Druhá časť
V predchádzajúcom čísle Fiľakovských zvestí
som uzavrel svoj odpočet prehľadom našich
snáh o rozvoj siete mestských komunikácií v roku 2016. Súbežne prebiehala aj úprava chodníkov a verejných priestranstiev. Žiaľ rokovania o
majetkovoprávnych vzťahoch s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktoré sa ťahali počas desiatich mesiacov, nám zabránili v tom, aby
sme sa pustili do chodníka na Mlynskej ulici,
hoci sme na to v rozpočte mesta mali garantované finančné prostriedky. Nech je nám potešením, že koncom roka tak naše mestské zastupiteľstvo, ako aj poslanci BBSK schválili uznesenie o odkúpení pozemku, potrebného k vybudovaniu chodníka, od samosprávneho kraja, takže
ak všetko bude pokračovať podľa upraveného
plánu, v roku 2017 bude vybudovaný chodník v
dĺžke viac ako 500 metrov. Naopak, uskutočnila
sa povrchová úprava chodníkov okolo parkoviska pred mestským úradom, kde sme predchádzajúci, značne rozbitý liaty asfalt vymenili za tradičné dlažobné kocky. V našom meste sa tu
prvýkrát položila aj dlažba pre nevidiacich. Ďalej sa nám nad rámec plánu podarilo s pomocou
dvoch telekomunikačných firiem obnoviť asfaltovú pokrývku chodníka na Daxnerovej ulici.
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Na Vianoce bol dokončený aj nový povrch Koháryho námestia z čadičových kociek vo výmere
asi 850 štvorcových metrov, čím sa nám podarilo vytvoriť prostredie dôstojné pre národnú kultúrnu pamiatku pred našim barokovým kostolom, posilňujúc tým aj atraktivitu centra mesta.

Odstránili sme oplotenie dedinského rázu okolo
sochy Svätej Anny, vyriešili sme odvodnenie námestia, zjednotili sme pešie plochy a umiestnili
sme prvky mestského mobiliáru. Investícia bude
ukončená na jar potrebnými terénnymi úpravami. Z hľadiska strednodobého rozvoja centra Fiľakova považujem za mimoriadne dôležité, že
sa nám podarilo zabezpečiť z akčného plánu okresu finančný rámec na projektovanie cesty na
odľahčenie premávky v centre mesta. Zatiaľ samozrejme hovoríme len o príprave a naštartovaní jedného viacročného procesu.
V oblasti školstva sme v roku 2016 popri presťahovaní základnej umeleckej školy zamerali našu
pozornosť na materské školy. Kapacitu materskej školy na Daxnerovej ulici sme vďaka úspešnému projektu realizovanému na základe
výzvy ministerstva školstva rozšírili o dvadsať
miest, čím sme vytvorili aj dve ďalšie pracovné
miesta. Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo na pokračovanie výmeny okien začatej vo vlaňajšom
roku v rozpočte na rok 2017 sumu 15.000 eur.
Môžeme teda konštatovať, že obnovenie zariadenia pokračuje ráznymi krokmi. Projektovanie
rekonštrukcie komplexu materskej školy na Štúrovej ulici je k dnešnému dňu tiež ukončené. V
prvom kole sme sa zamerali na zvýšenie energetickej efektívnosti zanedbanej budovy, avšak medzitým vyšlo najavo, že podmienky príslušnej
výzvy nám neumožnia získanie potrebných
zdrojov. Preto sa vedenie mesta rozhodlo, že hotové projekty prispôsobíme požiadavkám Integrovaného regionálneho operačného programu,
aby sme v tomto roku mali šancu uchádzať sa o
zdroje z EÚ. Ak by sme boli úspešní, zabezpečili
by sme miesto v materskej škole pre ďalších desať detí. V prípravnej fáze realizácie akčného
plánu okresu sa začalo projektovanie centra inkluzívneho vzdelávania v Základnej škole Lajosa Mocsáryho s VJM. Predpokladanou podporou sa snažíme vytvoriť učebne pre pracovnú výchovu veľkého počtu žiakov rómskeho pôvodu.
Riaditeľa miestnej odbornej školy a autora tohoto článku vymenoval minister dopravy ešte v
prvej polovici roka za členov Rady pre rozvoj okresu Lučenec, takže môžeme vyhlásiť, že vedenie mesta a školy spolupracujú na budúcom roz-

Fiľakovo má nové partnerské mesto. Rozhodli
o tom mestskí poslanci na svojom ostatnom decembrovom zasadnutí. Je to maďarské mesto
Szigethalom ležiace v blízkosti Budapešti.
Ako informoval Attila Agócs, primátor mesta,
samospráva chce naďalej rozširovať sieť partnerských miest. „Mojim zámerom bolo nesústrediť sa len na maďarské mestá, ale sieť
partnerov viac diverzifikovať. Vedenie mesta
Szigethalom však prejavilo záujem a tak sme
súhlasili,“ priblížil primátor.
Fiľakovo malo doteraz tri partnerské mestá –
Salgótarján, Szécsény a Bátonyterenye. „Všetky ležia v župe Nógrád neďaleko našich hraníc.
S týmito mestami sa naša spolupráca zakladá
na historických vzťahoch a zameriava sa skôr
na projekty a spoločné ciele,“ povedal primátor.
Nakoľko ležia blízko Fiľakova, podľa primátora k nim chodili oficiálne delegácie či návštevy

z mesta len sporadicky. „Funguje to bežne tak,
že prídeme na dve-tri hodinky, vyriešime čo
treba a ideme domov.“
Spolupráca s mestom Szigethalom má byť podľa neho odlišná. „Ešte v lete sme k nim zavítali a
predostreli nám ich predstavu o spolupráci.
Ukázali to na príklade ich partnerstva s Poliakmi.“ Partnerstvo sa má zakladať na spolupráci
škôl, výmenných pobytoch ich študentov a
športovcov, organizovaní spoločných táborov a
súťaží či účasti na kultúrnych podujatiach. Spolupracovať by mali aj jednotlivé občianske
združenia a organizácie zamerané na šport a cestovný ruch.
„Toto je niečo, čo nám doteraz chýbalo. Myšlienkou sú spoločné aktivity, ktoré s ostatnými
partnermi nemáme,“ povedal. Rámcovú
zmluvu o spoluprácu schválili zastupiteľstvá v
oboch mestách.

Obnova Koháryho námestia
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Budova materskej školy
na Daxnerovej ulici po rekonštrukcii

kvete tejto školy a posilnení miestneho variantu
duálneho vzdelávania. Ak bude možné v budúcich rokoch realizovať plány, Stredná odborná
škola vo Fiľakove sa stane jedným z najmodernejších centier odborného vzdelávania v regióne. Robíme všetko pre to, aby tomu tak bolo. V
jeseni sa prehĺbila aj spolupráca mesta a základných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti s našim gymnáziom. Zníženie počtu žiakov, ktoré
súvisí s nepriaznivým demografickým vývojom, nás núti k tomu, aby sme nielen prehlasovali, že bez gymnázia mesto nemôže byť a bez mesta gymnázium nemôže existovať, ale aby sme aj
konali spoločne za udržanie tejto úctyhodnej školy. Bez kompromisov to však nejde.
Fiľakovský telovýchovný club (FTC) má za sebou vo všeobecnosti tiež veľmi úspešný rok: naši mladí futbalisti sa stali majstrami vo svojej
vekovej kategórii, kolkári sa vrátili do extraligy,
„A“ mužstvo futbalistov sa zas prebojovalo do
tretej ligy. Napriek problémom, ktoré nastali v
jeseni v dospeláckom futbale, s optimizmom
očakávame začiatok na jar 2017. Obnovenie
interiéru štadiónu pokračuje podľa harmonogramu, financovanie športového klubu sa nám v roku 2016 podarilo udržať na zvyčajnej úrovni a
pre tento rok, po preskupení úloh medzi FTC a
VPS, trochu aj vylepšiť. Vďaka jednému úspešnému projektu z vlaňajšieho roka na jar 2017 obnovíme zariadenia pre ľahkú atletiku: bežeckú
dráhu a sektor skoku do diaľky. Občianske združenia ako partneri mesta v tomto projekte zas doplnia tréningové centrum silového trojboja pôsobiace v priestoroch Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Farskej lúke o nové stroje a pripravia pamätný deň o kedysi slávnom fiľakovskom zápasení.
(Ukončenie v ďalšom čísle)
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Partnerstvo sa stalo oficiálne platným 22. januára 2017, kedy vo Fiľakove počas Dní maďarskej kultúry obaja primátori zmluvu
podpísali.
Jozef Mikuš, tlačový referent Mesta Fiľakovo
Foto: András Micsuda
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Samospráva

