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Megfáradt már az Esztendő,
lassúbb lett a lépte,
úgy gondolta,  ideje lesz
megpihenni  végre.

Búcsúzóul összehívta
egész pereputtyát,
s eldöntötték, hogy az Új év
folytatja majd útját.

Boldog, derűs volt az Új év
ígéretet  is  tett
- Ha tehetem, az utamon
mindenkit segítek. 

Szilveszterkor a búcsúzó
Óév  elé lépett,
s útnak indult, hogy 
beváltson
minden reménységet

Mentovics Éva: BOLDOG, DERŰS  ÚJ  ÉVET

A városi képviselő-testület alakuló ülése

2014. december 15-én zajlott a Füleki Városi Képviselő-testület alakuló 

ülése, amelyen letette a törvény által előírt esküjét a város új 

polgármestere, Mgr. Agócs Attila, PhD., valamint a képviselő-testület 

tagjai: Anderko Zoltán, Ing. Belko Róbert, Cirbus Vladimír, Czupper 

Tibor, Eibner Róbert, Ing. Fehér László, Kelemen Erik, Ing. Kerekes 

László, Ing. Mák Dávid, Orosz Margit, Szakó László, Mgr. Szvorák 

Zsuzsanna, Tankina József, PaedDr. Tankina Tóth Tímea, Mgr. Visnyai 

Attila. 

Az alpolgármesteri posztot a polgármester javaslata alapján és a 

képviselők szavazását követően Ing. Kerekes László képviselő foglalja 

el, aki egyben a Városi Tanács tagja is lesz. A további tanácstagok: 

Eibner Róbert, Ing. Fehér László, Kelemen Erik és Mgr. Szvorák 

Zsuzsanna.  A képviselő- tes tület  a lakuló ülése az  a lábbi 

szakbizottságokat hozta létre, és a képviselők soraiból a következő 

elnökök lettek megválasztva: a pénzügyi és városivagyon-kezelő 

bizottság elnöke: PaedDr. Tankina Tóth Tímea, az építési, 

környezetvédelmi és területrendezési bizottság elnöke: Szakó 

László, az egészségügyi és szociálisügyi bizottság elnöke: Tankina 

Tisztelt polgárok, kedves fülekiek!

Engedjék meg, hogy Fülek Város újonnan megválasztott 
polgármestereként szóljak Önökhöz. Elsősorban szeretném 
köszönetemet kifejezni mindenkinek, aki megtisztelt kitüntető 
bizalmával. Az elért eredményt nem célba érésnek, hanem 
kihívásnak tekintem, amely felelősségtudattal és elszántsággal 
tölt el, hogy teljes odaadással a város érdekeit szolgáljam. A 
megválasztott városi képviselőknek gratulálok és eredményes, 
személyeskedéstől és elfogultságtól mentes együttmunkálkodást 
kívánok mindenkinek. A választási eredményekből kiolvasható, 
hogy a füleki választók elégedettek voltak az előző tizenöt tagú 
képviselő-testület munkájával, hiszen a korábbi képviselők közül 
tizenketten újra megmérettették magukat és mindannyian 
bizalmat kaptak a következő négy évre. Pozitív fejleményként 
értékelem, hogy a testületbe bekerült három új tag közül ketten is 
hölgyek, hiszen így a nők száma megháromszorozódott a 
képviselő-testületben. Meg vagyok győződve róla, hogy a 
hölgyek a közügyek női megközelítésével új színt hoznak majd a 
közös munkába. Továbbra is fenntartom, hogy a polgármesternek 
integráló személyiségnek kell lennie a város élén, ezért Fülek 
minden polgárának polgármestere szeretnék lenni. A város 
működése a valós életben nem tagolható négyéves időszakokra. 

A polgármester és a teljes városvezetés tevékenysége is túl kell 
mutasson egy-egy választási ciklus keretein. 2015-ben két nagy – 
az előző választási időszakban elindított – sikeres pályázat 
megvalósítása vár ránk: a marginalizált közösségek tagjai 
számára készülő bérlakások és a szeparált szemétgyűjtés 
megoldásához szükséges gyűjtőudvar megépítése. Ezen kívül a 
II. Koháry István Alapiskola rekonstrukciójára benyújtott 
pályázat értékelésére is várunk. A következő hetekben a bizalmat 
nyert középtávú választási programunk ütemtervének 
kidolgozásán fogunk dolgozni és keresni fogjuk az első évre 
betervezett elképzelések megvalósításának anyagi fedezetét. El 
kell ezért gondolkodnunk a városi intézmények rendszerét, a 
város által támogatott szervezeteket és valószínűleg a Városi 
Hivatal szerkezetét érintő esetleges funkcionális változtatásokon 
is. Nagy kihívások előtt állunk tehát újra, szeretnék ezért 
megkérni mindenkit, hogy fogjunk össze városunk további 
fejlesztéséért!
A közelgő ünnepekre való tekintettel engedjék meg, hogy 
szeretteik körében eltöltött boldog karácsonyi ünnepeket és a 
2015-ös évre jó egészséget, kölcsönös megértést és a város 
működésével való elégedettséget kívánjak Önöknek!

