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Vianočná rozprávka
Na okná nekreslí nám ešte mráz a pod čižmami sneh nevŕzga ako po iné roky 
a predsa na dvere už klopú radostné, veselé, štedré, požehnané Vianoce. 
Vianoce, tie najkrajšie sviatky v roku majú pre každého z nás inú príchuť, inú 
podobu ale vždy sa spájajú so spomienkami. Spomienky na detstvo, na 
mamin voňavý koláč a otcovu dlaň, na chuť orieškov a vôňu škorice, na 
ozdobený stromček a darčeky pod ním a na rozprávky.  Vianočnú rozprávku 
plnú vianočných prekvapení v podobe kultúrneho programu už tradične 
pripravili minulú nedeľu, fiľakovskí matičiari. Na pódiu sa postupne so 
svojím bohatým programom tak vystriedali škôlkari zo Štúrovej a 
Daxnerovej ulice , žiaci základných škôl na Školskej ulici i na Farskej lúke. 
Svojím vystúpením prispeli aj žiaci základnej umeleckej školy a Centra 
voľného času. Ich hudobný prednes, spev a tanec  doplnili o ľudové zvyky a 
piesne  deti z detského folklórneho súboru Jánošík. Títo malí poslovia 
Vianoc tak zaujali svojimi vystúpeniami divákov, že sála kultúrneho domu 
praskala vo švíkoch a veru bolo sa na čo pozerať.  A tak tí, ktorí si našli čas a 
tentoraz aj miesto, mohli si odniesť naozaj pekný zážitok a príjemnú 
predvianočnú náladu. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, teda deťom 
a ich pedagógom,  organizátorom i divákom, ale najmä učiteľom a žiakom 
ZŠ na Školskej ulici, ktorí sa tento rok postarali o réžiu, ozvučenie i výzdobu 
sály. Zostáva už len popriať všetkým spokojné, šťastím naplnené Vianoce.

Ing. Alena Rezková, riaditeľka Domu MS

Všade znie ozvena Vianočného ticha, 

odniekiaľ z tmy mráz do okien dýcha. 

Sviečka i prskavka v našich očiach žiari.

Prišiel čas obrátiť list v starom kalendári.

 Krásne Vianoce a šťastný Nový rok!

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa 15.12.2014 sa konalo ustanovujúce zasadnutie mestského 
zastupiteľstva vo Fiľakove, na ktorom zložili zákonom predpísaný sľub 
novozvolený primátor mesta Mgr. Attila Agócs, PhD. a poslanci mestského 
zastupiteľstva: Zoltán Anderko, Ing. Róbert Belko,Vladimír Cirbus, Tibor 
Czupper, Róbert Eibner, Ing.Ladislav Fehér,Erik Kelemen, Ing. Bc. László 
Kerekes, Ing.Dávid Mák, Margita Oroszová , Ladislav Szakó, Mgr. 
Zsuzsanna Szvorák, Jozef Tankina, PaedDr. Timea Tankina Tóth ,Mgr.Attila 
Visnyai. Vo funkcii zástupcu primátora -  na návrh primátora - poslanci 
hlasovaním potvrdili poslanca MZ Ing. Bc. Lászlóa Kerekesa, ktorý je 
zároveň aj členom mestskej rady , ďalej boli za členov mestskej rady  zvolení 
poslanci: Róbert Eibner, Ing. Ladislav Fehér, Erik Kelemen aMgr. 
Zsuzsanna Szvorák. Ustanovujúce zasadnutie MZ zriadilo tieto odborné 
komisie a do funkcií ich predsedov zvolilo týchto poslancov: za 
predsedníčku komisie mestského majetku a finančnej komisie  p. PaedDr. 
Timeu Tankina Tóth, za predsedu komisie pre výstavbu, životné prostredie a 
ÚP p. Ladislava Szakóa,  za predsedu komisie sociálnych vecí, zdravotníctva 
p. Jozefa Tankinu,  za predsedu komisie regionálnej politiky, podnikateľskej 
a CR p. Zoltána Anderka, za predsedu komisie pre školstvo, mládež a šport p. 
Mgr. Attilu Visnyaiho,  za predsedníčku komisie pre kultúru p. Margitu 

Vážení spoluobčania, Milí Fiľakovčania!

