
) ^ \

m e s a č n í k  s a m o s p r a v y  ročník 11., číslo 11. november 2015

O

IM a iTPaknyskej r a d a lc i  aasíídki 
■z raeaa  y o  Y e d e a í  ú t

Po tridsiatich piatich rokoch práce na úra
de, z toho takmer dvadsaťpäť rokov na pos
te prednostky Mestského úradu vo Fiľako
ve sa so svojimi kolegami a s vedením mes
ta rozlúčila doteraj šia prednostka Mgr. Ľud
mila Svoreňová. Ku koncu októbra odišla 
do zaslúženého dôchodku a ako sa na roz
lúčke s ňou vyjadril primátor mesta, za jej 
dlhoročnú aktívnu a záslužnú prácu popri 
až piatich primátoroch, náročnej predo
všetkým počas zmeny politického systému 
a pri aplikácií množstva zmien v kompeten
ciách presunutých zo štátu na mestá a obce, 
jej patri nesmierna vďaka a uznanie. Riadiť 
rozpočtový proces nielen mesta, ale aj or
ganizácií v zriad’ovateľskej pôsobnosti mes-

—  Porada s novou prednostkou

ta, aplikovať zmeny normatívnych práv
nych aktov, podieľať sa na implementácii 
rôznych projektov v rámci samosprávy, 
popritom zorganizovať prácu mestského 
úradu a nepriamo aj ďalších príspevko
vých, rozpočtových a iných organizácií 
mesta, si vyžadovalo neustále vzdelávanie 
sa a sledovanie všetkých legislatívnych 
zmien. Nahradiť tak všestranného človeka 
nie je jednoduché. Vedenie mesta sa takúto 
osobu pokúsilo nájsť. Od 1.novembra do

funkcie prednostky Mestského úradu vo 
Fiľakove nastúpila PhDr. Andrea Mágyelo- 
vá, bývalá ekonómka a matrikárka obce 
Radzovce. !
Andrea Mágyelová má št3n-idsaťštyri rokov i 
a už dvadsaťdva rokov žije vo Fiľakove. 'Na
študovala strednú ekonomickú školu a po*; 
čas svojho pracovného pôsobenia na Óbec-| 
nom úrade v Radzovciach získala vysoko/ 
školské vzdelanie a následne j  doktorát v 
študijnom odbore verejn^oU tika a verejná 
správa na fakulte Verejnej správy Univer
zity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na 
svojom predchádzajúcom pôsobisku vyko
návala 12 rokov nielen funkciu matrikárky 
a ekonómky, ale zabezpečovala aj všetky 
činnosti súvisiace s bežným chodom obec
ného ú r a ^  účtovníctvo, rozpočtovníctvo, 
mzd ^ a  personalistiku, podnikateľskú čin- 
ncJisí̂  sociálne veci a agendu občianskych 
združení, zároveň pre rozpočtové organizá
cie obce, ktorým zabezpečovala spracova- 

“ nie mzdovej a personálnej agendy, účtov
níctvo a rozpočtovníctvo. Od vzniku Zdru- 

^p® äa právnických osôb Geopark Novo- 
hrad-Nógrád sa podieľa na implementácii 
projektov a vykonáva úlohu finančnej ma
nažérky. Od januára 2015 je podpredsed
níčkou Komisie mestského majetku a fi
nančnej komisie pri Mestskom zastupiteľ
stve vo Fiľakove.
Zmenu svojho pracovného života berie ako 
veľkú výzvu a má pred ňou i patričný reš
pekt. Jej hlavným cieľom je vytvoriť pre 
všetkých dobrú, tvorivú pracovnú atmosfé
ru a čo najkvalitnejšie služby vo vzťahu k 
občanom, partnerom i návštevníkom mes
ta. Už v prvých dňoch sa naplno zapojila do 
prípravných fáz tvorby nového mestského

PhDr. Andrea Mágyelová, nová prednostka mesta

rozpočtu a spolu s vedením mesta sa pri
pravuje na náročnú reformu činnosti úradu 
v pristupe k občanom. Mesto plánuje v 
priebehu budúceho roku vybudovať a 
uviesť do plnej prevádzky tzv. klientske 
centrum, ktoré bude slúžiť ako primárny 
priestor priamej komunikácie s klientmi 
Mestského úradu a zabezpečovať poskyto
vanie verejných služieb prostredníctvom 
osobného kontaktu. Vytvorenie klientske
ho centra vzniklo ako potreba približovania 
samosprávy k občanom a potvrdili ho aj 
výsledky procesného auditu, ktorý počas 
niekoľl^ch mesiacov v lete 2015 zabezpe
čovala externá firma z Trenčína. Jeho vý
sledky sú zverejnené na webovej stránke 
mesta.

