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Harmincöt év hivatalnoki szolgálat után el
búcsúzott kollégáitól és a városvezetéstől 
Mgr. Svoreňová Ľudmila, aki közel negyed 
évszázadon át a hivatalvezetői tisztséget is 
betöltötte. Október végén nyugállományba 
vonult, és amint azt búcsúztatása során a vá
ros polgármestere is kiemelte, az öt polgár
mestert szolgáló és segítő sokéves munkás
ságáért, melyet a politikai rendszer változó 
körülményei és az állami kompetenciáknak 
a városra történő átruházásával járó válto
zások ellenére is sikeresen végzett, nagy 
köszönet és elismerés illeti. A Város és a 
fenntartói hatáskörébe tartozó további 
szervezetek bonyolult költségvetési folya
matának irányítása, az irányadó jogi nor

mák módosításainak alkalmazása, a külön
féle önkormányzati projektek gyakorlati 
megvalósítása, s mindamellett a városi hi
vatal és közvetve a város többi támogatott, 
költségvetési és egyéb szervezete által ki
fejtett tevékenység szervezése folyamatos 
tanulást és továbbképzést, valamint a jog
szabályok állandó szem előtt tartását igé
nyelte. Az ilyen sokoldalú ember helyette
sítése komoly feladatot rótt a városveze
tésre. November 1-től a Füleki Városi
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Hivatal elöljárójának tisztjét Ragyolc Köz
ség volt közgazdásza és anyakönyv
vezetője, PhDr. MágyelAndrea tölti be.
Mágyel Andrea negyvennégy éves és im
már huszonkét éve él Füleken. Közgazda- 
sági Szakközépiskolát végzett, majd a ^
Ragyolci Községi Hivatalban töltött éí^ék 
során felsőfokú végzettséget és doktori
címet szerzett a kassai R J. Šafárik E g y e te ü ^ ^ P ^ D r. Mágyel Andrea, a város új hivatalvezetője

Közigazgatási Karának közJ)olitika és 
közigazgatás szakán. Előző munkahelyén 
12 éven át nem csak az Siyakönyv-vezető 
és közgazdász funkcióját töltötte be, az ő 
gondjaira voltak bízva a.Községi Hivatal 
mindennapos műlíödésével összefüggő 
tevékenységek, ä könjrwitel, költségvetés 
készítése, a bérfejtés és személyzeti ügyek 
vitele, a vállalkozói tevékenységek, a szo
ciális, ügyek és a polgári társulások agendá- 
jjí, ugyanakkor a község költségvetési szer
vezeteinek bérfejtését, személyzeti ügyei
nek vitelét, könyvvitelét és költségvetésé
nek készítését is biztosította. A Novohrad- 
Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulása 
megalapításától kezdve részese a projektek 
gyakorlati megvalósításának és a pénzüg3á 
menedzser szerepét is betölti. 2015 janu
árjától a Füleki Városi Képviselő-testület 
mellett működő Vagyonkezelő és Pénzügyi 
Bizottság alelnöke.
A munkájában beállt változást nagy kihí
vásnak tartja, és kellő alázattal kezeli. Fő 
célja, hogy egészséges és alkotó munka
helyi légkört teremtsen, hogy a polgárok, a 
várossal együttmíiködő partnerek és a vá
rosba látogatók a legszínvonalasabb szol
gáltatásokban részesüljenek. Első napjai az 
új városi költségvetés elkészítésével tel
nek, ugyanakkor a városvezetéssel karöltve

egy igényes önkormányzati reform előké
szítésén is dolgozik, amely elsősorban a 
polgároknak nyújtott szolgáltatások terüle
tén jelent majd pozitív változást. A jövő év 
folyamán beinduló ún. ügyfélfogadó köz
pont tevékenysége az ügyfelekkel kialakí
tott közvetlen kommunikációra és sze
mélyes kapcsolattartásra épül, és azt a célt 
szolgálja, hogy az önkormányzat közelebb 
kerüljön a polgárokhoz. Létrehozatalának 
szükségességét a Füleki Városi Hivatalban 
a trencséni CoMa Consulting külső audítor 
cég által 2015 nyarán végzett munkafolya
mat optimalizálási audit is alátámasztotta. 
Az audit eredményei a város weboldalán 
tekinthetők meg.

Ciferova Iveta

Svoreňová Ľudmila október végéig töltötte be a 
hivatalvezetői tisztséget (Fotók: TV LocAII)
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Befektetés a jövőbe
A „Bérlakások építése a kirekesztett társadalmi csoportok részére 
Füleken“ elnevezésű pályázat végrehajtása során az ERFA és az 
Állami Költségvetés 601 920,00 eurós, valamint Fülek város 
mint támogatott 31 680,00 eurós önrészéből megépült a bérház a 
Vasúti utcában. A lakóház tágas belső terekkel lehetőséget kínál a 
pihenésre, magánéletre, kellemes családias légkörben 35 fő 
részére. A háromszintes épületben 12 lakás van, ebből 6 lakás 
alapterülete 55,63 m2, 4 lakásé 51,76 m2, a földszinten pedig 
még két kisebb lakás található. A lakások úgy kerültek 
kialakításra, hogy helyet kapott a nappaU szoba bebútorozott 
konyhasarokkal, hálószoba, gyerekszoba, fürdőszoba WC-vel, 
előszoba és balkon (nem azonos arányban). A bérlők, akik 
nagyon szigorú feltételek alapján kerültek kiválasztásra, 2015. 
december közepén, még az ünnepek előtt, elfoglalhatják szép, új 
családi fészkeiket.