Mgr. Agócs Attila, PhD., a város polgármestere

József, a vállalkozói, régiófejlesztési és idegenforgalmi bizottság 

elnöke: Anderko Zoltán, az oktatásügyi, ifjúsági és sportbizottság 

elnöke: Mgr. Visnyai Attila, a kulturális bizottság elnöke: Orosz 

Margit, a közrendvédelmi és közlekedési bizottság elnöke:  Czupper 

Tibor.

Eskettetésre az elkövetkezendő évekre Mgr. Agócs Attila, PhD., a 

város polgármestere,  Ing. Kerekes László alpolgármester és  Eibner 

Róbert, valamint Szakó László képviselők nyertek jogosultságot.
Az alakuló ülés jóváhagyta A városi képviselők (tanácstagok és 
bizottsági tagok), az eskettetők és a Polgári Ügyek Testülete 
tagjainak díjazási alapszabályát, és meghatározta a községek és 
városok polgármestereinek jogállásáról és bérviszonyairól szóló 
többször módosított Tt. 253/1994. sz . törvény szerint a város 
polgármesterének fizetését. A Városi Képviselő-testület következő 
ülésére januárban kerül sor, amelyen megválasztják a város lakosainak 
köréből a képviselő-testület mellett működő szakbizottságok tagjait és 
jóváhagyásra lesz beterjesztve a Képviselő-testület és a Tanács 2015. év 
I. féléves munkaterve. Az alakuló ülés felől a város  www.filakovo.sk
internetes oldalán az alábbiak kerülnek közzétételre: határozatok, 
jegyzőkönyv és A városi képviselők (tanácstagok és bizottsági tagok), 
az eskettetők és a Polgári Ügyek Testülete tagjainak díjazási 
alapszabálya.

 Mgr. Svoreňová Ľudmila, hivatalvezető

http://www.filakovo.sk
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 A fülekpüspöki Katona Évát, a helyi kulturális életben végzett 
odaadó és szorgalmas munkája elismeréséért díjaztak. Palčo 
Kinga és Brusznyai Erik, füleki fiatal néptáncosok és ígéretes 
szakmai vezetők, a Rakonca Ifjúsági Néptáncegyüttes táncosai az 
idei rangos “Saffa- sarkantyúja 2014” szólótáncverseny országos 
döntőjén elért aranysávos minősítésért jutalmaztak. Az est záró 
részében a Rakonca Ifjúsági Néptáncegyüttes Pátria című 
műsorát tekinthette meg a közönség, mely a szlovákiai magyar 
n é p t á n c h a g y o m á n y o k  e g y f a j t a  t é r b e l i  é s  i d ő b e l i 
keresztmetszetét adja. „Térbeli tekintetben Zoboraljától egészen 
Magyarbődig, tehát nyugattól kelet felé haladva mutattuk be a 
néptánchagyományokat, illetve egy gyakorlatilag azt 
mondhatnám, hogy időbeli utazásra hívtuk a nézőket, hiszen a 
régi réteg tánchagyományain keresztül a magyar nemzeti 
romantika korszakának táncain keresztül, amely a verbunk és a 
csárdás, eljutottunk egészen napjaink néptáncáig”- mondta Varga 
Norbert, a Rakonca Ifjúsági Néptáncegyüttes csoportvezetője. A 
színvonalas műsor idén is méltón kísérte a díjátadást. A közönség 
álló tapssal jutalmazta a Rakonca Néptáncegyüttest, akik jövőre 
20 éves jubileumukat ünneplik. 

