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Deň učiteľov Pedagógusnap

Dňa 22. marca 2011 sa uskutočnili na Mestskom úrade vo 
Fiľakove mestské oslavy Dňa učiteľov, ktorých sa 
zúčastnili okrem vybraných pedagógov základných a 
materských škôl, základnej umeleckej školy a centra 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta aj 
zástupcovia stredných škôl a špeciálnej základnej školy v 
územnej pôsobnosti Fiľakova. Po milom vystúpení detí z 
materskej školy na Štúrovej ulici sa pedagógom prihovoril 
primátor mesta JUDr. Jaromír Kaličiak, v maďarskom 
jazyku pozdravil prítomných zástupca primátora Ing. 
Róbert Belko. Vyvrcholením osláv bolo aj v tomto roku 
odovzdávanie ďakovných plakiet J.A. Komenského, ktoré 
získali tri výnimočné osobnosti z radov pedagogických 
pracovníkov. Mimo toho, že sú uznávanými učiteľmi vo 
vlastných školách, boli dlhé roky aktívnymi činiteľmi aj 
spoločenského života nášho mesta.
Predstavujem e Vám:
Hilda Jurečeková -  Učiteľka základnej umeleckej školy, 
ktorá v školských službách pôsobí takmer päť desaťročí. Po 
ukončení Konzervatória v Košiciach nastúpila do 
hudobnej školy vo Fiľakove, kde viac rokov zastávala aj 
funkciu zástupkyne riaditeľa. Vychovala generácie 
výborných huslistov, mená Molota, Olšiak sú značkou 
kvality v hre na husliach tak na Slovensku, ako aj v 
zahraničí. Dodnes dosahuje výborné výsledky, jej žiaci 
získali vlani na súťaži Pódium mladých umelcov až tri zlaté 
medaily. Hilda Jurečeková sa v tomto roku dožíva aj 
životnéhojubilea. k čomujej taktiež gratulujeme.
Mgr. M arta  Lukyová -  Absolventka Pedagogickej 
fakulty Univerzity Komenského v  Trnave, ktorá dlhé roky 
pôsobila ako vychovávateľka v Detskom domove 
Pečeňady. Do Fiľakova sa presťahovala v r. 1983. Odvtedy 
učí na prvom stupni základnej školy na Školskej ulici. Je 
uznávaným pedagógom a odborníkom na školstvo. Okrem 
funkcií vykonávaných vo vlastnej škole (predsedníčka rady 
školy, kronikárka školy), viac rokov pracovala aj v komisii 
školstva a taktiež aj v mestskej školskej rade, v ktorých 
zastávala aj vedúce funkcie. Po necelých štyroch 
desaťročiach tvorivej pedagogickej práce zostala aj tesne 

red dosiahnutím dôchodkového veku vitálnou učiteľkou, 
torá sa venuje deťom z  celého srdca a jej ďalšie pôsobenie 

v školských službách bude prínosom pre nás všetkých.
Mgr. Štefan R e isz -V  školských službách pôsobí viac ako 
37 rokov, po ukončení Pedagogickej fakulty v Nitre 
prechodne učil na základných školách v Lučenci a vo 
Veľkých Dravciach. potom nastúpil do ZDŠ s vyučovacím 
jazykom maďarským na Mládežníckej ulici ako učiteľ 
slovenského a ruského jazyka a literatúry. Po otvorení 
novej školy na Farskej lúke bol jedným zo zakladajúcich 
členov pedagogického zboru. Po štyroch rokoch sa vrátil na 
svoje pôvodné pracovisko, kde sa po krátkej dobe stal 
zástupcom riaditeľa školy. Na tejto škole pôsobí dodnes. Je 
pedagógom, ktorý „učí slovami, vychováva príkladom". 
Jeho žiaci sa umiestňujú na popredných miestach aj na 
celoslovenských súťažiach, svojou poctivou prácou a 
osobným životom je  morálnym vzorom pre svojich žiakov 
a kolegov. Táto výnimočná osobnosť sa dožíva v tomto 
roku životnéhojubilea, k čomu taktiež gratulujeme.

