
Narodil sa 23.novembra 1909 v Rimavskej Sobote, je
�enatý, otcom 5 detí. Má devä� vnúèat a dve
pravnúèatá. Pre�il dve svetové vojny, prvú ako malý
chlapec, v druhej bojoval aj na ruskom fronte a dotia-
hol to na hodnos� kapitána. Po skonèení vojny sa vrátil
do Rimavskej Soboty, kde pôsobil ako uèite¾. Do
Fi¾akova pri�iel v roku 1952 a zaèal uèi� na Uèòovskej
�kole Kovosmaltu, od roku 1955 a� do svojho dôchod-
ku (1969) pôsobil ako uèite¾ na Základnej �kole s
vyuèovacím jazykom maïarským. Aktívne pôsobil v
rôznych organizáciách � Èervený krí�,  Zväzarm  a pod.

V mene vedenia mesta mu boli k jeho krásnemu
jubileu zablaho�ela� primátor mesta Jozef Agócs  a
èlenka zboru pre obèianske zále�itosti Kristína
Medeová. Do ïal�ích rokov prajeme pánovi Zagyimu
v�etko dobré, hlavne ve¾a zdravia a pohody v kruhu
svojej rodiny aj za na�u redakciu a na�ich èitate¾ov.

1909. november 23-án született Rimaszombatban,
nõs, öt gyermek édesapja. Kilenc unokája és két déd-
unokája van. Megélt két világháborút, az elsõt mint
kisfiú, a másodikban már az orosz fronton is harcolt,
egészen a századosi rangig vitte. A háború után visz-
szatért Rimaszombatba, ahol tanárként mûködött.
Fülekre 1952-ben költözött, és a Kovosmalt inasisko-
lájában kezdett tanítani. 1955-tõl egészen a nyugdíja-
zásáig  (1969) a Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskolá-
ban tevékenykedett. Több szervezet � Vöröskereszt,
Zväzarm, stb. � munkájába is aktívan bekapcsolódott.

A város vezetése nevében a szép kort megélt jubi-
lánst Agócs József polgármester és Mede Krisztina, a
Polgári Ügyek Testületének szakelõadója köszöntöt-
te. Zagyi Gyula tanár úrnak ezúton kíván további éle-
téhez jó egészséget és sok boldogságot hírlapunk
szerkesztõsége és minden kedves olvasónk.
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Az Idõsek Otthona (nyugdíjasotthon) ismét további szolgáltatásokkal
bõvült: szociális otthon és étkezde nyílott, és segélyszolgálat alakult az állandó
ápolásra szoruló személyeket gondozók részére. Jelen tevékenységekkel
együtt próbáljuk kielégíteni a szükségleteket a szociális szolgáltatások
területén Füleken és környékén a Tt. 448/2008. sz. törvény szerint.

Már több, mint négy hónapja, hogy az intézmény saját, a higiéniai elõírá-
soknak megfelelõ, modern technológiával felszerelt konyhája és étterme által
biztosítja az idõs lakók és a személyzet étkeztetését.

Az intézmény berendezése céljából pályázatot nyújtottunk be �A jelenkor
elvárásainak és a lakók szükségleteinek megfelelõ környezetben leélni életünk
alkonyát� címmel, amelynek keretein belül szerzõdést írtunk alá az SZK
Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériumával, és 10 783 � összeghez jutot-
tunk szabályozható ágyak megvásárlására a fekvõbeteg lakóink részére.

Egy másik sikeres pályázatunkkal sikerült a Losonci járás elsõ
szervezeteként megszereznünk a szociális üzem státusát, s ezáltal bebiztosí-
tottuk 12 hónapra a két szakácsunk bérezéséhez szükséges anyagiak 50 száza-
lékát, és hasonló feltételek között fogunk a jövõben intézményünkben alkal-
mazni további egészségügyi nõvéreket és ápolónõket is. Az üzemeltetéshez
szükséges további segítséget az önkéntes szolgáltatások és abszolvens prax
szervezése által biztosítottuk.

Nonprofit szervezetünk több olyan projektben is partneri szerepet vállalt,
amelyek az alkalmazottak továbbképzésére irányulnak, és további pályázatok
és programok kidolgozását is tervezi, hogy általuk tovább javíthassa az idõs
emberek életkörülményeit.

