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A többéves hagyományokhoz hűen ismét Füleken került meg-
rendezésre a VIII. Eszterlánc Országos Gyermek-néptáncfesztivál. A 
gyermek néptáncosok egyetlen országos fórumát jelentő rendezvény 
ezúttal szeptember 30. és október 2. között zajlott, az előzetes zsűrizé-
sen továbbjutott nyolc együttes, azaz 300 ifjú néptáncos részvételével. 
A háromnapos rendezvény sikeréről és összehangolt működtetéséről a 
pozsonyi székhelyű Kultúra Alappal karöltve a Füleki Városi 
Művelődési Központ, a Füleki Vármúzeum és Fülek Városa gondos-
kodott. Folytatva az előző évek hagyományait, az idei fesztivál során is 

ki-ki kedvére válogathatott a játszóházak, táncházak, daltanítások és 
kézműves foglalkozások kínálta lehetőségek között, amelyek az Ifjú 
Szívek Táncszínház és a Rakonca Néptáncegyüttes táncosai, valamint 
a Motolla Baráti Kör kézműves mesterei közreműködésével való-
sultak meg. Főként az alsó tagozatos résztvevőket volt hivatott meg-
szólítani a Paramisi Társulat és a Kuttyomfitty Társulat meseelőadása. 
Osztatlan sikert aratott az Ifjú Szívek Táncszínház Kakukktojás című 
produkciója, éppúgy, mint a szombat esti órákban zajló csoportok 
tréfás vetélkedője. Ugyancsak pozitív visszhangra talált a helyi fela-
jánlásként érkező várlátogatási lehetőség, illetve a Fülek Város 
Polgármesteri Hivatala által szervezett fogadás az együttesvezetők 

részére. A hagyományos népi kultúra értékeit közvetítő programok 
mellett a fesztivál további célja a résztvevő együttesek és szólisták 
rangsorolása, szakmai értékelése volt. A neves hazai és magyarországi 
szakemberekből álló zsűri a versenyzőket arany, ezüst és bronz sávos 
besorolással minősítette. A szólisták népes mezőnyében (33 pro-
dukció) a hazai Kis Rakonca táncosai közül a Janšto Sofia – Antal 
Márk, Barna Angelika – Gyetvai Mihály és Csomor Bernadett – Gás-
pár Angéla alkotta párosok ezüst sávos helyezést ért el. További két szó-
listájuk, Molnár Nikolas és Varga Dániel arany sávos minősítést ka-
pott, valamint Varga Dániel elnyerte a zsűri különdíját is. A Kis Rakon-
ca Gyermek Néptáncegyüttes ezüst sávos minősítésben részesült. Re-
mélhetőleg kicsik, nagyok, hazaiak és távolról érkezők, versenyzők és 
laikus érdeklődők egyaránt találtak kedvükre valót e tartalmas három 
nap alatt, mely során városunk ismét bizonyította, hogy méltó helyszí-
ne tud lenni egy országos fesztiválnak.

Varga Norbert, VMK

A füleki időskorúak eddig több esemény keretén belül ünnepelték az idősek iránti tisztelet hónapját. A 
város először döntött úgy, hogy az ünnepséget a Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesületének füleki 
szervezetével közösen rendezi meg, mely majdnem 700 időskorút tömörít Fülekről és környékéről. Fülek 
Város és a Nyugdíjas Egyesület első közös rendezvényére október 21-én délután került sor a Városi 
Művelődési Központ épületében, ahol a jubilánsok köszöntése és az ünnepi beszédek után egy egyórás 
műsor következett „Örökzöld melódiák“ címmel – Tóth Ágnes, a füleki Művészeti Alapiskola tanára, 
valamint a Besztercebányai Állami Opera szólistáinak, közöttük a füleki származású Perencseiová – 
Procházková Katarínának előadásában. A műsort táncmulatság követte a tizenkettedik alkalommal 
megrendezett Generációk találkozójával, mely az ünnepség részét képezte, s melyet Fülek Város és a 
Besztercebányai Megyei Önkormányzat támogatott. Köszönjük! A rendezvény társszervezője a Füleki 
Városi Művelődési Központ volt.                                                                                                VH, VMK

A jubilánsokat a város polgármestere,
Agócs Attila és a Szlovákiai Nyugdíjas
Egyesület helyi szervezetének elnöke,

Chytil Milan fogadták a VMK színháztermében

Az ünnepség táncmulatsággal folytatódott
Köszöntő a legkisebbektől –

a Štúr utcai óvodások fellépése

Örökzöld melódiák – a Besztercebányai Állami Opera 
szólistáinak (Perencseiová-Procházková Katarína, 

Svitok Šimon és Martina) nagyszerű előadása

Fotók: Schnelczer Zoltán

Kis Rakonca Gyermek Néptáncegyüttes

Nagy Csali Néptáncegyüttes

Csali Ifjúsági Néptáncegyüttes
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A Város Díját Fülek polgármestere – Stanislav 
atya mellett – az FTC elnökének, Visnyai Attilá-
nak adta át a Városnapok ünnepségsorozata ke-
retében, akinek ezzel a füleki sportklub sikereit 
és a városi sportélet fejlesztése területén elért 
eredményeit díjazták.
Ön született füleki, sportoló és egyben sport-
rajongó. Melyik sportág áll Önhöz a leg-
közelebb, és milyen mértékben hódol neki, 
illetve melyik az a sportág, melyért rajong 
ugyan, de nem szívesen űzné?
Hozzám kora gyermekkorom óta egyértelműen 
a futball áll legközelebb, hiszen focizni és edze-
ni még diákként kezdtem el Körtvélyesi Sándor 
edző ideje alatt. Azonban a sportot egészében vé-
ve kedvelem, szívesen síelek, amennyiben az 
időm és a körülmények engedik, időnként ko-
sárlabdázom is vagy teniszezem, de az „öreg 
fiúkkal“ a mai napig focizom. Nagy csodálattal 
tekintek a vízilabdára, jó úszó is vagyok, de 
talán ezt a sportágat nem tudnám művelni.
Hat évvel ezelőtt nem könnyű tisztségbe vá-
lasztották, az itteni FTC elnöke lett, amely jó 
néhány sportágat felölel, de főként a futball 
az éllovas sport, mely városunkban talán a leg-
nagyobb múlttal rendelkezik. Milyen hely-
zetben volt az egykori vezetés, milyenek vol-
tak a sport támogatásának feltételei, és 
milyen célokkal vette át Ön az FTC elnöki 
posztját?
Mint minden új funkcióban, a kezdet bizony 
nem volt könnyű. Különösen nehéz helyzetben 
voltam, mivel három hónappal a pozícióba kerü-
lésem után futballistáink a 3. ligából a 4.-be ke-
rültek, s ezt többen nekem rótták fel. Az elnöki 
székbe tulajdonképpen nézőként kerültem, 
egyenesen a tribünről, s hirtelen szembesülnöm 
kellett az amatőr sport kulisszatitkaival. Foko-

zatosan ismertem meg, mi minden áll az egyes 
szakosztályok működése mögött. Hiányzott az 
egyes sportágak közötti együttműködés és kom-
munikáció, s az egyesületek anyagi helyzete 
sem volt biztató. Elsőrendű feladatomnak tekin-
tettem a szakosztályok és egyesületek közötti 
együttműködés kialakítását, valamint a városi 
sport finanszírozásának megoldását, hiszen ez a 
Közhasznú Szolgáltatások vállalatán keresztül 
eléggé bonyolult volt. Az egész sportklub műkö-
dését áthelyeztük az FTC Polgári Társulás égi-
sze alá, amely megoldotta a sportágak  szervezé-
si és stadionban való központosítását. Polgári tár-
sulásként könnyebb volt a támogatók megszó-
lítása is. Sikerült emelnünk a sportolók felkészí-
tésének színvonalát, fokozatosan jobb műszaki 
feltételeket teremtettünk, s természetesen nőtt a 
nyilvánosság érdeklődése is. Bekerültünk a szé-
lesebb környék köztudatába, nemcsak Szlová-
kiában, hanem külföldön is. Elkezdődtek a ba-
rátságos mérkőzések, tornák, és nemcsak a fut-
ball területén, hanem a többi szakosztályban is. 
Itt meg kell említenem, hogy további sportágak-
kal egészültünk ki. Új sportszakosztályok léte-
sültek, amelyek példásan képviselik az FTC-t és 
Fülek városát.
Az egyes sportágak Füleken jelenleg igen si-
keresek. Elégedett az eredményekkel, vagy 
még mindig van hová előrejutni?
Hála Istennek szinte minden szakosztálynak si-
kerül kiváló eredményeket elérnie regionális és 
össz-szlovákiai szinten egyaránt, melyre jó pél-
da a tekézők extra ligában való versenyzése, 
amely Szlovákia legmagasabb szintű megmé-
rettetése, vagy az FTC „A“ csapatának a 3. ligá-
ba való feljutása, erőemelőink nemzetközi sike-
rei, s kerékpározóinkat is a legjobb 30 között 
jegyzik Szlovákiában. Örömmel tölt el az ifjúsá-

gi sport fejlődése, ahol a csapatok szintén na-
gyon szép eredményeket érnek el.  Nem 
szeretnénk a babérjainkon pihenni, és továbbra 
is haladunk előre, anyagi lehetőségeinkhez 
mérten. Ebben a szellemben jelöltük ki új 
céljainkat is.
Az egyes szakosztályok az elért sikereket 
főleg a jó vezetésnek köszönhetik, többek 
között ezért is ítélték oda Fülek Város Díját a 
polgárok javaslata alapján. Milyen érzései 
voltak a díj átvételekor, és mit jelent az Ön 
számára Fülek?
Az érzéseim leírhatatlanok. Nagyon megörül-
tem, és éreztem, hogy a díj nemcsak az FTC el-
nökeként kifejtett 5 éves igyekezetem elismeré-
se, hanem egyben a Városi Önkormányzat kép-
viselőjének is szól. Megterhelő munkám mellett 
időm nagy részét a város sportéletének szente-
lem. És mit jelent nekem Fülek? Mindent! A csa-
ládomat, az életemet, a szüleimet, a gyerekkoro-
mat, a barátaimat, a kollégáimat. Egyszerűen 
mindent. Köszönöm mindenkinek, hogy bíztak 
bennem, és hogy megtiszteltek elismerésükkel. 
Ezt igazán értékelem.

Cíferová Iveta

Sajko František
Fülek a szülővárosom, itt éltem le az egész gyerekkoro-
mat, gyönyörű élményekkel. Itt lakom a családommal, 
itt élnek a barátaim, akik sokat jelenteknek nekem. Igaz, 
hogy hivatásos katonaként több éven át Szlovákia 
különböző városaiban szolgáltam és éltem, de az első 
adandó alkalommal visszatértem, és családommal 
együtt szeretett városomban telepedtem le. A Polgár-
mesteri Díjat sikeres edzői tevékenységemért kaptam. 
Ez nagyszerű érzés, meghitt pillanat. Örömmel tölt el, 
hogy értékelik a munkámat. A díjat az FTC Fülek egész erőemelő szakosztálya elis-
meréseként értékelem, azon sportolók elismeréseként, akik a szakosztály működésének 
három éve alatt keményen dolgoztak, és nemcsak az országos, hanem az európai bajnoki 
címet is megszerezték. Ez a díj nekem elsősorban azt jelenti, hogy tudnak rólunk és 
elismernek minket. Mindenesetre ez a munka, amit végzek – sokszor a család vagy a 
szabadidő rovására –, hangyaszorgalmat igényel, és aki nem próbálta, nem tudja, mi van 
mögötte. Az emberekkel a legnehezebb dolgozni, főleg a serdülőkkel, de minden 
leküzdhető, ha megtaláljuk velük a közös hangot. Ez az elismerés további munkára 
ösztönöz. Nagy megtiszteletetés, mely arra kötelez, hogy – elsősorban – a fiatal 
nemzedékért a lehető legtöbbet megtegyük.

Mizser Attila
Fülek egyértelműen a hazaérkezés. Valami összekeverhe-
tetlen érzés. Más városokban tanultam. Más városokban 
volt munkahelyem. De mindig volt egy-két olyan tevékeny-
ség, ami szigorúan ide kötött. A szüleim. És most, édesapám 
halála után édesanyám, aki szinte el sem hagyta ezt a várost. 
Azt gondolom, ezt nem kell tovább magyaráznom.
Nekem mindig az számított, bármit is tettem, hogy a 
hozzám közel állóknak 
az mit jelent, hogyan 
reagálnak rá. Én erre fi-
gyelek a legjobban. Ez 
egyfajta sorvezető, hogy 
egyenesben maradj. A 
díjak is ilyenek. Köszö-
nöm, örülök, hogy jelez-
tek – azt hiszem, valami 
ilyesmire gondoltam, ezt 
éreztem.