y  2011. március 22-én rendezték meg a Fúleki Városi 
T Hivatalban a városi pedagógusnapot, amelyen a város
▼ fenntartói hatáskôrébe tartozó alapiskolák és óvodák,
▼ muvészeti alapiskola és szabadidôkôzpont kiválasztott 
J  pedagógusain kívúl részt vettek a Fúlek terúletén található 
T kôzépisKolák és speciális alapiskola képviselôi is. A Štúr
▼ utcai óvodások kedves fellépését kôvetóen a város
▼ polgárm estere , JUDr. K aličiak Jarom ír szó lt a 
T pedagógusokhoz, magyar nyelven pedig Ing. Belko Róbert
* alpolgármester kôszôntôtte a jelenlévóket. Az únnepség 
T kicsúcsosodását ez évben is a Comenius érdemplakettefí 
t átadása jelentette, amelyet az idén három olyan kiemelkedó
▼ tanár egyéniség vehetett át, akik azonkívúl, hogy a saját 
T iskolájukban elismert pedagógusnak számítanak, évek
* hosszú során át aktív szereplói voltak városunk társadalmi 
y  életének is.
▼ Bem utatjukÔ nôknek:
y  J u r e č e k o v á  H ild a :  A m u v é sz e ti  a la p is k o la  
y  zenepedagógusa, aki kozel ôt évtizede áll az oktatásúgy
▼ szolgálataban. A Kassai Konzervatórium elvégzése után a
▼ fúleki zeneiskolába lépett be, ahol tôbb éven át az 
T igazgatóhelyettesi tisztséget is betôltôtte. Kiváló zenészek 
y  generációit nevelte ki, a Molota, Olšiak nevek a 
y  hegedúiáték terén minôségi védjegynek számítanak mind
▼ Szlovákiában, mind pedig a natárokon túl. Mindmáig
▼ kitúnó eredményeket ér el, tanítványai a Fiatal Múvészek 
T Pódiumán tavaly is három aranyérmet szereztek meg. 
y  Jurečeková Hilda ebben az évben életjubileumát is iinnepli, 
y  amihezszinténgratulálunkneki.
▼ M gr. L u k y o vá  M arta  -  A Komenský Egyetem 
’  nagyszombati pedagógiai karának abszolvenseként hosszú 
y  évek en  át n ev e lô sk ô d ô tt a b e sen y ó p e tó fa lv a i 
y  gyermekotthonban. Fulekre 1983-ban kôltôzôtt. Azóta az
▼ Iskola utcai alapiskola alsó tagozatán tanít. Elismert
▼ pedagógus és oktatásúgyi szakember. A saját iskolájában 
T betôltôtt tisztségeken kívúl (az iskolaszék elnôke, 
’  krónikás) tôbb éven áttagja volt a képviseló-testúletmellett 
y  múkôdô oktatási bizottságnak és a városi iskolaszéknek is,
▼ amelyekben vezetó tisztséget is betôltôtt. A nem egészen
▼ négy évtizeden át végzett alkotó pedagógus munka után, 
T kôzvetlenúl a nyugaíjazása elôtt is megmaradt vitális 
y  tanítónónek, aki teljes szívével oktatja a gyermekeket, és ha 
y  úgy dônt, hogy nem hagyja még el a pedagógusi pályát,
▼ annak mindnyáj an csak ôrúlhetúnk.
T Mgr. Reisz István -  Tôbb mint 37 éve áll az oktatásúgy 
y  szolgálatában, a Nyitrai Tanárképzó Kar elvégzéset 
y  kôvetôen á tm enetileg  a losonci és nagyaaróci
▼ alapiskolákban tanított, majd az Ifjúság utcai magyar
▼ tanitási nyelvú kilencéves alapiskola felsó tagozatára kerúlt 
T mint szlovák nyelv és irodalom — orosz nyeiv és irodalom 
T szakos tanár. Az új papréti alapiskola beindítása után 
J  egyike lett az ottani tanári kar alapító tagjainak. Négy év 
y  múltán visszatért az eredeti munkahelyére, ahol rôvid idó
▼ után igazgatóhelyettes lett. Ebben az iskolában tanít
▼ mindmáig. „Szavakkal tanít, példával nevel". tanítványai 
T elôkelô helyezéseket émelc el az országos sziňtú 
J  versenyeken is, becsúletes munkájával és magánéletével 
y  pedig erkôlcsi példaképként szolgál a diákjainak és
▼ kollégáinak. Ez a kimagasló egyéniség ez évben 
v életjubileumát is únnepli, amihez szintén gratulálunk neki.



