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Nová séfredaktorka na cele Filakovskych zvestí
Novou šéfredaktorkou Fiľakovských zvestí sa
stala Mgr. Andrea Illés Kósik. Pozíciu prebrala
po PhDr. Istvánovi Mázikovi. Začiatkom apríla
zasadla nová redakčná rada, kde sa rozhodovalo o ďalšom chode mesačníka. Prinášame
Vám rozhovor s novou šéfredaktorkou.
Preberáte vedenie mesačníka samosprávy
po PhDr. Istvánovi Mázikovi. Aké máte v
tomto smere skúsenosti?
Po skončení univerzity som pracovala ako
žurnalistka pre denník Új Szó v Bratislave,
kde som bola redaktorkou rubriky o vnútornej politike. Práca redaktorky ma veľmi
bavila, získala som tu veľa skúseností. Od
návratu do Fiľakova pracujem ako učiteľka a
v rámci krúžku sa venujem školskému časopisu. Popri tom píšem príspevky do rôznych
novín a časopisov.
Môžu čitatelia očakávať nejaké zmeny?
Najväčšou novotou je, že by sme chceli aby

mesačník chodil do každej domácnosti,
preto bude vychádzať vo vyššom náklade.
Vedeniu mesta sa podarilo zariadiť, aby sa
pôvodný počet 1500 výtlačkov navýšil na
počet 3500. Takto sa všetci môžu dostať k
aktuálnym informáciám o chode samosprávy a dianí v meste.
Ako budú pod Vašim vedením vyzerať
Fiľakovské zvesti?
Zmenu čitatelia najskôr zbadajú na jeho
úprave. Hoci časopis tvorí v prvom rade jeho
obsah, snažíme sa aj o oživenie jeho dizajnu.
Postupne, po malých krokoch chceme
časopis obsahovo permanentne obnovovať. Rozsah nás samozrejme obmedzuje, ale
pokúsime sa ho rozšíriť o pravidelné rubriky,
ako napríklad šport, alebo obohatiť o žánre
ako interview či reportáž. Radi privítame aj
pripomienky a námety čitateľov.
Budú všetky články vždy dvojjazyčné?

Dvojjazyčnosť je tvrdý oriešok. Teoreticky
môžeme byť korektní vtedy, keď všetky
informácie poskytneme v oboch jazykoch.
Prakticky však žijeme v dvojjazyčnom
prostredí, viac-menej sa každý stretne aj s
tým jazykom, ktorý mu nie je materinský.
Obe riešenia majú svoje pozitíva a negatíva.
Táto otázka by si zaslúžila osobitný článok,
alebo sériu článkov, ku ktorým by sa mohli
vyjadriť hoc aj čitatelia. My ich zatiaľ spojíme dokopy: riadiac sa prvou zásadou, veľká
časť našich článkov bude vychádzať dvojjazyčne, avšak s ohľadom na prirodzenú dvojjazyčnosť budú aj články,
ktoré sa uverejnia len v
slovenskom alebo maďarskom jazyku. Bolo
by dobre, keby sme fiľakovskú dvojjazyčnosť
obrátili v náš prospech,
ako to v minulosti spravila trojjazyčná Bratislava alebo Košice.
Lucia Szőkeová
Foto: Gábor Illés

,
Titul Miss Filakovo
ostal doma

Folklórny súbor Jánošík (Foto: Marian Mesiarik)