Mit jelent az Ön számára Fülek? Milyen érzésekkel vette át a díjat?

Fotók: Micsuda András

2016. szeptember 29-én zajlott a Füleki Közösségi Központban a „Ki mit 
tud?“ tehetségkutató verseny első évfolyama. A nyári szünidőben rend-
szeresen látogatták gyerekek a központunkat, ahol a legkülönfélébb sza-
badidős tevékenységekkel és kirándulásokkal vártuk őket, amelyeken elő-
szeretettel vettek részt. Ezek keretén belül közelebb kerültünk hozzájuk, fo-
kozatosan megismertük őket, és rádöbbentünk, hogy mekkora tehetséget 
rejtenek magukban. Innen jött az ötlet, hogy kisebb tehetségkutatót szer-
vezzünk, ahol megmutathatják, hogy mi bújt meg bennük.
Mivel a szabadságolások ideje volt, a vetélkedő időpontját eltoltuk szep-
temberre, amikor aztán végre sikerült megvalósítanunk a várva várt ver-
senyt. Életkorukat tekintve a jelentkezők 6 és 15 év közötti gyerekek vol-

tak, akiknek a száma és a produkciók, melyekkel készültek, az utolsó per-
cig állandóan változtak. Egyéni verseny zajlott éneklésben és prózamon-
dásban, de csoportos fellépések is akadtak, így roma, sőt bailando tánc 
bemutatására is sor került. 
Bár az összes versenyzőre mint győztesre kell tekintenünk, hiszen nagy 
kreativitásról és még nagyobb igyekezetről tettek tanúságot, az abszolút 
győztes mégis Botos Máté János lett, aki csodás prózamondónak bizonyult. 
Még egyszer szívből gratulálunk neki! Végezetül közösségi központunk 
szeretne köszönetet mondani valamennyi résztvevőnek, akik elfogadták a 
meghívásunkat, hasonlóképpen a zsűrinek, amely kiválasztotta a legjobb 
versenyzőt, a szponzoroknak és nem utolsósorban főleg a szülőknek, hogy 
támogatják a gyermekeiket és a jobb felé vezető útra terelgetik őket.

Mgr. Gáspárová Zuzana, a Közösségi Központ szakmai garansa

Önkormányzat

A városi képviselő-testület szeptemberi ülésén 
szó esett a füleki városi rendőrség 2016-os év 
második negyedévi tevékenységének jelenté-
séről is. Áprilistól júniusig 297 esetet oldottak 
meg, amelyből 168-ban a Szlovák Köztársaság 
Nemzeti Tanács szabálysértésekről szóló 
törvénye, 128 esetben pedig a város általános 
érvényű rendeletei kerültek megszegésre.
„Együttvéve 142 helyszíni bírságot szabtunk ki 
1 120 euró értékben, és 133 szabálysértést oldot-
tunk meg figyelmeztetéssel. A biztonsági kame-
rarendszer segítségével 84, a fotócsapdákon 
keresztül 73 esetet fedtünk fel,“ részletezte Baláž 
Pavel, a füleki városi rendőrség parancsnoka.
A tavalyi év elejétől számított negyedévekkel 
összevetve, áprilistól júniusig osztották ki ed-
dig a füleki rendőrök a legtöbb bírságot. A bír-
ságok megnövekedése mögött álltak a fülekiek 
régen ismétlődő panaszai is, a Szabadság tér 
aluljáróiban a vizelők által okozott áldatlan 
állapotokra. „A helyszínre ezért fotócsapdákat 
helyeztünk el, melyeknek köszönhetően a 
tetteseket azonosítottuk, s ezt követően meg is 
büntettük. Azonban nem minden esetet tudtunk 
felderíteni, mivel többen a környező helységek 
lakosai,“ magyarázta a parancsnok.
A füleki rendőröknek sok gondot okoztak a par-
kolójegyet nem váltó, illetve tilosban parkoló 
sofőrök is. 
„Például a Jilemnický utcában gyakran nem 
tartják be a várakozni tilos táblát. Ennek követ-
keztében dugók keletkeznek, nem egyszer ala-
kulnak ki veszélyes helyzetek is, amikor a gép-
kocsivezető kénytelen a forgalmas utcára tolat-
ni. Ebben az esetben is a kamerák és a fotócsap-
dák segítik a munkánkat. A sofőröket figyelmez-
tetjük, vagy megbüntetjük. Az összegek kicsik, 5 
és 10 euró körüliek, nem keresni akarunk rajta. 
A megbüntetetteknek akár a fizetés elnapolásá-
val, a nagyobb büntetések esetén törlesztési 
naptárral próbálunk segíteni.“
A második negyedévben 24 kóbor kutyát fog-
tak be a városi rendőrök, amelyeket a füleki 
menhelyen helyeztek el. Ezen kívül áprilisban 
egy családi ház udvarába betévedt róka befo-
gását is sikerült megoldaniuk. A városi rendő-
rök számára természetesek az összetettebb 
helyzetek is. Egy ilyen történt május 13-án, ami-
kor három nő egy idősebb férfit pofozott, akit 
meg akartak lopni. 
„Bejegyeztük éjszakai csendháborítás, illegá-
lis hulladéklerakó helyek, engedély nélküli áru-
sítás, különböző támadások és közterületi alko-
holfogyasztás eseteit is,“ tette hozzá Baláž.
A parancsnokkal együtt 9 rendőr őrzi a füleki 
utcák rendjét.

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

A fotócsapdák segítettek
azonosítani a tetteseket

Fülek önkormányzata folytatja a helyi közúthá-
lózat felújítását. Az idei évi költségvetéséből a 
Tulipán, a Park és a Csendes utcák javítására 
különítettek el forrásokat. A három utcán kívül 
tervezik még a Sávolyi út Pincesor felé vezető ki-
sebb szakaszának javítását, továbbá a vár alatt 
található Jilemnický utca – hosszú évek óta 
húzódó – problémájának részleges orvoslását is.
„Jelenleg nagyjából százezer eurót különítet-
tünk el felújításokra. A legdrágább a Tulipán ut-
ca hosszú közúthálózatának felújítása lesz. Ol-
csóbb lesz viszont a Pincesor felé vezető sza-
kasz javítása, amelyet az ottani vállalkozókkal 
együtt javíttatunk meg” – magyarázta Agócs 
Attila polgármester.
A Park utca közúthálózatának felújítása mellett 
egyéb munkálatokra is sor kerül majd. Fülek 
önkormányzata szeretné elejét venni az új asz-
faltozás megrongálásának, ezért a vízügyi tár-

sasággal előzetes óvintézkedésekben egyezett 
meg. „Még az aszfaltozás megkezdése előtt ki-
cserélik a Park utca fő vízvezetékének lakótöm-
bökbe vezető csatlakozásait. Az előző években 
gyakran történtek ebben az utcában balesetek, 
épp az említett rossz műszaki állapotok miatt. 
Az önkormányzat és a vízügyi társaság koordi-
nált akcióján kívül már néhány hónapja együtt-
működünk a Filbyt városi lakáskezelő vállalat-
tal, a Lakásépítő Szövetkezettel és egyéb lakás-
kezelőkkel” – mondta a polgármester. 
Az úthálózat felújításának része lesz a Jilem-
nický utca problémás szakaszának javítása is, 
ahol az esőzések alkalmával folyamatosan 
nagy kátyúk keletkeznek. A város a múltban 
már megpróbált az említett, aszfaltozástól men-
tes szakaszon aprókavics leszórásával javítani, 
ez azonban egyéb beavatkozások hiányában 
nem segített a helyzeten. 

„Az elmúlt év végén a Szlovák Köztársaság ro-
ma közösségekért felelős kormánybiztosától 
kaptunk egy csaknem 10 ezer eurós támogatást, 
amelyhez a költségvetésből még ötezret hozzá-
teszünk. A végleges 15 ezer euróból végezzük el 
a tereprendezést, ezután az eldolgozott terület-
re őrölt kő és finom aprókavics kerül. A felületet 
végül úthenger rendezi és erősíti majd meg.”
Az említett szakaszon szegélyköveket is elhe-
lyeznek, amelyek eddig teljesen hiányoztak in-
nen, míg az utca vízelvezetését ideiglenesen 
betoncsövek végzik majd el.
„Az említett övezet lakói azt kérdik tőlünk, 
miért nem építünk ki csatornahálózatot és asz-
faltozzuk le a szóban forgó utcát. Sajnos a gon-
dokat, amelyeket évtizedeken át nem sikerült 
orvosolni, ilyen rövid idő alatt lehetetlenség 
megoldani. A város viszont törekedni fog a tar-
tós megoldás megtalálására. Hisszük, hogy az 
említett javítások legalább rövidtávon orvosol-
ják a problémát“ – tette hozzá Agócs.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

Melyik hulladékfajta hová tartozik?Melyik hulladékfajta hová tartozik?
A kék, papírgyűjtő konténerbe tartoznak: újságok, magazinok, brosúrák, szóró-
lapok, árlisták, iratok, füzetek, könyvek, levelek, irodapapírok, rajzlapok, ké-
peslapok, iratgyűjtő mappák, papírzsákok, kartonpapír, keménypapírból készült 
dobozok, karton, borítékok, katalógusok, telefonkönyvek, plakátok, csomagoló-
papír, krepp papír, papírcsomagolás, hullámkarton, stb.
Nem tartoznak ide: szennyezett papír (pl.: élelmiszerrel, kőolajjal, vegyszerek-
kel és hasonló anyagokkal), műanyag csomagolások, többrétegű műanyag cso-
magolások (Tetra-pack), viaszpapír, alufóliával bevont papír, fagyasztott termé-

kek csomagolásai, dohánytermékek dobozai, zsírpapír, fénymásolópapír, indigó papír, gémkap-
csok, használt papírzsebkendő, szalvéta és tisztasági betét, pelenka, vatta, édességek és sós élelmi-
szerek csomagolásai, faxpapír, celofán, tapéta, ragasztószalagok, stb.

A zöld, üveggyűjtő konténerbe tartoznak: tiszta állapotban! Fehér, zöld és 
barna üveg, tiszta (nem szennyezett) színes üveg, edények, üres befőttesüvegek, 
üvegcsomagolások, üvegből készült tárgyak, kozmetikai szeres flakonok 
cserépdarabok, italosüvegek, üvegek bébiételektől, olajoktól, ablaküveg, 
összetört poharak, kémcső, szemüveg üveg, üvegcserepek, stb.
Nem tartoznak ide: porcelán, kerámia, gumi, zárókupakok, dugaszok, fém fede-
lek, tükrök, égők, neon lámpák, dróthálós üveg, plexiüveg, autóüveg, műanyag 
flakonok, hőmérő, televízió-képernyő, pohárfedő, az üveg nem lehet káros 

anyagokkal szennyezett (vegyszerek maradványai, festékek és hasonlók), stb.

A sárga, műanyaggyűjtő konténerbe tartoznak: csak tiszta, lapított műanya-
gok! minden műanyagfajta, műanyag csomagolások és termékek, mint például 
a PE (polietilén – LDPE, HDPE) – átlátszó és színes fóliák, táskák, zacskók, 
vödrök, kozmetikai szerek és tisztítószerek flakonjai, tejes zacskók, rekeszek; 
PET (polietilén-tereftalát) – flakonok – italok, szirupok,  növényi olajok; PP 
(polipropilén) – csomagolások – édességek, joghurtos pohár, különböző 
műanyag edények és játékok, polisztirol hab, kávéautomata poharak és más 
műanyag edények; PVC (polivinil-klorid) – víz- és elektromos vezetékcső, 

műanyag ablakok és bútor, stb. A sárga konténerbe nyugodtan elhelyezhetik a polisztirolt is.
Nem tartoznak ide: káros anyagokkal szennyezett csomagolások (pl. festék-, olaj- és kőolajma-
radványokkal, vegyszerekkel és hasonlókkal), társított csomagolóanyagok, erősen szennyezett 
műanyagok (pl. étellel, földdel, festékekkel), padlóburkolatok, gumi, molitán, kőolajtermékek cso-
magolásai, fém zárókupakok, üvegszállal erősített műanyagok, szennyezett fóliák, stb.

A piros, fémgyűjtő konténerbe tartoznak: veszélyes anyagoktól mentes fémek! 
fémcsomagolások, fémtubusok pasztáktól, sprey flakonok, alumínium cso-
magolás, konzervek, fémtermékek és alkatrészek, alufólia, aludobozok, stb.
Nem tartoznak ide: fémcsomagolások más anyagokkal társítva, pl. fogkré-
mes tubusok, festékdobozok; festékek, vegyi anyagok és hígítók csomago-
lásai, erősen szennyezett fémek, stb.

