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Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej 
prípravy
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO
Dopytovo orientovaný projekt.
Názov projektu: Pripravovať budúcnosť znamená vytvárať 
súčasnosť
Výška poskytnutého príspevku: 196 665,67 € 
Začiatok realizácie projektu:  jún 2012
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 10 350,83 € 
Ukončenie realizácie projektu: december 2014

Ciele projektu:
ź inovovať obsah a metódy čítania s porozumením na druhom 

stupni interaktívnym spôsobom
ź inovovať obsah a metódy vyučovania matematiky a 

prírodovedy na prvom stupni využívaním moderných prvkov 
informatiky

ź inovovať obsah a metódy vzdelávania anglického jazyka
ź inovovať obsah a metódy vzdelávania v oblasti kultúry a 

prírody
Škola týmto projektom získala: 35 notebookov, 8 interaktívnych 
tabúľ, 8 dataprojektorov, 2 tlačiarne, 4 fotoaparáty, 2 kamery, 
1 vizualizér, kancelárske potreby, softvéry

pokračovanie na strane č. 2

Dni mesta a XXIV. Palócke dni

Trojdňový sviatok kultúry, spoločenských stretnutí a zábavy 
čakal na Fiľakovčanov, rodákov a návštevníkov mesta aj 
tento rok uprostred augusta. Organizátori osláv Dní mesta a 
XXIV. Palóckych dní zabezpečili pestrý program a začínalo 
sa tradične vernisážami dvoch výstav. 
Tá prvá sa otvárala v priestoroch mestského vlastivedného 
múzea a pripravovala sa dokonca niekoľko rokov. Pracovníci 
Hradného múzea zhromažďovali množstvo zaujímavých 
exponátov nielen zo svojich zbierok, ale veľkým zásobníkom 
historických artefaktov boli naši občania, ktorí darovali, resp. 
zapožičali krásne unikáty do stálej výstavy mestského múzea 
pod názvom „Od fiľakovskej palmy k svetoznámemu 
kohútovi“. Výstava vznikla so značnou finančnou podporou 
Ministerstva kultúry SR. Na zakúpenie niektorých 
exponátov, reštaurovanie zbierkových predmetov 
s mimoriadnou výpovednou hodnotou a na vytvorenie 
podmienok k ich bezpečnej prezentácii vypracovalo a 
zrealizovalo Hradné múzeum vo Fiľakove v rokoch 2008 až 
2014 osem úspešných projektov.
Z výstavy na výstavu sa presúvali najmä tí, ktorí si nenechali 
ujsť ani jednu časť trojdňovej ponuky programov. V aule 

MsKS sa mohli pokochať 
krásnymi ručnými prácami 
Marg i ty  Kuke l č íkove j 
z Beliny a potom sa už 
rozbehol maratón vystúpení 
na  pód iu  p red  domom 
kultúry, kde sa príhovormi 
primátora mesta JUDr. 
Jaromíra Kaličiaka a jeho 
zástupcu Ing. Róberta Belka 
zača l i  mes t ské  os l avy 
oficiálne.
Plejádu slova, spevu, hudby 
a tancov otvorili básňami 
mladé recitátorky Martina 
Mikušová a Lívia Oláh 
B a l o g h o v á .  P i e s ň a m i 
potešili divákov Andrea 
Németh Bozó, spevácka 
skupina súboru Jánošík a 
neskôr  naša  obľúbená 
rodáčka Kat i  Szvorák. 
Zaujala aj citarová skupina 
z Beliny a klarinet Sándora 
Agócsa, do tanca to rozihrali 
mladí tanečníci zo súborov 
R a k o n c a  a  J á n o š í k , 
zaujímavá skupina Dobrona 
z Dobrej Nivy a piatok 
vyvrcholil neskoro večer 
tanečným divadlom Netz 
z Bratislavy.
S o b o t ň a j š i e  s l n i e č k o 
sprevádzalo čulý ruch na 
n á m e s t í  p r e d  k l u b o m 
od skorého rána. K stánkom 
s  o b č e r s t v e n í m  r ý c h l o 
pribúdali ďalšie s rôznym 

Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo Vám predstavuje úspešný projekt v spolupráci
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Deň dobrovoľníctva v n.o. Nezábudka

V areáli zariadenia sociálnych služieb Nezábudka, n.o., sa dňa v stredu 
17.septembra medzi 10.00 a 16.00 hodinou znova konal Deň 
dobrovoľníctva, ktorého sa zúčastnili členovia organizácií Jednota 
dôchodcov a Klub dôchodcov vo Fiľakove,  študenti nášho Gymnázia, 
členovia sociálnej komisie pri MZ vo Fiľakove, ako aj zamestnanci 
zariadenia v rámci svojho voľného času a dobrovoľníci z radov 
verejnosti. 

Členovia Jednoty a Klubu dôchodcov spestrili doobedňajšie hodiny 
našim seniorom tým, že sa zapojili sa do krúžku šikovných rúk, pomáhali 
pri maľovaní obrázkov, viedli rôzne rozhovory, zaspomínali si na staré 
časy a prekvapili nás aj rôznymi sladkosťami a domácimi zákuskami.
Z gymnázia prišli 4 triedy podľa dohodnutého časového harmonogramu. 
Študenti pomohli skrášľovať okolie areálu domova, altánku vo dvore, 
pozametali a pohrabali lístie. Dievčatá pomáhali aj pri zostavovaní 
jesennej nástenky, pri príprave ozdôb a zahrali si so seniormi ping-pong.
V tento deň sa na dobrovoľníckych aktivitách v našom zariadení 
zúčastnilo 74 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali spolu 104 hodín. 
Každému účastníkovi Dňa dobrovoľníctva patrí naše veľké ďakujem, že 
sa do tejto akcie zapojili, prišli pomôcť a spríjemnili nám tento krásny 
slnečný deň.

