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Önkormányzati  választások  
városunkban

S z l o v á k i á b a n  2 0 1 4 .  n o v e m b e r  1 5 - é n 
polgármestereket és önkormányzati képviselőket 
választottak. A választások eredményeit bizonyára 
mindnyájan ismerik. A füleki önkormányzati 
választásokról a számok tükrében kicsit bővebben  az 
alábbiakban olvashatnak. A választók jegyzékében 
Füleken  2014.11.15-hez  8199 választásra jogosult 
polgár szerepelt a nyilvántartásban. Mindezen 
polgárok a választások napjáig betöltötték 18. 
életévüket.  A választáson 3864-en vettek részt, ami 
47,12 %-os résztvételnek felel meg. (A szlovákiai 
résztvételi átlagtól  1,2%-kal maradt el.)
Fülek polgármesterének Mgr. Agócs Attila PhD. 
független jelölt  lett megválasztva, aki 1273 
szavazattal  nyerte meg a választást.  Mgr. Szvorák 
Zsuzsanna 1144 szavazatot kapott, JUDr. Jaromír 
Kaličiak 844 szavazatot, Balog Zoltán pedig 519 
szavazatot kaptak. 
A 15 városi képviselői székért 75 képviselőjelölt 
mérettette meg magát 3 választó körzetben.  
Mindhárom választó körzetben 5 képviselő szerzett 
mandátumot. Az első választási körzetben: Ing Fehér 
László (461 szavazat), Szakó László (359 szavazat), 
Cirbus Vladimír (339 szavazat), Ing. Róbert Belko 
(336 szavazat) és Czupper Tibor (314 szavazat). A 
második választási körzetben:  Eibner Róbert (521 
szavazat), Tankina József (459 szavazat), Ing. 
Kerekes László (423 szavazat), Orosz Margit (331 
szavazat), Mgr. Visnyai Attila (325 szavazat). A 
harmadik választási körzetben:  Mgr. Szvorák 
Zsuzsanna (468 szavazat), Anderko Zoltán (364 
szavazat), Kelemen Erik (325 szavazat), Ing. Mák 
Dávid (254 szavazat) és PeaDr. Tankina Tóth Tímea 
(251 szavazat). 
A politiaki pártok közül a füleki önkormányzatban  8 
képviselői helyet szerzett a Most-Híd párt, 4 hely 
jutott az MKP-nek, 1 helyet kapott a SMER-SD, 
ket ten  pedig  függet lenként  ju to t tak  be  a 
képviselőtestületbe. 
A Városi Választási Bizottság  megállapítása szerint 
a választások nyugodt légkörben zajlottak, csupán 
egy bejelentés érkezett a moratórium megsértése 
végett. A képviselők és a polgármester november 24-
én átvehették a megválasztásukat igazoló 
okmányokat. Az alakuló ünnepi képviselőtestületi 
ülésre 2014.december 15-én kerül sor, ahol az ünnepi 
eskütétel után az új polgármester és a képviselők 
megkezdik munkájukat.

A Szlovák Kulturális Minisztérium 
támogatása a várra

Fülek Város polgármestere 2014. november 5-én aláírta a 
SzKM támogatási szerződését, melynek célja a kulturális 
örökség megóvása, felújítása és fejlesztése. Az állami 
kincstárból származó összeg, 5 000 EUR, Fülek Várának 
állagmegőrzését, pontosabban annak előkészítését 
szolgálja.

A támogatásból elkészül majd az állami műemlék 
állapotfelmérése, műszaki véleményezése, javaslatok és 
építészeti-, faltörténeti kutatás az összegnek megfelelő 
léptékben. Fülek Város köteles a támogatást felhasználni 
2015. március 31-ig. A pályázat teljes költségvetése 5 422 
EUR.