A piros, italos kartondobozokat gyűjtő konténerbe tartoznak: lapítva! tár-
sított csomagolóanyagok – tej, tejföl és egyéb tejtermékek, gyümölcslevek, bor, öblítők csomago-
lóanyagai, aludobozok, konzervek, fémből készült alkatrészek, huzalok és kábelek (burkolat nél-
kül), alufólia és a régi, fémből készült edények.
Nem tartoznak ide: társított csomagolások – kávé, instant levesek, puding, sütőpor, porcukor, fű-
szerek, jégkrémek, kakaópor, stb. csomagolóanyagai; szennyezett kompozit csomagolóanyagok, 
kompozit dobozok fedelei, étel- és folyadékmaradékokkal szennyezett fémcsomagolások, krémes 
és pasztás tubusok, vegyileg szennyezett fémek.

Kuzma Gréta, Fülek Város környezetvédelmi referense (Ford.: lsz)
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A Város Díját Fülek polgármestere – Stanislav 
atya mellett – az FTC elnökének, Visnyai Attilá-
nak adta át a Városnapok ünnepségsorozata ke-
retében, akinek ezzel a füleki sportklub sikereit 
és a városi sportélet fejlesztése területén elért 
eredményeit díjazták.
Ön született füleki, sportoló és egyben sport-
rajongó. Melyik sportág áll Önhöz a leg-
közelebb, és milyen mértékben hódol neki, 
illetve melyik az a sportág, melyért rajong 
ugyan, de nem szívesen űzné?
Hozzám kora gyermekkorom óta egyértelműen 
a futball áll legközelebb, hiszen focizni és edze-
ni még diákként kezdtem el Körtvélyesi Sándor 
edző ideje alatt. Azonban a sportot egészében vé-
ve kedvelem, szívesen síelek, amennyiben az 
időm és a körülmények engedik, időnként ko-
sárlabdázom is vagy teniszezem, de az „öreg 
fiúkkal“ a mai napig focizom. Nagy csodálattal 
tekintek a vízilabdára, jó úszó is vagyok, de 
talán ezt a sportágat nem tudnám művelni.
Hat évvel ezelőtt nem könnyű tisztségbe vá-
lasztották, az itteni FTC elnöke lett, amely jó 
néhány sportágat felölel, de főként a futball 
az éllovas sport, mely városunkban talán a leg-
nagyobb múlttal rendelkezik. Milyen hely-
zetben volt az egykori vezetés, milyenek vol-
tak a sport támogatásának feltételei, és 
milyen célokkal vette át Ön az FTC elnöki 
posztját?
Mint minden új funkcióban, a kezdet bizony 
nem volt könnyű. Különösen nehéz helyzetben 
voltam, mivel három hónappal a pozícióba kerü-
lésem után futballistáink a 3. ligából a 4.-be ke-
rültek, s ezt többen nekem rótták fel. Az elnöki 
székbe tulajdonképpen nézőként kerültem, 
egyenesen a tribünről, s hirtelen szembesülnöm 
kellett az amatőr sport kulisszatitkaival. Foko-

zatosan ismertem meg, mi minden áll az egyes 
szakosztályok működése mögött. Hiányzott az 
egyes sportágak közötti együttműködés és kom-
munikáció, s az egyesületek anyagi helyzete 
sem volt biztató. Elsőrendű feladatomnak tekin-
tettem a szakosztályok és egyesületek közötti 
együttműködés kialakítását, valamint a városi 
sport finanszírozásának megoldását, hiszen ez a 
Közhasznú Szolgáltatások vállalatán keresztül 
eléggé bonyolult volt. Az egész sportklub műkö-
dését áthelyeztük az FTC Polgári Társulás égi-
sze alá, amely megoldotta a sportágak  szervezé-
si és stadionban való központosítását. Polgári tár-
sulásként könnyebb volt a támogatók megszó-
lítása is. Sikerült emelnünk a sportolók felkészí-
tésének színvonalát, fokozatosan jobb műszaki 
feltételeket teremtettünk, s természetesen nőtt a 
nyilvánosság érdeklődése is. Bekerültünk a szé-
lesebb környék köztudatába, nemcsak Szlová-
kiában, hanem külföldön is. Elkezdődtek a ba-
rátságos mérkőzések, tornák, és nemcsak a fut-
ball területén, hanem a többi szakosztályban is. 
Itt meg kell említenem, hogy további sportágak-
kal egészültünk ki. Új sportszakosztályok léte-
sültek, amelyek példásan képviselik az FTC-t és 
Fülek városát.
Az egyes sportágak Füleken jelenleg igen si-
keresek. Elégedett az eredményekkel, vagy 
még mindig van hová előrejutni?
Hála Istennek szinte minden szakosztálynak si-
kerül kiváló eredményeket elérnie regionális és 
össz-szlovákiai szinten egyaránt, melyre jó pél-
da a tekézők extra ligában való versenyzése, 
amely Szlovákia legmagasabb szintű megmé-
rettetése, vagy az FTC „A“ csapatának a 3. ligá-
ba való feljutása, erőemelőink nemzetközi sike-
rei, s kerékpározóinkat is a legjobb 30 között 
jegyzik Szlovákiában. Örömmel tölt el az ifjúsá-

gi sport fejlődése, ahol a csapatok szintén na-
gyon szép eredményeket érnek el.  Nem 
szeretnénk a babérjainkon pihenni, és továbbra 
is haladunk előre, anyagi lehetőségeinkhez 
mérten. Ebben a szellemben jelöltük ki új 
céljainkat is.
Az egyes szakosztályok az elért sikereket 
főleg a jó vezetésnek köszönhetik, többek 
között ezért is ítélték oda Fülek Város Díját a 
polgárok javaslata alapján. Milyen érzései 
voltak a díj átvételekor, és mit jelent az Ön 
számára Fülek?
Az érzéseim leírhatatlanok. Nagyon megörül-
tem, és éreztem, hogy a díj nemcsak az FTC el-
nökeként kifejtett 5 éves igyekezetem elismeré-
se, hanem egyben a Városi Önkormányzat kép-
viselőjének is szól. Megterhelő munkám mellett 
időm nagy részét a város sportéletének szente-
lem. És mit jelent nekem Fülek? Mindent! A csa-
ládomat, az életemet, a szüleimet, a gyerekkoro-
mat, a barátaimat, a kollégáimat. Egyszerűen 
mindent. Köszönöm mindenkinek, hogy bíztak 
bennem, és hogy megtiszteltek elismerésükkel. 
Ezt igazán értékelem.

Cíferová Iveta

Sajko František
Fülek a szülővárosom, itt éltem le az egész gyerekkoro-
mat, gyönyörű élményekkel. Itt lakom a családommal, 
itt élnek a barátaim, akik sokat jelenteknek nekem. Igaz, 
hogy hivatásos katonaként több éven át Szlovákia 
különböző városaiban szolgáltam és éltem, de az első 
adandó alkalommal visszatértem, és családommal 
együtt szeretett városomban telepedtem le. A Polgár-
mesteri Díjat sikeres edzői tevékenységemért kaptam. 
Ez nagyszerű érzés, meghitt pillanat. Örömmel tölt el, 
hogy értékelik a munkámat. A díjat az FTC Fülek egész erőemelő szakosztálya elis-
meréseként értékelem, azon sportolók elismeréseként, akik a szakosztály működésének 
három éve alatt keményen dolgoztak, és nemcsak az országos, hanem az európai bajnoki 
címet is megszerezték. Ez a díj nekem elsősorban azt jelenti, hogy tudnak rólunk és 
elismernek minket. Mindenesetre ez a munka, amit végzek – sokszor a család vagy a 
szabadidő rovására –, hangyaszorgalmat igényel, és aki nem próbálta, nem tudja, mi van 
mögötte. Az emberekkel a legnehezebb dolgozni, főleg a serdülőkkel, de minden 
leküzdhető, ha megtaláljuk velük a közös hangot. Ez az elismerés további munkára 
ösztönöz. Nagy megtiszteletetés, mely arra kötelez, hogy – elsősorban – a fiatal 
nemzedékért a lehető legtöbbet megtegyük.

Mizser Attila
Fülek egyértelműen a hazaérkezés. Valami összekeverhe-
tetlen érzés. Más városokban tanultam. Más városokban 
volt munkahelyem. De mindig volt egy-két olyan tevékeny-
ség, ami szigorúan ide kötött. A szüleim. És most, édesapám 
halála után édesanyám, aki szinte el sem hagyta ezt a várost. 
Azt gondolom, ezt nem kell tovább magyaráznom.
Nekem mindig az számított, bármit is tettem, hogy a 
hozzám közel állóknak 
az mit jelent, hogyan 
reagálnak rá. Én erre fi-
gyelek a legjobban. Ez 
egyfajta sorvezető, hogy 
egyenesben maradj. A 
díjak is ilyenek. Köszö-
nöm, örülök, hogy jelez-
tek – azt hiszem, valami 
ilyesmire gondoltam, ezt 
éreztem.

Mit jelent az Ön számára Fülek? Milyen érzésekkel vette át a díjat?

Fotók: Micsuda András

2016. szeptember 29-én zajlott a Füleki Közösségi Központban a „Ki mit 
tud?“ tehetségkutató verseny első évfolyama. A nyári szünidőben rend-
szeresen látogatták gyerekek a központunkat, ahol a legkülönfélébb sza-
badidős tevékenységekkel és kirándulásokkal vártuk őket, amelyeken elő-
szeretettel vettek részt. Ezek keretén belül közelebb kerültünk hozzájuk, fo-
kozatosan megismertük őket, és rádöbbentünk, hogy mekkora tehetséget 
rejtenek magukban. Innen jött az ötlet, hogy kisebb tehetségkutatót szer-
vezzünk, ahol megmutathatják, hogy mi bújt meg bennük.
Mivel a szabadságolások ideje volt, a vetélkedő időpontját eltoltuk szep-
temberre, amikor aztán végre sikerült megvalósítanunk a várva várt ver-
senyt. Életkorukat tekintve a jelentkezők 6 és 15 év közötti gyerekek vol-

tak, akiknek a száma és a produkciók, melyekkel készültek, az utolsó per-
cig állandóan változtak. Egyéni verseny zajlott éneklésben és prózamon-
dásban, de csoportos fellépések is akadtak, így roma, sőt bailando tánc 
bemutatására is sor került. 
Bár az összes versenyzőre mint győztesre kell tekintenünk, hiszen nagy 
kreativitásról és még nagyobb igyekezetről tettek tanúságot, az abszolút 
győztes mégis Botos Máté János lett, aki csodás prózamondónak bizonyult. 
Még egyszer szívből gratulálunk neki! Végezetül közösségi központunk 
szeretne köszönetet mondani valamennyi résztvevőnek, akik elfogadták a 
meghívásunkat, hasonlóképpen a zsűrinek, amely kiválasztotta a legjobb 
versenyzőt, a szponzoroknak és nem utolsósorban főleg a szülőknek, hogy 
támogatják a gyermekeiket és a jobb felé vezető útra terelgetik őket.

Mgr. Gáspárová Zuzana, a Közösségi Központ szakmai garansa

Önkormányzat

A városi képviselő-testület szeptemberi ülésén 
szó esett a füleki városi rendőrség 2016-os év 
második negyedévi tevékenységének jelenté-
séről is. Áprilistól júniusig 297 esetet oldottak 
meg, amelyből 168-ban a Szlovák Köztársaság 
Nemzeti Tanács szabálysértésekről szóló 
törvénye, 128 esetben pedig a város általános 
érvényű rendeletei kerültek megszegésre.
„Együttvéve 142 helyszíni bírságot szabtunk ki 
1 120 euró értékben, és 133 szabálysértést oldot-
tunk meg figyelmeztetéssel. A biztonsági kame-
rarendszer segítségével 84, a fotócsapdákon 
keresztül 73 esetet fedtünk fel,“ részletezte Baláž 
Pavel, a füleki városi rendőrség parancsnoka.
A tavalyi év elejétől számított negyedévekkel 
összevetve, áprilistól júniusig osztották ki ed-
dig a füleki rendőrök a legtöbb bírságot. A bír-
ságok megnövekedése mögött álltak a fülekiek 
régen ismétlődő panaszai is, a Szabadság tér 
aluljáróiban a vizelők által okozott áldatlan 
állapotokra. „A helyszínre ezért fotócsapdákat 
helyeztünk el, melyeknek köszönhetően a 
tetteseket azonosítottuk, s ezt követően meg is 
büntettük. Azonban nem minden esetet tudtunk 
felderíteni, mivel többen a környező helységek 
lakosai,“ magyarázta a parancsnok.
A füleki rendőröknek sok gondot okoztak a par-
kolójegyet nem váltó, illetve tilosban parkoló 
sofőrök is. 
„Például a Jilemnický utcában gyakran nem 
tartják be a várakozni tilos táblát. Ennek követ-
keztében dugók keletkeznek, nem egyszer ala-
kulnak ki veszélyes helyzetek is, amikor a gép-
kocsivezető kénytelen a forgalmas utcára tolat-
ni. Ebben az esetben is a kamerák és a fotócsap-
dák segítik a munkánkat. A sofőröket figyelmez-
tetjük, vagy megbüntetjük. Az összegek kicsik, 5 
és 10 euró körüliek, nem keresni akarunk rajta. 
A megbüntetetteknek akár a fizetés elnapolásá-
val, a nagyobb büntetések esetén törlesztési 
naptárral próbálunk segíteni.“
A második negyedévben 24 kóbor kutyát fog-
tak be a városi rendőrök, amelyeket a füleki 
menhelyen helyeztek el. Ezen kívül áprilisban 
egy családi ház udvarába betévedt róka befo-
gását is sikerült megoldaniuk. A városi rendő-
rök számára természetesek az összetettebb 
helyzetek is. Egy ilyen történt május 13-án, ami-
kor három nő egy idősebb férfit pofozott, akit 
meg akartak lopni. 
„Bejegyeztük éjszakai csendháborítás, illegá-
lis hulladéklerakó helyek, engedély nélküli áru-
sítás, különböző támadások és közterületi alko-
holfogyasztás eseteit is,“ tette hozzá Baláž.
A parancsnokkal együtt 9 rendőr őrzi a füleki 
utcák rendjét.