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril, ako novozvolený primátor 
mesta Fiľakovo. V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým za 
prejavenú dôveru, ktorú si veľmi vážim. Dosiahnutý výsledok 
nepovažujem za príchod do cieľa, ale za výzvu, ktorá ma napĺňa 
zodpovednosťou a odhodlaním konať v prospech mesta. Zvoleným 
poslankyniam a poslancom mestského zastupiteľstva gratulujem a 
želám im úspešnú spoluprácu prebiehajúcu bez osobných útokov a 
zaujatosti. Z výsledkov volieb môžeme vyčítať, že s ich prácou boli 
fiľakovskí voliči spokojní, veď z predošlého 15-členného zastupiteľstva 
kandidovalo opätovne 12 poslancov a všetci dostali dôveru aj na ďalšie 
štyri roky. Veľmi pozitívne hodnotím, že medzi troma novými členmi 
mestského zastupiteľstva sú dve dámy, čím sa počet žien v zastupiteľstve 
strojnásobil. Som presvedčený, že dámy prinášajú do spoločnej práce 
nový kolorit prostredníctvom ženského pohľadu na veci verejné. 
Naďalej trvám na tom, že primátor má byť integrujúcou osobou na čele 
mesta, chcem byť preto primátorom všetkých občanov Fiľakova. 
Fungovanie mesta nie je v reálnom živote členené na štvorročné 
obdobia. Aj činnosť primátora a celého vedenia mesta musí teda 
presiahnuť rámec jedného volebného obdobia.V roku 2015 nás čaká 
realizácia dvoch veľkých úspešných projektov z predošlého volebného 
obdobia: výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity a 
zberného dvora na riešenie separovaného zberu odpadu v meste. 
Čakáme ďalej na výsledky hodnotenia projektu na rekonštrukciu 
Základnej školy Štefana Koháryho II. V nasledujúcich týždňoch budeme 
hľadať možnosti rozfázovania strednodobého volebného programu a 
finančné krytie na realizáciu zámerov prvého rozpočtového roku. 
Budeme musieť pritom zvážiť aj niektoré účelové zmeny týkajúce sa 
siete mestských inštitúcií, mestom podporovaných iných organizácií, ale 
možno aj štruktúry mestského úradu. Stojíme teda pred ďalšími veľkými 
výzvami a preto vyzývam aj Vás, spojme sa pre rozvoj nášho mesta! 
Vzhľadom na blížiace sa sviatky mi dovoľte, aby som Vám všetkým 
poprial šťastné Vianoce prežité v kruhu svojich najbližších a zaželal 
do nového roku 2015 všetkým občanom mesta pevné zdravie, 
vzájomné porozumenie a spokojnosť s fungovaním nášho mesta.

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta Fiľakovo

Oroszovú a  za predsedu komisie ochrany verej. poriadku a dopravy 
p. Tibora Czuppera. Za sobášiacich MZ určilo: primátora mesta Mgr. 
Attilu Agócsa, PhD., jeho zástupcu Ing. Bc. Lászlóa Kerekesa a 
poslancov Róberta Eibnera a Ladislava Szakóa. Na ustanovujúcom 
zasadnutí MZ boli schválené aj Zásady odmeňovania poslancov 
mestského zastupiteľstva (členov mestskej rady a komisií MZ), 
ostatných členov komisií MZ a sobášiacich a členov Zboru pre 
občianske záležitosti a určený plat primátora mesta  podľa zákona 
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení zmien a doplnkov. Najbližšie rokovanie 
mestského zastupiteľstva sa uskutoční v priebehu mesiaca január, na 
ktorom budú zvolení členovia odborných komisií mestského 
zastupiteľstva z radov občanov mesta a budú schválené plány  
mestského zastupiteľstva a mestskej rady na I. polrok 2015. Z rokovania 
ustanovujúceho zasadnutia MZ budú na internetovej stránke mesta 
www.filakovo.sk zverejnené nasledovné materiály: uznesenia, 
zápisnica a Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva 
(členov mestskej rady a komisií MZ), ostatných členov komisií MZ a 
sobášiacich a členov Zboru pre občianske záležitosti.