Anderko Erika, Stratégiai és Fejlesztési Alosztály,
Városi Hivatal

A  Nefelejcs n.sz. megvédte  a menedzser-
minőségi  rendszerét

A menedzser-minőségi rendszert a szervezet 2011-ben 
vezette be, amely kötelezi a nonprofit szervezetet, hogy a 
szociális szolgáltatásoknál növelje hatékonyságát és  a 
minőséget. A rendszer része a belső ellenőrzés, amelyet 
képzett menedzserek végeznek el, valamint a szervezet 
munkatársai. Egyszer évente egy erre szakosodott 
független szervezet is végez könyvvizsgálatot, az ún. 
auditot. A certifikációt is rendszeresen fel kell újítani, 
amely egy független szervezet mélyreható vizsgálatából 
áll, melynek alapján eldöntik, hogy a szervezetben mekorra 
volt a fejlődés, vagy a stagnálás. Egy ilyen vizsgálatot 
végzett a nonprofit szervezetnél egy besztercebányai 
illetőségű ellenőrző szervezet, amely a szociális intézmény 
menedzser- minőségi rendszerét hibátlannak találta. A 
szociális szolgáltatások területén a nyugdíjasok 
egészségügyi ellátása , a fogyatékkal élők ellátása az 
előírások szerint zajlott ,  a nonprofit  szervezet 
munkatársainak szakmai felkészültsége az előírásoknak és 
a nyugdíjasok igényeinek megfelelőnek bizonyult. A 
minőségi munkában sem találtak az ellenőrök kifogásolni 
valót.  A szolgáltatások bővítésével  a fogyatékkal élők 
életminőségét javították, s egyre többen használják ki  pl. a  
nyugdíjasok, ill. a betegek a kedvezményes szállítási 
lehetőségeket. Október az idősek iránti tisztelet hónapja 
volt, ebből az alkalomból több színvonalas rendezvényt 
szerveztek a bentlakóknak. Ilyen rendezvények közé 
tartozott a helyi óvodák és alapiskolák műsora, a Melódia 
Nőikar és a Férfikar fellépése is, valamint közös vacsorák 
szervezése az otthon munkatársaival és a bizottsági 
tagokkal.                                                            
                           Ing. Mária Veliká, a Nefelejcs n.sz. igazgatója
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Vezetett gyalogtúra Kalonda Mucsény

Több, mint 40 résztvevője volt a Novohrad-Nógrád Geopark 
J.SZ.T. és a füleki Nógrádi Turisztikai és Információs Központ 
által, 2014. október 18-án szervezett gyalogtúrának. Az útvonal 
különlegessége az volt, hogy részben a jelzett turistaútvonalak 
által eddig még nem érintett területeken haladt keresztül. 
Konkrétan ez a Kalonda mellett Bujár ill. a Mucsény melletti 
„Piešňa” völgyet jelentette. Annak ellenére, hogy az útvonal 
„közepes erősségű” volt, megtételét jelentősen megnehezítette a 
korábbi napok esős időjárása. Az útvonal részét képezte 
Kalondán a közelmúltban átadott  „Mocsolya” park 
megtekintése, melyet Papp Sándor, a Pro Kalondiensis Polgári 
Társulás elnöke mutatott be. A bujári völgyben az oldalán előtűnő 
homokrétegek és falak mellett olykor fellelhetőek az alsó miocén 
korszakból származó fák megkövesedett maradványai is. A 
terület mintegy folytatása az ismert ipolytarnóci területnek. 
Érdekesek és látványosak azok a homokkőfalak, melyek a 
Mucsény melletti „piešňa” völgyet jellemzik. Ennek a 
meglátogatásával kapcsolatban jegyezte meg a túra vezetője 
RNDr. Jozef Klinda, az environmentalisztika jeles személyisége, 
a Novohrad-Nógrád Geopark J.SZ.T. tiszteletbeli elnöke: A 
völgy meglátogatása úttörő jelentőségű, magas fokú dicséret 
illeti a résztvevőket, elsősorban a tanulókat és diákokat, hogy 
megbirkóztak a túra ezen szakaszával. A völgyet első ízben 
látogatták meg vezetett túra keretében.

Puntigán József
Novohrad-Nógrád Geopark J.SZ.T irodavezetője

Kedves állatbarátok!

Mint már arról beszámoltunk, a Boldog Mancsok Polgári 
Társulás telket vásárolt új állatmenhely építésére, ide szeretnénk 
áthelyezni a karantén állomást is. Az utóbbi 3 hónapban 
brigádmunkák keretében kitisztítottuk a telket, bekerítettük a 
területet, kibetonoztuk a karantén területét és összeszereltük a 
ketreceket.  Az elkövetkező napokban a tetőjavítás és az 
elektromos áram bekötése vár megvalósításra. Köszönjük a 
támogatók segítségét, akik adójuk 2 százalékának felajánlásával 
is segítették az állatmenhely építését. Az év elejével ismét 
segíthetik az elhagyott állatokat, mégpedig adóalapjuk 2 %-nak 
felajánlásával, amelyet előre is köszönünk.  Anyagi, vagy tárgyi 
támogatásukat a Sávolyi út 58-as szám alatti menhelyen is 
megtehetik,  vagy a köv.  számlaszámra utalhatják: 
3350001656/0200 a VUB  bankban. A segítségre szoruló állatok 
nevében támogatásukat előre is köszönjük.                                                                                                                                         