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

A fotócsapdák segítettek
azonosítani a tetteseket

Fülek önkormányzata folytatja a helyi közúthá-
lózat felújítását. Az idei évi költségvetéséből a 
Tulipán, a Park és a Csendes utcák javítására 
különítettek el forrásokat. A három utcán kívül 
tervezik még a Sávolyi út Pincesor felé vezető ki-
sebb szakaszának javítását, továbbá a vár alatt 
található Jilemnický utca – hosszú évek óta 
húzódó – problémájának részleges orvoslását is.
„Jelenleg nagyjából százezer eurót különítet-
tünk el felújításokra. A legdrágább a Tulipán ut-
ca hosszú közúthálózatának felújítása lesz. Ol-
csóbb lesz viszont a Pincesor felé vezető sza-
kasz javítása, amelyet az ottani vállalkozókkal 
együtt javíttatunk meg” – magyarázta Agócs 
Attila polgármester.
A Park utca közúthálózatának felújítása mellett 
egyéb munkálatokra is sor kerül majd. Fülek 
önkormányzata szeretné elejét venni az új asz-
faltozás megrongálásának, ezért a vízügyi tár-

sasággal előzetes óvintézkedésekben egyezett 
meg. „Még az aszfaltozás megkezdése előtt ki-
cserélik a Park utca fő vízvezetékének lakótöm-
bökbe vezető csatlakozásait. Az előző években 
gyakran történtek ebben az utcában balesetek, 
épp az említett rossz műszaki állapotok miatt. 
Az önkormányzat és a vízügyi társaság koordi-
nált akcióján kívül már néhány hónapja együtt-
működünk a Filbyt városi lakáskezelő vállalat-
tal, a Lakásépítő Szövetkezettel és egyéb lakás-
kezelőkkel” – mondta a polgármester. 
Az úthálózat felújításának része lesz a Jilem-
nický utca problémás szakaszának javítása is, 
ahol az esőzések alkalmával folyamatosan 
nagy kátyúk keletkeznek. A város a múltban 
már megpróbált az említett, aszfaltozástól men-
tes szakaszon aprókavics leszórásával javítani, 
ez azonban egyéb beavatkozások hiányában 
nem segített a helyzeten. 

„Az elmúlt év végén a Szlovák Köztársaság ro-
ma közösségekért felelős kormánybiztosától 
kaptunk egy csaknem 10 ezer eurós támogatást, 
amelyhez a költségvetésből még ötezret hozzá-
teszünk. A végleges 15 ezer euróból végezzük el 
a tereprendezést, ezután az eldolgozott terület-
re őrölt kő és finom aprókavics kerül. A felületet 
végül úthenger rendezi és erősíti majd meg.”
Az említett szakaszon szegélyköveket is elhe-
lyeznek, amelyek eddig teljesen hiányoztak in-
nen, míg az utca vízelvezetését ideiglenesen 
betoncsövek végzik majd el.
„Az említett övezet lakói azt kérdik tőlünk, 
miért nem építünk ki csatornahálózatot és asz-
faltozzuk le a szóban forgó utcát. Sajnos a gon-
dokat, amelyeket évtizedeken át nem sikerült 
orvosolni, ilyen rövid idő alatt lehetetlenség 
megoldani. A város viszont törekedni fog a tar-
tós megoldás megtalálására. Hisszük, hogy az 
említett javítások legalább rövidtávon orvosol-
ják a problémát“ – tette hozzá Agócs.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

Melyik hulladékfajta hová tartozik?Melyik hulladékfajta hová tartozik?
A kék, papírgyűjtő konténerbe tartoznak: újságok, magazinok, brosúrák, szóró-
lapok, árlisták, iratok, füzetek, könyvek, levelek, irodapapírok, rajzlapok, ké-
peslapok, iratgyűjtő mappák, papírzsákok, kartonpapír, keménypapírból készült 
dobozok, karton, borítékok, katalógusok, telefonkönyvek, plakátok, csomagoló-
papír, krepp papír, papírcsomagolás, hullámkarton, stb.
Nem tartoznak ide: szennyezett papír (pl.: élelmiszerrel, kőolajjal, vegyszerek-
kel és hasonló anyagokkal), műanyag csomagolások, többrétegű műanyag cso-
magolások (Tetra-pack), viaszpapír, alufóliával bevont papír, fagyasztott termé-

kek csomagolásai, dohánytermékek dobozai, zsírpapír, fénymásolópapír, indigó papír, gémkap-
csok, használt papírzsebkendő, szalvéta és tisztasági betét, pelenka, vatta, édességek és sós élelmi-
szerek csomagolásai, faxpapír, celofán, tapéta, ragasztószalagok, stb.

A zöld, üveggyűjtő konténerbe tartoznak: tiszta állapotban! Fehér, zöld és 
barna üveg, tiszta (nem szennyezett) színes üveg, edények, üres befőttesüvegek, 
üvegcsomagolások, üvegből készült tárgyak, kozmetikai szeres flakonok 
cserépdarabok, italosüvegek, üvegek bébiételektől, olajoktól, ablaküveg, 
összetört poharak, kémcső, szemüveg üveg, üvegcserepek, stb.
Nem tartoznak ide: porcelán, kerámia, gumi, zárókupakok, dugaszok, fém fede-
lek, tükrök, égők, neon lámpák, dróthálós üveg, plexiüveg, autóüveg, műanyag 
flakonok, hőmérő, televízió-képernyő, pohárfedő, az üveg nem lehet káros 

anyagokkal szennyezett (vegyszerek maradványai, festékek és hasonlók), stb.

A sárga, műanyaggyűjtő konténerbe tartoznak: csak tiszta, lapított műanya-
gok! minden műanyagfajta, műanyag csomagolások és termékek, mint például 
a PE (polietilén – LDPE, HDPE) – átlátszó és színes fóliák, táskák, zacskók, 
vödrök, kozmetikai szerek és tisztítószerek flakonjai, tejes zacskók, rekeszek; 
PET (polietilén-tereftalát) – flakonok – italok, szirupok,  növényi olajok; PP 
(polipropilén) – csomagolások – édességek, joghurtos pohár, különböző 
műanyag edények és játékok, polisztirol hab, kávéautomata poharak és más 
műanyag edények; PVC (polivinil-klorid) – víz- és elektromos vezetékcső, 

műanyag ablakok és bútor, stb. A sárga konténerbe nyugodtan elhelyezhetik a polisztirolt is.
Nem tartoznak ide: káros anyagokkal szennyezett csomagolások (pl. festék-, olaj- és kőolajma-
radványokkal, vegyszerekkel és hasonlókkal), társított csomagolóanyagok, erősen szennyezett 
műanyagok (pl. étellel, földdel, festékekkel), padlóburkolatok, gumi, molitán, kőolajtermékek cso-
magolásai, fém zárókupakok, üvegszállal erősített műanyagok, szennyezett fóliák, stb.

A piros, fémgyűjtő konténerbe tartoznak: veszélyes anyagoktól mentes fémek! 
fémcsomagolások, fémtubusok pasztáktól, sprey flakonok, alumínium cso-
magolás, konzervek, fémtermékek és alkatrészek, alufólia, aludobozok, stb.
Nem tartoznak ide: fémcsomagolások más anyagokkal társítva, pl. fogkré-
mes tubusok, festékdobozok; festékek, vegyi anyagok és hígítók csomago-
lásai, erősen szennyezett fémek, stb.

A piros, italos kartondobozokat gyűjtő konténerbe tartoznak: lapítva! tár-
sított csomagolóanyagok – tej, tejföl és egyéb tejtermékek, gyümölcslevek, bor, öblítők csomago-
lóanyagai, aludobozok, konzervek, fémből készült alkatrészek, huzalok és kábelek (burkolat nél-
kül), alufólia és a régi, fémből készült edények.
Nem tartoznak ide: társított csomagolások – kávé, instant levesek, puding, sütőpor, porcukor, fű-
szerek, jégkrémek, kakaópor, stb. csomagolóanyagai; szennyezett kompozit csomagolóanyagok, 
kompozit dobozok fedelei, étel- és folyadékmaradékokkal szennyezett fémcsomagolások, krémes 
és pasztás tubusok, vegyileg szennyezett fémek.

Kuzma Gréta, Fülek Város környezetvédelmi referense (Ford.: lsz)
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Az oktatásügyi miniszter által ígért, előkészü-
letben levő reform felől egyelőre nem sokat tu-
dunk. Tudjuk azonban, hogy a pedagógusok 
nem elégedettek az iskolaügy helyzetével – fő-
leg a finanszírozással nem –, ezért ismét sztráj-
kolnak.
Fülek Város 7 iskola és 9 egyéb oktatási intéz-
mény fenntartója, melyek finanszírozása kétfé-
leképpen történik: míg a 4 alapiskolánk az álla-
mi költségvetésből az ún. normatív finanszíro-
zás által van dotálva, a részeik (4 napközi ott-
hon és 3 iskolai étkezde), ahogy a 2 óvodánk és 
az étkezdéik, valamint a művészeti alapiskola 
finanszírozása is a községnek juttatott részadó-
ból történik. Ami a két finanszírozási módban 
közös, hogy mindkettő az egyes iskolák által ki-
mutatott gyermek- és tanulólétszámon alapul. 
A fentiek szempontjából örömteli a hír, hogy 
2016. szeptember 1-jén mindegyik iskolatípu-
sunk növelt létszámmal kezdte a tanévet: az 
alapiskoláinkban 70-nel több (tavaly 1350, 
most 1420), a művészeti alapiskolánkban 63-
mal több (314-ről 377-re nőtt), az óvodáinkban 
20-szal több (a két óvodánkban összesen 305) 
beíratott gyermek, ill. tanuló van. Az óvodások 
száma konkrétan a Daxner utcai óvodában nö-
vekedett, ahol az oktatási minisztérium által az 
állami költségvetésből juttatott támogatásnak 
hála a nyári hónapok során kapacitásbővítés tör-
tént, ami 1 új osztály nyitását, valamint 2 új óvó-
női munkahelyet is jelent. Az új székhelyre 
költözött, immár hivatalosan is kétnyelvű mű-
vészeti alapiskolánkban (új neve: Základná 
umelecká škola – Művészeti Alapiskola) beállt 
létszámnövekedés a zenei tagozat kínálatának 
új (ütő-) hangszerek oktatásával történt kibőví-
tésével és az új irodalmi-drámaművészeti és 
tánctagozat létrejöttével függ össze. Ugyanak-
kor a kínálat bővítése munkalehetőséget is ho-
zott magával 2 fiatal pedagógus részére.
A finanszírozás szépséghibájának róhatjuk fel, 
hogy az iskolatörvény módosítását követően 
változás történt a szociálisan hátrányos helyze-

tű tanulók nyilvántartásában. Eddig ezeket a 
tanulókat a Munka-, Szociális és Családügyi Hi-
vatal adatai alapján mutattuk ki. A 2016/2017-
es tanévben már kevés, hogy a tanuló a fejlődé-
sét nem elégséges mértékben serkentő környe-
zetben él, a lemaradását már pszichológusnak 
kell alátámasztania. A pedagógiai – pszicholó-
giai tanácsadó és megelőzési központok kapa-
citása azonban korlátozott, s ezért sok gyermek 
nem lett időben kivizsgálva. Ennek következ-
tében a tavalyi 390-ről 102-re, tehát mintegy a 
negyedére csökkent a szociálisan hátrányos 
helyzetű tanulók száma az alapiskoláinkban, 
ami jelentős mínuszt jelent az iskolák finanszí-
rozásában. Némi reménnyel kecsegtet még az 
oktatási minisztérium levele, amely kitolja a 
további szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 
bejelentésének határidejét november 15-re.
Végezetül még egy elgondoltató adat. A szep-
temberi adatgyűjtésből kiderült, hogy 57 alap-
iskolásunk átmenetileg külföldön tartózkodik, 
s ami ebben az összefüggésben riasztó, hogy 
közülük 51-ről nincs közelebbi információnk. 
A Tanügyi Hivatalnak a Füleki Hírlapban és a 
város honlapján közzétett értesítése, miszerint 
a szülők az iskolatörvény értelmében kötelesek 
a tanuló külföldre érkezését követő 30 napon 
belül, ill. azt követően mindig szeptember 15-
ig, tudatni a külföldi iskolalátogatást azon ha-
zai iskolával, ahova a gyermeket beíratták, 
ahogy a nagyszülőkhöz és rokonokhoz intézett 
felszólítás is, amelyben azt kértük, hogy üzen-
jék ezt meg külföldre, vagy jelentsék be ők, 
hogy hol tartózkodnak a tanulók, csak mini-
mális visszhangra talált. Ezért most ismételten 
kihasználom a lehetőséget, hogy felszólítsam a 
tanulók törvényes képviselőit a fenti törvényes 
kötelezettségük teljesítésére.
A gyerekeknek és a tanulóknak, a szüleiknek és 
a város valamennyi iskolai alkalmazottjának 
sikeres tanévet kívánok.