Intézményünk másik részének mûködtetéséhez nagyban hozzájárultak
városunk és környékünk egyes cégei is. Köszönet illeti Fülek város pol-
gármesterét, aki személyesen is angazsálta magát intézményünk több prob-
lémájának megoldásában, köszönettel tartozunk a város vezetésének, a
Losonci Munka-, Szociális és Családügyi Hivatalnak, az EKOLTECH cégnek és
vezetõinek, akik az otthon berendezésében voltak segítségünkre, a THORMA,
FESTAP, VPS, ZÓNA, TYGRAM cégeknek és további kisebb vállalatoknak és
vállalkozóknak, akik nélkül képtelenek lennénk megvalósítani elképzelésein-
ket az intézmény mûködtetése során. Sikeres mûködtünk együtt a gyógy-
szerek és egészségügyi segédeszközök forgalmazóival. Ennek köszönhetõen
hat szabályozható ágyhoz és további segédeszközökhöz jutottunk, amelyek
hiányában nem tudnánk a súlyos egészségkárosodásban szenvedõ lakóinkat
ellátni. Reméljük, hogy a jövõben is számíthatunk a segétségükre.

Ing. Veliká Mária
a Nefelejcs n.sz. igazgatónõje

Aktuális információk
a Nefelejcs. n.sz. által mûködtetett nyugdíjasotthonról

Zariadenie pre seniorov /Domov dôchodcov/ v súèasnosti roz�iruje svoje
kapacity o domov sociálnych slu�ieb, zariadenie opatrovate¾skej slu�by, od¾ahèo-
vaciu slu�bu a jedáleò. Týmito èinnos�ami bude pokrýva� potrebu sociálnych
slu�ieb v meste Fi¾akovo a okolí v súlade so zákonom è. 448/2008 Z.z. o sociál-
nych slu�bách. 

U� viac ako 4 mesiace zariadenie zabezpeèuje stravovanie seniorov a zamest-
nancov prostredníctvom vlastnej stravovacej prevádzky, ktorá je vybavená mo-
dernou technológiou v súlade s hygienickými normami. 

Za úèelom vnútorného vybavenia zariadenia sme vypracovali projekt �Pre�i�
jeseò �ivota v prostredí zodpovedajúcom po�iadavkám súèasnej doby a potrebám
klientov�, v rámci ktorého sme podpísaním zmluvy s Ministerstvom práce, sociál-
nych vecí a rodiny získali finanèné prostriedky v sume 10 783 � na zakúpenie
polohovate¾ných postelí pre le�iacich klientov. 

Ïal�ím úspe�ným projektom sa nám ako prvej organizácii v okrese Luèenec
podarilo získa� �tatút sociálneho podniku, prostredníctvom ktorého sme získali
prostriedky na úhradu 50% mzdy a odvodov pre 2 kuchárov na obdobie 12 mesia-
cov a za takýchto podmienok zamestnáme aj budúce zdravotné sestry a
o�etrovate¾ky v DSS. Ako zdroj financií na zakúpenie niektorých potrebných vecí
pre chod n.o. sme vyu�ili mo�nos�  organizovania dobrovo¾níckej slu�by a absol-
ventskej praxe. Organizácia sa zapája ako partner do realizácie projektov  v oblasti
vzdelávania zamestnancov a pripravuje ïal�ie projekty a programy na zve¾aïo-
vanie a zlep�ovanie podmienok �ivota seniorov. 

K tomu, aby sme mohli sprevádzkova� druhú èas� ná�ho zariadenia, prispeli
nemalou mierou aj firmy z mesta a okolia. Na�e poïakovanie patrí primátorovi
mesta Fi¾akovo, ktorý sa osobne zasadil za rie�enie viacerých problémov v zaria-
dení, vedeniu mesta Fi¾akovo,  UPSVaR Luèenec, firme EKOLTECH a jej vede-
niu ako dodávate¾ovi niektorých èastí vnútorného vybavenia, firmám THORMA,
FESTAP, VPS, ZÓNA, TYGRAM a ïal�ím men�ím prevádzkam a
podnikate¾om, bez pomoci ktorých by sme na�e predstavy o fungovaní zariadenia
nemohli naplni�. Osvedèila sa nám spolupráca s distribútormi liekov a zdravot-
ných pomôcok, prostredníctvom ktorých sme získali 6 polohovate¾ných postelí a
ïal�ích pomôcok, bez ktorých práca s �ZP obèanmi nie je mo�ná. Veríme, �e aj
v budúcnosti nájdeme priaznivú odozvu na na�u èinnos� v srdciach obèanov a pre-
vádzkovate¾ov firiem a spoloèností, ktorí prispejú rôznymi formami k rozvoju
na�ej organizácie.