Mgr. Ľudmila Svoreňová, prednostka MsÚ
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OZNAM

Riaditeľstvo Základnej školy Školská 1 
vo Fiľakove oznamuje rodičom, 

že zápis do 1. ročníka na šk.rok 2014/2015 
sa uskutoční 

dňa 29. januára 2014(štvrtok) 
v 1.A triede, v čase od 13.30 do 16.30 hod.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom 
a priniesť jeho rodný list.

Informácie na tel. č.: +421 47 43 81 895

OZNAM

ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo 

Vám týmto oznamuje, že zápis detí 

do 1. ročníka základnej školy na školský rok 
2015/2016 sa na našej škole uskutoční 

dňa 28. januára 2015 

v čase od 14.00 do 17.00 hod. v triedach I. A a II. 
A, ktoré sú umiestnené na poschodí. 

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a s jeho 
rodným listom.

Lampiónový sprievod a iné predvianočné 
radosti v materskej škole

 

V období pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami materská 
škola na Štúrovej ulici vo Fiľakove tradične organizuje viacero 
podujatí pre deti a ich rodičov. Medzi prvými bol 4. decembra 
„Lampiónový sprievod“, na ktorom deti spolu s rodičmi 
posvietili svojimi lampiónmi a lampášikmi Mikulášovi na cestu, 
aby trafil do ich materskej školy. Nuž a v piatok 5. decembra  
prišiel v plnej paráde na koči spolu s anjelom a čertom, s plným 
košom darčekov. Deti ho dopoludnia s veľkou radosťou privítali 
v každej triede pesničkami a básničkami. 

V ten istý deň popoludní sa uskutočnil pred budovou materskej 
školy „Vianočný trh“. Pani učiteľky rozložili v stánkoch 
vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby, svietniky, pohľadnice a 
rôzne iné drobnosti. Pani kuchárky pripravili pre predávajúce 
pani učiteľky a rodičov teplý čaj na zahriatie. Vianočná hudba 
prilákala prvých návštevníkov, ktorí si popozerali bohatú ponuku 
a vyberali darčeky pre svojich blízkych. V toto popoludnie už 
vládla predvianočná nálada, kedy si našli návštevníci čas aj na 
rozhovory s pani učiteľkami, ktoré využili na získanie receptov a 
návodov. Napríklad  ako tak krásne ozdobiť medovníčky, ako sa 
dá zo servítok vyčarovať vianočná guľa na stromček, ako 
vymodelovať takých pekných anjelikov zo slaného cesta, ako 
dostať zasneženú šišku do pohára aby z neho potom bol svietnik a 
ešte veľa ďalších dobrých rád, ktoré môžu návštevníci zužitkovať 
pri predvianočnom tvorení doma spolu s deťmi.
Ďakujeme všetkým rodičom a aj ostatným návštevníkom, ktorý 
náš tradičný „Vianočný trh“ navštívili aj tento rok a zakúpením 
malej drobnosti prispeli deťom materskej školy na hračky pod 
stromček. Ďakujeme aj OZ KOHÁRY za každoročné 
zapožičanie stánkov.
Pred Vianocami ešte čakajú deti vianočné posedenia s rodičmi, 
kde im piesňami, básňami, tancami spríjemnia popoludnie a 
spoločne strávia pekné chvíle pri vianočnom stromčeku 
v materskej škole. Potom ich už čakajú tie najkrajšie sviatky roka 
v kruhu rodiny. Želáme im, aby si ich spolu so svojimi najbližšími 
užili  v zdraví, šťastí a radosti.

Bc. Beáta Felsőová, učiteľka MŠ Štúrova 

Vianočné trhy vo 
Viedni

Vianoce - čas pokoja, lásky a 
pohody si vychutnali žiaci ZŠ, 
Farská lúka 64/A, Fiľakovo 
spolu s rodičmi na vianočných 
t r h o c h  v o  V i e d n i  v 
S c h ö n b r u n n e .  M a l ý m i 
darčekmi potešili nielen svojich najbližších, ale aj seba. Pečené gaštany, 
vianočný punč, ale aj mnoho ďalších chutných pokrmov bolo možné 
kúpiť. Deti najviac potešil Mikuláš, ktorý im rozdával sladké maškrty. 
Všetci sme sa predvianočne naladili a spokojní sme sa vrátili domov. 
Tešíme sa na ďalšie akcie a výlety, ktoré pre nás pripravujú pani učiteľky.

- Manuela Ostrihoňová a Katarína Vargová.

