
Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen... Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok 
szertartása és feladata... Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne... 
valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az 
élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben. (Márai Sándor: Füveskönyv - Részlet)

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
...És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

(Juhász Gyula: Karácsony felé – Részlet)

Örvendezzünk!december 10., 16:00

Helyszín: Füleki Gimnázium

Szervező: Csemadok ASZ

Vianočná hviezdadecember 11., 14:00

Helyszín: Városi Művelődési Központ

Szervező: Matica slovenská Háza

Karácsonyi puncsdecember 17., 14:00

Helyszín: Pincesor (Sávolyi út)

Szervező: Pincesor PT

XII. Karácsonyi hangversenydecember 17., 16:00

Helyszín: Városi Művelődési Központ

 Szervező: Melódia Női Kar

 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ
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  2016. 12. 12–13.
Szabadság tér

Daxner Utcai Óvoda, Iskola Utcai Alapiskola, Mocsáry Lajos Alapiskola, 
Közösségi Központ, Füleki Gimnázium, Művészeti Alapiskola, Melódia Női 
Kar, Rakonca NTE, Štúr Utcai Óvoda, Bentlakásos Speciális Alapiskola, 
Papréti Alapiskola, II. Koháry István Alapiskola,  Jánošík NTE

A Füleki Hírlap szerkesztőségeBékés adventet, meghitt ünnepvárást kívánunk!                                                

Karácsonyi hangulat a Városi Múzeumbandecember 16., 17:30

Helyszín: A Városi Múzeum udvara

Szervező: Füleki Vármúzeum

A Füleki MAI karácsonyi koncertjedecember 15., 16:00

Helyszín: Városi Művelődési Központ

 Szervező: Művészeti Alapiskola Fülek

Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ
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Lapunk idei, utolsóelőtti számának Interjú 
rovatában szlovák hagyományápolókkal, a 
folklór világ két személyiségével beszélgettünk. 
Azt, hogy miért éppen velük és miért éppen most, 
kiderül a következő sorokból.

ŠULEK JOZEF, mérnök, a Jánošík 
Néptáncegyüttes szervezési vezetője

Idén több változás is érintette a Jánošík Nép-
táncegyüttest, amellett kerek évfordulót is ün-
nepelt. Az együttesről már az előző számunk-
ban írtunk, most térjünk vissza Jozef Šulek sze-
mélyéhez. Mint az együttes szervezési vezető-
jén, Önön áll a csoport működése, és a számos 
fellépés megszervezése az év folyamán. Mit je-
lent valójában az Ön számára ez a csoport és 
naponta mennyi időt szentel neki?
Az együttes sokat jelent számomra, hiszen a cso-
port tagjaiként, az első fellépések után az Ipeľ 
Néptáncegyüttessel, itt fejlődtek szakmailag 
gyermekeim. Ivetka lányom, jelenleg a pozsonyi 
Živel Néptáncegyüttes tagja, mivel ott él és dol-
gozik, de 2002-től a Jánošík tagjaként is kitett ma-
gáért, illetve a fiam Jozef, aki most már 14 éve tán-
col a csoportban. A fiatalokért csinálom, hogy ér-
telmesen töltsék szabadidejüket és őrizzék elő-
deik hagyományait. Mivel olyan szerencsés hely-
zetben vagyok, hogy a losonci Közgazdasági Aka-
démia tanáraként a munkahelyemen is fiata-
lokkal dolgozom, talán egy kicsit értem a nyel-
vüket és jól érzem magam köztük, tehát remélem 
nem öregszem meg olyan gyorsan. A szezon alatt, 
májustól decemberig, kevés a csoport nélkül töl-
tött hétvége. Lemérni az időt, amikor az együt-
tessel foglalkozom, nehéz lenne, de majdnem 
minden nap pár órácskát. 
Milyen volt az első kapcsolata a szlovák folk-
lórral, amire emlékszik. Mikor lépett be a 
néptánc és a népdal az életébe?
Az első kapcsolatom a népdallal nagymamámnál, 
Dorota Šulekovánál volt, aki már kiskorom óta 
énekelt nekem. Később apámmal is énekelget-
tünk, nem egyszer a terbelédi focimeccs után a 
kocsmában, de az igazi az arany golyóért folyó 
énekverseny kerületi fordulóján, Füleken, ahol 
viseletben 12 évesen nem igazán sikeresen szere-
peltem. 15 éves koromban Števko Babic próba-
képpen elvitt a losonci Ipeľ Néptáncegyütteshez, 
ahol 1979 – 1983 között táncosként ténykedtem, 
utána már csak passzívan foglalkoztam a folklór-
ral. A terbelédi gyermekek, beleértve az enyé-
mek, a Radosť Gyermek Néptáncegyüttesben tán-
coltak. 14 éves korukban, 1999-ben, megújítot-

tam a losonci Művelődési Központ mellett műkö-
dő Ipeľ Néptáncegyüttest. 2002-ben az Ipeľ több 
részre oszlott, a terbelédi csapat a herencsvölgyi 
Paprčkovci népi zenekarral eljött a Jánošíkba. 
Kinek a hatására fordult érdeklődése a hagyo-
mányőrzés, a folklór felé? Volt-e családi indít-
tatása ezen a téren? Milyenek a csoportvezető 
mindennapjai, hiszen ezen kívül pedagógus is.
Ki hatott rám legjobban? Egyértelmű, hogy a 
nagymamám, ezen kívül Števo Babic, Slovák Vi-
lo és a Pólyánhelyaljai Folklórfesztivál, melyet 
1971-től egyszer sem hagytam ki. A családom, 
nemcsak én és a gyermekeim, hanem a feleségem 
is foglalkozik a hagyományőrzéssel. Ha éppen 
nincs velünk, akkor babákat varr, kosarakat fon, 
hímes tojásokat és selymet fest, nógrádi és gyet-
vai viseleteket gyűjt, egyszerűen népművész. A ta-
nítás utáni fennmaradó időmet a próbák, össz-
pontosítások, fellépések szervezésével, s ezzel 
összefüggő kommunikációval mobiltelefonon és 
a közösségi oldalakon keresztül, népdalgyűjtés-
sel és csoport számára fontos anyagi háttér bizto-
sításával töltöm, támogatóinktól és reklámpart-
nereinktől, ami egyre nehezebb. Sok időt szente-
lek a pályázatírásra is, mert itt vannak lehetősé-
gek támogatást szerezni külföldi utakra, főleg vaj-
dásági honfitársainkhoz, valamint Magyaror-
szágra, ahová az utóbbi években gyakran és 
örömmel járunk. Azoknak köszönhetően, akik 
már évek óta támogatnak (magánemberek, cégek 
és a Matica slovenská Háza), mindig jobbak lehe-
tünk és fejlődhetünk. Újévtől javult a helyzet, 
mivel már a füleki Városi Művelődési Központ 
égisze alá tartozunk, és így a várostól jelentősen 
nagyobb anyagi támogatást kapunk, mint ez előtt. 
Vissza tud emlékezni a legnagyobb élményére a 
Jánošík Néptáncegyüttesben való tevékenyke-
dése során? Milyen újdonságok várják a tán-
cosokat, illetve a nézőiket a közeljövőben?
Több ilyen élményem volt, de az utolsó a Jánošík 
Néptáncegyüttes megújulásának 20. évfordulója 
alkalmából megrendezett Gálaműsor után volt, 
amikor a zsúfolt nézőtér tapsával jutalmazta az 
egész éves munkánkat. Számomra ismeretlen 
emberek szólítottak meg az utcán és az üzletben, 
hogy tetszett nekik a füleki műsor s, hogy szak-
mailag nagyon sokat fejlődtünk. Ez örömet sze-
rez az embernek! Év végéig már csak két fellépés 
vár ránk, de hiszem, hogy jövőre is sok fellé-
pésünk lesz külföldön és itthon is. Végül engedj-
ék meg, hogy a csoport minden tagjának megkö-
szönjem a próbákon és fellepéseken végzett 
munkáját és barátainknak kellemes karácsonyi 

ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag 
boldog új esztendőt kívánjak!
PODHOROVÁ MIROSLAVA, a füleki Matica 
slovenská Háza igazgatónője. Új hivatalát vala-
mivel több, mint fél éve tölti be. Ez idő alatt már 
sok mindent sikerült megvalósítania. Az épület 
javítása, fesztiválok, kiállítások szervezése, ver-
senyek, próbák, fellépések a Jánošík Gyermek 
Néptáncegyüttessel.
Valamivel több, mint fél éve elvállalt egy fon-
tos pozíciót. Egy átlagos alkalmazottból egy 
fontos városi intézmény, a Matica slovenská 
Háza igazgatónője lett, amely nemrégiben 
ünnepelte működésének 20. évfordulóját. 
Mennyit változott az élete? Tetszik-e a jelenle-
gi munkahelye, valamint mit jelentenek Ön-
nek a szlovák néphagyományok?
Az életem több mindenben változott. Számomra 
ez nagy kihívás volt és továbbra is az. A magam 
elé állított cél az, hogy kortól függetlenül egyesít-
sem az e többnemzetiségű környezetben élő szlo-
vákokat. Mindegyikük egyformán fontos szá-
momra. Ez nem egyszerű feladat, de apró lépé-
sekkel haladunk előre és meggyőződésem, hogy 
egyre jobb és jobb lesz. Kézműves foglalkozások 
szervezésével szeretnénk foglalkozni és próbál-
juk megtudni, mi az, amit mindenkiért, nemcsak 
a néptáncért tehetnénk. Igaz engem a néptánc köz-
vetlenül érint, de örömmel támogatok más jellegű 
tevékenységet is a Matica slovenská Házában. 
Kinek a hatására fordult érdeklődése a hagyo-
mányőrzés irányába? Ön is a Jánošík Nép-
táncegyüttes tagja, ezen kívül a nemrég ala-
kult utánpótlás csoport vezetője. Mi ösztönöz-
te, hogy megalapítsa?
Magától jött. Mindig szerettem a társaságot, igaz 
ez nem mindig a néptánc volt, de örökké mozog-
tam és jókedvű voltam, s ki nem szeret szép dalo-
kat énekelni. Olyan ember talán nincs is. A Jáno-
šík Néptáncegyüttessel 7 éve találkoztam és azó-
ta a néptánc szívügyem. Az utánpótlás csoportot 
három kislány kérésére alapítottam, akik sze-
rettek volna táncolni és énekelni, csak nem tudtak 
hol. Megszólítottak, nem szánnék-e rájuk egy kis 
időt. Egy szó, mint száz, végül elég nagy csopor-
tocska lettünk.
A füleki Matica tagjai már több korszakot is vé-
gigéltek. Stagnálás, újjászületés. Öntől nem-
csak a Matica Slovenská Háza tevékenységé-
nek megújulását, de a Maticán belül zajló kul-
turális élet, rendezvények felélénkítését is vár-
ják. Mit vár Ön, a füleki Matica tagjaitól, kö-
vetőitől és szimpatizánsaitól.
Remélem, bővülnek soraink s mindenki jól érzi 
majd magát közöttünk. Mindenkit szeretettel 
várunk közénk, habár elég nehéz időszak vár 
ránk. Szintén remélem, hogy sikerül teljesen 
rendbe hozni épületünket, és kicsit felújítani és 
javítani a belterét is, hogy jobb körülmények 
között dolgozhassunk. Követőinktől azt várjuk, 
hogy legálabb annyira támogassanak, mint eddig, 
de akár jobban is.
Mi volt a legszebb élménye az utóbbi időben, 
esetleg a Jánošík Néptáncegyüttesben való sze-
replés közben, illetve a gyerekekkel való fellé-
péseken? Mivel készülnek a közeljövőben?
Számomra minden fellépés élmény, lehet az az u-
tánpótlás vagy a felnőtt csoporttal is. Ha minden 
sikerül, elfelejtem az előkészületekkel kapcsola-
tos gondokat is. A gyerekek fantasztikusak és a ve-
lük való munka különleges. Nagy emocionális él-
mény volt nekem és a gyerekeknek is, a vajdasági 
Kiszácsban való szereplésünk. Egy öregebb úr 
odament az egyik táncosunkhoz, megrázta a ke-
zét, s könnyekkel a szemében azt mondta, szá-
mára ez volt a legszebb élmény, mert elénekelte a 
kedvenc nótáját. Mindenki meghatódott. Sok 
ilyen gyönyörű pillanat van. Sokszor mi sem fog-
juk vissza könnyeinket. Legközelebb karácsonyi 
műsorral készülünk, ahol fellépnek az óvodák és 
az általános iskolák növendékei, valamint nem 
fognak hiányozni a Jánošík Gyermek Néptánc-
együttes és a Rakonca Gyermek Néptáncegyüttes 
sem. Mindenkit szeretettel várunk!