Ing. Mária Veliká
riadite¾ka Nezábudka, n.o.

Aktuálne informácie
zo zariadenia pre seniorov �Nezábudka, n.o.

Gratulálunk!
Életének kerek évfordulóját � 100. születésnapját � ünnepelte

novemberben Fülek legidõsebb polgára, Zagyi Gyula.

Blaho�eláme!
Vzácne okrúhle výroèie � 100.narodeniny � oslávil v novembri

najstar�í obyvate¾ Fi¾akova  pán Július Zagyi.



FÜLEKI HÍRLAP2.FIL�AKOVSKÉ ZVESTI

A Fülek Város és az Oppidum Fileck Polgári Társulás által a legszebb
elõkert és erkély címért meghirdetett verseny kiértékelésére a Füleki Városi
Képviselõ-testület szeptemberi ülésen került sor.

� oppidum�

Az utca éke
Vyhodnotenie sú�a�e vyhláseného Mestom Fi¾akovo a obèianskym

zdru�ením Oppidum Fileck o najkraj�iu predzáhradku a najkraj�í balkón
sa uskutoènilo na septembrovom zasadnutí Mestského zastupite¾stva vo
Fi¾akove.                                                                           �oppidum�

Cenu primátora získali
A Polgármester díját kapták

1. kategória: balkón a okno / erkély és ablak
a) Hroncová Mária (1.mája 15) �obytný 

dom / lakóház
b) Libiaková Marta (Jáno�íkova 3)

rodinný dom / családi ház

2. kategória: kvetinová a okrasná záhrada obytného domu
lakóház elõtti virágoskert és kiskert

Vitéz Aladár a/és Bogdáòová �arolta (Farská lúka 56)

3. kategória: kvetinová a okrasná záhrada rodinného domu
családi ház elõtti virágoskert és kiskert

Kováè Marian (Bartóka 1)  

Ceny udelené OZ Oppidum Fileck 
Az Oppidum Fileck PT díjjazottjai

1. miesto / 1.hely: 
Kováè Zoltán (Fialková 4), 2.miesto 
2.hely: 
Kó�iková Irena (Filaková 13), 3.miesto
3.hely: 
Ing. Balog Alexander (Dru�stevná 16), 
mimoriadná cena

Különdíj: 
�uppenová Mária (Dru�stevná 8).

Klenot ulice

Ágoston Tibor gimnáziumi tanár 1929. 12. 13�án született a Lo-
sonc melletti Miksi községben. 1940 és 1944 között a losonci ma-
gyar gimnázium diákja volt, de tanulmányait a háború miatt fél-
be kellett szakítania. Az 1948-1951-es idõszakban a füleki gépésze-
ti szakközépiskolát látogatta, majd 1952-ben a kassai gépészeti
ipariskolában érettségizett. 1954-1958 között földrajzot és történel-
met tanult a pozsonyi Pedagógiai Fõiskolán. 1964-tõl 1969-ig
továbbképezte magát a budapesti ELTE Bölcsészettudományi Ka-
ra történelem szakán. 1948-1961 között a füleki Kovosmaltban zo-

máncozott edények sablonjait készítette. 1961-tõl 1991-ig a füleki magyar gim-
názium tanára volt. Ágoston Tibor 1994.1.8-án hunyt el Losoncon. A füleki te-
metõben helyezték örök nyugalomra.