H radné múzeum Vás pozýva

na národopisnú výstavu usporiadanú pod názvom „Ľudové 
umenie historického Novohradu“ v Bebekovej bašte 
Fiľakovského hradu. Krásne výšivky, tkaniny, paličkované 
čipky, čepce, kožúšky a iné súčiastky kroja, podobne ako 
bohato zdobené doklady pastierskeho umenia, domáckej 
výroby, ľudového nábytkárstva a hrnčiarstva, ponúkajú 
možnosť hľadania paralel a odlišností v tradičnej 
materiálnej kultúre Slovákov a Maďarov žijúcich na území 
historickej Novohradskej župy. Výstava bude sprístupnená 
do 24. mája.

A Vármúzeum meghívja Ónôket

fiileki vár Bebek-tomyába „A tôrténeti Nógrád
n é p m u v é sz e te “ cím m el m eg ren d eze tt nép rajz  
kiállítására. A díszes nógrádi hímzések, szóttesek, vert 
csipkék, fôkôtôk, kôdmônôk és egyéb viseletelemek 
mellett a pásztormúvészet, a háziipar, a népi bútorok, 
valamint a régió fazekasiparának termékei nyújtanak 
lehetóséget a látogatónak, hogy felfedezhesse a tôrténeti 
Nógrád megye teriiletén élô magy’arok és szlovákok 
hagyományos tárgyi kultúrájának párhuzam ait és 
eltéréseit. Akiállítás m ájus 24-ig tart nyitva.

Žiaci sa budú učiť o geoparku

„Dvadsiate prvé storočie obohatilo slovnú zásobu Palócov 
(etnografická skupina Maďarov) a Slovákov žijúcich v 
južnej časti Banskobystrického vyššieho územného celku o 
nový pojem. Obyvatelia približne sto maďarských a 
slovenských obcí historickej Novohradskej župy používajú 
s dennou pravidelnosťou výraz geopark. Síce dodnes chýba 
zrozumiteľná definícia tohto pojmu, ale toľko už každý vie, 
že sa najčastejšie používa v súvislosti s miestnymi unikátmi 
neživej prírody, a je  jasné aj to, že prostredníctvom tzv. 
geoturizmu môže geopark znamenať nezanedbateľnú 
príležitosť pre zabezpečenie existenčného pozadia ľudí, 
ktorí obývajú jeho územie. To znamená, že sa oplatí ním 
zaoberať, že treba zachrániť toto naše jedinečné geologické 
dedičstvo a z našich detí treba vychovať novú generáciu, 
ktorá cieľavedome chráni svoje životné prostredie. Preto je 
veľmi dôležité, aby sa geologické hodnoty Novohrad -  
Nógrád geoparku dostali aj do vyučovacieho procesu 
našich škôl.“ -  uvádza sa medzi inými v  metodickej 
príručke s podtitulom Základy vyučovania hodnôt živej a 
neživej p rírody  na území Novohrad -  Nógrád 
geoparku.
Metodickú príručku vydalo Združenie právnických osôb 
Geopark Novohrad -  Nógrád v rámci medzinárodného 
projektu Euroregión -  podpora turizmu prostredníctvom 
spoznávania jeho prírody a histórie. Autormi príručky sú 
členovia uvedeného združenia (Ing. Erika Anderková, Ing. 
Zuzana Páleníková, Tamás Koruhely -  HU) a skupina 
praktizujúcich pedagógov základných škôl v Maďarsku a 
na Slovensku (Márta Híves -  HU, PaedDr. Tímea Tankina 
Tóth. Mgr. Žofia Kainráthová, Mgr. Judit Bial, Mgr. Anna 
Szikorová a Mgr. Gertrúda Illéšová) pod vedením 
školského metodika PhDr. Petra Fehéra. Príručka obsahuje 
aj množstvo farebných ilustrácií a fotopríloh, úhľadná 
grafická úprava je  prácou Ing. Lóránta Vargu, preklady 
vykonal Mgr. Jozef Torni. Súčasťou projektu okrem 
prípravy tejto príručky bola študijná cesta pre vyučujúcich 
do vybraných lokalít geoparku, ako aj vyhotovenie 
panelov, ktoré majú predstaviť žiakom naše geologické 
dedičstvo formou putovnej výstavy.
Metodické príručky spolu s pracovnými zošitmi mohli 
prevziať riaditelia základných škôl nášho mesta a okolitých 
obcí v priestoroch vzdelávacieho centra Novohradského 
turisticko- informačného centra vo Fiľakove dňa 16. marca 
z rúk primátora mesta JUDr. Jaromíra Kaličiaka, ktorý ich 
zároveň vyzval, aby vytvorili vo vyučovacom procese na 
svojich školách dostatočný priestor pre spoznávanie