Štatistický úrad SR oznamuje obyvateľom Fiľakova, že v období od 1.februára do 30.apríla
2017 bude vo vybraných domácnostiach prebiehať štatistické zisťovanie konkrétnych ukazovateľov, ktoré je anonymné. V prípade, že
Vás navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, je povinný preukázať sa osobitným poverením ŠÚ SR. V prípade otázok, alebo pochybností o pravosti oprávnenia volajte
t.č. 048/4323287. Bližšie informácie nájdete
na stránke www.susr.sk

Ulicu Československej armády vo Fiľakove už
dlhé roky špatí chátrajúci dvojpodlažný rodinný
dom. Neobývaná stavba kazí dojem návštevníkom, obyvateľom okolitých ulíc a je trochu hrozbou pre žiakov Základnej školy Štefana Koháryho II., ktorá sídli len o pár desiatok metrov ďalej.
Na budove sú vybité okná, areál je neudržiavaný
a je tiež miestom stretávania neprispôsobivých
obyvateľov. Samospráva Fiľakova sa tento
problém rozhodla vyriešiť.
„Deti musia počas školského roka chodiť okolo
tejto budovy, ktorej okolie je plné odpadkov. V
noci sa tam pohybujú feťáci a neprispôsobiví
obyvatelia, ktorí vybili okná. Budova a jej okolie
tak kazí celkový dojem a je čiastočne nebezpečná,“ ozrejmil Attila Agócs, primátor Fiľakova.
Vyvrcholením dlhodobých problémov bol požiar
strechy tohto domu vlani v máji. Mesto sa už
predtým skontaktovalo s dedičmi, aby sa o miesto postarali. Keďže budova má viacerých vlastníkov-dedičov, ktorí nebývajú v blízkom okolí,
rokovania s nimi neboli jednoduché.

„Problém sa zdal byť neriešiteľný, keďže aj
vlastníci nám povedali, že si s tým nevedia poradiť. Po dlhých diskusiách s mestskými poslancami sme sa vlastníkom rozhodli navrhnúť odkúpenie domu. Brali sme do úvahy aj fakt, že súkromník by sa len ťažko dohodol so všetkými dedičmi,
z ktorých jedného dokonca zastupuje sociálne
zariadenie,“ vysvetlil Agócs.
Znalec odhadol hodnotu stavby a pozemku s rozlohou 465 m² na 22-tisíc eur. Vlastníci a aj fiľakovskí poslanci so sumou súhlasili a v súčasnosti
prebieha proces odkúpenia. Po jeho úspešnom
zavŕšení chce mesto okamžite investovať do výmeny okien, dverí a poškodenej strechy. Starostlivosť o okolie domu bude samozrejmosťou.
„Potom budeme uvažovať, čo s budovou. Do
úvahy prichádza možnosť vytvorenia minimálne
dvoch nájomných bytov, poprípade dom predať,
keďže rokovania so záujemcami budú omnoho
jednoduchšie. Netrváme na tom, aby bol dom v
majetku mesta. Chceme byť len akýmsi medzičlánkom, ktorý zasiahne a vyrieši situáciu,“ povedal primátor.
Ako doplnil, v oboch spomenutých prípadoch by
bola zaistená návratnosť investície a pre mesto
by kúpa chátrajúceho domu nebola vyhodenými
peniazmi.
Jozef Mikuš, tlačový referent Mesta Fiľakovo

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

Fiľakovskí poslanci na decembrovom zasadnutí schválili nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré sa týka výkonu taxislužby na území mesta. Ako informoval primátor Attila Agócs, pred štyrmi rokmi v meste
nebola žiadna taxislužba. V súčasnosti však
na území mesta podnikajú tri. Preto bolo potrebné upraviť podmienky týkajúce sa prenájmu stanovíšť pre taxíky.
„Väčšie mestá si to riešia na úrovni VZN, preto sme sa aj my rozhodli ísť touto cestou. Doteraz platilo, že prenájom jedného parkovacieho boxu na rok stál 150 eur, čo je zanedbateľná suma. Uvažovali sme preto nad priamou
súťažou, v ktorej by taxislužby ponúkli ročnú
sumu za box. Majiteľom sa to však nepozdávalo. Preto sme po spoločných rokovaniach
rozhodli, že určíme jednotnú cenu pre všetkých,“ vysvetlil primátor.
Po novom tak prenájom jedného boxu pre taxík bude na rok stáť 500 eur. Podľa primátora
sa zvýšením prenájmu budú dať vyriešiť aj
niektoré menšie požiadavky majiteľov taxislužieb.
„Napríklad sme sa stretli s požiadavkou, aby
sme na jednotlivých boxoch opravili výtlky.
Do opravy by sme však investovali sumu vo
výške prenájmu boxu za niekoľko rokov,“
povedal primátor.
V meste sú v súčasnosti dve lokality pre taxíky – tri stanovištia pri Bille a tri oproti Lidlu.
Podľa VZN môžu taxislužby ponúkať prepravu len z týchto stanovíšť alebo objednávkovou službou. Nové VZN je platné od 1. januára tohto roku.
Poslanci tiež schválili prevádzkový poriadok
pre taxislužby. Ako informoval legislatívny
asistent MsÚ vo Fiľakove Norbert Gecso, prevádzkový poriadok nie je súčasťou VZN, keďže obsahuje ustanovenia zo zákona.
„Je to samostatný dokument, ktorý určuje
povinnosti taxislužieb. Laicky povedané, je to
súhrn povinností vyplývajúcich zo zákona.
Keďže zákonníky takmer nikto nečíta, takto
sme všetky povinnosti zhromaždili do jedného
dokumentu,“ povedal Gecso.
Prevádzkový poriadok obsahuje napríklad
informácie o povinnosti mať v aute funkčný
taxameter, doklad o zaplatení cestnej dane či
overenú kópiu koncesnej listiny. Dokument
by mal slúžiť prepravcom i prepravovaným.
„Prepravcovia sa takto môžu oboznámiť so
svojimi povinnosťami a nezaskočí ich žiadna
kontrola. Dokument je však aj cennou pomôckou pre ich klientov. Prevádzkový poriadok je
dostupný na internetovej stránke mesta a na úradnej tabuli v priestoroch MsÚ Fiľakovo,“
zakončil Gecso.
Jozef Mikuš, tlačový referent Mesta Fiľakovo

Oznámenie k podávaniu žiadosti na
zníženie dane z nehnuteľnosti a miestneho
poplatku za komunálne odpady na rok 2017
Mestský úrad vo Fiľakove, referát miestnych
daní a majetku mesta oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom mesta, že žiadosti o
poskytnutie zníženia dane z nehnuteľnosti na
rok 2017 sa podávajú správcovi dane do 31. januára 2017 a miestneho poplatku za komunálne odpady sa podávajú správcovi poplatku do
31. marca 2017.
Správca dane poskytuje zníženie dane z nehnuteľnosti vo výške 50% občanom starším ako 70
rokov, občanom s ťažkým zdravotným postih-