A füleki magyar gimnáziumban földrajzot és történelmet tanított. Mind a
tanári karban, mind a diákok körében a kedvelt tanárok közé tartozott. Szi-
gorú volt, de a gyengébb tanulókat is meg tudta tanítani. Gyakran készített
fel szavalókat is az iskolában és a városban szervezett különféle programok-
ra. Gazdag társadalmi életet élt, részt vállalt a füleki városháza által szerve-
zett kultúraktivitásokból is. Egy ideig a város krónikáját is vezette. Hosszú
évekig tagja volt a füleki férfi énekkarnak is, tenor énekes volt. Akkoriban a
kórusnak 40 tagja is volt, Csaba Miklós és Fehér Miklós vezetésével mûkö-
dött. Képzõmûvészként is ismert volt, az olajfestés technikáját alkalmazta.
Legkedveltebb témája Fülek volt.. 1993-ban, amikor megnyitották a nagykö-
zönség elõtt a füleki várat, idegenvezetõsködve magyarázta az oda látogatók-
nak a vár történetét. Életének utolsó pillanatáig aktívan tevékenykedett.

A halál váratlanul és hirtelenül ragadta el, szívinfarktusban hunyt el a lo-
sonci kórházban. Ágoston Tibor alkotó és kultivált életet élt, embertársaival
barátságos és kedves volt, mindig akadt egy jó szava, kerülte a konfliktuso-
kat. Tisztelegjünk emlékezete elõtt ezzel a rövidke írással is, amely a neje,
Ágoston Magdaléna segítségével íródott.                     PhDr. Mihály Franti�ek

Emlékezünk:       Ágoston Tibor
Gymnaziálny profesor Tibor Ágoston sa narodil 13. 12. 1929 v

Miku�ovciach pri Luèenci. V r. 1940-44 �tudoval na maïarskom
gymnáziu v Luèenci, ktoré v�ak v dôsledku vojnových udalostí
nedokonèil. V r. 1948-51 nav�tevoval SP� strojnícku vo Fi¾akove,
no maturoval v r. 1952 na SP� strojníckej v Ko�iciach. V r. 1954-
58 �tudoval zemepis a dejepis na Vy��ej pedagogickej �kole v
Bratislave. Svoju kvalifikáciu si v r. 1964-69 roz�íril �túdiom
dejepisu na Filozofickej fakulte ELTE v Budape�ti. V r. 1948-61
pôsobil ako tvorca rôznych �ablón na smaltovaný riad v
Kovosmalte Fi¾akovo. V r. 1961-91 bol stredo�kolským uèite¾om
na Gymnáziu s vyuèovacím jazykom maïarským vo Fi¾akove. Tibor Ágoston
zomrel 8. 1. 1994 v Luèenci, pochovaný je vo Fi¾akove.  

Na fi¾akovskom gymnáziu s vyuèovacím jazykom maïarským vyuèoval
predmety zemepis a dejepis. V pedagogickom zbore a rovnako aj medzi �tu-
dentmi po�íval poves� ob¾úbeného profesora. Bol prísny, no vedel nauèi� aj
slab�ích �iakov. �tudentov èasto pripravoval ako recitátorov na rôzne kultúrne
programy �koly èi mesta. �il bohatým spoloèenským �ivotom, vyvíjal roz-
manitú èinnos� aj v rámci kultúrnych aktivít Mestského úradu Fi¾akovo. Istý
èas bol aj kronikárom mesta. Bol dlhoroèným èlenom Mu�ského speváckeho
zboru vo Fi¾akove, spieval tenorový part. V tom èase mal spevokol aj 40 èle-
nov, jeho dirigentmi boli Mikulá� Csaba a Miklós Fehér. Venoval sa aj výt-
varnej èinnosti, ma¾oval olejom. Jeho najob¾úbenej�ou témou boli krásy
Fi¾akova. V r. 1993, keï sa pre verejnos� sprístupnil opravený hrad, s ob¾ubou
tam sprevádzal náv�tevníkov a podával im odborný výklad o histórii hradu. Bol
aktívny a� do posledných chví¾ svojho �ivota. 

