prehrali o 16 kolov. Výsledky našich: Gallo M. 579zk/1b,
Tőre K. 508zk/0b, Pastoráková J. 507zk/0b, Baláž A. 538zk/0b, Pastorák M. 539
zk/0b a Nagy R. 618 zk/1b. Za domácich bol najlepším hráčom Nagy Ronald
s osobným rekordom 618 zk, za hostí jeho súper na dráhe Lipták Ľudovít 568 zk.
Konečný výsledok: FTC Fiľakovo „B“ : MKK Magnezit Jelšava 3289 - 3305 zk,
na body 2:6.
Kolkárom teda prajeme krásne zaslúžené leto, príjemné dovolenky a ničím nerušené
tréningy pred ďalším ročníkom súťaže 1. ligy, v ktorej budeme mať od septembra
opäť dvojnásobné zastúpenie. HODU ZDAR !

Fiľakovský cross 2013
Vážení priatelia aktívneho pohybu, športoví priaznivci i dobrodruhovia!
Pozývame Vás na obľúbené bežecké podujatie pre všetky vekové a výkonnostné
kategórie – VI.ročník Fiľakovského crossu, ktorý sa bude konať 11. mája 2013 na
štadióne FTC Fiľakovo. Podujatie je určené pre každého, kto sa chce športom
odreagovať od každodenných starostí, zasúťažiť si s ostatnými o najlepší čas, či
umiestnenie, alebo len tak povzbudzovaním účastníkov stráviť krásne popoludnie
v športovej atmosfére.
Pripravené sú detské kategórie ( čas štartu o: ) s rôznou dĺžkou trate
13:00
Drobizg - najmenšie od 0 do 6 rokov (predškoláci) - 200 m
13:20
Prípravka - 6-8 rokov (1. až 3. ročník ZŠ) - 400 m chlapci/dievčatá
13:40
mladší žiaci 9-11 rokov (4. až 6. ročník ZŠ) - 1000 m chlapci/dievčatá
14:00
starší žiaci 12-15 rokov (7. až 9. ročník ZŠ) - 2000 m chlapci/dievčatá
14:30
dorastenci 16-18 rokov - cca 3000 m trať totožná s funrun
a hlavné kategórie - dospelých, spoločný štart všetkých pretekárov na 13 km o 15:30
A
- muži 16-39 rokov (nar. 1974 - 1997)
B
- muži 40-49 rokov (nar. 1964 - 1973)
C
- muži 50 r. a starší (nar. skôr ako 1964)
E
- ženy 16-34 rokov (nar. 1979 - 1997)
F
- ženy 35 r. a staršie (nar. skôr ako 1979)
kategórie A,B,C,E,F pobežia rovnakú trať 13 km so štartom o 15:30
X - funrun, nesúťažný beh pre radosť bez rozdielu vekových kategórií - cca 3 km
Duatlon - štart spolu s bežcami o 15:30. Po dobehnutí 13 km absolvujú to isté kolo na
bicykli.
NordicWalking – turisti, štart o 14:30, absolvujú nesúťažne rovnakú 13 km trať ako
bežci
Štartovné je 4,-€ - platia ho iba účastníci behu na 13 km a funrun. Každý pretekár na 13
km obdrží originálne tričko podujatia a občerstvenie po dobehnutí do cieľa pretekov.
Deti a mládež do 18 rokov neplatia žiadne štartovné!
Prezentácia a šatne budú na štadióne FTC vo Fiľakove. Prosíme účastníkov, aby sa na
svoj pretek prezentovali aspoň 30 minút pred štartom. Prezentácia začne o 12:00
v telocvični na štadióne.
Prví traja pretekári v každej kategórii dostanú diplomy a vecné ceny.
TOMBOLA pre všetkých zúčastnených pretekárov.
Informácie a priebežná prezentácia už teraz na stránke www.ff7.estranky.sk
Podujatie sa koná s ﬁnančnou podporou Mesta Fiľakovo, Obce Belina, FTC Fiľakovo
a s podporou pravidelných sponzorov – Coremark, Falcon, Starvys, Ekoltech, Thorma,
Topvar, Birell, Smädný mních a ďalší, za čo im vopred zo srdca ďakujeme.

Územný plán zóny - Fiľakovo centrum
Mesto Fiľakovo na základe Uznesenia č. 50
Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove v súlade
so zákonom o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku oznamuje začatie obstarávania „Územného
plánu zóny - Fiľakovo centrum, Zmeny a doplnky
2013“. Počas aktualizácie územnoplánovacej
dokumentácie dôjde k rozšíreniu zóny - Fiľakovo
centrum (mapovú prílohu nájdete na www.ﬁlakovo.sk
a úradnej tabuli Mesta Fiľakovo).
Ing.arch. Erika Anderková MsÚ Fiľakovo, referát stratégie a rozvoja
Vážení občania!
Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Vás srdečne pozýva na koncert známej maďarskej
rockovej skupiny

EDDA
dňa 03. mája 2013 od 20:00 hod.
do hradného areálu vo Fiľakove.
Vstupenky v predpredaji si môžete zakúpiť
v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod. v MsKS.
Cena vstupenky v predpredaji je 9,90 €.
Cena vstupenky v deň koncertu bude 13,- €
Rozpis zápasov IV. liga skupina –
Juh / Jarná časť 2012-2013
A IV. liga - Dél mérkőzeseinek
kisorsolása 2012-2013 tavasz
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23.kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

1. máj (streda)*
10.30
FTC Fiľakovo - JUPIE BB
8. máj (streda)*
10.30
Poltár - FTC Fiľakovo
23. jún (nedeľa)*
17.00
FTC Fiľakovo - Badín
14. apríl (nedeľa)
15.30
Divín - FTC Fiľakovo
21. apríl (nedeľa)
16.00
FTC Fiľakovo - Veľký Krtíš
28. apríl (nedeľa)
16.00
Tachty - FTC Fiľakovo
5. máj (nedeľa)
16.30
FTC Fiľakovo - Málinec
12. máj (nedeľa)
16.30
Čierny Balog - FTC Fiľakovo
19. máj (nedeľa)
17.00
FTC Fiľakovo - Žarnovica
26.máj (nedeľa)
17.00
Jesenské - FTC Fiľakovo
2. jún (nedeľa)
17.00
FTC Fiľakovo - Revúca
9. jún (nedeľa)
17.00
FTC Fiľakovo - Kováčová
16. jún (nedeľa)
17.00
Štiavnické Bane - FTC Fiľakovo
(* – odložené kolá)
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