Anderko Erika,
Füleki Városi Hivatal, Stratégiai és Városfejlesztési Alosztály

regionálny
operačný
program

Balázs Pál masszázs szalon

Használja ki a szolgáltatásaimat 
“ ^ésTBom^terápiát Füleken, 

a Sznf utca 6. szám alatt.

E szelvény átadásával io% kedvezményt kap 
minden 12 € feletti §Íolgáltatás igéiiybevételére.

Az akció december végéig ta r t  További  
információk a 0918  592 975-ö^számon.

Fülek Város és a Füleki Városi Művelődési Központ

F üíek i  K a r á c s o n y i  V á sá r t
rendez 2015. december 17-én és l8-án

A vásár a füleki Városi Művelődési Központ épülete előtt lévő 
Szabadság téren (Nám. slobody) kerül megrendezésre 8.00 órától
22.00 óráig, gazdag kulturális programmal egybekötve. A 
szervezők szeretettel várnak mmden árust, akik gasztronómiai 
karácsonyi különlegességeket és ínyencségeket (pl. forralt bor, 
grog, mézbor, karácsonyi puncs, kMőskalács, donut), valamint 
karácsonyi tematikájú ajándéktárgyakat, ill. kézműves termékeket 
kínálnak. Mivel a karácsonyi vásár 0. évfolyamáról van szó, a 
szervezők nem kémek illetéket az árusítóhelyért.
A Füleki Karácsonyi Vásárra a jelentkezési lap kitöltésével lehet 
jelentkezni. Az érdeklődők kötelesek részvételüket előzetesen 
jelezni a szervezőknek, legkésőbb 2015. december 11-ig a 
következő címen: Mestský úrad, odd. EaMM, Radničná 25,986 01 
Fiľakovo (zoltan.varga@filakovo.sk, tel.: +421915264290) vagy 
Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľa
kovo (norbert.varga@filakovo.sk, te l: +421915812503). A szer
vezők, tekintettel a rendelkezésre álló területek nagyságára, fenn- 
tartj ák a vásáron résztvevő árusok kiválasztásának j ogát.
A Füleki Karácsonyi Vásár részvevői lehetnek természetes 
személyek, jogi személyek, amelyek rendelkeznek jogosultsággal 
az üzleti tevékenység folytatására, illetve jogosultak szolgáltatás 
nyújtására, természetes és jogi személyek külön előírás szerinti 
engedélyekkel, akik teljesítik a T.t 178/1998 sz., a piaci helyeken 
történő árusítás és szolgáltatásnyújtás feltételeiről szóló törvényt 
és a T.t. 455/1991 sz. vállalkozási törvényt a későbbi változtatások 
értelmében (továbbá csak „T.t 178/1998 sz. törvény”) és a 
szervezeti és működési szabályzatot.
Ajelentkezési lap megtalálható Fülek Város honlapján:

www.fUakovo.sk

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
FÜLEK VÁROS
pályázatot hirdet 

az alábbi igazgatói posztra:
Materská škola -  Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo.

Ajelentkezési ívet a a szükséges okiratokkal együtt legkésőbb 
2015. december 18-ig kéijük benyújtani (postázva az alábbi 
címre: Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Rad
ničná 25, 986 01 Fiľakovo; személyesen a 107. sz. irodában 
13.00 óráig).

A pályázatok elbírálásának időpontját és helyét a pályázókkal 
az iskolatanács írásban közli legkésőbb 7 nappal annak 
megkezdése előtt.

Atisztség betöltésének feltételezhető kezdete: 2016. március 1.

Részletes információk a www.filakovo.sk honlapon 
találhatók.

A FÜLEKI VÁROSI MUVELODESI KÖZPONT
pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 

adminisztratív munkatárs.

A személyes meghallgatásra 2015. december 11-én (pénteken) 
kerül sor, 10 órakor a Városi Művelődési Központban.

A pályázati kérvények beadási határideje: 2015. december 8., 
15:30 óra.

Abelépés várható időpontja: 2016. január 1.