Samospráva Fiľakova vyčlenila v budúcoročnom rozpočte viac ako 100-tisíc eur na výstavbu
nových chodníkov. Na rad sa dostane aj sporný
chodník na Mlynskej ulici. Mestskí poslanci na
svojom decembrovom zasadnutí schválili odkúpenie potrebných pozemkov od samosprávneho
kraja.
Mesto na frekventovanej Mlynskej ulici chcelo
vybudovať chodník ešte počas leta. Chodník na
výpadovke z Fiľakova chýba už dlhé roky, ľudia
musia riskantne chodiť po okraji cesty. Fiľakovská samospráva preto začala tento problém
riešiť ešte vo februári tohto roka. „Chceli sme,
aby sa s vybudovaním chodníka začalo už v lete.
Celý proces však odďaľovali prieťahy s pozemkami BBSK a priebežné personálne zmeny
na ich príslušnom odbore,“ povedal primátor
Attila Agócs.
Približne 700 metrov štvorcových pod plánovaným chodníkom patrí BBSK. Mesto Fiľakovo
ich pôvodne chcelo získať zriadením vecného
bremena. Kraj však navrhol výmenu za pozemky v okolí gymnázia v zmysle znaleckého
posudku. Fiľakovskí poslanci napokon schválili
odkúpenie týchto pozemkov za sumu určenú znaleckým posudkom, takmer štyritisíc eur. Podľa
primátora bolo rovnaké uznesenie prijaté aj v
zastupiteľstve BBSK, transakcia medzi mestom
a VÚC má preto zelenú.
„Dúfajme, že podpísanie kúpnej zmluvy
prebehne hladko a na jar by sme mohli začať
stavať,“ povedal. Na 531 metrov chodníka vyčlenila samospráva v budúcoročnom rozpočte
45-tisíc eur. Podľa primátora bude zhotovený zo
zámkovej dlažby, viesť bude od závodu Dometic až po Urbánku.
Okrem chodníka na Mlynskej ulici v budúcom
roku pribudne aj nový 135-metrový chodník na
Biskupickej ceste. „Bude viesť od Tesca na Kalajovú ulicu. Všimli sme si, že tam ľudia vytvorili
chodník v tráve a v zlom počasí sa brodia v blate.“ Ako súčasť rekonštrukcie Vajanského ulice
postavia na tejto ulici 321-metrový chodník zo
zámkovej dlažby. „Chodník z čadičových kociek
pribudne tiež medzi Podhradskou ulicou a vlastivedným múzeom. Najväčší 280-metrový chodník postavíme zo zámkovej dlažby medzi obchodmi Billa a Lidl,“ doplnil primátor. Samospráva do týchto chodníkov investuje ďalších
takmer 63-tisíc eur. „Budeme ich stavať postupne, začneme na jar budúceho roka,“ zakončil.
Jozef Mikuš, tlačový referent Mesta Fiľakovo

nutím, držiteľom preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym občanom, ak nehnuteľnosti slúžia výhradne na
ich osobnú potrebu.
Mesto Fiľakovo poskytuje aj zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady vo výške
50% okrem občanov, ktorí spĺňajú podmienky
uvedené v oblasti dane z nehnuteľnosti aj pre
študentov denného štúdia, ktorí študujú mimo
mesta s výnimkou denne dochádzajúcich, preukazujúcim dokladom je potvrdenie o návšteve
školy za príslušný školský rok, resp. doklad o
poskytnutí ubytovania (internátny preukaz).

Rozhovor
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Pýtali sme sa našich kultúrnych súborov...
Vďaka Všeobecno-záväznému nariadeniu mesta
č. 6/2015 môžu kultúrne súbory žiadať, aby ako
vybrané súbory mohli pôsobiť pod záštitou
MsKS. To znamená, že dotácie na ich činnosť od
mesta budú poskytnuté prostredníctvom rozpočtu MsKS. V tomto čísle Fiľakovských zvestí
Vám preto – nezvyčajne – prinášame nie rozhovor, ale anketu s vedúcimi súborov, ktoré od roku
2016 pôsobia s podporou mesta Fiľakovo. Položili sme im otázku: Ako hodnotia minulý rok a
aké majú plány na rok 2017.

Jozef Šulek, FS Jánošík:
FS Jánošík Fiľakovo, ktorý od roku 2016 začal
pracovať pri MsKS Fiľakovo sa v jubilejnom
roku zameral na nácvik programu k 20. výročiu

znovuobnovenia činnosti FS pri DMS vo Fiľakove v októbri 1996. Mali sme tri trojdňové sústredenia, usilovne sme docvičovali tri nové choreografie a stmeľovali rozšírený kolektív Jánošíkovcov. Absolvovali sme vyše 20 vystúpení na
Slovensku (Folklórne festivaly Detva, Lučenec,
Kokava, Hrušov, Trebeľovce), dva zájazdy do
srbskej Vojvodiny do mesta Indija a do Kysáča a
Bajši. Absolvovali sme zájazd aj na festival
Septemberfest do Budvy v Čiernej Hore, kam
chodíme už tradične. V septembri sme sa venovali nahrávaniu CD „Nebudem tu bývať, pôjdem na Dolniaky“, ktoré sme s podporou Fondu
na podporu umenia a sponzorov vydali k 20. výročiu a slávnostne uviedli do života 21. októbra
v Kultúrnom dome Trebeľovce. 22. októbra sme
vo Fiľakove uskutočnili Galaprogram k výročiu, ktorý mal pozitívny ohlas u našich priaznivcov. V novom roku plánujeme tiež nacvičiť novú choreografiu, prezentovať sa v STV v relácii
Kapura, absolvovať aspoň 30 vystúpení doma a
dva zájazdy – z toho jeden do Srbska a jeden do
Čiernej Hory alebo Petrohradu.

reny, detský ples, stavanie mája, deň detí, detský
folklórny festival Spievankovo a množstvo
iných podujatí, o ktorých bude verejnosť priebežne informovaná.

Mária Agócs, Ženský spevácky zbor
Melódia:
V roku 2016 Ženský spevácky zbor Melódia pokračoval vo svojej aktívnej činnosti, bol organizátorom a účastníkom významných medzinárodných koncertov, počas roka absolvoval 16
vystúpení v tuzemsku a v zahraničí. Medzi naše
pamätné vystúpenia v zahraničí sa radí účinkovanie v Maďarsku a v Rumunsku, na domácej
pôde v Rimavskej Sobote, v Šahách a vo Zvolene, ako aj na rôznych mestských podujatiach.