,
,
Jubilejná Palócka Velká noc vo Filakove
6. apríla sa konal jubilejný 10. ročník Palóckej Veľkej noci vo Fiľakove.
Kvôli nepriazni počasia bolo dejisko dobre známeho podujatia presunuté
z fiľakovského hradu do Mestského kultúrneho strediska. Návštevníci
mali príležitosť vyskúšať si rôzne tradičné remeslá, ako napríklad
zdobenie veľkonočných kraslíc, pečenie mlynárskych koláčov a
medovníkov, pletenie košíkov z listov pálky, pletenie veľkonočných
korbáčov z prútia a v neposlednom rade možnosť ochutnať tradičné
palócke špeciality. Pred budovou a v budove MsKS sa konal
remeselnícky jarmok. Kultúrny program otvoril detský folklórny súbor
Malá Rakonca, ktorý vystúpil s programom ,,Na kvetnú nedeľu“,
následne sa predstavil folklórny súbor Jánošík a ľudová hudba Ďatelinka.
Veľký úspech zožalo Tanečné divadlo Ifjú Szivek s predstavením
,,Kukučie vajíčko“, v ktorom okrem tradičných tancov z oblasti Gemera,
predviedli aj tance z rôznych iných území a období. Tvorivé dielne
spestrilo rozprávkové predstavenie spolku Kerek Perec Egylet a program
nakoniec zavŕšil koncert formácie Cimbalom Trio. Napriek zlému
počasiu navštívilo jubilejné podujatie spolu s hradom vyše 600
záujemcov a turistov z mesta a širokého okolia.
Lucia Szőkeová, HMF

V polovici apríla sa už po 19. krát konala v Mestskom kultúrnom stredisku vo
Fiľakove súťaž krásy o titul Miss Fiľakovo 2015. Tento rok konečne ostal
titul doma, keďže do súťaže sa môžu prihlasovať aj slečny z okolia, i
susedných okresov. Dokonca aj ďalšie dve priečky a titul Miss sympatia
získali Fiľakovčanky, a tak sú konečné výsledky takéto: Miss Fiľakovo 2015
sa stala Dominika Krpeľanová, korunky pre I. Vicemiss získala Barbara
Ráczová a II. Vicemiss Bianka Vargová, ktorá získala aj šerpu pre
najsympatickejšiu súťažiacu od hlasujúcej verejnosti. Podujatie vyplnil aj
bohatý kultúrny program domácich účinkujúcich, speváčky Barbory
Jackuliakovej, huslistu Alexandra Bozóa a tanečnej skupiny Hip-hop Group
Universal, ale predovšetkým účastníka maďarskej televíznej súťaže Petra
Šrámeka zo Šiah, ktorý hlavne mladú časť publika parádne rozpálil, ale aj
bravúrne zvládnuté sprevádzanie celého programu domácim už známeho
moderátora zvolenského divadla Daniela Výrostka. Poďakovanie
organizátorov patrí aj choreografke večera Irene Danyiovej, ktorá dievčatá
pripravovala na finálový večer už niekoľko týždňov vopred, Mestu Fiľakovo
za finančnú podporu, všetkým sponzorom za krásne ceny a
spoluorganizátorom za pomoc pri príprave podujatia.
István Mázik, MsKS
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Veľkonočná výstavka a trhy na ZŠ Školskej
Opäť prišla jar a s ňou aj jej sviatky. Pani učiteľky a vychovávateľky s našimi šikovnými a tvorivými žiakmi pripravujú každoročne Veľkonočnú výstavku. Uskutočnila sa aj tento rok v utorok
31. marca a prišli sa na ňu inšpirovať žiaci našej
školy, deti zo škôlky, rodičia, kolegovia a
študenti zo strednej školy. Zaujali ich krásne
vajíčka zdobené rôznymi technikami, kytičky a
venčeky z prírodných materiálov, zajačiky,
sliepočky, ovečky, motýliky, jarné obrázky a
papierové kvetinky. Po veľkom úspechu
Vianočnej burzy sme po prvýkrát v telocvični
našej školy zorganizovali aj Veľkonočné trhy.
Pripravovali sme sa na ne počas celého marca

na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania, ale aj popoludní v školských
kluboch a mimo vyučovania. Šikovné
učiteľky, ochotné mamičky a detičky tvorili
aj doma: piekli medovníčky a koláče, šili
zajkov, háčkovali kuriatka, farbili vajíčka,
lepili, strihali... A tak si návštevníci mali
skutočne z čoho vyberať! Žiaci predávali,