Fehér Péter, az oktatási osztály vezetője

Az Ország Európa Szívében képzőművészeti 
szemle 8. évfolyamában a Füleki Művészeti 
Alapiskola értékes elismerésekben részesült. Az 
SZK Kulturális Minisztériumának dísztermé-
ben, 2016. október 6-án kategóriájában 2. díjat 
kapott Simon Zoltán, 1. díjakat pedig Péter Ta-
mara, Murínová Alžbeta és Péterová Emma. Bia-
lová Jana növendékei aznap délelőtt a pozsonyi 
Szcenikai Képzőművészeti Középiskola work-
shopjain is részt vettek. Gratulálunk.

Ardamica Zorán, MAI

A füleki Művészeti Alapiskola köszönetét fejezi 
ki a Mladý umelec Polgári Társulásnak az el-
múlt tanévben diákjaink PMU-versenyeken 
való részvételének biztosításához nyújtott segít-
ségéért. Külön köszönetet mondunk az új key-
board megvásárlásáért, amely a zenei tanszakon 
a hangszeres oktatást, a kamarazenei oktatást, a 
versenyrészvételt és a nyilvános fellépéseket 
szolgálja majd, s amely teljesíti az országban zaj-
ló versenyek minőségi elvárásait.

A MAI dolgozói

Több mint százan emlékeztek Füleken 2016. október 6-án  az 1848-49-es 
magyar forradalom és szabadságharc 167 évvel ezelőtt kivégzett tábornoka-
ira az emlékükre is állított obeliszk mellett. A megemlékezésen Fekete Gá-
bor, tanár versmondása, Erdős Vince ünnepi beszéde és a Pro Kultúra Férfi-
kar katonadalai tették ünnepivé a  megemlékezést.
A Csemadok Füleki Alapszervezete, a Koháry Polgári Társulás és a VMK 
közös szervezésének köszönhetően Fülek város vezetése, a civil szerveze-
tek és intézmények, magyarországi képviselők és magánszemélyek rótták le 
tiszteletüket az aradi hősök előtt.

Ha nem tudják, mivel töltsék a hosszú őszi és téli 
estéket, érdekes ajánlatokkal várjuk Önöket. No-
vemberben a hazai irodalmi élet két figyelemre-
méltó személyisége látogat el a Füleki Városi 
Könyvtárba, akik a legújabb alkotásaikról me-
sélnek az érdeklődőknek. 2016. november 3-án, 
17:00 órakor a Rimaszombatban élő Szászi Zol-
tánnal találkozhatunk, akivel a frissen megjelent 
„Bábukák“ című novellaregényéről beszélget 
Mizser Attila, a könyv szerkesztője. A szerző kö-

tetében egy kisváros és lakói életét mutatja be. 
Az elbeszélő szatirikus látásmódjával szemlélve 
egy összefüggő tablót, amolyan kisvárosi pa-
noptikumot rajzol az olvasók elé, kiknek ezáltal 
egy különös városnézésben, egy képzeletbeli 
utazásban lesz részük. 2016. november 14-én, 
16:30-kor Jozef Banáš szlovák író mesél legú-
jabb bestselleréről, mely „Kód 7“ címen jelent 
meg. A történet a Himalája hegycsúcsai közé 
zárt Bhutánban játszódik, ahol a szerző saját ta-

pasztalatai alapján megállapítja, hogy ez 
világunk talán egyedüli országa, ahol nem a fe-
jétől bűzlik a hal. A könyvben találkozhatunk az 
író előző köteteinek (a „Kód 1“ és a „Kód 9“) jól 
ismert hőseivel, akik cáfolni próbálják ci-
vilizációnk mítoszát az „állandó növekedés iste-
nének“ előnyös voltáról. Amennyiben megra-
gadta önöket ez a pár sor és szeretnék közelebb-
ről megismerni a szerzőket, illetve munkásságu-
kat, látogassanak el novemberben a Városi 
Könyvtárba, ahol szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!                           

Szőke Lucia, FVM
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Utolsó hónapjához érkezett a IV. Őszi Nemzet-
közi Színházi Fesztivál. A VMK szeptembertől 
tartó rendezvénye még négy esti előadást kínál a 
színházkedvelő közönségnek.
A hónap elején, november 5-én, szombaton a 
kassai Thália Színház látogat Fülekre. A Sha-
kespeare-darabnak – mely egyben tisztelgés a 
400 évvel ezelőtt elhunyt angol drámaíró előtt – 
füleki vonatkozása is van: a Tévedések vígjáté-
ka című komédia dalszövegeit városunk szülöt-
te, Laboda Róbert slammer és elsőkötetes költő 
írta, Angelo szerepében pedig az ugyancsak Fü-
lekről elszármazott Bocsárszky Attilát láthatja a 
közönség a VMK színháztermében.
Egy héttel később, november 12-én, szombaton 
egy izgalmas kezdeményezés gyümölcse kerül a 
VMK színpadára: a „V4-es országok nemzeti 
piknikje”. Négy színház, a csehországi Na tahu, 
a lengyelországi Zabkowice Slaskie, a losonci 

Timrava és Kármán József Színház közös da-
rabja kerül bemutatásra. A koprodukcióban ké-
szült színdarabban a szereplők hol cseh, hol pe-
dig lengyel, szlovák vagy magyar nyelven szó-
lalnak majd meg. Az előadás társszervezője a 
losonci Nógrádi Művelődési Központ.
A színházi fesztivál zárásaként két produkció 
látható közvetlenül egymás után: november 16-
án 17.30-tól a FOLT, 18.00-tól pedig a Csavar 
Színház biztosít könnyed szórakozást az arra 
vágyóknak. A VMK mellett működő FOLT Mű-
vészeti Műhely először mutatkozik be a füleki 
közönségnek. A műhelyt olyan fiatalok láto-
gatják, akik szívesen próbálgatják magukat va-
lamely művészeti ág – a zene, a képzőművészet, 
a kreatív írás, a színház, a slam poetry – terüle-
tén. Bemutatkozó produkciójukat a város 770. 
évfordulója alkalmából készítették el és mutat-
ják be 7/hetvenkedés címmel. A fél órás műsort 

követően a Csavar Színház Itt és most ugrik a ma-
jom a vízbe című improvizációs játékát nézheti 
meg a közönség. Az est „lebilincselő humorú, 
fergeteges előadás, ahol együtt izgul néző és szí-
nész, hogy vajon mit hoz az improvizáció, mely 
olyannyira spontán, hogy a nézők találják ki a fe-
ladatokat. Részesei lehetünk a színház megszü-
letésének, tapasztalhatjuk azt a pillanatot, ahogy 
még a legősibb emberek játszhatták el gyerme-
keiknek  tábortűznél a vadászatot. Bizonyítékot 
nyerünk arról, hogy a színházhoz nem kell más, 
csak színész és néző“ – vallják az előadás sze-
replői: Gál Tamás – Dosky díjas színész, Kiss 
Szilvia, valamint Molnár Xénia, a füleki Zsák-
színház egykori tagja. Az említett két produkció 
nem a VMK épületében, hanem a Művészeti A-
lapiskola korábbi székhelyén, annak egykori, 
Koháry téri koncerttermében lesz.
A színházművészet könnyedebb műfajainak 
kedvelőit novemberben is szeretettel várja a 
Füleki VMK.

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

nov. 13-ig „A kőedény költészete“ – kiállítás
 Helyszín: Füleki Vár ; Fő szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Rozsnyói Bányászati Múzeum

nov. 13-ig III. Medvesi Fotós Maraton – kiállítás
 Helyszín: Füleki Vár;
 Fő szervező: Novohrad – Nógrád Geopark JSZT;
 Társszervező: Füleki Vármúzeum

dec. 9-ig „Suszter, maradj a kaptafánál!“ – kiállítás
 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
 Fő szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Kelet-szlovákiai Múzeum – Kassa

nov. 3. Szászi Zoltán „Bábukák” című könyvének bemutatója.
17:00 Beszélgetőtárs: Mizser Attila.
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

nov. 3. Főhajtás ’56 hősei előtt
18:00 Helyszín: Füleki református templom
 Szervezők: A Füleki Református Egyház és a  Pro Kultúra Férfikar

nov. 5. IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál
18:00  „Tévedések vígjátéka” – a kassai Thália Színház előadása
 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

nov. 10. III. LiteraTúra – „Átkötések”
17:00 Nagy Csilla irodalomtörténész, kritikussal 
 legújabb  tanulmánykötetéről
 Mizser Attila irodalomtörténész beszélget
 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ
 Szervezők: VMK és Füleki Vármúzeum

nov. 12. IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál
18:00 V4-es országok nemzeti piknikje: Na Tahu – Červený Kostelec 
 (Csehország), Zabkowice – Slaskie (Lengyelország), Timrava – 
 Losonc, valamint Kármán József Színház Losonc – cseh, lengyel, 
 szlovák és magyar nyelvű előadás
 Helyszín: VMK; Szervező: VMK és Nógrádi Művelődési Központ, Losonc

nov. 14. Jozef Banáš „Kód 7” című könyvének bemutatója szlovák nyelven
16:30 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

nov. 15. Minden, amit Fülekben szeretek c.
16:00 képzőművészeti verseny kiértékelése
 Helyszín: Füleki MAI; Szervezők: Fülek Város és a MAI

nov. 16. IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál
17:30 „7/hetvenkedés” – a füleki FOLT Művészeti Műhely bemutatkozása
18:00 „Itt és most ugrik a majom a vízbe”
  – a hetényi Csavar Színház előadása
 Helyszín: A MAI volt koncertterme, Koháry tér 622/2
 Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

nov. 26. „Nincs szebb élet a miénknél…”
17:00 A Rakonca Néptáncegyüttes és vendégeinek műsora
 Helyszín: VMK; Szervezők: VMK és a Rakonca Egyesület 

nov. 27. Adventi gyertyagyújtás
11:45 Helyszín: a gimnázium épülete előtt; Szervező: Csemadok ASZ

nov. 30. III. LiteraTúra – Ilma Rakusa magyar-szlovén származású,
17:00 rimaszombati születésű, Svájcban élő írónővel
 Juhász Dósa János beszélget
 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki VMK és Rimaszombat Város

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2016 novemberében

Gyöngy ékszerek és selyemsálak kápráztatták 
el október 15. és 22. között a Füleki Városi Mű-
velődési Központ kiállításának látogatóit. A Va-
riációk című tárlat alkotói – az érsekújvári 
Stancz Alíz és Juhász Zsuzsa – olyan női kiegé-
szítőket vonultattak fel, melyek elsősorban 
nem a kiállítótermeknek, hanem olyan höl-
gyeknek készülnek, akik szeretik a kézzel ké-
szített egyedi alkotásokat.
Stancz Alíz gyöngyékszer-készítő alkotásai sze-
mélyre szabottak, de nemcsak megrendelésre 

készít kollekcióikat, hanem tanfolyamokat is 
tart gyerekek és felnőttek számára. Juhász Zsu-
zsa selyemfestő nevelőnőként dolgozik, aki az 
iskolai bábcsoport alapítása révén került kap-
csolatba bábuk és díszletek készítésével, majd 
elvarázsolták a selyemkendők. Stancz Alíz és 
Juhász Zsuzsa munkáiról a kiállítás kurátora, 
Száz Ildikó így vallott: „Valósággal szikrázik 
az alkotók lendülete, szépérzéke és érzékenysé-
ge, és a gyöngyékszerek, a selyemkendők csak 
arra várnak, hogy viselőjük befejezze a művet“.