Szvorák Emese

Nyugdíjas rendezvények az év végén

Már  hagyománnyá vált, hogy a helyi Nyugdíjas Egyesület 
minden év októberében ünnepi műsorral tiszteleg a 
65,70,75,80,85,90-ik életévüket betöltő tagjaik előtt. Így volt ez 
az idén is, az  október 24-én a VMK-ban megrendezett 
ünnepségen, amelyen 79 jubiláns vett részt, valamint az 
egyesület tagsága, a meghívott vendégek és ismerősök. A Štúr 
utcai óvoda gyerekei rövid kultúrműsorral köszöntötték az 
ünnepelteket, majd Milan Chytil, az egyesület elnöke méltatta a 
jubilánsok életművét szlovák nyelven, magyarul pedig Bodnár 
Iván. Az ünnepségen megjelent Belko Róbert alpolgármester, aki 
szintén gratulált az ünnepelteknek. Ezt követően ünnepi 
vacsorával és rövid tánc-mulatsággal kedveskedtek egymásnak a 
nyugdíjasok. Köszönet elsősorban az egyesület vezetőségének 
jár odaadó munkájukért, a szervezésért. Köszönet a 
támogatóknak: Fülek városának, az Ekoltech és Ernstprofil 
cégeknek, valamint a számtalan kisebb támogatónak, 
szponzornak.  
A megszokott időben érkezett meg az ősz hajú Mikulás piros 
ruhájában, hogy a szépkorúaknak is örömet szerezzen. A 
Nyugdíjas Egyesület mikulási ünnepségén a tagságon kívül a 
meghívott vendégek és közreműködők biztosították a jó 
hangulatot. Ez a rendezvény is nagyon jól sikerült, a mintegy 130 
résztvevő örült a szép ajándéknak, s annak a nagyszerű 
légkörnek, amelyet a vezetőség biztosított be a VMK 
tánctermében. A Nyugdíjas Egyesület vezetősége minden 
egyesületi tagnak, valamint városunk minden polgárának:

B É K É S ,  Á L D O T T 
K A R Á C S O N Y I  
ÜNNEPEKET KÍVÁN, 
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

Díjátadással egybekötött műsoros est 

A mult hónapban, műsoros est keretében, hagyományosan 
átadásra kerültek a Nógrád Közművelődéséért díjak Füleken. A 
rendezvény idén harmadízben, a Rakonca Néptáncegyüttes, és a 
csoport barátainak, vendégeinek fellépésével valósult meg. 
Elsőként a dernői Borostyán Néptáncegyüttes lépett színpadra. 
Őket Korpás Éva és a Ritka Magyar Folkband lemezbemutató 
koncertje követte. A Nógrád Közművelődéséért díjat civil 
szerveződések és önkormányzatok alapították, 2004-ben adták át 
először. Idén tizedik alkalommal jutalmazták a vidék kulturális és 
művészeti életében pótolhatatlan munkát végző személyeket, 
csoportokat, akiket nem csupán a Losonci járásban, hanem 
országos szinten is ismernek. Az idei díjazottak között volt a 
mucsínyi SOBOTIENKA éneklőcsoport, akiket megalakulásuk 
40. évfordulója alkalmából, a népdaléneklés terén végzett odaadó 
és folyamatos munkájuk elismeréséért díjaztak. A ragyolci 
Molnár Zsuzsát, a helyi kultúrában valamint a Csemadokban 
végzett sokéves szervezői és irányítói munkájáért, valamint a 
közélet más területein végzett sokoldalú tevékenységéért 
részesítettek elismerésben.

Örvendezzünk!

A Csemadok Füleki Alapszervezete hagyományosan idén is 
megrendezte a játszóházzal, táncházzal, műsoros esttel egybekötött 
ünnepváró programját, Örvendezzünk címmel. Rengeteg gyermek, 
fiatal és felnőtt érkezett a Városi Művelődési Központba,  ahol a 
Dobroda zenekar tagjainak közreműködésével és a Ringató program 
szakavatott vezetői segítségével először a legkisebbek játszóháza 
kezdődött. A hagyományos programok közé a szervezők mindig 
megpróbálnak valami újdonságot is becsempészni, hogy az 
érdeklődők új élményekkel térhessenek haza. A kézművesek, óvónők, 
pedagógusok és a polgári társulások lelkes szakemberei irányításával 
egész délutánt és estét betöltő program várta az adventi hangolódásra 
vágyó fülekieket. Lucázás, mókázás, sütés, varrás, festés, 
gyertyaöntés és megannyi lehetőség kínálkozott a gyermekeknek. A 
szervezők között volt a Csemadok Füleki Alapszervezete mellett a 
Motolla Műhely, a Iuvenes Szabadidőközpont, a Pro Gaudio polgári 
társulás, a 47. sz. II. Koháry István Cserkészcsapat tagjai és a Rakonca 
Néptáncegyüttes. Öröm volt látni, hogy a szervezésből, foglakozásból 
a fiatalok is kivették részüket, hisz a Rakonca Egyesület táncosai és a 
cserkészek lekötötték a legkisebbek figyelmét, így ők lehetnek 
majdan a rendezvény szervezői. Az ajándékkészítés, és maga az 
ajándékozás a legkisebbek számára is felbecsülhetetlen, megélt 
örömforrás. Ehhez jó alkalom volt ez a rendezvény, meg ahhoz is, 
hogy kicsik és nagyon együtt alkossanak valamit, ami értékesebb 
lehet, bármely más, pénzen vett ajándéknál. A fiatal hagyományőrzők 
és közösségek lelkes éltetői remélhetőleg folytatják az 
ünnepkörökhöz tartozó népszokások ápolást. Ez lesz mindenki 
számára az igazi öröm.
A program a Szlovák Kormányhivatal  és Fülek város 
támogatásával valósult meg. 
Program „Radujme sa!” bol realizovaný s finančnou podporou 
Úradu vlády SR a Mesta Fiľakovo.                                                                                                                               