Smr� si pre neho pri�la neèakane a náhle, zomrel na infarkt v luèenskej
nemocnici. Tibor Ágoston �il tvorivo a kultivovane, k ¾uïom bol priate¾ský a
milý, v�dy mal poruke pekné slovo, vyhýbal sa konfliktom. Pripomeòme si ho
preto aj týmto krátkym èlánkom, ku ktorému mi podklady poskytla jeho
man�elka pani Magdaléna Ágostonová.                     PhDr. Franti�ek  Mihály

Pripomíname:      Tibor Ágoston
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�Diszkriminációmentes klub�
megnevezéssel valósult meg
2009.11.18-án Füleken az a rendez-
vény, amelyen a két helyi középis-
kola, a szakközépiskola és a gimná-
zium tanulói vettek részt. Az aktivi-
tás A diszkrimináció, rasszizmus,
xenofóbia különféle formáinak és
az intolerancia további megnyilat-
kozásainak megelõzésére irányuló
akciós tervezeten belül került meg-
rendezésre. Lehotský Juraj �Vak

szerelmek� címû filmjének megte-
kintése után a tanulók az emberi
jogokról, a diszkriminációról és az
antidiszkriminációs törvényrõl be-
szélgettek. A résztvevõket fõleg az
aktivitás kötetlen jellege ragadta
meg, s ugyanakkor szívesen egyez-
tették nézeteiket a pozsonyi Embe-
ri Jogok Szlovák Nemzetközi Köz-
pontja és annak rimaszombati regi-
onális irodája dolgozóival.

Mgr. Kosková Andrea

�Diszkriminációmentes klub�
Dòa 18.11.2009 sa vo Fi¾akove

uskutoènila vzdelávacia aktivita s
názvom �Nediskriminaèný klub�.
Zúèastnili sa jej �tudenti Zdru�enej
strednej odbornej �koly a
Gymnázia vo Fi¾akove. Aktivita
bola realizovaná v rámci Akèného
plánu predchádzania v�etkým for-
mám diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie a ostatných prejavov
intolerancie. �tudenti mali
mo�nos� vidie� film �Slepé lásky�

autora Juraja Lehotského a diskuto-
va� o ¾udských právach, diskri-
minácii a o antidiskriminaènom
zákone. Úèastníci ocenili najmä
neformálny charakter aktivity a
mo�nos� vyjadrova� a konfronto-
va� svoje názory s rovesníkmi a
pracovníkmi Slovenského národ-
ného strediska pre ¾udské práva v
Bratislave a jeho regionálnej
kancelárie v Rimavskej Sobote.

Mgr. Andrea Kosková

�Nediskriminaèný klub�

A Füleki Városi Rendõr-
ségnek sikerült 2009 ok-
tóberének végén elfog-
nia egy rimaszombati
tolvajbandát, amely fõ-
leg bolti lopásokra és

pénztárcalopásokra speci-
alizálódott. A lopásokat még

október elején kezdték el, amikor
az egyik üzletben tetten érte õket
az elárusítónõ, akinek � miközben
megpróbálta megakadályozni,
hogy elmeneküljenek � eltörték a
kezét. 

Három hét elteltével ismét visz-
szatértek a városba, hogy megint
bolti lopásokkal próbálkozzanak.
Akkor azonban már figyelte õket a
városi rendõrség a biztonsági ka-
merarendszer segítségével, és iga-
zoltatásukra is sor került, s ezáltal
meghiúsult az igyekezetük. Ennek

ellenére öt nap múlva ismét vissza-
jöttek Fülekre. Ez alkalommal a
rendelõintézetben próbáltak sze-
rencsét, ahol sikerült is egy pénz-
tárcát ellopniuk. A második lopás
közben lettek tetten érve, és meg-
próbáltak elmenekülni. Mivel a vá-
rosi rendõrök már tudták, hogy egy
piros színû Dacia személykocsival
közlekednek, sikerült õket még a
város területén feltartóztatniuk. Ezt
követõen átadták õket a Füleki
Rendõrkapitányság embereinek.
Az egyik tettest még aznap megvá-
dolták lopás és testi sértés bûntette
miatt. 

Ez évben ez már a második eset
volt, amikor a városi rendõrség
olyan szervezett bûnözõbandát
leplezett le, amely személyek ellen
elkövetett lopásokkal próbálkozott.