Opäť sme pomáhali ...
Žiaci a pedagógovia Základnej školy s VJS
Farská lúka
opäť vyšli do ulíc mesta
Fiľakovo, aby podporili dobrú vec. V rámci
Dňa narcisov oslovili niekoľko desiatok ľudí.
Chceli tým pomôcť onkologicky chorým
pacientom, ktorí to potrebujú. Deťom sa
viedlo veľmi dobre, prialo im nielen slnečné
počasie, ale aj ľudia, ktorí srdečne prispeli na
Ligu proti rakovine. Vyzbieraná suma 893,14
€ svedčí o tom, že aj táto preventívna aktivita
sa vydarila. Všetkým zúčastneným pomocníkom a každému darcovi ĎAKUJEME !
Mgr. Z. Molnárová, ZŠ s VJS Farská lúka

Žiaci a pedagógovia ZŠ s VJS Farská lúka, ktorí
sa zapojili do akcie Deň narcisov
(Foto: ZŠ s VJS Farská lúka)

III. ročník
stolnotenisového turnaja
o pohár CVČ IUVENES
Dňa 10. apríla 2015 sa v telocvični na Farskej lúke
uskutočnil III. ročník stolnotenisového turnaja o
pohár Centra voľného času IUVENES. Na už
tradične silne zastúpenom športovom zápolení sa
zúčastnilo 36 žiakov so základných škôl z
Fiľakova a Radzoviec.
Nad dodržiavaním
pravidiel bdel hlavný rozhodca Mgr. Marian
Bozó zo Základnej školy na Farskej lúke, ktorá
bola našim partnerom pri tomto turnaji. Pohár
získala Základná škola na Farskej lúke vo
Fiľakove. Ostatné ceny si nakoniec rozdelili
Základná škola na Farskej lúke a Základná škola
Štefana Koháriho II. Konečné poradie je
nasledovné: Kategória dievčat: 1. miesto –
Mirjana Gallová (ZŠ Farská lúka), 2. miesto –
Lenka Bozóová (ZŠ Farská lúka), 3. miesto –
Friderika Bónová (ZŠ Štefana Koháriho II.)
Kategória chlapcov: 1. miesto – Jakub Olšiak (ZŠ
Farská lúka), 2. miesto Nikolas Balog (ZŠ Farská
lúka), 3. miesto Arnold Kurunci (ZŠ Farská lúka)
CVČ

Žiaci ponúkali „zákazníkom“ svoje výrobky
(Foto: ZŠ Školská)

ponúkali „zákazníkom“ svoje výrobky a
potom počítali zarobené peniažky, za ktoré si
v triede spoločne vyberú odmenu. Takto si
priamo v praxi rozvíjali skúsenosti a zručnosti z oblasti finančnej gramotnosti. Radi by
sme sa poďakovali všetkým žiakom, rodičom, pedagógom a priateľom našej školy,
ktorí prišli na naše Veľkonočné trhy, prispeli
svojou kúpou, pochvalou, výrobkami, koláčmi a v neposlednom rade prítomnosťou,
nakoľko malým žiačikom pomáhali pri
rozkladaní stánkov a predaji. Vďaka za
vydarenú akciu!
Diana Szabová, ZŠ na Školskej ulici

