
ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2016. április12. évfolyam, 4. szám

Füleken az idei év a város első írásos emléke 
770-ik évfordulójának jegyében zajlik.  Ennek 
keretén belül az önkormányzat meghirdetett né-
hány versenyt, amelyek részei lesznek a készü-
lőben lévő augusztusi ünnepségeknek. A tervek 
szerint hazalátogatnak városunk ismert, jelentős 
szülöttei is. 
„A jubileumi év logójának megtervezésére pá-
lyázatot hirdettünk meg. Amatőr, illetve hivatá-
sos grafikusok jelentkezését vártuk, régiónk e-
gész területéről“ – közölte a város polgármeste-
re, Agócs Attila. A legjobb logóra a közösségi ol-
dalon is lehetett szavazni. A nyertes logó terve-
zőjét az önkormányzat jutalomban részesíti. „A 
verseny fontos számunkra, mert a logót nem-
csak a reklámanyagokon, ünnepi borítékokon 
szeretnénk felhasználni, hanem az ünnepi ren-
dezvények is a 770-es logó jegyében zajlanak 
majd.“
A következő verseny, amely a közeljövőben ke-
rül meghirdetésre, egy kampányvideó elkészíté-
se lesz. „A pályázat egyelőre a Cool Fülek mun-
kacímet viseli, amely lényegében magában fog-
lalja a pályázat célját is. Meg szeretnénk mutat-
ni, miért jó Füleken élni.“ A verseny elsősorban 
a felső tagozatos általános iskolásokat és a kö-
zépiskolás diákat célozza meg. „A felvétel lehet 
teljesen amatőr, akár mobiltelefon segítségével 
is rögzíthető. Nem a felvétel technikai minősé-
ge, inkább az üzenete lényeges számunkra. “ Az 
önkormányzat a legjobb videókat a saját honlap-
ján szeretné közzétenni, illetve a marketingtevé-
kenység keretén belül a város népszerűsítésére 

felhasználni. A verseny májusban vagy június-
ban veszi kezdetét, s a nyertesek ezúttal is díja-
zásban részesülnek. 
Az iskolaév vége előtt a kisebb gyermekek szá-
mára egy rajzverseny kerül meghirdetésre. A ver-
seny témája „A város múltja és jelene“. 
Az évfordulós ünnepségek kicsúcsosodása au-
gusztusban lesz, a Palóc Napok ünnepségsoro-
zata keretén belül, a Városi Művelődési Köz-
pont és az önkormányzat szervezésében. A ren-
dezvények érdekes színfoltja lesz városunk hí-
res szülötteinek találkozója. Meghívást kapnak 
művészek, színészek, operaénekesek, tudósok 
és egyéb ágazatokban sikeres fülekiek is. „Ilyen 
nagyszabású ünnepség utoljára a város 750. év-
fordulóján, tehát 20 éve került nálunk megren-
dezésre.“
A jubileumi ünnepségek érdekessége lesz a juta-
lomkártya azon fülekiek számára, akik rendsze-
res adófizetők és semmilyen tartozásuk nincs a 
város felé. „Az elkövetkezendőkben a gyakor-
latban is rendszeresíteni szeretnénk az ilyen ju-
talomkártyákat. Az évfordulón kísérleti céllal kí-
vánjuk bevezetni. Így szeretnénk előnyben ré-
szesíteni városunk tisztességesen adózó polgá-
rait, s ily módon bizonyos kedvezményt nyújta-
ni nekik.“ A polgármester úr szavai szerint azon 
fülekiek számára, akiknek semmiféle tartozásuk 
sincs a várossal szemben, a belépés bizonyos 
jubileumi ünnepségekre – például koncertekre – 
ingyenes lesz.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