Šťastné labky PT

Medvesi Fotós Maraton  2014

Október második hétvégéjén a salgótarjáni Novohrad - Nógrád 
Geopark Nonprofit Kft., a füleki Geopark Novohrad - Nógrád 
J.SZ.T. főszervezésében sikeresen megvalósult a Medvesi Fotós 
Maraton 2014-es évfolyama. A rendezvény társzervezői a Füleki 
Vármúzeum és a Nógrádi Turisztikai és Információs Központ 
voltak. Megrendezésébe aktívan bekapcsolódtak Ajnácskő és 
Sátoros községi hivatalai és helyi szervezők. A rendezvényen több, 
mint 500 szlovákiai és magyarországi fényképész és önkéntes vett 
részt.
A rendezvény részét képezte a fotós verseny is, amelyre a megadott 
határidőig (2014.11.15.) több mint 80 fotós közel 400 felvételt 
küldött be.
A szervezők nevében ezen úton is szeretnénk megköszönni a 
társzervezőinknek, partnereinknek, szponzorainknak az elvégzett 
munkát és támogatásukat, az önkéntesek odaadó segítségét, 
valamennyi a résztvevőknek és fényképésznek a részvételt és 
természetesen a szebbnél szebb fényképeiket.
A rendezvény támogatói voltak: Ing. Milan Spodniak, Ratka, 
Községi Hivatal, Jozef Hunyák, Ajnácskő. Községi Hivatal, 
Sátoros, Községi Hivatal, a füleki 47. sz. Kohári István 
Cserkészcsapat, Anna Villa - Restaurant & Pizzeria Fülek, Banya 
Klub, Fülek, Mészáros András, Pozsony, Starvys s.r.o. pékség, 
Fülek, Defensores Történelmi Csoport, Fülek, Ricasso Bajvívó 
Csoport - Zólyom délkeleti bástyájának vívói,  Gyetvai Zoltán és 
Judit Losonc. 

Puntigán József
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Árverési  hirdetmény
Fülek Város

Városi Hivatal, Városháza utca 25, 986 01 Fülek
a községi tulajdonról szóló 1991/138-as törvény a 

kapcsolódó módosítások
és a Füleki Városi Képviselő-testület 2012. december 6-i  32. 

sz.  határozata értelmében
Á R V E R É S T

hirdet a  Hollý utca 1214-es sz.  2-szobás városi lakásra az 
alábbi feltételekkel:

A 14.sz.lakás az 5-ik emeleten található, az 1214-es sz. 
lakótömb 1 bejáratában Füleken, a Holly utcában. A lakás 2 
szobával, egy étkezővel, WC-vel, fürdőszobával és 
előszobával rendelkezik. A lakás tartozéka a 14 sz. pince, a 
lakóház földszintjén. A lakás 51,26 m2 alapterületű, 
2012/2013- tól nem lakott, átlagos javításokkal ellátott. Az 
átverés tárgya egészében jó állapotban található.
Az árverés tárgyát képező lakás kikiáltási ára  13 500,00 
euró
Az árverés helye és időpontja:  A füleki Városi Hivatal 
ülésterme /22-es sz. helyiség/  2014. dec .17 -án,  13,00 órakor.
Árverési  biztosíték:  Az árverési biztosíték  4 000,00 euró
Az árverésre meghirdetett lakásról és az árverési rendről Varga 
Zoltán mérnöktől  a  Városi Hivatal 12.sz. irodájában, vagy a 
0915264290-es mobilszámon kérhető bővebb információ. A 
meghirdetett lakás előzetes egyeztetés után munkaidőben 
megtekinthetők.