51. ročník obvodného kola
Chemickej olympiády
V každom okrese na Slovensku má jedno mesto
a jedna inštitúcia česť usporiadať obvodné
(okresné) kolo Chemickej olympiády. V okrese
Lučenec toto privilégium
prináleží nášmu mestu
prostredníctvom Centra
voľného času IUVENES.
Tento rok sa toto podujatie
uskutočnilo 26. marca
2015, na ktoré sa prihlásilo 22 mladých chemikov
zo 7-mich základných
škôl a jedného súkromného gymnázia. Priestorové
a technické vybavenie
nám už tradične, tak ako
po minulé roky poskytla
Foto: CVČ
Základná škola Štefana
Koháriho II. Na dodržiavanie prísnych pravidiel dohliadala odborná komisia pod vedením
Mgr. Magdalény Bábelovej zo Základnej školy
na Školskej ulici vo Fiľakove. Z fiľakovských
škôl sa najlepšie umiestnila na veľmi peknom 4.
mieste Dominika Golianová a Jana Treláková
na 7. mieste, obidve zo Základnej školy na
Školskej ulici. Ani ostatní naši žiaci (Roland
Koronczi – ZŠ Školská, Csaba Balog – ZŠ
Koháriho II., Alexandra Komjáthyová – ZŠ
Koháriho II.) nesklamali, všetci sa kvalifikovali
ako úspešní riešitelia. Konečné poradie: 1.
miesto Janka Kováčiková – ZŠ Lovinobaňa, 2.
miesto Jakub Štupák – ZŠ Divín, 3. miesto
Martin Halaj – ZŠ Lovinobaňa.
CVČ

Rozhovor
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Priemysel vo Fiľakove drží pár firiem, Ekoltech je najväčší
Časopis Trend je mienkotvorný časopis o ekonomike a podnikaní, ktorý už 17 rokov sleduje a
hodnotí túto sféru na Slovensku. Koncom
každého roka udeľuje ocenenia najlepšej
priemyselnej firme, banke, poisťovni a manažérovi roka. Potešiteľné je, že v novembri 2014 si
titul Firma roka odniesla nábytkárska firma
Ekoltech, ktorá má síce sídlo v Lučenci, ale
výrobný závod je vo Fiľakove. V našom meste
má totiž výroba nábytku vyše 80 ročnú históriu a
samotná Ekoltech, s.r.o. bude mať v lete už
„17.narodeniny“, no spolu s jej predchodcami –
Novofinab, a.s. (1996-1998), Novona, a.s.
(1992-1996), Mier, n.p. (1953-1992), resp. ešte
aj Drevoindustria (1946-1953) – sa postarali o
to, že tu našlo prácu vždy niekoľko stoviek až
tisícka pracovníkov z Fiľakova a okolia. Na čele
spoločnosti sú dvaja konatelia Ján Vrabec st. a
Dušan Pisár st. Zavádzanie nových technológií,
ich trend a spúšťanie nových výrobkov má na
starosti Ing. Dušan Pisár ml., výrobný a technický riaditeľ. O prestížnom ocenení, plánoch i
problémoch, ale aj o klebetách šíriacich sa
našim regiónom sme sa porozprávali s generálnym riaditeľom p. Dušanom Pisárom st.
Je o Vašej firme všeobecne známe, že vyrábate
nábytok, v obchodoch alebo v našich domácnostiach však skrinky z Ekoltechu nemáme,
tak ako to teda je?
Naša firma je dlhoročným výrobcom a dodávateľom nábytku pre obchodného partnera IKEA a
prvé skrine pod menom Manuela, alebo napr.
stolíky Vika sme pre nich vyrábali už v roku
1970. Ekoltech už od svojho vzniku (1998) tiež
vyrábal aj pre spoločnosť IKEA a od roku 2005
už len pre nich dodávame kúpeľňové a spálňové
zostavy a rôzne solitérové kusy nábytku.
Patríme tak medzi tri top podniky, ktoré vyrábajú pre túto obchodnú sieť a dokonca tu u nás
vyrábame aj nimi objednané vzorky pre ostatných výrobcov. V minulom roku sa u nás
vyrobilo viac ako 1 milióna 340 tisíc kusov
nábytku v hodnote 86 milónov eur. Tento rok
plánujeme výrobu v objeme cca 120 mil. eur.
Prečo sa však zameriavate iba na export, resp.
dodávku pre odberateľa a nemáte vlastné
predajné miesta?
Ťažko sa to vysvetľuje pár slovami bežným
čitateľom. V odborných kruhoch sa tomu hovorí
trieštenie výrobných kapacít. Pôvodne sme
vyrábali 70 druhov nábytku, ktoré sa skladali zo
7 a viac kusov, z čoho vznikali obrovské nastavovacie časy. Tým, že plníme státisícové objednávky pre firmu IKEA produktivita práce
niekoľko násobne vzrástla. Musím podotknúť,
že na náš Ekoltech je naviazaných ešte asi okolo
700 ľudí, ktorí ako malé firmy, živnostníci a
dodávatelia rôznych malých komponentov majú
aj vďaka nám prácu. Spolupracujeme napr. s
firmami DJ Dizajn, p. Jackuliak a Kovovýroba
Ernstprofil, p. Remenár z Lučenca, s firmou
Lignum, p. Stieranka z Detvy, Lencos Levice a
iné. Ďalším dôležitým faktorom je, že ak dodávame pre sieť IKEA a sústreďujeme sa na
výrobu pre jedného odberateľa nemáme problémy s platobnou morálkou. Naše faktúry uhrádza
firma do 30 dní a hlavne zabezpečuje, že naše
výrobky sa dostávajú na územia 4 svetadielov,
kúpite ich napr. aj v Arabských Emirátoch,
Kanade, USA, Juhoafrickej republike, Austrálii,
Japonsku a čo je paradox, dokonca aj v Číne. Čo
je ešte dôležité, aj IKEA nás považuje za veľmi
dôsledného, spoľahlivého a vyhľadávaného

