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Fiľakovo a Novohrad -  Nógrád Geopark v Bratislave

18. januára 2012 prebehli významné rokovania v záujme 
rozvoja nášho mesta a regiónu na Ministerstve dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, a následne aj na 
Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave, kde sa 
rokovalo o rozvoji turizmu, ako potenciálnom zdroji 
hospodárskeho napredovania, ako aj o aktuálnych 
projektoch mesta Fiľakovo. Na rokovaniach sa zúčastnila 
Ing.arch. Erika Anderková, odborný garant územného 
plánovania a regionálneho rozvoja mesta Fiľakovo, ako 
predsedníčka Združenia právnických osôb Geopark 
Novohrad-Nógrád. Nasle- 
dujúci deň, 19. januára 
spoločne s pracovníčkou 
Novohradského turisticko- 
i n f o rm a č n é h o  c e n t r a ,
Denisou Pócsaovou repre
zentovala Novohrad-Nógrád 
geopark a mesto Fiľakovo 
ako slovenské  centrum  
geoparku, na cestovateľ
skom veľtrhu ITF Slova- 
kiatour.Na veľtrhu sa pred
stavilo 405 vystavovateľov z 
21 krajín a na súbežne 
prebiehajúcom  gastrono
mickom veľtrhu Danubius 
Gastro reprezentovalo svoju 
ponuku 321 vystavovateľov z 9 krajín. Bohatý štvordňový 
program si nenechalo ujsť 72764 návštevníkov zo Slovenska 
i susedných krajín, v rámci ktorého mohli spoznať aj 
jedinečnú ponuku nášho užšieho domova - Novohrad- 
Nógrád geoparku a Hradného múzea vo Fiľakove.

Fiilek és a Novohrad -  Nógrád Geopark Pozsonyban

V áros- és ré g ió fe jle sz té s i szem pon tbó l fontos 
tárgyalásokra kerult sor 2012. január 18-án Pozsonyban a 
Szlovák K ôztársaság K ôzlekedési, Építésugyi és 
Régiófejlesztési Minisztériumában, majd a Szlovák 
Kôztársaság Kômyezetvédelmi Minisztériumában, ahol 
terítékre kerult a turizmusfejlesztés mint lehetséges 
gazdasági eróforrás és Fiilek Város aktuális pályázatai. A 
tárgyalásokon Anderko Erika mérnôknó, Fiilek Város 
teriiletrendezési és régiófejlesztési szakértóje mint a 
Geopark Novohrad-Nógrád Jogi Személyek Társulásának 

a a p sie  elnôke vett részt, aki 
másnap, január 19-én az 
ITF Slovakiatour idegen- 
f o rg a lm i  k i á l l í t á s o n  
képviselte a Novohrad -  
N ógrád  G eoparko t és 
annak szlovákiai kózpont- 
ját Fuleket, egyutt Pócsa 
D e n isá v a l a N ó g rá d i 
Turisztikai Inform ációs 
Kôzpont munkatársával. A 
kiállításon 21 ország 405 
kiállítója, az ezzel párhuza- 
m osan zajló D anubius 
G astro  g asz tro n ó m ia i-  
kiállításon 9 ország 321 
k iá l l í tó ja  v e tt  ré s z t .  

A négynapos rendezvényen 72764 szlovákiai és kulfôldi 
látogató fordult meg, akik a gazdag program keretén belul 
megismerkedhettek szúkebb hazánk, a Novohrad -  
Nógrád Geopark és a Fúleki Vármúzeum egyedi 
kínálatávalis.

Upozornenie pre rodičov

Školský úrad vo Fiľakove upozorňuje rodičov, ktorí 
nesplnili svoju povinnosť týkajúcu sa zápisu detí do 1. 
ročníka základnej školy v termíne určenom riaditeľom 
školy, aby tak učinili v náhradnom termíne najneskoršie do 
15. februára 2012. Mesto Fiľakovo ako zriaďovateľ 
základných škôl je oprávnené v zmysle svojho všeobecne 
záväzného nariadenia kontrolovať dodržiavanie tejto 
povinnosti a je oprávnené uložiť pokutu až do výšky 
331,50 € v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási 
dieťa na povinnú školskú dochádzku.