Vianočné tradície
Advent – čarovné predvianočné obdobie sme na ZŠ Farská lúka 
slov. vo Fiľakove zahájili pečením medovníkov. Okrem 
mnohých tvorivých aktivít sme uskutočnili akciu „Vianočné 
tradície“. Mikulášske čižmičky, kreatívne pohľadničky a 
vianočné svietniky tvorili deti so svojimi rodičmi a s iskričkami v 
očiach vyzdobili medovníčky podľa vlastnej fantázie. Okrem 
aktivít sme pripravili aj krásny vianočný program, ktorý si rodičia 
mohli vychutnať 14. decembra 2014 v kultúrnom dome vo 
Fiľakove. Nezabudli sme ani na starších občanov nášho mesta v 
DD Nezábudka. Pesničkami a milými pohľadničkami sme 
pohladili ich osamelé duše v utorok 16. decembra 2014. 
Predvianočné prípravy a aktivity detí na našej škole boli naozaj 
bohaté, zostáva zaželať Vám všetkým pokojné vianočné sviatky.

Molnárová, Ivaničová

ENGLISH DAY

Dňa 28.11.2014 (piatok) na ZŠ, Farská lúka 64/A vo Fiľakove prebiehal 
prvýkrát English Day. Tento deň mal angličtinu priblížiť deťom a 
motivovať ich učiť sa tento cudzí jazyk.
V úvode si žiaci zaspievali, zoznámili sa s angličtinou ako materinským, 
úradným a cudzím jazykom. Tí najlepší ukázali, že nemajú problém s 
tlmočením. Žiaci sa zoznámili s pôvodom amerického sviatku 
Thanksgiving Day – Deň vďakyvzdania a pripomenuli si, za čo všetko sú 
vďační. 
Krátkymi divadielkami žiaci každej triedy zahrali nejakú rozprávku a 
ostatní hádali, ktorá to je a osvojovali si jej anglický názov. Projektor vo 
vestibule školy rad za radom striedal prezentácie o anglicky hovoriacich 
krajinách, ktoré si žiaci pripravili – každá trieda svoju krajinu. Úlohy 
boli popretkávané zábavnými odmenami, z ktorých najpopulárnejšou 
boli spoločné karaoke súčasných hitov s dôrazom na texty piesní. Svoje 
vedomosti si potom žiaci overovali v súťažnom kvíze o English speaking 
countries.

Medzi našich žiakov zavítali aj škôlkári, ktorí svoju návštevu podnikli na 
autobuse a lietadle. Najmladší žiaci so škôlkármi si anglickú slovnú 
zásobu rozširovali cez zvukové prezentácie, počas ktorých ich 
sprevádzali Štoplík, Kvako, duch Duško, Gargamel a iní. Aj títo žiaci sa 
prezentovali pred všetkými žiakmi - anglickou básničkou, pesničkou a 
posterom.
Na záver si všetci spoločne zaspievali „We are the World“ s myšlienkou 
motívu pesničky o pomoci a rozdávaní lásky.
Ako organizátorka tohto dňa ďakujem vedeniu školy, že mi umožnilo a 
podporilo uskutočniť English Day a s nesmiernou radosťou vďaka 
vydarenému dňu pristupujem k príprave ďalšieho English Day.
Goodbye

Mgr. Klaudia Čerňanská, učiteľka angl. jazyka

Ku koncu roku až dve veľké akcie pre dôchodcov

Býva už peknou tradíciou, že si MsO JD v októbri uctieva svojich 
členov, ktorí sa v tomto roku dožili 65,70,75,80,85 a 90 rokov peknou 
oslavou. Bolo to 24.októbra  v MsKS za účasti 79 jubilantov a 107 
partnerov, či iných príbuzných a pozvaných hostí. Oslava začala o 
15,oo hodine, krásnym kultúrnym programom detí z Materskej školy 
na Štúrovej ulici a krátkymi príhovormi a blahoželaniami sa pripojili 
predseda MsO JD Milan Chytil, jeho podpredseda Ivan Bodnár a 
zástupca primátora Ing. Róbert Belko. Program osláv spríjemnila 
tombola, slávnostná večera a nepochybne aj výborná zábava pre 
všetkých tanca chtivých, takže pohodová atmosféru tam vládla až do 
neskorých večerných hodín.