A füleki Pro Kultúra férfikar szereplései

A szeptemberi hónapban vette kezdetét a Pro Kultúra Férfikar szereplés- 
sorozata.Első ízben a kórus annak a meghívásnak tett eleget, amely a 
baráti Lampart-Budafok Vegyeskartól és a MOM Bartók Béla 
Vegyeskartól érkezett. A meghívás 2014. szeptember 20-ra szólt. A 
jubileumi hangverseny a Lampart-Budafok vegyeskar 65 éves és a 
MOM Bartók Béla Vegyeskar megalakulásának 55 éves évfordulója 
alkalmából került megrendezésre a Budafoki református templomban. A 
két jubiláló énekkaron kívül meghívott vendégszereplő kórusként 
sikeresen fellépett szinte teljesen új repertoárjával a Pro Kultúra Füleki 
Férfi Kórus is Fehér Miklós vezényletével. Szereplése osztatlan sikert 
aratott. A hangverseny a Budafoki Péter -Pál utca és környéke Polgári 
Kör támogatásával jött létre.
Az észak-magyarországi Ózd városának kultúrotthona volt a Pro 
Kultúra második vendégszereplésének a színhelye. A lelkes közönség 
fergeteges tapssal jutalmazta a kórus teljesítményét. A zenei 
rendezvényre meghívást kapott még a Rimaszombati Vegyeskar és 
Pelsőci Nőikar is. A hazai szervezők sikeres munkájának tudható be, 
hogy immár egymásután évente, most harmadszorra hozták létre a 
régióban működő és aktívan szereplő magyarországi, illetve dél-
szlovákiai magyar énekkarok kórustalálkozóját. Ez arra készteti a 
kórust, hogy a közeljövőben a Pro Kultúra Férfi Kórus is rendezzen meg 
Füleken egy hasonló jellegű rendezvényt.
A magyarországi fellépéseket követően november kilencedikén három 
helyszínen is szerepelt a kórus. Délelőtt fél tizenegykor a füleki római 
katolikus templomban megtartott szentmise keretében előadta Halmos 
László MISSA IN HONOREM S. NORBERTI című művét, illetve Wolf 
Péter AVE MARIA szerzeményét.
A délután négy órakor kezdődő műsor célja volt, hogy fényt és derűt 
vigyen be a kórus a füleki NEFELEJCS idősek otthonába. A műsor 
befejezése után az idős emberek arcán megjelent ragyogás és öröm arra 
engedett következtetni, hogy ez sikerült is. Ezért elhatározás született, 
hogy a kórus évente többször is visszatér ebbe a közösségbe.
A következő fellépésére a füleki Városi Művelődési Központban délután 
öt órakor került sor a Csemadok megalakulásának 65. évfordulójára 
tartott ünnepségen. A sikeres szereplést követően a kórus átvette a helyi 
Csemadok elismerő oklevelét a magyar kultúra terjesztésében elért 
eredményeiért. 
A Pro Kultúra Füleki Férfi Kórus szereplései szervesen beleilleszkednek 
a felkészülési tervbe. Még sok-sok munka, kötelesség, szervezés és 
feladatok megvalósítása vár a kórusra, hogy méltóképpen ünnepelhesse 
meg 2015-ben megalakulásának 95. Évfordulóját.

 Jakab  József, a Pro Kultúra Füleki Férfi Kórus alelnöke

II. Koháry István Alapiskola lettünk

Ugyan mennyien gondolták, amikor 1964 decemberében több 
mint ezer tanuló elfoglalta helyét az akkor újonnan átadott Ifjúság 
utcai iskola korszerű termeiben, hogy ötven év múlva is lesz ok az 
ünneplésre, hogy ennyi idő után is folyik majd a falak között 
magyar nyelvű oktatás, és maga az iskola egyike lesz (marad) 
nemcsak a régió, hanem nemzeti közösségünk egyik 
legmeghatározóbb, legnagyobb létszámú alapiskolájának.
„A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él.” Ezek a gyökerek 
több ezer diák-pedagógus-szülő életútját határozták meg, és csak 
remélni tudjuk, hogy mindez még sok-sok éven keresztül 
végigkíséri intézményünk szellemiségét.
Az Ifjúság utcai Alapiskola november 18. és 21. között ünnepelte 
fennállásának 50-dik jubileumát. Az ünnepi rendezvények egy 
élőképpel kezdődtek, melyben az iskola diákjai egy szimbolikus 
ötvenes számot formáztak meg a tanoda udvarán. A kiselsősök 
avatása mellett irodalmi, műveltségi, helytörténeti vetélkedők, 
valamint sudoku- és olvasóversenyek zajlottak, melyekre nagy 
számban jelentkeztek más alapiskolák tanulói is, melyet ezúton is 
köszönünk. A szerdai nap folyamán az Ifjú Szívek színvonalas 
előadásával szórakoztatta az érdeklődőket. Az ünneplés a pénteki 
nappal tetőzött, melynek délelőttjén az iskola volt és mostani 
pedagógusai találkoztak, temérdek élményt, emléket megosztva 
egymással, majd délután a „Visszanézek” című ünnepi 
gálaműsort nézhette meg a nagyszámú közönség a füleki VMK-
ban.
Ez azonban még nem minden. Az oktatásügyi minisztérium 
jóváhagyásával iskolánk egy jeles, Fülekhez sok szálon kötődő 
történelmi személyiség nevét vehette fel, ezért 2014 
novemberétől intézményünk új, hivatalos neve II. Koháry István 
Alapiskola lett.
Woody Allen mondta: „Nekem fontos a jövőm, mert a következő 
évtizedeket ott fogom eltölteni.” Mi abban bízunk, hogy ez a 
jubileum csak egy állomása egy további sikeres időszaknak, s 
hogy a századik év utáni számvetéskor a félútra legalább annyira 
jó szívvel emlékeznek majd az emberek, mint mi most a 
kezdetekre!