Részletes információk a www.filakovo.sk honlapon 
találhatók.

mailto:zoltan.varga@filakovo.sk
mailto:norbert.varga@filakovo.sk
http://www.fUakovo.sk
http://www.filakovo.sk
http://www.filakovo.sk
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Munkaszerződéssel a zsebben
Beszélgetés Varga Attilával, a Fülek! Szakközépiskola igazgatójával

Áprilisi számunkban azEkoltech bútorgyár ve
zérigazgatójával készített beszélgetésben már 
szóba &rült az üzem és a Füleki Szakközépis
kola közötti együttműködés, ami a diákok fog
lalkoztatását illeti. Idén szeptembertől ország
szerte beindult a duális képzés. Vagy mégsem?
Mi a helyzet Füleken? Erről is kérdeztük a 
szakközépiskola igazgatóját, Varga Attilát.
Mennyi diákja van és milyen szakokat kí
nál jelenleg a Füleki Szakközépiskola?
285 diákunk van asztalos, autószerelő, mű
szaki adminisztrátor, mezőgazdász, elektro
nikai szakember, valamint CNC-programozó 
és -hegesztő szakon. Ahároméves szídcépzés 
befejezése után felépítményi képzést is kíná
lunk. Az utolsó 5 évben nem változott a kíná
latunk, mert ezek azok a szakok, amelyek 
iránt hosszútávon kereslet van.

lók száma. A cégek nem vállalj ák azt a rizikót, 
hogy 15 éves emberekkel kössenek szerző
dést, akik még 5 évig tanuhii fognak. Nmcse- 
nek erre felkészülve, ők profitorientáltak, ez 
nekik túl nagy rizikófaktorú.
Az Önök iskolája nem kapcsolódott be a 
duális képzésbe, de kínálnak helyette mást. 
Garantálni tudják a munkalehetőséget a 
kitanult fiatalok számára?

Az iskola múltja szoros összefüggésben 
van a helyi ipari termeléssel. 1906-ban ala
pították a füleki zománcgyárat, s az 1948- 
tól Kovosmaltként ismert üzem mellett 
már iparitanuló-iskola is működött. Mi
lyen változásokon ment keresztül az iskola 
a szocializmus évei alatt?
Az iskola 60 éves múltra tekinthet vissza. 
Története során sok mindent megélt, például 
a nyolcvanas években volt 150 vietnami és 50 
angolai diákunk is, akik államközi szerződé
seit alapján tanultak nálunk. A szocializmus 
évei alatt a Kovosmah és a Mier üzemekben 
lehetett megszerezni a szakmai gyakorlatot 
duális képzéssel, mely a 80-as évek végéig 
működött. Akkoriban a munkáltatóval volt 
szerződése a 15 éves gyereknek, akit a mun
kaadója havonta 2 hétre felszabadított a 
gyakorlati mxmka alól, hogy az iskolában el
méleti tudást szerezzen. Főleg fémmegmun
kálás, szerszámlakatos, géplakatos, zomán
cozó és asztalos szakokon tanultak a diákok, 
majd a 80-as évektől elektronika és elektro
mechanika szakokon.
1992-ben felszámolták a Kovosmaltot. Ez 
kihatott az iskolára is...
A duális képzés 1989 után minden iskolában 
megszűnt. Nálunk is teljes átépítésre került 
sor. 1994-ben hegesztőiskolával bővültünk, 
1996-tól Szakközépiskola lettünk, 2000-től 
pedig az Összevont Szakközépiskola nevet 
kaptuk. 2008-tól Stredná odborná škola -  
Szakközépiskola vagyunk, mely az összes ko
rábbi forma jogutódja. A szakok tekintetében 
mindig igyekeztünk figyelni az iparban ta- 
pasztEŰható tendenciákat, így aki nálunk vé
gez, és dolgozni akar, az megtalálja a számítá
sait. 1992-től rekvalifikációs központként is 
működünk, ennek keretében több tíz munka
erőt képeztünk át a CNC technológia és a 
hegesztés területén. Együttműködünk 30-40 
mimkaeröt foglalkoztató kis cégekkel is, és e- 
gyéni igényeket is kielégítünk, száz százalé
kos sikerrel.
Idén szeptembertől Szlovákiában is beve
zették a duális képzést.
A duális képzés nem recept, csak segít elsajá
títani a specifikumokat egy adott cégen belül. 
Ebben a képzésben a diák már 15 évesen a cég 
alkalmazottja, amely kiküldi a diákot az 
iskolába 8 hónapos elméleti képzésre. Nagy 
sajtója volt Szlovákiában a duális képzésnek, 
de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 
mert bár négy hónapjuk volt a cégeknek arra, 
hogy felvegyék a diákokat, országos szinten 
is nagyon alacsony a duális képzésben tanu-

litett „jól bevált gyakorlaton” kívül Önök 
mivel tudják visszaszerezni a szülők, a diá
kok bizalmát? Mit tudnak ígérni?
A 90-es évek végén és a 2000-es évek elején 
az volt a nézet, hogy van elég szakember. 
2008-2010-től viszont szakemberhiányról be
szélünk. Mi három éve vagyunk kapcsolatban 
a füleki cégekkel. Az általunk kínált vala
mennyi szak hiányszak. A következő 5 évben 
a nyugdíjba vonulók óriási hiányt fognak ge
nerálni ezekben a szakokban Szlovákiában -  
évente kb. 35 ezer ember fog hiányozni. Ná-