Presne podľa svojho kalendára navštívil štedrý ujo v červenom 
obleku aj našu najstaršiu generáciu v meste. Mestská organizácia 
Jednoty dôchodcov pripravila pre svojich členov aj tento rok 
Mikulášsky večierok, na ktorom samozrejme nesmelo chýbať aj 
samotné stretnutie s Mikulášom. Tradičná akcia, o ktorú býva u 
členov každý rok veľký záujem, dopadla napokon na výbornú. 
Takmer 130 účastníkov podujatia sa tešilo z pekných stretnutí s 
priateľmi, malého darčeka a skvelej atmosféry, aká sa na týchto 
pozastaveniach počas adventu podarí organizačnému výboru 
Jednoty dôchodcov vždy pripraviť. Vedenie Mestskej organizácie JD  
praje všetkým svojim členom vo Fiľakove, aj mimo nášho mesta, ich 
rodinám ako aj ostatným spoluobčanom: 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia a rodinného šťastia v celom budúcom roku !

Poďakovanie za možnosť pripraviť našim členom také 
skvelé podujatie patrí predovšetkým členom výboru 
mestskej organizácie za množstvo odvedenej práce, nielen 
organizačnej, ako aj našim finančným podporovateľom: 
Mestu Fiľakovo, firmám Ekoltech a Ernstprofil. 
V neposlednom rade tiež množstvu našich ďalších 
sponzorov za menšie, či väčšie materiálne dary dôležité pre 
úspešný priebeh všetkých našich podujatí.

Mikuláš v kancelárii 
terénnej sociálnej 

práce
Už 4.decembra v predpo-
ludňajších hodinách navštívil 
Mikuláš aj kanceláriu terénnej 
sociálnej  práce v Dome 
kultúry. Privítali ho detičky z 
MRK vo veku od 4 do 6 rokov 
pod vedením terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov. 
Niektoré detičky sa ho zo začiatku báli, ale tie smelšie mu aj 
zaspievali pesničky či recitovali básničky a za to boli odmenené 
balíčkami so sladkosťami. Radosť bola obrovská. Po odchode 
Mikuláša sa začala zábava. Detičky mali zabezpečené 
občerstvenie a na detské pesničky si aj zatancovali. Nálada bola 
výborná. Touto cestou chceme poďakovať Mestskému úradu za 
poskytnutie podpory, vďaka ktorej sme túto milú zábavu mohli 
uskutočniť.

-terénni sociálni pracovníci a ich asistenti-
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v každej triede pesničkami a básničkami. 

V ten istý deň popoludní sa uskutočnil pred budovou materskej 
školy „Vianočný trh“. Pani učiteľky rozložili v stánkoch 
vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby, svietniky, pohľadnice a 
rôzne iné drobnosti. Pani kuchárky pripravili pre predávajúce 
pani učiteľky a rodičov teplý čaj na zahriatie. Vianočná hudba 
prilákala prvých návštevníkov, ktorí si popozerali bohatú ponuku 
a vyberali darčeky pre svojich blízkych. V toto popoludnie už 
vládla predvianočná nálada, kedy si našli návštevníci čas aj na 
rozhovory s pani učiteľkami, ktoré využili na získanie receptov a 
návodov. Napríklad  ako tak krásne ozdobiť medovníčky, ako sa 
dá zo servítok vyčarovať vianočná guľa na stromček, ako 
vymodelovať takých pekných anjelikov zo slaného cesta, ako 
dostať zasneženú šišku do pohára aby z neho potom bol svietnik a 
ešte veľa ďalších dobrých rád, ktoré môžu návštevníci zužitkovať 
pri predvianočnom tvorení doma spolu s deťmi.
Ďakujeme všetkým rodičom a aj ostatným návštevníkom, ktorý 
náš tradičný „Vianočný trh“ navštívili aj tento rok a zakúpením 
malej drobnosti prispeli deťom materskej školy na hračky pod 
stromček. Ďakujeme aj OZ KOHÁRY za každoročné 
zapožičanie stánkov.
Pred Vianocami ešte čakajú deti vianočné posedenia s rodičmi, 
kde im piesňami, básňami, tancami spríjemnia popoludnie a 
spoločne strávia pekné chvíle pri vianočnom stromčeku 
v materskej škole. Potom ich už čakajú tie najkrajšie sviatky roka 
v kruhu rodiny. Želáme im, aby si ich spolu so svojimi najbližšími 
užili  v zdraví, šťastí a radosti.

