
10. évfolyam, 1. szám 2014. január Önkormányzati havilap

Kedves olvasóink!

Január végén talán már nem is illik újévi jókívánságokkal előrukkolni, most 
mégis megtesszük. Azért, mivel városi újságunk jubileumi 10-ik évét 
kezdjük el írni. Kívánjuk, hogy a városi lap továbbra is népszerű legyen, 
minél többen keressék, olvassák. Jó érzéssel tölt el bennünket, ha az 
újságárusok azzal fogadnak, hogy már egy héttel a lap megjelenése előtt 
keresik újságunkat. Szeretnénk, ha idén is minél többen tudósítanának, 
írnának lapunkba.  Írják meg észrevételeiket, véleményüket, kritikáikat, hol 
kellene javítanunk, miben legyünk jobbak.  /Örülnénk, ha a jövőben az újság 
minden oldala színes fotókkal jelenhetne meg, ha bővíthetnénk a lapot, ha 
több dokumentum jellegű írást közölhetnénk./ Nos, a jubileumi évben is 
kívánunk minél több rendezvényt, eseményt a városkánkban, hogy legyen 
miről írni. Kedves olvasóink! Keressék, olvassák lapunkat!
Ui.
Bizonyára nem kerülte el a figyelmüket, hogy ez évi első számunkban az 
első oldalon a sporttal foglalkozunk. Tekézőink immár 20 éve szervezik meg 
az év első jelentős sport-rendezvényét, azt a nemzetközi tekeversenyt, 
amely évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Sok sikert 
kívánunk tekézőinknek a ligában, de ugyanúgy kijár a köszönet és a 
jókívánság focistáinknak, sakkozóinknak és az asztaliteniszezőknek is. Sok 
sikert az új esztendőben. 

Szerk.

Statisztikai  figyelő

Napjainkban szinte már természetes, hogy alapvető 
s ta t i sz t ikai  információkkal  rendelkezzünk 
városunkról, lakhelyünkről, szülőföldünkről. Az 
alábbiakban néhány érdekes adatot közlünk  a 2013-as 
év végével: városunknak 10 231 lakosa volt. 2013-ban 
97 újszülött látta meg a napvilágot, és 104 polgár 
költözött be Fülekre. A tavalyi évben 130 füleki lakos 
elhalálozott, és 109-en költöztek el más településre. 
Az Anyakönyvi Hivatal 51 esküvőt jegyzett, ahol a 
polgárok legalább egyike füleki lakos volt. Füleken az 
elmúlt esztendőben 50-en váltak el. A szülők újszülött 
gyermekeiknek /51 leánynak/ leggyakrabban a 
következő neveket adták: Natália /3x/, Vivien /3x/, 
továbbá Alexia, Dorina, Dária, Zia, Fabiána, Nancy és 
a Zoe nevek voltak közkedveltek. A fiúknál /46 fiú/ a 
Jozef /3x/ a Samuel /3x/ nevek voltak népszerűek, de 
akadtak ritka nevek is, mit pl. a Ramiro, Timotej, Leo 
és Mateo.
/Amennyiben más statisztikai adatok is érdekelnék 
Önöket, kérjük,  írják meg nekünk e-mail-ben, vagy 
jelezzék telefonon!/

A polgármester serlegéért kiírt 20. újévi  
tekeverseny

Az új esztendő első jelentős sporteseményére „A polgármester 
serlegéért kiírt 20. újévi  tekeversenyre“ január 9-11-én került sor a 
városi tekézőben. A versenybe 18 csapat jelentkezett: 6 füleki, 7 
magyarországi, a többiek Szlovákiából Jolsváról, Žarnovicából, 
Podbrezováról érkeztek. Minden versenyzőnek - 66 férfi és 10 hölgy 
- 120 dobása volt. A verseny baráti légkörben zajlott. A rendezvényen 
jelen volt Belko Róbert alpolgármester, Visnyai Attila, az FTC 
elnöke, valamint Mojzeš František, a városi sportbizottság elnöke. 
Egyébként ők adták át a verseny díjait is. A fülekiek nagy örömére a 
jubileumi vándorserleg idehaza maradt, erről a füleki „A“ csapat 
tekézői gondoskodtak, Patrik Flachbart, Dušan Murín, ifj. Knapp 
Géza, Alexander Šimon összesen 2323 ledöntött fa eredménnyel. A 
verseny végén tombola-díjakat sorsoltak ki és a frissítők sem 
hiányoztak.