▼ A tanulók a  geoparkról fognak tanulni

▼ „A huszonegyedik század egy új fogalommal gazdagította 
y  a palócság és a Besztercebánya megye déli részén élô 
T szlovákok szókincsét. A  tôrténelmi Nógrád megye kôzel
▼ száz magyarországi és szlovákiai telepiilésén hangzik el 
y  nap mint nap a geopark kifejezés. Bár mindmáig hiányzik a
▼ fogalom kôzérthetô megfogalmazása, annyit már mindenki
▼ tud, hogy leggyakrabban az élettelen természet helyi 
y  látványosságaival kapcsolatosan használjuk, sôt az is 
t nyilvánvalóvá vált, hogy az ún. geoturizmus által a geopark
▼ komoly lehetóséget jelenthet az ott élók egzisztenciális 
y  hátterének biztosításához is. Vagyis érdemes vele
▼ foglalkozni, meg kell védeni ezt az egyedulálló fôldtani 
T ôrôkségiinket, és gyermekeinkból egy kômyezettudatos új 
y  generációt kell nevelnúnk. Ezért nagyon fontos, hogy az
▼ iskolai oktatásban is helyet kapjanak a Novohrad - Nógrád 
T Geopark foldtudományi értékei." -  olvashatjuk tôbbek 
y  kôzôtt abban a módszertani kézikônyvben, amely A
▼ Novohrad -  N ógrád Geopark teriiletén található élô és 
T élettelen term észeti értékek  ok ta tásának  alap jai 
y  alcímmeljelent meg.
▼ A mószertani kézikônyvet a Geopark Novohrad -  Nógrád 
y  Jogi Személyek Társulása jelentette meg az Eurorégió -  a
▼ turizmus fejlesztése természeti értékeinek és tôrténelmi
▼ múltjának megismerése révén c. nemzetkôzi projekt 
y  keretein beliil. Szerzói gárdája a fenti társulás tagjaiból
▼ (Ing. Anderko Erika, Ing. Páleník Zsuzsanna, Koruhely 
T Tamás -  HU) és egy PhDr. Fehér Péter módszertanos által 
y  vezetett, magyarországi és szlovákiai gyakorló alapiskolai
▼ tanárokból (Híves Márta -  HU, PaedDr. Tankina Tóth
▼ Tímea, Mgr. Kainráthová Žofia, Mgr. Bial Judit. Mgr. 
y Szikorová Anna és Mgr. Illéš Gertrúd) állt ôssze. A színes
▼ illusztrációkban és képm ellékletekben bóvelkedó 
T segédkônyv grafikai munkálatait Ing. Varga Lóránt, a 
y  fordítását pedig Mgr. Tomi József végezte el. A projekt
▼ részét képezte a segédkônyv ôsszeállításán kíviil egy 
T tanulmányi kirándulás is, amely során a geopark egyes 
y  kiemelt helyszíneire látogathattak el a pedagógusok,
▼ valamint geológiai ôrôkségiinket a geopark teriiletén 
T m úkôdó iskolák  tanu ló inak  bem utatn i h iva to tt 
y  vándorkiállítás is.
▼ A mószertani kézikônyveket és a veluk párhuzamosan 
y  késziilt munkafuzeteket a város és a kômyezó kôzségek
▼ alapiskoláinak igazgatói március 16-án a Nógrádi
▼ Turisztikai Információs Kôzpont oktatási kôzpontjában 
y  vehették át a város polgármesterétôl, JUDr. Kaličiak
▼ Jarom írtól, aki egyideju leg  felkérte óket, hogy 
T biztosítsanak az iskoláikban folyó oktatásban megfeleló 
y  helyet a geoparkunk egyedulálló geológiai értékeinek 
t megismerésére.