A Variációk című kiállítás október 15-ei meg-
nyitóján – melyen maguk az alkotók is részt vet-
tek – a Füleki Művészeti Alapiskola diákjai köz-
reműködtek: Koronczi Annamária és Lipták 
Branislav, felkészítő tanáruk Fehér Péter. A 
kiállításmegnyitót a Verséneklő együttesek 9. 
Országos Fesztiváljának gálaprogramja követ-
te a Csemadok Nógrádi Területi Választmánya 
és Füleki Alapszervezete, valamint a losonci 
Nógrádi Művelődési Központ szervezésében.

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője
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Az oktatásügyi miniszter által ígért, előkészü-
letben levő reform felől egyelőre nem sokat tu-
dunk. Tudjuk azonban, hogy a pedagógusok 
nem elégedettek az iskolaügy helyzetével – fő-
leg a finanszírozással nem –, ezért ismét sztráj-
kolnak.
Fülek Város 7 iskola és 9 egyéb oktatási intéz-
mény fenntartója, melyek finanszírozása kétfé-
leképpen történik: míg a 4 alapiskolánk az álla-
mi költségvetésből az ún. normatív finanszíro-
zás által van dotálva, a részeik (4 napközi ott-
hon és 3 iskolai étkezde), ahogy a 2 óvodánk és 
az étkezdéik, valamint a művészeti alapiskola 
finanszírozása is a községnek juttatott részadó-
ból történik. Ami a két finanszírozási módban 
közös, hogy mindkettő az egyes iskolák által ki-
mutatott gyermek- és tanulólétszámon alapul. 
A fentiek szempontjából örömteli a hír, hogy 
2016. szeptember 1-jén mindegyik iskolatípu-
sunk növelt létszámmal kezdte a tanévet: az 
alapiskoláinkban 70-nel több (tavaly 1350, 
most 1420), a művészeti alapiskolánkban 63-
mal több (314-ről 377-re nőtt), az óvodáinkban 
20-szal több (a két óvodánkban összesen 305) 
beíratott gyermek, ill. tanuló van. Az óvodások 
száma konkrétan a Daxner utcai óvodában nö-
vekedett, ahol az oktatási minisztérium által az 
állami költségvetésből juttatott támogatásnak 
hála a nyári hónapok során kapacitásbővítés tör-
tént, ami 1 új osztály nyitását, valamint 2 új óvó-
női munkahelyet is jelent. Az új székhelyre 
költözött, immár hivatalosan is kétnyelvű mű-
vészeti alapiskolánkban (új neve: Základná 
umelecká škola – Művészeti Alapiskola) beállt 
létszámnövekedés a zenei tagozat kínálatának 
új (ütő-) hangszerek oktatásával történt kibőví-
tésével és az új irodalmi-drámaművészeti és 
tánctagozat létrejöttével függ össze. Ugyanak-
kor a kínálat bővítése munkalehetőséget is ho-
zott magával 2 fiatal pedagógus részére.
A finanszírozás szépséghibájának róhatjuk fel, 
hogy az iskolatörvény módosítását követően 
változás történt a szociálisan hátrányos helyze-

tű tanulók nyilvántartásában. Eddig ezeket a 
tanulókat a Munka-, Szociális és Családügyi Hi-
vatal adatai alapján mutattuk ki. A 2016/2017-
es tanévben már kevés, hogy a tanuló a fejlődé-
sét nem elégséges mértékben serkentő környe-
zetben él, a lemaradását már pszichológusnak 
kell alátámasztania. A pedagógiai – pszicholó-
giai tanácsadó és megelőzési központok kapa-
citása azonban korlátozott, s ezért sok gyermek 
nem lett időben kivizsgálva. Ennek következ-
tében a tavalyi 390-ről 102-re, tehát mintegy a 
negyedére csökkent a szociálisan hátrányos 
helyzetű tanulók száma az alapiskoláinkban, 
ami jelentős mínuszt jelent az iskolák finanszí-
rozásában. Némi reménnyel kecsegtet még az 
oktatási minisztérium levele, amely kitolja a 
további szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 
bejelentésének határidejét november 15-re.
Végezetül még egy elgondoltató adat. A szep-
temberi adatgyűjtésből kiderült, hogy 57 alap-
iskolásunk átmenetileg külföldön tartózkodik, 
s ami ebben az összefüggésben riasztó, hogy 
közülük 51-ről nincs közelebbi információnk. 
A Tanügyi Hivatalnak a Füleki Hírlapban és a 
város honlapján közzétett értesítése, miszerint 
a szülők az iskolatörvény értelmében kötelesek 
a tanuló külföldre érkezését követő 30 napon 
belül, ill. azt követően mindig szeptember 15-
ig, tudatni a külföldi iskolalátogatást azon ha-
zai iskolával, ahova a gyermeket beíratták, 
ahogy a nagyszülőkhöz és rokonokhoz intézett 
felszólítás is, amelyben azt kértük, hogy üzen-
jék ezt meg külföldre, vagy jelentsék be ők, 
hogy hol tartózkodnak a tanulók, csak mini-
mális visszhangra talált. Ezért most ismételten 
kihasználom a lehetőséget, hogy felszólítsam a 
tanulók törvényes képviselőit a fenti törvényes 
kötelezettségük teljesítésére.
A gyerekeknek és a tanulóknak, a szüleiknek és 
a város valamennyi iskolai alkalmazottjának 
sikeres tanévet kívánok.

Fehér Péter, az oktatási osztály vezetője

Az Ország Európa Szívében képzőművészeti 
szemle 8. évfolyamában a Füleki Művészeti 
Alapiskola értékes elismerésekben részesült. Az 
SZK Kulturális Minisztériumának dísztermé-
ben, 2016. október 6-án kategóriájában 2. díjat 
kapott Simon Zoltán, 1. díjakat pedig Péter Ta-
mara, Murínová Alžbeta és Péterová Emma. Bia-
lová Jana növendékei aznap délelőtt a pozsonyi 
Szcenikai Képzőművészeti Középiskola work-
shopjain is részt vettek. Gratulálunk.

Ardamica Zorán, MAI

A füleki Művészeti Alapiskola köszönetét fejezi 
ki a Mladý umelec Polgári Társulásnak az el-
múlt tanévben diákjaink PMU-versenyeken 
való részvételének biztosításához nyújtott segít-
ségéért. Külön köszönetet mondunk az új key-
board megvásárlásáért, amely a zenei tanszakon 
a hangszeres oktatást, a kamarazenei oktatást, a 
versenyrészvételt és a nyilvános fellépéseket 
szolgálja majd, s amely teljesíti az országban zaj-
ló versenyek minőségi elvárásait.

A MAI dolgozói

Több mint százan emlékeztek Füleken 2016. október 6-án  az 1848-49-es 
magyar forradalom és szabadságharc 167 évvel ezelőtt kivégzett tábornoka-
ira az emlékükre is állított obeliszk mellett. A megemlékezésen Fekete Gá-
bor, tanár versmondása, Erdős Vince ünnepi beszéde és a Pro Kultúra Férfi-
kar katonadalai tették ünnepivé a  megemlékezést.
A Csemadok Füleki Alapszervezete, a Koháry Polgári Társulás és a VMK 
közös szervezésének köszönhetően Fülek város vezetése, a civil szerveze-
tek és intézmények, magyarországi képviselők és magánszemélyek rótták le 
tiszteletüket az aradi hősök előtt.

Ha nem tudják, mivel töltsék a hosszú őszi és téli 
estéket, érdekes ajánlatokkal várjuk Önöket. No-
vemberben a hazai irodalmi élet két figyelemre-
méltó személyisége látogat el a Füleki Városi 
Könyvtárba, akik a legújabb alkotásaikról me-
sélnek az érdeklődőknek. 2016. november 3-án, 
17:00 órakor a Rimaszombatban élő Szászi Zol-
tánnal találkozhatunk, akivel a frissen megjelent 
„Bábukák“ című novellaregényéről beszélget 
Mizser Attila, a könyv szerkesztője. A szerző kö-

tetében egy kisváros és lakói életét mutatja be. 
Az elbeszélő szatirikus látásmódjával szemlélve 
egy összefüggő tablót, amolyan kisvárosi pa-
noptikumot rajzol az olvasók elé, kiknek ezáltal 
egy különös városnézésben, egy képzeletbeli 
utazásban lesz részük. 2016. november 14-én, 
16:30-kor Jozef Banáš szlovák író mesél legú-
jabb bestselleréről, mely „Kód 7“ címen jelent 
meg. A történet a Himalája hegycsúcsai közé 
zárt Bhutánban játszódik, ahol a szerző saját ta-

pasztalatai alapján megállapítja, hogy ez 
világunk talán egyedüli országa, ahol nem a fe-
jétől bűzlik a hal. A könyvben találkozhatunk az 
író előző köteteinek (a „Kód 1“ és a „Kód 9“) jól 
ismert hőseivel, akik cáfolni próbálják ci-
vilizációnk mítoszát az „állandó növekedés iste-
nének“ előnyös voltáról. Amennyiben megra-
gadta önöket ez a pár sor és szeretnék közelebb-
ről megismerni a szerzőket, illetve munkásságu-
kat, látogassanak el novemberben a Városi 
Könyvtárba, ahol szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!                           

Szőke Lucia, FVM
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Kultúra

Utolsó hónapjához érkezett a IV. Őszi Nemzet-
közi Színházi Fesztivál. A VMK szeptembertől 
tartó rendezvénye még négy esti előadást kínál a 
színházkedvelő közönségnek.
A hónap elején, november 5-én, szombaton a 
kassai Thália Színház látogat Fülekre. A Sha-
kespeare-darabnak – mely egyben tisztelgés a 
400 évvel ezelőtt elhunyt angol drámaíró előtt – 
füleki vonatkozása is van: a Tévedések vígjáté-
ka című komédia dalszövegeit városunk szülöt-
te, Laboda Róbert slammer és elsőkötetes költő 
írta, Angelo szerepében pedig az ugyancsak Fü-
lekről elszármazott Bocsárszky Attilát láthatja a 
közönség a VMK színháztermében.
Egy héttel később, november 12-én, szombaton 
egy izgalmas kezdeményezés gyümölcse kerül a 
VMK színpadára: a „V4-es országok nemzeti 
piknikje”. Négy színház, a csehországi Na tahu, 
a lengyelországi Zabkowice Slaskie, a losonci 

Timrava és Kármán József Színház közös da-
rabja kerül bemutatásra. A koprodukcióban ké-
szült színdarabban a szereplők hol cseh, hol pe-
dig lengyel, szlovák vagy magyar nyelven szó-
lalnak majd meg. Az előadás társszervezője a 
losonci Nógrádi Művelődési Központ.
A színházi fesztivál zárásaként két produkció 
látható közvetlenül egymás után: november 16-
án 17.30-tól a FOLT, 18.00-tól pedig a Csavar 
Színház biztosít könnyed szórakozást az arra 
vágyóknak. A VMK mellett működő FOLT Mű-
vészeti Műhely először mutatkozik be a füleki 
közönségnek. A műhelyt olyan fiatalok láto-
gatják, akik szívesen próbálgatják magukat va-
lamely művészeti ág – a zene, a képzőművészet, 
a kreatív írás, a színház, a slam poetry – terüle-
tén. Bemutatkozó produkciójukat a város 770. 
évfordulója alkalmából készítették el és mutat-
ják be 7/hetvenkedés címmel. A fél órás műsort 

követően a Csavar Színház Itt és most ugrik a ma-
jom a vízbe című improvizációs játékát nézheti 
meg a közönség. Az est „lebilincselő humorú, 
fergeteges előadás, ahol együtt izgul néző és szí-
nész, hogy vajon mit hoz az improvizáció, mely 
olyannyira spontán, hogy a nézők találják ki a fe-
ladatokat. Részesei lehetünk a színház megszü-
letésének, tapasztalhatjuk azt a pillanatot, ahogy 
még a legősibb emberek játszhatták el gyerme-
keiknek  tábortűznél a vadászatot. Bizonyítékot 
nyerünk arról, hogy a színházhoz nem kell más, 
csak színész és néző“ – vallják az előadás sze-
replői: Gál Tamás – Dosky díjas színész, Kiss 
Szilvia, valamint Molnár Xénia, a füleki Zsák-
színház egykori tagja. Az említett két produkció 
nem a VMK épületében, hanem a Művészeti A-
lapiskola korábbi székhelyén, annak egykori, 
Koháry téri koncerttermében lesz.
A színházművészet könnyedebb műfajainak 
kedvelőit novemberben is szeretettel várja a 
Füleki VMK.