Iveta Cíferová

Mgr. Ľudmila Svoreňová, odstupujúca prednostka
(Fotky: TV LocAll)

Sprievodný program: „TfváSa -  náš spobčný ja z y ^  
Mestské kultúrne HUDOBNÝ FESTIVAL
stredisko vo Fiľakove účinkujú: êVVa Astredisko vo Fiľakove 

Mesto Fiľakovo
N

! 1 7 .  - 1 8 . 1 2 .  2 0 1 5

Námestie slobody

j u!., MŠ na Daxnerovej u!., ZŠ na Farskej lúke, ZŠ Lajosa /• y  ''
» na Školskej ul., ZŠ Š. Koháryho II., ZUŠ, Gymnázium, í

MS na Štúrovej ul., MS na Daxnerovej ul., ZS na Farskej lúke, ZS Lajosa 

Mocsáryho, ZŠ na Školskej ul., ZŠ Š. Koháryho II., ZUŠ, Gymnázium, 
Mužský spevácky zbor Pro Kultúra, Irén Sz. Danyi, FS Jánošík, DFS 

Malý Jánošík, FS Rakonca, DFS Malá Rakonca



Samospráva FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

Dokončená výstavba nájomných bytov
Investícia do Vašej budúcnosti!

v  rámci implementácie projektu s názvom „Výstavba nájomných 
bytov pre m arginalizované kom unity vo F iľakove“ z 
prostriedkov ERDF a ŠR v hodnote 601 920,00 EUR a z vlast
ných prostriedkov prijímateľa, t.j. Mesta Fiľakovo vo výške 31 
680,00 EUR bola dokončená výstavba bytového domu na ulici 
Železničnej. Bytový dom ponúka priestorový komfort pre 
oddych, súkromie a príjemné chvíle s rodinou celkom pre 35 
osôb. Na troch nadzemných podlažiach sa nachádza 12 bytov, z 
toho 6 s podlahovou plochou(PP) 55,63 m 2,4 s PP 51,76 m2 a dva 
menšie byty na prízemí. V bytoch sú vytvorené podmienky pre 
obývacie izby s kuchyňou (vrátane kuchynskej linky), spálňu, 
detskú izbu, kúpeľňu s WC, zádverie a balkón. Nájomcovia, ktorí 
sa vyberali podľa veľmi prísnych kritérií, sa môžu ujať svojich 
pekných, nových hniezd ešte pred sviatkami, na prelome mesiaca 
december 2015.

Ing.arch. Erika Anderková, 
MsÚ Fiľakovo, referát stratégie a rozvoja mesta

regionálny 
operačný

E U R Ó P S K A  Ú N IA

A  V Ä 3  A  K t r . y ?

Využite mp te  služby a i>ornovu terapiu  

-vo Fiľakove na ulici SNP číslo 6.

Odovzdaním tohto kupónu získate 
10% zľavu^na služby nad 12 €.

Akcia trvá do konca decembra. 
Ďalšie informácie na čísle ogi8 592 975.

Mesto Fiľakovo v spolupráci s 
Mestslc)^ kultúrnym strediskom vo Fiľakove 

usporiada 
v dňoch 17.-18. decembra 2015

Fifakov»ký v ia n o č n ý  jarm ok
Jarmok bude prebiehať naNámestí slobody pri MsKS vo Fiľakove 
denne od 8.00 hod. do 22.00 hod. a bude sprevádzaný bohatým 
kultúrnym programom. Usporiadatelia srdečne pozývajú najmä 
predaj cov s gastro stánkami s vianočnými špecialitam i a 
lahôdkami (napr. varené víno, grog, medovina, vianočný punč, 
pečenie donutiek, pečenie trdeníkov) a predajcov darčekov, 
ľudových a remeselm'ckych výrobkov s vianočnou tematikou. 
Usporiadatelia od predajcov nebudú vyberať poplatok za trhové 
miesto, nakoľko sa jedná o „0. ročník“ vianočného jarmoku vo 
Fiľakove.
Vianočný jarmok je organizovaný formou prihlášok. Záujemcovia 
svoju účasť na jarmoku musia vopred avizovať usporiadateľom 
najneskôr do 11.12.2015 na adresu Mestského úradu, odd. EaMM, 
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo (zoltan.varga@filakovo.sk, tel.: 
+421915264290) alebo Mestského kultúrneho strediska. Námestie 
slobody 30, 986 01 Fiľakovo (norbert.varga@filakovo.sk, tel.: 
+421915812503). UsporiadateHa si s prihliadnutím na kapacitné 
možnosti vyhradzujú právo výberu účastmTcov jarmoku. 
Účastníkmi na Vianočnom jarmoku môžu byť fyzické a právnické 
osoby, ktoré majú platné oprávnenie na vykonávanie obchodnej 
činnosti alebo poskytovanie služieb, fyzické a právnické osoby 
podľa osobitných predpisov, ktoré splnia podmienky podľa zákona 
č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“) a 
organizačného poriadlai.
Prihláška je zverejnená na webovej stránke mesta:

www.filakovo.sk

Výberové konania
MESTO FIĽAKOVO

vyhlasuje výberové konanie 
na miesto riaditeľa Materskej školy -  Óvoda, Daxnerova 15, 
Fiľakovo.