Eredmények:
Csapatok:     Férfiak:       Hölgyek: 
1. FTC Fülek „A“ - 2323 fa  1. Ševčík Jozef /Žarnovica/ - 619 fa  1. Turčanová Jana /Podbrezová/ - 548 fa 
2. MKK Magnezit Jolsva - 2253 fa  2. Flachbart Patrik /FTC „A“ Fülek/ - 607 fa 2. Skalošová Dominika /Podbrezová/ - 539 fa
3. Kazincbarcika II. - 2252 fa  3. Nagy Attila /Kazincbarcika/ - 596 fa  3. Kissné Zsuzsa /Salgó Team/ - 529 fa
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I Molnár Monika pedagógus és népi iparművész

Az aranyló aratókoszorúkat és szalmadíszeket készítő Molnár Monika a Motolla Kézműves 
Kör következő tagja. Párkányban született. A párkányi Ady Endre Alapiskola diákja volt, 
majd a Párkányi Papíripari Szaktanintézetben végzett vegyészként. 1998-ban a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetemen szerzett tanári diplomát. Jelenleg már több mint tíz éve 
Füleken él családjával. Tudását a Füleksávolyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola alsó 
tagozatos pedagógusaként kamatoztatja. Kedvenc hobbija a szalmafonás, melynek alapjait 
1999-ben sajátította el Törökszentmiklóson, ahol magyar és erdélyi mesterektől tanult. 
Legfőképpen aratódíszeket, szalmavirágokat és intarzia technikával díszített tojásokat 
készít.
Tudását a minden évben Törökszentmiklóson megrendezett alkotótáborokban gyarapítja. A tárgyalkotó közösség tagjaként 

falunapokon, játszóházakban, táborokban és különböző rendezvényeken igyekszik 
népszerűsíteni, megszerettetni és tovább adni eme népi kismesterséget a gyermekek 
és felnőttek körében. Molnár Monika munkái számos helyen kerültek bemutatásra, 
amelyek közül a legjelentősebbek: Szécsényi Múzeum (2004), Palóc Húsvét a füleki 
várban (2005), Kézművesek Háza, Szécsény (2006). Termékeit legutóbb a Budapesti 
Polgárok Házában tekinthették meg az érdeklődők. 
A pedagógusokat összefogó, hagyományőrző Mottolla Kézműves Kör mint társulás 
is jelentős elismerésre tett szert. 2004-ben a Csemadok Területi Választmánya a 
műhely tagjainak aktív és eredményes munkája elismeréseként oklevéllel, illetve 
Fülek város polgármestere a Polgármester Díjával tüntette ki a közösség tagjait. 

Pócsa Denisa, NTIK

Interjú Illényi Katicával

Illényi Katica számára három és fél éves korától már természetes 
volt a napi több órás gyakorlás. 14 évesen a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem „Különleges tehetségek” osztályába jár. 
Édesanyja ugyan gyógypedagógus, ám kitűnően zongorázik, 
édesapja, Illényi Ferenc, az O peraház hegedűse, egyben első 
tanára, így a zene iránti szeretet mondhatni vele született. A 
művésznővel füleki koncertje után beszélgettünk.

Fergeteges sikere volt az előadásnak. A közönség állva tapsolt, 
utolsó dalát Önnel közösen énekelték. Mindenhol ilyen 
szeretettel fogadják?
Főleg ezen a környéken. Ez egy nagyon különleges találkozás 
mindig a közönséggel. Az első pillanattól kezdve lehet érezni, 
hogy olyan szeretetteljesen és nyitottan várják az eseményeket, 
ami az embernek ad egy átlagon felüli lendületet, úgyhogy mi is a 
közönség hatása alatt voltunk.
Emlékszik még arra, hogy mikor volt az első találkozása a 
hegedűvel?
Nem, olyan korán volt, hogy nem emlékszem. Vannak 
emlékképeim, de a legelső hegedűmre nem is emlékszem. Nem 
az volt az első hegedűm, amire azt, hittem, hogy a legelső, volt 
még annál is egy kisebb. Édesapám volt az első tanárom. 
Játékosan tanított, nagyon sok gyerekdalt kikerestünk a 
hangszeren. Akkor, amikor már tudtuk a Hull a pelyhes fehér hó-
t, és magyar népdalokat, akkor egyszer csak elém tett egy kottát, 
és azt mondta, hogy: na, ez a húr, amit itt fogsz, ez így néz ki. És 