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

nov. 13-ig „A kőedény költészete“ – kiállítás
 Helyszín: Füleki Vár ; Fő szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Rozsnyói Bányászati Múzeum

nov. 13-ig III. Medvesi Fotós Maraton – kiállítás
 Helyszín: Füleki Vár;
 Fő szervező: Novohrad – Nógrád Geopark JSZT;
 Társszervező: Füleki Vármúzeum

dec. 9-ig „Suszter, maradj a kaptafánál!“ – kiállítás
 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
 Fő szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Kelet-szlovákiai Múzeum – Kassa

nov. 3. Szászi Zoltán „Bábukák” című könyvének bemutatója.
17:00 Beszélgetőtárs: Mizser Attila.
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

nov. 3. Főhajtás ’56 hősei előtt
18:00 Helyszín: Füleki református templom
 Szervezők: A Füleki Református Egyház és a  Pro Kultúra Férfikar

nov. 5. IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál
18:00  „Tévedések vígjátéka” – a kassai Thália Színház előadása
 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

nov. 10. III. LiteraTúra – „Átkötések”
17:00 Nagy Csilla irodalomtörténész, kritikussal 
 legújabb  tanulmánykötetéről
 Mizser Attila irodalomtörténész beszélget
 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ
 Szervezők: VMK és Füleki Vármúzeum

nov. 12. IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál
18:00 V4-es országok nemzeti piknikje: Na Tahu – Červený Kostelec 
 (Csehország), Zabkowice – Slaskie (Lengyelország), Timrava – 
 Losonc, valamint Kármán József Színház Losonc – cseh, lengyel, 
 szlovák és magyar nyelvű előadás
 Helyszín: VMK; Szervező: VMK és Nógrádi Művelődési Központ, Losonc

nov. 14. Jozef Banáš „Kód 7” című könyvének bemutatója szlovák nyelven
16:30 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

nov. 15. Minden, amit Fülekben szeretek c.
16:00 képzőművészeti verseny kiértékelése
 Helyszín: Füleki MAI; Szervezők: Fülek Város és a MAI

nov. 16. IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál
17:30 „7/hetvenkedés” – a füleki FOLT Művészeti Műhely bemutatkozása
18:00 „Itt és most ugrik a majom a vízbe”
  – a hetényi Csavar Színház előadása
 Helyszín: A MAI volt koncertterme, Koháry tér 622/2
 Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

nov. 26. „Nincs szebb élet a miénknél…”
17:00 A Rakonca Néptáncegyüttes és vendégeinek műsora
 Helyszín: VMK; Szervezők: VMK és a Rakonca Egyesület 

nov. 27. Adventi gyertyagyújtás
11:45 Helyszín: a gimnázium épülete előtt; Szervező: Csemadok ASZ

nov. 30. III. LiteraTúra – Ilma Rakusa magyar-szlovén származású,
17:00 rimaszombati születésű, Svájcban élő írónővel
 Juhász Dósa János beszélget
 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki VMK és Rimaszombat Város

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2016 novemberében

Gyöngy ékszerek és selyemsálak kápráztatták 
el október 15. és 22. között a Füleki Városi Mű-
velődési Központ kiállításának látogatóit. A Va-
riációk című tárlat alkotói – az érsekújvári 
Stancz Alíz és Juhász Zsuzsa – olyan női kiegé-
szítőket vonultattak fel, melyek elsősorban 
nem a kiállítótermeknek, hanem olyan höl-
gyeknek készülnek, akik szeretik a kézzel ké-
szített egyedi alkotásokat.
Stancz Alíz gyöngyékszer-készítő alkotásai sze-
mélyre szabottak, de nemcsak megrendelésre 

készít kollekcióikat, hanem tanfolyamokat is 
tart gyerekek és felnőttek számára. Juhász Zsu-
zsa selyemfestő nevelőnőként dolgozik, aki az 
iskolai bábcsoport alapítása révén került kap-
csolatba bábuk és díszletek készítésével, majd 
elvarázsolták a selyemkendők. Stancz Alíz és 
Juhász Zsuzsa munkáiról a kiállítás kurátora, 
Száz Ildikó így vallott: „Valósággal szikrázik 
az alkotók lendülete, szépérzéke és érzékenysé-
ge, és a gyöngyékszerek, a selyemkendők csak 
arra várnak, hogy viselőjük befejezze a művet“.

A Variációk című kiállítás október 15-ei meg-
nyitóján – melyen maguk az alkotók is részt vet-
tek – a Füleki Művészeti Alapiskola diákjai köz-
reműködtek: Koronczi Annamária és Lipták 
Branislav, felkészítő tanáruk Fehér Péter. A 
kiállításmegnyitót a Verséneklő együttesek 9. 
Országos Fesztiváljának gálaprogramja követ-
te a Csemadok Nógrádi Területi Választmánya 
és Füleki Alapszervezete, valamint a losonci 
Nógrádi Művelődési Központ szervezésében.

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője



28 FIĽAKOVSKÉ ZVESTI6 Šport

Samospráva Fiľakova sa rozhodla využiť netra-
dičný spôsob zbierania informácií o sociálnom 
podnikaní. Pomocou programu Európskej únie s 
názvom „Európa pre občanov“ cez internet 
oslovila mestá európskych krajín s výzvou na 
výmenu skúseností z oblasti sociálneho 
podnikania. Zozbierané informácie by mali 
slúžiť ako návod na vytváranie sociálnych 
podnikov v rámci akčných plánov.
Ako skonštatoval primátor Fiľakova Attila 
Agócs, niektoré obce a mestá doteraz hľadali jed-
noduchšie cesty na podobnú spoluprácu, 
napríklad cez existujúce partnerstvá alebo 
jazykovú blízkosť.
„My sme sa rozhodli ísť inou cestou. Cez inter-
netovú stránku, ktorú zastrešuje EÚ, sme podali 
celoeurópsku výzvu. Napísali sme, že v blízkej 
budúcnosti budeme riešiť sociálne podniky, 
uviedli sme naše skúsenosti a vyzvali ostatné 
mestá, aby sa podelili o svoje skúsenosti z tejto 
oblasti,“ povedal primátor.
Fiľakovo podalo výzvu ešte v júni tohto roku. 

Zareagovalo na ňu 20 miest z 11 štátov ako na-
príklad Maďarsko, Chorvátsko, Portugalsko, 
Lotyšsko, Taliansko či Srbsko. Počas dvoch 
mesiacov prebiehala vzájomná komunikácia. 
Na výzvu dokonca zareagovala aj rumunská eu-
roposlankyňa, ktorá by vytvorený materiál 
chcela poskytnúť jednotlivým rumunským 
župám.
„Zisťovali sme, čo máme s konkrétnymi mestami 
spoločné a rozdielne. Zaujímal nás ich pohľad 
na oblasť sociálneho podnikania. Zistili sme, že 
každý túto tému vidí inak. Jedni sa cez sociálne 
podnikanie snažia začleniť do spoločnosti 
bývalých väzňov, iní zase utečencov a ďalší 
napríklad hendikepovaných ľudí,“ priblížil 
Agócs.
Spomedzi 20 miest Fiľakovo vybralo 11, s kto-
rými má rovnaké ciele. Dvanásť samospráv spo-
ločne podalo projekt na dotáciu z EÚ s hornou 
hranicou 150-tisíc eur. V prípade schválenia sa 
dotácia použije na cestovné náklady zástupcov 
miest a následné vytvorenie materiálov o 

sociálnom podnikaní.
„Hoci sa 150-tisíc eur zdá byť veľa peňazí, už 
teraz sa obávame, že nám to stačiť nebude. 
Nemôžeme chcieť, aby napríklad Lotyši cesto-
vali na Balkán a naopak. Preto sa chceme 
stretávať na regionálnej úrovni. To znamená, že 
skúsenosti si osobne budú vymieňať ľudia v 
rámci strednej, južnej či západnej Európy. Ak sa 
nám dotáciu podarí získať, chceme ju využiť 
rozumne, aby sme dosiahli náš cieľ – vytvorenie 
čo najpodrobnejšieho materiálu o sociálnom 
podnikaní, ktorý bude možné aplikovať do 
praxe,“ ozrejmil primátor.
Ako doplnil, získané informácie sa potom pou-
žijú na projekty sociálnych podnikov v rámci 
schváleného akčného plánu. „V nasledujúcich 
rokoch sa v našom regióne vybudujú desiatky 
sociálnych podnikov. Mnohé obce majú o ich 
vytvorenie veľký záujem, ale zatiaľ nevedia, ako 
na to. Práve spomenutý materiál by im mal 
slúžiť ako zdroj inšpirácií,“ dodal Agócs.

Jozef Mikuš,
tlačový referent Mesta Fiľakovo

Sociálne podniky s európskou spoluprácouSociálne podniky s európskou spoluprácou

Na vavrínoch
sme nezaspali...

Po úspechu vo vlaňajšej sezóne sa fiľakovskí kol-
kári počas leta zodpovedne pripravovali na začia-
tok novej sezóny, v ktorej naše FTC „A“ hrá v 
najvyššej slovenskej kolkárskej súťaži – v Ext-
ralige. Začínalo sa už 10.septembra zápasom von-
ku s TJ Rakovice, kde majú jednu z najkvalitnej-
ších kolkární na Slovensku. Ale aj tá naša fiľa-
kovská je skvelá. Vďaka snahe funkcionárov KO 
FTC, veľkej podpore Mesta Fiľakovo, OZ FTC, 
mnohých väčších i menších sponzorov a samo-
zrejme nevyčísliteľnej práci našich hráčov prišiel 
po prestavbe dráh v minulých rokoch rad aj na 
rekonštrukciu ďalších priestorov. Cez leto sa ne-
zaháľalo a nový vzhľad dostala nielen tribúna, ale 
aj chodby kolkárne a ďalšie miestnosti. Veľké 
poďakovanie za pomoc, a nielen finančnú pod-
poru, preto patrí aj firmám Kartex-VL Fiľakovo, 
Nicholtrackt Lučenec, VPS Fiľakovo, Resta – 
Róbert Rákos Lučenec a súkromným podnikate-
ľom Petrovi Sáfrányimu a Norbertovi Gyenesovi.
Ak by sme hodnotili priebeh tohtoročnej sezóny, 
tak musím povedať, že naše „A“ sa po 5.kole 
drží na skvelom 2.mieste po dvoch remízach a 
troch výhrach, hneď za „A“-čkom Podbrezovej 
a s rovnakým počtom bodov. Béčko sa po 5. kole 
usadilo na 9.priečke 1.ligy – Východ  a doras-
tenci si držia v ligovej súťaži východ po 3 kolách 
tiež krásne 2.miesto. Určite sa dôležité novinky 
a výsledky od nás zase niekedy dozviete. Všetky 

naše výsledky a zaujímavosti však môžete sle-
dovať na webovej stránke www.kolky.sk, 
www.ftcfilakovo.sk, alebo na facebooku – 
https://www.facebook.com/ftcko/. No hráčov 
zaiste najviac poteší, ak si nás prídete pozrieť 
osobne a povzbudiť našich extraligistov priamo 
v našej kolkárni. Napríklad 12.novembra prídu k 
nám kolkári KK Tatran Sučany a 3.decembra 
hráči PKŠ Košice. Hodu zdar a FTC do toho !

Ladislav Flachbart, KO FTC Fiľakovo

Floorball berieme skutočne vážne. Po vyše 
dvoch rokoch, odkedy sa na našej ZŠ Farskej 
lúke vo Fiľakove  objavila prvá floorbalka, sme 
pokročili viditeľne nielen masívnym záujmom 
o tento šport zo strany našich žiakov a širšej 
verejnosti, ale dostavili sa aj pekné úspechy. V 
minulom školskom roku naši chlapci získali v 
krajskej súťaži OXDOG FLOORBALL CUP 3. 
miesto. Zapojili sa aj do mestskej ligy žiakov v 
Lučenci, ktorú v sezóne 2015/2016 vyhrali. Spo-
lupracujeme s floorbalovými klubmi z Lučenca 
a Rimavskej Soboty a spolu pripravujeme rôzne 
floorbalové turnaje pre žiakov a dospelých.
V septembri vyhlásila Nadácia TV JOJ výzvu 
Floorball Challenge 2017. Jej úlohou bolo po-
čas mesiaca sledovať webovú stránku, prispie-
vať príspevkami, komentármi a fotografiami z 
tréningov. Naša snaha bola korunovaná úspe-
chom v podobe návštevy TV JOJ 11. októbra 

2016. Vybrali si nás ako prvú školu z desiatich v 
rámci Slovenska, ktorú počas mesiaca október 
navštívia. Priniesli nám úžasné dresy s logom 
Nadácie TV JOJ, floorbalky a loptičky, ktoré 
nám odovzdali vzácni hostia moderátor Ľuboš 
Sarnovský a redaktorka Martina Molčanová.  
Strávili s nami pekné športové chvíle, ktorých 
súčasťou bol aj zápas v nových dresoch našich 
žiakov a samozrejme nechýbala ani autogra-

miáda. Príspevok z tejto akcie bol uverejnený v 
hlavnom spravodajstve TV JOJ.
Chcem poďakovať pani riaditeľke ZŠ Farská lú-
ka Fiľakovo Mgr. Ildikó Wágnerovej za podpo-
ru tohto športu na našej škole a kolegovi Mgr. 
Gabrielovi Nagyovi, ktorý pomáhal s realizáci-
ou floorbalových akcií.