-városi rendõrkapitány-

A városi rendõrség krónikája
Mestskej  polícii vo Fi¾akove sa

podarilo koncom mesiaca október
2009 zadr�a� skupinu zlodejov z
Rimavskej Soboty, ktorá sa zame-
riavala na kráde�e v predajniach,
ako aj na kráde�e peòa�eniek.
Kráde�e vykonávali od zaèiatku
mesiaca októbra, kedy boli v jed-
nom obchode prichytení predavaè-
kou. Keï sa im sna�ila zabráni� pri
úteku z predajne zlomili jej pri tom
ruku. 

Po troch tý�dòoch sa zase vrátili
do mesta, opätovne skú�ali ��astie
po predajniach, av�ak u� vtedy boli
pozorovaní mestským
kamerovým systémom a v
ïal�om ich pokú�aní im bolo
zabránené príslu�níkmi MsP, ktorí
ich kontrolovali. Napriek tejto
kontrole sa po 5 dòoch znovu
vrátili do mesta a skú�ali ���astie�

na Poliklinike, kde sa im aj
podarilo odcudzi� jednu
peòa�enku, av�ak pri
druhej kráde�i boli
prichytení, prièom sa
dali na útek. Keï�e sa
vedelo, �e  sa pohybujú
na vozidle èervenej farby zn.
Dacia, rýchlym zásahom prí-
slu�níkov MsP boli zadr�aní e�te
priamo v meste. Zároveò boli  na
mieste odovzdaní príslu�níkom
Obvodného oddelenia PZ vo
Fi¾akove. Hlavný páchate¾ bol
e�te v ten istý deò obvinený z
trestných èinov kráde�e a
ublí�enia na zdraví. V tomto roku
je to u� druhý prípad, kedy sa
podarilo zadr�a� organizovanú
skupinou zlodejov, ktorá sa zame-
riavala na kráde�e na osobách.

-náèelník MP-

Kronika mestskej polície

A papréti szlovák alapiskola
már negyedik alkalommal kap-
csolódott be az iskolakönyvtár leg-
érdekesebb rendezvényéért folyta-
tott országos versenybe, amelynek
védnöke Mikolaj Ján, az SZK Kor-
mányának alelnöke és oktatási mi-
niszter volt. A verseny ez évben a
�Nagy kép � a legérdekesebb törté-
net színpadi megjelenítése� téma-
körben zajlott.

Az idén végre eljött a várva várt
siker, és az iskola szlovákiai vi-
szonylatban a harmadik helyen
végzett. Ennek köszönhetõen az is-
kola könyvtára 664 � (20 000 SK)
értékû könyvvel gazdagodhat. Kö-
szönet illeti Mgr. Mráz Edita tanár-
nõt a kiváló ötletért, de a többi tanárt
is, akik a tanulókat felkészítették az
akcióra.   Mgr. Wágnerová Ildikó

az iskola igazgatója

Iskolakönyvtárak nemzetközi napja
Základná �kola Farská lúka

64/A sa u� �tvrtý rok sa zúèastnila
celoslovenskej sú�a�e o najzaují-
mavej�ie podujatie �kolskej
kni�nice, ktorá sa koná pod zá�ti-
tou podpredsedu vlády a ministra
�kolstva Jána Mikolaja.
Tohtoroènou témou bolo: Ve¾ký
obraz � divadelné stvárnenie najza-
ujímavej�ieho príbehu. V tomto
roku sa dostavil koneène vytú�ený

úspech a �kola sa umiestnila v
rámci Slovenska na 3. mieste.
Vyhrali knihy v hodnote 664 � 
(20 000 Sk), ktorými obohatia
svoju �kolskú kni�nicu. Vïaka
patrí za nápad p. Mgr. Edite
Mrázovej, ale aj v�etkým vyuèu-
júcim, pod vedením ktorých sa
�iaci na túto akciu pripravovali.