výrobcu, veď vlani sme boli vyhlásený ako
najlepší dodávateľ pre sieť IKEA a naši riaditelia – výrobnotechnický - Ing. Dušan Pisár (ml.) a
obchodný – Ing. Ján Kapec prezentovali našu
firmu pred ďalšími 700 dodávateľmi na veľkom

Dušan Pisár st. (Foto: Ekoltech)

mítingu vo Švédsku, kde ich osobne privítal sám
generálny riaditeľ a zakladateľ firmy IKEA p.
Ingvar Kamprad. Na základe aj týchto skutočností je predpoklad, že ostaneme TOP dodávateľom pre túto spoločnosť minimálne ďalších
desať rokov. Dôkazom našich kvalít je už aj
uvedené ocenenie Firma roka v rámci
Slovenska, ktoré sme získali a tiež sme aj
päťnásobní držitelia ceny Krištáľový Merkúr za
inovácie, ktoré po prvý raz ešte v roku 2008
udelila firmám z regiónu Gemer, Malohont a
Novohrad lučenecká obchodná a priemyselná
komora.
To je vlastne ďalšia oblasť, v ktorej dosahujete
významné úspechy. Ochrana životného
prostredia je dosť ošemetná záležitosť a v
dnešnej dobe sa jej venuje veľká pozornosť.
Nám sa zavedením novej technológie podarilo
vyriešiť dlhoročné problémy so spaľovaním
odpadu. Zrealizovali sme úspešný projekt na
výmenu kotla, ktorý spĺňa všetky európske
normy a prášková metóda úpravy povrchu je
ekologická, lebo je bez odpadov a ostatné farby
sa riedia vodou a nie rôznymi riedidlami a
kyselinami. Tiež sme vymenili všetky odsávacie
filtre s rekuperáciou vzduchu, ktoré nám
spätným vykurovaním zároveň šetria aj
financie. Nuž a nesmierne významná pre nás je
inovácia baliarne s pracovnými robotmi, kde sa
odbúrala najťažšia práca pri kompletizácii
paliet.
Uľahčujete teda prácu svojim zamestnancom,
nehrozí však, že budú nahraditeľní strojmi a
robotmi? V posledných týždňoch sa totiž našim
mestom šíri „zaručená informácia“, že
Ekoltech ešte tohto leta zanikne, vy hovoríte, že
máte čo robiť, aby ste stíhali všetky objednávky. Ako sa vlastne staráte o svojich zamestnancov?
Vrátim sa znova k vlaňajšku. Každý deň sme
mali v pracovnom pomere v priemere 1096
zamestnancov. Momentálne ich máme už 1218