Spevácky zbor Melódia je už niekoľko rokov organizátorom dvoch medzinárodných koncertov,
ktoré aj v uplynulom roku zožali veľký úspech.
Našu spoluprácu s MsKS vo Fiľakove hodnotíme pozitívne, v spoločnej práci hodláme pokračovať aj tohto roku. V roku 2017 nás čaká ohodnotenie na celoštátnej kvalifikačnej súťaži maďarských dospelých speváckych zborov pod názvom XVIII. Kodályove dni v Galante, vystúpenia v zahraničí, v tuzemsku a v rámci mesta, ako
aj organizačné zabezpečenie dvoch medzinárodných koncertov. Cieľom zboru aj naďalej zos-

Miroslava Podhorová, DFS Jánošík:
Uplynulý rok 2016 bol pre DFS Jánošík zaujímavý a aj dostatočne plodný, prvýkrát sme sa
predstavili na Zlatej bráne v Kysáči vo Vojvodine a vianočnom programe v Budapešti. Okrem
týchto podujatí sme mali množstvo rôznych
vystúpení v domácom prostredí a v neďalekom
okolí. Za pozitívny prínos považujeme aj spoluprácu s mestom, kde sme mali niekoľko pekných podujatí, v ktorých chceme aj v roku 2017
pokračovať. Na rok 2017 pripravujeme množstvo nových podujatí ako napr. Matičný ples, ktorý sa už uskutočnil v januári, ďalej vo februári
podujatie venované materinskému jazyku a pochovávanie basy, tvorivé dielne, vynášanie Mo-

Ak máte záujem a ste evidovaný na Úrade práce soc. vecí a rodiny, neváhajte a
kontaktujte nás pre viac informácií!
Kancelária TSP – 0918 977 825
Prihlásiť sa môžete do: 15. 02. 2017.
Čakáme Vás!

táva uchovávanie a šírenie hodnôt maďarského
a medzinárodného zborového spevu.
Attila Mag, Mužský spevácky zbor Pro
Kultúra:
Programové bloky Mužského speváckeho zboru
Pro Kultúra v priebehu roka 2016 obecenstvo
malo možnosť vidieť počas 21 vystúpení. Na pôde mesta sme vystúpili na viacerých kultúrnych
a cirkevných podujatiach, ako na Mestskom dni
učiteľov, na spomienkových oslavách maďarskej revolúcie a vo vianočnom a adventnom
slávnostnom programe. Viackrát sme účinkovali aj v susednom Maďarsku: v rámci medzinárodného festivalu Lesná hudba v Galyatető, na
základe pozvania zboru LAMPART-MOM Vegyeskar v Budafoku, na stretnutiach speváckych
zborov v mestách Budapešť, Tiszaföldvár, Ózd a
Šalgotarján. S MsKS vo Fiľakove už tradične
uchovávame dobrý vzťah, na základe pozvania
vystupujeme na ich podujatiach. Na oplátku dostávame vhodné priestory na zabezpečenie a prezentáciu našej činnosti. Veľmi si ceníme vlani zavedené zmeny vo financovaní súborov mesta,

čím sa prideľovanie dotácie stalo priamočiarym
a odbudla administrácia vyplývajúca z vyúčtovania dotácie. V roku 2017 nás čaká účasť
na celoštátnej kvalifikačnej súťaži maďarských
dospelých speváckych zborov pod názvom
XVIII. Kodályove dni v Galante, v jarných mesiacoch organizujeme stretnutie speváckych zborov, na jeseň máme pozvanie na oberačkové
slávnosti Borvirág a v zimnom období sa chystáme realizovať adventný koncert.
Norbert Varga, FS Rakonca a DFS Malá
Rakonca:
Folklórny súbor Rakonca a DFS Malá Rakonca
počas minulého roka absolvoval 42 vystúpení,
zúčastnil sa ôsmych celoštátnych alebo medzinárodných festivalov a súťaží, viackrát účinkoval v Maďarsku, v Českej republike a v Lotyšsku. K dosiahnutiu týchto výsledkov bolo potrebných rovných sto skúšok, desať celodňových
sústredení, 6320 najazdených kilometrov a v
neposlednom rade 60 nadšených mladých tanečníkov. Okrem scénickej tvorby sa členovia
súboru zúčastnili zájazdu na Stretnutie milovníkov tanečného folklóru do Budapešti, tradičnej
oblievačky na Fiľakovskom hrade, boli organizátormi regionálneho seminára, domu tanca a
vlastného celovečerného programu. Súbor viackrát účinkoval v rôznych reláciách STV a Maďarskej televízie, jeho taneční sólisti sa stali laureátmi a ocenenými viacerých celoštátnych slovenských a maďarských súťaží. Dosiahnutie
týchto výsledkov by bolo nemysliteľné bez stabilného inštitucionálneho pozadia, ktorým v
roku 2016 bolo MsKS vo Fiľakove. Za tohtoročné priority považujeme posilnenie nástupníckej
generácie, rozšírenie tanečného repertoára a zabezpečenie účasti na medzinárodnom folklórnom festivale na Sardínii.
István Mázik, DS Zsákszínház:
Spoluprácu s MsKS vo Fiľakove hodnotíme
veľmi pozitívne, nakoľko MsKS vo vlastnej
budove zabezpečuje vhodné priestory na skúšky
a predstavenia a činnosť divadla podporuje aj finančne. V roku 2016 sme nacvičovali novú
divadelnú hru spisovateľa W. Mastrosimoneho s
názvom Dievča v pulóvri. Pôvodnú hru súbor
prepísal na vlastné podmienky. Premiéru sme
uskutočnili v apríli. Predstavenie vo Fiľakove
sme odohrali päťkrát. Zúčastnili sme sa na celoslovenskej prehliadke divadelných súborov Jókaiho dní v Komárne, kde Andrea Nagyová
vyhrala cenu za najlepší ženský herecký výkon,
súbor cenu za vynikajúce dielo. V Moldave nad
Bodvou na celoštátnom festivale súbor získal
cenu za vynikajúce dielo a Andrea Nagyová
opäť vyhrala cenu za najlepší ženský herecký
výkon. V decembri Zsákszínház reprezentoval
naše mesto v Košiciach na divadelnom festivale
„Pincefeszt“. Predstavenia, ako aj umeleckú úroveň jednotlivých vystúpení odborníci a diváci
hodnotili veľmi kladne. Skúšky s novou hrou od
autora Čechova s názvom Medveď začíname
koncom mesiaca január 2017. Premiéru
plánujeme uskutočniť v mesiaci máj 2017.
Redakcia FZ
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Šport

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

PURT POHÁR
Kolkári FTC Fiľakovo sa zúčastnili na Majstrovstvách Banskobystrického kraja 2017. V
trojkráľový piatok cestovala hlavne mládež,
žiaci, žiačky, dorastenci a aj jeden junior do
Podbrezovej na svoje, poniektorí na prvé väčšie, podujatie.
V kategórii žiačky štartovali Daniela Balogová
a Bianka Mihaliová, keď Bianka obsadila 8.
priečku a Danielka sa stala famóznou víťazkou, a tým aj majsterkou kraja na rok 2017. Neskutočným výkonom nadelila svojim súperkám na 2. a 3. mieste 40 až 50 kolov. V kategórii žiaci nás zastupovali Daniel Eremiáš, skončil na 7. mieste, Patrik Kovács na 8. mieste a Róbert Kľuka sa stal vicemajstrom kraja 2017. Tu

Seniorky Kolkárskeho oddielu FTC

by som veľmi rád vyzdvihol prácu s mládežou,
na ktorej si náš kolkársky oddiel zakladá a že účasť v týchto kategóriách mali len „gigant“ Podbrezová a naše FTC. Za výsledkami v týchto
kategóriách stoja hlavne naši kolkári Lenka Bábelová a Ján Mészároš, za čo im patrí veľké
poďakovanie.
V dorastencoch nastupovali Patrik Pál, obsadil
8. miesto, Viliam Mag skončil na 7. mieste, a
náš hosťujúci dorastenec Patrik Ondriga skon-