Mgr. Ildikó Wágnerová
riadite¾ka �koly

Medzinárodný deò �kolských kni�níc

A Füleki Mûvészeti Alapiskola mellett mûködõ �Ifjú Mûvész� Polgári Társu-
lás sikeresen vett részt a Besztercebányai Megyei Önkormányzat �Haladó
információs-kommunikációs technológiák a mûvészeti oktatásban� elneve-
zésû projektjében. A társaság 1 200 � összegû támogatásban részesült, ame-
lyet kiegészítve saját pénzeszközeivel hat szabadalmazott fejlett grafikus
program megvásárlására fordított a képzõmûvészeti és zenei tagozaton fo-
lyó oktatás modernizálása érdekében. Köszönjük!                          �im mai�

Obèianske zdru�enie �Mladý umelec� pri Základnej umeleckej �kole vo
Fi¾akove sa úspe�ne zapojilo do projektu Banskobystrického samosprávneho
kraja pod názvom �Pokrokové informaèno-komunikaèné technológie pre
umelecké vzdelávanie�. Zdru�enie získalo finanènú dotáciu vo vý�ke 1200 �, za
ktorú s prispením vlastných finanèných prostriedkov zakúpilo 6 licencií
vyspelých grafických programov na výuèbu vo výtvarnom a hudobnom odbore.
V mene �iakov a pedagógov �koly u� len dodávame � ïakujeme!      -mu zu�-

Sikeres pályázatÚspe�ný projekt



12.01. Nevelõkoncert alapiskolásoknak
8.30 óra. Helyszín: Városi Mûvelõdési Központ, szervezõ: AI

12.05. �Az ajándék gésa� vígjáték 2 részben a budapesti Körúti Színház
elõadásában
18.00 óra. Helyszín: Városi Mûvelõdési Központ, szervezõ: VMK

12.06. Karácsonyi mûsor
14.00 óra. Helyszín: Klub Kultúrház,  szervezõ: Matica slovenská Háza

12.09. Mikulásest
15.00 óra. Helyszín: Városi Mûvelõdési Központ,  
Szervezõ: Nyugdíjasok Egyesülete

12.11. Pénteki randevú - beszélgetés városunk személyiségeivel 
Téma: A környezetvédelem, vendég: Mgr. Balázs Csaba
16.00 óra. Helyszín: Városi Könyvtár,  szervezõ: VMK-Könyvtár

12.12. Örvendezzünk! - ünnepváró mûsor
15.00 óra. Helyszín: Városi Mûvelõdési Központ, 
Szervezõ: Csemadok h.sz.

12.20. Adventi  ünnepi hangverseny
18.00 óra. Helyszín: Városi Mûvelõdési Központ, 
szervezõ: Melódia PT

12.31. Szilveszteri mulatság
19.00 óra. Helyszín: Városi Mûvelõdési Központ, szervezõ: VMK

Mûsorajánló
01.12. Výchovný koncert pre �iakov Z�

8.30 hod. Miesto: Mestské kultúrne stredisko,  organizátor Z� 
05.12. Komédia v dvoch dejstvách : �Gej�a do daru� v podaní divadla

Körúti Színház z Budape�ti
18.00 hod. Miesto: Mestské kultúrne stredisko, organizátor: MsKS

06.12. Vianoèný program
14.00 hod. Miesto: Dom kultúry - KLUB, organizátor: Dom Matice
slovenskej

09.12. Mikulá�sky  veèierok
15.00 hod. Miesto: Mestské kultúrne stredisko,  organizátor: Jednota
dôchodcov

11.12. Kni�nièné piatky - posedenie pri káve s osobnos�ou mesta 
Téma: Ochrana �ivotného prostredia,  hos�: Mgr. Csaba Balázs
16.00 hod. Miesto: Mestská kni�nica, organizátor: MsKS - Kni�nica

12.12. Radujme sa! - vianoèný program
15.00 hod. Miesto: Mestské kultúrne stredisko, organizátor: OZ
Csemadok

20.12. Adventný koncert
18.00 hod. Miesto: Mestské kultúrne stredisko,  organizátor: OZ Melódia

31.12. Silvestrovská zábava
19.00 hod. Miesto: Mestské kultúrne stredisko,  organizátor: MsKS

Ponuka programov

A Vármúzeum szeretettel meghívja Önöket a
Fából faragott csoda (Népi faragók Dél-Szlová-
kiában � válogatás a SZNM � Szlovákiai Magyar
Kultúra Múzeuma gyûjteményébõl. A tíz alkotó
között három füleki � Albert István, Lipcsei
László és Kovács Zoltán � is van.) és A fa lelke
(Kovács Zoltán és Kovács Róbert  helyi fafara-
gók faragványai) címû kettõs kiállításra.

