
Jún 2013Ročník 9. - číslo 6. Mesačník samosprávy

V. ročník Týždňa Novohrad Nógrád geoparku

Iniciatívy Týždňa európskych geoparkov Z.p.o. Geopark Novohrad 
Nógrád zahájil dňa 22. mája 2013 vyhodnotením výtvarnej súťaže 
s názvom "Tajomstvo lesa" a otvorením výstavy výtvarných 
prác vo vzdelávacom centre Novohradského turistického 
informačného centra. Do súťaže sa zapojilo 9 vzdelávacích inštitúcií 
s vyše 100 súťažnými prácami, ktoré hodnotila odborná porota. 
Výstava je ešte stále k nahliadnutiu. 

23. mája sa v spolupráci s materskými škôlkami z mesta Fiľakovo 
uskutočnili súťaže a interaktívne hry v Materskej škôlke na ulici 
Daxnerovej za účasti 100 detí. Účastníkov poznávacej pešej túry 26. 
mája do Národnej prírodnej rezervácie Pohanský hrad sprevádzal 
ekológ Csaba Balázs, tentokrát aj s kurzom poznávania vtáčieho 
spevu v lese. V rámci programu V. ročníka Týždňa Novohrad Nógrád 
geoparku sa uskutočnila vedomostná súťaž s názvom "Praveké 
svety bez hraníc" dňa 27. mája pre žiakov I. stupňa základných škôl 
z územia geoparku spojená s odbornou prednáškou geológa 
Ľudovíta Gaála. Žiaci mali veľmi bohaté vedomosti o lokalitách 
geoparku a prostredníctvom interaktívnych hier mali možnosť si 
vyskúšať svoje zručnosti. Pre žiakov II. stupňa dňa 28. mája sa 
konala prednáška Ivony Cimermanovej s názvom "Prečo nás 
priťahuje geológia?". 
Po nej si skupiny ťahali vopred rozdané témy o jednotlivých 
lokalitách geoparku, ktoré si podrobne rozpracovali, neuľahčujúc 
tak prácu hodnotiteľov. Okrem žiakov základných škôl dostali 
priestor aj stredoškoláci, a to prostredníctvom súťaže o najlepšiu 
PPT prezentáciu o Novohrad Nográd geoparku s názvom "Vízie 
budovania geoparku". Vyvrcholením súťaže bolo vyhodnotenie 
súťažných prác, ich prezentácia a výlet do paleontologickej lokality 
Ipolytarnóci Ősmaradványok TT v Maďarsku. Výletu sa zúčastnili aj 
výhercovia výtvarnej súťaže a výhercovia vedomostnej súťaže 
Praveké svety bez hraníc. Počas výletu účastníci mali možnosť 
absolvovať vulkanshow v podaní profesora Harangiho z univerzity 
ELTE z Budapešti, geologický náučný chodník, miocénsky les, kino 
4D a prechádzku v korunách stromov. O dobrej nálade a spokojnosti 
mladej generácie svedčia fotografie. Túry vedené so sprievodcami 
k hradu Šomoška, k bani Mačacia, k lokalite Szilvás-kő alebo ukážky 
kamenára, návšteva bane István-táró, rytieri v stredovekých 

8. ročník Stretnutia Slovákov - Ratka -  8. jún 2013

Obľúbené spoločenské podujatie regionálneho charakteru sa koná už 
niekoľko rokov v centre jednej z najmenších obcí lučenského okresu 
vždy v prvej júnovej dekáde. No hoci by Stretnutie Slovákov svojim 
názvom evokovalo národnostne zameranú akciu, s veľkou radosťou 
sa na ňom stretávajú bývalí rodáci, spolužiaci, kolegovia z práce, 
kamaráti, jednoducho všetci, ktorí si vedia užiť pekné podujatie a 
oceniť krásne tradície slovenského folklóru. Chýr o tomto 
spoločenskom sviatku sa rokmi rozšíril ďaleko za hranice priľahlého 
regiónu, z roka na rok počet účastníkov stúpa, z väčších diaľok 
prichádzajú aj niektorí účinkujúci. Už tradične tu vystupuje domáci 
súbor Jánošík v sprievode ľudovej hudby Ďatelinka z Detvy a ich 
malí nástupcovia z detského folklórneho súboru Jánošík, no 

podujatie spestrilo i vystúpenie Ipeľčanov z Lučenca, alebo 
folklórnej speváckej skupiny Hrabina z Nižnej Slanej a ďalší. Záštitu 
nad ním dokonca prijala podpredsedníčka NR SR JUDr. Jana 
Laššáková a Banskobystrický samosprávny kraj. I keď pútavý 
program prerušila nepríjemná búrka a riadny lejak, organizátori, 
účinkujúci a najmä diváci boli trpezliví a pripravení na všetko. Za 
úspechom stretnutia je však nepochybne kvalitná spolupráca 
Miestneho odboru MS, Domu MS vo Fiľakove, Obecného úradu 
v Ratke, Mestského úradu vo Fiľakove a viacerých obcí z okolia, od 
Mučína, Lipovian, Kalondy po Buzitku a Šiatorskú Bukovinku. 
Kvalitné guláše, kapustnice, rôzne gurmánske špeciality, no 
predovšetkým bryndzové halušky domácich Ratkarčanov, ktoré tu 
vedenia týchto obcí prostredníctvom svojich družstiev zabezpečili, 
prispeli k tomu, že asi 700 až 800 účastníkov podujatia si prišlo na 
svoje nielen kultúrou, či spoločenskými kontaktmi, ale tiež 
uspokojením hladných žalúdkov. Večerná zábava, resp. diskotéka 
pod holým nebom zase zabezpečila, že veľkému počtu aj cezpoľných 
sa domov veru nechcelo a celodenná akcia vydržala až do rána 
bieleho.