Bc. Beáta Felsőová, učiteľka MŠ Štúrova 

Vianočné trhy vo 
Viedni

Vianoce - čas pokoja, lásky a 
pohody si vychutnali žiaci ZŠ, 
Farská lúka 64/A, Fiľakovo 
spolu s rodičmi na vianočných 
t r h o c h  v o  V i e d n i  v 
S c h ö n b r u n n e .  M a l ý m i 
darčekmi potešili nielen svojich najbližších, ale aj seba. Pečené gaštany, 
vianočný punč, ale aj mnoho ďalších chutných pokrmov bolo možné 
kúpiť. Deti najviac potešil Mikuláš, ktorý im rozdával sladké maškrty. 
Všetci sme sa predvianočne naladili a spokojní sme sa vrátili domov. 
Tešíme sa na ďalšie akcie a výlety, ktoré pre nás pripravujú pani učiteľky.

- Manuela Ostrihoňová a Katarína Vargová.

Vianočné tradície
Advent – čarovné predvianočné obdobie sme na ZŠ Farská lúka 
slov. vo Fiľakove zahájili pečením medovníkov. Okrem 
mnohých tvorivých aktivít sme uskutočnili akciu „Vianočné 
tradície“. Mikulášske čižmičky, kreatívne pohľadničky a 
vianočné svietniky tvorili deti so svojimi rodičmi a s iskričkami v 
očiach vyzdobili medovníčky podľa vlastnej fantázie. Okrem 
aktivít sme pripravili aj krásny vianočný program, ktorý si rodičia 
mohli vychutnať 14. decembra 2014 v kultúrnom dome vo 
Fiľakove. Nezabudli sme ani na starších občanov nášho mesta v 
DD Nezábudka. Pesničkami a milými pohľadničkami sme 
pohladili ich osamelé duše v utorok 16. decembra 2014. 
Predvianočné prípravy a aktivity detí na našej škole boli naozaj 
bohaté, zostáva zaželať Vám všetkým pokojné vianočné sviatky.

Molnárová, Ivaničová

ENGLISH DAY

Dňa 28.11.2014 (piatok) na ZŠ, Farská lúka 64/A vo Fiľakove prebiehal 
prvýkrát English Day. Tento deň mal angličtinu priblížiť deťom a 
motivovať ich učiť sa tento cudzí jazyk.
V úvode si žiaci zaspievali, zoznámili sa s angličtinou ako materinským, 
úradným a cudzím jazykom. Tí najlepší ukázali, že nemajú problém s 
tlmočením. Žiaci sa zoznámili s pôvodom amerického sviatku 
Thanksgiving Day – Deň vďakyvzdania a pripomenuli si, za čo všetko sú 
vďační. 
Krátkymi divadielkami žiaci každej triedy zahrali nejakú rozprávku a 
ostatní hádali, ktorá to je a osvojovali si jej anglický názov. Projektor vo 
vestibule školy rad za radom striedal prezentácie o anglicky hovoriacich 
krajinách, ktoré si žiaci pripravili – každá trieda svoju krajinu. Úlohy 
boli popretkávané zábavnými odmenami, z ktorých najpopulárnejšou 
boli spoločné karaoke súčasných hitov s dôrazom na texty piesní. Svoje 
vedomosti si potom žiaci overovali v súťažnom kvíze o English speaking 
countries.

Medzi našich žiakov zavítali aj škôlkári, ktorí svoju návštevu podnikli na 
autobuse a lietadle. Najmladší žiaci so škôlkármi si anglickú slovnú 
zásobu rozširovali cez zvukové prezentácie, počas ktorých ich 
sprevádzali Štoplík, Kvako, duch Duško, Gargamel a iní. Aj títo žiaci sa 
prezentovali pred všetkými žiakmi - anglickou básničkou, pesničkou a 
posterom.
Na záver si všetci spoločne zaspievali „We are the World“ s myšlienkou 
motívu pesničky o pomoci a rozdávaní lásky.
Ako organizátorka tohto dňa ďakujem vedeniu školy, že mi umožnilo a 
podporilo uskutočniť English Day a s nesmiernou radosťou vďaka 
vydarenému dňu pristupujem k príprave ďalšieho English Day.
Goodbye