Vankó Attila
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Vezetett gyalogtúra Kalonda Mucsény

Több, mint 40 résztvevője volt a Novohrad-Nógrád Geopark 
J.SZ.T. és a füleki Nógrádi Turisztikai és Információs Központ 
által, 2014. október 18-án szervezett gyalogtúrának. Az útvonal 
különlegessége az volt, hogy részben a jelzett turistaútvonalak 
által eddig még nem érintett területeken haladt keresztül. 
Konkrétan ez a Kalonda mellett Bujár ill. a Mucsény melletti 
„Piešňa” völgyet jelentette. Annak ellenére, hogy az útvonal 
„közepes erősségű” volt, megtételét jelentősen megnehezítette a 
korábbi napok esős időjárása. Az útvonal részét képezte 
Kalondán a közelmúltban átadott  „Mocsolya” park 
megtekintése, melyet Papp Sándor, a Pro Kalondiensis Polgári 
Társulás elnöke mutatott be. A bujári völgyben az oldalán előtűnő 
homokrétegek és falak mellett olykor fellelhetőek az alsó miocén 
korszakból származó fák megkövesedett maradványai is. A 
terület mintegy folytatása az ismert ipolytarnóci területnek. 
Érdekesek és látványosak azok a homokkőfalak, melyek a 
Mucsény melletti „piešňa” völgyet jellemzik. Ennek a 
meglátogatásával kapcsolatban jegyezte meg a túra vezetője 
RNDr. Jozef Klinda, az environmentalisztika jeles személyisége, 
a Novohrad-Nógrád Geopark J.SZ.T. tiszteletbeli elnöke: A 
völgy meglátogatása úttörő jelentőségű, magas fokú dicséret 
illeti a résztvevőket, elsősorban a tanulókat és diákokat, hogy 
megbirkóztak a túra ezen szakaszával. A völgyet első ízben 
látogatták meg vezetett túra keretében.

Puntigán József
Novohrad-Nógrád Geopark J.SZ.T irodavezetője

Kedves állatbarátok!

Mint már arról beszámoltunk, a Boldog Mancsok Polgári 
Társulás telket vásárolt új állatmenhely építésére, ide szeretnénk 
áthelyezni a karantén állomást is. Az utóbbi 3 hónapban 
brigádmunkák keretében kitisztítottuk a telket, bekerítettük a 
területet, kibetonoztuk a karantén területét és összeszereltük a 
ketreceket.  Az elkövetkező napokban a tetőjavítás és az 
elektromos áram bekötése vár megvalósításra. Köszönjük a 
támogatók segítségét, akik adójuk 2 százalékának felajánlásával 
is segítették az állatmenhely építését. Az év elejével ismét 
segíthetik az elhagyott állatokat, mégpedig adóalapjuk 2 %-nak 
felajánlásával, amelyet előre is köszönünk.  Anyagi, vagy tárgyi 
támogatásukat a Sávolyi út 58-as szám alatti menhelyen is 
megtehetik,  vagy a köv.  számlaszámra utalhatják: 
3350001656/0200 a VUB  bankban. A segítségre szoruló állatok 
nevében támogatásukat előre is köszönjük.                                                                                                                                         

Šťastné labky PT

Medvesi Fotós Maraton  2014

Október második hétvégéjén a salgótarjáni Novohrad - Nógrád 
Geopark Nonprofit Kft., a füleki Geopark Novohrad - Nógrád 
J.SZ.T. főszervezésében sikeresen megvalósult a Medvesi Fotós 
Maraton 2014-es évfolyama. A rendezvény társzervezői a Füleki 
Vármúzeum és a Nógrádi Turisztikai és Információs Központ 
voltak. Megrendezésébe aktívan bekapcsolódtak Ajnácskő és 
Sátoros községi hivatalai és helyi szervezők. A rendezvényen több, 
mint 500 szlovákiai és magyarországi fényképész és önkéntes vett 
részt.
A rendezvény részét képezte a fotós verseny is, amelyre a megadott 
határidőig (2014.11.15.) több mint 80 fotós közel 400 felvételt 
küldött be.
A szervezők nevében ezen úton is szeretnénk megköszönni a 
társzervezőinknek, partnereinknek, szponzorainknak az elvégzett 
munkát és támogatásukat, az önkéntesek odaadó segítségét, 
valamennyi a résztvevőknek és fényképésznek a részvételt és 
természetesen a szebbnél szebb fényképeiket.
A rendezvény támogatói voltak: Ing. Milan Spodniak, Ratka, 
Községi Hivatal, Jozef Hunyák, Ajnácskő. Községi Hivatal, 
Sátoros, Községi Hivatal, a füleki 47. sz. Kohári István 
Cserkészcsapat, Anna Villa - Restaurant & Pizzeria Fülek, Banya 
Klub, Fülek, Mészáros András, Pozsony, Starvys s.r.o. pékség, 
Fülek, Defensores Történelmi Csoport, Fülek, Ricasso Bajvívó 
Csoport - Zólyom délkeleti bástyájának vívói,  Gyetvai Zoltán és 
Judit Losonc. 