Mgr. Beáta Benčíková, sociálna pracovníčka

Opatrovateľská služba vo Fiľakove

Nezábudka, n.o., oznamuje obyvateľom mesta, že v rámci svojich 
kapacít poskytuje opatrovateľskú službu občanom, ktorí sú odkázaní na 
pomoc iných osôb, sú zdravotne ťažko postihnutí alebo sú 
v dôchodkovom veku. Opatrovateľská služba sa vykonáva v domácnosti 
občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 
vydaného mestským úradom. Pomoc opatrovateliek spočíva 
v starostlivosti o domácnosť, pomoci pri seba obslužných úkonoch, 
sprievode k lekárovi, zabezpečovaní nákupov a iných služieb 
v závislosti od stupňa odkázanosti a po dohode s občanom. 
Opatrovateľská služba sa vykonáva počas pracovných dní od 7.00 
do 15.00 najmenej 2 hodiny denne na základe podpísanej zmluvy. Cena 
za 1 hodinu opatrovateľskej služby pre občana je 1,30 €. Doplatok do 
celkovej hodnoty opatrovateľskej služby 6,80 € hradí organizácii mesto.
Nezábudka, n.o., má na výkon opatrovateľskej služby povolenie vydané 
Banskobystrickým samosprávnym krajom. Výkon služby zabezpečujú 
profesionálne opatrovateľky s príslušnou kvalifikáciou. Organizácia sa 
riadi príslušnými právnymi predpismi a vo vzťahu ku klientom garantuje 
odborný a individuálny prístup, rešpektovanie ich práv, zabezpečenie 
dohľadu, diskrétnosť. Informácie a pomoc pri vybavovaní podkladov 
k výkonu opatrovateľskej služby poskytujú priamo v organizácii 
odborní sociálni pracovníci každý deň počas pracovnej doby od 8.00 
do 16.00 hod. 

Ing. Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o.

Ďakujeme, že sme mohli reprezentovať

Dňa 16.8. ráno o 5.30 sa kolóna troch  7-8 miestnych áut s členmi FS 
Jánošík pohla z Fiľakova do Srbskej dedinky Slankamenské Vinohrady, 
medzi slovenských vinárov v Srbsku, ktorí na svahoch Fruškej hory pri 
sútoku riek Dunaj a Tisza, už vyše dve storočia pestujú hrozno a dorábajú 
kvalitné víno. Našim cieľom však bola účasť na XI. ročníku folklórneho 
festivalu Budárske dni, kde sme mali vystupovať ako prvý FS 
zo Slovenska. Po 7 hodinovej ceste sme dorazili do cieľa, kde nás 
očakával hlavný organizátor festivalu Ján Macho. Po krátkom, ale 
srdečnom zvítaní sme sa ubytovali v príjemnom penzióne v neďalekej 
Beške. Potom sme absolvovali stretnutie s mládežníkmi a starostom 
Slankamenských Vinohradov, na ktorom sme sa vzájomne spoznávali a 
zabávali. V nedeľu 17.8. po obede o 15.00 hodine sme už boli pripravení 
na zahájenie Budárskych dní. Absolvovali sme rozhovory 
s regionálnymi televíziami Kovačica i Padina, zúčastnili sme sa 
evanjelickej slávnostnej bohoslužby a po jej skončení sme v rámci 
krojovaného sprievodu so Slovenskou vlajkou išli hneď po domácich 
súboristoch. Vystúpenie sme mali rozdelené na dva bloky po 25 min. a 
dopadlo veľmi úspešne, keďže sme museli aj pridávať. Spolu s nami 
vystupovali folklórne kolektívy Slovákov zo Starej Pazovy, Nového 
Sadu, ale aj srbský súbor z Nových Karloviec. Po vystúpení, ktoré 
sledovalo vyše 500 divákov, bola tanečná zábava s Pazovskými Kacúrmi 
a slávnostný ohňostroj. Naša účasť na Budárskych dňoch sa uskutočnila 
v rámci projektu AERD Padina a FZ Jánošík Fiľakovo, ktorý pripravila a 
manažuje Daniela Ďurašová z Padiny, ale tiež vďaka finančnej podpore 
mesta Fiľakovo a materiálnej podpore firiem Jakomat s.r.o. Lučenec, JS 
Trade s.r.o. Zvolenská Slatina, FZ Jánošík, obce Trebeľovce a Agrospe 
Lučenec. Vďaka tomu všetkému sme spoznali nových srdečných ľudí - 
krajanov v Srbskej Vojvodine a získali veľa nových priateľov.

Jozef Šulek - FS Jánošík

Geopark Novohrad-Nógrád vyhlasuje fotosúťaž

V dňoch 11.-12. októbra 2014 sa na území prvého cezhraničného 
geoparku na svete uskutoční Medvešský fotomaratón. Usporiadatelia 
pripravia účastníkom nepretržitý 48 hodinový program s cieľom objaviť 
a spoznať nielen prírodné hodnoty menej známej, zato však veľmi 
rozmanitej krajiny Medvešskej planiny. Súčasťou programu bude aj 
nočné fotografovanie, počas ktorého usporiadatelia príležitostne 
osvetlia stredoveké hrady. 
V nadväznosti na program očakávame súťažné fotografie podľa 
nasledujúcich kritérií:
Kategórie:
Do súťaže je možné prihlásiť sa s vlastnými fotografiami vyhotovenými 
počas 48 hodinového fotomaratónu, v prípade ktorých disponuje 
súťažiaci neobmedzenými vlastníckymi právami. Témou fotografií by 
mala byť predovšetkým  krajinná, prírodná, geologická rozmanitosť 
krajiny Medveša, či prezentácia vzťahu človeka a krajiny.
A. kategória dospelých (nad 18 rokov)
B. kategória mládeže (do 18 rokov)
Súťažné fotografie: 
Každý účastník môže prihlásiť max. 5 ks fotografií. Fotky je potrebné 
zaslať v elektronickej podobe na e-mailovú adresu:
info@foto-maraton.sk 
Dátum uzávierky: 15. november 2014
Zaslaním fotografií autor súhlasí s pravidlami súťaže; potvrdzuje, že 
zaslané fotografie v plnom rozsahu vyhovujú požadovaným kritériám; 
prehlasuje, že tvorcom fotografií je on a disponuje originálom zaslanej 
fotografie. Súhlasí s tým, aby na ním zadanú e-mailovú adresu dostával 
informácie súvisiace so súťažou. 
Technické podmienky, vyhlásenie k vlastníckym právam a všetky ďalšie 
informácie nájdete na ich webovej stránke www.foto-maraton.sk
Ocenenia:
V obidvoch kategóriách budú udelené nasledujúce ceny:
Prvá cena: nákupná poukážka v hodnote  20 000 Ft  resp. 66,- EUR
Druhá cena: nákupná poukážka v hodnote  15 000 Ft  resp. 44,- EUR
Tretia cena: nákupná poukážka v hodnote  10 000 Ft  resp. 33,- EUR
Cena verejnosti: nákupná poukážka v hodnote  15 000 Ft  resp. 44,- EUR
Zvláštna cena: 
Za najlepšiu fotografiu vyhotovenú analógovou technikou v hodnote 
20 000 Ft resp. 66,- EUR

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.