Dôchodcovia oslávili MDŽ A nyugdíjasok nónapot iinncpcltck

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku vo 
Fiľakove si aj tento rok pripomenula Medzinárodný deň 
žien. Vedenie Jednoty odovzdalo milé darčeky 150 svojim 
členkám. Ženám nad 80 rokov dôverníci zaniesli kvety 
podľa potreby až domov.
Vedenie mestskej organizácie týmto ďakuje všetkým 
sponzorom za pomoc a taktiež televízii TV LocAll za 
zverejnenie príspevku v regionálnom vysielaní.
Informácie o našej činnosti a plánovaných akciách Vám 
poskytneme každý utorok od 9.00 do 10.30 hod. v Klube 
dôchodcov. Ivan Bodnár

Úspechy našich mladých umelcov

A Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesuletének fuleki alapszer- 
vezetében ez évben is megunnepelték a Nemzetkôzi 
Nônapot. A vezetôség az egyesiilet 150 tagjának 
kedveskedett ajándékkal. A 80 éven felíili tagoknak a 
bizalmiak sziikség szerint házhoz is vitték a virágokat.
Az alapszervezet vezetósége ezúton mond kôszônetet a 
szponzorok támogatásáért, illetve a LocAll TV-nek a 
regionális adásban lekôzôlt felvételért.
Tevékenységiink és tervezett rendezvényeink felól további 
információk szerezhetôk minden kedden 9.00 és 10.30 óra 
kôzôtt a nyugdíjasok klubjában. Bodnár Iván

Fiatal múvészeink sikerei

V 14. ročníku celoslovenskej súťaže výtvarných prác 4
NOVOROČENKY 2011 v Rimavskej Sobote získali vo i  
svojich kategóriách za svoje dielka ocenenia nasledovní 4 
žiaci: 3. miesto BorbálaNEMETH (pg. F. Mráz), 2. miesto * 
Tatiana JALOVIAROVÁ. Čestnými uznaniami boli a 
ocenené Bettina Ferenczová a Dana Grešinová (pg. J. 4 
Bialová). a
V XVII. ročníku medzinárodného bienále grafiky v poľskej 4 
Toruni z 9.500 prác zo 43 krajín celého sveta získali čestné A 
uznania nasledovní žiaci: Eva LIGARTOVÁ, Dávid * 
VACULČIAK (pg. J. Bialová). Bálint KAKUK (pg. F. * 
Mráz) a za prípravu žiakov i obaja pedagógovia, a

V 1. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže ..Živá 4
história" v maďarskom meste Salgótarján získala 1. miesto a 
vo svojej kategórii Vivien KÔRMENDI za pôsobivú 4 
kresbu tušom (pg. F. Mráz). A