Mi nem a duális képzést vezettük be, hanem 
folyta^uk a jól bevált gyakorlatot; a mi diák
jaink mennek a cégekhez kétéves elméleti 
oktatás után, azaz a 3.-4. évfolyamban szak
mai gyakorlatra, amikor pedig kitanulták a 
szakmát, minden diákunk kap a cégtől szerző- 
désajánlatot. Az Ekoltech és a Thorma cégek
kel van szerződésünk, tehát a cégek nem a 
tanulmányaikat folytató diákokkal kötnek 
szerződést, hanem az iskolával. A diákjaink 
havonta 70 órás szakmai gyakorlatot folytat
nak a füleki cégeknél, amelyért 200-220 eurót 
kapnak havonta, minden alkalmazotti bó- 
nusszal együtt. Az elméletet az iskolában, a 
szakgyakorlatot a cégeknél szerzik meg a diá
kok. 3-5 évig az iskola a felelős a diákért, szo
ros együttmííködésben dolgozva a cégekkel: 
beépítjük a cég igényeit a tantervbe, napiren
den találkozunk és értékelünk, és ha kell, átér
tékeljük a tantervet. Az együttműködés tehát 
a duáUs k^zés elemeit tartahnazza, de a jogi 
háttere teljesen más.
A szakképzés Szlovákiában az utóbbi idő
ben sok negatív jelzővel is társult. Afent em-

vezérli a marógépet vagy a fúrógépet. Az asz
talos is megtanulja kezelni a CNC-gépet és a 
hegesztő is robottal dolgozik. De ehhez is is
merni kell a technológiát, mert csak akkor 
lehet programozni a robotot, ha tudjuk, mit 
a k a rn i vele csináltatni. Saját CNC-gépünk, 
ipari robotunk van, nem kell cégektő köl
csönkérni, és a gyártást sem kell leállítani, 
mert ezek a gépek kifejezetten a képzést szol
gálják. Hatahnas tanműhellyel és aboratóri- 
ummal rendelkezünk. Diákjaink külföldi 
szakgyakorlaton vehetnek részt Bécsben, 
Münchenben, Milanóban illetve Budapesten. 
A szülőknek ez nem jelent plusz kiadást, hi
szen teljes ellátást, útiköltség-térítést és még 
zsebpénzt is kapnak a diákok. A tanulmányi 
és a szakgyakorlatokon elért eredmények a- 
lapján lehet a kiválasztottak közé kerülni, és 
Budapest kivételével a többi külföldi szak
gyakorlaton az angol nyelv ismerete a feltétel, 
de egy-egy ilyen Alföldi gyakorlat előtt a diá
kok hathetes intenzív nyelvi felkészítőn vesz
nek részt.
Minden diák el tud helyezkedni, aki Önök
nél végez?
Ha több diákunk lenne, több céggel is felve
hetnénk a kapcsolatot még a diákok tanulmá
nyai alatt, de még a szerződött cégek igényeit 
sem tudjuk kielégíteni, a helyi kisvállalkozó
két pedig már végképp nem. Nemrég a pozso
nyi Slovnaflból is jött olyan kérés, hogy küld
jünk 20 diákot, mert foglalkoztatni tudnák ő- 
ket, de ez képtelenség, hisz még a helyi igé
nyeknek sem tudunk eleget tenni. 
Munkahelyet minden diáknak biztosítanak a 
velünk szerződött füleki cégek, de például a ta
valyi végzősök közül még júniusban nem min
denki akart élni vele, bár végül szeptember
ben valamennyi tavaly végzett diákunk elhe
lyezkedett. Negatív visszajelzéseket nem ka
punk a cégektől, sőt sok olyan tapasztalat is 
van, hogy a kétéves szakokul is sikeresek a 
diákjaiig.

Illés Késik Andrea

Sikerek itthon és külföldön -  elismerés Füleken
Lapunk hasábjain folyamatosan mutattuk be a Város Díjával és a Polgármester Díjával 
2015-ben kitüntetett személyiségeket. Sorozatunk utolsó fejezetéhez érkeztünk. A Pol
gármester Díjában részesült Varga Lia és Varga Norbert is, akik a Rakonca Néptánc
együttessel elért sikereikért vehették át a díjat. Méltán, hisz a Rakonca épp novemberben 
ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, és ebben az évben a BCis Rakoncával is országos 
első helyezést értek el a gyermek néptánccsoportok össz-szlovákiai seregszemléjén. Velük 
nyári duplaszámunkban olvashattak mteijút.
Albert Istvánt a város nemzetközi szintű képviseletéért díjazták a művészi késkészítés terén.
-  Tudnak a fülekiek az Ön nemzetközi sikereiről? Dicsekedjen kicsit...
-  Aművészi késkészítés a munkám is egyben, megrendelésre dolgozom, évente 4-5 kést ké
szítek, és az elmúlt öt évben csak Európán kívülre dolgoztam: Ausztáliába, Amerikába, Kí
nába, Thaiföldre, Dubaiba... Ugyanakkor számos nemzetközi kiállításon veszek részt, köz
tük nagyon rangos, több évtizedre visszatekintő németországi és csehországi kiállításokon. 
Több kiállítás versennyel egybekötött, harminc körül van a díjaim a száma, melyek közül 
négy hazai elismerés, a többi külföldi. Azért is örültem a füleki elismerésnek, mert 
elsősorban itthon akarok megfelelni, annak a közösségnek, amelyben élek. Jól esett, hogy a 
városomban is méltatták a munkámat.