Dni mesta a XXIV. Palócke dni - pokračovanie

tovarom domácich predajcov, firiem a niekoľkých cezpoľných 
ľudových výrobcov. Tradičný Fiľakovský jarmok sprevádzal 
všetky sobotňajšie programy. Tie dopoludňajšie patrili deťom. 
Okrem malých dynamických mažoretiek ich čakali zaujímavé 
divadelné predstavenia hercov z Banskej Bystrice i Budapešti, 
veľa rôznych aktivít, súťaž v jedení pudingu, hladkanie 
zvieratiek, kolotoče, nafukovací hrad a trampolíny, cukrová vata, 
maľovanie na tvár a mnoho iného. 
Popoludnie začínalo na radnici Slávnostným zasadnutím 
mestského zastupiteľstva, kde sa v tomto čase už po niekoľko 
rokov oceňujú „Cenou mesta“ a „Cenou primátora mesta“ 
občania za zásluhy pri rozvoji mesta, šírenie dobrého mena a 
úspechy v rôznych oblastiach. „Cenu mesta“ sa rozhodli poslanci 
udeliť OZ Koháry, Akordeónovému súboru ZUŠ vo Fiľakove, 
pedagógom Jozefovi Benkovi a Zoltánovi Fehérovi a „in 
memoriam“ športovému činiteľovi Tiborovi Molnárovi. „Cenu 
primátora mesta“ dostali prednostka MsÚ Mgr. Ľudmila 
Svoreňová, riaditeľka ZŠ Farská lúka Mgr. Ildikó Wágnerová, 
lekárnička Mgr. Darina Baková, prezident FTC Mgr. Attila 

Visnyai, výrobca huslí Peter Molnár, múzejník a člen DHZ Marián 
Mesiarik a lekár MUDr. Norbert Kristián.
Medzitým sa na javisku pred MsKS pripravovali aparatúry na 
hudobno-tanečný blok skupín Eminent show band a Kobold 
z Bratislavy a dychovky z Rimavskej Soboty, ktoré sa postarali 
o dobrú zábavu až do večera. Sobotný večer už patril milovníkom 
divadla a nabitá sála MsKS a perfektná atmosféra privítala hercov 
z budapeštianskeho divadla Korúti Színház.
Sviatočné nedeľné dopoludnie sprevádzali slávnostné sväté omše a 
procesia ulicami okolo kostola. Námestie pred domom kultúry 
osirelo a po obede si Fiľakovčania užili adrenalín na štadióne FTC. 
Prvý domáci ligový zápas tejto sezóny sem zabezpečil súpera 
z Detvy a po dramatickom závere sa zápas skončil remízou 3:3. 
Vrchol osláv tento rok veľmi úspešne zabezpečili dve rockové 
formácie, domáca skupina Stevena Misíka a maďarská skupina 
Bikiny, ktorá pritiahla na nádvorie fiľakovského hradu takmer tisícku 
divákov. 
Tohtoročné hodovanie Fiľakovčanov v kultúre však nepochybne 
zabezpečili aj príjemné rodinné a priateľské stretnutia, na ktoré je 
obdobie mestských osláv uprostred leta priam stvorené.

Fiľakovskí hasiči oslavovali 120. výročie 
založenia.

V sobotu 27. septembra oslavovali fiľakovskí hasiči 120. výročie 
založenia dobrovoľnej požiarnej ochrany v našom meste.  Oslavy 
sa začali slávnostným zasadnutím Dobrovoľného hasičského 
zboru v dome kultúry. Na zasadnutí bola prezentovaná činnosť 
hasičského zboru od jeho zrodu až po dnešok. Dôležitým bodom 
zasadnutia bolo odovzdávanie vyznamenaní členom hasičských 
zborov, mestu a primátorovi mesta.
Po zasadnutí sa na námestí pred kultúrnym strediskom začal 
program pre verejnosť. Diváci mohli vidieť ukážku vyslobodenia 
ranenej osoby pri simulovanej dopravnej nehode, ktorú 
predviedli členovia Hasičského a záchranného zboru. Ďalšia 
zaujímavá ukážka bola hasenie zapáleného auta, ktorú vykonali 
členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Fiľakovo.  
Záujemcovia si mohli pozrieť najmodernejšiu hasičskú techniku, 
ktorá bola pristavená na námestí. Pre deti mali organizátori 
pripravenú hasičskú prekážkovú dráhu a na záver im hasiči 
spravili obrovskú penu.
Pre milovníkov zaujímavostí bola pripravená unikátna výstava 
hasičských prílb Pavla Pokorádiho z Českého Brezova, ktorá 
zaujala návštevníkov podujatia.

Na podujatí sa zúčastnili okrem domácich hasičov aj dobrovoľní 
hasiči z Čakanoviec, Radzoviec, Lučenca a Rapoviec. Veľké 
poďakovanie patrí Okresnému riaditeľstvu Hasičského a 
Záchranného zboru v Lučenci, Okresnému výboru Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR a mestu Fiľakovo za pomoc pri organizovaní 
podujatia.

zbm. Marian Mesiarik, predseda DHZ mesta Fiľakovo
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Opatrovateľská služba sa vykonáva počas pracovných dní od 7.00 
do 15.00 najmenej 2 hodiny denne na základe podpísanej zmluvy. Cena 
za 1 hodinu opatrovateľskej služby pre občana je 1,30 €. Doplatok do 
celkovej hodnoty opatrovateľskej služby 6,80 € hradí organizácii mesto.
Nezábudka, n.o., má na výkon opatrovateľskej služby povolenie vydané 
Banskobystrickým samosprávnym krajom. Výkon služby zabezpečujú 
profesionálne opatrovateľky s príslušnou kvalifikáciou. Organizácia sa 
riadi príslušnými právnymi predpismi a vo vzťahu ku klientom garantuje 
odborný a individuálny prístup, rešpektovanie ich práv, zabezpečenie 
dohľadu, diskrétnosť. Informácie a pomoc pri vybavovaní podkladov 
k výkonu opatrovateľskej služby poskytujú priamo v organizácii 
odborní sociálni pracovníci každý deň počas pracovnej doby od 8.00 
do 16.00 hod. 

Ing. Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o.