mutatta, hogy az melyik hang. Aztán a következő, a D, így néz ki, 
és akkor így szépen sorban, amiket megtanultunk, azokat 
megmutatta, hogy néz ki leírva. De igazából nem nagyon 
emlékszem a kottaolvasásra sem, csak arra, hogy az első kotta, az 
egy ilyen nagy fekete kartonlapú kottafüzet volt.
Ma már nem csak hegedül, de énekel, táncol, színésznő is. 
Hogyan bír ennyi mindennel foglalkozni?
Mindennek az alapja a rettenetes sok gyakorlás. A mai napig, 
húsz év óta, eljárok hangképzés órára, eljártam évekig klasszikus 
balettre, felnőtt fejjel elkezdtem jazz-táncra, stepp-táncra járni. 
Ha nagyon nagy koncertem van, akkor mindig van táncos 
produkcióm. Most volt az újévi koncertem a Művészetek 
Palotájában, és ott a Bolerót úgy hegedültem el, hogy közben 
táncoltam. És óriási feladat volt, hogy ugye deréktól felfelé 
semmi nem mozdulhat, hogy a vonó meg a húr kapcsolata az 
mindig mozdulatlan, és lent a lábam járt. Ilyet még sosem 
csináltam. Mindig születik az agyamban valamilyen elmebeteg 
ötlet, és akkor föladom magamnak a leckét, és rengeteget 
szenvedek, mire megtanulom. De mindig azt mondom, hogy van 
az a ráfordított óraszám, hogy az ember mindent meg tud tanulni, 
csak kitartóan tenni kell érte. És így voltam az énekléssel is, meg 
a tánccal is, minden annyira hasonló dolog, csak a testünknek egy 
másik részével hozzuk létre a hangot, vagy a kifejezést. Ez olyan, 
mintha az ember több nyelven beszélne, de akárhány nyelven 
beszél, az ember ugyanaz marad. Saját magát fejezi ki egy más 
technikával. Így vagyok a tánccal, az énekkel, meg a 
muzsikálással.
Akkor mindig újabb és újabb kihívások elé állítja önmagát. Mi 
lesz a következő kihívás? Mit szeretne a közeljövőben 
megvalósítani?
A legújabb kihívás, ez a régi új hangszer volt, a teremin. Ezzel is 
nem rég találkoztam az interneten, mivel nem lehet 
Magyarországon kapni. És senki nem játszik ezen a hangszeren, 
úgyhogy ez még jobban inspirált, hogy megtanuljam. Amikor 
megérkezett, azt sem tudtam, hogy kell összerakni, mindenre 
magamtól kellett rájönnöm, hogyan működik. Úgyhogy ez még 
nagyon gyerekcipőben jár, tehát inkább ilyen lassú számokat 
játszok. Egyébként nem is nagyon játszanék gyors számokat, 
mert nehéz a levegőben megtalálni a hangokat. De nem adom fel, 
hogy virtuózabb darabokat is játszak rajta, úgyhogy most a 
teremin egy folyamatos kihívás. 
A füleki közönség számíthat arra, hogy még ellátogat hozzánk?
Nagyon szívesen, ha hívnak, akkor jövök.                                                      

Szvorák Emese
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Szilveszter a vmk-ban

Nagyszabású szilveszteri bállal búcsúztatta az óévet, ill. 
köszöntötte az új esztendőt az a mintegy 120 szórakozni vágyó 
vendég, aki az év utolsó napján ellátogatott a városi művelődési 
központba. A vmk minden évben megrendezi évbúcsúztató ill. 
újév köszöntő buliját. A szilveszteri bált a vmk felújított 
tánctermében rendezték meg. A talpalávalót a Mag-trió 
biztosította, a kitűnő újévi káposztalevest a H&M Catering. A 
színvonalas rendezvény sikeréhez hozzájárult Bratyinka Zsuzsa 
és Csomor Mária, akik a tánctermet díszítették fel az ünnepi 
hangulathoz. A tombola-díjakat a szervezők éjfél után sorsolták 
ki. A vmk ezúton is köszöni minden támogató segítségét. A 
szilveszteri bállal Füleken kezdetét vette a báli szezon. A mulatni 
vágyók a farsangi időszakban tombolhatják ki magukat igazán, 
hiszen a böjt beköszöntéig minden hétvégén farsangi buli lesz a 
vmk-ban a város intézményeinek és civil szervezeteinek 
rendezésében.