A Rimaszombatban megrendezett ÚJÉVKÔSZÔNTÓK 
2011 országos képzômuvészeti verseny 14. évfolyamában 
az alábbi tanulóink szerepeltek sikeresen: 3. helyezés: 
NEM ETH Borbála (pg. M ráz F .), 2. helyezés: 
JALOVIAROVÁ Tatiana. Elismeró oklevelet kaptak 
Ferenczová Bettina és Grešinová Dana (pg. Bialová J.). 
A lengyelországi Torunban megrendezett nemzetkôzi 
grafikai biennálen a világ 43 országából érkezett 9 500 
munka kôziil LIGARTOVÁ Eva, VACULČIAK Dávid (pg. 
Bialová J.), KAKUK Bálint (pg. Mráz F.) tanulóink 
munkáit, valamint mindkét felkészító pedagógust is 
elismeró oklevélleljutalmazták.
A magyarországi Salgótarjánban „Eló tôrténelem“ címmel 
megrendezett nemzetkôzi képzômuvészeti verseny 1. 
évfolyamában 1. helyezést ért el tusrajzával KÔRMENDI 
Vivien (pg. Mráz F.).

Park  bude oveľa k ra jš í ... Sokkal szebb lesz a p a r k ...

V marci boli začaté stavebné práce v rámci projektu 
,.Revitalizácia mestského parku vo Fiľakove". Počas 
rekonštrukcie parku budú opravené staré chodníky, bude 
vybudovaná cyklotrasa v zadnej časti parku vedľa 
železničnej trate, ale počas prestavby sa vybudujú aj ďalšie 
spevnené plochy, tzv. promenáda a nové detské ihrisko. V 
rámci prestavby mestského parku budú vybudované a 
opravené chodníky s celkovou výmerou nad 7300 m2, budú 
osadené nové kandelábre verejného osvetlenia a 
umiestnené nové prvky drobnej architektúry. Výrub 
stromov je  vykonaný na základe platného rozhodnutia a na 
základe dendrologického prieskumu. Vyrúbané stromy boli 
staré, choré a vyschnuté a už nespĺňajú svoju estetickú 
funkciu. Jedince topoľa boli staré s priemerným 
zdravotným stavom, ale rastú v blízkosti plánovaného 
ch odn íka  a o d lam o v an ie  konárov  p red stav u je  
nebezpečenstvo pre život a zdravie človeka. V tejto časti 
bude vykonaná náhradná výsadba na základe rozhodnutia, 
budú vysadené stromy, a to exemplármi o výške cca 250 
cm, resp. s obvodmi kmienkov 12-14 cm.

T Március óta folynak az építési munkák a „A fuleki városi 
y  park revitalizációja“ megnevezésú projekten beliil. A park 
T rekonstrukciója során felújításra keriilnek a régi járdák, 
T kerékpárút épúl a park hátsó részében a vasút mellett, 
T ugyanakkor az átépítés során a park további sétányokkal, 
T ún. promenádokkal és új gyennekjátszótérrel is bôvíil. A 
v városi park átépítésének keretén beliil tôbb mint 7300 m2- 
T nyi ôsszteriiletú járda épiil, ill. keriil kijavításra, megújul a 
T kôzvilágítás, új lámpaoszlopok és a kômyezetarchitektúra 
y  új elemei lesznek elhelyezve. A fák kivágása érvényes 
T hatósági határozat és dendrológiai vizsgálat alapján 
y tórténik. A kivágott fák elôregedett, beteg és kiszáradt 
T állapotúak voltak, és már nem tôltôtték be esztétikai 
y funkciójukat sem. A topolyafák is ôregek voltak, s bár 
T állaguk átlagos volt, a tervezett járdák kôzelében álltak, és a 
y letôredezô ágak baleset- és életveszélyt jelentenének az ott 
T sétáló emberekre. Ezen a részen a határozat alapján 

pótkiultetésre keriil sor, új -  kb. 250 cm magas, 12-14 cm 
t átmérôjú -  fák szegélyezik majd a járdákat.

Pozor ! Termín úhrady miestneho poplatku za 
komunálny odpad už up ly n u l!

Posledným termínom úhrady tohto druhu poplatku alebo 
jeho 1. splátky bol deň 3 1.03.2011. Tento termín už uplynul 
a preto touto cestou žiadame tých poplatníkov, ktorí ešte 
dodnes záväzok nevyrovnali, aby tak učinili čím skôr.

a Figyelem ! A kommunális hulladékért já ró  illeték 
4 befizetésének h atárideje m ár le te lt!
A Az illeték-, ill. az 1. részlet befizetésének utolsó napja 
a 2011.03.31. volt. Mivel ez a határidó letelt, ezúttal kérjiik 
A azon illetékfizetóket, akik még nem tettek eleget fizetési 
a kôtelezettségiiknek, hogy azt minél elôbb teljesítsék.