20 éves lett a Mocsáry Lajos Alapiskola
Iskolánk 2015. november 6-án ünnepelte húszéves jubileumát, melynek célja az 
volt, hogy visszaemlékezzünk arra a pillanatra, amikor 1995. szeptember 1-jén 
először nyitotta meg kapuját a papréti magyar tanítási nyelvű alapiskola. Hálásan 
tekintünk vissza az elmúlt 20 év minden örömteli eseményére és azokra, akik 
ezekben az években iskolánkban tanultak, neveltek és dolgoztak.
A gálaműsorra a Városi Művelődési Központban került sor. Az előtérben rendezett 
kiállításon a vendégek ízelítőt kaphattak iskolánk életéből, valamint megcso
dálhatták Koós Gábor képzőművész és Rácz Boglárka költőnő alkotásait, akik isko
lánk tanulói voltak.
Az ünnepi műsort iskolánk igazgatója Mgr. Šimko István ünnepi beszéde nyitotta 
meg. Ezt követően felléptek volt diákjaink, akik színvonalas előadásukkal gazdagí
to tt^  az ünnepi előadást. Krága René énekelt a volt diákokból összeállt zenekar Id- 
séretével, máj d Illés Gábor és Koronczi Alexandra gömöri táncokat hozott, Gyetvai 
Viktória szavalata után Kobela Viktória zongorajátékát hallhattuk, a népdalt Benko 
Fruzsina Borbála, Czikó Hajnalka és Kapsa Júlia képviselték. Iskolánk tanulói vers
sel, mesével, tánccal, mi pedagógusok közös énekkel kedveskedtünk a vendégek
nek. A rendezvény létrej ötté is azt a külső és belső összefogást tükrözte, amely isko
lánk mindennapjait isjellemzi.
E jubielumi napot az ünnepi fogadás zárta, amelyen városunk polgármestere, dr. A- 
gócs Attila köszöntő beszédet mondott, melyben sok sikert kívánt a további mun-

Šimko István, igazgató

Momentumok a 20 éves Mocsáry Lajos Magyar 
Tannyelvű Alapiskola ünnepi műsorából 

(Fotók: Schneiczer Zoltán)

A csillogó szemek és izgalommal teli kicsi gazdáik rendkívüli mó
don várták már ezt a napot. Ülnek a padsorok közt, hol csendesen, 
hol kevésbé csendesen vájják sorukat. A színpadon már folyik a 
beállás, mikrofonpróba, készül a díszítés... Tehát végre elérke
zett! AfülekiMocsáry Lajos Alapiskola 20. születésnapját ünnep- 
H idén, éppen ma, és ennek örömére ünnepség készülőíük a Váro
si Művelődési Központban.
Hosszú hónapok óta lázas készülődésben az iskola összes diákja 
és pedagógusa, mindenki a legnagyobb szeretettel készítgeti meg
lepetését a közös ünneplésre. Az elmúlt hetekben az osztályokból 
kiszűrődő próba-hangok árulkodtak; komoly munka folyik! Éne
kes, zenész, táncos, mesemondó, kis- és öregdiák mind-mind 
azon igyekezett, hogy tarsolyából előhívogatva tudása legjavá
val, szíve-lelke odaadásával ajándékozza meg mindazokat, akik
nek köszönhetően 20 éve működik ez intézmény befogadva, ma
gához ölelve minden óvatos léptekkel iskolába induló kisdiákot. 
Igen, megajándékozni a közösséget, ezt a közösséget, mely nem 
hagy rést, ahol rostából kihulló búzaszemecskék elhullhatnak, kö
vek között eltipródhatnak... -hanemmagukhoz ölelik, meleg, ter
mékeny földbe takaij ák, s finoman tartva engedik, hadd nőj ön na
gyot! A közösség -  a szülő, a tanító, a tanítószülő és szülőtanító -  
fermtart, megtart, megőriz, védelmez -  gyermeket, családot, hitet, 
hazát...
Közben folyik a próba, mindenki a színpadon, s egy ismert dal sa
ját készítésű, ez alkalomra íródott változata csendül fel a követ
kező szöveggel:

„Indulj kis diák, fé l 8 is elmúlt már,
Menj hát, a padtársad is vár
Tedd be a könyvedet, nézd meg a jegyzeted.
Hidd el, hogy semmi már nem kell:
Csak az ész ragyogjon, csak a kréta fogjon. 
Simogasson a kéz, simogasson, ha okos az ész. 
Csak az eszed fogjon, csak a tollad írjon.
Neked semmi más nem kell,
Kell egy jó  tanár... ”