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo 
osobne doručiť najneskôr do 18. decembra 2015 (poštou na 
adresu: Mestský úrad. Oddelenie školstva, kultúry a športu. 
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo; osobne do kancelárie č. 107 do 
13.00 hod.).
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným 
uchádzačom rada školy písomne najmenej 7 dm' pred začatím 
výberového konania.
Dátum pravdepodobného nástupu do funkcie: 1. marec 2016. 
Podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke mesta: 
www.fUakovo.sk

X

MESTSKE KULTURNE STREDISKO VO FIĽAKOVE
vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto 

administratívneho zamestnanca.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 11. decembra 2015 (piatok) 
o 10.00 hod. vpriestoroch Mestského kultúrneho strediska. 
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 
8. december 2015 do 15:30 hod.
Dátum možného nástupu do zamestnania je 1. j anuár 2016. 
Podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke mesta: 
www.fiIakovo.sk

mailto:zoltan.varga@filakovo.sk
mailto:norbert.varga@filakovo.sk
http://www.filakovo.sk
http://www.fUakovo.sk
http://www.fiIakovo.sk


S pracovnou zmluvou vo vrecku
Rozhovor s Ing. Attilom Vargom, riaditeľom Strednej odbornej šl<oly vo Fiľakove
V aprílovom čísle sme sa rozprávali s generál
nym riaditeľom firmy Ekoltech, kde nž bola reč 
o spolupráci so Strednou odbornou školou Fi
ľakovo, ohľadom zamestnávania študentov. Od 
septembra tohto roku odštartovalo po celq kra- 
fine duálne vzdelávanie. Alebo, predsa nie? 
Aká je  situácia vo Fiľakave? Aj na to sme sa pý
tali riaditeľa strednej odbornej školy. Ing. Atti- 
lu Vargu.
Koľko má Stredná odborná škola Fiľakovo 
študentov a aké odbory ponúka?
Máme 284 študentov v odboroch stolár, auto- 
opravár, technicko-administratívny pracovník, 
poľnohospodár, elektromechanik a programá
tor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. 
Po ukončení trojročných učebných odboroch 
ponúkame aj nadstavbové štúdium. V posled
ných piatich rokoch sa nám ponuka nezmenila, 
lebo tieto odbory sú dlhodobo vyhľadávané. 
História školy je úzko spätá s miestnou prie
myselnou výrobou. V roku 1906 bola vo Fi
ľakove založená spoločnosť na výrobu smal
tovaného riadu, ktorá bola od roku 1948 zná
ma pod názvom Kovosmalt a po pri ňom 
fungovala učňovská škola. Akými zmenami 
prešla škola počas rokov socializmu?
Škola má za sebou 60-ročnú minulosť. Počas 
svojej histórie zažila mnoho, napríklad v osem
desiatych rokoch sa tu vzdelávalo vďaka me
dzištátnym zmluvám 150 študentov z Vietna
mu a 50 z Angoly. Počas rokov socializmu sa 
dala odbomá prax získať v rámci duálneho 
vzdelania, fungujúceho do konca 80-tych ro
kov, v podnikoch Kovosmalt a Mier. V ̂ ch ča
soch maU 15 ročné deti zmluvu so zamestnáva
teľom, ktorý ich z práce uvoľnil na 2 týždne 
(mesačne), aby získali teoretické vedomosti. 
Žiaci sa vzdelávali hlavne v odboroch obrábač 
kovov, nástrojár, strojný zámočník, smaltovač, 
stolár a od osemdesiatych rokov na odboroch 
elektrotechnika a elektromechanika.
V roku 1992 vstúpil Kovosmalt š.p. do likvi
dácie. Malo to dopad aj na školu...
Duálne vzdelávanie sa po roku 1989 zrušilo na 
všetkých školách. Aj u nás sa úplne pozmenilo.
V roku 1994 sme sa rozšírili o zváračskú školu, 
v roku 1996 sme zriadili Strednú priemyselnú 
školu, ktorá v roku 2000 sa stala Združenou 
strednou odbomou školou. Od roku 2008 exis
tujeme ako Stredná odbomá škola -  Szakkö
zépiskola, ktorá je právnym nástupcom všet
kých predchádzajúcich foriem. Vždy sme sa 
snažili sledovať tendencie smerovania trhu prá
ce, aby sa ten kto skončil u nás a chce praco
vať, vedel uplatniť. Fungujeme aj ako rekvalifi
kačné centrum od roku 1992, v rámci čoho sme 
rekvalifikovali desiatky absolventov so zame
raním na CNC technológie a zváranie. Spolu
pracujeme aj s menšími firmami zamestnávajú
cimi 30-40 ľudí a vyhovujeme aj individuál
nym požiadavkám so 100%-nou úspešnosťou. 
Od septembra tohto roku zaviedli duálne 
vzdelávanie aj na Slovensku.
Duálne vzdelávanie nie je recept, len pomáha 
osvojiť si špecifiká danej firmy. V tomto vzde
lávaní je žiak už v 15-ich rokoch zamestnan
com firmy, ktorá ho pošle do školy na 8-me- 
sačné teoretické vzdelávanie. Duálne vzdelá
vanie na Slovensku bolo v médiách veľmi pro
pagované, ale nenaplnilo do neho vložené ná
deje. Firmy mali 4 mesiace na to, aby študentov 
zamestnali, ale na celoštátnej úrovni je žiakov