čil štvrtý, (hosťovanie zo Zv. Slatiny), no a už
tradiční medailisti Daniel Mihali si vyhádzal 3.
miesto a Erik Gallo sa s 2.priečkou stal vicemajstrom kraja. Táto kategória bola o to dôležitejšia, že tento rok prebehnú Majstrovstvá sveta v Nemecku a do prípravy boli zaradení už aj
naši – Daniel Mihali a Erik Gallo, štart na ďalšom sústredení čaká aj Viliama Maga. MK boli
pod dohľadom reprezentačného trénera dorastu U-18 p. Vadoviča.
V junioroch sa predstavil Koós Róbert a skončil na 8. mieste. V kategórii senioriek má FTC
majsterku v osobe Janky Pastorákovej a aj vicemajsterku Lenku Bábelovú.
Kategóriu seniorov sme obsadili hráčmi: Peter
Pastorák – 19. miesto, Karol Tőre – 5. miesto a
Alexander Šimon skončil na 3. mieste. Za
zmienku stojí aj výkon Milana Kojnoka z KK
Rimavská Sobota za jeho 645 zvalených kolov.
V kategórii muži prebehla kvalifikácia v podbrezovskej kolkárni aj so zastúpením hráčov
FTC: Ladislav Flachbart – 28. miesto, Kristián
Čaba – 20. miesto, Patrik Flachbart – 17. miesto (postup do finále uniklo o jeden zhodený
kol), no a na záver naši postupujúci finalisti Dušan Kurtiniak zo 14. miesta a Dušan Murín z
11. miesta. Ich konečné umiestnenie vo finále –
Dušan Kurtiniak – 13. miesto, Dušan Murín –
15. miesto.
Vedenie FTC KO Fiľakovo ďakuje všetkým za
vzornú reprezentáciu mesta a oddielu a blahoželá k postupu na majstrovstvá SR hráčom: Balogová, Mihaliová, Kľuka, Eremiáš, Kovács,
Gallo, Mihali, Ondriga, Pastoráková, Bábelová
a Šimon. Zároveň sa oddiel teší na dobrú spoluprácu s rodičmi detí, ktorí svojím prístupom a
účasťou pomáhajú k napredovaniu zdarného
fungovania kolkárskeho športu vo Fiľakove.
Ďakovanie patrí aj mestu Fiľakovo a OZ FTC
za ich podporu.
Ladislav Flachbart, FTC KO

17. decembra 2016 usporiadal oddiel silového
trojboja a kulturistiky fiľakovského FTC regionálnu amatérsku súťaž o PURT pohár v tlaku na
lavičke a mŕtvom ťahu už po tretíkrát. V jedinej amatérskej súťaži v okolí si prišli zasúťažiť mladí
amatérski kulturisti a siláci z okresov Revúca,
Rimavská Sobota a Lučenec. Súťaže sa zúčastňuje z roka na rok viac mladých kulturistov a silákov. Môžeme byť spokojní s úrovňou súťaže,
výkony súťažiacich sa približujú k úrovni profesionálnej ligy silákov. Cieľom súťaže je okrem
prestížnych výsledkov aj zviditeľnenie tohto

Foto: František Sajko

športového odvetvia a objavenie nových talentov. Úroveň súťaže pozdvihli aj medzinárodní
rozhodcovia Organizácie WPC SLOVAKIA Peter Szabó, František Makranský a Béla Lázók. Súťaž sa konala podľa pravidiel WPC SLOVAKIA.
27 súťažiacich si zmeralo sily v dvoch disciplínach, v tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu. V tlaku
na lavičke v kategórii dorast získal PURT pohár
Gábor Ruszó pred Nikolaszom Bogdánom a Adriánom Galom. Medzi juniormi sa stal najlepším
Jenő Ruszó, ktorý porazil Dominika Alberta a
Dávida Breznaiho.
V disciplíne mŕtvy ťah, v kategórii dorast, získal
PURT pohár Csaba Balog, druhé miesto získal
Krisztián Deme a tretie Csaba Péter. V kategórii
junior vyhral Nikolasz Botos pred Zsoltom Botosom a Tiborom Balogom. Najťažšiu váhu v mŕtvom ťahu zdvihol Csaba Balog (210 kg) a Nikolasz Botos (210 kg). V tlaku na lavičke sa podarilo
vytlačiť najviac Dominikovi Albertovi (120 kg).
V diváckej súťaži sa stal víťazom András „Bandi“
Oláh. Ďakujeme za pomoc Občianskemu združeniu Purt a mestu Fiľakovo, ako aj veľkému počtu
podnikateľov, ktorí túto udalosť podporili.
František Sajko, FTC Fiľakovo (Preklad: jf)

Školstvo
Príhovor riaditeľky odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín Ministerstva
školstva SR Mgr. Márie Prékop k Vianočnému koncertu Základnej umeleckej školy
Vážený pán riaditeľ, vážení pedagogickí zamestnanci, vážení vzácni hostia, milí žiaci a
priatelia školy, dovoľte mi, aby som Vás za Ministerstvo školstva srdečne pozdravila pri
tejto slávnostnej udalosti.
Aj keď Vaša škola prechádzala mnohými premenami a náročnými obdobiami, je neustále
spätá so životom mesta Fiľakovo, jeho regiónu a celej spoločnosti ako škola významná a
jedinečná, ktorá vzdeláva žiakov od septembra 2016 vo vyučovacom jazyku slovenskom a
maďarskom, čo má veľký význam pre obyvateľov, jej vzdelanosť a kultúrnu identitu, a čo sa
napokon odráža aj v názve školy.
Významný podiel na týchto úspechoch a na atraktivite školy má zanietený prístup
pedagogických zamestnancov školy, ich vysoko profesionálny prístup k práci ako aj mnohé
aktivity, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou, hybnou silou rozvoja školy.
Dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že dnešná slávnosť bude silným impulzom pre úspešnú
budúcnosť Vašej školy.
Chcela by som sa pri tejto príležitosti školy poďakovať všetkým pedagogickým
zamestnancom školy, ktorí sa pričinili o jej rozvoj. Slová vďaky patria všetkým
zainteresovaným či už nepedagogickým zamestnancom, rodičom, zástupcom štátnej správy
a samosprávy a ďalším za doterajšiu prácu a za výborné výsledky, ktoré škola dosahuje na
poli výchovy a vzdelávania.
Želám Vám všetkým veľa úspechov do ďalších rokov a ďalšie stovky dobre pripravených
absolventov Základnej umeleckej školy, ktorí budú aj naďalej šíriť dobré meno školy i mesta
Fiľakovo či už doma alebo v zahraničí.
A keď sa blíži čas vianočných sviatkov, dovoľte mi, aby somVám zaželala krásne a radostné
Vianoce plné lásky a pohody a v ďalšom roku úspech, šťastie a veľa príjemných chvíľ,
radosť z umeleckých zážitkov.
Mgr. Mária Prékop, riaditeľka odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín

Materská škola – Óvoda na Daxnerovej ul. vo Fiľakove
sa od 1.09.2016 zapojila do realizácie projektu Erasmus+ s družobnými materskými školami: Csengővár Óvoda – Recsk, Maďarská republika, Ficánka Óvoda –
Székelyudvarhely, Rumunská republika. Autorom projektu je Tempo–Legato Kft. Eger pod názvom: „Rozvoj
hudobných zručností prostredníctvom pestovania
ľudových tradícií u nás aj mimo hraníc“. Projekt bude
prebiehať v materských školách súbežne dva roky. Tri
družobné MŠ spolupracujú a sú v úzkom kontakte v oblasti inovácií a overených aktivít týkajúcich sa pestovania ľudových tradícií hlavne v oblasti hudby. Aktivity
hudobného charakteru sa prelínajú edukačnými aktivitami v triedach s vyučovacím jazykom maďarským. Deti majú možnosť každý mesiac sa oboznámiť s aktuálnymi (podľa ročného obdobia) starobylými miestnymi
ľudovými tradíciami a zvykmi, ktoré sa im snažíme
hravou formou priblížiť. Všetky tri družobné materské
školy realizujú rovnakú činnosť vo svojej materskej
škole. Prostredníctvom informačných technológií tieto
aktivity dokumentujeme, porovnávame a zároveň vyhodnocujeme. Učiteľkám MŠ sa naskytla prostredníctvom projektu nová skúsenosť inovácie v oblasti hudobnej výchovy a čo je najhlavnejšie, deťom inovačné
aktivity vyčaria úsmev na ich tváričkách.
MŠ Daxnerová