Krátke správy o rozvoji mesta a jeho blízkeho okolia Város- és régiófejlesztési hírmozaik

Investičné rozvojové aktivity mesta A város fejlesztésitevékenységei, beruházások

-  V rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK 
2007-2013 prebieha implementácia projektu s názvom 
..Palócka cesta, kom plexné rozvíjanie spoločnej 
tematickej trasy s orientáciou na návštevníkov". Vďaka 
ú sp e šn é m u  p ro je k tu  sa  z v e ľ a ď u je  n á d v o rie  
Novohradského turisticko-inform ačného centra vo 
Fiľakove, vytvára sa tzv. ..Dvor remesiel", z  ktorého bude 
zabezpečený bezprostredný prístup aj do novozriadenej 
Palóckej galérie. Plánované ukončenie projektu je august 
2011.
-  V rámci Regionálneho operačného programu (ROP-1.1- 
2009/1 MVaRR SR) prebieha realizácia úspešného 
projektu s názvom ..Skvalitnenie vzdelávacieho procesu 
prostredníctvom modernizácie a  obnovy ZS Školská 1, 
Fiľakovo”. Implementácia projektu sa uskutočňuje od 
marca 2010 do konca mája 2011.
-  V rámci Regionálneho operačného programu (ROP-4.1 a- 
2009/1 MVaRR SR) prebieha realizácia úspešného 
projektu „Vytvorenie centra environmentálnej výchovy
-  revitalizácia Mestského parku  vo Fiľakove”. Cieľom 
projektu je  revitalizácia, obnova verejného priestranstva, 
rekonštrukcia chodníkov, verejného osvetlenia a doplnenie 
drobnej architektúry v mestskom parku, rekonštrukcia 
miestnej komunikácie na ul. SNP a riešenie autobusovej 
zastávky. Implementácia projektu sa uskutočňuje od júna 
2010 do konca septembra 2011.
-  V rámci Regionálneho operačného programu (ROP-3.1 
a-2009/1 MVaRR SR) prebieha realizácia úspešného 
projektu ..Rekonštrukcia a modernizácia pamäťovej a 
fondovej inštitúcie, udržateľné využitie Hradného 
múzea vo Fiľakove". Cieľom projektu je  zveľadenie 
výstavných priestorov oddelenia Mestského vlastivedného 
múzea. Implementácia projektu sa uskutočňuje od júna 
2010 do septembra 2011.
-  V rámci Programu cezhraničnej spolupráce MR -  SR 
2007-2013, projektu s názvom „Rozvoj in fraštruk túry  
Novohrad -  Nógrád geoparku“ v areáli Fiľakovského 
hradu bola vybudovaná paleontologická expozícia v 
priestoroch bývalej kazematy a obnovený náučný chodník 
s informačnými tabuľami. Implementáciu projektu na 
území SR zabezpečovalo Z.p.o. Geopark Novohrad -  
Nógrád so sídlom vo Fiľakove. Projekt sa skončil 31. 
januára 2011.
O neinvestičných projektových aktivitách mesta budeme 
informovať v ďalšom čísle Fiľakovských zvestí.

-  A Határon Átnyúió Egyiittmúkodési Program HU- SK 
2007-2013 keretén belúl még 2009. szeptemberében

| elkezdôdôtt a „Palóc Ut, kozos tem atikus útvonal 
komplex látogatóbarát fejlesztése“  elnevezésú projekt 
megvalósítása. A projektnek kôszônhetóen valósul meg 

’ tôbbek kôzt a fiileki Nógrádi Turisztikai Információs 
Kôzpont „Mesterségek udvará”-nak kialakítása, amelybôl 
kôzvetlen belépés lesz biztosítva a Palóc Galériába is. A 