Húsvéthétfőn, azaz 2016. március 28-án im-
már 11. alkalommal került megrendezésre a 
Palóc Húsvét a Füleki Várban elnevezésű ren-
dezvény. A korábbi főszervezők után a feszti-
vál történetének második évtizede a Füleki Vá-
rosi Művelődési Központ rendezésében in-
dult útjára, melyhez társszervezőként a Füleki 
Vármúzeum, a Csemadok Füleki Alapszerve-
zete, a Közhasznú Szolgáltatások és a Matica 
slovenská is csatlakozott. A több mint ezer lá-

togató számára az idén is gazdag programot kí-
náltak a szervezők. A kézműves foglalkozá-
sok során tojásdíszítéssel, korbácsfonással, 
gyékényezéssel, népi hangszerek készítésé-
vel ismerkedhettek meg az érdeklődők, míg a 
legkisebbek szórakozását különféle verseny-
játékok, kézzel hajtott körhinta, arcfestés, í-
jászverseny és lovagoltatás biztosította. A ku-
lináris élményekre vágyók igényeit tocsni- és 
mézeskalácssütés, valamint palóc ételek kós-
tolása elégítette ki. A rendezvény történetében 
már szokásossá vált locsolóversmondó ver-
senyt a Rakonca Néptáncegyüttes táncosai-
nak jóvoltából megidézett hagyományos lo-
csolkodás egészítette ki. A várdomb környé-
két árusok népesítették be, míg a várudvar sza-
badtéri színpadán népművészeti műsor zaj-
lott. Színpadra lépett a füleki Jánošík Nép-
táncegyüttes és a Ďatelinka zenekar Gyetvá-
ról, a szécsényi Palóc Néptáncegyüttes, A-
gócs Sándor tárogatós és az idei Palóc Húsvét 
sztárvendége, a budapesti Fonó Zenekar.

Varga Norbert, VMK

Fülek város növelni szeretné a 
fás növények és bokrok számát a 

város területén, ezért a Föld napja al-
kalmából egy felhívással fordult a cégekhez, 

szervezetekhez, egyesületekhez, iskolákhoz, ó-
vodákhoz és a nyilvánossághoz, amelyben a 
díszfák és bokrok ültetésében való részvételü-
ket kérte. A város céljai közé tartozik életkör-
nyezetünk javítása és szebbé tétele. A kibo-
csátott káros anyagok miatt manapság gyakran 
nem megfelelő a város levegőminősége. A köz-
területek vegetációját az elöregedés fenyegeti, 
amelyet az életkörnyezet javítása érdekében fo-
kozatosan pótolni kell. 
A Föld napja rendezvényhez minden iskola 
csatlakozott a saját udvarán. A közterületeken 
való faültetésben a II. Koháry István Alapisko-
la és a Füleki Gimnázium diákjai vettek részt. 
Kihasználva a kínálkozó lehetőséget, a Föld 

napja alkalmából megszervezett faültetéshez 
csatlakoztak a cégek (Ekoltech, Dometic), a 
polgári társulások (IN-NOVA, PRO FUTU-
RO), a város lakásgazdálkodási társasága (Fil-
byt), a város dotációs szervezete (Közhasznú 
Szolgáltatások) és nem utolsósorban a városi hi-
vatal dolgozói és a füleki Önkéntes Tűzoltók 
Egyesületének tagjai is, akik az új növények 
öntözésével járultak hozzá a munkához. A 
rendezvénynek köszönhetően a város területét 
65 új díszfa gazdagítja, főleg a városi parkban, 
a VMK előtti zöldövezetben, a Vajanský utcán, 
az Iskola utcán lévő új parkoló mellett és az 
Ifjúság utcán. A kiültetett díszfák összértéke 
2500 €. Városunk közterületeit mostantól 
olyan díszfák szépítik, mint a berkenye, ju-
harfa, cseresznyeszilva, fűzlevelű körte, dísz-
cseresznye, díszalma, gesztenyék, platán és 
mások. 
A város továbbra is fontosnak tartja a környe-
zetünkről való gondoskodást, nemcsak a Föld 
napján, hanem az egész év folyamán is.