Figyelmeztetés a sztilók részére

A Fiileki Taniigyi Hivatal figyelmezteti a szúlóket, akik 
nem teljesítették a gyermekuk alapiskola 1. osztályába 
tôrténó beíratásával ôsszeftiggó kôtelességuket az igazgató 
által meghatározott idópontban, hogy tegyék azt meg 
pótterminusban legkésóbb 2012. február 15-ig. Fiilek 
Város mint iskolafenntartó jogosult a vonatkozó általános 
érvényu elóírása értelmében ellenórizni a jeleň kôtelesség 
betartását, és bírságot kiszabni 331,50 €-ig terjedó 
ôsszegben az esetben, ha a szúló nem jelentette be a 
gyermekét akôtelezó iskolalátogatásra.

Nový asfaltový koberec

V programovom rozpočte na rok 2012 vedenie mesta 
vyčlenilo finančné prostriedky v rámci aktivity ..Výstavba 
miestnych komunikácií“ na rekonštrukciu a modernizáciu 
ulice Jesenského a časti ulice Moyzesova. Uvedené 
miestne komunikácie majú byť povrchovo upravené 
novým asfaltovým kobercom o celkovej výmere 3756 m2.

Új aszfaltszónyeg
A 2012-es év kôltségvetésében a város vezetése 
pénzeszkôzôket biztosított a „Helyi utak építése“ fejezeten 
belul a Jesenský utca és a Moyzes utca egy részének 
felújítására és modemizálására. Az említett helyi utakra új 
aszfaltszónyeg kerul 3756 m2 kiterjedésben. A munkák 
megvalósítására versenypályázat keretein belul keriil sor,
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Na realizáciu prác bola vyhlásená verejná súťaž uverejnená 
vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. O verejnú 
prácu prejavili záujem desiati uchádzači, medzi ktorými 
boli aj také renomované stavebné spoločnosti ako 
STRABAG s.r.o. a SKANSKA SK a.s. so sídlom v 
Bratislave.Víťazom procesu verejného obstarávania sa 
stala RENOVIA s.r.o.- výstavba a oprava cestných 
komunikácií Zvolen, ktorá predložila najvýhodnejšiu 
ponuku. Realizačné náklady sú vo výške 89.763 EUR v 
zmysle navrhovanej zmluvnej ceny. Stavebné práce sa 
začnú v jarných mesiacoch, pravdepodobne v apríli v 
závislosti od ustálenia a zlepšenia poveternostných 
podmienok a po ukončení prípravných prác.

amely a K ôzbeszerzési Hivatal kôzlônyében lett 
meghirdetve. Tíz jelentkezó jelezte érdeklódését, kôztuk 
olyan neves építóipari cégek is, mint a STRABAG s.r.o. és a 
SKANSKA SK a.s. Pozsonyból. A kôzbeszerzési eljárásból 
a zólyomi útépító és -javító RENOVIA s.r.o. cég kerult ki 
gyóztesen, amely a legelónyôsebb ajánlatot tette. Ajavasolt 
szerzódéses ár értelmében a megvalósítás kôltségei 89.763 
eurót tesznek ki. Az építési munkák a tavaszi hónapokban 
kezdódnek, nagy valószínuséggel áprilisban, az idójárási 
kôrulmények állandósulásától és javulásától fiiggoen és az 
elókészuleti munkák befejezését kôvetóen.

Oznámenie o zverejnení zoznamu daňových dlžníkov 
k 31.12.2011 

Posledná výzva pre neplatičov !

Vedenie mesta Fiľakovo oznamuje širokej verejnosti, že aj 
v roku 2012 zverejní zoznam všetkých daňových dlžníkov, 
u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2011 daňový 
nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160,00 eur a u 
právnickej osoby 1.600,00 eur. Vyzývame preto opäť 
všetkých neplatičov, ktorí si ešte nesplnili svoju daňovú a 
poplatkovú povinnosť voči správcovi dane a poplatku za 
uplynulé obdobie, aby tak urobili najneskôr do doby 
zverejnenia zoznamu, pretože následne po zverejnení 
zoznamu mesto poverí priamo súdneho exekútora na 
vymáhanie nedoplatkov.