Mgr. Klaudia Čerňanská, učiteľka angl. jazyka

Ku koncu roku až dve veľké akcie pre dôchodcov

Býva už peknou tradíciou, že si MsO JD v októbri uctieva svojich 
členov, ktorí sa v tomto roku dožili 65,70,75,80,85 a 90 rokov peknou 
oslavou. Bolo to 24.októbra  v MsKS za účasti 79 jubilantov a 107 
partnerov, či iných príbuzných a pozvaných hostí. Oslava začala o 
15,oo hodine, krásnym kultúrnym programom detí z Materskej školy 
na Štúrovej ulici a krátkymi príhovormi a blahoželaniami sa pripojili 
predseda MsO JD Milan Chytil, jeho podpredseda Ivan Bodnár a 
zástupca primátora Ing. Róbert Belko. Program osláv spríjemnila 
tombola, slávnostná večera a nepochybne aj výborná zábava pre 
všetkých tanca chtivých, takže pohodová atmosféru tam vládla až do 
neskorých večerných hodín.

Presne podľa svojho kalendára navštívil štedrý ujo v červenom 
obleku aj našu najstaršiu generáciu v meste. Mestská organizácia 
Jednoty dôchodcov pripravila pre svojich členov aj tento rok 
Mikulášsky večierok, na ktorom samozrejme nesmelo chýbať aj 
samotné stretnutie s Mikulášom. Tradičná akcia, o ktorú býva u 
členov každý rok veľký záujem, dopadla napokon na výbornú. 
Takmer 130 účastníkov podujatia sa tešilo z pekných stretnutí s 
priateľmi, malého darčeka a skvelej atmosféry, aká sa na týchto 
pozastaveniach počas adventu podarí organizačnému výboru 
Jednoty dôchodcov vždy pripraviť. Vedenie Mestskej organizácie JD  
praje všetkým svojim členom vo Fiľakove, aj mimo nášho mesta, ich 
rodinám ako aj ostatným spoluobčanom: 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia a rodinného šťastia v celom budúcom roku !

Poďakovanie za možnosť pripraviť našim členom také 
skvelé podujatie patrí predovšetkým členom výboru 
mestskej organizácie za množstvo odvedenej práce, nielen 
organizačnej, ako aj našim finančným podporovateľom: 
Mestu Fiľakovo, firmám Ekoltech a Ernstprofil. 
V neposlednom rade tiež množstvu našich ďalších 
sponzorov za menšie, či väčšie materiálne dary dôležité pre 
úspešný priebeh všetkých našich podujatí.

Mikuláš v kancelárii 
terénnej sociálnej 

práce
Už 4.decembra v predpo-
ludňajších hodinách navštívil 
Mikuláš aj kanceláriu terénnej 
sociálnej  práce v Dome 
kultúry. Privítali ho detičky z 
MRK vo veku od 4 do 6 rokov 
pod vedením terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov. 
Niektoré detičky sa ho zo začiatku báli, ale tie smelšie mu aj 
zaspievali pesničky či recitovali básničky a za to boli odmenené 
balíčkami so sladkosťami. Radosť bola obrovská. Po odchode 
Mikuláša sa začala zábava. Detičky mali zabezpečené 
občerstvenie a na detské pesničky si aj zatancovali. Nálada bola 
výborná. Touto cestou chceme poďakovať Mestskému úradu za 
poskytnutie podpory, vďaka ktorej sme túto milú zábavu mohli 
uskutočniť.