študujúcich v duálnom systéme veľmi málo. 
Firmy nezoberú na seba riziko uzavretia zmlu
vy s 15 -ročnými ľuďmi, ktorí budú ešte 5 rokov 
študovať. Nie sú na to pripravené, sú oriento
vané naziskatotojeprene riziková investícia.

Ing. Attila Varga, riaditer SOŠ s priemyselným 
robotom školy (Foto: SOŠ Fiľakovo)

Vaša škola sa do duálneho vzdelávania neza
pojila, ale ponúka miesto neho niečo iné. 
Mete garantovať zamestnanie pre mladých 
absolventov?
My sme duálne vzdelávanie nezaviedli, ale po
kračujeme v osvedčených metódach: po dvoj
ročnom teoretickom a praktickom vzdelávaní 
na škole idú naši študenti v 3.-4. ročníku na 
prax do firiem, apo skončení štúdia dostane kaž
dý náš študent od firmy pracovnú ponuku. 
Zmluvu máme s firmami Ekoltech spol. s r.o. a 
Thorma Výroba k.s., takže firmy neuzatvárajú 
zmluvy so študentmi, ale so školou. Naši štu
denti absolvujú vo fiľakovských firmách od
bornú prax 70 hodín mesačne, za čo dostanú 
maximálnu mesačnú odmenu 200-220 eur spo
lu so všetkými zamestnaneckými bonusmi. Teó
riu sa učia v škole a odbomú prax v danej firme. 
Počas obdobia 3-5 rokov je za študenta zodpo
vedná škola, v úzkej spolupráci s firmami sa 
snažíme zapracovať požiadavky firiem do 
vzdelávacieho procesu, stretávame sa a pre
hodnocujeme učebné osnovy na demom po
riadku, a keď je treba zmeníme ich. Čiže spo
lupráca obsahuje prvky duálneho vzdelávania, 
ale jej právne pozadie je úplne iné.
Stredné odborné školstvo je na Slovensku

poslednú dobu dosť negatívne hodnotené. 
Cím, okrem hore spomenutých „osvedče
ných metód”, viete získať späť dôveru rodi
čov a žiakov? Čo im viete sľúbiť?
Na prelome storočí panoval názor, že je absol
ventov stredných odborných škôl dosť. Od ro
kov 2008-2010 hovoríme o ich nedostatku. My 
spolupracujeme s fiľakovskými firmami už nie
koľko rokov. Nami ponúkané odbory z trhu chý
bajú. Zamestnanci, ktorí pôjdu na Slovensku do 
dôchodku nasledujúcich päť rokov vygenerujú 
obrovský deficit v týchto odboroch -  ročne bu
de chýbať zhruba 35 000 kvahfikovaných ľudí. 
Náš programátor CNC strojov je v podstate ob
rábač kovov, ktorý cez počítač ovláda fi-ézu 
alebo sústruh. Ovládať CNC stroj sa učia aj 
stolári a aj zvárač pracuje s robotom. Ale na to 
potrebujeme poznať technológiu, lebo robot sa 
dá programovať len vtedy, keď vieme čo chce
me aby robil. Máme vlastný CNC stroj, prie
myselný robot, nemusíme si ho požičiavať od 
firmy a netreba ani pozastaviť výrobu, lebo tie
to stroje slúžia vyslovene na vzdelávanie. K dis
pozícií máme obrovskú dielňu a laboratórium. 
Naši žiaci sa môžu zúčastniť zahraničnej od- 
bomej praxe vo Viedni, Mníchove, Miláné ale
bo v Budapešti. Pre rochčov to neznamená žiad
ne výdavky navyše, keďže majú zabezpečené 
stravovanie, úhradu cestovného a dostanú aj 
vreckové. Medzi vyvolených sa dá dostať na 
základe dosiahnutých študijných výsledkov vrá
tane odbornej praxe. Účasť na zahraničnej pra
xi je podmienená aj znalosťou anglického jazy
ka, okrem Budapešti, ale pred zahraničným po- 
bj^om študenti absolvujú 7-týždňovú intenzív
nu jazykovú prípravu.
Vedia sa zamestnať všetci vaši absolventi?
Ak by sme mali viac žiakov, mohli by sme nad
viazať kontakt s viacerými firmami ešte počas 
ich štúdia, ale nevieme naplniť ani požiadavky 
firiem s ktorými už máme uzatvorené zmluvy, a 
už vôbec nie vyhovieť žiadostiam miestnych 
živnostníkov. Nedávno sme dostaU ponuku od 
bratislavského Slovnafhj, aby sme im poslali 
20 študentov, lebo by ich vedeli zamestnať, ale 
to je nereálne, veď nevieme splniť ani požia
davky miestnych firiem.
Zamestnanie zabezpečia každému študentovi 
firmy, ktoré s nami uzatvoriU zmluvu, ale na
príklad absolventi vlaňajšieho roka, končiaci v 
júni, ju nechceh všetci využiť, napokon sa však 
v septembri umiestniH všetci. Od firiem sme 
negatívne odozvy nedostaU, ba čo viac, máme 
takú skúsenosť, že sú úspešní aj naši študenti 
dvojročných odborov.