Ďakujeme, že sme mohli reprezentovať

Dňa 16.8. ráno o 5.30 sa kolóna troch  7-8 miestnych áut s členmi FS 
Jánošík pohla z Fiľakova do Srbskej dedinky Slankamenské Vinohrady, 
medzi slovenských vinárov v Srbsku, ktorí na svahoch Fruškej hory pri 
sútoku riek Dunaj a Tisza, už vyše dve storočia pestujú hrozno a dorábajú 
kvalitné víno. Našim cieľom však bola účasť na XI. ročníku folklórneho 
festivalu Budárske dni, kde sme mali vystupovať ako prvý FS 
zo Slovenska. Po 7 hodinovej ceste sme dorazili do cieľa, kde nás 
očakával hlavný organizátor festivalu Ján Macho. Po krátkom, ale 
srdečnom zvítaní sme sa ubytovali v príjemnom penzióne v neďalekej 
Beške. Potom sme absolvovali stretnutie s mládežníkmi a starostom 
Slankamenských Vinohradov, na ktorom sme sa vzájomne spoznávali a 
zabávali. V nedeľu 17.8. po obede o 15.00 hodine sme už boli pripravení 
na zahájenie Budárskych dní. Absolvovali sme rozhovory 
s regionálnymi televíziami Kovačica i Padina, zúčastnili sme sa 
evanjelickej slávnostnej bohoslužby a po jej skončení sme v rámci 
krojovaného sprievodu so Slovenskou vlajkou išli hneď po domácich 
súboristoch. Vystúpenie sme mali rozdelené na dva bloky po 25 min. a 
dopadlo veľmi úspešne, keďže sme museli aj pridávať. Spolu s nami 
vystupovali folklórne kolektívy Slovákov zo Starej Pazovy, Nového 
Sadu, ale aj srbský súbor z Nových Karloviec. Po vystúpení, ktoré 
sledovalo vyše 500 divákov, bola tanečná zábava s Pazovskými Kacúrmi 
a slávnostný ohňostroj. Naša účasť na Budárskych dňoch sa uskutočnila 
v rámci projektu AERD Padina a FZ Jánošík Fiľakovo, ktorý pripravila a 
manažuje Daniela Ďurašová z Padiny, ale tiež vďaka finančnej podpore 
mesta Fiľakovo a materiálnej podpore firiem Jakomat s.r.o. Lučenec, JS 
Trade s.r.o. Zvolenská Slatina, FZ Jánošík, obce Trebeľovce a Agrospe 
Lučenec. Vďaka tomu všetkému sme spoznali nových srdečných ľudí - 
krajanov v Srbskej Vojvodine a získali veľa nových priateľov.

Jozef Šulek - FS Jánošík

Geopark Novohrad-Nógrád vyhlasuje fotosúťaž

V dňoch 11.-12. októbra 2014 sa na území prvého cezhraničného 
geoparku na svete uskutoční Medvešský fotomaratón. Usporiadatelia 
pripravia účastníkom nepretržitý 48 hodinový program s cieľom objaviť 
a spoznať nielen prírodné hodnoty menej známej, zato však veľmi 
rozmanitej krajiny Medvešskej planiny. Súčasťou programu bude aj 
nočné fotografovanie, počas ktorého usporiadatelia príležitostne 
osvetlia stredoveké hrady. 
V nadväznosti na program očakávame súťažné fotografie podľa 
nasledujúcich kritérií:
Kategórie:
Do súťaže je možné prihlásiť sa s vlastnými fotografiami vyhotovenými 
počas 48 hodinového fotomaratónu, v prípade ktorých disponuje 
súťažiaci neobmedzenými vlastníckymi právami. Témou fotografií by 
mala byť predovšetkým  krajinná, prírodná, geologická rozmanitosť 
krajiny Medveša, či prezentácia vzťahu človeka a krajiny.
A. kategória dospelých (nad 18 rokov)
B. kategória mládeže (do 18 rokov)
Súťažné fotografie: 
Každý účastník môže prihlásiť max. 5 ks fotografií. Fotky je potrebné 
zaslať v elektronickej podobe na e-mailovú adresu:
info@foto-maraton.sk 
Dátum uzávierky: 15. november 2014
Zaslaním fotografií autor súhlasí s pravidlami súťaže; potvrdzuje, že 
zaslané fotografie v plnom rozsahu vyhovujú požadovaným kritériám; 
prehlasuje, že tvorcom fotografií je on a disponuje originálom zaslanej 
fotografie. Súhlasí s tým, aby na ním zadanú e-mailovú adresu dostával 
informácie súvisiace so súťažou. 
Technické podmienky, vyhlásenie k vlastníckym právam a všetky ďalšie 
informácie nájdete na ich webovej stránke www.foto-maraton.sk
Ocenenia:
V obidvoch kategóriách budú udelené nasledujúce ceny:
Prvá cena: nákupná poukážka v hodnote  20 000 Ft  resp. 66,- EUR
Druhá cena: nákupná poukážka v hodnote  15 000 Ft  resp. 44,- EUR
Tretia cena: nákupná poukážka v hodnote  10 000 Ft  resp. 33,- EUR
Cena verejnosti: nákupná poukážka v hodnote  15 000 Ft  resp. 44,- EUR
Zvláštna cena: 
Za najlepšiu fotografiu vyhotovenú analógovou technikou v hodnote 
20 000 Ft resp. 66,- EUR

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.

Dni mesta a XXIV. Palócke dni - pokračovanie

tovarom domácich predajcov, firiem a niekoľkých cezpoľných 
ľudových výrobcov. Tradičný Fiľakovský jarmok sprevádzal 
všetky sobotňajšie programy. Tie dopoludňajšie patrili deťom. 
Okrem malých dynamických mažoretiek ich čakali zaujímavé 
divadelné predstavenia hercov z Banskej Bystrice i Budapešti, 
veľa rôznych aktivít, súťaž v jedení pudingu, hladkanie 
zvieratiek, kolotoče, nafukovací hrad a trampolíny, cukrová vata, 
maľovanie na tvár a mnoho iného. 
Popoludnie začínalo na radnici Slávnostným zasadnutím 
mestského zastupiteľstva, kde sa v tomto čase už po niekoľko 
rokov oceňujú „Cenou mesta“ a „Cenou primátora mesta“ 
občania za zásluhy pri rozvoji mesta, šírenie dobrého mena a 
úspechy v rôznych oblastiach. „Cenu mesta“ sa rozhodli poslanci 
udeliť OZ Koháry, Akordeónovému súboru ZUŠ vo Fiľakove, 
pedagógom Jozefovi Benkovi a Zoltánovi Fehérovi a „in 
memoriam“ športovému činiteľovi Tiborovi Molnárovi. „Cenu 
primátora mesta“ dostali prednostka MsÚ Mgr. Ľudmila 
Svoreňová, riaditeľka ZŠ Farská lúka Mgr. Ildikó Wágnerová, 
lekárnička Mgr. Darina Baková, prezident FTC Mgr. Attila 