kostýmoch, osvetlenie hradu a samozrejme krajina pohoria Medveš 
očakávali fotografov na akcii Fotomaratón Medveš v dňoch 1-2. 
júna. Dobrá nálada neopustila ani účastníkov poznávacej pešej túry 
vedenej ekológom Csabom Balázsom 9. júna okolo chráneného 
areálu Fenek. Do podujatí V. ročníka Týždňa Novohrad Nógrád 
geoparku tak bolo priamo zapojených vyše 500 účastníkov, ktorým 
aj touto cestou patrí vďaka organizátora Z.p.o. Geoparku Novohrad 
Nógrád za ich aktívnu účasť. 
V. ročník Týždňa Novohrad Nógrád geoparku podporili - 
Banskobystrický samosprávny kraj, Mács Ondrej Orange Fiľakovo, 
MK Trade Fiľakovo, Predajňa O2 Fiľakovo.

Z.p.o. GNN
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Zoltán Kovács

Zoltán Kovács sa narodil v r. 1962. Vyrastal v Čakanovciach a v súčasnosti žije so svojou rodinou 
vo Fiľakove. Pracuje v oblasti brašnárstva  a drevorezbárstva. Jeho šikovné ruky a talent zdedený po 
svojich predkoch ho na to predurčili. Do značnej miery si splnil celoživotný sen,  aby mohol pracovať ako 
maliar tak pre radosť iných, ako aj pre vlastné potešenie. Napriek tomu, že vyštudoval prvý aj druhý 
cyklus Základnej umeleckej školy vo Fiľakove a chodil na súkromné hodiny k Bélovi Bacskaimu, je 
v podstate autodidaktom. Rád experimentuje s rôznymi technikami, zhotovuje olejomaľby, akryly, 
pastely, ceruzkové a tušové kresby, drevoryty, ba aj drevorezby s ľudovými motívmi. Zvláštnosťou je, že 
autor si často vlastnoručne pripravuje aj suroviny a materiály potrebné k tvorbe, ako olejové farby alebo 
ručne vyrobený papier. Okrem toho pracuje aj s kožou, vyrába unikátne tašky, opasky či rôzne kožené 
doplnky.  Vo svojich dielach stvárňuje prevažne krajinky, postavy a bytosti zo živočíšnej ríše. Prikláňa sa 
aj k surrealistickému smerovaniu, pričom témy svojich diel čerpá z fantazijného sveta renesančného 
maliara a vizionára Hieronyma Boscha a jeho tvorbou inšpirovaného významného slovenského grafika a 
ilustrátora Albína Brunovského. Obľúbeným motívom autora sú vtáci, jednak ako symbol slobody, 
jednak ako paralely napodobňujúcej ľudské charaktery.  
Autor je členom Štúdia amatérskej a výtvarnej tvorby fungujúcom pri Novohradskom osvetovom 
stredisku v Lučenci. Svoje obrazy vystavoval už na mnohých miestach Slovenska. V rámci svojej tvorby 
rád realizuje individuálne predstavy. Jeho najnovším dielom je vyrezávaný stĺp venovaný podujatiu „Deň 
obce a stretnutie partnerských obcí“, ktorý bude slávnostne odhalený 29. júna v Pleši.
Ukážky jeho tvorby si môžete prehliadnuť na facebookovskej stránke "Artzsolti leather work".
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Zo života našich škôl

Základná umelecká škola

HUDOBNÝ ODBOR
Aj v tomto školskom roku tí najšikovnejší žiaci hudobného odboru 
reprezentovali našu školu a mesto na celoslovenských i 
medzinárodných súťažiach. Najväčší úspech dosiahol talentovaný 
BALÁZS FAZEKAŠ (pg. Angelika BODOROVÁ) v hre na klavíri. 
V Medzinárodnej klavírnej súťaži Petra Toperczera v Košiciach 
získal vo svojej kategórii Cenu slovenského hudobného fondu za 
najlepšie predvedenú skladbu slovenského skladateľa. Ten istý žiak 
v medzinárodnej klavírnej súťaži Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 
v Dolnom Kubíne získal II. miesto.
V XIII. ročníku celoslovenskej súťaže Schneidrova Trnava boli 
ocenení aj naši ďalší klaviristi: Zoltán SIMON bol ocenený 
v striebornom pásme a Barbora BOTOŠOVÁ v pásme bronzovom. 
Diplom získala i p. učiteľka Agnesa TÓTHOVÁ za prípravu žiakov 
na súťaž. 
VÝTVARNÝ ODBOR
Za úspechmi mladých hudobníkov nezaostali ani talentovaní 
výtvarníci. Aspoň telegraficky niektoré ocenenia, ktoré získali 
v druhom polroku tohto školského roku.
Medzinárodná súťaž Trakai Island, Litva: medaily získali Andráš 
Gášpár, Krištof Sznida, Natália Lórántová, Patrícia Megyeryová, 
Tamara Péter, Filip Tibor Pavella, Daniela Molnárová. Pamätná 
medaila bola zároveň udelená i škole.
Celoslovenská súťaž Novoročenky 2013, Rimavská Sobota: Andrea 
Urbanová 1. cena, Kristína Csépeová a Dorka Pápárová čestné 
uznania.
Celoslovenská súťaž Dedičstvo a vieru nám chráň, Banská 
Štiavnica: Zsolt Tamáš 1. cena, Bálint Kakuk 3. cena.
Celoslovenská súťaž Jarné zvyky, Myjava: Andrea Rákošová 1. 
cena, Adam Ander, Andrea Urbanová a Vivien Dalžufóová 2. cena, 
Antónia Gášpárova čestné uznanie.
Celoslovenská súťaž Ríša fantázie, Lučenec: Kristína Máčová 1. 
cena, Andrea Urbanová 3. cena, Maxima Gablyaszová a Emília 
Pádárová čestné uznania.
Celoslovenská súťaž Vytvor rockovú topánku, Košice: Karina 
Alexandra Kaszová 3. miesto.
XVI. roč. celoslovenskej súťaže Szabóov grafický Lučenec: Antónia 
Gášpárova čestné uznanie.
A úspešní boli výtvarníci aj v celosvetovej výtvarnej súťaži (25.600 
prác zo 68 krajín) LIDICE 2013, ČR, kde Antónia GÁŠPÁROVÁ, 
Filip Tibor PAVELLA a Csaba ALABÁN získali čestné uznania.
Pedagógovia výtvarníkov: Mgr. art. Jana BIALOVÁ a Mgr. 
František MRÁZ.

Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Estetika versus počítače
Bez počítačov si v súčasnosti málokto vie predstaviť svoj život. Ale 
ako hovoria naši predkovia, všetkého veľa škodí. Aj vysedávanie 
pred monitorom počítača. Nasledujúce riadky však svedčia o tom, že  
nielen počítačom je žiak živý. Žiaci našej školy potvrdili aj v tomto 
školskom roku svoje kvality na poli estetiky: v hudobnom, 
výtvarnom a recitačnom svete.  
Recitačné súťaže: V regionálnom kole recitačnej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín si svoje sily zmerali tri žiačky: Bianka 
Molnárová z 3.A, ktorá v próze I. kategórie  získala 3. miesto, 
Martina Mikušová zo 7.A a Diana Tóthová z 9.A získali zhodne 3. 
miesta v III. kategórii poézie a prózy.
Hudobná súťaž: Slávik Slovenska. Z obvodného kola sa 
prespievala a svojím krásnym zvonivým hlasom získala Bianka 
Molnárová z 3. A  krajskom kole pekné 2. miesto.
Výtvarné súťaže: (Ceny v jednotlivých súťažiach získali 
nasledovní žiaci)
Vesmír očami detí ( okresné kolo): Vojtech Šimon zo 7. A
Geopark (miestne kolo súťaže): Milan Nagy, Barbora Morháčová, 
Monika Zsirosová z 9.A a Barbora Botošová zo 4. A
Lidice (medzinárodná výtvarná súťaž): Patrik Oláh z 8. A a Dominik 
Bial zo 7. A
Szabóov grafický Lučenec (medzinárodná výtvarná súťaž) Lenka 
Bozóová zo 6. A a Alžbeta Olšiaková z 8.A
Gorazdovo Námestovo: (celoslovenská výtvarná súťaž detí a 
mládeže zameraná na národnú históriu) Patrik Pál z 8. A 

Mgr. Edita Mrázová

Úspešný projekt

Občianske združenie „Mladý umelec“ pri Základnej umeleckej 
ško le  vo  F i ľakove  sa  úspešne  zapo j i lo  do  p ro jek tu 
Banskobystrického samosprávneho kraja pod názvom „Pomoc 
nadaným žiakom“.

Združenie získalo finančnú dotáciu vo výške 400 €, ktorú - po jej 
doplnení vlastnými finančnými prostriedkami - použilo na nákup 
saxofónu pre dychové oddelenie hudobného odboru školy. 
V mene žiakov a pedagógov školy už len dodávame - ďakujeme!

Skvost Šútovskej doliny

Ani sme si nestihli vydýchnuť po školskej akadémii, kde naše deti 
pozdravili svojich rodičov, príbuzných pekným programom a už sme 
sa v nedeľu ráno vybrali s turistickým krúžkom „pešiaci“ odhaliť 
krásy Malej Fatry. Konkrétne k Šútovským vodopádom, ktoré sa 
nachádzajú 830 m.n.m. v Krivánskej Malej Fatre, 4 km od obce 
Šútovo. 
Autobusový výlet sme zorganizovali s obavami, nakoľko počasie 
nám v posledných dňoch robilo starosti, ale v tento deň sme zažili 
slnkom zaliate krásy Šútovskej doliny. Po modrej turistickej značke 
sme sa vybrali pozdĺž Mojžišových prameňov a po hodine a pol cesty 
nám odmenou bol pohľad na krásny a výdatný vodopád stekajúci 
z výšky 38 metrov. Každý z nás načerpal energiu z čarokrásneho 
miesta Slovenska a po občerstvení sme sa cestou domov zastavili 
v Španej doline, banskej historickej obce neďaleko Banskej 
Bystrice. V tento krásny slnečný deň bolo čo obdivovať. A slniečko? 
Odvďačilo sa deťom za ich celoškolské učenie a aktivity. Tak 
ďakujeme za krásny turistický výlet.

Judita Ivaničová

Vážení občania,

zeleň je pre nás  všetkých veľmi dôležitá. Každého z nás iste teší, keď 
vidí okolo seba krásne udržiavané prostredie a nie zdevastované 
mesto. Pre naše mesto sa snažíme spraviť čo najviac. Či už  
zveľaďovaním  nášho mestského parku alebo  zaujímavou výsadbou 
rôznych okrasných  kvetov a rastliniek.
Preto nás veľmi mrzí, keď vidíme ako človek - obyvateľ nášho mesta 
- svojimi aktivitami  negatívne narúša našu snahu o jeho  skrášlenie. 
Udržiavanie  zdravého a príjemného prostredia zelene vo vlastníctve 
mesta je zodpovednosťou každého občana a zároveň aj jeho 
povinnosťou udržiavať čistotu a poriadok a vyvarovať sa všetkému 
čo by ohrozilo alebo narušilo účel,  ktorému má zeleň vo vlastníctve 
mesta  slúžiť.
Táto zeleň nie je len vlastníctvom mesta, je vlastníctvom nás 
všetkých. Vážení občania, preto Vás prosíme ak spozorujete takéto 
prejavy vandalizmu a narušovania príjemného prostredia, aby ste  
ich ohlásili na Mestskej polícii vo Fiľakove, či už osobne alebo na 
tel. čísle: 047/4382290.