Cíferová Iveta (Ford.: lsz)

Október végén új székhelyet kapott a füleki vá-
rosi rendőrség. A felújítási munkálatok miatt né-
hány hónapra a Nógrádi Turisztikai Információs 
Központ épületébe költöztek, most már új he-
lyükön, a Művészeti Alapiskola volt épületében 
megtalálhatók. A városi rendőrség átköltözte-
tése volt a Fülek Város tulajdonában lévő ingat-
lanokat érintő változtatások első szakaszának 
befejezése. 
„Az év elején vette kezdetét az ügyfélszolgálati 
központ kialakítása a városháza épületében. Ez 
oknál fogva, a városi rendőrség ideiglenesen a 
vár alatt elhelyezkedő Nógrádi Turisztikai 
Információs Központ épületébe költözött. Az év 
folyamán a város vezetősége úgy döntött, hogy a 
Művészeti Alapiskola az egykori adóhivatal 
kihasználatlan épületébe költözik, és régi 
épületének egy részét a városi rendőrség kapja 
használatba,“ világosított fel Agócs Attila, 
Fülek polgármestere. 
A Művészeti Alapiskola két szomszédos épület-
ben működött. Jelenleg a helyiségek egyharma-
dát a városi rendőrség használja. A szabad 
helyiségekben egy nappal működő gondozási 
központot szeretnének létrehozni. Az épület egy 
része továbbá is kulturális rendezvényeknek ad 
majd helyet, további részei az új piac létrehozá-

sa érdekében lebontásra kerülnek.    
A városháza épületében nem voltak optimálisak 
a körülmények a füleki rendőrök számára. A 
problémát a kevés hely és a rossz elrendezés o-
kozta, amelyek a költözésnek köszönhetően 
megoldódtak.  
„Végre el tudtuk különíteni a kamerarendszert a 
többi helyiségtől. A rendőrök számára rendel-
kezésre állnak öltözők, külön helyiség a polgári 
ügyek intézésére és egy parancsnoki iroda. A 
nagyobb hely mellett nagy előnyt jelent a fel-
újított helyiségek mutatóssága is,“ összegezte 
Baláž Pavel, a füleki városi rendőrség parancs-
noka.   
A felújítás során új vízszigetelést, mennyezetet, 
padlót és világítást helyeztek el. A város közel 
15 ezer eurót fektetett a felújításokba. 
 „A költözés az információtechnológiai 
eszközök áthelyezése és a kamerarendszer 
beiktatása miatt kb. másfél hónapig tartott. Az 
eredmény azonban egy minden szempontból 
megfelelő hely a városi rendőrök számára a 
város szívében,“ egészítette ki a polgármester.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense 
(Ford.: lsz)

A vásár a füleki Városi Művelődési Központ épü-
lete előtt lévő Szabadság téren (Nám. slobody) 
kerül megrendezésre 8.00 órától 20.00 óráig, 
gazdag kulturális programmal egybekötve. A 
szervezők szeretettel várnak minden árust, akik 
gasztronómiai karácsonyi különlegességeket és 
ínyencségeket (pl. forralt bor, grog, mézbor, ka-
rácsonyi puncs, kürtőskalács, donut), valamint 
karácsonyi tematikájú ajándéktárgyakat, ill. kéz-
műves termékeket kínálnak. A karácsonyi vásá-

2ron az árusok az árusítóhelyért 2 €/m  illetéket 
kötelesek befizetni a szervezőknek. 
A Füleki Karácsonyi Vásárra a jelentkezési lap 
kitöltésével lehet jelentkezni. Az érdeklődők kö-
telesek részvételüket előzetesen jelezni a szer-
vezőknek, legkésőbb 2016. december 9-ig a kö-
vetkező címen: Mestské kultúrne stredisko, Ná-
mestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo

(msks@filakovo.sk, istvan.mazik@filakovo.sk 
tel.: +421915812503). A szervezők, tekintettel a 
rendelkezésre álló területek nagyságára, fenn-
tartják a vásáron résztvevő árusok kiválasztásá-
nak jogát. 
A Füleki Karácsonyi Vásár részvevői lehetnek 
természetes személyek, jogi személyek, ame-
lyek rendelkeznek jogosultsággal az üzleti tevé-
kenység folytatására, illetve jogosultak szolgál-
tatás nyújtására, természetes és jogi személyek 
külön előírás szerinti engedélyekkel, akik telje-
sítik a T.t 178/1998 sz., a piaci helyeken történő 
árusítás és szolgáltatásnyújtás feltételeiről szóló 
törvényt és a T.t. 455/1991 sz. vállalkozási tör-
vényt a későbbi változtatások értelmében 
(továbbá csak „T.t 178/1998 sz. törvényˮ) és a 
szervezeti és működési szabályzatot.

A Füleki Városi Művelődési Központ
.

rendez
 2016. december 12-én és 13-án

Az alagút végén vár a halál
A mi hivatásunkban nemcsak bizarr, hanem na-
gyon szomorú történetekkel is találkozunk, ame-
lyek az idősek szeretetre, figyelemre való vágya-
ikról, de gyakran a naivitásukról is tanúskod-
nak. A következő történet arról mesél, hogy az 
ellenoldalon lévők nem mindig jó szándékkal 
cselekednek. Hiszem, hogy többükben feléb-
reszti a lelkiismeretet és elnyomja a közönyös-
séget. 
Éva néni, Éva néni, hall engem? Mintha a távol-
ból hangokat hallanék, amelyek idegenek szá-
momra és nem tudom miért ismételgetik a ne-
vem. Szinte senki sem jár hozzám, ritkán benéz 
Rózsika, de ő is csak megnézi élek-e még és 
elmegy. Néha hoz nekem levest, ami nem 
nagyon ízlik, de azért több napra is beosztom. 
Az ő hangja más. Lehet, hogy csak elgo-
ndolkodtam, vagy kis időre elszunnyadtam,...
Szeretek a régi időkre emlékezni akkor is, ha az 
emlékek már csak foszlányokban maradtak 
meg. A háború alatt nőttem fel. Voltak kapcsola-
taim, de talán túl válogatós voltam és hajadon 
maradtam. Szüleink halála után egy két szobás 
lakást kaptunk a bátyámmal, ahol a mai napig 
élek. A testvérem már rég elhunyt, tehát egyedül 
szenvedek e falak között. 
Édesanyám megtanított spórolni. A testvérem-
mel nem költöttünk felesleges dolgokra. Mindig 
kifizettünk minden csekket és valamennyit 
spóroltunk is, azért, hogy tisztességesen megö-
regedhessünk. Azt, ami marad, a keresztgyere-
keim öröklik. 
Nyitottak a szemeim, idegen embereket látnak. 
A szobát, amelyben fekszem, sem ismerem. Ta-
lán a panzióban vagyok, amelyről a szomszéd-
asszonyom mesélt mikor nálam volt valami 
hölggyel a hivatalból. Hoztak nekem ételt. 
Jesszusom, már nem is emlékszem mikor láttam 
ennyi ételt. Muszáj vele spórolnom, hogy 
kitartson, ki tudja, mikor hoznak megint. 
Ekkor hozzám szól a hang, amit akkor félá-
lomban hallottam. A szép, rózsaszínbe öltözött 
hölgy magyarázza, hogy itt törődni fognak ve-
lem, napi háromszor kapok enni (nem tudom el-
képzelni, hová fog belém férni), megfürdetnek, 
megfésülnek, levágják azokat a borzasztó kör-
meimet, amelyek úgy zavarnak engem, és ha 
bármi egyébre szükségem lesz, csak jelezzek az 
ágyam melletti csengővel. Mindig jön valaki, 
aki segít. 
Nagyon gyengének érzem magam. Visznek va-
lahová, valaki hangosan kiabál, zörög az ajtó, az 
egész ágy rázkódik, ismét ajtócsapkodás és kia-
bálás. Végül csendesedik a körülöttem lévő 
nyüzsgés, eláraszt a boldogság és nyugodtság 
érzése, olyan, mintha valaki egy párnákkal teli 
kosárban vinne… Már nem fáj semmim, semmi 
nem aggaszt, nagyon-nagyon jól érzem magam. 
Érdekes nem érezni semmilyen fájdalmat és 
gondtalannak lenni. Minden a földön maradt, a 
földbéli szenvedés, rossz emberi kapcsolatok, 
irigység, rosszindulat és kapzsiság között,… 
Sajnálom, hogy nem ettem minden nap meleg 
ételt, nem viseltem tisztességes öltözéket, hogy 
ott spóroltam, ahol nem kellett volna. Az éltem 
során megtakarított pénzem, a lakás és a szerény 
berendezés idegen emberré lett. Legalább 
gondozhatott volna az a Rózsika és hagyhatott 
volna meghalni a saját ágyamban. Talán 
bedőltem, de ilyen az öreg ember, hálás még a 
ritka pillantásokért, a minimális érdeklődésért 
is. Alá is írtam neki valamilyen papírokat, hi-
szen bíztam a szomszédasszonyomban. 
Néha, az örökkévalóságban való vándorlásom 
közben megállok a régi lakásomban és megné-
zem, hogy megy Rózsika sora. Lehet, hogy 
csörgök egy pohárral, becsapom az ablakot, nyi-
korgok az ajtóval… Észrevetetem magam.
A többieket békén hagyom. Sok ember segített 
nekem, annak ellenére, hogy nem ismert. Kár, 
hogy többségükhöz nem találtam utat. Tanul-
janak az én egyszerű történetemből mások. Az 
emlékek rólam feledésbe merülnek, de ma-
radjon ez az újra elmondott történet mementó a 
többiek számára. 
Veliká Mária, a Nefelejcs nonprofit szervezet 

igazgatónője, Fülek (Ford.: lsz)

Az alagút végén vár a halál Városi rendőrök a művészeti alapiskola volt épületében

FÜLEKI KARÁCSONYI VÁSÁRT FÜLEKI KARÁCSONYI VÁSÁRT 

Laboda Róbert
Fülek számomra a bölcső, nagyon szeretem. A 
város minden kis szegletét bejártam már. Az 
alapiskolás éveim csodálatosak voltak, majd jött 

a gimnázium, ahol életem négy évét töltöttem. 
Nekem Fülek a kezdet! Egy mesebeli város. A 
díj hihetetlenül meglepett, büszke vagyok, s 
jóleső érzés, hogy gondolnak rám. Nem csak én 
szeretem Füleket, hanem ezek szerint Ő is 
engem! Köszönöm!!!

Eibner Tomáš
Mérhetetlen megtiszteltetés számomra, ha jó hír-
nevét kelthetem Füleknek, ennek a gyönyörű kis-
városnak. Az ember soha nem felejtheti el, hon-
nan jött, mert csak így marad meg benne az alá-
zat, mely a mai világban egyre ritkább. Nagyon 
megörültem a díjnak, mely emlékezetetett rá, 
hogy az emberek érdeklődnek a munkám iránt, 
még ha szülővárosomban egyre ritkábban talál-
kozhatunk is. A fülekiek nagyon jószívű és – fő-
képp – ügyes emberek. A díjat édesapám vette 
át, aki ennek legfőbb bizonyítéka! Büszke fia va-
gyok, és továbbra is azon leszek, hogy ez a gyö-
nyörű, történelemmel övezett városka minél 
jobban bekerüljön az emberek köztudatába. És 
ha ezért még elismerést is kapok, az nagyon 
jóleső érzés. Még egyszer: köszönöm!