Visnyai, výrobca huslí Peter Molnár, múzejník a člen DHZ Marián 
Mesiarik a lekár MUDr. Norbert Kristián.
Medzitým sa na javisku pred MsKS pripravovali aparatúry na 
hudobno-tanečný blok skupín Eminent show band a Kobold 
z Bratislavy a dychovky z Rimavskej Soboty, ktoré sa postarali 
o dobrú zábavu až do večera. Sobotný večer už patril milovníkom 
divadla a nabitá sála MsKS a perfektná atmosféra privítala hercov 
z budapeštianskeho divadla Korúti Színház.
Sviatočné nedeľné dopoludnie sprevádzali slávnostné sväté omše a 
procesia ulicami okolo kostola. Námestie pred domom kultúry 
osirelo a po obede si Fiľakovčania užili adrenalín na štadióne FTC. 
Prvý domáci ligový zápas tejto sezóny sem zabezpečil súpera 
z Detvy a po dramatickom závere sa zápas skončil remízou 3:3. 
Vrchol osláv tento rok veľmi úspešne zabezpečili dve rockové 
formácie, domáca skupina Stevena Misíka a maďarská skupina 
Bikiny, ktorá pritiahla na nádvorie fiľakovského hradu takmer tisícku 
divákov. 
Tohtoročné hodovanie Fiľakovčanov v kultúre však nepochybne 
zabezpečili aj príjemné rodinné a priateľské stretnutia, na ktoré je 
obdobie mestských osláv uprostred leta priam stvorené.

Fiľakovskí hasiči oslavovali 120. výročie 
založenia.

V sobotu 27. septembra oslavovali fiľakovskí hasiči 120. výročie 
založenia dobrovoľnej požiarnej ochrany v našom meste.  Oslavy 
sa začali slávnostným zasadnutím Dobrovoľného hasičského 
zboru v dome kultúry. Na zasadnutí bola prezentovaná činnosť 
hasičského zboru od jeho zrodu až po dnešok. Dôležitým bodom 
zasadnutia bolo odovzdávanie vyznamenaní členom hasičských 
zborov, mestu a primátorovi mesta.
Po zasadnutí sa na námestí pred kultúrnym strediskom začal 
program pre verejnosť. Diváci mohli vidieť ukážku vyslobodenia 
ranenej osoby pri simulovanej dopravnej nehode, ktorú 
predviedli členovia Hasičského a záchranného zboru. Ďalšia 
zaujímavá ukážka bola hasenie zapáleného auta, ktorú vykonali 
členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Fiľakovo.  
Záujemcovia si mohli pozrieť najmodernejšiu hasičskú techniku, 
ktorá bola pristavená na námestí. Pre deti mali organizátori 
pripravenú hasičskú prekážkovú dráhu a na záver im hasiči 
spravili obrovskú penu.
Pre milovníkov zaujímavostí bola pripravená unikátna výstava 
hasičských prílb Pavla Pokorádiho z Českého Brezova, ktorá 
zaujala návštevníkov podujatia.

Na podujatí sa zúčastnili okrem domácich hasičov aj dobrovoľní 
hasiči z Čakanoviec, Radzoviec, Lučenca a Rapoviec. Veľké 
poďakovanie patrí Okresnému riaditeľstvu Hasičského a 
Záchranného zboru v Lučenci, Okresnému výboru Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR a mestu Fiľakovo za pomoc pri organizovaní 
podujatia.

zbm. Marian Mesiarik, predseda DHZ mesta Fiľakovo
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Letný poznávací tábor

V júli pedagógovia Základnej školy na Školskej ulici ponúkli 
svojim žiakom denný prázdninový tábor, ktorého pestrý 
program pripravila pani vychovávateľka Jarmila Ujpálová. 
Záujem prejavili najmä mladší žiaci, ale aj niekoľko ich 
starších spolužiakov. Na výlety vlakom sa vybrali s nami 
dokonca i niektorí rodičia.
V pondelok sme navštívili Rimavskú Sobotu a po prechádzke 
mestom sme si zaplávali v krytej plavárni. V utorok sme 
prebádali Fiľakovský hrad a park, po chutnom obede 
v reštaurácii Victory sme sa hrali so stavebnicami a na 
populárnom Xboxe v priestoroch školy. V Košiciach sme 
v stredu preskúmali interaktívnu výstavu Vedeckého technického 
múzea, ktorá nás všetkých zaujala svojimi rébusmi a vedeckými 
hračkami. V Planetáriu nám porozprávali a premietali o hviezdach na 
nočnej oblohe a  posedeli sme si aj pri tancujúcej fontáne na 
košickom námestí. Vo štvrtok sme najmä športovali, súťažili a 
stanovali na školskom dvore. K stanovačke a relaxu nechýbala ani 

Výsledky kontroly geoparku

Územie Novohrad - Nógrád geoparku, medzinárodný Novohrad - 
Nógrád Geopark ostáva členom Siete európskych a globálnych 
geoparkov (EGN a GGN) na ďalšie štyri roky. Potvrdili to na konferencii 
vo Wernigerode (Nemecko) kde zasadal koordinačný výbor  EGN, 2.-5. 
septembra 2014 a predstavitelia 59 geoparkov z celej Európy 
jednohlasne hlasovali za udelenie „zelenej  karty“ pre náš geopark. 
Samozrejme padli odporúčania zo strany koordinačného výboru, 
dodržanie ktorých budú sledovať v ďalšom štvorročnom období. Účasť 
slovenského partnera na medzinárodných fórach EGN a GGN, 
zamestnanecký vzťah s geológom na spoločnom území Novohrad - 
Nógrád geoparku, zdokonaľovanie sa vo vzdelávacích aktivitách (ktoré 
absentujú hlavne u maďarského partnera) a budovanie partnerských 
vzťahov aj s ostatnými geoparkmi v rámci EGN a GGN čaká 
na doriešenie na území Novohrad - Nógrád geoparku.

Pochvala bývalým deviatakom...