Értesítés az adósok listá j a 2011.12.31-i állásának 
nyilvánosságra hozásáról Utolsó felhívás a 

nemfizetôk részére !

Aváros vezetése értesíti a nagykôzônséget, hogy a 2012-es 
évben is nyilvánosságra hozza azon adósok listáját, akiknél 
az adóhátralék 2011.12.31 -hez meghaladta a fizikai 
személyek esetében a 160,00 eurót, valamint a jogi 
személyeknél az 1.600,00 eurót. Felhívjuk ezúttal ismét 
valamennyi nemfizetó figyelmét, hogy akik még nem 
teljesítették adó- és illetékfizetési kôtelezettséguket az adó- 
és illetékgondnokkal szemben az elmúlt idószakért, tegyék 
azt meg legkésóbb a lista kôzzétevéséig, ugyanis ezután a 
város bírósági végrehajtót bíz meg az adósságok 
behaj tásával.

Rozšírenie kamerového systému v meste

Mestská polícia vo Fiľakove oznamuje, že bol rozšírený 
kamerový monitorovací systém v našom meste o ďalšie 3 
kamery. Toho času sú v meste monitorované ulice 8 
kamerami. Jedna pred mestským úradom, kde 
kamera okrem parkoviska sníma aj Trhovú 
ulicu. Druhá kamera sa nachádza pri OD Billa, 
tretia je umiestnená na budove inkubátora.
Štvrtá kamera sníma Biskupickú ulicu a okolie 
pred OD Lidl. Piata sa nachádza na Podhradskej 
ulici a šiesta na autobusovej stanici. Siedma 
kamera je  umiestnená priamo v parku a ôsma sa 
nachádza na ulici Farská Lúka. K takémuto rozšíreniu 
systému z pôvodných piatich kamier došlo vďaka 
úspešnému projektu, ktorý bol spolufinancovaný z 
prostriedkov EÚ s účasťou mesta v objeme 20 % z 
poskytnutej sumy. Mesto aj v budúcnosti naďalej plánuje 
rozširovať kamerový systém, ktorý vo významnej miere 
napomáha pri bezpečnosti a ochrane našich občanov a ich 
majetku.

Bóviilt a városi kamera rendszer

A Fuleki Városi Rendórség tudatja, hogy bóvítve lett a 
térfigyeló kamera rendszer városunkban további 3 kamera 
által. Jelenleg a város utcáit 8 kamera monitorozza. Egy a 

Városi Hivatal elôtt, amely a parkolón kívúl 
figyeli a Piac utcát is. A másik kamera a Billa 
bevásárlókôzpontnál található, a harmadik a 
vállakozói inkubátor épuletén van elhelyezve. A 
negyedik kamera a Puspôki utcát és a Lidl 
bevásárlókôzpont kômyékét figyeli. Az ôtôdik 
kamera a Várfelsô utcában, a hatodik pedig a 
buszállomáson található. A hetedik kamera 

elhelyezve, a nyolcadik pedig a Papréten található. Az 
eredetileg ôt kamerából álló rendszer ilyen bôvítésére egy 
sikeres EU-s projekt által kerult sor, amelyben a város 20%- 
os ônrésszel vett részt. A város tervei kôzôtt a jôvóben is 
szerepel a kamera rendszer további bôvítése, mert az 
jelentôs mértékben segíti a polgárok és vagyonunk 
biztonságát és védelmét.

„Etudy z dreva XII. -  Drevené hračky“

Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo v spolupráci s 
Lesníckym a drevárskym múzeom zo Zvolena výstavu pod 
názvom „Etudy z dreva XII. - Drevené hračky“ v 
priestoroch Mestského vlastivedného múzea na Hlavnej 
ulici. V rámci súťaže Etudy z dreva, organizovanej 
Lesníckym a drevárskym múzeom, prebehla v roku 2010 
súťaž na tému „Naj... drevená hračka“ už po piaty krát. Do