A Jánošík Néptáncegyüttes a szívügyükA Jánošík Néptáncegyüttes a szívügyük

Jelentkezési lap árusításra 
a 2016-os Füleki Karácsonyi Vásáron

Kérelmező: ……………………………………………………………………………………

Cím: (Székhely): ………………………………………………………………………………

Statisztikai számjel (IČO): ………… telefonszám: ………………  e-mail ……………………

Adószám (DIČ): …………………… Áfaalany adószáma (IČ DPH): …………………………

Árusítás tárgya: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Igények: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Igényelt árusítóhely hossza: ………………………… Árusítás napja: ………………………

Kelt …………………… dňa ……………………… 
                                                                                           ……………………………………
                                                                                                          aláírás/bélyegző
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Polgármesteri DíjPolgármesteri Díj
Mit jelent az Ön számára Fülek?
Milyen érzésekkel vette át a díjat?
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Lapunk idei, utolsóelőtti számának Interjú 
rovatában szlovák hagyományápolókkal, a 
folklór világ két személyiségével beszélgettünk. 
Azt, hogy miért éppen velük és miért éppen most, 
kiderül a következő sorokból.

ŠULEK JOZEF, mérnök, a Jánošík 
Néptáncegyüttes szervezési vezetője

Idén több változás is érintette a Jánošík Nép-
táncegyüttest, amellett kerek évfordulót is ün-
nepelt. Az együttesről már az előző számunk-
ban írtunk, most térjünk vissza Jozef Šulek sze-
mélyéhez. Mint az együttes szervezési vezető-
jén, Önön áll a csoport működése, és a számos 
fellépés megszervezése az év folyamán. Mit je-
lent valójában az Ön számára ez a csoport és 
naponta mennyi időt szentel neki?
Az együttes sokat jelent számomra, hiszen a cso-
port tagjaiként, az első fellépések után az Ipeľ 
Néptáncegyüttessel, itt fejlődtek szakmailag 
gyermekeim. Ivetka lányom, jelenleg a pozsonyi 
Živel Néptáncegyüttes tagja, mivel ott él és dol-
gozik, de 2002-től a Jánošík tagjaként is kitett ma-
gáért, illetve a fiam Jozef, aki most már 14 éve tán-
col a csoportban. A fiatalokért csinálom, hogy ér-
telmesen töltsék szabadidejüket és őrizzék elő-
deik hagyományait. Mivel olyan szerencsés hely-
zetben vagyok, hogy a losonci Közgazdasági Aka-
démia tanáraként a munkahelyemen is fiata-
lokkal dolgozom, talán egy kicsit értem a nyel-
vüket és jól érzem magam köztük, tehát remélem 
nem öregszem meg olyan gyorsan. A szezon alatt, 
májustól decemberig, kevés a csoport nélkül töl-
tött hétvége. Lemérni az időt, amikor az együt-
tessel foglalkozom, nehéz lenne, de majdnem 
minden nap pár órácskát. 
Milyen volt az első kapcsolata a szlovák folk-
lórral, amire emlékszik. Mikor lépett be a 
néptánc és a népdal az életébe?
Az első kapcsolatom a népdallal nagymamámnál, 
Dorota Šulekovánál volt, aki már kiskorom óta 
énekelt nekem. Később apámmal is énekelget-
tünk, nem egyszer a terbelédi focimeccs után a 
kocsmában, de az igazi az arany golyóért folyó 
énekverseny kerületi fordulóján, Füleken, ahol 
viseletben 12 évesen nem igazán sikeresen szere-
peltem. 15 éves koromban Števko Babic próba-
képpen elvitt a losonci Ipeľ Néptáncegyütteshez, 
ahol 1979 – 1983 között táncosként ténykedtem, 
utána már csak passzívan foglalkoztam a folklór-
ral. A terbelédi gyermekek, beleértve az enyé-
mek, a Radosť Gyermek Néptáncegyüttesben tán-
coltak. 14 éves korukban, 1999-ben, megújítot-

tam a losonci Művelődési Központ mellett műkö-
dő Ipeľ Néptáncegyüttest. 2002-ben az Ipeľ több 
részre oszlott, a terbelédi csapat a herencsvölgyi 
Paprčkovci népi zenekarral eljött a Jánošíkba. 
Kinek a hatására fordult érdeklődése a hagyo-
mányőrzés, a folklór felé? Volt-e családi indít-
tatása ezen a téren? Milyenek a csoportvezető 
mindennapjai, hiszen ezen kívül pedagógus is.
Ki hatott rám legjobban? Egyértelmű, hogy a 
nagymamám, ezen kívül Števo Babic, Slovák Vi-
lo és a Pólyánhelyaljai Folklórfesztivál, melyet 
1971-től egyszer sem hagytam ki. A családom, 
nemcsak én és a gyermekeim, hanem a feleségem 
is foglalkozik a hagyományőrzéssel. Ha éppen 
nincs velünk, akkor babákat varr, kosarakat fon, 
hímes tojásokat és selymet fest, nógrádi és gyet-
vai viseleteket gyűjt, egyszerűen népművész. A ta-
nítás utáni fennmaradó időmet a próbák, össz-
pontosítások, fellépések szervezésével, s ezzel 
összefüggő kommunikációval mobiltelefonon és 
a közösségi oldalakon keresztül, népdalgyűjtés-
sel és csoport számára fontos anyagi háttér bizto-
sításával töltöm, támogatóinktól és reklámpart-
nereinktől, ami egyre nehezebb. Sok időt szente-
lek a pályázatírásra is, mert itt vannak lehetősé-
gek támogatást szerezni külföldi utakra, főleg vaj-
dásági honfitársainkhoz, valamint Magyaror-
szágra, ahová az utóbbi években gyakran és 
örömmel járunk. Azoknak köszönhetően, akik 
már évek óta támogatnak (magánemberek, cégek 
és a Matica slovenská Háza), mindig jobbak lehe-
tünk és fejlődhetünk. Újévtől javult a helyzet, 
mivel már a füleki Városi Művelődési Központ 
égisze alá tartozunk, és így a várostól jelentősen 
nagyobb anyagi támogatást kapunk, mint ez előtt. 
Vissza tud emlékezni a legnagyobb élményére a 
Jánošík Néptáncegyüttesben való tevékenyke-
dése során? Milyen újdonságok várják a tán-
cosokat, illetve a nézőiket a közeljövőben?
Több ilyen élményem volt, de az utolsó a Jánošík 
Néptáncegyüttes megújulásának 20. évfordulója 
alkalmából megrendezett Gálaműsor után volt, 
amikor a zsúfolt nézőtér tapsával jutalmazta az 
egész éves munkánkat. Számomra ismeretlen 
emberek szólítottak meg az utcán és az üzletben, 
hogy tetszett nekik a füleki műsor s, hogy szak-
mailag nagyon sokat fejlődtünk. Ez örömet sze-
rez az embernek! Év végéig már csak két fellépés 
vár ránk, de hiszem, hogy jövőre is sok fellé-
pésünk lesz külföldön és itthon is. Végül engedj-
ék meg, hogy a csoport minden tagjának megkö-
szönjem a próbákon és fellepéseken végzett 
munkáját és barátainknak kellemes karácsonyi 

ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag 
boldog új esztendőt kívánjak!
PODHOROVÁ MIROSLAVA, a füleki Matica 
slovenská Háza igazgatónője. Új hivatalát vala-
mivel több, mint fél éve tölti be. Ez idő alatt már 
sok mindent sikerült megvalósítania. Az épület 
javítása, fesztiválok, kiállítások szervezése, ver-
senyek, próbák, fellépések a Jánošík Gyermek 
Néptáncegyüttessel.
Valamivel több, mint fél éve elvállalt egy fon-
tos pozíciót. Egy átlagos alkalmazottból egy 
fontos városi intézmény, a Matica slovenská 
Háza igazgatónője lett, amely nemrégiben 
ünnepelte működésének 20. évfordulóját. 
Mennyit változott az élete? Tetszik-e a jelenle-
gi munkahelye, valamint mit jelentenek Ön-
nek a szlovák néphagyományok?
Az életem több mindenben változott. Számomra 
ez nagy kihívás volt és továbbra is az. A magam 
elé állított cél az, hogy kortól függetlenül egyesít-
sem az e többnemzetiségű környezetben élő szlo-
vákokat. Mindegyikük egyformán fontos szá-
momra. Ez nem egyszerű feladat, de apró lépé-
sekkel haladunk előre és meggyőződésem, hogy 
egyre jobb és jobb lesz. Kézműves foglalkozások 
szervezésével szeretnénk foglalkozni és próbál-
juk megtudni, mi az, amit mindenkiért, nemcsak 
a néptáncért tehetnénk. Igaz engem a néptánc köz-
vetlenül érint, de örömmel támogatok más jellegű 
tevékenységet is a Matica slovenská Házában. 
Kinek a hatására fordult érdeklődése a hagyo-
mányőrzés irányába? Ön is a Jánošík Nép-
táncegyüttes tagja, ezen kívül a nemrég ala-
kult utánpótlás csoport vezetője. Mi ösztönöz-
te, hogy megalapítsa?
Magától jött. Mindig szerettem a társaságot, igaz 
ez nem mindig a néptánc volt, de örökké mozog-
tam és jókedvű voltam, s ki nem szeret szép dalo-
kat énekelni. Olyan ember talán nincs is. A Jáno-
šík Néptáncegyüttessel 7 éve találkoztam és azó-
ta a néptánc szívügyem. Az utánpótlás csoportot 
három kislány kérésére alapítottam, akik sze-
rettek volna táncolni és énekelni, csak nem tudtak 
hol. Megszólítottak, nem szánnék-e rájuk egy kis 
időt. Egy szó, mint száz, végül elég nagy csopor-
tocska lettünk.
A füleki Matica tagjai már több korszakot is vé-
gigéltek. Stagnálás, újjászületés. Öntől nem-
csak a Matica Slovenská Háza tevékenységé-
nek megújulását, de a Maticán belül zajló kul-
turális élet, rendezvények felélénkítését is vár-
ják. Mit vár Ön, a füleki Matica tagjaitól, kö-
vetőitől és szimpatizánsaitól.
Remélem, bővülnek soraink s mindenki jól érzi 
majd magát közöttünk. Mindenkit szeretettel 
várunk közénk, habár elég nehéz időszak vár 
ránk. Szintén remélem, hogy sikerül teljesen 
rendbe hozni épületünket, és kicsit felújítani és 
javítani a belterét is, hogy jobb körülmények 
között dolgozhassunk. Követőinktől azt várjuk, 
hogy legálabb annyira támogassanak, mint eddig, 
de akár jobban is.
Mi volt a legszebb élménye az utóbbi időben, 
esetleg a Jánošík Néptáncegyüttesben való sze-
replés közben, illetve a gyerekekkel való fellé-
péseken? Mivel készülnek a közeljövőben?
Számomra minden fellépés élmény, lehet az az u-
tánpótlás vagy a felnőtt csoporttal is. Ha minden 
sikerül, elfelejtem az előkészületekkel kapcsola-
tos gondokat is. A gyerekek fantasztikusak és a ve-
lük való munka különleges. Nagy emocionális él-
mény volt nekem és a gyerekeknek is, a vajdasági 
Kiszácsban való szereplésünk. Egy öregebb úr 
odament az egyik táncosunkhoz, megrázta a ke-
zét, s könnyekkel a szemében azt mondta, szá-
mára ez volt a legszebb élmény, mert elénekelte a 
kedvenc nótáját. Mindenki meghatódott. Sok 
ilyen gyönyörű pillanat van. Sokszor mi sem fog-
juk vissza könnyeinket. Legközelebb karácsonyi 
műsorral készülünk, ahol fellépnek az óvodák és 
az általános iskolák növendékei, valamint nem 
fognak hiányozni a Jánošík Gyermek Néptánc-
együttes és a Rakonca Gyermek Néptáncegyüttes 
sem. Mindenkit szeretettel várunk!