Školský rok 2013/2014 sa skončil a s ním aj pôsobenie výnimočného 
deviateho ročníka na našej ZŠ na Školskej ulici vo Fiľakove. Tvorili 
ho tri triedy jedinečných a tvorivých mladých ľudí - 9.A, B, C.
I keď niektorí sa učeniu snažili vyhýbať, napokon všetci z nich uspeli 
v testovaní deviatakov a boli prijatí na stredné školy. Boli však aj 
takí, ktorí sa pravidelne a dobrovoľne zúčastňovali rôznych súťaží, 
olympiád a aktivít. Našou najúspešnejšou riešiteľkou sudoku aj na 
okresnej úrovni bola Lilla Barbara Szabóová; geografických, 
biologických, chemických, matematických či dejepisných olympiád 
sa pravidelne zúčastňovali: Andrej Chlupka, Barbora Kuviková, 
Veronika Véghová, Evica Ligártová, Miška Krnáčová, Erika 
Czaková, Veronika Töreová, Kristína Visnyaiová, Barbora 
Sokoltová. Vo výtvarných a fotografických súťažiach škole robili 
dobré meno: Dominika Majorošová, Evica Ligártová, Erika 
Czaková a Vivi Dalžufóová, ktorá dvakrát vyhrala celoslovenskú 
výtvarnú súťaž Klasici v komikse. Recitovať sa neostýchali: Gabika 
Mágyelová, Barbora Kuviková, Soňa Bystrianska, Vanesa 
Cifferiová. Do školského časopisu SCHOOL vždy s radosťou 
prispievala naša hlavná fotografka Evica Ligártová, výtvarníčka 
Vivi Dalžufóová, Lilla Barbara Szabóová, Gabika Mágyelová, 
Veronika Bódiová, Martina Oláhová, Veronika Véghová či Barbora 
Kuviková a svoje literárne prvotiny v časopise publikovala aj 
Barbara Sokoltová.
Na bývalých  deviatakov sme sa mohli spoľahnúť aj v športových 
súťažiach. Vo futbale, basketbale, stolnom tenise či v rôznych 
bežeckých súťažiach, sme mali vždy silné zastúpenie. Svojimi 
futbalovými úspechmi sa môžu pochváliť dievčatá aj chlapci. Na 
žiadnom futbalovom turnaji nechýbali: Mišo Molnár, Šaňo Gubala, 
Adam Bial, Peťo Iždinský, Adam Krnáč, Dominik Perenčei a 
brankár Riči Tóth. V dievčenskom futbale hviezdili: Evica 
Ligártová, Veronika Töreová, Kristína Visnyaiová a Kristína 
Triznová, ktoré vždy rady súťažili aj v basketbale. V atletike 
dosahovali najlepšie umiestnenia Miša Krnáčová a Kristína 
Visnyaiová, či už na Fiľakovskom crosse alebo iných podujatiach. 
Cezpoľný beh a Beh ulicami mesta vyhrala aj Dženy Berkyová. 
Počas stolnotenisových turnajov ukázali svoj talent Erik Koronczi a 
Kiko Gál.
Podať pomocnú ruku počas príprav rôznych školských akcií nikdy 
neodmietli Zoli Balog, Dávid Berki, Lacko Elek, Tomi Fazekaš, 
Tomi Kozáka, Miki Mižer, Roman Koóš, Ronald Karkusz, Marek 
Benčík, Marek Mitter, Nikolas Horváth, Jano Molnár, Laco Botoš, 
Ľudo Virág, Erika Fehérváriová, Dominika Kocúrová, Beata 
Bystrianska, Žaneta Kovácová, Vanesa Danyiová, Katrin Kalašová, 
Alexandra Bodzášiová a Alexandra Bodóová. Ďakujeme vám!
Milí stredoškoláci, v budúcnosti sa dostanete do rôznych situácií... 
V každej z nich sa snažte správať rozvážne a slušne  a využite ten 
obrovský potenciál, ktorý vo vás drieme. My vám pritom budeme 
držať palce!

M. Backa, D. Szabová

Rozvoj odpadového hospodárstva vo Fiľakove - 
Investícia do vašej budúcnosti

Mesto Fiľakovo zabezpečuje implementáciu úspešného projektu 
v rámci Operačného programu životné prostredie s názvom 
„Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu 
komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo”. Cieľom projektu je 
zefektívniť  jestvujúci systém separovaného zberu komunálnych 
odpadov (ďalej len KO) v meste Fiľakovo a napomáhať 
príspevkovej organizácii mesta, Verejnoprospešným službám mesta 
Fiľakovo, ktorá spravuje v súčasnosti odpadové hospodárstvo, aby 
sa dobudovala základná infraštruktúra pre separovaný zber, vytvorili 
podmienky pre rozšírenie existujúceho systému separovaného 
zberu, zvýšila kvalitatívna úroveň separovaného zberu zložiek KO a 
environmentálne povedomie všetkých obyvateľov mesta Fiľakovo, 
s dôrazom na príslušníkov MRK. Poskytnutá dotácia činí sumu 
1 037 875,84 EUR a spolufinancovanie mesta Fiľakovo je 54 625,04 
EUR. Realizáciou aktivít projektu vznikne nový zberný dvor, 
umožňujúci zber, prepravu a dotriedenie vyseparovaných odpadov a 
lisovanie papierov a plastov pomocou hydraulického lisu. Súčasťou 
projektu sú stavebné úpravy, v rámci ktorých jednak dôjde 
k rekonštrukcii a modernizácii skladovacej haly a zberných 
stanovíšť, jednak k výstavbe nového zberného dvora v areáli 
bývalého štátneho majetku, pri ceste smerom na Ratku a nových 
zberných stanovíšť pri bytových a rodinných domoch. V rámci 
projektu sa zabezpečí potrebná mechanizácia: dvojkomorový lis, 
mobilná váha, zberové vozidlo, manipulačný malotraktor s čelným 
nakladačom, traktor s hákovým kontajnerovým nosičom. Na 
zabezpečenie komplexného systému separovaného zberu je 
potrebný nákup zberných nádob na papier, plast, kovy a sklo. 
Výsledkom projektu bude rozšírenie a zefektívnenie existujúceho 
systému separovaného zberu podľa § 39 zákona o odpadoch. 
Monitoring a riadenie projektu zabezpečujú interní zamestnanci 
prijímateľa. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie, čo je veľmi 
zložitý a zdĺhavý proces. Prevádzkovateľom zberného dvora bude 
príspevková organizácia Mesta Fiľakovo, Verejnoprospešné služby 
mesta Fiľakovo v 100 % -nom vlastníctve mesta. Projekt nadväzuje 
na predchádzajúce etapy výstavby zberného dvora, doplnenia 
vozového parku a technologického vybavenia pre separovaný zber. 
Realizáciou tohto projektu sa vytvoria koncepčné východiská 
separovaného zberu, eliminuje sa záťaž na životné prostredie a zvýši 
sa počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie 
v oblasti separovaného zberu KO. 