Puntigán József
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Árverési  hirdetmény
Fülek Város

Városi Hivatal, Városháza utca 25, 986 01 Fülek
a községi tulajdonról szóló 1991/138-as törvény a 

kapcsolódó módosítások
és a Füleki Városi Képviselő-testület 2012. december 6-i  32. 

sz.  határozata értelmében
Á R V E R É S T

hirdet a  Hollý utca 1214-es sz.  2-szobás városi lakásra az 
alábbi feltételekkel:

A 14.sz.lakás az 5-ik emeleten található, az 1214-es sz. 
lakótömb 1 bejáratában Füleken, a Holly utcában. A lakás 2 
szobával, egy étkezővel, WC-vel, fürdőszobával és 
előszobával rendelkezik. A lakás tartozéka a 14 sz. pince, a 
lakóház földszintjén. A lakás 51,26 m2 alapterületű, 
2012/2013- tól nem lakott, átlagos javításokkal ellátott. Az 
átverés tárgya egészében jó állapotban található.
Az árverés tárgyát képező lakás kikiáltási ára  13 500,00 
euró
Az árverés helye és időpontja:  A füleki Városi Hivatal 
ülésterme /22-es sz. helyiség/  2014. dec .17 -án,  13,00 órakor.
Árverési  biztosíték:  Az árverési biztosíték  4 000,00 euró
Az árverésre meghirdetett lakásról és az árverési rendről Varga 
Zoltán mérnöktől  a  Városi Hivatal 12.sz. irodájában, vagy a 
0915264290-es mobilszámon kérhető bővebb információ. A 
meghirdetett lakás előzetes egyeztetés után munkaidőben 
megtekinthetők.

A füleki Pro Kultúra férfikar szereplései

A szeptemberi hónapban vette kezdetét a Pro Kultúra Férfikar szereplés- 
sorozata.Első ízben a kórus annak a meghívásnak tett eleget, amely a 
baráti Lampart-Budafok Vegyeskartól és a MOM Bartók Béla 
Vegyeskartól érkezett. A meghívás 2014. szeptember 20-ra szólt. A 
jubileumi hangverseny a Lampart-Budafok vegyeskar 65 éves és a 
MOM Bartók Béla Vegyeskar megalakulásának 55 éves évfordulója 
alkalmából került megrendezésre a Budafoki református templomban. A 
két jubiláló énekkaron kívül meghívott vendégszereplő kórusként 
sikeresen fellépett szinte teljesen új repertoárjával a Pro Kultúra Füleki 
Férfi Kórus is Fehér Miklós vezényletével. Szereplése osztatlan sikert 
aratott. A hangverseny a Budafoki Péter -Pál utca és környéke Polgári 
Kör támogatásával jött létre.
Az észak-magyarországi Ózd városának kultúrotthona volt a Pro 
Kultúra második vendégszereplésének a színhelye. A lelkes közönség 
fergeteges tapssal jutalmazta a kórus teljesítményét. A zenei 
rendezvényre meghívást kapott még a Rimaszombati Vegyeskar és 
Pelsőci Nőikar is. A hazai szervezők sikeres munkájának tudható be, 
hogy immár egymásután évente, most harmadszorra hozták létre a 
régióban működő és aktívan szereplő magyarországi, illetve dél-
szlovákiai magyar énekkarok kórustalálkozóját. Ez arra készteti a 
kórust, hogy a közeljövőben a Pro Kultúra Férfi Kórus is rendezzen meg 
Füleken egy hasonló jellegű rendezvényt.
A magyarországi fellépéseket követően november kilencedikén három 
helyszínen is szerepelt a kórus. Délelőtt fél tizenegykor a füleki római 
katolikus templomban megtartott szentmise keretében előadta Halmos 
László MISSA IN HONOREM S. NORBERTI című művét, illetve Wolf 
Péter AVE MARIA szerzeményét.
A délután négy órakor kezdődő műsor célja volt, hogy fényt és derűt 
vigyen be a kórus a füleki NEFELEJCS idősek otthonába. A műsor 
befejezése után az idős emberek arcán megjelent ragyogás és öröm arra 
engedett következtetni, hogy ez sikerült is. Ezért elhatározás született, 
hogy a kórus évente többször is visszatér ebbe a közösségbe.
A következő fellépésére a füleki Városi Művelődési Központban délután 
öt órakor került sor a Csemadok megalakulásának 65. évfordulójára 
tartott ünnepségen. A sikeres szereplést követően a kórus átvette a helyi 
Csemadok elismerő oklevelét a magyar kultúra terjesztésében elért 
eredményeiért. 
A Pro Kultúra Füleki Férfi Kórus szereplései szervesen beleilleszkednek 
a felkészülési tervbe. Még sok-sok munka, kötelesség, szervezés és 
feladatok megvalósítása vár a kórusra, hogy méltóképpen ünnepelhesse 
meg 2015-ben megalakulásának 95. Évfordulóját.