„Faetudôk XII. -  Fajátékok“

A Fuleki Vármúzeum a zólyomi Erdészeti és Faipari 
Múzeummal egyuttmukôdve rendezte meg a „Faetudôk 
XII. -  Fajátékok" c. kiállítását a Városi Honismereti 
Múzeum Fó utcai termeiben. Az Erdészeti és Faipari 
Múzeum által meghirdetett Faetudôk elnevezésú országos 
pályázat keretében 2010-ben ôtôdik alkalommal hirdették 
meg a„Leg... fajáték“ címú versenyt, melybe 91 alkotó
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súťaže bolo prihlásených 202 kusov drevených hračiek od 
91 autorov, súťažilo sa v dvoch kategóriách, v kategórii 
sériovo vyrábaných hračiek a v kategórii originálov a 
prototypov. „Návštevníci sa na výstave môžu stretnúť s 
tradičnými hračkami vychádzajúcimi z ľudových tradícií, 
ako sú koníky, konské záprahy, rôzne zvieratká, autíčka i 
vláčiky. Môžu sa presvedčiť ako sa v dreve dajú stvárniť 
moderné dopravné prostriedky i rôzne hojdacie hračky. 
Majú možnosť overiť si ako mnohí tvorcovia využili drevo 
na výrobu rozmanitých skladačiek, stavebníc, labyrintov i 
hlavolamov“ - predstavuje exponáty kurátorka výstavy 
Ing. Bc. Mária Rošková. Iniciátormi usporiadania reprízy 
výstavy vo Fiľakove boli pedagógovia miestnej Strednej 
odbornej školy, študentom ktorej bolo porotou v kategórii 
prototypov udelené uznanie. Výstava bude sprístupnená 
do 23. marca 2012 od utorka do piatka denne od 8,00 do 
16,00.

ôsszesen 202 darab fajátékot nevezett be. Amegmérettetés 
két kategóriában zajlott. A sorozatgyártmányok és az 
egyedi játékok illetve prototípusok kiilôn versenyeztek. „A 
kiállításon lovacskákat, lovas fogatokat, kulônbôzô 
állatkákat, autókat és vonatokat mutatunk be, tehát olyan 
hagyományos játékokat, melyek a népi hagyományokra 
építenek. A látogatók megbizonyosodhatnak továbbá arról 
is, hogy fából modem jármúvek modelljei és hinták is 
elkészíthetôk. Megismerkedhetnek az egyes alkotók 
kirakójátékok, labirintusok és fejtôrôk tervezésénél 
megvalósított fahasználatával“ -  mutatja be a kiállítás 
anyagát Mária Rošková mérnôknô, a tárlat kurátora. A 
kiállítás reprízének fiileki megszervezését a helyi 
szakkôzépiskola tanárai kezdeményezték. A tanintézet 
diákjai a prototípusok kategóriájában elnyerték ugyanis a 
szakmai zsuri dicséretét. A kiállítás 2012. március 23-ig 
látogatható keddtól péntekig naponta 8,00 és 16,00 kôzôtt.

Najlepší športovci A legjobb sportolók

Dňa 25. januára 2012 hodnotila 
Komisia školstva, mládeže a 
š p o r t u  p r i  M e s t s k o m  
zastupiteľstve vo Fiľakove 
najlepších mladých športovcov 
mesta za rok 2011. Ocenení boli: 
K ris tiá n  M okoš (p re te k y  
automobilov), Patrik Flachbart 
(kolky), A lexander Szamoš 
(šach) a Gregor Varga (futbal). 
Diplomy a ďakovné plakety 
prevzali z rúk primátora mesta 
JUDr. Jaromíra Kaličiaka za 
prítomnosti zástupcu primátora 
Ing. Róberta Belka a predsedu 
komisie Bc. Františka Mojzeša.

2012. január 25-én a Fiileki 
V árosi K épv ise lô -testu le t 
m ellett múkôdó O ktatási, 
Iíjúsági és Šport Bizottság 
értékelte a 2011. év legjobb 
sportolóit. D íjazva lettek: 
M o k o š  K r i s t i á n  
(autóversenyzés), Flachbart 
P a t r i k  ( t e k e ) ,  S z a m o š  
Alexander (sakk) és Varga 
G r e g o r  ( f u t b a l l ) .  A z  
okleveleket és plaketteket 
JUDr .  Ka l i č i ak  J a r omí r  
polgárm ester adta át Ing. 
Belko Róbert alpolgármester 
és Bc. M ojzeš F rantišek 
bizottsági elnôk jelenlétében.

O našej škole...