Úspešný projekt - Krúžok šikovných rúk
 

Nezábudka, n.o., sa zapojila do grantového projektu Zelená pre 
seniorov 2013 a jej projekt Krúžok šikovných rúk bol vybraný 
v širokej konkurencii ostatných projektov a bude podporený 
Nadáciou Orange. 
Podstatou projektu je zapojiť klientov zariadenia do aktivít v rámci 
voľného času, dať im priestor na sebarealizáciu pri výrobe drobných 
darčekov a ozdôb. Klienti zariadenia sa budú stretávať pod 
dohľadom sociálnej pracovníčky a dobrovoľníkov z radov 
zamestnancov jedenkrát týždenne a na spoločných sedeniach budú 
pripravovať predmety na výzdobu k mesiacu úcty k starším a 
darčeky pre deti, ktoré pripravujú pre seniorov kultúrne programy.    
Na spoločné stretnutia dostanú pozvanie členovia Jednoty 
dôchodcov z Fiľakova, členovia sociálnej komisie pri MsZ Fiľakovo 
a pedagógovia a deti zo spriatelených škôl. 
Nadácia Orange podporí projekt finančnou čiastkou určenou na 
zakúpenie odbornej literatúry, náradia a materiálu potrebného na 
zhotovovanie ozdôb a darčekov. Pre organizáciu a jej klientov je to 
veľká pomoc, nakoľko z bežného rozpočtu si takéto výdavky nie je 
možné dovoliť. Vedenie organizácie verí, že projekt prospeje 
k vytvoreniu súdržnosti medzi klientmi, zamestnancami a ostatnými 
partnermi a zároveň ďakuje Nadácii Orange za jej podporu.

Ing. Mária  Veliká, riaditeľka n.o.

Triedený zber odpadov

Triedený zber odpadov na území mesta je zavedený od roku 2006, 
keď boli vybudované stanovištia a zakúpené zberné nádoby na 
jednotlivé komodity triedeného odpadu. Po vyhodnotení výsledkov 
triedeného zberu do roku 2012, bolo zistené, že separovaný zber 
jednotlivých komodít komunálneho odpadu je na nízkej úrovni 
oproti iným mestám. V číselnom vyjadrení tvorí do 5% z celkového 
vzniknutého ročného množstva komunálneho odpadu vo Fiľakove. 
Právna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva je častou 
témou, z dôvodu každoročných zmien v zákonoch. V niektorých 
oblastiach, ktoré  sú v pôsobnosti  zákona, sú vykonané radikálne 
zmeny, jednak z dôvodu splnenia európskych smerníc, ale aj 
z dôvodu motivácie občanov na triedený zber. Separácia odpadov je 
dôležitá nielen z hľadiska ochrany životného prostredia, ale aj 
z finančného hľadiska. Poplatky za uloženie komunálneho odpadu 
na skládkach budú mať v nasledujúcich rokoch stúpajúcu tendenciu, 
čo by znamenalo aj zvýšenie miestneho poplatku za odvod 
komunálneho odpadu. Z tohto dôvodu je potrebné zefektívniť 
triedený zber a to tým, že do separácie sa zapoja všetci občania. 
Každý občan mesta má zabezpečené podmienky na triedený zber, či 
už vrecovým systémom pri rodinných domoch, alebo kontajnermi 
pri bytových domoch. „Občan musí chápať, že čím menej odpadu 
vyprodukuje, tým menej zaň zaplatí.“ Z našich štatistík je zrejmé, že 
jednotlivé lokality mesta sú viac a lepšie zapojené do systému 
triedeného zberu. Mesto Fiľakovo tento rok plánuje vypracovať 
spôsoby motivácie občanov, ktorí pravidelne separujú a 
odovzdávajú odpady na spracovanie, recykláciu alebo na opätovné 
použitie. Najlepší motivačný nástroj je finančná motivácia na 
splnenie povinnosti v oblasti triedeného zberu komunálneho odpadu. 
A to takým spôsobom, že občania, ktorí sa zapoja do systému zberu 
budú mať znížený miestny poplatok za odvoz komunálneho odpadu, 
alebo dostanú iné výhody v oblasti odpadového hospodárstva. Tí, 
ktorí si neplnia povinnosti a nezapoja sa do systému zberu budú 
znevýhodnení rôznymi spôsobmi. Tieto zmeny je nutné zaviesť, aby 
náklady na zber, odvoz a zneškodnenie skládkovaním boli dlhodobo 
na existujúcich úrovniach a aby naši občania nemuseli každoročne 
platiť viac za odvoz odpadu.   
Účelom tohto článku je motivácia občanov, aby začali s triedením 
základných zložiek komunálneho odpadu a to papiera, skla a plastu 
určeným spôsobom. Tým vieme dosiahnuť to, že obyvatelia nebudú 
zbytočne zaťažení ďalšími nákladmi za odvoz odpadu. V skutočnosti 
je to veľmi jednoduchá vec -  špecifický odpad po použití treba uložiť 
na správne miesto a nevyhodiť do nádoby určenej pre zmesový 
komunálny odpad. Odvoz vytriedeného odpadu potom zabezpečí 
VPS Fiľakovo na základe zberného kalendára.  
V meste funguje aj zberný dvor v areáli VPS na Farskej lúke, kde je 
možné odniesť a odovzdať odpady z obalov, ktoré sa kvôli veľkosti 
nedajú odhodiť do zberných kontajnerov alebo nádob alebo aj väčšie 
množstvo vytriedeného odpadu.  
Ako teda  správne separovať, alebo čo kde patrí: 
Do modrých nádob noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné 
letáky, kartóny, papierové obaly a pod., ale NIE ! mokrý, mastný 
alebo znečistený, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a 
hygienické potreby. 
Do zelených nádob nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené 
nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy a pod., ale NIE ! porcelán, 
keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod. 
Do žltých nádob PET fľaše od nápojov po predchádzajúcom 
stlačení, tégliky, vrecká, fólie, a pod., ale NIE ! PET fľaše od 
potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných 
látok, napr. motorových olejov, farieb a pod. 
Ďakujeme, že ste si to prečítali a odteraz budete aj vy šetriť naše 
životné prostredie, výdavky mesta a vlastné peňaženky.