-mi- 

Tisztelt szülők!

A füleki Ifjúság utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatósága és 
pedagógusai szeretettel várják Önöket iskolaköteles gyermekükkel együtt a 
beiratkozásra a 2014/2015 - ös tanévre, 2014. február 5. és 6. - án (szerda, 
csütörtök) délután 13,00 - tól 16,00- ig az iskola „B“ épületében. Kérjük 
hozzák magukkal személyazonossági igazolványukat és gyermekük 
anyakönyvi kivonatát. Az utólagos beiratkozás 2014. február 15 - ig tart az 
iskola titkárságán. Köszönjük a bizalmat.

Értesítés

A Mocsáry Lajos Alapiskola igazgatósága értesíti a 
szülőket, hogy a 2014/2015 - ős iskolai év 1. 
évfolyamába történő beíratkozás 2014. február 5-én 
13,00 órától - 17,00 óráig történik. Kérjük a szülőket, 
hozzák magukkal gyermeküket, születési anyakönyvi 
k i v o n a t á t ,  e g é s z s é g ü g y i  k á r t y á j á t  é s 
személyazonossági igazolványukat.

Kedves barátaink!

Minden állatka nevében szeretnénk megköszönni minden segítőnknek a 2013-ban 
nyújtott egész éves támogatást. A városi parkban létesült karantén állomáson 256 
kutyával foglalkoztunk az elmúlt évben, az állatok többségét sikerült adaptálnunk. 
Külön köszönet mindazoknak, akik adójuk 2 %-át ajánlották fel az állatok 
megsegítésére, így összesen 2 064,69 €-t sikerült összegyűjtenünk. Továbbra is egy új 
kutyamenhely létesítését szorgalmazzuk, a megfelelő területet már meg is találtuk. 
Ennek ára 12 000 €, eddig erre a célra  4 256 €-t sikerült összegyűjtenünk. Reméljük, 
továbbra is támogatnak minket céljaink megvalósításában. Szeretnénk minden 
elhagyott állatnak egy új, méltóbb életkörnyezetet biztosítani. Köszönjük Fülek város 
támogatását. Ugyancsak köszönet illeti az Ekoltech vállalatot, aki a kutyaketrecek 
elkészítéséhez szükséges anyagot biztosította számunkra. Nagy köszönet jár 
mindenkinek, aki a 2013-as évben bármilyen módon segítette munkánkat és 
állatainkat. Hisszük, hogy az Önök támogatásával továbbra is sikerül megmentenünk a magukra maradt négylábú kedvenceket.

Bea Jagošová, a Boldog Mancsok P.T. elnöke

A NAUTICA - A Magyar Királyi 
Tengerészeti Akadémia története

című kiállítás megnyitója

2014. február 7-én 15.00 órai kezdettel nyitja meg a Füleki 
Vármúzeum az idei első kiállítását A NAUTICA - A Magyar 
Királyi Tengerészeti Akadémia története címmel a Városi 
Honismereti Múzeum termében. A kiállított tárgyak - a 
tengerészeti akadémiához kapcsolódó történelmi okiratok, a 
magyar tengerészet jelentős helyszíneinek és kiemelkedő  
személy isége inek  ábrázo lása i ,  make t tek ,  korabe l i 
fizetőeszközök és tengerészek által használt készülékek - 
Horváth József okleveles kapitány magángyűjteményéből 
származnak.  A kiállítás  a TIT Hajózástörténeti, Modellező és 
Hagyományőrző Egyesület és a Zebegényi Hajózási Múzeum 
társszervezésével jött létre, a Párkányi Városi Múzeummal 
együttműködve.