Cíferová Iveta (Ford.: lsz)

Október végén új székhelyet kapott a füleki vá-
rosi rendőrség. A felújítási munkálatok miatt né-
hány hónapra a Nógrádi Turisztikai Információs 
Központ épületébe költöztek, most már új he-
lyükön, a Művészeti Alapiskola volt épületében 
megtalálhatók. A városi rendőrség átköltözte-
tése volt a Fülek Város tulajdonában lévő ingat-
lanokat érintő változtatások első szakaszának 
befejezése. 
„Az év elején vette kezdetét az ügyfélszolgálati 
központ kialakítása a városháza épületében. Ez 
oknál fogva, a városi rendőrség ideiglenesen a 
vár alatt elhelyezkedő Nógrádi Turisztikai 
Információs Központ épületébe költözött. Az év 
folyamán a város vezetősége úgy döntött, hogy a 
Művészeti Alapiskola az egykori adóhivatal 
kihasználatlan épületébe költözik, és régi 
épületének egy részét a városi rendőrség kapja 
használatba,“ világosított fel Agócs Attila, 
Fülek polgármestere. 
A Művészeti Alapiskola két szomszédos épület-
ben működött. Jelenleg a helyiségek egyharma-
dát a városi rendőrség használja. A szabad 
helyiségekben egy nappal működő gondozási 
központot szeretnének létrehozni. Az épület egy 
része továbbá is kulturális rendezvényeknek ad 
majd helyet, további részei az új piac létrehozá-

sa érdekében lebontásra kerülnek.    
A városháza épületében nem voltak optimálisak 
a körülmények a füleki rendőrök számára. A 
problémát a kevés hely és a rossz elrendezés o-
kozta, amelyek a költözésnek köszönhetően 
megoldódtak.  
„Végre el tudtuk különíteni a kamerarendszert a 
többi helyiségtől. A rendőrök számára rendel-
kezésre állnak öltözők, külön helyiség a polgári 
ügyek intézésére és egy parancsnoki iroda. A 
nagyobb hely mellett nagy előnyt jelent a fel-
újított helyiségek mutatóssága is,“ összegezte 
Baláž Pavel, a füleki városi rendőrség parancs-
noka.   
A felújítás során új vízszigetelést, mennyezetet, 
padlót és világítást helyeztek el. A város közel 
15 ezer eurót fektetett a felújításokba. 
 „A költözés az információtechnológiai 
eszközök áthelyezése és a kamerarendszer 
beiktatása miatt kb. másfél hónapig tartott. Az 
eredmény azonban egy minden szempontból 
megfelelő hely a városi rendőrök számára a 
város szívében,“ egészítette ki a polgármester.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense 
(Ford.: lsz)

A vásár a füleki Városi Művelődési Központ épü-
lete előtt lévő Szabadság téren (Nám. slobody) 
kerül megrendezésre 8.00 órától 20.00 óráig, 
gazdag kulturális programmal egybekötve. A 
szervezők szeretettel várnak minden árust, akik 
gasztronómiai karácsonyi különlegességeket és 
ínyencségeket (pl. forralt bor, grog, mézbor, ka-
rácsonyi puncs, kürtőskalács, donut), valamint 
karácsonyi tematikájú ajándéktárgyakat, ill. kéz-
műves termékeket kínálnak. A karácsonyi vásá-

2ron az árusok az árusítóhelyért 2 €/m  illetéket 
kötelesek befizetni a szervezőknek. 
A Füleki Karácsonyi Vásárra a jelentkezési lap 
kitöltésével lehet jelentkezni. Az érdeklődők kö-
telesek részvételüket előzetesen jelezni a szer-
vezőknek, legkésőbb 2016. december 9-ig a kö-
vetkező címen: Mestské kultúrne stredisko, Ná-
mestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo

(msks@filakovo.sk, istvan.mazik@filakovo.sk 
tel.: +421915812503). A szervezők, tekintettel a 
rendelkezésre álló területek nagyságára, fenn-
tartják a vásáron résztvevő árusok kiválasztásá-
nak jogát. 
A Füleki Karácsonyi Vásár részvevői lehetnek 
természetes személyek, jogi személyek, ame-
lyek rendelkeznek jogosultsággal az üzleti tevé-
kenység folytatására, illetve jogosultak szolgál-
tatás nyújtására, természetes és jogi személyek 
külön előírás szerinti engedélyekkel, akik telje-
sítik a T.t 178/1998 sz., a piaci helyeken történő 
árusítás és szolgáltatásnyújtás feltételeiről szóló 
törvényt és a T.t. 455/1991 sz. vállalkozási tör-
vényt a későbbi változtatások értelmében 
(továbbá csak „T.t 178/1998 sz. törvényˮ) és a 
szervezeti és működési szabályzatot.

A Füleki Városi Művelődési Központ
.

rendez
 2016. december 12-én és 13-án

Az alagút végén vár a halál
A mi hivatásunkban nemcsak bizarr, hanem na-
gyon szomorú történetekkel is találkozunk, ame-
lyek az idősek szeretetre, figyelemre való vágya-
ikról, de gyakran a naivitásukról is tanúskod-
nak. A következő történet arról mesél, hogy az 
ellenoldalon lévők nem mindig jó szándékkal 
cselekednek. Hiszem, hogy többükben feléb-
reszti a lelkiismeretet és elnyomja a közönyös-
séget. 
Éva néni, Éva néni, hall engem? Mintha a távol-
ból hangokat hallanék, amelyek idegenek szá-
momra és nem tudom miért ismételgetik a ne-
vem. Szinte senki sem jár hozzám, ritkán benéz 
Rózsika, de ő is csak megnézi élek-e még és 
elmegy. Néha hoz nekem levest, ami nem 
nagyon ízlik, de azért több napra is beosztom. 
Az ő hangja más. Lehet, hogy csak elgo-
ndolkodtam, vagy kis időre elszunnyadtam,...
Szeretek a régi időkre emlékezni akkor is, ha az 
emlékek már csak foszlányokban maradtak 
meg. A háború alatt nőttem fel. Voltak kapcsola-
taim, de talán túl válogatós voltam és hajadon 
maradtam. Szüleink halála után egy két szobás 
lakást kaptunk a bátyámmal, ahol a mai napig 
élek. A testvérem már rég elhunyt, tehát egyedül 
szenvedek e falak között. 
Édesanyám megtanított spórolni. A testvérem-
mel nem költöttünk felesleges dolgokra. Mindig 
kifizettünk minden csekket és valamennyit 
spóroltunk is, azért, hogy tisztességesen megö-
regedhessünk. Azt, ami marad, a keresztgyere-
keim öröklik. 
Nyitottak a szemeim, idegen embereket látnak. 
A szobát, amelyben fekszem, sem ismerem. Ta-
lán a panzióban vagyok, amelyről a szomszéd-
asszonyom mesélt mikor nálam volt valami 
hölggyel a hivatalból. Hoztak nekem ételt. 
Jesszusom, már nem is emlékszem mikor láttam 
ennyi ételt. Muszáj vele spórolnom, hogy 
kitartson, ki tudja, mikor hoznak megint. 
Ekkor hozzám szól a hang, amit akkor félá-
lomban hallottam. A szép, rózsaszínbe öltözött 
hölgy magyarázza, hogy itt törődni fognak ve-
lem, napi háromszor kapok enni (nem tudom el-
képzelni, hová fog belém férni), megfürdetnek, 
megfésülnek, levágják azokat a borzasztó kör-
meimet, amelyek úgy zavarnak engem, és ha 
bármi egyébre szükségem lesz, csak jelezzek az 
ágyam melletti csengővel. Mindig jön valaki, 
aki segít. 
Nagyon gyengének érzem magam. Visznek va-
lahová, valaki hangosan kiabál, zörög az ajtó, az 
egész ágy rázkódik, ismét ajtócsapkodás és kia-
bálás. Végül csendesedik a körülöttem lévő 
nyüzsgés, eláraszt a boldogság és nyugodtság 
érzése, olyan, mintha valaki egy párnákkal teli 
kosárban vinne… Már nem fáj semmim, semmi 
nem aggaszt, nagyon-nagyon jól érzem magam. 
Érdekes nem érezni semmilyen fájdalmat és 
gondtalannak lenni. Minden a földön maradt, a 
földbéli szenvedés, rossz emberi kapcsolatok, 
irigység, rosszindulat és kapzsiság között,… 
Sajnálom, hogy nem ettem minden nap meleg 
ételt, nem viseltem tisztességes öltözéket, hogy 
ott spóroltam, ahol nem kellett volna. Az éltem 
során megtakarított pénzem, a lakás és a szerény 
berendezés idegen emberré lett. Legalább 
gondozhatott volna az a Rózsika és hagyhatott 
volna meghalni a saját ágyamban. Talán 
bedőltem, de ilyen az öreg ember, hálás még a 
ritka pillantásokért, a minimális érdeklődésért 
is. Alá is írtam neki valamilyen papírokat, hi-
szen bíztam a szomszédasszonyomban. 
Néha, az örökkévalóságban való vándorlásom 
közben megállok a régi lakásomban és megné-
zem, hogy megy Rózsika sora. Lehet, hogy 
csörgök egy pohárral, becsapom az ablakot, nyi-
korgok az ajtóval… Észrevetetem magam.
A többieket békén hagyom. Sok ember segített 
nekem, annak ellenére, hogy nem ismert. Kár, 
hogy többségükhöz nem találtam utat. Tanul-
janak az én egyszerű történetemből mások. Az 
emlékek rólam feledésbe merülnek, de ma-
radjon ez az újra elmondott történet mementó a 
többiek számára. 
Veliká Mária, a Nefelejcs nonprofit szervezet 

igazgatónője, Fülek (Ford.: lsz)

Az alagút végén vár a halál Városi rendőrök a művészeti alapiskola volt épületében

FÜLEKI KARÁCSONYI VÁSÁRT FÜLEKI KARÁCSONYI VÁSÁRT 

Laboda Róbert
Fülek számomra a bölcső, nagyon szeretem. A 
város minden kis szegletét bejártam már. Az 
alapiskolás éveim csodálatosak voltak, majd jött 

a gimnázium, ahol életem négy évét töltöttem. 
Nekem Fülek a kezdet! Egy mesebeli város. A 
díj hihetetlenül meglepett, büszke vagyok, s 
jóleső érzés, hogy gondolnak rám. Nem csak én 
szeretem Füleket, hanem ezek szerint Ő is 
engem! Köszönöm!!!

Eibner Tomáš
Mérhetetlen megtiszteltetés számomra, ha jó hír-
nevét kelthetem Füleknek, ennek a gyönyörű kis-
városnak. Az ember soha nem felejtheti el, hon-
nan jött, mert csak így marad meg benne az alá-
zat, mely a mai világban egyre ritkább. Nagyon 
megörültem a díjnak, mely emlékezetetett rá, 
hogy az emberek érdeklődnek a munkám iránt, 
még ha szülővárosomban egyre ritkábban talál-
kozhatunk is. A fülekiek nagyon jószívű és – fő-
képp – ügyes emberek. A díjat édesapám vette 
át, aki ennek legfőbb bizonyítéka! Büszke fia va-
gyok, és továbbra is azon leszek, hogy ez a gyö-
nyörű, történelemmel övezett városka minél 
jobban bekerüljön az emberek köztudatába. És 
ha ezért még elismerést is kapok, az nagyon 
jóleső érzés. Még egyszer: köszönöm!