Naša škola má v tomto školskom roku za sebou nielen 
všedné vyučujúce dni, ale aj dni, ktoré sa líšia od tých 
obyčajných. Taký bol napríklad Medzinárodný deň 
školských knižníc. Hlavným cieľom tejto súťaže je 
vymyslieť rôzne aktivity tak, aby všetci žiaci pracovali s 
knižným fondom školskej knižnice a aby táto aktivita bola 
čo najzaujímavejšia. Výsledok nášho úsilia: z 304 
prihlásených školských knižníc 8. miesto v rámci 
Slovenska.
Ani na ďalšie úspechy sme nečakali dlho. Naše dievčatá sa 
v zložení G. Ficková, A. Olšiaková a M. Gallová stali po 
prvýkrát majsterkami okresu v stolnom tenise a postúpili na 
majstrovstvá kraja, ktoré sa budú konať koncom februára v 
Kalinové. Chlapčenské družstvo sa tiež nedalo zahanbiť a v 
zložení J. Berko, T. Gál, P. Mede a T. Gracza obhájili titul 
vicemajstrov okresu naozaj v silnej konkurencii, v ktorej 
našli len premožiteľa s registrovanými hráčmi.

ZŠ s VJS Farská lúka

Iskolánkról...

Iskolánk a jeleň tanévben sem csupán szurke tanítási 
napokat élt meg, voltak olyanok is, amelyek nem 
számítottak mindennapinak. Ilyen volt pl. az Iskolai 
Kônyvtárak Nemzetkôzi Napja. Ez a verseny azt tužte ki 
céljául, hogy a lehetó legérdekesebb aktivitások által 
minden tanulo kapcsolatba keriiljôn az iskolai kônyvtár 
kônyvállományával. Igyekezetunk eredménye: 304 iskolai 
kônyvtár kôziil szlovákiai viszonylatban a 8. helyen 
végeztunk.
Atovábbi sikerek sem sokáig várattak magukra. Lányaink - 
G. Ficková, A. Olšiaková és M. Gallová -  elsó alkalommal 
nyerték meg a járási asztalitenisz bajnokságot, és így 
továbbjutottak a keriileti fordulóba, amely február végén, 
Kálnón kernl megrendezésre. A fíúk se maradtak 
szégyenben. Csapatuk - J. Berko, T. Gál, P  Mede és T. 
Gracza - megvédte az eddigi járási második helyezést, és 
csak egy regisztrált játékosokból álló csapattal szemben 
maradt alul.

Papréti Szlovák TaimyelvuAI
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Z úspechov nášho centra voľného času

Koncom minulého roka sa prvýkrát konala Celoštátna 
prehliadka tvorivých choreografií folklórnych súborov, 
ktorej cieľom bolo hodnotenie a ocenenie scénickej tvorby 
domácich maďarských folklórnych súborov. Na celoštátnu 
súťažnú prehliadku, realizovanú v Sládkovičove, zo 
štyroch regionálnych kôl postúpilo celkom 10 choreografií, 
v kategórií detských, mládežníckych a dospelých FS. Naše 
mesto, a zároveň aj náš región, reprezentovali dve scénické 
tvorby; choreografiu Attilu Agócsa a Polli Agócs pod 
názvom Gemerské tance stvárnil mládežnícky folklórny 
súbor Rakonca, kým tvorbu Norberta Vargu a Lie Vargovej, 
pod názvom Tance z  Jobbágytelke, predstavil detský 
folklórny súbor Malá Rakonca. Táto choreografia získala 
tretie miesto Celoštátnej prehliadky tvorivých choreografií 
folklórnych súborov.

-cvč-

Šach

V uplynulých týždňoch sa znovu rozbehli ligové súťaže a 
mládežnícke turnaje v šachu.
Šachový Klub FTC Fiľakovo, v súčasnosti už pôsobiaci v 
Mestskom kultúrnom stredisku, dosiahol na jeseň veľmi 
pekné výsledky. Deklasoval Banskú Bystricu, cenné 
víťazstvá si priniesol z dvoch zápasov zo Žiliny, remizoval 
s Liptovským Mikulášom. Líderskú pozíciu potvrdil 
dvoma domácimi víťazstvami nad mužstvami z druhej 
polovice tabuľky. Pred Čadcou má na čele náskok 3 body. B 
mužstvo vlani postúpilo do tretej ligy a z 18 mužstiev je na 
5.-6.mieste.Veľmi pekne obstála aj naša mládež, keď na 
dorasteneckých majstrovstvách kraja obsadili 3. miesto. Na 
oblastných m ajstrovstvách jednotlivcov žiakov a 
dorastencov zase obsadili vo všetkých chlapčenských 
kategóriách 1. a 2. miesto. Tak ako po iné roky, aj v tomto 
súťažnom ročníku šach vedie osvedčené trio Mgr. Peter 
Klein, Ing. František IlkoviČ a Alexander Szamoš.