Ing. arch. Erika Anderková - projektová 
manažérka

Tento projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou/ERDF z fondov EU

Investícia do Vašej budúcnosti - Výstavba 
nájomných bytov pre marginalizované komunity 

v meste Fiľakovo

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci 
orgán pre Regionálny operačný program, rozhodlo o schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) s názvom 
„Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity v meste 
Fiľakovo“ (ďalej len „projekt“), ktorú Mesto Fiľakovo podalo v máji 
2014 v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP číslo ROP-4.1b-
2013/01 (4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1b Podpora 
infraštruktúry bývania). 
Dňa 27.8.2014 primátor mesta Fiľakovo podpísal Zmluvu o poskytnutí 
NFP s celkovou hodnotou oprávnených výdavkov 633 600,00 EUR. 
Konkrétnym cieľom projektu je výstavba samostatne stojaceho 
nájomného bytového domu s 12 bytovými jednotkami na ulici 
Železničná vo Fiľakove. Doba realizácie projektu je od augusta 2014 do 
decembra 2015. 
Mesto Fiľakovo, si ako žiadateľ o NFP, malo možnosť vybrať jeden 
z troch variantov z katalógovej ponuky Radiaceho orgánu ROP. Žiadateľ 
si z uvedenej katalógovej ponuky vybral 1. variant.

Ing. Judit Popovics, Referát stratégie a rozvoja, MsÚ

Tento projekt je v rámci Regionálneho operačného programu 
spolufinancovaný z ERDF.

o b ľ ú b e n á  p i z z a . 
Do Zvolena sme sa vybrali 
v  p i a t o k .  T a m  s m e 
navštívili galériu obrazov 
v krásnom Zvolenskom 
z á m k u  a  p r e z r e l i  s i 
pancierový vlak Hurban, 
umiestnený v neďalekom 
parku. Po osviežujúcej 
zmrzline nesmelo chýbať 
ani nakupovanie drobností 
na pamiatku v nákupnom 
centre Európa, každý sa 
na to veľmi tešil! 

Naše deti, ale aj pedagógovia získali v dennom letnom tábore veľa 
nových zážitkov a skúseností, preto budeme aj v tomto školskom roku 
pripravovať pre našich žiakov takéto zaujímavé aktivity. Viac o nich sa 
dozviete na internetovej a facebokovej stránke školy.

Diana Szabová

Pohľad fasády so vstupom.
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove 
v mesiaci október 2014

02.10.2014, 17:00 hod.
Predstavenie knihy Zoltána Partiho: „BŰN ÉS TŰNÉS“
Miesto: spoločenská sála MsKS, organizátor: OZ KOHÁRY, 
spoluorganizátor: MsKS

03.10.2014, 17:00 hod.
Debata - predstaví sa Fórum Inštitút pre výskum menšín-
Etnologické centrum
Miesto: Mestská knižnica, organizátor: Hradné múzeum

06.10.2014, 16:00 hod.
Spomienka na revolúciu 1848-49 a kladenie vencov
Miesto: Námestie Padlých hrdinov, organizátor: OZ KOHÁRY, 
MO Csemadok

11-12.10.2014
Medvešský fotomaratón - Územie Novohrad - Nógrád Geoparku
Bližšie informácie v NTIC Fiľakovo

17.10.2014, 17:10 hod.
Lackfi János: Akí sú Maďari? - literárny večer.
Miesto: Mestská knižnica, organizátor: Hradné múzeum

18.10.2014, 16:00 hod.
VIII. Celoslovenský festival zhudobnených veršov - 
Galaprogram
Hosť programu: Hudobná kapela BALKAN FANATIK
Miesto: MsKS, organizátor: Oblastný a miestny výbor 
Csemadoku

23.10.2014, 16:00 hod.
Pamäť fiľakovského letiska - vernisáž výstavy
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum, organizátor: Hradné 
múzeum

24.10.2014, 15:00 hod.
Stretnutie generácií - Oslava jubilantov
Miesto: spoločenská sála MsKS, organizátor: Jednota 
dôchodcov, spoluorganizátor: MsKS

25.10.2014, 18:00 hod.
Divadelné predstavenie Divadla Thália
Horváth Péter „CSAÓ BAMBÍNÓ“ - hudobná rodinná revue
Miesto: MsKS, organizátor: Mestské kultúrne stredisko
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Letný poznávací tábor

V júli pedagógovia Základnej školy na Školskej ulici ponúkli 
svojim žiakom denný prázdninový tábor, ktorého pestrý 
program pripravila pani vychovávateľka Jarmila Ujpálová. 
Záujem prejavili najmä mladší žiaci, ale aj niekoľko ich 
starších spolužiakov. Na výlety vlakom sa vybrali s nami 
dokonca i niektorí rodičia.
V pondelok sme navštívili Rimavskú Sobotu a po prechádzke 
mestom sme si zaplávali v krytej plavárni. V utorok sme 
prebádali Fiľakovský hrad a park, po chutnom obede 
v reštaurácii Victory sme sa hrali so stavebnicami a na 
populárnom Xboxe v priestoroch školy. V Košiciach sme 
v stredu preskúmali interaktívnu výstavu Vedeckého technického 
múzea, ktorá nás všetkých zaujala svojimi rébusmi a vedeckými 
hračkami. V Planetáriu nám porozprávali a premietali o hviezdach na 
nočnej oblohe a  posedeli sme si aj pri tancujúcej fontáne na 
košickom námestí. Vo štvrtok sme najmä športovali, súťažili a 
stanovali na školskom dvore. K stanovačke a relaxu nechýbala ani 

Výsledky kontroly geoparku

Územie Novohrad - Nógrád geoparku, medzinárodný Novohrad - 
Nógrád Geopark ostáva členom Siete európskych a globálnych 
geoparkov (EGN a GGN) na ďalšie štyri roky. Potvrdili to na konferencii 
vo Wernigerode (Nemecko) kde zasadal koordinačný výbor  EGN, 2.-5. 
septembra 2014 a predstavitelia 59 geoparkov z celej Európy 
jednohlasne hlasovali za udelenie „zelenej  karty“ pre náš geopark. 
Samozrejme padli odporúčania zo strany koordinačného výboru, 
dodržanie ktorých budú sledovať v ďalšom štvorročnom období. Účasť 
slovenského partnera na medzinárodných fórach EGN a GGN, 
zamestnanecký vzťah s geológom na spoločnom území Novohrad - 
Nógrád geoparku, zdokonaľovanie sa vo vzdelávacích aktivitách (ktoré 
absentujú hlavne u maďarského partnera) a budovanie partnerských 
vzťahov aj s ostatnými geoparkmi v rámci EGN a GGN čaká 
na doriešenie na území Novohrad - Nógrád geoparku.

Pochvala bývalým deviatakom...