A magyar tengerészet és tengerészképzés története az 1700-as 
évekre nyúlik vissza. 1753-ban Mária Terézia Triesztben 
megalapította az első tengerészeti iskolát, amely 1774-ben 
költözött át Fiuméba. Ebben az évben adta ki a királyné Politicum 
Edictum című rendtartását, amely apró részletességgel határozta 
meg a tengerészet feladatait. 1852-ben egy új, három évfolyamos 
tengerészeti magániskolát alapítottak Fiuméban a már meglevő 
mellé. 1871-től egyesítették a két iskolát Királyi Tengerészeti 
Főtanoda néven. Később akadémiai rangra emelték a 
tanintézetet, és használhatta a „magyar királyi“ jelzőt. A 
szaktárgyakon kívül az oktatás nyelve a magyar lett. Az 
Akadémia fénykora 1905 és 1914 közé tehető, amit jeles tanárok 
és kiemelt állami támogatás jellemzett. Tankönyveket írtak és 
f o r d í t o t t a k ,  a  h a l l g a t ó k a t  b e v o n t á k  a  k ö z ö s s é g i 
megmozdulásokba, kulturális életbe. Az I. világháború kitörése 
gyökeres változást hozott az iskola életébe. Végül az Olasz 
Nemzeti Tanács vette át az intézet irányítását, és fokozatosan 
megszüntette annak magyar jellegét. A tárlat külön rávilágít 
Július Juraj Thurzo, első szlovák tengerészkapitány és jeles 
útirajzíró életpályájának és munkásságának meghatározó 
momentumaira. A 2014. március 28-ig látogatható kiállítást 
Dr. Balogh Tamás, a TIT HMHE elnöke nyitja meg.

Értesítés

A füleki Nefelejcs nonprofit szervezet megint 220 órás ápolói 
tanfolyamot indít, a nyugdíjas otthon épületében, amelyik 
Füleken a Kertész utcában található. A tanfolyam a délutáni 
órákban fog zajlani, ára 239 euró és a kurzus kezdete előtt kell 
befizetni. A tanfolyam magában foglalja úgy a teóriát, mint a 
gyakorlati okatatást is. Befejezéskor a résztvevők olyan 
elismervényt szereznek, amely az egész Európai únióban 
érvényes. A kurzus valószínű kezdete februárban várható. 
További információk Eibner Adriennél a 0918 874 682 számú 
telefonon .

ELADÓ: Egyszobás lakás Fülek központjában
a Püspöki út 13 sz. alatt, üzletek, szolgáltatások közelében. 
Tisztességes szomszédok, takaros lakás, berendezés nélkül. 

2A lakás 36 m  területű, a 4. emeleten található. Felvonó van 
és pince is. A házat nem rég rekonstruálták, 2014-ben 
tervezik a hőszigetelését és az ablakok cseréit. Ára 11 000 
euro. /Megegyezés lehetséges./
Elérhetőség: Katarína Tóthová, tel. 0908 373 464.
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tagozatos pedagógusaként kamatoztatja. Kedvenc hobbija a szalmafonás, melynek alapjait 
1999-ben sajátította el Törökszentmiklóson, ahol magyar és erdélyi mesterektől tanult. 
Legfőképpen aratódíszeket, szalmavirágokat és intarzia technikával díszített tojásokat 
készít.
Tudását a minden évben Törökszentmiklóson megrendezett alkotótáborokban gyarapítja. A tárgyalkotó közösség tagjaként 

falunapokon, játszóházakban, táborokban és különböző rendezvényeken igyekszik 
népszerűsíteni, megszerettetni és tovább adni eme népi kismesterséget a gyermekek 
és felnőttek körében. Molnár Monika munkái számos helyen kerültek bemutatásra, 
amelyek közül a legjelentősebbek: Szécsényi Múzeum (2004), Palóc Húsvét a füleki 
várban (2005), Kézművesek Háza, Szécsény (2006). Termékeit legutóbb a Budapesti 
Polgárok Házában tekinthették meg az érdeklődők. 
A pedagógusokat összefogó, hagyományőrző Mottolla Kézműves Kör mint társulás 
is jelentős elismerésre tett szert. 2004-ben a Csemadok Területi Választmánya a 
műhely tagjainak aktív és eredményes munkája elismeréseként oklevéllel, illetve 
Fülek város polgármestere a Polgármester Díjával tüntette ki a közösség tagjait. 

Pócsa Denisa, NTIK

Interjú Illényi Katicával

Illényi Katica számára három és fél éves korától már természetes 
volt a napi több órás gyakorlás. 14 évesen a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem „Különleges tehetségek” osztályába jár. 
Édesanyja ugyan gyógypedagógus, ám kitűnően zongorázik, 
édesapja, Illényi Ferenc, az O peraház hegedűse, egyben első 
tanára, így a zene iránti szeretet mondhatni vele született. A 
művésznővel füleki koncertje után beszélgettünk.