Andrea Illés Késik

Úspechy doma aj v zahraničí -  uznanie vo Fiľalíove
V našom mesačníku vám postupne predstavujeme ocenených Cenou mesta a Cenou 
primátora mesta v roku 2015. Cenu primátora mesta dostali aj Lia Varga a Norbert Varga, za 
úspechy dosiahnuté s folklórnym súborom Rakonca. Právom, veď Rakonca v novembri 
oslavovala 20. výročie svojho vzniku a tohto roku získali aj s Malou Rakoncou prvé miesto 
na celoštátnej prehliadke detských folklórnych súborov. Rozhovor s nimi ste si mohli 
grečítať v našom letnom dvoj čísle.
Štefana Alberta ocenili za medzinárodnú reprezentáciu mesta ako výrobcu umeleckých 
nožov.
-  Vedia Fiľakovčania o vašich medzinárodných úspechoch? Pochváľte sa trošku,... 
-Výroba umeleckých nožov je aj moje povolanie, pracujem na objednávku, ročne vyrobím 
4-5 nožov. Posledných 5 rokov som vyrábal nože len pre objednávateľov mimo Európy: do 
Austrálie, Ameriky, Číny, Thajska, Dubaja,... Zároveň sa zúčastňujem rôznych medzi
národných výstav, medzi nimi aj veľmi prestížnych v Nemecku a v Čechách, s minulosťou 
niekoľko desaťročí. Viac výstav je spojených aj so súťažami, mám okolo 30 ocenení, z 
ktorých sú 4 uznania zo Slovenska, ostatné zo zahraničia. Aj preto som sa tešil z 
fiľakovského ocenenia, lebo v prvom rade chcem vyhovieť doma, tým ľuďom, medzi 
ktorými žijem. Dobre mi padlo, že aj v mojom meste uznali moju prácu.



školstvo FIĽAKOVSKÉ ZVESTI

Zázrak menom jablko
v  mesiaci október je vyhlásený "Svetový deň 
jablka" a my na prvom stupni našej školy ZŠ, 
Farská lúka vo Fiľakove sme si tento deň 

^ ^ ^ ^ ^ ^ r ip o m e n u li 21.10.2015. V každej triede sme si 
pripravili jablčné hody. Žiaci sa oboznámili s množ
stvom odrôd tohto ovocia, pripomenuli si jedlá i nápoje,

ktoré sa dajú z neho pripra-
Prišla farebná jeseň, 
vymyslíme o nej báseň. 
Odtrhnem si jabĺčko, 
lebo chutí sladučko. 
Upečieme koláčik, 
ponúkni sa miláčik.
V domčeku je pivnica, 
v pivnici je polica, 
na polici džem, 
s chlebíkom ho zjem.

(Báseň 2. A triedy)

viť. Prečítali sme si o jabĺč
ku rôzne zaujímavosti o bla- 
hodámych účinkoch na náš 
organizmus. Počas doobe
dia sa na hodinách striedali 
rozprávky a pesničky o jab
ĺčku. V závere mali žiaci 
praktické výtvarné aktivity. 
Kreslemm, strihaním a le
pením si vyrábali jabĺčka. 
Druháčikovia si v školskej 
kuchynke uvarili jablkovú 

ham-mňam. O jabĺčku vymysleU krátku básničku. Deň 
jablka bol plný vôní, tvorivosti a zábavy. Všetci si ho na
plno užili. Mgr. DanaBozóová