Ahogy ehhez a sorhoz ér az éneklő iskola, könny lopódzik a sze
membe, látom a sok csillogó tekintetet, amelyhez tartoznak azok 
a bizonyos kezek, akik simogatnak, a szavak, melyek biztatnak, 
és az arc, amelyen a mosoly soha el nem fárad, amelyben a csillo
gó szemecskék tükröződhetnek és megpihenhetnek.
Karácsony Sándor írása lopódzik mindeközben a gondolataim 
közé, nem is akarom elhessegetni, hiszen pont itt az idő...
„Milyen is a jó tanító?
Se nem csak pedagógus, se nem csak szakember. Az alkatában a 
lényeg: adni kész személyiség. Egyet akar, de azt tisztességgel. 
ADNI!”
A próbának vége, kabát, táska, sapka, sál, kis szükség, kettes 
sor...indulás, jön az ünnep, s mi elé megyünk mindannyian, 
nehogy eltévedjen!
Istenéltessendrágajóiskola! BurovinczLaura

Melyik középiskolát válaszd, avagy kezedben a jövőd
A jövő év kezdetén komoly döntést kell hoz
niuk az alapiskolák végzőseinek. Ki kell vá
lasztaniuk az iskolát, amely felkészíti őket a fel
sőfokú tanulmányokra, illetve azoknak, akik in
kább jobb kézügyességgel rendelkeznek, szak
mát kell választaniuk, és a helyes választás 
egész életre szólhat.
2015.9.1-jétől bevezették szakiskoláinkba a du
ális képzést. Olyan „újdonságról“ van szó, a- 
mely Szlovákiában már évtizedekkel ezelőtt 
mindennapos gyakorlatnak számított. Akkori
ban például minden inasnak tam'ttatási szerző
dése volt egy konkrét munkáltatóval, aki támo
gatta őt a tanulmányai során, lehetővé tette szá
mára, hogy közvetlenül az üzemében végezzen

szakgyakorlatot, majd alkalmazta is a kitanult 
szakembert.
Aztán sorban felszámolás alá kerültek az üze
mek, s ezáltal a szakiskolák tanulói előtt álló 
fenti lehetőség is. További szerencsétlen válto
zásként kell említenünk, hogy szakiskoláinkba 
olyan modem szakokat vezettek be, amelyek 
már nem kötődtek szerződő céghez, így nem 
garantáltak munkalehetőséget sem a végzősök 
számára. Sok időnek kellett eltelnie, míg észbe 
kaptunk, hogy nincs szükség annyi „cohiý dek- 
larant“-ra (vámügyintézőre), sem „TIS“-kásra 
(műszaki-információs szakemberre), és hogy 
nem minden szakma tanulására kell éveket 
szentelnünk, mert némelyeket pár hónapos át

képzéssel is el lehet sajátítani. Közben azonban 
kifogytunk a szakemberekből az épületgépé
szet, fém- és famegmunkálás területén.
Tisztelt szülők, kedves tanulók, itt a lehetőség, 
hogy visszatérünk a szakképzés egészséges 
gyökereihez. Itt a lehetőség, hogy a gyerekek 
utazgatás és nagyobb költségek nélkül tanulha
ssanak közvetlenül itthon Füleken, hogy meg
szerezzék egy helyi gyár támogatását, és ami a 
legfontosabb, hogy tanulmányaikat a biztos 
munkahely jövőképe motiválja. Ne játsszuk el 
ezt a lehetőséget! Közelebbi információk sze
rezhetők az alapiskolák nevelési tanácsadóitól 
vagy közvetlenül a papréti Szakközépiskolá
ban.

Városi Hivatal, Oktatásügyi osztály



„(Betkfiemes ^rácsony” a Városi Jíonismereti íMúzeum gaíériájdSan
Ismét közeledik az év legszebb ünnepe, és Fü
lek utcáit is lassan betölti a karácsonyi han
gulat. Ez alkalomból a Füleki Vármúzeum 
egy tematikus kiállítással kedveskedik a lá
togatóknak. A Városi Honismereti Múzeum 
galériájában különböző anyagokból készült 
betlehemek lesznek megtekinthetőek, a 19. 
század végétől egészen napjainkig. A betle
hemek a karácsonyi ünnepek részévé váltak, 
hiszen a keresztény világ egyik legfontosabb

eseményét ábrázolják- Jézus Krisztus szüle
tését. Az első betlehemet Szent Ferenc állít
tatta egy Greccio nevezetű olasz városka mel
letti barlangban, a 13-ik században. Decem
ber 24-én idehívta a környék lakosait, és az éj
félkor megszólaló harang szavára érkező em- 
berek fáklyáinak fénye beragyogta a 
barlanghoz vezető utat.
AFüleki Vármúzeum szeretettel meghív min
den érdeklődőt a „Betlehemes karácsony” cí

mű kiállításmegnyitójára, amelyre 2015. de
cember 16-án kerül sor, 16:00 órától a Városi 
Honismereti Múzeumban. A megnjdtó utáni 
rendhagyó rendezvényen forró tea, forralt 
bor, molnárkalácssütés és kézműves foglal
kozások váiják az érdeklődőket, ahol kará
csonyi díszeket készíthetnek. A szervezők 
szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne 
kellemes társaságban ráhangolódni a közele
dő ünnepekre! Szőke Lucia, FVM