Kultúra

IFIĽAKOVSKÉ
TSEVZ ÉKSVOZVESTI
KAĽIF

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove si
v spolupráci s MO Csemadok a s Domom
Matice slovenskej tohto roku po druhý
krát pripomenulo Deň maďarskej kultúry.
Zámerom podujatia pod názvom „Spoznajme sa!“ – Dni maďarskej kultúry bolo
hľadanie foriem vzájomného spoznania sa
tu žijúcich Slovákov a Maďarov, poukázaním na podobnosti a spoločné prvky v
oblasti kultúry. 22. januára 2017 sa v tomto
duchu niesla inscenácia pod názvom „Bartók 135“ v podaní Tanečného divadla Ifjú
Szivek, ktorá pomocou ľudového tanca priblížila divákom Bélu Bartóka ako svetoznámeho hudobného skladateľa, muzikológa a zberateľa ľudovej hudby. V rámci
podujatia sa uskutočnilo podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi mestami
Fiľakovo a Szigethalom, čím sa spečatil
kontakt s naším štvrtým družobným mestom. Slávnostná časť programu pokračovala odovzdávaním Ceny za kultúrny rozvoj Novohradu, ktorú tentoraz mohol
prevziať Ferenc Ardamica, spisovateľ,
prekladateľ a publicista z Lučenca. O svoje myšlienky z príležitosti Dňa maďarskej
kultúry v rámci slávnostného príhovoru sa
podelila s obecenstvom Zsuzsanna Szvorák, predsedkyňa MO Csemadok vo Fiľa-

Plesovú sezónu aj tento rok otvorilo podujatie
Ples mesta Fiľakovo, ktoré sa konalo 14.
januára v spoločenskej sále MsKS Fiľakovo.
Na reprezentačný ples dostali pozvánku aj
členovia mestského zastupiteľstva, riaditelia

Foto: Zoltán Schnelczer

mestských inštitúcií, ako aj predstavitelia
miestnych podnikov. Samozrejme na tejto
spoločenskej akcii, ktorá bola propagovaná
na plagátoch i na sociálnych sieťach, boli ví-

kove a Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor
mesta. 25. januára za účasti takmer 150 detí a mládežníkov sa uskutočnil tanečný
dom pre maďarské a slovenské detské
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folklórne súbory pôsobiace v novohradskom regióne. V rámci podujatia sa naskytla možnosť spoznávania a osvojenia
maďarských a slovenských ľudových tancov pod vedením vedúcich a skúsených tanečníkov FS Rakonca a FS Jánošík. Do tanca hrala ľudová hudba Németh Dénes és
zenekara a ľudová hudba Ďatelinka.

23. februára 2017, o 16:30 hod. sa v galérií
Mestského vlastivedného múzea uskutoční
vernisáž výstavy miestnej maliarky, Mgr.
art. Lédy Vass, s názvom „Kaiga“. Celým
menom Adela Vilhan Vassová sa narodila v
roku 1979 v Lučenci. Študovala na Škole
úžitkového výtvarníctva v Košiciach, po
tom ukončila Akadémiu umení v Banskej
Bystrici. V rámci svojej tvorby sa predovšetkým venuje akrylu na plátne a kartóne,
v menšej miere olejomaľbe a kresbe. Tematika jej tvorby a štýl prevedenia je rozmanitý. Venuje sa abstraktom, portrétom, až po
rôzne zobrazovanie prírody. Jej obrazy nájdeme v súkromných zbierkach nie len na
Slovensku, ale aj vo Veľkej Británií, Dánsku, Nemecku, či Singapure. Autorka má za
sebou už viacero výstav. Na Slovensku sme
jej diela mohli vidieť vo Fiľakove, Lučenci,
Žiline, Bratislave a Banskej Bystrici, ale
prezentovala sa aj v Prahe a Veľkej Británii
(Pewsey, Urchfont). Tentokrát máte možnosť spoznať jej tvorbu v galérií Mestského
vlastivedného múzea vo Fiľakove, kde Vás
všetkých srdečne očakávame! Výstava
potrvá do 12. mája 2017.

Mgr. Varga Norbert, MsKS

Mgr. Lucia Szőkeová, HMF

Béla Bartók robil na požiadanie Matice slovenskej
aj výskum slovenskej ľudovej hudby a preto členovia
TD Ifjú szivek predviedli aj tance z Podpoľania
(Foto: András Micsuda)

taní všetci milovníci tanečných zábav, ktorí sa
z pestrej ponuky fašiangových plesov rozhodli práve pre túto mimoriadnu udalosť. Úvodný program nám predviedla lučenecká tanečná škola Dance Attack, ktorá spolupracuje
aj s MsKS vo Fiľakove. Ples otvorili štandardnými tancami, ktoré spolu s prípitkom pána primátora navodili vynikajúcu atmosféru,
ktorá vládla až do rána. O dobrú náladu sa postarali aj profesionálni tanečníci latinskoamerických tancov, no hlavne výborná hudba od
fiľakovskej kapely Katy and Boys. Hviezdou
večera bola známa muzikálová speváčka Réka Koós, ktorá svojim očarujúcim hlasom
hneď vzala všetkých „plesajúcich“ do tanca a
spevu. O dekoráciu tanečnej sály sa postarala
firma Decor Lilium, vďaka ktorej mohol H &
M Catering servírovať svoje gastronomické
špeciality na nádherne vyzdobené stoly. Predjedlom bola kačacia paštéta, po ktorej nás
čakal švédsky stôl. Okrem sumca na paprike,
Wellingtonskej bravčovej panenky a kolena
na tmavom pive sa na stole našli aj špeciality
ako kráľovské krevety v aspiku, suši alebo
žabie stehienka. Po polnoci ponúkal šéfkuchár bigos, ktorý zožal medzi návštevníkmi
veľký úspech. K delikatesám bola vďaka

sponzorom servírovaná Bihorská slivovica,
Tállya furmint z oblasti Tokaj a Cabernet –
Shiraz z oblasti Mátra. Najlepšie momenty boli zvečnené fotografom Zoltán Schnelczer,
ktorý si vždy našiel dostatok vďačne pózujúcich objektov. Vďaka sponzorom našli na tejto prestížnej spoločenskej akcii svojich majiteľov aj hodnotné ceny v tombole. Ďakujeme
všetkým sponzorom a zúčastneným, že svojou prítomnosťou prispeli k dobrej nálade.
Organizátori

do 9. februára
Výstava „Šuster drž sa svojho kopyta!“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
Organizátor: Hradné múzeum
Spoluorganizátor: Východoslov. múzeum
15. február, 16:30
Predstavenie knihy „Nepýtaj sa kde som“ a
beseda s autorkou Petrou NagyovouDžerengovou
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
23. február, 16:30 – 12. máj
Otvorenie výstavy maliarky Lédy Vass
s názvom „Kaiga“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
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Školstvo

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

Kamkoľvek sa v týchto dňoch pozrieme,
všade vidíme, že sa niečo chystá. Ľuďom
na perách pohrávajú tajomné úsmevy, domov prichádzajú ovešaní taškami s kopou
darčekov. Vypekajú voňavé medovníčky a
pripravujú svoje príbytky na príchod
Vianoc. Ale nielen v meste a v našich domovoch vládne utešená atmosféra…
Na základnej škole Farská lúka (slovenská) vo Fiľakove pripravili pani vychovávateľky za pomoci pani učiteliek a pani riaditeľky pre svojich žiakov „Vianočnú rozprávkovú noc“, ktorá sa konala 16. 12.
2016. Pre deti bola v tento krásny večer na-