a do konca roka to bude až 1300 ľudí. Všetky
úseky, okrem baliarne sme museli presmerovať
na štvorzmennú prevádzku v celom závode, ale
plánujeme rozšírenie aj tam. Dokonca začíname
pociťovať nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, hlavne stolárov, nábytkárov, strojných
mechanikov, elektrikárov či frézarov. V tejto
oblasti sme našli čiastočné riešenie v spolupráci
so Strednou odbornou školou vo Fiľakove, ktorá
pre nás pripravuje konkrétne profesie. Už dva
roky majú možnosť vykonávať odbornú prax
žiaci školy z odborov stolár, zámočník a elektrikár, ktorí u nás vlastne odpraxujú asi polovicu
školského roka a sú finančne ohodnocovaní od
95 do 190 eur a pre tých najlepších zabezpečíme
po dokončení štúdií aj pracovné zmluvy. Podľa
vyjadrenia riaditeľa SOŠ p.Vargu už cítia rastúci
záujem o niektoré profesie aj na škole a tomu sa
veľmi tešíme. My našim ľuďom zabezpečujeme
pravidelný a istý príjem, dostávajú aj 13. plat na
konci roka a majú možnosť bezplatne získať
odpadové drevo na vykurovanie, prípadne aj
nábytok na zariadenie svojich vlastných domácností. Zároveň je zabezpečená aj strava pre
všetky zmeny a tu musím uviesť, že na základe
požiadaviek práve našich zamestnancov dôjde k
zmene dodávateľa stravy. Na záver by som
povedal len toľko, že šikovní ľudia, nielen v tých
našich profesiách, ochotní pracovať na zmeny,
majú dvere otvorené aj teraz. U nás sa priberajú
ľudia aj v priebehu roka a počas trojmesačnej
skúšobnej doby sa môžu rozhodnúť či chcú a
zvládnu síce náročnú, ale stabilnú prácu.
Iveta Cíferová

Z dôvodu vysvetlenia nedorozumení...
Na stránkach regionálnych Novohradských
novín a Lučeneckého echa sa objavili 3 mylné
informácie v súvislosti s Fiľakovom, ktoré
môžu medzi zainteresovanými alebo v kruhu
obyvateľov mesta vyvolať nedorozumenia.
V článku prehovoril primátor Attila Agócs,
ktorý žiaľ nedostal článok pred uverejnením
na autorizáciu, takto sa k nepresnostiam vedel
vyjadriť len dodatočne. Pisateľka článku
nesprávne sformulovala vetu v tom zmysle,
že pán primátor má pocit, že je mesto vydané
napospas miestnym privatizovaným firmám.
– V súvislosti s privatizovanými spoločnosťami som nehovoril o miestnych fabrikách, ale
o ,,firmách spravujúcich sieťové odvetviaˮ
ako Stredoslovenská energetika a Stredoslovenská vodárenská spoločnosť – im sme
naozaj vydaní napospas – dal na pravú mieru
Attila Agócs. Nesprávne bolo v článku uverejnené aj to, podľa čoho sa plánuje na Ratkárskom kopci v bývalom kameňolome
,,skládka odpaduˮ. Primátor mesta to vyvrátil: – Na území ratkárskeho kameňolomu
samozrejme nebude "skládka odpadu" v
zmysle komunálneho odpadu, ale skládka
inertného odpadu, ktorá je špecifickou formou skladovania neškodného stavebného odpadu. Nejednoznačné sú taktiež informácie,
podľa ktorých sa v parku stavia plaváreň a
mesto plánuje aj obnovu kotolne v parku.
Pôvodná veta znela nasledovne: ,,Okrem toho
začíname s prípravou projektových dokumentácií na obnovu materskej škôlky a štúdie
možnej adaptácie kotolne nachádzajúcej sa
na sídlisku v parku na malú krytú plaváreň.ˮ
- redakcia -
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FIĽAKOVSKÉ ZVESTI
Významné kultúrne podujatia
vo Fiľakove v mesiaci máj 2015