Jelentős kulturális rendezvények 2015 decemberében
12.04-ig Mihalides Tímea helyi festőművész 

kiállítása „Életképek" címmel
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum -  Galéria 
Szervező: Füleki Vármúzeum

03.12. Szászi Zoltán -  „A szokott helyen hatkor" 
iS,ooó. című könyvének bemutatója

Helyszín: A szokott helyen (Füleki Városi Könyvtár) 
Szervező: Füleki Vármúzeum

12.05. A Mikulás érkezése -  ünnepi műsor
15.00 ó. Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ

Szervező: Nyugdíjas Egyesület, társszervező: VMK Fülek

12.12. Örvendezzünk! -  karácsonyi műsor
16.00 ó. Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ

Szervező: Csemadok h. sz. Fülek

12.13. Karácsonyi csillag -  ünnepi műsor
14,30 ó. Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ 

Szervező: Matica slovenská h. sz. Fülek

12.16. „Betlehemes karácsony" -  kiállításmegnyitó
16.00 ó. A kiállítás megtekinthető 2016. február 28-ig

Helyszín: Városi Honismereti Múzeum -  Galéria 
Szervező: Füleki Vármúzeum

12.16. „Ibusár” -  a Csavar Színház előadása
18.00 ó. Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ

Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

12.17-18. „Közős nyelvünk -  a zene” -  zenés fesztivál
14,30 ó. Helyszín: Szabadság tér

Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

12.17. Karácsonyi hangverseny
17.00 ó. Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ

Szervező: Melódia PT Fülek

12.31. Szilveszteri mulatság
19.00 ó. Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ

Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

a Csavar Színház bemutatja 
nagysikerű előadását

Parti Nagy Lajos - Darvas Ferenc 

Rendezte: Gál Tamás

2015.12.16. 
18.00 óra 
VMK Fülek
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A Csavar Színház 
Ibusárja Füleken

Nem véletlenül vette elő Gál Tamás rendező 
Parti Nagy Lajos kortárs drámáját, mert Ibu- 
sár szülötte, Sárbogárdi Jolán (aldt egyébként 
Molnár Xénia, a Zsákszínház egykori tagja a- 
lakít remekül) ismét aktuális. Ma is. Még min
dig. Jolika, a vasúti pénztáros leány nem kapja 
meg az embemek kijáró tiszteletet, az ibusári 
vasutasnak kijáró emberi méltóságot, ami 
egyébként megilletné őt. Ettől rosz-szul érzi 
magát, sokat sír. Idegileg a „padlón“ van. U- 
gyanakkor sokat ír. Huszerettet. Zenés-táncos 
darabot. Reményei szerint ez a mű bomba si
ker lesz, igazi szenzáció. Az lesz, vagy nem -  
majd kiderül. Végül is Sárbogárdi Jolán ze
nés, táncos, humoros huszeret^e a színpadon 
életre kel... „A színház egy olyan hattyú, ami 
iszaptengerben vergődik“ -  hangzik el a nagy 
igazság Sárbogárdi Jolántól, egy harminckét 
éves magányos menetjegykiadótól, aki mel
lesleg írói karrierről és igaz szerelemről 
álmodozik az ibusári vasúti állomáson. Gál 
Tamás a monodrámához hozzáírt további két 
szereplőt, akik tulajdonképpen a Jolán által írt 
operett karakterfigurái. Darvas Ferenc zene
szerző érdeme a darab zenéje, amely jól illesz
kedik zenei kliséként a darab mondandój ához. 
A Csavar Színház 2015. december 16-i előa
dására, amely este 6 órakor kezdődik a füleki 
VMK-ban, minden színházkedvelőt szere
tettel vámak a rendezők. Belépő elővételben: 
6,- €, az előadás napján: 7,- €.

PhDr. Mázik István

mailto:mesto@filakovo.sk
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Az FTC Fülek labdarúgócsapatának őszi mérlege -  4. liga, dél
p A  sikertelen 2014-2015-ös szezont 
' követően az FTC a 2015-2016-os 