 Jakab  József, a Pro Kultúra Füleki Férfi Kórus alelnöke

II. Koháry István Alapiskola lettünk

Ugyan mennyien gondolták, amikor 1964 decemberében több 
mint ezer tanuló elfoglalta helyét az akkor újonnan átadott Ifjúság 
utcai iskola korszerű termeiben, hogy ötven év múlva is lesz ok az 
ünneplésre, hogy ennyi idő után is folyik majd a falak között 
magyar nyelvű oktatás, és maga az iskola egyike lesz (marad) 
nemcsak a régió, hanem nemzeti közösségünk egyik 
legmeghatározóbb, legnagyobb létszámú alapiskolájának.
„A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él.” Ezek a gyökerek 
több ezer diák-pedagógus-szülő életútját határozták meg, és csak 
remélni tudjuk, hogy mindez még sok-sok éven keresztül 
végigkíséri intézményünk szellemiségét.
Az Ifjúság utcai Alapiskola november 18. és 21. között ünnepelte 
fennállásának 50-dik jubileumát. Az ünnepi rendezvények egy 
élőképpel kezdődtek, melyben az iskola diákjai egy szimbolikus 
ötvenes számot formáztak meg a tanoda udvarán. A kiselsősök 
avatása mellett irodalmi, műveltségi, helytörténeti vetélkedők, 
valamint sudoku- és olvasóversenyek zajlottak, melyekre nagy 
számban jelentkeztek más alapiskolák tanulói is, melyet ezúton is 
köszönünk. A szerdai nap folyamán az Ifjú Szívek színvonalas 
előadásával szórakoztatta az érdeklődőket. Az ünneplés a pénteki 
nappal tetőzött, melynek délelőttjén az iskola volt és mostani 
pedagógusai találkoztak, temérdek élményt, emléket megosztva 
egymással, majd délután a „Visszanézek” című ünnepi 
gálaműsort nézhette meg a nagyszámú közönség a füleki VMK-
ban.
Ez azonban még nem minden. Az oktatásügyi minisztérium 
jóváhagyásával iskolánk egy jeles, Fülekhez sok szálon kötődő 
történelmi személyiség nevét vehette fel, ezért 2014 
novemberétől intézményünk új, hivatalos neve II. Koháry István 
Alapiskola lett.
Woody Allen mondta: „Nekem fontos a jövőm, mert a következő 
évtizedeket ott fogom eltölteni.” Mi abban bízunk, hogy ez a 
jubileum csak egy állomása egy további sikeres időszaknak, s 
hogy a századik év utáni számvetéskor a félútra legalább annyira 
jó szívvel emlékeznek majd az emberek, mint mi most a 
kezdetekre!

Vankó Attila
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Vonatoztunk

November elején  az  óvónénik tanulmányi  kirándulást szerveztek a 
nagycsoportos óvodásaink részére Losoncra és vissza.
A mai gyerekek  leggyakrabban  autóval  utaznak. A vonatot csak 
képekről vagy az autó ablakából nézve ismerik. Ezért tartottuk 
fontosnak, hogy megtapasztalják a vonaton utazás élményét is. Még 
az óvodában  megnézegettük és elolvastuk a vasúttal kapcsolatos 
könyvünket, megbeszéltük hogyan kell viselkedni a vonaton és az 
állomáson. A gyerekek nagy izgalommal vágtak neki az útnak. Mikor 
jön már a vonat? Hogy szállunk fel? Mindnyájan elférünk? 
–kiváncsiskodtak egyfolytában. A felszállásnál az a kedves 
meglepetés ért minket, hogy vasúti rendőrökkel találkoztunk. 
Köszönjük nekik, hogy nemcsak segítettek és vigyáztak ránk, hanem 
a kiváncsi kérdéseinkre is készségesen válaszoltak és 
megismertettek munkájukkal.
A vonatozás felejthetetlen élményén keresztül  a gyermekek  sokat 
tanultak  az utazásról,vonatokról, a vasutasok és rendőrök 
munkájáról. 