’ projekt befejezése 2011 augusztusáravantervezve.
-  A Regionális Operációs Program (ROP-1.1-2009/1 
MVaRR SR) keretén belúl valósul meg „Az oktatási 
folyamat minóségének javítása a fiileki Iskoia utcai 
alapiskola modernizációjával és felújításával" címú 
sikeres pályázat. A projekt megvalósitása 2010 márciusától

’ 2011 májusáigfogtartani.
-  A Regionális Operációs Program (ROP-4.1 a-2009/1 
M V aR R  S R ) k e re té n  b e lú l  v a ló s u l  m eg  az 
..Environmentális nevelési kôzpont létrehozása -  a fiileki 
városi park  revitalizációja" cimú sikeres pályázat. A

' projekt célja a kôzterúlet revitalizációja és felújítása, a 
i járdák és a kôzvilágítás helyreállítása, valamint kúltéri
■ elemek elhelyezése a városi park terúletén, a SNP utca 
' járdájának felújítása és az autóbuszmegálló egy részének 
' megoldása. A projekt megvalósítása 2010 júniusától 2011
■ szeptember végéig fog tartani.
' -  A Regionális Operációs Program (ROP-3.1 a-2009/1 
, MVaRR SR) keretén beliil valósul meg a „Kôzgyújteményi 

intézmény rekonstrukciója és modernizációja, a Fiileki 
Vármúzeum fenntartható hasznosítása". A projekt célja 

, a V árosi H onism ereti M úzeum  kiállítóterm einek 
' fejlesztése. A projekt megvalósítása 2010 júniusától 2011 
| szeptember végéig fog tartani.
, -  A Határon Átnyúió Egyuttmúkôdési Program HU- SK 
’ 2007-2013 keretein belúl megvalósuló „A Novohrad -  
’ N ógrád G eopark  in fra s tru k tú rá ján ak  fejlesztése“
, elnevezésú projektnek kôszônhetóen a Fúleki vár terúletén, 
’ annak egyik foldalatti helyiségében kiépítésre kerúlt a 
[ paleontológiai bemutatóhely és az információs táblákkal 
, egyútt megújult a vár terúletén található tanôsvény. A 
’ projekt megvalósítója Szlovákia terúletén a fúleki 
’ székhelyú Geopark Novohrad-Nógrád JSZT. A projekt 
. 2011.január 3 1-énértvéget.
’ A város nem beruházási projekt-aktivitásai felól a Fúleki 
[ Hirlap kôvetkezó számában informálunk.

FIĽAKOVSKÉZYESTI-FCLEKIHÍRLAP mesačník samosprávy -  Onkormányzaii havilap
Vychádza posledný deň v mesiaci, redakčná uzávierka 25. deň v mesiaci. Megjelenik a liónap utolsó napján, lapzárla a hónap 25. napján.
Vydáva -  kiadja : Mesto Fiľakovo Város, Radničná 25. Fiľakovo. IČO: 00 316 075. tcl./fax: 047/4381001. c-mail: mesto@filakovo.sk, Séftedaktor -  fószcrkesztô: 
PhDr. Feliér Peter, zástupca šéfredaktora- fBszerkcsztô-helyettes: Cifcrová Iveta;
Nakladateľstvo -  kiadóvállalat: BENETON s.r.o.. Kolonáda 5,984 01 Lučenec: Rozširuje -  terjeszli: Mestský úrad -  Városi Hivatal Fiľakovo. Radničná 25 v počte 1100 
výtlačkov - 1 100 példánvban, bezplatne -  ingyenesen; Reg. č. MK SR -  SZK KM reg. sz.: EV 3379/09. Autorské práva vyhradenejSzerzôi jog fenntartva. ISSN 1336 6521

01.04. Koncert skupina EDDA Majdnem -SLOVAKIA REVITEL BÁND
08.04. Svetový deň Rómov

15.04. Výroba veľkonočných kraslíc 
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25.Ó4. .Palócka Veľká noc" na Fiľakovskom hrade
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04.29. Májfaállitás
04.30. Tematiku* klrándulás

6.30 éra Szervezô: KOHÁRY PT
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