Kultúra

Do 10. mája Hrad svetov VII.
Medzinárodná fotografická výstava
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum a Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
15. máj
VI. Kresťanský majáles
19:00 hod. Miesto: MsKS
Organizátor: 47. skautský zbor Koháryho vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Fiľakovo
16. máj
Noc múzeí a galérií
18:00 hod. Miesto: Hrad, Mestské vlastivedné múzeum
Hlavný organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
16. máj Výstava „Kamenári – kamenné kvety“
7. august
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – Galéria
18:00 hod. Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
16. máj Výstava „Naša budúcnosť v našej minulosti“
13. sept.
Miesto: Bebekova veža
19:00 hod. Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
22. máj 7. jún

Týždeň európskych geoparkov
v Novohrad-Nógrád geoparku
Miesto: Územie Novohrad-Nógrád geoparku
Hlavný organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

23. máj
III. Rockový majáles
15:00 hod. s pivnými a gastronomickými špecialitami
Miesto: Hradný areál
Organizátor: MsKS

Vysielacia štruktúra TV LocAll
Na početné žiadosti našich čitateľov prinášame stručné
informácie o vysielaní regionálnej televízie TV LocAll. Bloky sú
zložené z tzv. aktuálneho a reprízovaného spravodajstva,
reklamných spotov a videotextu, premiéra nového vysielania
(nového regionálneho spravodajského týždenníka) začína vždy v
utorok o 20.00 hod. S krátkou reklamnou vsuvkou a reprízou
predchádzajúceho týždenníka je do bloku vyplnená inzerciou, a
tento sa opakuje pravidelne každé 3 hodiny. Každý piatok je do
bloku zaradený aj maďarský magazín „Látószög“ a vždy po
konaní zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove Vám
nasledujúcu sobotu a nedeľu vždy od 17.00 prinesieme kompletný
záznam z rokovania.
Viac informácií, jednotlivé príspevky, archív vysielaní alebo aj
online vysielanie nájdete na webovej stránke: www.tvlocall.eu
Kontakt: TV štúdio Fiľakovo, Mestské kultúrne stredisko,
Námestie slobody 30, 98601 Fiľakovo, Tel.: 0918 53 40 41

Šport

POZVÁNKA

Občianske združenie Fiľakovský cross, Mesto Fiľakovo, FTC
Fiľakovo a Občianske združenie beh.sk Vás pozývajú na VIII.
ročník podujatia Fiľakovský cross, ktorý sa bude konať v sobotu
23. mája 2015 na štadióne FTC od 12:00 hod.
Štarty a detské kategórie od najmenších:
14:00 Drobizg: najmenšie od 0 do 6 rokov (predškoláci) – 200 m
14:20 Prípravka: 6-8 rokov (nar. 2007-2009) – 400 m
14:40 Mladší žiaci: 9-11 rokov (nar. 2004-2006) – 1000 m
15:00 Starší žiaci: 12-15 rokov nar. (2000-2003) – 2000 m
15:30 Dorast: 16-18 rokov (nar. 1997-1999) – cca. 3000 m spolu
s kategóriou „fun run“
16:00 Beh na 13 km hromadný štart všetkých kategórií pre
dospelých: A – muži 16-39 r. (nar. 1976-1999)
B – muži 40-49 r. (nar. 1966-1975)
C – muži 50 r. a starší (nar. pred r. 1966)
E – ženy 16-34 r. (nar. 1981-1999)
F – ženy 35 r. a staršie (nar. pred r. 1981)
X – fun run, nesúťažný beh bez rozdielu veku – cca 3 km
Duatlon – štart spolu s bežcami o 16:00. Po dobehnutí 13
km absolvujú to isté kolo na bicykli.