O zábavu pred jesennými 
prázdninami nebola núdza
Dňa 22. 10. 2015 sa uskutočnili na ZŠ Farská lúka vo 
Fiľakove jesenné tvorivé dielne. O rôznorodosť aktivít 
nebola núdza ani tento rok. Pavúky, mačky, ježkovia, ^
tekvičky -  to všetko si deti so svojimi rodičmi mohU --------
vyrobiť. Celé popoludnie sa nieslo v duchu blížiaceho sa Halloweenu, ktorý 
sa konal 28. októbra 2015 v podvečerných hodinách vo vonkajších 
priestoroch školy. Deti sa v sprievode pani učiteliek a svojich rodičov mohh 
zúčastniť lampiónového sprievodu. Na túto akciu sa k nám pridaU aj 
predškoláci z MŠ Daxnerovej, a aj Dobrovoľný hasičský zbor vo Fiľakove 
kvôU bezpečnosti celého sprievodu. Po návrate zo strašidelnej cesty čakaH 
deti a rodičov zaujímavé úlohy a aktivity, ktoré pre nich pripravili pani 
učiteľky a pani vychovávateľky. Po spinem' úloh sa mohli občerstviť 
rôznymi koláčikmi a sladkosťami. Teplý čaj a pečené tekvice nám zas 
prichystali naše pani kuchárky. Všetkým zúčastneným na tejto akcii patri 
vrelá vďaka za pomoc. Počas celého čarodejného večera nás sprevádzala 
dobrá nálada a smiech detí, ktoré spokojne odchádzali na jesenné prázdniny.

Molnárává Zuzana
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Kde na strednú školu, resp. máš v rukách svoju budúcnosť
Začiatkom nového roku čaká na absolventov 
základných škôl vážne rozhodnutie. Musia sa 
rozhodnúť pre ďalšie štúdium, v ktorom sa 
pripravia na vysokú školu, resp. tí skôr zručnej
ší si zvoliť povolanie s tým, že správna voľba 
môže byť riešením na celý život.
Od 1.9.2015 bol na odborných školách zavede
ný systém duálneho vzdelávania. Ide o „novin
ku“, ktorá bola na Slovensku už pred desať
ročiami bežnou praxou. V tom období naprík
lad každý učeň mal uzatvorenú učebnú zmluvu 
s konkrétnym zamestnávateľom, ktorý ho po
čas štúdia podporoval finančne, umožnil mu

praxovať priamo vo svojom podniku a po vyu
čení ho aj zamestnal.
Potom sa rad za radom začali likvidovať podni
ky a tým aj uvedená možnosť pre žiakov odbor
ných škôl. Ďalším nešťastím pre naše odborné 
školstvo bolo zavádzame modemých odborov, 
ktoré už neboli viazané na zmluvné podniky a 
tak negarantovali ani zamestnanie pre absol
ventov škôl. Dlho to trvalo, kým sme si uvedo
mili, že nepotrebujeme toľko colných deklaran
tov, technicko-informačných pracovníkov (tzv. 
TlS-ka) a že niektoré remeslá nepotrebujeme 
študovať roky, lebo v rámci rekvahfikácie ich

osvojíme za pár mesiacov. Medzitým však 
ubudli odborníci v oblasti stavebno-inštalač- 
ných prác či obrábania kovov a dreva.
Vážení rodičia, milí žiaci, je tu šanca vrátiť sa k 
zdravým koreňom odborného vzdelávania. Je 
tu šanca študovať bez cestovania a vynaloženia 
väčších nákladov na štúdiimi priamo doma vo 
Fiľakove, šanca získať podporu zmluvného 
podniku v štúdiu a čo je najdôležitejšie; študo
vať s víziou istého zamestnania v miestnej fab
rike. Nepremárnime túto možnosť. Bližšie in
formácie získate od výchovných poradcov v zá
kladných školách alebo priamo v Strednej od
bornej škole na Farskej liUce.

Mestský úrad, Odbor školstva

fin ®centrum

ŕYlajte svoje peniaze pod kontrolou!
Úvery, prefinancovania, poistenia, investície, dôchodky, PZP, kasko, II. pilier... 
Bezplatné optimálne finančné poradenstvo v príjemnom a diskrétnom prostredí

Naučíme \/ás ovládaé vlastné financie!
Kancelária: 986 0 1 Fiľakovo, Biskupická 42, (Falcon šport pri štadióne) 
mobil: -i-421 905 256 175, email: ladislav.szako@fincentrum.com

iselfmvest
^  rllakovo
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Divadelné predstavenie 
z Českej republiky

Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo v spolupráci s 
N ovohradským  osvetovým  strediskom  Lučenec 
usporiadalo v našom meste 7. októbra 2015 vystúpenie 
divadelného súboru „Na Ťahu“ z Červeného Kostelca, 
ktoré v MsKS predstavilo veselohru Dieťa, pes a starý 
herec na javisko nepatria, alebo Cyrano. Herci českého 
divadla sa u nás cítia takmer ako doma. Vo Fiľakove 
vystúpili počas troch rokov už tretí raz. Posledné 
predstavenie Divadehiej jesene, bohaté na zvraty a 
vynikajúce divadelné výkony, zožalo vo Fiľakove 
veľký úspech. Diváci sa zišli v peknom počte a 
vystupujúcich odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Tí, 
čo predstavenie videH určite neoľutovaU!