Szvorák Emese
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OZNAM

Riaditeľstvo a pedagógovia ZŠ Štefana Koháriho II. 
s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 

986 01 vo Fiľakove
Vás a Vaše školopovinné dieťa srdečne pozývajú

na zápis detí do 1. ročníka na šk. r. 2015/2016 v dňoch 
3. a 4. februára 2015,

00 00
 t.j. v utorok a v stredu od 13  do 16  hod.,

v budove „B“ ZŠ.
Žiadame rodičov, aby si priniesli svoj OP a rodný list 

školopovinného dieťaťa.
Dodatočný zápis detí je na riaditeľstve školy 

do 15. februára 2015. Za prejavenú dôveru Vám 
vopred ďakujeme.

  

OZNAM
   

Riaditeľstvo Základnej školy Lajosa Mocsáryho 
s vyučovacím jazykom maďarským vo Fiľakove 

oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka na školský 
rok 2015/2016 sa uskutoční  dňa 20. januára 2015 / 
utorok/ v budove školy  od 13,00 do 17,00 hodiny. 
Prineste si so sebou svoje dieťa a jeho rodný list.

A füleki Mocsáry Lajos Alapiskola Igazgatósága 
értesíti a szülőket, hogy a  2015/2016-as iskolai év 1. 

évfolyamába történő beiratkozás 2015. január 20.-án 
/kedden/ 13,00 órától 17,00 óráig történik az iskola 

épületében. Hozzák magukkal gyermeküket és 
születési anyakönyvi kivonatát.

Kézműves kiállítások és foglalkozások a 
Motolla Kézműves Baráti Kör szervezésében

Az késő őszi időszakot a termés betakarítása után már a 
pihentetőbb benti munkák jellemezték a hagyományos, természet 
rendjéhez igazodó életmódot élő emberek számára. A kinti 
munkálatok a végükhöz értnek, elpihent a természet, s vele az 
ember is. Bár ma már úgy tűnik, még az időjárás sem követi a 
hagyományt, a Motolla Kézműves Baráti Kör azonban két 
programsorozattal is felhívta a figyelmet a régi idők értékeire: 
iskolákban megrendezett kiállításokon mutatták be a baráti kör 
tagjai az ifjúságnak a hagyományos, vagy ahhoz valamilyen 
módon kapcsolódó technikával készített alkotások sorozatát. 
Elsőként, október 24-én a Füleki Gimnáziumban rendezték meg a 
szinte minden évszak tárgyalkotó tevékenységeit felölelő 
kiállítást, majd november 4-én a Mocsáry Lajos Alapiskola 
diákjai tekinthettek meg egy második, kissé eltérő koncepció 
alapján összeválogatott anyagot. A program tovább folytatódott 
november 8-án a losonci Kármán József Alapiskolában, 
november 20-án pedig a Ragyolci Alapiskolában szervezték meg. 
Minden kiállításmegnyitót kézműves foglalkozások is kísértek, 
szintén a Motolla tagjainak vezetésével. A foglalkozások már 
kimondottan a karácsonyi előkészületek jegyében zajlottak, az itt 
készült, az Ünnnepekhez kapcsolódó termékek, alkotások 
ajándékként is megállják a helyüket: díszes mézeskalácsokkal, 
agyagtermékekkel, népi mintákkal festett tárgyakkal, kézzel 
varrt, hímzett ill. szövött tarisznyákkal, viaszgyertyákkal, 
szalmadíszekkel, rongyból készült angyalfigurákkal, filccel 
bor í to t t  ház i lag  készül t  i l la tos  szappanfüzérekkel 
örvendeztethetik meg a résztvevők szeretteiket.
A program megvalósításához szükséges anyagi fedezetet a Pro 
Futuro polgári társulás (melyen belül a Motolla is működik) által 
írt két nyertes pályázat biztosította. 
Reméljük, a kézi alkotómunka – kézműveskedés a mai rohanó 
világban is be tudja tölteni lelket rendező szerepét a fiataloknál is 
– éppen ezt célozta meg programjaival a Motolla Kézműves 
Baráti Kör. 
                                                                    Németh Bozó Andrea