Mgr. Marian Bozó

Družstvá
Mužstvo FTC Fiľakovo úspešne 
vstúpilo do súťaže družstiev, keď sa 

plným bodovým ziskom vrátilo z dvoch 
hosťujúcich zápasov. Zhodnými víťazstva-
mi v pomere 2 ½ – 5 ½ v Dolnom Kubíne a 
v Martine  pripravilo obom domácim muž-
stvám nepríjemné prekvapenie. Body za 
FTC Fiľakovo: F. Frink 2/2; P. Klein 2/2; 
F. Ilkovič 2/1,5; A. Szamos 2/1; T. Ádám 
2/1; P. Král 2/0,5; J. Šulko 2/1,5; K. Baňas 
2/1,5; (počet zápasov/body).
S výhrou vstúpilo do súťaže 3. Ligy aj 
mužstvo FTC junior Fiľakovo.
Banská Štiavnica – FTC junior 3 : 5.

Mládež 
Na letných turnajoch jednotlivcov prenika-
vé úspechy sme dosiahli na mládežníckych 
turnajoch. V kategórii do 10 rokov Lucka 
Kapičáková – obhájila titul majsterky Eu-
rópskej únie a vyhrala aj niekoľko medzi-
národných turnajov. Veľmi pekné výsledky 
dosiahol aj Ján Alexander Gréč v kategórii 
do 12 rokov a Dominik Chmelo v kategórii 
telesne postihnutých šachistov.

Peter Klein, FTC Fiľakovo
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Samospráva
Fülek önkormányzata úgy döntött, kihasználja 
az Európai Unió adta lehetőséget, s rendhagyó 
módon gyűjt információkat a szociális vállalko-
zásról. Az „Európa a polgárokért“ programnak 
köszönhetően, a világhálón keresztül közzé tett 
egy felhívást az európai városok felé, hogy osz-
szák meg tapasztalataikat a szociális vállalko-
zással kapcsolatban. Az összegyűjtött informá-
ciók útmutatóként szolgálnának a cselekvési ter-
vek keretén belül létesülő szociális vállalatok ki-
alakítására. 
Agócs Attila polgármester megállapítása alap-
ján, az egyes falvak és városok eddig egysze-
rűbb utakat kerestek a hasonló együttműködés-
re, kihasználva például a már meglévő kapcsola-
tokat, vagy a nyelvi közelséget.
„Mi más utat választottunk. Az EU égisze alatt 
működő honlapon keresztül egy összeurópai fel-
hívást írtunk ki, amelyben megfogalmaztuk, 
hogy a közeljövőben tervünkben áll szociális vál-
lalatokat létrehozni, leírtuk tapasztalatainkat és 
felszólítottuk a többi várost, osszák meg velünk e 
területen lévő tapasztalataikat,“ mondta a 

polgármester.
Fülek már idén júniusban közzétette felhívását. 
20 város reagált rá, 11 különböző országból, 
mint például Magyarország, Horvátország, Por-
tugália, Lettország, Olaszország, avagy Szerbia. 
Két hónapon át tartott a közös kommunikáció. A 
felhívásra Románia EP képviselője is reagált, 
aki az összegyűlt anyagot hozzáférhetővé sze-
retné tenni bizonyos romániai megyék számára. 
„Az egyes városokkal azt vizsgáltuk, mi a közös 
és mi a különböző bennünk. Érdekeltek a nézete-
ik a szociális vállalkozás területén. Megállapí-
tottuk, hogy mindenkinek másak a meglátásai e 
témáról. A szociális vállalkozás segítségével, e-
gyesek volt fegyenceket próbálnak visszavezetni 
a társadalomba, mások menekülteket, vagy hát-
rányos helyzetűeket,“ magyarázta Agócs.
Fülek 20 városból kiválasztotta azt a 11-et, a-
melyekkel közösek a céljaik. A tizenkét önkor-
mányzat közös pályázatot nyújtott be egy EU-s 
támogatásra, 150 ezer eurós felső határral. 
Amennyiben a pályázat sikeres lesz, a támoga-
tást a városok képviselőinek utaztatására és az 

azt követő szociális vállalkozásról szóló anya-
gok elkészítésére használnák fel.
„Igaz a 150 ezer euró soknak tűnik, már most 
attól félünk, hogy nem fogunk beleférni a 
keretbe. Hiszen nem várhatjuk el, hogy a 
lettországiak a balkánra utazzanak és fordítva. 
Ezért szeretnék regionális szinten tartani a 
személyes kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy a 
képviselők Közép-, Dél- és Kelet-Európán belül 
fognak tapasztalatokat cserélni. Ha sikerül 
megszereznünk a támogatást, szeretnénk okosan 
kihasználni, hogy elérjük a célunkat – egy minél 
részletesebb anyag összegyűjtése a szociális 
vállalkozásról, ami majd a gyakorlatban is 
alkalmazható,“ közölte a polgármester. 
Hozzátette, hogy az összegyűjtött információ-
kat a jóváhagyott cselekvési terven belül létrejö-
vő szociális vállalatok tervezeteire használják 
majd fel. „Az elkövetkezendő években több tíz 
szociális vállalat fog létrejönni régiónkban. Sok 
település nagyon szeretné kialakítani őket, egye-
lőre azonban nem ismerik a módját. Az éppen 
említett anyagnak inspiráció forrásaként 
kellene szolgálnia,“ tette hozzá Agócs.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense (Ford.: lsz)
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Nem ültünk a 
babérjainkon…

A füleki tekézők a tavalyi sikeres idény után az 
egész nyár folyamán felelősségteljesen készültek 
az új idénykezdésre, amelyben az FTC „A“ csa-
pata a legrangosabb szlovákiai tekeverseny, az 
Extraliga résztvevője. Az első mérkőzésre 
szeptember 10-én került sor, ahol az ellenfél a TJ 
Rakovice volt, amely az egyik legminőségibb 
tekepályával rendelkezik Szlovákiában, azonban 
a sajátunk is nagyszerű. Az FTC tekeosztály 
funkcionáriusainak, Fülek Város nagymértékű 
támogatásának, az FTC PT-nek, sok más kisebb 
és nagyobb támogatónak, és nem utolsó sorban a 
saját játékosaink mérhetetlen igyekezetének 
köszönhetően az elmúlt években átépített 
tekepályák után sorra kerültek további felújítások 
is. A nyár folyamán nemcsak a nézőteret, hanem a 
tekepályához vezető folyosókat és további 
helyiségeket is renováltak. Nagy köszönettel 
tartozunk segítségükért és nemcsak anyagi 
támogatásukért a következő cégeknek: Kartex-
VL Fülek, Nicholtrackt Losonc, Fülek Város 
Közhasznú Szolgáltatásai, Resta – Róbert Rákos 
Losonc és Sáfrány Péter, valamint Gyenes 
Norbert magánvállalkozóknak. 
Az idei szezont értékelve jegyezzük meg, hogy az 
„A“ csapat 5 forduló után, 2 döntetlennel és 3 győ-
zelemmel a fantasztikus 2. helyen áll, szorosan a 
Podbrezová „A“ csapata után, azonos pontszám-

mal. A „B“ csapat az első öt forduló után az 1. liga 
keleti csoportjában a 9. helyet foglalja el. Az ifjú-
sági csapat 3 forduló után a liga keleti csoport-
jában tartja az előkelő második helyezést. A kö-
zeljövőben is biztosan hallanak majd újdonsá-
gainkról, a pontos eredményeket addig is a 
következő weboldalakon www.kolky.sk, 
www.ftcfilakovo.sk, valamint a Facebook olda-
lunkon https://www.facebook.com/ftcko/ 
figyelhetik. Játékosainknak azonban akkor 
szerzik a legnagyobb örömet, ha eljönnek mérkő-
zéseinkre és személyesen a tekepályán szurkol-
nak extraligásainknak. Erre lehetőségük lesz pél-
dául november 12-én, amikor a KK Tatran Su-
čany ellen, valamint december 3-án, amikor a 
PKŠ Kassa csapatával mérkőzünk meg. FTC, 
mindent bele!

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

A floorballt komolyan vesszük. Azóta, hogy is-
kolánkon (Papréti Alapiskola) két évvel ezelőtt 
megjelent az első floorball-ütő, nemcsak a diá-
kok és a széles közönség érdeklődése nőtt az em-
lített sport iránt, hanem kiváló eredmények is 
születtek. Az elmúlt iskolaévben fiúcsapatunk 
3. helyezést ért el az OXDOG FLOORBALL 
CUP elnevezésű kerületi versenyen. Bekapcso-
lódtak a losonci tanulók városi ligájába is, ahol 
a 2015-2016-os idényben sikerült megszerezni-
ük az első helyet. A losonci és a rimaszombati 
floorball klubokkal is együttműködünk, közö-
sen szervezünk floorball tornákat diákok és fel-
nőttek részére egyaránt.
A JOJ TV Alapítványa 2017-ben egy felhívást 
tett közzé Floorball Challenge néven. Felada-
tunk a weboldal figyelemmel kísérése, valamint 
hozzászólások és az edzéseken készült fotók 

megjelenítése volt egy hónapon keresztül. Igye-
kezetünk megkoronázásaként 2016.október 11-
én a JOJ TV ellátogatott iskolánkba. Szlovákiá-
ban mi voltunk a tíz iskola közül az első, ahová 
az októberi hónap folyamán ellátogattak. A tele-
vízió logójával ellátott csodás mezeket, floor-
ball-ütőket és labdákat kaptunk, melyeket ked-
ves vendégeink, Sarnovský Ľuboš riporter és 
Molčanová Martina szerkesztőnő nyújtották át. 
Az együtt töltött szép pillanatok része volt is-

kolánk floorball csapatának játéka az új mezek-
ben, de nem hiányozhatott az autogramosztás 
sem. Az eseményről készült riport a JOJ TV 
főhíreiben került bemutatásra. 
Szeretnék köszönetet mondani a Papréti Alapis-
kola igazgatónőjének, Wágner Ildikónak, aki 
támogatja iskolánkon ezt a sportot, valamint 
Nagy Gabriel kollégámnak a floorball akciók 
megrendezésénél nyújtott segítségéért.

Bozó Marian (Ford.: dj)

Csapatok
Az FTC Fülek sikeresen kezdte a csa-
patok versenyét, hiszen a két vendég-

mérkőzésről maximális pontszámmal tértek 
vissza. Hasonló győzelmet arattak Alsóku-
binban (Dolný Kubín) és Túrócszent-
mártonban (Martin) 2 ½ – 5 ½ arányban, meg-
lepetést okozva ezzel a hazai csapatoknak. Az 
FTC Fülek eredményei: F. Frink 2/2; P. Klein 
2/2; F. Ilkovič 2/1,5; A. Szamos 2/1; T. Ádám 
2/1; P. Král 2/0,5; J. Šulko 2/1,5; K. Baňas 
2/1,5 ( küzdelmek száma/pontok ).
A győzelemnek köszönhetően az FTC Fülek 
junior csapata is bekerült a 3. ligába.
Selmecbánya (Banská Štiavnica) – FTC 
junior 3:5.

Ifjúság 
Az egyének nyári tornáján kimagasló ered-
ményeket értünk el az ifjúsági tornákon. A 10 
év alatti korosztály kategóriában Kapičáková 
Lucka védte meg az Európai Unió-s mesteri cí-
mét, valamint több nemzetközi verseny győz-
tesének mondhatja magát. Szép eredménye-
ket ért el Ján Alexander Gréč is a 12 év alatti 
korosztály kategóriában, illetve Chmelo Do-
minik a testi fogyatékkal élő sakkozók kate-
góriájában.

Klein Peter, FTC Fülek (Ford.: dj)

Önkormányzat