A Jánošík Néptáncegyüttes a szívügyükA Jánošík Néptáncegyüttes a szívügyük

Jelentkezési lap árusításra 
a 2016-os Füleki Karácsonyi Vásáron

Kérelmező: ……………………………………………………………………………………

Cím: (Székhely): ………………………………………………………………………………

Statisztikai számjel (IČO): ………… telefonszám: ………………  e-mail ……………………

Adószám (DIČ): …………………… Áfaalany adószáma (IČ DPH): …………………………

Árusítás tárgya: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Igények: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Igényelt árusítóhely hossza: ………………………… Árusítás napja: ………………………

Kelt …………………… dňa ……………………… 
                                                                                           ……………………………………
                                                                                                          aláírás/bélyegző
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Polgármesteri DíjPolgármesteri Díj
Mit jelent az Ön számára Fülek?
Milyen érzésekkel vette át a díjat?
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2017  „Suszter, maradj a kaptafánál!“ – kiállítás
febr. Helyszín: Városi Honismereti Múzeum; Szervező: Füleki Vármúzeum
9-ig Társszervező: Kelet-szlovákiai Múzeum Kassa

dec. 01. „Az utolsó füleki lövés” – Parti Zoltán könyvbemutatója
16:30 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: Koháry PT Fülek
 Társszervező: Városi Művelődési Központ

dec. 03. Mikulás-est
15:00 Helyszín: VMK; Szervező: Nyugdíjas Egyesület Helyi Szervezete Fülek
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

dec. 04. Adventi gyertyagyújtás
11:45 Helyszín: A gimnázium épülete előtt; Szervező: Csemadok ASZ

dec. 07. KLUB 50. – fotókiállítás a VMK épületének 
16:30 fél évszázados múltjáról
 Helyszín: VMK; Szervező: VMK; Társszervező: Füleki Vármúzeum 

dec. 07. LiteraTúra III. – Mizser Attila „Cselek hallgatásra” c. kötetének 
17:00 bemutatója. Beszélgetőtárs: Németh Zoltán irodalomtörténész.
 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: VMK

dec. 10. Örvendezzünk! – ünnepváró fesztivál
16:00 Helyszín: Füleki Gimnázium; Szervező: Csemadok ASZ

dec. 11. Adventi gyertyagyújtás
11:45 Helyszín: A gimnázium épülete előtt; Szervező: Csemadok ASZ

dec. 11. „Vianočná hviezda“ (Karácsonyi csillag)
14:00 Helyszín: VMK; Szervező: Matica slovenská Háza 

dec. Közös nyelvünk, a zene – kétnapos zenei fesztivál
12–13. Kísérőprogram: Füleki Karácsonyi Vásár
14:30 Helyszín: Szabadság tér; Szervező: Városi Művelődési Központ

dec. 13. Mgr. Emília Mázorová: Karácsonyi szokások és hagyományok
10:00 A Nógrádi Múzeum és Galéria néprajzkutatójának előadása az 
 alapiskolák 5. osztályos tanulóinak
 Helyszín: Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Nógrádi Múzeum és Galéria Losonc

dec. 13. Fats Jazz Band – swingzenekar (Pozsony)
17:00 A koncert a „Közös nyelvünk, a zene“ fesztivál
 keretében valósul meg.
 Helyszín: A VMK színházterme; Szervező: VMK

dec. 14. Mgr. Varga Norbert: „A téli ünnepkör szokásai Palócföldön“
10:00 A VMK munkatársának előadása
 az alapiskolák 8. osztályos tanulóinak
 Helyszín: Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

dec. 15. A Füleki Művészeti Alapiskola diákkoncertje
9:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ
10:30 Szervező: Művészeti Alapiskola Fülek; Társszervező: VMK

dec. 15. A Füleki Művészeti Alapiskola karácsonyi koncertje
16:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ
 Szervező: Művészeti Alapiskola Fülek; Társszervező: VMK

dec. 16. Nagy Hajnal Csilla: „Miért félünk az őrültektől“
16:30 A könyvbemutatót Németh Zoltán, a kötet szerkesztője vezeti
 Helyszín: Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

dec. 16. Karácsonyi hangulat a Városi Múzeumban
17:30 Kézműves foglalkozások, karácsonyi díszek készítése, 
 molnárkalácssütés

 Helyszín: A Városi Múzeum udvara; Szervező: Vármúzeum

dec. 17. Karácsonyi puncs
14:00 Helyszín: Pincesor (Sávolyi út); Szervező: Pincesor PT

dec. 17. XII. Karácsonyi hangverseny
17:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ
 Szervező: Melódia Női Kar
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

dec. 18. Adventi gyertyagyújtás
11:45 Helyszín: A gimnázium épülete előtt; Szervező: Csemadok ASZ

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2016 decemberében

Szepsiben november 10-12-én rendezték meg a 
XVIII. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesz-
tivált. A fesztiválon az idén hét versenyelőadást 
és öt versenyen kívüli előadást tekinthetett meg 
a szakmai zsűri és a közönség. A fesztiválon két 
füleki csoport is szerepelt, vendégként az Apro-
pó Kisszínpad „Rebellis” című előadását láthat-
ta a közönség, valamint versenyelőadásként a 

Zsákszínház „Pulóveres lány“ című kamarajáté-
kát. A zsűri a nívódíjat a Zsákszínháznak ítélte 
oda. Az előadásban nyújtott alakításáért Nagy 
Andrea a Jókai Napok után az Egressyn is 
megkapta a legjobb női alakítás díját. A 
Pulóveres lányt a Zsákszínház legközelebb 
december 2-án játssza a Kassai Pinceszínpadon.

Dr. Mázik István, VMK

Mozgalmasan telt az elmúlt néhány hónap a 
Rakonca Néptáncegyüttes számára. Nem sokkal 
Lettországból való hazatérésük után, több hazai 
fesztiválon is újból színpadra léptek. A nyár 
folyamán a losonci XXI. Nógrádi Folklór 
Fesztiválon, a kokavai XXVI. Koliesko Feszti-
válon, az 5. Terbelédi Folklór Fesztiválon, 
valamint a hazai XXVI. Palóc Napok és Füleki 
Városnapok rendezvénysorozaton belül sze-
repeltek nagy sikerrel. A nyárutó időszakában a 
felsőszemerédi Aratási Ünnepség, az almágyi II. 
Hagyományőrző Gyerekfesztivál, a IX. 
Fülekpüspöki Falunap és a rozsnyói III. Gömör-
országi Hagyományőrző Nap programját gazda-
gították fellépéseikkel. A városunkban megren-
dezett VIII. Eszterlánc Országos Gyermek-
néptáncfesztiválon a Kis Rakonca Gyermek 
Néptáncegyüttes ezüstsávos minősítésben 
részesült, továbbá szólistáik közül a Janšto Sofia 
– Antal Márk, Barna Angelika – Gyetvai Mihály 
és Csomor Bernadett – Gáspár Angéla alkotta 
párosok ezüst sávos helyezést ért el, Molnár 
Nikolas és Varga Dániel pedig aranysávos 
minősítést kapott. Varga Dániel egyben elnyerte 
a zsűri különdíját is. Október folyamán az 
együttes táncosai izgatottan készültek a Szlovák 
Televízió által meghirdetett Zem spieva 
elnevezésű folklór vetélkedőre, melynek elővá-

gatójára Túrócszentmártonban került sor. A több 
száz benevezett produkcióból a szakmai zsűri az 
általuk bemutatott műsorszámok közül Varga 
Dániel gömöri botolóját és vasvári verbunkját 
juttatta tovább. Ennek kapcsán látogatott 
városunkba az STV forgatócsoportja is, mely 
Peter Marcin színművész segítségével mutatta 
be a várost, az együttest, illetve annak sikeres 
szólistáját. Varga Dániel következő megmé-
rettetésére november végén került sor Po-
zsonyban. Az itt nyújtott teljesítménye, illetve az 
előzőek során forgatott riport hamarosan a Szlo-
vák Televízió képernyőjén is látható lesz majd. 
November elején a Kis Rakonca hét szólistája 
Csehországban vendégszerepelt a Tradice 
Evropy elnevézű XVIII. Nemzetközi Gyermek 
Néptáncfesztiválon. Vendéglátójuk a slatiňanyi 
Sejkorky Gyermek Néptáncegyüttes kitűnő 
házigazdának bizonyult, az általuk szervezett 
négy tartalmas és élménydús nap során 
Slatiňany, Sezemice Chrudim és Pardubice 
iskoláiban, művelődési otthonaiban összesen 
nyolc alkalommal léptek színpadra ifjú tánco-
saik. A fesztivál záróprogramjának számító 
Európai bálon a résztvevő együttesek (Lengyel-
ország, Fehéroroszország, Románia, Szlovákia, 
Csehország) bemutatták saját országuk, régió-
juk kulináris és kulturális értékeit, valamint 

megismerkedtek egymás hagyományos tánc-
kultúrájával .  Ezt  követően a Rakonca 
Táncegyüttes ózdi vendégszereplése követke-
zett a III. Adorján Lajos Néptáncfesztivalon. Az 
együttes már hagyományosnak mondható önálló 
műsora az idén november 26-án került bemuta-
tásra a VMK színháztermében. A „Nincs szebb 
élet a mienknél…” címet viselő műsorban a Kis 
Rakonca és a Rakonca mellett fellépett a 
szécsényi Iglice Táncegyüttes és a Mikszáth 
Kamara Táncegyüttes, a hazai Szederinke 
Gyermek Néptáncegyüttes, a salgótarjáni Dob-
roda zenekar, valamint két énekes szólista, Ho-
lecz Istvánné Kanyó Margit Rimócról és Benko 
Fruzsina Sídről. A teltházas színpadi műsort 
táncház követte, melybe kicsit és nagyok, gyer-
mekek és szüleik, hazaiak és vendégek egyaránt 
bekapcsolódtak. A Rakoncás szülők jóvoltából 
bőséges megvendégelés várt minden részt-
vevőre, melyért ezúton is köszönet jár. Ugyan-
csak köszönettel tartoznak a két együttes 
fenntartójának a Füleki Városi Művelődési Köz-
pontnak, továbbá a Besztercebányai Megyei Ön-
kormányzatnak, a Szlovák Köztársaság Kor-
mányhivatalának, valamint a Dometic cégnek, 
hogy anyagi támogatássukkal hozzájárultak 
munkájukhoz. Az együttes 54 táncosa és vezető-
ik ezúton kívánnak szeretetteljes, békés kará-
csonyt minden kedves szülőnek, egykori táncos-
nak, barátnak, pártolónak.

Varga Norbert, VMK

A Füleken működő Pastelka Gyermekotthon 
növendékei nevelőnőikkel cigány mulatsá-
got szerveztek októberben.
A gyermekek anyanyelvükön és szlovák 
nyelven is köszöntötték vendégeiket, kiket 
hagyományaiknak megfelelő módon vendé-
geltek meg. Saját maguk által készített roma 
étkekkel készültek, mint például a cigány 
hurka, lecsós haluska, cigány kenyér (bo-
dag) és hagyományos roma kelt tésztából ké-
szült kalács. Látogatóikat gazdag kultúrmű-
sorral is meglepték, ahol nem hiányozhatott 
a roma zene, tánc és ének. A felsorolt elemek 
a romák etnikai és kulturális identitásának 
legjellemzőbb megnyilvánulásai. A mulat-
ság tehát a roma tradicionális zene és a gaszt-
ronómiai különlegességek kóstolója jegyé-
ben zajlott.  

A Pastelka Gyermekotthon támogatja a roma 
gyermekek zenei tehetségét, amit maguk a 
növendékek is értékelnek. A hagyományos 
cigány tánc és ének színpadi feldolgozásával 
már nem egy nézőnek örömet szereztek 
régiónk különböző rendezvényein.

Schnelczer Ágnes, Horváth Izabella 
(Ford.: lsz)

A „Minden, amit
Fülekben szeretek“

képzőművészeti verseny értékelése
2016. 11. 15-én, 16,00 órakor a Művészeti 
Alapiskolában (Záhradnícka 2a) dr. Arda-
mica Zorán igazgató nyitott meg kiállítást a 
füleki gyermekek azon képzőművészeti al-
kotásaiból, melyekkel a Várossal közösen, 
a 770. évforduló alkalmából szervezett, 
Minden, amit Fülekben szeretek elnevezé-
sű versenyen vettek részt. A Kríž Tamás ve-
zette szakmai bíráló bizottság  által odaítélt 
díjakat dr. Agócs Attila polgármester úr 
adta át.

Az eredmények a következők: 

I. kategória: 
 1. nem került kiosztásra
 2. Martina Albertová
 3. nem került kiosztásra

II. kategória:
 1. Vaculčiak Jázmin
 2. Atlasová Alexandra,
  Lázárová Mariana
 3. Balog Ramona,
  Mihályová Veronika

Elismerésben részesült: Czene Szabolcs, 
Olšiaková Petra, Farkašová Sofia, Illés 
Panka, Kúdelová Mária, Krnáčová Natália, 
köszönőlevelet kapott a Štúr Utcai Óvoda, 
a Mocsáry Lajos Alapiskola, a II. Koháry 
István Alapiskola és a Papréti Alapiskola.

A füleki Művészeti Alapiskola ezennel 
meghívja a tisztelt közönséget tanulói Ka-
rácsonyi hangversenyére a Városi Műve-
lődési Központ színháztermébe 2016. 12. 
15-én, 16,00 órára és a tanulók Karácso-
nyi kiállítására a színházterem bejárati 
csarnokába. A kiállítás a koncert előtt és 
után néhány napig lesz megtekinthető.
Az iskola dolgozói egyúttal boldog és 
örömteli ünnepeket kívánnak minden di-
áknak, a szülőknek, a város intézménye-
inek és összes lakosának.