Mikulás a szociális munkások 
irodájában

2014. 12. 04-én a délelőtti órákban 
ellátogatott a Mikulás a szociális 
munkások irodájába is. A hátrányos 
helyzetű gyerekek 4 és 6 év között nagy 
lelkesedéssel várták. A kisebbek eleinte 
féltek tőle, de a nagyobbak bátrabbak 
voltak. Volt, aki verset mondott, volt, 
aki énekelt, amiért aztán a Mikulás 
csomagokkal, édességgel jutalmazta a 
gyerekeket. A Mikulás távozása után 
folytatódott a jókedv, a tánc. Minden 
gyerek nagy élménnyel távozott. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a 
Városháza támogatását,  amellyel 
h o z z á j á r u l t  p r o g r a m u n k  
megszervezéséhez.
           -szociális munkások és aszisztensek-
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Magyarbődig, tehát nyugattól kelet felé haladva mutattuk be a 
néptánchagyományokat, illetve egy gyakorlatilag azt 
mondhatnám, hogy időbeli utazásra hívtuk a nézőket, hiszen a 
régi réteg tánchagyományain keresztül a magyar nemzeti 
romantika korszakának táncain keresztül, amely a verbunk és a 
csárdás, eljutottunk egészen napjaink néptáncáig”- mondta Varga 
Norbert, a Rakonca Ifjúsági Néptáncegyüttes csoportvezetője. A 
színvonalas műsor idén is méltón kísérte a díjátadást. A közönség 
álló tapssal jutalmazta a Rakonca Néptáncegyüttest, akik jövőre 
20 éves jubileumukat ünneplik. 

Szvorák Emese

Nyugdíjas rendezvények az év végén

Már  hagyománnyá vált, hogy a helyi Nyugdíjas Egyesület 
minden év októberében ünnepi műsorral tiszteleg a 
65,70,75,80,85,90-ik életévüket betöltő tagjaik előtt. Így volt ez 
az idén is, az  október 24-én a VMK-ban megrendezett 
ünnepségen, amelyen 79 jubiláns vett részt, valamint az 
egyesület tagsága, a meghívott vendégek és ismerősök. A Štúr 
utcai óvoda gyerekei rövid kultúrműsorral köszöntötték az 
ünnepelteket, majd Milan Chytil, az egyesület elnöke méltatta a 
jubilánsok életművét szlovák nyelven, magyarul pedig Bodnár 
Iván. Az ünnepségen megjelent Belko Róbert alpolgármester, aki 
szintén gratulált az ünnepelteknek. Ezt követően ünnepi 
vacsorával és rövid tánc-mulatsággal kedveskedtek egymásnak a 
nyugdíjasok. Köszönet elsősorban az egyesület vezetőségének 
jár odaadó munkájukért, a szervezésért. Köszönet a 
támogatóknak: Fülek városának, az Ekoltech és Ernstprofil 
cégeknek, valamint a számtalan kisebb támogatónak, 
szponzornak.  
A megszokott időben érkezett meg az ősz hajú Mikulás piros 
ruhájában, hogy a szépkorúaknak is örömet szerezzen. A 
Nyugdíjas Egyesület mikulási ünnepségén a tagságon kívül a 
meghívott vendégek és közreműködők biztosították a jó 
hangulatot. Ez a rendezvény is nagyon jól sikerült, a mintegy 130 
résztvevő örült a szép ajándéknak, s annak a nagyszerű 
légkörnek, amelyet a vezetőség biztosított be a VMK 
tánctermében. A Nyugdíjas Egyesület vezetősége minden 
egyesületi tagnak, valamint városunk minden polgárának:

B É K É S ,  Á L D O T T 
K A R Á C S O N Y I  
ÜNNEPEKET KÍVÁN, 
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

Díjátadással egybekötött műsoros est 

A mult hónapban, műsoros est keretében, hagyományosan 
átadásra kerültek a Nógrád Közművelődéséért díjak Füleken. A 
rendezvény idén harmadízben, a Rakonca Néptáncegyüttes, és a 
csoport barátainak, vendégeinek fellépésével valósult meg. 
Elsőként a dernői Borostyán Néptáncegyüttes lépett színpadra. 
Őket Korpás Éva és a Ritka Magyar Folkband lemezbemutató 
koncertje követte. A Nógrád Közművelődéséért díjat civil 
szerveződések és önkormányzatok alapították, 2004-ben adták át 
először. Idén tizedik alkalommal jutalmazták a vidék kulturális és 
művészeti életében pótolhatatlan munkát végző személyeket, 
csoportokat, akiket nem csupán a Losonci járásban, hanem 
országos szinten is ismernek. Az idei díjazottak között volt a 
mucsínyi SOBOTIENKA éneklőcsoport, akiket megalakulásuk 
40. évfordulója alkalmából, a népdaléneklés terén végzett odaadó 
és folyamatos munkájuk elismeréséért díjaztak. A ragyolci 
Molnár Zsuzsát, a helyi kultúrában valamint a Csemadokban 
végzett sokéves szervezői és irányítói munkájáért, valamint a 
közélet más területein végzett sokoldalú tevékenységéért 
részesítettek elismerésben.

Örvendezzünk!

A Csemadok Füleki Alapszervezete hagyományosan idén is 
megrendezte a játszóházzal, táncházzal, műsoros esttel egybekötött 
ünnepváró programját, Örvendezzünk címmel. Rengeteg gyermek, 
fiatal és felnőtt érkezett a Városi Művelődési Központba,  ahol a 
Dobroda zenekar tagjainak közreműködésével és a Ringató program 
szakavatott vezetői segítségével először a legkisebbek játszóháza 
kezdődött. A hagyományos programok közé a szervezők mindig 
megpróbálnak valami újdonságot is becsempészni, hogy az 
érdeklődők új élményekkel térhessenek haza. A kézművesek, óvónők, 
pedagógusok és a polgári társulások lelkes szakemberei irányításával 
egész délutánt és estét betöltő program várta az adventi hangolódásra 
vágyó fülekieket. Lucázás, mókázás, sütés, varrás, festés, 
gyertyaöntés és megannyi lehetőség kínálkozott a gyermekeknek. A 
szervezők között volt a Csemadok Füleki Alapszervezete mellett a 
Motolla Műhely, a Iuvenes Szabadidőközpont, a Pro Gaudio polgári 
társulás, a 47. sz. II. Koháry István Cserkészcsapat tagjai és a Rakonca 
Néptáncegyüttes. Öröm volt látni, hogy a szervezésből, foglakozásból 
a fiatalok is kivették részüket, hisz a Rakonca Egyesület táncosai és a 
cserkészek lekötötték a legkisebbek figyelmét, így ők lehetnek 
majdan a rendezvény szervezői. Az ajándékkészítés, és maga az 
ajándékozás a legkisebbek számára is felbecsülhetetlen, megélt 
örömforrás. Ehhez jó alkalom volt ez a rendezvény, meg ahhoz is, 
hogy kicsik és nagyon együtt alkossanak valamit, ami értékesebb 
lehet, bármely más, pénzen vett ajándéknál. A fiatal hagyományőrzők 
és közösségek lelkes éltetői remélhetőleg folytatják az 
ünnepkörökhöz tartozó népszokások ápolást. Ez lesz mindenki 
számára az igazi öröm.
A program a Szlovák Kormányhivatal  és Fülek város 
támogatásával valósult meg. 
Program „Radujme sa!” bol realizovaný s finančnou podporou 
Úradu vlády SR a Mesta Fiľakovo.                                                                                                                               

Szvorák Emese
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OZNAM

Riaditeľstvo a pedagógovia ZŠ Štefana Koháriho II. 
s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 

986 01 vo Fiľakove
Vás a Vaše školopovinné dieťa srdečne pozývajú

na zápis detí do 1. ročníka na šk. r. 2015/2016 v dňoch 
3. a 4. februára 2015,

00 00
 t.j. v utorok a v stredu od 13  do 16  hod.,

v budove „B“ ZŠ.
Žiadame rodičov, aby si priniesli svoj OP a rodný list 

školopovinného dieťaťa.
Dodatočný zápis detí je na riaditeľstve školy 

do 15. februára 2015. Za prejavenú dôveru Vám 
vopred ďakujeme.