Bc. Mária Slančíková - Füleki Daxner Utcai Óvoda

A Szabadidő Központ sikerei

A 2013/14-es iskolai év a Szabadidő Központ számára sikeres 
évnek bizonyult. Jelentős versenyeken, fesztiválokon vettek 
részt. A mazsorett csoportok munkáját számos siker koronázta. A 
siker-sorozat Losoncon kezdődött el a Fiatalok Moderntánc 
Versenyén, ahonnan a „Mini-Mazsik“ a fődíjjal tértek haza. 
Díjazottak voltak a Iuvenes Mazsorettek és szólistájuk Mező 
Dorina is. A csoport Mihalidesz Tímea vezetésével nagyszerű 
eredményt ért el a Žiar nad Hronom-i  regionális versenyen, ahol 
a „Mini Mazsik“ munkáját ezüst sávos minősítéssel jutalmazták, 
míg a Iuvenes Mazsorettek arany sávos minősítést értek el, s 
tovább jutottak az országos versenyre. A sikerekhez 
hozzájárultak a szponzorok is, akik anyagi támogatását ezúton is 

köszönjük.  A Kreatív Műhely 35 díjjal zárta az idei évet, amelyet 
nemcsak hazai, hanem külföldi képzőművészeti versenyeken 
értek el. Az elmúlt évben új „Marionet” szakkör nyílt a Szabadidő 
Központban, ahol bábozással és tervezéssel foglalkozhatnak az 
érdeklődők. A Kis Rakonca Gyermek Néptánc Együttes és a 
Rakonca Ifjúsági Néptánc Együttes 57 táncossal 25 fellépést 
abszolvált. Több jelentős országos versenyen és fesztiválon 
képviselték városunkat. Részt vettek az 56. Gombaszögi 
Országos Kulturális Fesztiválon, felléptek Tornalján és a hazai 
városi rendezvényeken. Sikeresek voltak az együttes szólistái, 
akik számos egyéni díjakkal gazdagították a csoportot. Az „ 
Eszterlánc 2013” országos fesztiválon Fülöp Barbara és Krajcsa 
Márk 3. helyzést értek el, Kasko Dávid pedig a zsűri különdíját 
vehette át. Palcso Kinga és Brusznyai Erik a legrangosabb 
országos versenyen arany sávos minősítést szerzett. A Kis 
Rakonca új táncosokkal bővült az év elején, első koreográfiájukat  
hazai közönség előtt mutatták be  a karácsonyi ünnepi 
rendezvényeken, majd a Palóc Húsvét alkalmával a füleki 
várban. Nagyszerű eredményeket értek el a néptáncosok a XIX. 
Somosi Gyermek Néptánctalálkozón is. Edzőtermünket szívesen 
látogatják nemcsak az idősebbek, hanem a fiatalok is. Egész 
évben, a szünet alatt is jól működtek a konditerem  tornászai. Az 
íjászati kör tagjai a legigényesebb versenyeken vettek részt, hazai 
és külföldi bemutatóik az élvonalba röpítették őket. Szamos 
Sándor hathatós közreműködésével sikerült a Szabadidő 
Központnak megrendeznie a füleki sakk-bajnokságot /15 éves 
korig/ és a  polgármester serlegéért kírt IX. Sakk-versenyt 
nemzetközi résztvétellel.  A nyár elején nyári tábort szerveztünk 
a gyermekek részére. Az egy hétig tartó táborban  érdekes, 
kalandos és tanulságos programokat állítottunk össze  a 
résztvevők számára.                       

-szabadidőközpont-

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 
2014 decemberében

2014.12.03., 17:00 óra
Író - olvasó találkozó Koncz Dezsővel a „Sztárok és sztorik“ 
könyvsorozat szerzőjével.
Meglepetés vendég
Helyszín: Városi Könyvtár, szervező: Vármúzeum

2014.12.05., 18:00 óra
TAMÁS GÁBOR - adventi koncertje
Helyszín: VMK, szervező: Music Art, társszervező: VMK

2014.12.06., 15:00 óra
Mikulás est
Helyszín: VMK, szervező: Nyugdíjasok Egyesülete

2014.12.10., 15:30 óra
Az I. Világháború elesett hősei emlékművének újra szentelése
Helyszín: Hősök tere, szervező: KOHÁRY PT

2014.12.10., 16:00 óra
Kiállítás: „Népeimhez“ - Történetek a nagy háborúból
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum - galéria, szervező: 
Vármúzeum

2014.12.12., 17:00 óra
Farkas Ottó - „El innen“ című könyvének bemutatója
Helyszín: Városi Könyvtár, szervező: Füleki Vármúzeum

2014.12.13., 16:30 óra
Örvendezzünk! - ünnepváró műsor
Helyszín: VMK, szervező: Csemadok h.sz.

2014.12.14., 14:00 óra
Karácsonyi műsor
Helyszín: VMK, szervező: Matica slovenská háza

2014.12.21., 16:00 óra
Karácsonyi ünnepi hangverseny
Helyszín: VMK, szervező: Melódia PT, társszervező: VMK

2014.12.31., 19:00 óra
Szilveszteri mulatság - Zene: Zupko & Kelemen Band, bővebb 
információ a VMK-ban
Helyszín: VMK, szervező: VMK