Fergeteges sikere volt az előadásnak. A közönség állva tapsolt, 
utolsó dalát Önnel közösen énekelték. Mindenhol ilyen 
szeretettel fogadják?
Főleg ezen a környéken. Ez egy nagyon különleges találkozás 
mindig a közönséggel. Az első pillanattól kezdve lehet érezni, 
hogy olyan szeretetteljesen és nyitottan várják az eseményeket, 
ami az embernek ad egy átlagon felüli lendületet, úgyhogy mi is a 
közönség hatása alatt voltunk.
Emlékszik még arra, hogy mikor volt az első találkozása a 
hegedűvel?
Nem, olyan korán volt, hogy nem emlékszem. Vannak 
emlékképeim, de a legelső hegedűmre nem is emlékszem. Nem 
az volt az első hegedűm, amire azt, hittem, hogy a legelső, volt 
még annál is egy kisebb. Édesapám volt az első tanárom. 
Játékosan tanított, nagyon sok gyerekdalt kikerestünk a 
hangszeren. Akkor, amikor már tudtuk a Hull a pelyhes fehér hó-
t, és magyar népdalokat, akkor egyszer csak elém tett egy kottát, 
és azt mondta, hogy: na, ez a húr, amit itt fogsz, ez így néz ki. És 

mutatta, hogy az melyik hang. Aztán a következő, a D, így néz ki, 
és akkor így szépen sorban, amiket megtanultunk, azokat 
megmutatta, hogy néz ki leírva. De igazából nem nagyon 
emlékszem a kottaolvasásra sem, csak arra, hogy az első kotta, az 
egy ilyen nagy fekete kartonlapú kottafüzet volt.
Ma már nem csak hegedül, de énekel, táncol, színésznő is. 
Hogyan bír ennyi mindennel foglalkozni?
Mindennek az alapja a rettenetes sok gyakorlás. A mai napig, 
húsz év óta, eljárok hangképzés órára, eljártam évekig klasszikus 
balettre, felnőtt fejjel elkezdtem jazz-táncra, stepp-táncra járni. 
Ha nagyon nagy koncertem van, akkor mindig van táncos 
produkcióm. Most volt az újévi koncertem a Művészetek 
Palotájában, és ott a Bolerót úgy hegedültem el, hogy közben 
táncoltam. És óriási feladat volt, hogy ugye deréktól felfelé 
semmi nem mozdulhat, hogy a vonó meg a húr kapcsolata az 
mindig mozdulatlan, és lent a lábam járt. Ilyet még sosem 
csináltam. Mindig születik az agyamban valamilyen elmebeteg 
ötlet, és akkor föladom magamnak a leckét, és rengeteget 
szenvedek, mire megtanulom. De mindig azt mondom, hogy van 
az a ráfordított óraszám, hogy az ember mindent meg tud tanulni, 
csak kitartóan tenni kell érte. És így voltam az énekléssel is, meg 
a tánccal is, minden annyira hasonló dolog, csak a testünknek egy 
másik részével hozzuk létre a hangot, vagy a kifejezést. Ez olyan, 
mintha az ember több nyelven beszélne, de akárhány nyelven 
beszél, az ember ugyanaz marad. Saját magát fejezi ki egy más 
technikával. Így vagyok a tánccal, az énekkel, meg a 
muzsikálással.
Akkor mindig újabb és újabb kihívások elé állítja önmagát. Mi 
lesz a következő kihívás? Mit szeretne a közeljövőben 
megvalósítani?
A legújabb kihívás, ez a régi új hangszer volt, a teremin. Ezzel is 
nem rég találkoztam az interneten, mivel nem lehet 
Magyarországon kapni. És senki nem játszik ezen a hangszeren, 
úgyhogy ez még jobban inspirált, hogy megtanuljam. Amikor 
megérkezett, azt sem tudtam, hogy kell összerakni, mindenre 
magamtól kellett rájönnöm, hogyan működik. Úgyhogy ez még 
nagyon gyerekcipőben jár, tehát inkább ilyen lassú számokat 
játszok. Egyébként nem is nagyon játszanék gyors számokat, 
mert nehéz a levegőben megtalálni a hangokat. De nem adom fel, 
hogy virtuózabb darabokat is játszak rajta, úgyhogy most a 
teremin egy folyamatos kihívás. 
A füleki közönség számíthat arra, hogy még ellátogat hozzánk?
Nagyon szívesen, ha hívnak, akkor jövök.                                                      

Szvorák Emese
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Szilveszter a vmk-ban