A „Minden, amit
Fülekben szeretek“

képzőművészeti verseny értékelése

A decemberi rendezvények az advent jegyé-
ben, az év legszebb ünnepének örömteli 
várakozásában telnek. Gyakran megesik a-
zonban velünk, hogy az ünnepvárásról meg-
feledkezünk, és a karácsony előtti időszak 
csak a nagy készülődések ideje, melyek vé-
gére fáradtak és csalódottak leszünk. Az ün-
nepek előtti hajszában mindnyájunknak időt 
kellene szakítania a pihenésre, a kikapcso-
lódásra, lelki dolgainkra. Próbáljunk meg 
legalább egy kis időre megállni, lassítani és 
elgondolkodni, tudatosítani, miről is szól a 
karácsony. Örömet, békességet, nyugalmat 
és reményeket jelent, vagy csak stresszt és 
hajszát? Szeretnénk arra emlékeztetni, hogy 
a készülődések adventi idejét a barátokkal, 
ismerősökkel való találkozásokra is ki kel-
lene használnunk, hogy együtt idézzük fel a 
gyermekkori emlékeket, közösen beszélges-
sünk múltról és jövőről.
Találkozás a barátokkal forralt bor vagy for-
ró puncs mellett, beszélgetések fahéj, szeg-
fűszeg, vanília, méz és citrom illatával kör-
belengve... Ez az, amit kínálunk Önöknek 
Karácsonyi puncs című rendezvényünkön 
2016. december 17-én, 14:00 órai kezdettel 
a füleki Pincesoron. A puncsot és a forralt 
bort a Pincesor Polgári Társulás tagjai szol-
gálják fel, akik szeretettel várják Önöket.

Pincesor PT

FÜLEK VÁROS
Dr. Agócs Attila polgármester által 

képviselve
pályázatot hirdet

az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai 
önkormányzatokról, illetve néhány törvény 
módosításáról és kiegészítéséről szóló 
többször módosított  Tt. 596/2003. törvény 4. § 
/1/ bek. és a közfeladatok ellátásáról szóló 
többször módosított Tt. 552/2003. sz. törvény 

5. § /3/ bek. rendelkezései értelmében

az alábbi szlovák tanítási nyelvű alapiskola 
igazgatói posztjára:

Základná škola, Farská lúka 
64/A, Fiľakovo.

A jelentkezési ívet a kötelező mellékletekkel 
együtt legkésőbb 2016. december 15-ig kérjük 
benyújtani. Közelebbi információk a város 
honlapján olvashatók: www.filakovo.sk.

Pályázati felhívás

A tavalyi sikeres rendezvény után a Füleki 
Vármúzeum alkalmazottai az idei adventi idő-
szakban is megrendezik a kézműves foglal-
kozással egybekötött karácsonyváró összejö-
vetelüket. 2016. december 16-án, 17:30 órá-
tól szeretettel várnak minden érdeklődőt a 
Városi Honismereti Múzeum udvarára, ahol a 
jó társaságon kívül molnárkalácssütés, forró 
tea, forralt bor, s a kézműves foglalkozás ke-
retében gyertyaöntés és karácsonyi díszek ké-
szítése várja a látogatókat. A legkisebbek 
ezen kívül feldíszíthetik a múzeum kará-
csonyfáját, valamint madárkalácsot készít-
hetnek a téli madáretetőkbe. Amennyiben 
még nem szereztek be minden karácsonyi a-
jándékot, vagy csupán szeretik az irodalmat, 
jöjjenek egy órával korábban, tehát 16:30-ra a 
Városi Könyvtárba, ahol Nagy Hajnal Csilla 
költőnő mutatja be első kötetét! Az írónő lo-
sonci származású, középiskolai tanulmányait 
azonban a Füleki Gimnáziumban végezte. A 
„Miért félünk az őrültektől“ című versesköte-
te idén ősszel jelent meg a Kalligram Kiadó-
nál. Beszélgetőtársa a könyv szerkesztője, Né-
meth Zoltán egyetemi oktató, író lesz. Mind-
két rendezvényre szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

Az FVM alkalmazottai

Kultúra
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2017  „Suszter, maradj a kaptafánál!“ – kiállítás
febr. Helyszín: Városi Honismereti Múzeum; Szervező: Füleki Vármúzeum
9-ig Társszervező: Kelet-szlovákiai Múzeum Kassa

dec. 01. „Az utolsó füleki lövés” – Parti Zoltán könyvbemutatója
16:30 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: Koháry PT Fülek
 Társszervező: Városi Művelődési Központ

dec. 03. Mikulás-est
15:00 Helyszín: VMK; Szervező: Nyugdíjas Egyesület Helyi Szervezete Fülek
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

dec. 04. Adventi gyertyagyújtás
11:45 Helyszín: A gimnázium épülete előtt; Szervező: Csemadok ASZ

dec. 07. KLUB 50. – fotókiállítás a VMK épületének 
16:30 fél évszázados múltjáról
 Helyszín: VMK; Szervező: VMK; Társszervező: Füleki Vármúzeum 

dec. 07. LiteraTúra III. – Mizser Attila „Cselek hallgatásra” c. kötetének 
17:00 bemutatója. Beszélgetőtárs: Németh Zoltán irodalomtörténész.
 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: VMK

dec. 10. Örvendezzünk! – ünnepváró fesztivál
16:00 Helyszín: Füleki Gimnázium; Szervező: Csemadok ASZ

dec. 11. Adventi gyertyagyújtás
11:45 Helyszín: A gimnázium épülete előtt; Szervező: Csemadok ASZ

dec. 11. „Vianočná hviezda“ (Karácsonyi csillag)
14:00 Helyszín: VMK; Szervező: Matica slovenská Háza 

dec. Közös nyelvünk, a zene – kétnapos zenei fesztivál
12–13. Kísérőprogram: Füleki Karácsonyi Vásár
14:30 Helyszín: Szabadság tér; Szervező: Városi Művelődési Központ

dec. 13. Mgr. Emília Mázorová: Karácsonyi szokások és hagyományok
10:00 A Nógrádi Múzeum és Galéria néprajzkutatójának előadása az 
 alapiskolák 5. osztályos tanulóinak
 Helyszín: Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Nógrádi Múzeum és Galéria Losonc

dec. 13. Fats Jazz Band – swingzenekar (Pozsony)
17:00 A koncert a „Közös nyelvünk, a zene“ fesztivál
 keretében valósul meg.
 Helyszín: A VMK színházterme; Szervező: VMK

dec. 14. Mgr. Varga Norbert: „A téli ünnepkör szokásai Palócföldön“
10:00 A VMK munkatársának előadása
 az alapiskolák 8. osztályos tanulóinak
 Helyszín: Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

dec. 15. A Füleki Művészeti Alapiskola diákkoncertje
9:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ
10:30 Szervező: Művészeti Alapiskola Fülek; Társszervező: VMK

dec. 15. A Füleki Művészeti Alapiskola karácsonyi koncertje
16:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ
 Szervező: Művészeti Alapiskola Fülek; Társszervező: VMK

dec. 16. Nagy Hajnal Csilla: „Miért félünk az őrültektől“
16:30 A könyvbemutatót Németh Zoltán, a kötet szerkesztője vezeti
 Helyszín: Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

dec. 16. Karácsonyi hangulat a Városi Múzeumban
17:30 Kézműves foglalkozások, karácsonyi díszek készítése, 
 molnárkalácssütés

 Helyszín: A Városi Múzeum udvara; Szervező: Vármúzeum

dec. 17. Karácsonyi puncs
14:00 Helyszín: Pincesor (Sávolyi út); Szervező: Pincesor PT

dec. 17. XII. Karácsonyi hangverseny
17:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ
 Szervező: Melódia Női Kar
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

dec. 18. Adventi gyertyagyújtás
11:45 Helyszín: A gimnázium épülete előtt; Szervező: Csemadok ASZ

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2016 decemberében

Szepsiben november 10-12-én rendezték meg a 
XVIII. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesz-
tivált. A fesztiválon az idén hét versenyelőadást 
és öt versenyen kívüli előadást tekinthetett meg 
a szakmai zsűri és a közönség. A fesztiválon két 
füleki csoport is szerepelt, vendégként az Apro-
pó Kisszínpad „Rebellis” című előadását láthat-
ta a közönség, valamint versenyelőadásként a 

Zsákszínház „Pulóveres lány“ című kamarajáté-
kát. A zsűri a nívódíjat a Zsákszínháznak ítélte 
oda. Az előadásban nyújtott alakításáért Nagy 
Andrea a Jókai Napok után az Egressyn is 
megkapta a legjobb női alakítás díját. A 
Pulóveres lányt a Zsákszínház legközelebb 
december 2-án játssza a Kassai Pinceszínpadon.

Dr. Mázik István, VMK

Mozgalmasan telt az elmúlt néhány hónap a 
Rakonca Néptáncegyüttes számára. Nem sokkal 
Lettországból való hazatérésük után, több hazai 
fesztiválon is újból színpadra léptek. A nyár 
folyamán a losonci XXI. Nógrádi Folklór 
Fesztiválon, a kokavai XXVI. Koliesko Feszti-
válon, az 5. Terbelédi Folklór Fesztiválon, 
valamint a hazai XXVI. Palóc Napok és Füleki 
Városnapok rendezvénysorozaton belül sze-
repeltek nagy sikerrel. A nyárutó időszakában a 
felsőszemerédi Aratási Ünnepség, az almágyi II. 
Hagyományőrző Gyerekfesztivál, a IX. 
Fülekpüspöki Falunap és a rozsnyói III. Gömör-
országi Hagyományőrző Nap programját gazda-
gították fellépéseikkel. A városunkban megren-
dezett VIII. Eszterlánc Országos Gyermek-
néptáncfesztiválon a Kis Rakonca Gyermek 
Néptáncegyüttes ezüstsávos minősítésben 
részesült, továbbá szólistáik közül a Janšto Sofia 
– Antal Márk, Barna Angelika – Gyetvai Mihály 
és Csomor Bernadett – Gáspár Angéla alkotta 
párosok ezüst sávos helyezést ért el, Molnár 
Nikolas és Varga Dániel pedig aranysávos 
minősítést kapott. Varga Dániel egyben elnyerte 
a zsűri különdíját is. Október folyamán az 
együttes táncosai izgatottan készültek a Szlovák 
Televízió által meghirdetett Zem spieva 
elnevezésű folklór vetélkedőre, melynek elővá-

gatójára Túrócszentmártonban került sor. A több 
száz benevezett produkcióból a szakmai zsűri az 
általuk bemutatott műsorszámok közül Varga 
Dániel gömöri botolóját és vasvári verbunkját 
juttatta tovább. Ennek kapcsán látogatott 
városunkba az STV forgatócsoportja is, mely 
Peter Marcin színművész segítségével mutatta 
be a várost, az együttest, illetve annak sikeres 
szólistáját. Varga Dániel következő megmé-
rettetésére november végén került sor Po-
zsonyban. Az itt nyújtott teljesítménye, illetve az 
előzőek során forgatott riport hamarosan a Szlo-
vák Televízió képernyőjén is látható lesz majd. 
November elején a Kis Rakonca hét szólistája 
Csehországban vendégszerepelt a Tradice 
Evropy elnevézű XVIII. Nemzetközi Gyermek 
Néptáncfesztiválon. Vendéglátójuk a slatiňanyi 
Sejkorky Gyermek Néptáncegyüttes kitűnő 
házigazdának bizonyult, az általuk szervezett 
négy tartalmas és élménydús nap során 
Slatiňany, Sezemice Chrudim és Pardubice 
iskoláiban, művelődési otthonaiban összesen 
nyolc alkalommal léptek színpadra ifjú tánco-
saik. A fesztivál záróprogramjának számító 
Európai bálon a résztvevő együttesek (Lengyel-
ország, Fehéroroszország, Románia, Szlovákia, 
Csehország) bemutatták saját országuk, régió-
juk kulináris és kulturális értékeit, valamint 

megismerkedtek egymás hagyományos tánc-
kultúrájával .  Ezt  követően a Rakonca 
Táncegyüttes ózdi vendégszereplése követke-
zett a III. Adorján Lajos Néptáncfesztivalon. Az 
együttes már hagyományosnak mondható önálló 
műsora az idén november 26-án került bemuta-
tásra a VMK színháztermében. A „Nincs szebb 
élet a mienknél…” címet viselő műsorban a Kis 
Rakonca és a Rakonca mellett fellépett a 
szécsényi Iglice Táncegyüttes és a Mikszáth 
Kamara Táncegyüttes, a hazai Szederinke 
Gyermek Néptáncegyüttes, a salgótarjáni Dob-
roda zenekar, valamint két énekes szólista, Ho-
lecz Istvánné Kanyó Margit Rimócról és Benko 
Fruzsina Sídről. A teltházas színpadi műsort 
táncház követte, melybe kicsit és nagyok, gyer-
mekek és szüleik, hazaiak és vendégek egyaránt 
bekapcsolódtak. A Rakoncás szülők jóvoltából 
bőséges megvendégelés várt minden részt-
vevőre, melyért ezúton is köszönet jár. Ugyan-
csak köszönettel tartoznak a két együttes 
fenntartójának a Füleki Városi Művelődési Köz-
pontnak, továbbá a Besztercebányai Megyei Ön-
kormányzatnak, a Szlovák Köztársaság Kor-
mányhivatalának, valamint a Dometic cégnek, 
hogy anyagi támogatássukkal hozzájárultak 
munkájukhoz. Az együttes 54 táncosa és vezető-
ik ezúton kívánnak szeretetteljes, békés kará-
csonyt minden kedves szülőnek, egykori táncos-
nak, barátnak, pártolónak.