  

OZNAM
   

Riaditeľstvo Základnej školy Lajosa Mocsáryho 
s vyučovacím jazykom maďarským vo Fiľakove 

oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka na školský 
rok 2015/2016 sa uskutoční  dňa 20. januára 2015 / 
utorok/ v budove školy  od 13,00 do 17,00 hodiny. 
Prineste si so sebou svoje dieťa a jeho rodný list.

A füleki Mocsáry Lajos Alapiskola Igazgatósága 
értesíti a szülőket, hogy a  2015/2016-as iskolai év 1. 

évfolyamába történő beiratkozás 2015. január 20.-án 
/kedden/ 13,00 órától 17,00 óráig történik az iskola 

épületében. Hozzák magukkal gyermeküket és 
születési anyakönyvi kivonatát.

Kézműves kiállítások és foglalkozások a 
Motolla Kézműves Baráti Kör szervezésében

Az késő őszi időszakot a termés betakarítása után már a 
pihentetőbb benti munkák jellemezték a hagyományos, természet 
rendjéhez igazodó életmódot élő emberek számára. A kinti 
munkálatok a végükhöz értnek, elpihent a természet, s vele az 
ember is. Bár ma már úgy tűnik, még az időjárás sem követi a 
hagyományt, a Motolla Kézműves Baráti Kör azonban két 
programsorozattal is felhívta a figyelmet a régi idők értékeire: 
iskolákban megrendezett kiállításokon mutatták be a baráti kör 
tagjai az ifjúságnak a hagyományos, vagy ahhoz valamilyen 
módon kapcsolódó technikával készített alkotások sorozatát. 
Elsőként, október 24-én a Füleki Gimnáziumban rendezték meg a 
szinte minden évszak tárgyalkotó tevékenységeit felölelő 
kiállítást, majd november 4-én a Mocsáry Lajos Alapiskola 
diákjai tekinthettek meg egy második, kissé eltérő koncepció 
alapján összeválogatott anyagot. A program tovább folytatódott 
november 8-án a losonci Kármán József Alapiskolában, 
november 20-án pedig a Ragyolci Alapiskolában szervezték meg. 
Minden kiállításmegnyitót kézműves foglalkozások is kísértek, 
szintén a Motolla tagjainak vezetésével. A foglalkozások már 
kimondottan a karácsonyi előkészületek jegyében zajlottak, az itt 
készült, az Ünnnepekhez kapcsolódó termékek, alkotások 
ajándékként is megállják a helyüket: díszes mézeskalácsokkal, 
agyagtermékekkel, népi mintákkal festett tárgyakkal, kézzel 
varrt, hímzett ill. szövött tarisznyákkal, viaszgyertyákkal, 
szalmadíszekkel, rongyból készült angyalfigurákkal, filccel 
bor í to t t  ház i lag  készül t  i l la tos  szappanfüzérekkel 
örvendeztethetik meg a résztvevők szeretteiket.
A program megvalósításához szükséges anyagi fedezetet a Pro 
Futuro polgári társulás (melyen belül a Motolla is működik) által 
írt két nyertes pályázat biztosította. 
Reméljük, a kézi alkotómunka – kézműveskedés a mai rohanó 
világban is be tudja tölteni lelket rendező szerepét a fiataloknál is 
– éppen ezt célozta meg programjaival a Motolla Kézműves 
Baráti Kör. 
                                                                    Németh Bozó Andrea

Mikulás a szociális munkások 
irodájában

2014. 12. 04-én a délelőtti órákban 
ellátogatott a Mikulás a szociális 
munkások irodájába is. A hátrányos 
helyzetű gyerekek 4 és 6 év között nagy 
lelkesedéssel várták. A kisebbek eleinte 
féltek tőle, de a nagyobbak bátrabbak 
voltak. Volt, aki verset mondott, volt, 
aki énekelt, amiért aztán a Mikulás 
csomagokkal, édességgel jutalmazta a 
gyerekeket. A Mikulás távozása után 
folytatódott a jókedv, a tánc. Minden 
gyerek nagy élménnyel távozott. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a 
Városháza támogatását,  amellyel 
h o z z á j á r u l t  p r o g r a m u n k  
megszervezéséhez.
           -szociális munkások és aszisztensek-
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Koncert-turnén Kanadában és az USA-ban