idény elején jelentősen megerősítette 
játékoskeretét. Több új játékos érkezett, 

többek között a tapasztalt Iskra Peter, továb
bá Halaj Ján, Juhász Róbert, a brazil Lean^o 
Silva Lopes, és Štengl volt játékostársa, Ďu- 
rica Tomáš. Sérülése után Botos Attila is 
bekapcsolódott a felkészülésbe. Az előké
születi mérkőzések bizonyították, hogy erős 
csapat van kialakulóban. Az őszi idény első 
poltári mérkőzését 2015. szeptember elsej éré 
halasztották. A második fordulóban hazai 
pályán az igen erős Zólyom (Zvolen) B csa
pata volt az ellenfél. Mivel a Zólyom A és B 
csapata nem ugyanazon a napon játszott, a 
gyengébb B csapatot meg tudták erősíteni az 
Akerethez tartozó játékosokkal, hogy így te
gyék még ütőképesebbé. Kitűnő mérkőzést 
láthatott a közönség. A félidei 0:0 után a 72. 
percben csereként pályára lépő Botos, Štengl 
gólpassza után átemelte az ellenfél kapusán a 
labdát, kialakítva ezzel az l:0-ás végered
ményt és itthon tartva a megérdemelt három 
pontot. Egy héttel később Herencsvölgy 
(Hriňová) volt az ellenfél, amely bármikor ké
pes meglepetést okozni. Az FTC okos játék
kal, Lopes és Halaj góljaival 2:0-ás győzel
met aratott. Aköveticező fordulóban, hazai pá
lyán, a félelmetes Tótgyarmat (Slovenské 
Darmoty) csapata volt az ellenfél. Csapatunk 
már a mérkőzés elejétől világossá tette, ki az 
úr a pályán. Lopes, Ďurica és Halaj góljaival 
már az első félidőben biztosította a 3:0-ás 
győzelmet. Az ezt követő vasárnapon az FTC

a liga újoncához, Tótpelsőc (Pliešovce) csa
patához utazott. Csapatunk már a mérkőzés 
elejétől mezőnyfolényben játszott, és megér
demelten győzött 2:0 arányban. Ezt követte 
az első forduló elhalasztott mérkőzése Poltá- 
ron szeptember elsején. A forró hangulatáról 
híres poltári pálya semmi j ót nem ígért csapa
tunk számára. A hazaiak minden igyekezete 
ellenére csapatunknak, Lipták góljainak 
köszönhetően, sikerült kiharcolni a 2:2-es 
döntetlent. A következő fordulóban hazai pá
lyán Ipolynyék (Vinica) volt az ellenfél. A jó 
iramú mérkőzésen csapatunk megérdemelt 
l:0-ás győzelmet aratott. A következő mér
kőzésen a tabella élén álló Mezőköz (Medzi- 
brod) csapata volt az ellenfél. A mérkőzés 
rendldvül kellemetlen környezetben zajlott. 
A hazai szurkolók az egész mérkőzés folya
mán sértegettékjátékosainkat, akik-nagyon 
helyesen -  nem reagáltak a nézők provokáci
óira. Csapatunk végigjátszotta saját játékát, 
azonban a gól elmaradt. A hazaiak a 48. perc
ben vezetést szereztek, amelyet sikerült meg
őrizniük a mérkőzés végéig. A 89. percben 
Lopest felvágták a büntetőterületen belül, 
azonban a megítélt tizenegyes kimaradt, így 
csapatunk elszenvedte első és utolsó őszi ve
reségét (Mezőköz -  FTC 1:0). A következő 
hazai mérkőzésen a szívósan védekező Ko
vácsfalva (Kováčová) csapata volt az ellen
fél. A hazaiak végül Lopes és Lipták góljai
val 2:0-ás győzehnet arattak. Egy héttel ké
sőbb idegenben Málnapatak (Málinec) csa
pata volt az ellenfél. Csapatunk végig fölény
ben játszott, és megérdemelten nyert 5:0

arányban. Stengi és Rapi kétszer, Iskra egy
szer volt eredményes. A következő hazai 
meccs Nagyrőce (Revúca) csapata ellen a ki
hagyott helyzetek mérkőzése volt, végül Da- 
nyi két és Lipták egy góljának köszönhetően 
kialakult a 3:0-ás végeredmény. Az ezt köve
tő héten a nehéznek ígérkező mérkőzésre Er- 
dőbádonyba (Badín) utazott csapatunk. Akie
gyenlített mérkőzésen végül a 88. percben, a 
tapasztalt Iskra gyönyörű góljának köszön
hetően, sikerült kiharcolni az 1:0-ás győzel
met. Utolsó hazai őszi mérkőzését csapatunk 
a sereghajtó Divény (Divín) ellen vívta. A 
szurkolók gólfesztivált vártak, j átékosaink a- 
zonban kihagyták a kihagyhatatlant is. A ven
dégek egyáltalán nem voltak kapura veszé
lyesek, így Telek és Juhász góljaival kiala- 
kuh a 2:0-ás végeredmény. Az utolsó fordu
lóban csapatunk abszolút favoritként lépett 
pályára Nagykürtös (Velky Krtíš) csapata 
ellen. Csapatunk esélyeshez méltóan a mély 
talajú pályán könnyedén győzött 3:0 arány
ban. A gólokat Halaj és Štengl szerezték. Az 
FTC az egész idény során nyújtott jó teljesít
ményének köszönhetően a tabella élén telel. 
Ezúton szeretnénk köszönetét mondani a já
tékosoknak, az edzőnek, a klubvezetésnek va
lamint a városvezetésnek, támogatóknak, 
nem utolsósorban a lelkes szurkolóknak, a- 
kik nemcsak a hazai meccseken, hanem ide
genben is kitűnő hangulatot teremtettek. 
Még egyszer köszönet mindenkinek!

Széplaky Imre, FTC
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