Pozor ! Termín úhrady 1. splátky miestnych daní a poplatku za komunálne odpady už uplynul            

Mesto Fiľakovo oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom, že už uplynul termín 1. splátky úhrady miestnych daní (daň z nehnuteľnosti, daň 
za psa, daň za užívanie verejného priestranstva) a poplatku za komunálne odpady a preto žiada tých daňovníkov a poplatníkov, ktorí ešte dodnes 
nevyrovnali svoj záväzok voči mestu, aby tak učinili čím skôr. Vyrubené dane a poplatky môžu daňovníci zaplatiť v hotovosti každý pracovný deň 
na mestskom úrade alebo bankovým prevodom na účet správcu dane.
V prípade nezaplatenia nedoplatku, správca zaháji exekučné konanie za účelom jeho vymáhania v súlade s platnou právnou úpravou.
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Zoltán Kovács

Zoltán Kovács sa narodil v r. 1962. Vyrastal v Čakanovciach a v súčasnosti žije so svojou rodinou 
vo Fiľakove. Pracuje v oblasti brašnárstva  a drevorezbárstva. Jeho šikovné ruky a talent zdedený po 
svojich predkoch ho na to predurčili. Do značnej miery si splnil celoživotný sen,  aby mohol pracovať ako 
maliar tak pre radosť iných, ako aj pre vlastné potešenie. Napriek tomu, že vyštudoval prvý aj druhý 
cyklus Základnej umeleckej školy vo Fiľakove a chodil na súkromné hodiny k Bélovi Bacskaimu, je 
v podstate autodidaktom. Rád experimentuje s rôznymi technikami, zhotovuje olejomaľby, akryly, 
pastely, ceruzkové a tušové kresby, drevoryty, ba aj drevorezby s ľudovými motívmi. Zvláštnosťou je, že 
autor si často vlastnoručne pripravuje aj suroviny a materiály potrebné k tvorbe, ako olejové farby alebo 
ručne vyrobený papier. Okrem toho pracuje aj s kožou, vyrába unikátne tašky, opasky či rôzne kožené 
doplnky.  Vo svojich dielach stvárňuje prevažne krajinky, postavy a bytosti zo živočíšnej ríše. Prikláňa sa 
aj k surrealistickému smerovaniu, pričom témy svojich diel čerpá z fantazijného sveta renesančného 
maliara a vizionára Hieronyma Boscha a jeho tvorbou inšpirovaného významného slovenského grafika a 
ilustrátora Albína Brunovského. Obľúbeným motívom autora sú vtáci, jednak ako symbol slobody, 
jednak ako paralely napodobňujúcej ľudské charaktery.  
Autor je členom Štúdia amatérskej a výtvarnej tvorby fungujúcom pri Novohradskom osvetovom 
stredisku v Lučenci. Svoje obrazy vystavoval už na mnohých miestach Slovenska. V rámci svojej tvorby 
rád realizuje individuálne predstavy. Jeho najnovším dielom je vyrezávaný stĺp venovaný podujatiu „Deň 
obce a stretnutie partnerských obcí“, ktorý bude slávnostne odhalený 29. júna v Pleši.
Ukážky jeho tvorby si môžete prehliadnuť na facebookovskej stránke "Artzsolti leather work".
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Zo života našich škôl

Základná umelecká škola

HUDOBNÝ ODBOR
Aj v tomto školskom roku tí najšikovnejší žiaci hudobného odboru 
reprezentovali našu školu a mesto na celoslovenských i 
medzinárodných súťažiach. Najväčší úspech dosiahol talentovaný 
BALÁZS FAZEKAŠ (pg. Angelika BODOROVÁ) v hre na klavíri. 
V Medzinárodnej klavírnej súťaži Petra Toperczera v Košiciach 
získal vo svojej kategórii Cenu slovenského hudobného fondu za 
najlepšie predvedenú skladbu slovenského skladateľa. Ten istý žiak 
v medzinárodnej klavírnej súťaži Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 
v Dolnom Kubíne získal II. miesto.
V XIII. ročníku celoslovenskej súťaže Schneidrova Trnava boli 
ocenení aj naši ďalší klaviristi: Zoltán SIMON bol ocenený 
v striebornom pásme a Barbora BOTOŠOVÁ v pásme bronzovom. 
Diplom získala i p. učiteľka Agnesa TÓTHOVÁ za prípravu žiakov 
na súťaž. 
VÝTVARNÝ ODBOR
Za úspechmi mladých hudobníkov nezaostali ani talentovaní 
výtvarníci. Aspoň telegraficky niektoré ocenenia, ktoré získali 
v druhom polroku tohto školského roku.
Medzinárodná súťaž Trakai Island, Litva: medaily získali Andráš 
Gášpár, Krištof Sznida, Natália Lórántová, Patrícia Megyeryová, 
Tamara Péter, Filip Tibor Pavella, Daniela Molnárová. Pamätná 
medaila bola zároveň udelená i škole.
Celoslovenská súťaž Novoročenky 2013, Rimavská Sobota: Andrea 
Urbanová 1. cena, Kristína Csépeová a Dorka Pápárová čestné 
uznania.
Celoslovenská súťaž Dedičstvo a vieru nám chráň, Banská 
Štiavnica: Zsolt Tamáš 1. cena, Bálint Kakuk 3. cena.
Celoslovenská súťaž Jarné zvyky, Myjava: Andrea Rákošová 1. 
cena, Adam Ander, Andrea Urbanová a Vivien Dalžufóová 2. cena, 
Antónia Gášpárova čestné uznanie.
Celoslovenská súťaž Ríša fantázie, Lučenec: Kristína Máčová 1. 
cena, Andrea Urbanová 3. cena, Maxima Gablyaszová a Emília 
Pádárová čestné uznania.
Celoslovenská súťaž Vytvor rockovú topánku, Košice: Karina 
Alexandra Kaszová 3. miesto.
XVI. roč. celoslovenskej súťaže Szabóov grafický Lučenec: Antónia 
Gášpárova čestné uznanie.
A úspešní boli výtvarníci aj v celosvetovej výtvarnej súťaži (25.600 
prác zo 68 krajín) LIDICE 2013, ČR, kde Antónia GÁŠPÁROVÁ, 
Filip Tibor PAVELLA a Csaba ALABÁN získali čestné uznania.
Pedagógovia výtvarníkov: Mgr. art. Jana BIALOVÁ a Mgr. 
František MRÁZ.

Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Estetika versus počítače
Bez počítačov si v súčasnosti málokto vie predstaviť svoj život. Ale 
ako hovoria naši predkovia, všetkého veľa škodí. Aj vysedávanie 
pred monitorom počítača. Nasledujúce riadky však svedčia o tom, že  
nielen počítačom je žiak živý. Žiaci našej školy potvrdili aj v tomto 
školskom roku svoje kvality na poli estetiky: v hudobnom, 
výtvarnom a recitačnom svete.  
Recitačné súťaže: V regionálnom kole recitačnej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín si svoje sily zmerali tri žiačky: Bianka 
Molnárová z 3.A, ktorá v próze I. kategórie  získala 3. miesto, 
Martina Mikušová zo 7.A a Diana Tóthová z 9.A získali zhodne 3. 
miesta v III. kategórii poézie a prózy.
Hudobná súťaž: Slávik Slovenska. Z obvodného kola sa 
prespievala a svojím krásnym zvonivým hlasom získala Bianka 
Molnárová z 3. A  krajskom kole pekné 2. miesto.
Výtvarné súťaže: (Ceny v jednotlivých súťažiach získali 
nasledovní žiaci)
Vesmír očami detí ( okresné kolo): Vojtech Šimon zo 7. A
Geopark (miestne kolo súťaže): Milan Nagy, Barbora Morháčová, 
Monika Zsirosová z 9.A a Barbora Botošová zo 4. A
Lidice (medzinárodná výtvarná súťaž): Patrik Oláh z 8. A a Dominik 
Bial zo 7. A
Szabóov grafický Lučenec (medzinárodná výtvarná súťaž) Lenka 
Bozóová zo 6. A a Alžbeta Olšiaková z 8.A
Gorazdovo Námestovo: (celoslovenská výtvarná súťaž detí a 
mládeže zameraná na národnú históriu) Patrik Pál z 8. A 

Mgr. Edita Mrázová

Úspešný projekt

Občianske združenie „Mladý umelec“ pri Základnej umeleckej 
ško le  vo  F i ľakove  sa  úspešne  zapo j i lo  do  p ro jek tu 
Banskobystrického samosprávneho kraja pod názvom „Pomoc 
nadaným žiakom“.

Združenie získalo finančnú dotáciu vo výške 400 €, ktorú - po jej 
doplnení vlastnými finančnými prostriedkami - použilo na nákup 
saxofónu pre dychové oddelenie hudobného odboru školy. 
V mene žiakov a pedagógov školy už len dodávame - ďakujeme!

Skvost Šútovskej doliny

Ani sme si nestihli vydýchnuť po školskej akadémii, kde naše deti 
pozdravili svojich rodičov, príbuzných pekným programom a už sme 
sa v nedeľu ráno vybrali s turistickým krúžkom „pešiaci“ odhaliť 
krásy Malej Fatry. Konkrétne k Šútovským vodopádom, ktoré sa 
nachádzajú 830 m.n.m. v Krivánskej Malej Fatre, 4 km od obce 
Šútovo. 
Autobusový výlet sme zorganizovali s obavami, nakoľko počasie 
nám v posledných dňoch robilo starosti, ale v tento deň sme zažili 
slnkom zaliate krásy Šútovskej doliny. Po modrej turistickej značke 
sme sa vybrali pozdĺž Mojžišových prameňov a po hodine a pol cesty 
nám odmenou bol pohľad na krásny a výdatný vodopád stekajúci 
z výšky 38 metrov. Každý z nás načerpal energiu z čarokrásneho 
miesta Slovenska a po občerstvení sme sa cestou domov zastavili 
v Španej doline, banskej historickej obce neďaleko Banskej 
Bystrice. V tento krásny slnečný deň bolo čo obdivovať. A slniečko? 
Odvďačilo sa deťom za ich celoškolské učenie a aktivity. Tak 
ďakujeme za krásny turistický výlet.