Nagyszabású szilveszteri bállal búcsúztatta az óévet, ill. 
köszöntötte az új esztendőt az a mintegy 120 szórakozni vágyó 
vendég, aki az év utolsó napján ellátogatott a városi művelődési 
központba. A vmk minden évben megrendezi évbúcsúztató ill. 
újév köszöntő buliját. A szilveszteri bált a vmk felújított 
tánctermében rendezték meg. A talpalávalót a Mag-trió 
biztosította, a kitűnő újévi káposztalevest a H&M Catering. A 
színvonalas rendezvény sikeréhez hozzájárult Bratyinka Zsuzsa 
és Csomor Mária, akik a tánctermet díszítették fel az ünnepi 
hangulathoz. A tombola-díjakat a szervezők éjfél után sorsolták 
ki. A vmk ezúton is köszöni minden támogató segítségét. A 
szilveszteri bállal Füleken kezdetét vette a báli szezon. A mulatni 
vágyók a farsangi időszakban tombolhatják ki magukat igazán, 
hiszen a böjt beköszöntéig minden hétvégén farsangi buli lesz a 
vmk-ban a város intézményeinek és civil szervezeteinek 
rendezésében.

-mi- 

Tisztelt szülők!

A füleki Ifjúság utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatósága és 
pedagógusai szeretettel várják Önöket iskolaköteles gyermekükkel együtt a 
beiratkozásra a 2014/2015 - ös tanévre, 2014. február 5. és 6. - án (szerda, 
csütörtök) délután 13,00 - tól 16,00- ig az iskola „B“ épületében. Kérjük 
hozzák magukkal személyazonossági igazolványukat és gyermekük 
anyakönyvi kivonatát. Az utólagos beiratkozás 2014. február 15 - ig tart az 
iskola titkárságán. Köszönjük a bizalmat.

Értesítés

A Mocsáry Lajos Alapiskola igazgatósága értesíti a 
szülőket, hogy a 2014/2015 - ős iskolai év 1. 
évfolyamába történő beíratkozás 2014. február 5-én 
13,00 órától - 17,00 óráig történik. Kérjük a szülőket, 
hozzák magukkal gyermeküket, születési anyakönyvi 
k i v o n a t á t ,  e g é s z s é g ü g y i  k á r t y á j á t  é s 
személyazonossági igazolványukat.

Kedves barátaink!

Minden állatka nevében szeretnénk megköszönni minden segítőnknek a 2013-ban 
nyújtott egész éves támogatást. A városi parkban létesült karantén állomáson 256 
kutyával foglalkoztunk az elmúlt évben, az állatok többségét sikerült adaptálnunk. 
Külön köszönet mindazoknak, akik adójuk 2 %-át ajánlották fel az állatok 
megsegítésére, így összesen 2 064,69 €-t sikerült összegyűjtenünk. Továbbra is egy új 
kutyamenhely létesítését szorgalmazzuk, a megfelelő területet már meg is találtuk. 
Ennek ára 12 000 €, eddig erre a célra  4 256 €-t sikerült összegyűjtenünk. Reméljük, 
továbbra is támogatnak minket céljaink megvalósításában. Szeretnénk minden 
elhagyott állatnak egy új, méltóbb életkörnyezetet biztosítani. Köszönjük Fülek város 
támogatását. Ugyancsak köszönet illeti az Ekoltech vállalatot, aki a kutyaketrecek 
elkészítéséhez szükséges anyagot biztosította számunkra. Nagy köszönet jár 
mindenkinek, aki a 2013-as évben bármilyen módon segítette munkánkat és 
állatainkat. Hisszük, hogy az Önök támogatásával továbbra is sikerül megmentenünk a magukra maradt négylábú kedvenceket.

Bea Jagošová, a Boldog Mancsok P.T. elnöke

A NAUTICA - A Magyar Királyi 
Tengerészeti Akadémia története

című kiállítás megnyitója

2014. február 7-én 15.00 órai kezdettel nyitja meg a Füleki 
Vármúzeum az idei első kiállítását A NAUTICA - A Magyar 
Királyi Tengerészeti Akadémia története címmel a Városi 
Honismereti Múzeum termében. A kiállított tárgyak - a 
tengerészeti akadémiához kapcsolódó történelmi okiratok, a 
magyar tengerészet jelentős helyszíneinek és kiemelkedő  
személy isége inek  ábrázo lása i ,  make t tek ,  korabe l i 
fizetőeszközök és tengerészek által használt készülékek - 
Horváth József okleveles kapitány magángyűjteményéből 
származnak.  A kiállítás  a TIT Hajózástörténeti, Modellező és 
Hagyományőrző Egyesület és a Zebegényi Hajózási Múzeum 
társszervezésével jött létre, a Párkányi Városi Múzeummal 
együttműködve.