PhDr. István Mázik

„Vianoce s 6et[eHemom‘ vgaCérii Mests^Ho víastivecínéfio múzea
Rok sa stretol s rokom a najkrajšie sviatky 
už ,Jdopú“ na dvere fiľakovsl^ch príbyt
kov. Hradné múzeum vo Fiľakove sa pri 
tejto príležitosti rozhodlo pripraviť tema
tickú výstavu, ktorá vám v galérii Mest
ského vlastivedného múzea predstaví bet
lehemy vyhotovené z rôznych materiálov. 
Medzi vystavenými exponátmi nájdete 
umelecké diela od konca 19. storočia až po 
dnešné obdobie. K Vianociam betlehemy 
neodmysliteľne patria. Zobrazujú jednu z 
najvýznamnejších udalostí kresťanského

sveta -  narodenie Ježiša Krista. Prvý betle
hem dal podľa legendy postaviť Svätý 
František v jaskyni pri tahanskom meste 
Greccio, v 13. storočí. 24. decembra sem 
pozval dedinčanov zo širokého okolia, o 
polnoci sa rozozneli zvony a kopec sa 
rozžiaril mnohými svetlami z pochodní 
prichádzajúcich ľudí.
Na spoločné očakávanie sviatkov v rámci 
vernisáže výstavy s názvom „Vianoce s bet
lehemom“ vás Hradné múzeum pozýva do 
Mestského vlastivedného múzea 16. de

cembra 2015 (vo štvrtok)na 16:00 hodinu. 
Sprievodný program po vernisáži bude ne
tradičný. Okrem prehhadky jedinečných 
betlehemov sa budú m ôcť návštevníci na
ladiť na prichádzajúce sviatky prípravou 
vlastnoručných dekorácií a vianočných 
oblátok, a popri tom si pochutnať na horú
com čaji, či varenom víne. Všetci milov
níci umenia, betlehemov a vianočnej at
mosféry sú v múzeu srdečne vítaní!

Lucia SzSkeová, HMF

Betlehemové figúrky zo zbierok Slovesnkého banského múzea (Zdroj: www.cemuz.sk)

Významné kultúrne podujatia v mesiaci december 2015
do 04.12. Výstava miestnej maliarky Tímey Mihalidesovej 

s názvom „Momenty zo života“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum -  Galéria 
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

03.12. 
18,00 h.

05.12. 
15,00 h.

Predstavenie knihy Zoltána Szásziho 
-  „A szokott helyen hatkor"
Prednáška prebehne v maďarskom jazyku. 
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove 
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

Príchod Mikuláša -  slávnostný program
Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove 
Organizátor: Jednota dôchodcov, 
spoluorganizátor: MsKS

12.12. Radujme sa! -  vianočný program
16,00 h. Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove 

Organizátor: MO Csemadok-u vo Fiľakove

13.12. Vianočná hviezda -  slávnostný program
14,30 h. Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove 

Organizátor: MO Matice slovenskej vo Fiľakove

16.12. „Vianoce s betlehemom“ -  vernisáž výstavy
16.00 h. Výstava bude sprístupnená do 29. februára 2016

Miesto: Mestské vlastivedné múzeum -  Galéria 
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

16.12. „Ibusár“ -  divadelné predstavenie
18.00 h. divadla „Csavar Színház"

Divadelné predstavenie prebehne v maďarskom jazyku 
Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove 
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

17.-18.12. Hudobný festival
14,30 h. „Hudba -  náš spoločný jazyk"

Miesto: Námestie slobody
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

17.12. Vianočný koncert
17.00 h. Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

Organizátor: OZ Melódia vo Fiľakove

31.12. Silvestrovská zábava
19.00 h. Miesto: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

http://www.cemuz.sk


Jesenná bilancia FTC
Po neúspešnej sezóne 2014-2015 

^  posilnilo FTC pred začiatkom se
zóny 2015-2016 káder mužstva o nie

koľkých nových hráčov. Do Fiľakova pri
šiel skúsený harcovník Peter Iskra, ďalej 
Ján Halaj, Róbert Juhász, brazilčan Leand- 
ro Silva Lopes a bývalý spoluhráč Štengla, 
Tomáš Ďurica. Po zdravotných ťažkos
tiach sa do prípravy zapojil aj Attila Botoš. 
Prípravné zápasy nasvedčovali tomu, že 
má FTC dobrý silný káder. Prvý jesenný zá
pas mali hrať v Poltári, ale ten bol prelo
žený na 1.9.2015. Druhé kolo bolo doma 
s veľmi sibým  súperom, a to so Zvolenom 
B, ktoré hrá v iný deň ako jeho mužstvo A, 
a tak môžu hráči mužstva A posilniť svoj 
slabší tím. Bol to výborný zápas, hrali proti 
sebe dva výborné mužstvá, prvý polčas bol 
výsledok 0:0. V 72. minúte prišiel na ihris
ko Botoš a v 73. minúte, po prihrávke 
Štengla, prehodil brankára hostí a FTC sa 
ujalo vedenia. Tento stav sa do konca zápa
su nezmenil a FTC malo doma zaslúžene 
prvé tri body. O týždeň sa cestovalo do Hri- 
ňovej. Ich mužstvo vie nie raz prekvapiť. 
FTC sa však nedalo a gólmi Lopesa a Hala- 
ja  vyhralo 2:0. Ďalší zápas sa hral doma 
proti obávanému súperovi Slovenské Ďar- 
moty. Domáci nič nenechali na náhodu a 
hosťom dali od začiatku najavo, kto je do-