A kiállítás a Városi Honismereti Múzeumban
(Fõ utca) 2010. január 22-ig tekinthetõ meg.

Vármúzeum
Vás srdeène pozýva na dvojvýstavu Krása

zrodená z dreva (¼udoví rezbári na ju�nom
Slovensku � výber zo zbierok SNM � Múzea
kultúry Maïarov na Slovensku. Medzi autormi
sú aj 3 Fi¾akovèania � István Albert, László
Lipcsei a Zoltán Kovács.) a Du�a dreva
(Rezbárska tvorba miestnych autorov Zoltána
Kovácsa a Róberta Kovácsa) .

Expozícia oboch výstav je sprístupnená v
Mestskom vlastivednom múzeu na Hlavnej
ulici do 22. januára 2010.

Hradné múzeum

2009.10.27-én és 28-án zajlott az alap- és középiskolások sakkbajnok-
ságának Losonc körzeti versenye. A serdülõ fiúk kategóriájában Ádám
Tamás, a füleki gimnázium 3. a osztályos tanulója egymás után immár
harmadszor végzett az elsõ helyen. A lányok kategóriájában ugyancsak
füleki gimnazisták szerepeltek a legjobban, az elsõ Kolpáková Zuzana
(2.c), a második helyezett pedig Gyurgyíková Mária (1. d) lett.

A tanuló kategóriában Csernok László, az Ifjúság utcai magyar taní-
tási nyelvû alapiskola tanulója végzett az elsõ helyen. A lányok kate-

góriájában az alábbi sorrend alakult ki: 1. a
füleki Gáliková Nina, a losonci 8-éves ma-
gángimnázium tanulója, 2. Gyetvai Zsófia,
Ifjúság utcai alapiskola, 3. Vassová Andrea,
papréti alaiskola. A nevezettek mindegyike a
füleki FTC sakk-klub tagja.

2009.11.26-án a füleki gimnázium aulájá-
ban került megrendezésre az alap- és középis-
kolások sakkbajnoksága, amelyen a Beszter-
cebányai kerület több mint 60 fiatal sakkozó-
ja vett részt. Kiváló eredményt ért el Ádám Ta-
más, a füleki gimnázium 3. a osztályos diákja,
aki megszerezte a BB kerület bajnoka címet,
és ezáltal továbbjutott a liptószentmiklósi or-
szágos döntõbe.                        Mgr. Klein Peter

Fiatal sakkozóink sikerei
V dòoch  27. - 28.10.2009 sa uskutoènili Majstrovstvá základných a stred-

ných �kôl obvodu Luèenec jednotlivcov v �achu. V kategórii dorastencov
1.miesto u� tretí krát za sebou získal Tomá� Ádám - �iak 3.A triedy
fi¾akovského gymnázia. V kategórii dorasteniek bola prvá Zuzana
Kolpáková z  2.C a na druhom mieste sa umiestnila Mária Gyurgyíková z 1.D
tie� z Gymnázia Fi¾akovo.

V kategórii �iakov prvý  skonèil Ladislav Csernok zo Z� Mláde�nícka s
vyuèovacím jazykom maïarským. V kategórii �iaèok bolo poradie  nasledovné:
1. Nina Gáliková (Fi¾akovèanka)  zo Súkromného
8-roèného Gymnázia v Luèenci, 2. Zsófia
Gyetvaiová, Z� Mláde�nícka Fi¾akovo, 3. Andrea
Vassová Z� Fi¾akovo Farská lúka. V�etci menovaní
sú èlenmi �achového klubu FTC Fi¾akovo.

Dòa 26.11.2009 sa uskutoènili v aule Gymnázia
vo Fi¾akove Majstrovstvá �achu Z� a S�.

V �tyroch turnajoch sú�a�ilo viac ako 60
�achistov a �achistiek z celého Banskobystrického
kraja. Skvelý historický úspech dosiahol Tomá�
Ádám, �iak 3.A triedy Gymnázia vo Fi¾akove,
ktorý sa stal majstrom BB kraja a tým si
zabezpeèil aj priamy postup na Majstrovstvá
Slovenska do Liptovského Mikulá�a.

Mgr.Peter Klein

Úspechy mladých �achistov
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