Máme za sebou 1. polrok školského roka,
počas ktorého sa na našej ZŠ na Školskej ulici uskutočnili mnohé športové a vedomostné súťaže, kultúrne podujatia, výstavy a exkurzie. Okrem nich sme zorganizovali aj tri

Žiaci ZŠ Školská v detskom domove

zbierky na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Ešte na jeseň sme sa rozhodli
podporiť nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom projektu Biela pastelka. Deviatačky Lea Šimonidesová a Nina Villányiová navštívili každú triedu, porozprávali žiakom o problémoch ľudí so zrakovým
postihnutím a zároveň vyzbierali od pedagógov a detí finančné príspevky, ktoré sme

Samospráva

chystaná štedrá večera, pri ktorej sme si zopakovali všetky zvyky a tradície, ktoré sú
po stáročia dodržiavané takmer v každej
domácnosti. Po večeri sme si zaspievali
vianočné koledy s pánom učiteľom, ktorý
nám hral na gitare, či harmonike. Úžasná atmosféra sa niesla celým večerom. Deti
predviedli aj vianočný program v podobe
spevov a tančekov.
Na záver sme si pozreli vianočnú rozprávku a rozdali maličké darčeky. Unavení, ale
s úsmevmi na tvárach, sme sa pobrali do
školského klubu, kde sme mali nachystané
naše spacie vaky, veď kto by nechcel raz

potom poslali na účet Únie nevidiacich a
slabozrakých Slovenska.
V adventnom období zorganizovala 7.A
trieda pod vedením p. učiteľky Anety Burisovej 2.ročník Vianočnej zbierky pre psí
útulok Šťastné labky vo Fiľakove. Veľkí aj
malí žiaci ochotne nosili deky, krmivo, konzervy, salámy, pelechy a obojky pre psíkov.
Mnohí opäť prispeli aj finančne. V stredu
21. decembra 2016 sme útulok navštívili a
odovzdali náš bohatý vianočný darček p.
Beáte Jagošovej, ktorá nám porozprávala o
bežnom dni v útulku a umožnila aj pohrať
sa s niektorými psíkmi. Touto cestou sa
chceme poďakovať všetkým, ktorí opusteným zvieratkám akokoľvek prispeli. Veľká
vďaka patrí aj za odvoz do útulku maminke
Petra Lukyho, starému otcovi Mišky Bystrianskej a strýkovi Paťky Tóthovej zo 7.A
triedy.
V decembri iniciovali deviataci z 9.B triedy výzvu na zbierku darčekov pre deti z Detského domova Pastelka na Ružovej ulici vo
Fiľakove. Zapojili sa do nej mnohí žiaci a

TRIEDENIE ODPADU

Správne rozlišovanie druhov odpadov
podľa ich farebného označovania sme
Vám uviedli v októbrovom čísle. Teraz
Vám poskytneme ďalšie informácie o
triedení odpadu.
®
Na obaloch nájdeme aj obrázok
dvoch šípok. Symbol „ZELENÝ BOD“ zobrazený na obaloch výrobkov informuje, že spoločnosť je zapojená do systému ZELENÉHO BODU, ktorého hlavnou úlohou je
zabezpečovanie separovaného zberu odpadov z obalov, jeho zhodnocovanie a
osveta obyvateľstva. Každý z nás kúpou výrobkov, ktoré majú takýto symbol na obaloch prispieva k zlepšeniu životného prostredia.
Okrem týchto informačných
symbolov sa na plastových obaloch nachádza aj grafický
znázornený panáčik odhadzujúci nepotrebný obal do
zbernej nádoby.

Skôr než ich
hodíme
do triedeného
zberu...
ZOŠLAPNITE

1. Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte. Šetrite
miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke.
2. Obaly z potravín a nápojové obaly je potrebné
umývať. Netreba však umývať úplne do čista, tým by
ste boli z hľadiska plytvania vody neekologickí, skôr
tu hrá rolu zápach, hlodavce a možné nákazy.
Prečo je dôležité triedenie odpadu???
ź Znižujeme objem komunálneho odpadu,
ź Šetríme energie,
ź Znižujeme množstvo vypúšťaných emisií,
ź Znižujeme spotrebu ropy,
ź Šetríme prírodné zdroje, chránime lesy, prírodu
a hlavne zdravie ľudí,
ź Šetríme naše finančné prostriedky.

skúsiť spať v škole...
Všetkým deťom aj rodičom prajeme
šťastné a veselé sviatky.
Molnárová Zuzana, ZŠ Farská lúka

pedagógovia našej školy, ktorí darovali detské oblečenie, módne doplnky, hračky a
knižky. A tak sme ešte pred Vianocami stihli výzvu naplniť a vďaka p. učiteľke Lille
Hegyi-Leck a p. Ľudovítovi Šimonidesovi
odviezť dvomi autami podarované veci do
detského domova. Sme radi, že sa nám podarilo potešiť deti, ktoré nepoznajú vianočné sviatky v kruhu svojej rodiny.
ĎAKUJEME všetkým zamestnancom školy, žiakom a ich rodinám za ich príspevky a
nezištnú pomoc pri realizácii dobročinných
zbierok. Je dobré byť dobrým – my na Školskej to vieme!
Mgr. Diana Szabová, ZŠ Školská

Usporiadali sme zbierku pre psí útulok Šťastné labky

Doba rozkladu jednotlivých materiálov
Plastové
kelímky
a poháre
50-80 rokov

Plechovka
5-15 rokov

Igelitové
sáčky
a vrecia
20-30 rokov

Sklo
nikdy, alebo
Polystyrén
odhad je asi
nikdy
1000-3000 rokov

PET flaše
viac ako 100 rokov
List papiera
2-5 mesiacov

Krabice mlieka
a ovocnej šťavy
6-10 rokov

Spoločnosť ENVI – PAK pripravila špeciálnu webovú stránku www.triedime.sk, ktorá nielen inštruuje,
kam s ktorým druhom odpadu, ale odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera na
triedený zber.
Ing. Gréta Kuzmová, referentka životného prostredia MsÚ

Samospráva – Önkormányzat
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FÜLEKI HÍRLAP

KALENDÁR SEPAROVANÉHO ZBERU ODPADOV – A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS NAPTÁRA
OZV

ENVI-PAK

2016

MESTO FIĽAKOVO

JANUÁR

Po – Hé
Ut – Ke
St – Sze
Št – Csü
Pi – Pé
2016
Po – Hé
Ut – Ke
St – Sze
Št – Csü
Pi – Pé
2016
Po – Hé
Ut – Ke
St – Sze
Št – Csü
Pi – Pé

2
3
4
5
6

9
10
11
12
13

16
17
18
19
20

FEBRUÁR
23
24
25
26
27

30
31

6
7
8
9
10

1
2
3

MÁJ – MÁJUS
P
N
P
N
P
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
10
3
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
P
N
P
N
SEPTEMBER – SZEPTEMBER
P
N
P
N
4
11
18
25
12
19
26
5
20
27
6
13
7
14
21
28
1
8
22
29
15
N
P
P
N
N

PAPIER – PAPÍR

FÜLEK VÁROS

1
2
P
P
2
3
4
5
6
P

PLASTY – MŰANYAG

KOMPOSTOVATEĽNÝ
ZELENÝ ODPAD
KOMPOSZTÁLHATÓ ZÖLD HULLADÉK

13
14
15
16
17

20
21
22
23
24

JÚN – JÚNIUS
N
P
N
12
5
19
6
13
20
7
14
21
8
15
22
9
16
23
N
N
P
OKTÓBER
N
P
N
9
16
23
17
10
24
25
11
18
12
19
26
13
20
27
P
N
N