Mede Gréta,
környezetvédelmi referens, Városi Hivatal Fotó: Varga Norbert

Fotó: Illés Gábor
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05.07-ig „Gömör-Kishont és Nógrád várai“ – régészeti kiállítás
 „Magyar szemmel a Kárpát-medencében“ – fotókiállítás
 Helyszín: Füleki Vár – Bebek-torony; Szervező: Vármúzeum
05.12-ig „Veteránok“ − autómodell-kiállítás
 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum; Szervező: Vármúzeum
05.12-ig Hanula Telek Klára „Álomból valóság“ című kiállítása
 35 év – 35 kép
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Vármúzeum
05.05. Grafológiai tanfolyam Mgr. Eva Jambrichová vezetésével
16:30 Szlovák nyelvű tanfolyam
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Vármúzeum
05.14. Mazsola és Tádé – a budapesti Ametist Bábszínház előadása
16:00 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ
 Szervező: Ametist Bábszínház, VMK
05.15. Vezetett gyalogtúra
9:00 Helyszín: Novohrad-Nógrád Geopark területe
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT, NTIK
05.21. Biodiverzitás Napja
14:00 Helyszín: Várudvar; Szervező: Vármúzeum, Cseres-hegység TK
05.21. MÚZEUMOK ÉS GALÉRIÁK ÉJSZAKÁJA
18:00– Balázs Alfréd festőművész kiállítása
23:00 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum; Kiállításmegnyitó: 18:00
 Kísérőprogram: Archív filmek vetítése a múzeum udvarán
 „Görögország az idők kezdetén” – régészeti kiállítás
 „Tegnap a mában” – kortárs kerámiaművészet

 Helyszín: Füleki Vár – Bebek-torony; Kiállításmegnyitó: 19:00
 Kísérőprogram: görög különlegességek kóstolója, az Iliosz 
 Táncegyüttes és a Mydros zenekar fellépése, görög táncoktatás,
 esti koncert, a vár különleges megvilágítása és más érdekességek

 A kiállítások 2016.07.31-ig tekinthetők meg.
 Szervező: Füleki Vármúzeum
05.21. VII. Keresztény majális
19:00 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ
 Szervező: Füleki Római-katolikus Egyház
05.23.– Európai Geoparkok Hete a Novohrad-Nógrád Geoparkban
05.06. Helyszín: Novohrad-Nógrád Geopark területe
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT, Vármúzeum
05.27. Náfrádi Anikó terapeuta előadása
17:00 a mesékről és a meseterápiáról
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Vármúzeum
05.28. Vezetett gyalogtúra
9:00 Helyszín: Novohrad-Nógrád Geopark területe
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT, NTIK
05.28. IV. Rock Majális
16:00 Helyszín: Füleki várudvar; Szervező: VMK
06.03. Klub 2016 – Live Music Night – Zene: The Angels
19:00 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ; Szervező: VMK
06.04. Városi Gyermeknap
10:00 Helyszín: Városi park; Szervező: Fülek Város, VMK, FVM
 Társszervezők: iskolai intézmények és civil szervezetek