Fiľakovo -  muži 4. liga, juh
ma pánom. Gólmi Lopesa, Ďuricu a Halaja 
zabezpečili výhru 3:0 už v prvom polčase.
V nedeľu cestovalo FTC k nováčikom sú
ťaže do Pliešoviec. FTC malo počas celého 
zápasu prevahu a zaslúžene vyhralo gólmi 
Iskru a Habaja 2:0. Nasledoval odložený 
zápas na 1.9. v Poltári. Horúca pôda v Pol
tári neveštila pre FTC nič dobré. Pri akej
koľvek snahe domácich poraziť Fiľakovo 
sa im to nepodarilo a dvomi gólmi Liptáka 
FTC uhralo nerozhodný výsledok 2:2. Po
tom nasledoval zápas doma s Vinicou. V 
dobrom zápase domáci zaslúžene vyhrali 
gólom Halaja 1:0. Ďalší zápas sa hral s 
prvým mužstvom tabuľky v Medzibrode. 
Vo veľmi nepríjemnom prostredí, kde do
máci diváci počas celého zápasu urážali 
našich hráčov, sa našim napriek provoká
ciám, podarilo hrať svoju hru, avšak bez gó
lových efektov. Domáci sa ujah vedenia v 
48. minúte, hostia neustále dorážali a v 89. 
minúte bol faulovaný Lopes v pokutovom 
území. Rozhodca nariadil pokutový kop. 
FTC šancu nepremenilo, a tak si privodilo 
prvú a aj poslednú prehru v jesennej časti, 
Medzibrod-FTC 1:0. Na domácom zápase 
s Kováčovou sa hostia húževnato bránili a 
z viacerých šancí domáci nakoniec vyhrali 
2:0 góhni Lopesa a Liptáka. O týždeň FTC 
cestovalo do Málinca, ktoré začalo jesennú

časť veľmi zle. Náš tím bolo celý zápas lep
ším mužstvom a zaslúžene zvíťazil 5:0. 
Dvakrát skórovali Štengl a Rapi, Iskra raz. 
Domáci zápas s Revúcou bol zápasom 
vynechaných šancí a nakoniec skončil 3:0, 
keď Lipták skóroval Ix a Danyi 2x. O týž
deň cestovali Fiľakovčania na ťažký zápas 
do Badína. Bol to dobrý, vyrovnaný zápas 
a v 88. minúte krásnym gólom v prospech 
FTC rozhodol skúsený hráč Iskra. Pokra
čovalo sa domácim zápasom s posledným 
mužstvom tabuľky Divínom. Diváci oča
kávali gólovú parádu, avšak domáci hráči 
vynechali čo sa len dalo, zápas skončil 2:0. 
Strelcami gólov boli Telek a Juhász. V tom
to zápase hostia ani raz neohrozih bránku 
domáceho brankára Draka. Na posledný zá
pas jesene cestovali Fiľakovčania do Veľ
kého Krtíša. Na veľmi ťažkom teréne boli 
hostia jasným favoritom a gólmi Iskru, 
Halaja a Štengla hladko zvíťazili 3:0. FTC 
je svojimi výkoimii v jesennej časti súťaže 
právom na prvej priečke IV. Ligy Juhu. 
Touto cestou treba poďakovať všetkým 
hráčom, trénerovi, fiankcionárom FTC ako 
aj magistrátu mesta, sponzorom a v nepo
slednom rade výborným fanúšikom, ktori 
nielen doma, ale aj na súperových ihris
kách urobiU všetko pre to, aby FTC prezi
movalo na prvej priečke tejto súťaže. Ešte 
raz všetkým vďaka!

Imrich Széplaky, FTC

RegiotaJ vam priniesol Regioŕ^Jn
balíky služieb navrhnuté pre vás

/

Vyberte si TELEVÍZNY BALÍK podľa vašich predstáv spolu 
s neobmedzeným a ešte rýchlejším IľJTEFiNBTQl l̂

-nahrávanie program ov  
-pozastavenie sledovania 
-e lektronický program ový sprievodca  ^

-sledovanie a j na 2 TV prijímačoch  
bez navýšenia mesačnej p la tby
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