Varga Norbert, VMK

A Füleken működő Pastelka Gyermekotthon 
növendékei nevelőnőikkel cigány mulatsá-
got szerveztek októberben.
A gyermekek anyanyelvükön és szlovák 
nyelven is köszöntötték vendégeiket, kiket 
hagyományaiknak megfelelő módon vendé-
geltek meg. Saját maguk által készített roma 
étkekkel készültek, mint például a cigány 
hurka, lecsós haluska, cigány kenyér (bo-
dag) és hagyományos roma kelt tésztából ké-
szült kalács. Látogatóikat gazdag kultúrmű-
sorral is meglepték, ahol nem hiányozhatott 
a roma zene, tánc és ének. A felsorolt elemek 
a romák etnikai és kulturális identitásának 
legjellemzőbb megnyilvánulásai. A mulat-
ság tehát a roma tradicionális zene és a gaszt-
ronómiai különlegességek kóstolója jegyé-
ben zajlott.  

A Pastelka Gyermekotthon támogatja a roma 
gyermekek zenei tehetségét, amit maguk a 
növendékek is értékelnek. A hagyományos 
cigány tánc és ének színpadi feldolgozásával 
már nem egy nézőnek örömet szereztek 
régiónk különböző rendezvényein.

Schnelczer Ágnes, Horváth Izabella 
(Ford.: lsz)

A „Minden, amit
Fülekben szeretek“

képzőművészeti verseny értékelése
2016. 11. 15-én, 16,00 órakor a Művészeti 
Alapiskolában (Záhradnícka 2a) dr. Arda-
mica Zorán igazgató nyitott meg kiállítást a 
füleki gyermekek azon képzőművészeti al-
kotásaiból, melyekkel a Várossal közösen, 
a 770. évforduló alkalmából szervezett, 
Minden, amit Fülekben szeretek elnevezé-
sű versenyen vettek részt. A Kríž Tamás ve-
zette szakmai bíráló bizottság  által odaítélt 
díjakat dr. Agócs Attila polgármester úr 
adta át.

Az eredmények a következők: 

I. kategória: 
 1. nem került kiosztásra
 2. Martina Albertová
 3. nem került kiosztásra

II. kategória:
 1. Vaculčiak Jázmin
 2. Atlasová Alexandra,
  Lázárová Mariana
 3. Balog Ramona,
  Mihályová Veronika

Elismerésben részesült: Czene Szabolcs, 
Olšiaková Petra, Farkašová Sofia, Illés 
Panka, Kúdelová Mária, Krnáčová Natália, 
köszönőlevelet kapott a Štúr Utcai Óvoda, 
a Mocsáry Lajos Alapiskola, a II. Koháry 
István Alapiskola és a Papréti Alapiskola.

A füleki Művészeti Alapiskola ezennel 
meghívja a tisztelt közönséget tanulói Ka-
rácsonyi hangversenyére a Városi Műve-
lődési Központ színháztermébe 2016. 12. 
15-én, 16,00 órára és a tanulók Karácso-
nyi kiállítására a színházterem bejárati 
csarnokába. A kiállítás a koncert előtt és 
után néhány napig lesz megtekinthető.
Az iskola dolgozói egyúttal boldog és 
örömteli ünnepeket kívánnak minden di-
áknak, a szülőknek, a város intézménye-
inek és összes lakosának.

A „Minden, amit
Fülekben szeretek“

képzőművészeti verseny értékelése

A decemberi rendezvények az advent jegyé-
ben, az év legszebb ünnepének örömteli 
várakozásában telnek. Gyakran megesik a-
zonban velünk, hogy az ünnepvárásról meg-
feledkezünk, és a karácsony előtti időszak 
csak a nagy készülődések ideje, melyek vé-
gére fáradtak és csalódottak leszünk. Az ün-
nepek előtti hajszában mindnyájunknak időt 
kellene szakítania a pihenésre, a kikapcso-
lódásra, lelki dolgainkra. Próbáljunk meg 
legalább egy kis időre megállni, lassítani és 
elgondolkodni, tudatosítani, miről is szól a 
karácsony. Örömet, békességet, nyugalmat 
és reményeket jelent, vagy csak stresszt és 
hajszát? Szeretnénk arra emlékeztetni, hogy 
a készülődések adventi idejét a barátokkal, 
ismerősökkel való találkozásokra is ki kel-
lene használnunk, hogy együtt idézzük fel a 
gyermekkori emlékeket, közösen beszélges-
sünk múltról és jövőről.
Találkozás a barátokkal forralt bor vagy for-
ró puncs mellett, beszélgetések fahéj, szeg-
fűszeg, vanília, méz és citrom illatával kör-
belengve... Ez az, amit kínálunk Önöknek 
Karácsonyi puncs című rendezvényünkön 
2016. december 17-én, 14:00 órai kezdettel 
a füleki Pincesoron. A puncsot és a forralt 
bort a Pincesor Polgári Társulás tagjai szol-
gálják fel, akik szeretettel várják Önöket.

Pincesor PT

FÜLEK VÁROS
Dr. Agócs Attila polgármester által 

képviselve
pályázatot hirdet

az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai 
önkormányzatokról, illetve néhány törvény 
módosításáról és kiegészítéséről szóló 
többször módosított  Tt. 596/2003. törvény 4. § 
/1/ bek. és a közfeladatok ellátásáról szóló 
többször módosított Tt. 552/2003. sz. törvény 

5. § /3/ bek. rendelkezései értelmében

az alábbi szlovák tanítási nyelvű alapiskola 
igazgatói posztjára:

Základná škola, Farská lúka 
64/A, Fiľakovo.

A jelentkezési ívet a kötelező mellékletekkel 
együtt legkésőbb 2016. december 15-ig kérjük 
benyújtani. Közelebbi információk a város 
honlapján olvashatók: www.filakovo.sk.

Pályázati felhívás

A tavalyi sikeres rendezvény után a Füleki 
Vármúzeum alkalmazottai az idei adventi idő-
szakban is megrendezik a kézműves foglal-
kozással egybekötött karácsonyváró összejö-
vetelüket. 2016. december 16-án, 17:30 órá-
tól szeretettel várnak minden érdeklődőt a 
Városi Honismereti Múzeum udvarára, ahol a 
jó társaságon kívül molnárkalácssütés, forró 
tea, forralt bor, s a kézműves foglalkozás ke-
retében gyertyaöntés és karácsonyi díszek ké-
szítése várja a látogatókat. A legkisebbek 
ezen kívül feldíszíthetik a múzeum kará-
csonyfáját, valamint madárkalácsot készít-
hetnek a téli madáretetőkbe. Amennyiben 
még nem szereztek be minden karácsonyi a-
jándékot, vagy csupán szeretik az irodalmat, 
jöjjenek egy órával korábban, tehát 16:30-ra a 
Városi Könyvtárba, ahol Nagy Hajnal Csilla 
költőnő mutatja be első kötetét! Az írónő lo-
sonci származású, középiskolai tanulmányait 
azonban a Füleki Gimnáziumban végezte. A 
„Miért félünk az őrültektől“ című versesköte-
te idén ősszel jelent meg a Kalligram Kiadó-
nál. Beszélgetőtársa a könyv szerkesztője, Né-
meth Zoltán egyetemi oktató, író lesz. Mind-
két rendezvényre szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

Az FVM alkalmazottai

Kultúra
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Aj v novembri pokračovali všetky 
ligy na kolkárskych dráhach štadiónu FTC 
Fiľakovo aj u našich súperov vo všetkých 
ligách. Slovenská Extraliga má za sebou 10 
kôl jesennej časti a fiľakovské FTC KO „A“ 
je momentálne na 5.mieste tabuľky s počtom 
bodov 12, tak ako TJ Lokomotíva Vrútky 
pred nimi. Naše „B“ mužstvo je po 10 kolách 
1.ligy Východ priebežne na deviatom mieste, 
ale darí sa našej mládeži. Po ôsmych kolách 
1.ligy Dorast – Východ sa držia stále na čele 
súťaže, čo nás nesmierne teší. Týmto by som 
rád pozval všetkých našich fanúšikov a sym-
patizantov, aby si prišli pozrieť zaujímavý zá-
pas na našich domácich dráhach v sobotu 3. 
decembra, keď tu privítame kolkárov z 
Košíc. Presné čísla nájdete na webovej strán-
ke www.kolky.sk a zaujímavosti na našej 
stránke www.facebook.com/ftcko. Hodu 
zdar!

Ladislav Flachbart, KO FTC Fiľakovo

Plávanie je športom vo vodnom prostredí. 
Je to ideálna aktivita ako sa udržať fit a je 

vhodné pre každú vekovú kategóriu. 
Dieťa ním získa svalovú vytrvalosť, 
buduje si celkovú kondíciu a odbúrava 
stres. Žiakom našej ZŠ na Školskej ulici 

sme preto ponúkli plavecké kurzy v 
Mestskej plavárni v Salgótarjáne, kde sa 
im veľmi páčilo. Naši piataci a šiestaci 
úspešne absolvovali plavecký výcvik pre 
pokročilých. Pod vedením inštruktoriek 
plávania, ktorými boli naše skúsené 
p.učiteľky A. Szikorová, P. Farkašová, I. 
Korimová, S. Koroncziová a J. Sojková, 
sa všetky deti naučili plávať. Tie, ktoré už 
plávať vedeli, sa zdokonaľovali v 
plaveckej technike a trénovali aj skoky do 
vody. Tretiaci a štvrtáci sa zúčastnili 
plaveckého výcviku pre začiatočníkov. 
Upevnili si pocit radosti a odvahy vo 
vodnom prostredí, oboznámili sa s hrami 
vo vode a s plaveckými štýlmi kraul, prsia, 
znak. Na záver obdržali „mokré“ diplomy 
na pamiatku. Vďaka tejto aktivite si svoje 
plavecké zručnosti  zdokonalilo vyše 70  
žiakov našej školy.