Školský rok 2013/2014 sa skončil a s ním aj pôsobenie výnimočného 
deviateho ročníka na našej ZŠ na Školskej ulici vo Fiľakove. Tvorili 
ho tri triedy jedinečných a tvorivých mladých ľudí - 9.A, B, C.
I keď niektorí sa učeniu snažili vyhýbať, napokon všetci z nich uspeli 
v testovaní deviatakov a boli prijatí na stredné školy. Boli však aj 
takí, ktorí sa pravidelne a dobrovoľne zúčastňovali rôznych súťaží, 
olympiád a aktivít. Našou najúspešnejšou riešiteľkou sudoku aj na 
okresnej úrovni bola Lilla Barbara Szabóová; geografických, 
biologických, chemických, matematických či dejepisných olympiád 
sa pravidelne zúčastňovali: Andrej Chlupka, Barbora Kuviková, 
Veronika Véghová, Evica Ligártová, Miška Krnáčová, Erika 
Czaková, Veronika Töreová, Kristína Visnyaiová, Barbora 
Sokoltová. Vo výtvarných a fotografických súťažiach škole robili 
dobré meno: Dominika Majorošová, Evica Ligártová, Erika 
Czaková a Vivi Dalžufóová, ktorá dvakrát vyhrala celoslovenskú 
výtvarnú súťaž Klasici v komikse. Recitovať sa neostýchali: Gabika 
Mágyelová, Barbora Kuviková, Soňa Bystrianska, Vanesa 
Cifferiová. Do školského časopisu SCHOOL vždy s radosťou 
prispievala naša hlavná fotografka Evica Ligártová, výtvarníčka 
Vivi Dalžufóová, Lilla Barbara Szabóová, Gabika Mágyelová, 
Veronika Bódiová, Martina Oláhová, Veronika Véghová či Barbora 
Kuviková a svoje literárne prvotiny v časopise publikovala aj 
Barbara Sokoltová.
Na bývalých  deviatakov sme sa mohli spoľahnúť aj v športových 
súťažiach. Vo futbale, basketbale, stolnom tenise či v rôznych 
bežeckých súťažiach, sme mali vždy silné zastúpenie. Svojimi 
futbalovými úspechmi sa môžu pochváliť dievčatá aj chlapci. Na 
žiadnom futbalovom turnaji nechýbali: Mišo Molnár, Šaňo Gubala, 
Adam Bial, Peťo Iždinský, Adam Krnáč, Dominik Perenčei a 
brankár Riči Tóth. V dievčenskom futbale hviezdili: Evica 
Ligártová, Veronika Töreová, Kristína Visnyaiová a Kristína 
Triznová, ktoré vždy rady súťažili aj v basketbale. V atletike 
dosahovali najlepšie umiestnenia Miša Krnáčová a Kristína 
Visnyaiová, či už na Fiľakovskom crosse alebo iných podujatiach. 
Cezpoľný beh a Beh ulicami mesta vyhrala aj Dženy Berkyová. 
Počas stolnotenisových turnajov ukázali svoj talent Erik Koronczi a 
Kiko Gál.
Podať pomocnú ruku počas príprav rôznych školských akcií nikdy 
neodmietli Zoli Balog, Dávid Berki, Lacko Elek, Tomi Fazekaš, 
Tomi Kozáka, Miki Mižer, Roman Koóš, Ronald Karkusz, Marek 
Benčík, Marek Mitter, Nikolas Horváth, Jano Molnár, Laco Botoš, 
Ľudo Virág, Erika Fehérváriová, Dominika Kocúrová, Beata 
Bystrianska, Žaneta Kovácová, Vanesa Danyiová, Katrin Kalašová, 
Alexandra Bodzášiová a Alexandra Bodóová. Ďakujeme vám!
Milí stredoškoláci, v budúcnosti sa dostanete do rôznych situácií... 
V každej z nich sa snažte správať rozvážne a slušne  a využite ten 
obrovský potenciál, ktorý vo vás drieme. My vám pritom budeme 
držať palce!

M. Backa, D. Szabová

Rozvoj odpadového hospodárstva vo Fiľakove - 
Investícia do vašej budúcnosti

Mesto Fiľakovo zabezpečuje implementáciu úspešného projektu 
v rámci Operačného programu životné prostredie s názvom 
„Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu 
komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo”. Cieľom projektu je 
zefektívniť  jestvujúci systém separovaného zberu komunálnych 
odpadov (ďalej len KO) v meste Fiľakovo a napomáhať 
príspevkovej organizácii mesta, Verejnoprospešným službám mesta 
Fiľakovo, ktorá spravuje v súčasnosti odpadové hospodárstvo, aby 
sa dobudovala základná infraštruktúra pre separovaný zber, vytvorili 
podmienky pre rozšírenie existujúceho systému separovaného 
zberu, zvýšila kvalitatívna úroveň separovaného zberu zložiek KO a 
environmentálne povedomie všetkých obyvateľov mesta Fiľakovo, 
s dôrazom na príslušníkov MRK. Poskytnutá dotácia činí sumu 
1 037 875,84 EUR a spolufinancovanie mesta Fiľakovo je 54 625,04 
EUR. Realizáciou aktivít projektu vznikne nový zberný dvor, 
umožňujúci zber, prepravu a dotriedenie vyseparovaných odpadov a 
lisovanie papierov a plastov pomocou hydraulického lisu. Súčasťou 
projektu sú stavebné úpravy, v rámci ktorých jednak dôjde 
k rekonštrukcii a modernizácii skladovacej haly a zberných 
stanovíšť, jednak k výstavbe nového zberného dvora v areáli 
bývalého štátneho majetku, pri ceste smerom na Ratku a nových 
zberných stanovíšť pri bytových a rodinných domoch. V rámci 
projektu sa zabezpečí potrebná mechanizácia: dvojkomorový lis, 
mobilná váha, zberové vozidlo, manipulačný malotraktor s čelným 
nakladačom, traktor s hákovým kontajnerovým nosičom. Na 
zabezpečenie komplexného systému separovaného zberu je 
potrebný nákup zberných nádob na papier, plast, kovy a sklo. 
Výsledkom projektu bude rozšírenie a zefektívnenie existujúceho 
systému separovaného zberu podľa § 39 zákona o odpadoch. 
Monitoring a riadenie projektu zabezpečujú interní zamestnanci 
prijímateľa. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie, čo je veľmi 
zložitý a zdĺhavý proces. Prevádzkovateľom zberného dvora bude 
príspevková organizácia Mesta Fiľakovo, Verejnoprospešné služby 
mesta Fiľakovo v 100 % -nom vlastníctve mesta. Projekt nadväzuje 
na predchádzajúce etapy výstavby zberného dvora, doplnenia 
vozového parku a technologického vybavenia pre separovaný zber. 
Realizáciou tohto projektu sa vytvoria koncepčné východiská 
separovaného zberu, eliminuje sa záťaž na životné prostredie a zvýši 
sa počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie 
v oblasti separovaného zberu KO. 
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