Judita Ivaničová

Vážení občania,

zeleň je pre nás  všetkých veľmi dôležitá. Každého z nás iste teší, keď 
vidí okolo seba krásne udržiavané prostredie a nie zdevastované 
mesto. Pre naše mesto sa snažíme spraviť čo najviac. Či už  
zveľaďovaním  nášho mestského parku alebo  zaujímavou výsadbou 
rôznych okrasných  kvetov a rastliniek.
Preto nás veľmi mrzí, keď vidíme ako človek - obyvateľ nášho mesta 
- svojimi aktivitami  negatívne narúša našu snahu o jeho  skrášlenie. 
Udržiavanie  zdravého a príjemného prostredia zelene vo vlastníctve 
mesta je zodpovednosťou každého občana a zároveň aj jeho 
povinnosťou udržiavať čistotu a poriadok a vyvarovať sa všetkému 
čo by ohrozilo alebo narušilo účel,  ktorému má zeleň vo vlastníctve 
mesta  slúžiť.
Táto zeleň nie je len vlastníctvom mesta, je vlastníctvom nás 
všetkých. Vážení občania, preto Vás prosíme ak spozorujete takéto 
prejavy vandalizmu a narušovania príjemného prostredia, aby ste  
ich ohlásili na Mestskej polícii vo Fiľakove, či už osobne alebo na 
tel. čísle: 047/4382290.

Úspešný projekt - Krúžok šikovných rúk
 

Nezábudka, n.o., sa zapojila do grantového projektu Zelená pre 
seniorov 2013 a jej projekt Krúžok šikovných rúk bol vybraný 
v širokej konkurencii ostatných projektov a bude podporený 
Nadáciou Orange. 
Podstatou projektu je zapojiť klientov zariadenia do aktivít v rámci 
voľného času, dať im priestor na sebarealizáciu pri výrobe drobných 
darčekov a ozdôb. Klienti zariadenia sa budú stretávať pod 
dohľadom sociálnej pracovníčky a dobrovoľníkov z radov 
zamestnancov jedenkrát týždenne a na spoločných sedeniach budú 
pripravovať predmety na výzdobu k mesiacu úcty k starším a 
darčeky pre deti, ktoré pripravujú pre seniorov kultúrne programy.    
Na spoločné stretnutia dostanú pozvanie členovia Jednoty 
dôchodcov z Fiľakova, členovia sociálnej komisie pri MsZ Fiľakovo 
a pedagógovia a deti zo spriatelených škôl. 
Nadácia Orange podporí projekt finančnou čiastkou určenou na 
zakúpenie odbornej literatúry, náradia a materiálu potrebného na 
zhotovovanie ozdôb a darčekov. Pre organizáciu a jej klientov je to 
veľká pomoc, nakoľko z bežného rozpočtu si takéto výdavky nie je 
možné dovoliť. Vedenie organizácie verí, že projekt prospeje 
k vytvoreniu súdržnosti medzi klientmi, zamestnancami a ostatnými 
partnermi a zároveň ďakuje Nadácii Orange za jej podporu.

Ing. Mária  Veliká, riaditeľka n.o.

Triedený zber odpadov

Triedený zber odpadov na území mesta je zavedený od roku 2006, 
keď boli vybudované stanovištia a zakúpené zberné nádoby na 
jednotlivé komodity triedeného odpadu. Po vyhodnotení výsledkov 
triedeného zberu do roku 2012, bolo zistené, že separovaný zber 
jednotlivých komodít komunálneho odpadu je na nízkej úrovni 
oproti iným mestám. V číselnom vyjadrení tvorí do 5% z celkového 
vzniknutého ročného množstva komunálneho odpadu vo Fiľakove. 
Právna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva je častou 
témou, z dôvodu každoročných zmien v zákonoch. V niektorých 
oblastiach, ktoré  sú v pôsobnosti  zákona, sú vykonané radikálne 
zmeny, jednak z dôvodu splnenia európskych smerníc, ale aj 
z dôvodu motivácie občanov na triedený zber. Separácia odpadov je 
dôležitá nielen z hľadiska ochrany životného prostredia, ale aj 
z finančného hľadiska. Poplatky za uloženie komunálneho odpadu 
na skládkach budú mať v nasledujúcich rokoch stúpajúcu tendenciu, 
čo by znamenalo aj zvýšenie miestneho poplatku za odvod 
komunálneho odpadu. Z tohto dôvodu je potrebné zefektívniť 
triedený zber a to tým, že do separácie sa zapoja všetci občania. 
Každý občan mesta má zabezpečené podmienky na triedený zber, či 
už vrecovým systémom pri rodinných domoch, alebo kontajnermi 
pri bytových domoch. „Občan musí chápať, že čím menej odpadu 
vyprodukuje, tým menej zaň zaplatí.“ Z našich štatistík je zrejmé, že 
jednotlivé lokality mesta sú viac a lepšie zapojené do systému 
triedeného zberu. Mesto Fiľakovo tento rok plánuje vypracovať 
spôsoby motivácie občanov, ktorí pravidelne separujú a 
odovzdávajú odpady na spracovanie, recykláciu alebo na opätovné 
použitie. Najlepší motivačný nástroj je finančná motivácia na 
splnenie povinnosti v oblasti triedeného zberu komunálneho odpadu. 
A to takým spôsobom, že občania, ktorí sa zapoja do systému zberu 
budú mať znížený miestny poplatok za odvoz komunálneho odpadu, 
alebo dostanú iné výhody v oblasti odpadového hospodárstva. Tí, 
ktorí si neplnia povinnosti a nezapoja sa do systému zberu budú 
znevýhodnení rôznymi spôsobmi. Tieto zmeny je nutné zaviesť, aby 
náklady na zber, odvoz a zneškodnenie skládkovaním boli dlhodobo 
na existujúcich úrovniach a aby naši občania nemuseli každoročne 
platiť viac za odvoz odpadu.   
Účelom tohto článku je motivácia občanov, aby začali s triedením 
základných zložiek komunálneho odpadu a to papiera, skla a plastu 
určeným spôsobom. Tým vieme dosiahnuť to, že obyvatelia nebudú 
zbytočne zaťažení ďalšími nákladmi za odvoz odpadu. V skutočnosti 
je to veľmi jednoduchá vec -  špecifický odpad po použití treba uložiť 
na správne miesto a nevyhodiť do nádoby určenej pre zmesový 
komunálny odpad. Odvoz vytriedeného odpadu potom zabezpečí 
VPS Fiľakovo na základe zberného kalendára.  
V meste funguje aj zberný dvor v areáli VPS na Farskej lúke, kde je 
možné odniesť a odovzdať odpady z obalov, ktoré sa kvôli veľkosti 
nedajú odhodiť do zberných kontajnerov alebo nádob alebo aj väčšie 
množstvo vytriedeného odpadu.  
Ako teda  správne separovať, alebo čo kde patrí: 
Do modrých nádob noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné 
letáky, kartóny, papierové obaly a pod., ale NIE ! mokrý, mastný 
alebo znečistený, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a 
hygienické potreby. 
Do zelených nádob nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené 
nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy a pod., ale NIE ! porcelán, 
keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod. 
Do žltých nádob PET fľaše od nápojov po predchádzajúcom 
stlačení, tégliky, vrecká, fólie, a pod., ale NIE ! PET fľaše od 
potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných 
látok, napr. motorových olejov, farieb a pod. 
Ďakujeme, že ste si to prečítali a odteraz budete aj vy šetriť naše 
životné prostredie, výdavky mesta a vlastné peňaženky.