Mgr. Diana Szabová
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„Tieto malé deti tak vyučujú, 
že ani nevedia, že sa učili, a 

celý čas trávia tak, že si myslia, 
že sa len hrali.“

(grófka Mária Terézia 
Brunswická)

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej or-
ganizácie pre predškolskú výchovu ( SV 
OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň 
materských škôl na Slovensku. Tento vý-
znamný deň, nie len pre materské školy, ale 
aj pre náš štát sa organizuje od roku 2015 kaž-
doročne 4. novembra.
Významným medzníkom v dejinách pred-
školskej pedagogiky na Slovensku sa stal dá-
tum 4. november 1829. V tento deň vznikla a 

bola založená v Banskej Bystrici prvá detská 
opatrovňa na území Slovenska. Jej zaklada-
teľkou bola grófka Mária Terézia Brunswic-
ká. Ďalším dôležitým medzníkom v sloven-
skom inštitucionálnom predpripárnom vzde-
lávaní bolo schválenie školského zákona v 
roku 2008, ktorým bola materská škola zara-
dená do sústavy škôl, aj keď jej absolvovanie 
nie je zo zákona povinné. Myšlienku Dňa ma-
terských škôl na Slovensku podporuje aj Sve-
tová organizácia pre predškolskú výchovu.
Tieto tri významné medzníky podnietili SV 
OMEP k myšlienke zvýrazniť význam, 
poslanie a opodstatnenosť materských škôl 
na Slovensku.
Aj naša materská škola na Štúrovej ulici vo 

Fiľakove podporila tento svoj deň aj v tomto 
roku rôznymi aktivitami – otvoreným dňom 
pre rodičov v materskej škole – „Ocko, ma-
mi, zahrajte sa s nami“ malými darčekmi a 
letáčikmi, ktoré 4. novembra rozdávali deti 
materskej školy v uliciach mesta, účasťou na 
odbornej konferencii v Hlohovci s názvom 
„Materská škola je pre všetky deti“ a výsta-
vou výtvarných prác detí, fotografií z každo-
denných aktivít detí v priestoroch materskej 
školy.
Dúfame, že sa Deň materských škôl na Slo-
vensku stane tradíciou a veríme, že každý rok 
sa nám podarí pripraviť také aktivity, ktorý-
mi dôstojným spôsobom podporíme, spropa-
gujeme a zdôrazníme nezastupiteľnosť inšti-
tucionálneho predprimárneho vzdelávania.

Helena Kecskemétiová, MŠ Štúrova

Týždeň pred jesennými prázdninami sa na ZŠ 
Farská lúka (slovenská) vo Fiľakove niesol v 
znamení Halloweenu. V pondelok 24.10. 
2016 sme odštartovali v školskom klube detí 
„Tekvicovú parádu“. Nadšení rodičia spolu 
so svojimi deťmi vytvárali tie najúžasnejšie 
tekvicové nádhery a zapojili sa tak do 
výzdoby na Halooween, ktorý sa konal v 
stredu 26.10.2016. Na našej škole sa kaž-
doročne pripravuje netradičný strašidelný 
deň. Ani tento rok nebol výnimkou a pedagó-
govia viedli vyučovanie „ v tajomných kom-
natách“, kde sa naše malé strašidielka a bo-

sorky učili novým poučkám. V školskom 
klube tomu nebolo inak, keďže pani vy-
chovávateľky pripravili pre deti krásnu 
výzdobu a veľa zábavy. Vyvrcholením bola 
popoludňajšia akcia, do ktorej sa mohli zapo-
jiť aj rodičia našich detí. Vojsť do straši-
delných priestorov nebolo len tak. Uvítanie v 
podobe horčicového chlebíka, komnaty so 
strašidelným príbehom, kreslenie so zavia-
zanými očami, viazanie šatiek na metlu, pre-
chod cez strašidelný tunel a strašidelná 
halloweenska pieseň to všetko mohli deti a 
rodičia v tento deň zažiť. Na záver sa posilnili 

pečenou tekvicou. Zlatým klincom dňa bol 
halloweensky sprievod mestom. 
Čo dodať na záver... tešíme sa o rok!

Mgr. Molnárová Zuzana, ZŠ Farská lúka

Az FTC és ellenfelei tekepályáin no-
vemberben is folytatódtak a küzdelmek vala-
mennyi ligában. Az FTC „A“ csapata 10 őszi for-
duló után az 5. helyet foglalja el a táblázatban. 
Csapatunk 12 ponttal zárt, azonos pontszámmal, 
mint az őt megelőző TJ Lokomotíva Vrútky. „B“ 
csapatunk 10 forduló után egyelőre a 9. helyet 
foglalja el az 1. Liga Keleti csoportjában. Az if-
júsági csapat is sikeres. Nagy örömünkre, a ser-
dülők 1. Liga Keleti csoportjának 8. fordulója 
után is vezetik a táblázatot. Ez alkalomból sze-
retném meghívni szurkolóinkat és szimpatizán-
sainkat, hogy látogassanak el az hazai pályán 
megrendezésre kerülő érdekesnek ígérkező Kas-
sával való megmérettetésre, amelyre 2016. de-
cember 3-án (szombaton) kerül sor. A részletes 
eredményeket a www.kolky.sk weboldalon, e-
gyéb érdekességeket pedig a
www.facebook.com/ftcko Facebook oldalun-
kon találhatják. Mindent bele!

Falchbart Ladislav,
az FTC Fülek tekecsapata (Ford.: lsz)

Školstvo

„… az élet is derűs iskola lesz” – folytathatnánk az idézetet. A füleki II. Koháry István 
Alapiskolában a tanévkezdés óta megállás nélkül zajlik az élet. Eseményt esemény 
követ, alsó és felső tagozaton egyaránt. Szeptember 20-án kisdiákjaink közlekedni 
tanultak a losonci közlekedési tanpályán, szept. 22-én pedig nyolcadikos és 
kilencedikes diákjainknak életre szóló élményben lehetett részük Budapesten, a 
délszláv származású, ausztrál születésű motivációs tréner, Nick Vujicic előadásán, aki 
arra tanít, hogy bármilyen gonddal is szembesüljünk az életben, soha ne adjuk fel!
Az októberi hónap – a tanulás mellett – kultúrával és sporteseményekkel telt: iskolánk 
diákjai részt vettek a VMK által szervezett színházi fesztivál előadásain, 
kilencedikeseink a Besztercebányai Állami Operaház előadását tekintették meg; a 3-5. 
évfolyamokon pedig időközben salgótarjáni úszótanfolyam keretében sajátították el 
diákjaink az úszás tudományát. A losonci Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola 
által hagyományosan évente megrendezett labdarúgótornán csapatunk az előkelő 2. 
helyezést érte el. A Rimaszombatban megrendezett BIOLIT vetélkedőn szintén 2. 
helyezést értünk el, és diákjaink a dunaszerdahelyi Országos Képzőművészeti 
Versenyen is képviselték iskolánkat. A legkisebbek sem maradtak esemény nélkül: az 
iskola nevelőtestülete és alsó tagozatos tantestülete töklámpás-délutánt szervezett, 
nagy sikerrel, valamint felavattuk elsőseinket is. Iskolánk vezetősége okt. 18–19-én a 
Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók I. Országos Konferenciáján képviselte 
intézményünket Búcson. 
A novemberi hónap a közösségi csapatépítés jegyében is telt: november 17. és 19. 
között az iskola tantestülete kirándulással egybekötött módszertani napon és tréningen 
vett részt Poprádon. 
Többféle pályázatban és együttműködésben is részt veszünk: a napokban 
együttműködési megállapodás jött létre intézményünk és a magyarországi székhelyű 
Tehetségeket Segítő Egyesület Kiváló Akkreditált Tehetségpont Salgótarján - Fülek 
Térségi Mentor Tehetségsegítő Tanács között, valamint iskolánk regisztrált 
Tehetségpontként a MATEHETSZ-nél "II. Koháry István Tehetségpont - Fülek" 
néven. 
Az élet természetesen december idején sem áll meg, a következő programokat 

tervezzük és kínáljuk: Mikulás-napi, majd Luca-napi 
ünnepség, részvétel a Füleki Karácsonyi Vásáron, módszertani 
nap, karácsonyi ünnepség. A táncos lábú, mulatni vágyó 
közönség pedig már fényesítheti cipőit a 2017. január 28-án 
megrendezésre kerülő XVII. Suli Bulira. 

A II. Koháry István AI közössége

„A korai nevelés a legfontosabb. 
Amit az ember gyermekként lát, az 

segíti egész életében, hogy a jó 
felé orientálódjék.”

(Brunszvik Teréz grófnő)

Az Oktatási Világszervezet az Óvodai Nevelé-
sért Szlovákiai Szervezete (SV OMEP) kezde-
ményezésére november 4-ét Szlovákiában az 
óvodák napjává nyilvánították.
Az óvodai nevelés történetében mérföldkövet 
jelent ez a nap, mivel Brunszvik Teréz magyar 
grófnő, a budai „Angyalkert” után, 1829. no-
vember 4-én Besztercebányán is megnyitotta el-
ső kisdedóvó intézetét. A reformkor nagy alakja 

saját vagyonából hozta létre intézeteit, s a ké-
sőbbiekben mindenét e nemes célra fordította.
Brunszvik Teréz intézeteinek újdonsága az 
volt, hogy míg korábban csak a 6-7 évesnél idő-
sebb gyermekek szervezett nevelésére gon-
doltak, ő ráirányította a figyelmet a kisebb 
gyermekekre és azok különleges igényeire.
Az óvodai intézményes nevelésben további ha-
tárkövet jelentett a 245/2008 számú Iskolatör-
vény jóváhagyása, mely az óvodát az iskola-
rendszerbe sorolta, bár nem tette kötelezővé a 
látogatását.
Az óvodai oktató-nevelő munka történetének e 
jelentős eseményei késztették az Oktatási 
Világszövetség Szlovákiai Szervezetét, hogy 
hangsúlyozza az óvodák fontos küldetését a 
gyermek sokoldalú fejlesztésében, valamint lét-

jogosultságát az intézményes nevelés hálózatá-
ban Szlovákiában.
Óvodánk, a Füleki Štúr Utcai  Óvoda a fenti 
gondolatot nyitott óvodai nappal – „Apa, anya, 
játsszunk együtt“, az óvodánkban lévő kiállí-
tással, mely a gyerekek alkotásain és fotóin ke-
resztül betekintést ad óvodánk életébe, kis 
ajándékokkal és a Galgócon megrendezett „Az 
óvoda minden gyermeké” című szakmai konfe-
rencián való részvétellel támogatja.
Reméljük, hogy az óvodák napja hagyománnyá 
válik, és hisszük, hogy rendezvényeinken 
keresztül hangsúlyozni tudjuk az intézményes 
nevelés fontosságát.

Kecskemétiová Helena,
Štúr Utcai Óvoda, Fülek

Hirdetés

Hatodik alkalommal került megrendezésre a 
Fülek környéki magyar gyermekek, immár 
hagyományosnak mondható, mesés-óvodás 
fesztiválja, az „Egyszer volt, hol nem volt…”.
A program lényege anyanyelvünk ápolása, 
irodalmi szintű gyakorlása, a gyermekek 
személyiségfejlesztése. Célja nem a versengés, 
hanem a szép magyar beszéd, bátor, magabiztos 
fellépés, találkozás, sikerélmény.
A rendezvény napja 2016. október 28-a, 
helyszíne a helyi Városi Művelődési Központ, 
fő támogatója a Pázmány Péter Alapítvány és a 
Sub Sole PT, védnöke a Štúr utcai óvoda, 
házigazdája a „Pintyőke” gyermekcsoport és az 
ötletgazda, Varga Judit volt. 
A felhívásra a rendezvényen hét óvoda – 
Losonc, Fülek: Daxner utca és Štúr utca, 
Nagydaróc, Gömörsíd, Csoma, Ragyolc – jelent 
meg, nyolc gyermekcsoporttal. 
A gyermekcsoportok a délelőtt folyamán tetszés 
szerint kiválasztott mesék, verses mesék 
dramatikus feldolgozásait, bábjátékokat, zenés 
mozgásos játékokat mutattak be. Lehetőséget 
kaptak a bemutatkozásra a tehetséges szólisták: 
mesemondók, versmondók, énekesek. A 
gyermekközönség nagy érdeklődéssel figyelte 
egymás előadását és lelkesen tapsolt. 

A gyermekek játékos előadását az SzMPSz 
képviseletében Hajnovics Gabriella, továbbá 
óvodapedagógusok szakértői csoportja kísérte 
figyelemmel. A kiértékelést követően minden 
csoport vezetője emléklapot, emléktárgyat, s 
minden gyermek ajándékot – kerámia angyalkát 
– kapott, a közösen eltöltött nap örömére. 
A közösen elfogyasztott ebéd után Burovincz La-
ura és Gáspár Angéla gyönyörű zenés irodalmi 
összeállítással koronázta meg a nap programját. 

Kecskemétiová Helena,
Štúr Utcai Óvoda, Fülek

Sport