A magyar tengerészet és tengerészképzés története az 1700-as 
évekre nyúlik vissza. 1753-ban Mária Terézia Triesztben 
megalapította az első tengerészeti iskolát, amely 1774-ben 
költözött át Fiuméba. Ebben az évben adta ki a királyné Politicum 
Edictum című rendtartását, amely apró részletességgel határozta 
meg a tengerészet feladatait. 1852-ben egy új, három évfolyamos 
tengerészeti magániskolát alapítottak Fiuméban a már meglevő 
mellé. 1871-től egyesítették a két iskolát Királyi Tengerészeti 
Főtanoda néven. Később akadémiai rangra emelték a 
tanintézetet, és használhatta a „magyar királyi“ jelzőt. A 
szaktárgyakon kívül az oktatás nyelve a magyar lett. Az 
Akadémia fénykora 1905 és 1914 közé tehető, amit jeles tanárok 
és kiemelt állami támogatás jellemzett. Tankönyveket írtak és 
f o r d í t o t t a k ,  a  h a l l g a t ó k a t  b e v o n t á k  a  k ö z ö s s é g i 
megmozdulásokba, kulturális életbe. Az I. világháború kitörése 
gyökeres változást hozott az iskola életébe. Végül az Olasz 
Nemzeti Tanács vette át az intézet irányítását, és fokozatosan 
megszüntette annak magyar jellegét. A tárlat külön rávilágít 
Július Juraj Thurzo, első szlovák tengerészkapitány és jeles 
útirajzíró életpályájának és munkásságának meghatározó 
momentumaira. A 2014. március 28-ig látogatható kiállítást 
Dr. Balogh Tamás, a TIT HMHE elnöke nyitja meg.

Értesítés

A füleki Nefelejcs nonprofit szervezet megint 220 órás ápolói 
tanfolyamot indít, a nyugdíjas otthon épületében, amelyik 
Füleken a Kertész utcában található. A tanfolyam a délutáni 
órákban fog zajlani, ára 239 euró és a kurzus kezdete előtt kell 
befizetni. A tanfolyam magában foglalja úgy a teóriát, mint a 
gyakorlati okatatást is. Befejezéskor a résztvevők olyan 
elismervényt szereznek, amely az egész Európai únióban 
érvényes. A kurzus valószínű kezdete februárban várható. 
További információk Eibner Adriennél a 0918 874 682 számú 
telefonon .

ELADÓ: Egyszobás lakás Fülek központjában
a Püspöki út 13 sz. alatt, üzletek, szolgáltatások közelében. 
Tisztességes szomszédok, takaros lakás, berendezés nélkül. 

2A lakás 36 m  területű, a 4. emeleten található. Felvonó van 
és pince is. A házat nem rég rekonstruálták, 2014-ben 
tervezik a hőszigetelését és az ablakok cseréit. Ára 11 000 
euro. /Megegyezés lehetséges./
Elérhetőség: Katarína Tóthová, tel. 0908 373 464.
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken 
2014 februárjában

2014.02.01., 19:00 óra
Magyar bál
Helyszín:VMK, szervező: Csemadok h.sz. 

2014.02.07., 15:00 óra
A NAUTICA - A Magyar Királyi Tengerészeti Akadémia 
története - című kiállítás megnyitója
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum, szervező: 
Vármúzeum

2014.02.08., 18:00 óra
Színházi előadás - B.S. TIMRAVA Színház
Ondrej Šulaj: „Gazdova krv” címmel - tragikomédia
Helyszín: VMK, szervező: Városi Művelődési Központ

2014.02.09., 15:00 óra
Jótékonysági koncert
Helyszín: VMK, szervező: Füleki római katolikus egyház  

2014.02.15, 19:00 óra
Matica bál
Helyszín: VMK szervező: Matice slovenská háza - Fülek

2014.02.20., 17:00 óra
Puntigán József  - FÜLEK című könyvének bemutatója
Helyszín: Városi Könyvtár, szervező: Vármúzeum

2014.02.22., 19:00 óra
Ekoltech bál
Helyszín: VMK, szervező: Ekoltech k.f.t.
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