SKLO – ÜVEG

27
28
1
2
3

P
26
27
28
29
30
P

N
3
4
5
6
7
N

P
30
31
1
2
3
P

VPS FIĽAKOVO

MAREC – MÁRCIUS
N
P
6
13
20
7
14
21
8
15
22
9
16
23
10
17
24
P
N
JÚL – JÚLIUS
P
N
P
24
10
17
11
18
25
12
19
26
13
20
27
28
14
21
P
N
P
NOVEMBER
N
P
N
6
13
20
21
7
14
22
8
15
9
16
23
10
17
24
N
N
P

N
27
28
29
30
31
N

P
3
4
5
6
7
P

N
31
1
2
3
4
N
P
27
28
29
30

KOVOVÉ OBALY – FÉMDOBOZOK

1

KHSZ FÜLEK

APRÍL – ÁPRILIS
N
P
N
10
24
17
11
18
25
12
19
26
13
20
27
14
21
28
N
P
N
AUGUST – AUGUSZTUS
P
N
P
N
7
28
14
21
8
15
22
29
23
9
16
30
10
17
24
31
11
18
25
N
P
P
DECEMBER
4
5
6
7
8

11
12
13
14
15

18
19
20
21
22

25
26
27
28
29

SKLO+KOVY – ÜVEG+FÉMEK

Zelený odpad je možné vyložiť pred dom od 15:00 deň pred vývozom a do 10:00 v deň vývozu! Zelený
odpad neskoro vyložený nebude odvezený. Musí byť odstránený z ver.priestranstva!
A zöld hulladékot a gyűjtés előtti napon 15:00-tól és a napján 10:00-ig lehet kirakni a ház elé! A késve kirakott
zöld hulladék nem kerül elszállításra. El kell távolítani a közterületről!

ZBER Z JEDNOTLIVÝCH ULÍC PODĽA NASLEDOVNÉHO ROZPISU – BEGYŰJTÉS AZ UTCÁKBÓL A KÖVETKEZŐ BESOROLÁS SZERINT

Po – Hé
ul.Kpt.Nálepku,Družstevná,Kvetná,Tulipánová,Ružová,Fialková,B. Bar- Nálepka, Szövetkezeti, Virág, Tulipán, Rózsa, Ibolya, Bartók B., Jókai,
párny týždeň tóka,Jókaiho,Smetanova, Malá, Čajkovského, Jilemníckeho, Vajanské- Smetana, Csajkovszkij, Kis, Štúr, Jilemnický, Vajanský, Városháza,
P
ho, Radničná, Štúrova, Školská, Trhová, Rázusová
Iskola, Piac, Rázus utca
páros hét
Po – Hé
ul. Jesenského, Lučenecká, I.Madácha, ČSA, 29.augusta, Kukučinová, Jesenský, Losonci, Madách I., Csehszlovák Hadsereg, Augusztus 29.,
nepárny týždeň 1.mája, Mládežnícka, Hlavná, Mocsáryho, Tajovského, Partizánska, Kukučín, Május 1., Ifjúság, Fő, Mocsáry, Tajovský, Partizán, Sznf,
N
Gyári, Puskin, Šverma, Jilemnický, Bástya utca
páratlan hét SNP, Továrenská, Puškinová, Švermová, Jilemníckeho, Baštová
Pi – Pé
ul. Podhradská, Daxnerova, J.Kráľa, L.N.Tolstoja, Odborárska, Várfelső, Daxner, J.Kráľ, L.Ny.Tolsztoj, Szakszervezetek, Bernolák,
párny týždeň Bernolákova, B.S.Timravy, J.Kalinčiaka, Moyzesova, Farská lúka, B.S.Timrava, J.Kalinčiak, Moyzes, Paprét, Malom, Gömöri, Szőlőhegy,
P
Mlynská, Gemerská, Viničná, Tichá, Úzka, Šávoľská cesta
Csendes, Szűk utca, Sávolyi út
páros hét
Pi – Pé
ul. Hviezdoslavova, B.Nemcovej, Kalajová, Jánošíkova, Gorkého, Hviezdoslav, B.Nemcová, Kalajvölgy, Jánošík, Gorkij, Mező, Sport,
nepárny týždeň Poľná, Športová, Obrancov mieru, Železničná, Malocintorínska, J.Bottu, Békevédők, Vasúti, Kistemető, Park, Ján Botto, Kertész, Sládkovič,
N
Hollý utca, Püspöki út
páratlan hét Záhradnícka, Parková, Sládkovičova, Holleho, Biskupická cesta
POZOR: Zelený odpad musí byť uložený do košov, vriec, bední a nesmie obsahovať prímesi komun. odpadu.
Konáre musia byť popílené, zviazané. Odpad môže byť vyložený na verejné priestranstvo len v určených dňoch.
VIGYÁZAT: A zöld hulladék nem keverhető háztartási hulladékkal, és kosárba, zsákba vagy ládába kell rakni.
A gallyakat méretre vágva kell összekötözni. A hulladékot csak az adott napokon szabad kirakni közterületre.

HULLADÉKSZELEKTÁLÁS
A hulladékfajták színes megjelölésük
segítségével történő helyes megkülönböztetését októberi számunkban közöltük. A hulladékszelektálás további tudnivalóiról az alábbiakban olvashatnak.
®
Számos csomagoláson találhatunk egy jobbra-balra mutató
nyilakat ábrázoló képet is. A
Zöld Pont ökoszimbólum arról informál, hogy a termékeket gyártó és forgalmazó cégek egy olyan Zöld Pont hálózat tagjai, amelynek fő célja biztosítani a csomagolási hulladék szelektív
visszagyűjtését, hasznosítását és a lakosság felvilágosítását. Bárki, aki ilyen
védjeggyel ellátott terméket vásárol,
hozzájárul az életkörnyezet állapotának
javításához.
A műanyag csomagolásokon található egy grafikusan
ábrázolt figura is, aki a fölöslegessé vált csomagolást
gyűjtőedénybe dobja.

Mielőtt a szelektív
gyűjtésbe
dobjuk...
LAPÍTSUK
ÖSSZE!

1. A csomagolási hulladékot lapítsa, préselje össze,
nyomja szét. Helyet takarít meg konténerében, s
ezzel pénzt is megtakarít.
2. Az élelmiszer csomagolásokat és az italos
dobozokat ki kell mosni. Nem kell teljesen tisztára,
mert a vízpazarlás nem ökologikus, inkább a bűz, a
rágcsálók és a lehetséges fertőzések elkerülése
érdekében.
Miért fontos a hulladék osztályozása???
ź Csökkentjük a települési szilárd hulladék
mennyiségét,
ź Energiát takarítunk meg,
ź Mérsékeljük a légszennyező anyagok
kibocsátását,
ź Visszaesik a kőolajfogyasztás,
ź Óvjuk környezeti erőforrásainkat, védjük az
erdőket, a természetet, de főleg az emberek
egészségét,
ź Pénzt takarítunk meg.

Az egyes anyagok bomlási ideje a
környezetben, miután kidobásra kerültek
Műanyag
tégelyek
és poharak
50-80 év

Fém
italosdobozok és
konzervdobozok
5-15 év

Műanyag
zacskók
és zsákok
20-30 év

Polisztirol
Papír
Üveg
soha
2-5 hónap
soha, vagy
becslés szerint
Tejes- és
kb. 1000-3000 év
gyümölcsleves
PET flakonok
dobozok
több mint 100 év
6-10 év
A szelektálásról további információk találhatók
(szlovák nyelven) a www.triedime.sk honlapon, amely nemcsak arról nyújt felvilágosítást, hogy melyik hulladékfajta hova tartozik, hanem végigkíséri
a hulladék útját a helyes szelektálást követően is.
Kuzma Gréta, Fülek Város környezetvédelmi
referense