Štartovné: 4 € dospelí, detské a mládežnícke kat. bez štartovného.
Prví traja pretekári v každej kategórii dostanú diplomy a vecné
ceny. TOMBOLA je zabezpečená pre všetkých zúčastnených
pretekárov na 13 km aj v detských kategóriách. Každý štartujúci
na 13 km dostane v cieli občerstvenie. Uvítame ak sa bežci vopred
prihlásia na emailovej adrese uvedenej v kontaktoch.
Registrácia s výberom štartovného čísla, informácie a popis trate
na: filakovskycross.webnode.sk/propozicie/
Ďalšie informácie a prihláška sponzorov: František Földeš 0944
166 502, frantisek.foldes@coremark.sk
Mesto Fiľakovo podporilo
podujatie aj finančne,
začo vedeniu a všetkým
ostatným sponzorom
už teraz v mene našich
účastníkov ďakujeme !

Posilňovanie výkonu sociálnych služieb
Udržiavanie a výkon kvalitných sociálnych
služieb si vyžaduje aj ich dostatočné financovanie. Zabezpečiť finančné zdroje
znamená hľadať a využívať ďalšie spôsoby
a ponuky mimo úhrad klientov. Doplnkovým zdrojom dofinancovania potrieb v
zariadení sociálnych služieb Nezábudka,
n.o., je realizácia opatrovateľských kurzov.
Organizácia získala akreditáciu na výkon
kurzov ešte v roku 2012. Každoročne
realizuje 3 – 4 kurzy, absolventi ktorých
nachádzajú uplatnenie doma i v zahraničí.
V tomto roku získalo osvedčenie opatrova-

teľa 28 osôb v dvoch kurzoch, z toho 24
prostredníctvom národného projektu
„Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v
rámci SR bez BSK – 5“. Úhradu kurzovného organizácii zaplatil úrad práce pre
uchádzačov o zamestnanie, ktorí takto
získali možnosť zamestnať sa ako kvalifikovaní opatrovatelia. Finančné prostriedky
z kurzov môže n.o. použiť na zlepšenie
podmienok svojich klientov alebo na bežné
výdavky pri úpravách okolia a údržbe
svojho majetku. Organizácia sa zapája aj do
iných projektov, prostredníctvom ktorých

Skončili sa súťaže družstiev v šachu. FTC
Fiľakovo v II. lige skončilo na veľmi
peknom 4. mieste, keď o bronzovú priečku
prišlo len kvôli horšiemu skóre o 0,5 boda.
Súťaž vyhrali šachisti zo Žiliny. Naše „B“
mužstvo skončilo z 18 účastníkov v III. lige
zhodou okolností tiež na 4. mieste. Najviac
bodov za FTC získali P. Klein, F. Ilkovič, P.
Kráľ, K. Baňas, A. Szamos a za „B“
mužstvo L. Csernok, R. Ballo, A.
Laurencsík a Gy. Rabovszky.
Peter Klein
získava príspevky na úhradu časti nákladov
novoprijatých zamestnancov, získava
dobrovoľníkov a aktivačných pracovníkov
na výkon pomocných prác pri opatere
klientov alebo finančné zdroje na nákup
pomôcok na pracovnú terapiu, cvičenia a
kultúrne a spoločenské aktivity. Perspektívne fungovanie zariadenia znamená
premieňať vízie na reálne a uskutočniteľné
ciele, využívať relevantné ponuky na získavanie zdrojov a každodennou kvalitnou
prácou presviedčať okolie o svojej opodstatnenosti.
Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