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa 
és a somorjai „Csalló“ népi zenekar 2014 októberében 
koncert körúton vett részt Kanadában és az USA-ban.  
A kórus a Fairfeldben élő Poznán Béla református 
püspök  meghívásának tett eleget, aki egyébként a 
gömöri Nagybalog szülöttje. Mind a mai napig 
rendszeresen hazalátogat, s jó kapcsolatot tart fenn a 
szlovákiai kulturális intézményekkel. A turnéra 
meghívták Tóth Ágnest, a füleki Művészeti 
Alapiskola zongora- és énektanárát is.  Az 50 tagú 
együttes 16 koncertet adott többek között Torontóban, 
New Yorkban, Clevelandban, Chicagoban...  A 
közönség zömében magyar kivándorlókból tevődött 
össze. A koncertek igen kimerítőek, művészileg 
nagyon igényesek voltak, de mindezt feledtette a 
közönség őszinte szeretete és elégedettsége.                                                                     

A koncertkörút ideje alatt a csoport tagjainak 
l e h e t ő s é g ü k  v o l t  m e g t e k i n t e n i   a  r é g i ó 
nevezetességeit:  a Niagara vízesést a New York-i  
Empire State Buildingot, a Szabadság szobrot, a 
Metropolitan Művészeti Múzeumot, a Nagy tavakat, a 
csicagói Planetáriumot, vagy  a legnagyobb Új-
Clevelandi Székesegyházat, a római katolikus Szent 
Erzsébet templomot, amely nagyon hasonlít a 
pozsonyi várra.  A Vass Lajos Kórus vezetője Dr. 
Hecht Anna elismerve Tóth Ágnes munkásságát a 
Liszt Ferenc Zeneakadémia gyűjteményéből   Liszt 
Ferenc életéről szóló 16 posztert ajándékozott Tóth 
Ágnesnek, ill. a füleki Művészeti Alapiskolának.  
„Örülök, hogy Poznán püspök úr meghívott erre az 
útra, és hogy ilyen sok remek embert és zenészt 
ismerhettem meg. Köszönöm a felejthetetlen 
élményeket.” - köszönte meg az elismerést Tóth 
Ágnes, aki méltón képviselte Füleket és iskoláját a 
tengeren túl is.                                                           

I.ligás tekézők versenyeztek Füleken

A „Mikulási Torna“ 3. évfolyamát rendezték meg a füleki tekézők az FTC tekepályáján a 
besztercebányai megye elsőligás csapatai részvételével. A tornán az FTC Fülek versenyzőin kívül  
a KK Rimaszombat, az MTK KK Zsarnóca, a KK Jolsva, a ŽP Podbrezová „C“ és „D“ csapatai 
vettek részt kiegészülve a podbrezovái hölgyek csapatával, valamint a megyei válogatott csapat.
A 3. Mikulási Torna egyéni győztesei:
1. Szabó Sándor, FTC Fülek „A”, 2. Ondriga Jozef, megyei válogatott csapat/ ZV Szalatnya, 3. 
Dziad Tomáš, ŽP Šport Podbrezová „C”, 4. Murín Dušan FTC Fülek „A
A csapatok versenyében az alábbi eredmények születtek:
1. FTC Fülek „A” /Szabó S., Simon A., Murín D., Flachbart L./, 2. ŽP Šport a.s. Podbrezová „C” 
/Dziad T., Štefanič Š., Balco R.,Bobčan M./, 3. FTC Fülek „B“ /Tőre K.Čaba K.,Baláž A.,Fukasz I./     
A torna kellemes, baráti légkörben zajlott, s a szervezők ígérete szerint jövőre ismét megrendezik.

A Pro Kultúra férfikar 
adventi fellépései

A kórus az adventi ünnepken két 
helyszínen szerepelt. A sikeres 
koncertekre december 14-én 
került sor a fülekkovácsi és a 
f ü l e k i  r ó m a i  k a t o l i k u s 
templomban. A koncerttel a 
férfikar a karácsonyvárást még 
meghittebbé tette. A füleki Pro 
Kultúra férfikar az év végével 
k ö s z ö n e t é t  f e j e z i  k i  a 
B e s z t e r c e b á n y a i  M e g y e i 
Önkormányzatnak, a Bethlen 
Gábor Alapítványnak és Fülek 
v á r o s  ö n k o r m á n y z a t á n a k 
mindazon segítségért, amellyel 
támogatták a kórust célkitűzéseik 
megvalósításában a 2014-es 
évben.

- Pro Kultúra-