Pozor ! Termín úhrady 1. splátky miestnych daní a poplatku za komunálne odpady už uplynul            

Mesto Fiľakovo oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom, že už uplynul termín 1. splátky úhrady miestnych daní (daň z nehnuteľnosti, daň 
za psa, daň za užívanie verejného priestranstva) a poplatku za komunálne odpady a preto žiada tých daňovníkov a poplatníkov, ktorí ešte dodnes 
nevyrovnali svoj záväzok voči mestu, aby tak učinili čím skôr. Vyrubené dane a poplatky môžu daňovníci zaplatiť v hotovosti každý pracovný deň 
na mestskom úrade alebo bankovým prevodom na účet správcu dane.
V prípade nezaplatenia nedoplatku, správca zaháji exekučné konanie za účelom jeho vymáhania v súlade s platnou právnou úpravou.
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Vážení čitatelia !

Ponúkame Vám možnosť zverejnenia inzercie v našich novinách, s dôrazom 
na to, že sme mesačník, preto súrne inzeráty nemá význam v nich 
zverejňovať. V prípade záujmu o plošné reklamy, alebo riadkové inzeráty 
musia byť tieto doručené písomne, emailom alebo osobne najneskôr 22. deň 
v mesiaci na adresy, ktoré nájdete v našej tiráži.
Cenník:

rozmery inzertnej plochy cena príplatky

1/32 (46x32mm) 7,50 € - prvá/posledná strana + 50%
- umiestnenie podľa vlastného výberu + 20%
- farebný inzerát + 20%
- orámovanie + 40,-€
- riadková inzercia: 0,30 € za 1 slovo

1/16 (46x64mm) 15,- €

1/8   (92x64mm) 30,- €

1/4   (128x92mm) 60,- €

1/2   (128x184mm) 120,- € 

Naše noviny nájdete na stránke www.filakovo.sk už v posledný deň 
v mesiaci, v ľavom stĺpci pod logom - FIĽAKOVSKÉ ZVESTI (maďarská 
verzia v maďarskej verzii webovej stránky)

Významné kultúrne podujatia 
vo Fiľakove v mesiaci júl 2013

13.07.2013, 18:00 hod.
P r e m i é r a  d i v a d e l n é h o  s ú b o r u 
Zsákszínház.
Ferenc Molnár: Az ibolya (Fialka) - veselohra
Miesto: MsKS, organizátor: OZ Zsákszínház, 
spoluorganizátor: MsKS

18.07.2013, 16:00 hod.
Vernisáž výstavy  - „Rómsky rezbár 
Dezider Fertő (1921-1996)“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum, 
organizátor: Hradné múzeum

19.07.2013, 18:00 hod.
Vatra zvrchovanosti
Miesto: Dom Matice slovenskej, organizátor: 
MO MS a DMS

26.07.2013, 17:00 hod.
Medzinárodný Novohradský folklórny 
festival.
Menšinový galaprogram.
Miesto: hradný areál a terasa Penziónu Bebek 
organizátor: Hradné múzeum

27.07.2013, 17:00 hod.
Medzinárodný Novohradský folklórny 
festival.
Vystúpenie domácich a zahraničných 
folklórnych súborov
Mies to :  h radný  a reá l ,  o rgan izá to r : 
Spoločnosť Rakonca, spoluorganizátor: 
Hradné múzeum

Medzinárodný novohradský folklórny festival 

Kde: Hradný areál a terasa Penziónu Bebek
Kedy: 26.-27. júla 2013

26. júla sa o 17,00 začína na hradnom nádvorí menšinový galaprogram 
Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. Vystúpia židovská klezmer 
kapela Z'mirim z budapeštianskej umeleckej školy Lauder Javne, maďarský 
komorný folklórny súbor Szőttes z Bratislavy a rómska ľudová hudba Parno Graszt z 
Maďarska. Program bude pokračovať na terase Penziónu Bebek o 20,30 hodine 
domom tanca. Hudobný doprovod a vyučovanie tanca zabezpečia vystupujúce 
súbory. 27. júla o 17,00 hodine bude festival pokračovať na hrade programom 
tanečných folklórnych súborov. Vystúpia FS Rakonca z Fiľakova, FS Zemplín z 
Michaloviec, FS Nógrád zo Salgótarjánu a dva zahraničné súbory.

Organizátori: HMF a Spoločnosť Rakonca.