-PK-

Kolky

Ako už býva zvykom, aj na začiatku tohto roka 
zorganizoval kolkársky oddiel FTC KO Fiľakovo 
novoročný turnaj o „Pohár primátora mesta Fiľakovo“. Bol 
to už 18. ročník súťaže za účasti 14 družstiev zo Slovenska 
a Maďarska v počte 56 hráčov. Putovný pohár odnieslo 
družstvo kolkárov ŽP Šport Podbrezová 1, kým v 
jednotlivcoch vyhral hráč FTC KO Fiľakovo Ing. 
Alexander Šimon.

Szabadidôkôzpontunk sikerei kôzul

A tavalyi év végén elószôr kerult megrendezésre az 
Országos Koreográfiai Szemle, melynek célja a hazai 
m agyar nép táncegyuttesek  színpadi alkotásainak  
értékelése és rangsorolása volt. A négy teruleti elódôntóról 
ôsszességében 10 alkotás jutott tovább a Diószegen zajló 
országos dôntóre, gyerm ek-, ifjúsági-, és felnôtt 
kategóriákban. Városunkat, és egyben régiónkat, két 
alkotás képviselte; Agócs Attila és Agócs Polli Gomôri 
táncok  cím ú ko reo g rá fiá ja  a Rakonca Ifjúság i 
Néptáncegyuttes tolmácsolásában kerult bemutatásra, míg 
Varga Norbert és Varga Lia Táncok Jobbágytelkéról címu 
alkotását a Kis Rakonca Gyermek Néptáncegyuttes vitte 
színpadra. Ez utóbbi alkotást a neves szakemberekból álló 
zsuri az Országos Koreográfiai Szemle harmadik 
helyezésével díjazta.

-cévécsé-

Sakk

Az elmúlt hetekben újból megkezdódtek a bajnoki 
mérkózések és iijúsági sakkversenyek.
A Fuleki FTC Sakk-klub, amely jelenleg már a Városi 
M uvelódési Kôzpontban mukôdik, az ósszel szép 
eredményeket ért el. Deklasszálta Besztercebányát, értékes 
gyózelmekkel tért vissza két zsolnai mérkózésról, 
dôntetlent játszott Liptószentmiklóssal. Vezetó helyezését 
megerósítette a tabella második felében szerepló két csapat 
feletti hazai gyózelmével is. Čadca elótt 3 ponttal vezeti az 
élmezónyt. A B-csapat tavaly fellépett a harmadik ligába, 
és 18 csapat kôzul az 5-6. helyen áll. Szépen megállta 
helyét az ificsapat is, amikor a serdiilók kerúleti 
bajnokságán 3. helyezést ért el. A tanulók és serdiilók 
kôrzeti versenyén pedig minden fiú kategóriában 1. és 2. 
helyen végeztek. Mint az eddigi évek során is, ebben a 
szezonban is a jól bevált Mgr. Klein Peter, Ing. Ilkovič 
František és Szamoš Alexander tri ó vezeti a sakkot.

-PK-

Teke

A szokáshoz hííen ez év kezdetén is megszervezte a fuleki 
FTC KO tekecsapat a „Fiilek Város Polgármesterének 
Kupájá“-ért zajló bajnokságot. A versenyen, amely immár 
18. évfolyamába lépett, Szlovákia és Magyarország 14 
csapata képviseltette magát 56 játékos részvételével. A 
vándorserleget az idén a ŽP Šport Podbrezová 1 csapat 
nyerte el, míg egyéniben az FTC KO játékosa, Šimon 
Alexander mémôkbizonyult a legjobbnak..
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