-terénni sociálni pracovníci a ich asistenti-
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New York, Cleveland, Chicago... Bolo to umelecky namáhavé a 
časovo náročné turné, ale úprimné reakcie a spokojnosť 
obecenstva boli umelcom dostatočným zadosťučinením za 
vynaložené umelecké výkony.  Samozrejme,  nie len 
koncertovaním sú „umelci živí!” A tak počas presunov do 
koncertných miest navštívili nezabudnuteľné svetoznáme 
pamiatky a miesta, ktoré človek nevidí každý deň. Možno 
spomenúť aspoň napr. vodopády Niagara Falls, v New Yorku 
Empire State Building, Sochu slobody, The Metropolitan 
museum of art či Time Square, Veľké jazerá, chicagské 
Planetárium či najväčší rímsko-katolický kostol Sv. Alžbety v 
New Clevelande s vitrážou bratislavského hradu...
Predsedkyňa speváckeho zboru Lajosa Vassa, pani Dr. Anna 
Hecht, ako prejav uznania Agnese Tóthovej, venovala škole 16-
dielny poster o živote Franza Liszta z Lisztovej hudobnej 
akadémie v Budapešti.
„Som šťastná, že ma pán biskup Poznán pozval na túto veľkolepú 
okružnú cestu a mohla som spoznať takých skvelých ľudí a 
hudobníkov, akými sú členovia tohoto speváckeho zboru. 
Ďakujem za nezabudnuteľné zážitky...!” dodáva na záver pani 
Agnesa Tóthová, ktorá dôstojne reprezentovala mesto Fiľakovo a 
„svoju ZUŠ-ku” ďaleko za oceánom.

Predám 2 – izbový družstevný byt s balkónom 

vo Fiľakove, na Školskej ulici č. 8 

(oproti slovenskej škole), cena 13.000, - €,

 dohoda možná, kontakt : 0915354452

KONCERTNÉ TURNÉ PO KANADE A USA

Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa 
Vassa a ľudová hudba „Csalló” zo Šamorína absolvovali v 
októbri 2014 koncertné turné po Kanade a USA. Pozval ich a 
podujatie organizačne zabezpečil kalvínsky biskup Béla Poznán, 
pôvodom z Veľkého Blhu na Gemeri, trvale žijúci v meste 
Fairfield v provincii Connecticut. Pravidelne sa vracia do vlasti a 
je v úzkom kontakte s rôznymi kultúrnymi inštitúciami a 
hudobnými telesami. Vďaka týmto jeho aktivitám a kontaktom 
bola na koncertné turné prizvaná aj pani Agnesa Tóthová, 
učiteľka hry na klavíri a spevu, pôsobiaca na Základnej 
umeleckej škole vo Fiľakove, ako hosťujúca sopranistka a 
korepetítorka. Päťdesiatčlenné hudobné teleso sa predstavilo 
americkému a kanadskému publiku, ktorého početnú časť tvorili 
maďarskí vysťahovalci, na šestnástich koncertoch v mestách ako 
napr. Toronto,

Kolkáreň vo Fiľakove 
plná 1. ligových 

družstiev.

V Mikulášsku sobotu sa v kolkárni 
FTC Fiľakovo uskutočnil 3. Ročník 
„Mikulášskeho turnaja“ medzi 
p r v o l i g o v ý m i  d r u ž s t v a m i  z 
Banskobystrického kraja. Za účasti 
družstiev FTC Fiľakovo „A“ a „B“, 
KK Rimavská Sobota, MTK KK 
Ž a r n o v i c a ,  K K  J e l š a v a ,  Ž P 
Podbrezová „C“ a  „D“, a doplnené o 
družstvá ŽP Podbrezová ženy a 
výber banskobystrického kraja. Po 
kvalifikácii na 60 hodov združených 
/potrebné pre poradie umiestnenia/ 
sa vyraďovacím spôsobom formou 

nasadenia hráčov bojovalo v disciplíne „šprint“.
Do semifinále sa prebojovali hráči Szabó Sándor (FTC „A“), 
Ondriga Jozef (výber BB kraja), Dziad Tomáš (ŽP Podbrezová 
„C“) a Murín Dušan (FTC „A“).

Víťazom 3. ročníka „Mikulášskeho turnaja“ sa stal:
1.Szabó Sándor FTC Fiľakovo „A“
2.Ondriga Jozef výber BB kraja / ZV Slatina
3.Dziad Tomáš ŽP Šport Podbrezová „C“
4.Murín Dušan FTC Fiľakovo „A“
Družstvá: 
1.FTC Fiľakovo „A“ ( Szabó S., Šimon A., Murín D. a 
Flachbart L.)
2.ŽP Podbrezová „C“ (Dziad T., Štefančik Š., Balco R. a 
Babčan M.)
3.FTC Fiľakovo „B“ (Tőre K., Čaba K., Baláž A. a Fukasz I.)

Turnaj prebehol v príjemnej priateľskej atmosfére, s peknými 
výsledkami a so želaním stretnúť sa aj o rok v takej skvelej 
atmosfére a v plnom zdraví.