Jelentős kulturális rendezvények 2016 májusában Füleken

Három szakos tanári diplomával, doktori disz-
szertációkkal, számtalan tanúsítvánnyal a zsebé-
ben több elismeréssel, díjjal is dicsekedhet. Legu-
tóbb ő volt az egyike, aki pedagógiai munkája el-
ismeréséül átvehette a városvezetéstől a Comeni-
us Emlékplakettet.
Több tanárkollégád is úgy nyilatkozott a Vá-
rosi Pedagógusnap ünnepélyes díjátadója u-
tán, hogy a következő évek díjazottjainak ne-
héz lesz megütnie az általad felállított mércét.
A saját területén mindenki nyújthat kiemelkedőt. 
Aki sok mindent csinál, csak középszerű lesz, aki 
csak pár dologgal foglalkozik, az kiemelkedő. 
Van, amit számszerűsíteni lehet, de vannak nem 
mérhető eredmények. Ilyen a pedagógia is: fel 
lehet mérni a tényeket a tesztek, versenyek ered-
ményeit, de a szülők, diákok visszajelzése nem 
minden esetben jut el hozzánk.
Országszerte, sőt a határon túl is ismert és elis-
mert pedagógus, szaktekintély vagy. Hogy ér-
zed: Füleken is az voltál, vagy csak most érzed 
az elismerést, miután megkaptad ezt a díjat?
Senki sem lehet próféta a saját hazájában. Sok te-
vékenységem nem volt Füleken általánosságban 
ismert: hogy egyetemeken tanítok, felnőttképzési 
tanfolyamokat vezetek Pozsonytól Kassáig, és 
még sorolhatnám. Ezért is volt kellemes megle-
petés ez az elismerés a várostól. Ez azt jelenti, fel-
figyeltek a szűk régiómban is arra, amit csinálok: 
a több éves tevékenységemre a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetségében, az Informati-
katanárok Egyesületében, a Rákóczi Szövetség-
ben, korábban a Pázmány Péter Alapnál. Ezek 
nem voltak ismertek, hiszen bár rendszeresen pub-
likálok is, írásaim szakmai jellegűek – matemati-
kával, informatikával kapcsolatosak. Nem mene-
dzselem magam a szociális hálón, ami hátrányt is 
jelenthet a szülőkkel, diákokkal való kommuni-
káció terén. Ez a díj talán feléjük is üzenet lehet.
A tehetséggondozásért tavaly kaptad meg az 
SZMPSZ díját, de e nélkül is sokan tudták ró-
lad, hogy a tehetségek felkarolása mindig is a 
szívügyed volt. Megalapítottad az e-Talentum 
szervezetet, mely tehetséggondozással foglal-
kozik, a gimnázium legsikeresebb diákjai szá-
mára pedig létrehoztad a Talentum Díjat. 
Követed a tehetséges diákjaid sorsát a gimná-
zium után is?
Mindig is érdekelt, mi történik a diákjaimmal, ha 
elhagyják az alma materüket. Szerencsére egye-
temi éveik alatt vissza-visszatérnek, örülök is ne-
kik. Londontól Kínáig nagyon sokfelé szétszó-
ródtak a világban a volt diákjaim, de két-három é-

venként meghívom őket, és szívesen el is jönnek, 
hogy a gimnázium jelenlegi diákjainak beszélge-
tést tartsanak élettapasztalataikról, szakmai sike-
reikről. Ezekből a beszélgetésekből én is sokat ta-
nulok. A diákjaink is másképp fogadják az infor-
mációkat egy messziről jött embertől, aki koráb-
ban azokban a padokban ült, ahol ma ők, mint a sa-
ját tanáraiktól, szüleiktől, akik nap mint nap pró-
bálják őket ellátni jó tanácsokkal.

Egyetemi, főiskolai oktató is voltál, felnőtteket 
is tanítasz, de a legtöbb időt a középiskolások-
kal töltöd. Melyik korosztály áll hozzád a leg-
közelebb, kiket szeretsz tanítani a legjobban?
Fantasztikusan jó volt egyetemen tanítani, két-
száz diáknak előadni vagy éppen kisebb csoport-
ban dolgozni velük, vizsgáztatni őket. Ugyanak-
kor nagyon jó korosztály a gimnáziumi, mert a-
mit alapiskolában megtanulnak, azt a gimnázi-
umban el lehet mélyíteni, itt a dolgok mélyére le-
het ásni. A 15-19 éves korosztállyal is kreatívan 
lehet foglalkozni. Nagyon izgalmas, hogy a négy 
év alatt milyen fejlődést lehet velük elérni. Az, 
hogy még versenyeket is nyernek, bónusz.
Mi hajt, hogy ennyi mindennel foglalkozol, és 
mindent maximalista módon csinálsz?
Azért foglalkozom valamivel, mert érdekel. Más-
részt azt gondolom, hogy egy szlovákiai magyar 
pedagógusnak állandóan képeznie kell magát. 
Otthonosan kell mozognia nemcsak szakmailag, 
hanem a politika, a közélet terén egyaránt. Nyolc 
évig füleki városi képviselő voltam és ebből négy 
évig tanácstag is. Az oktatási bizottságot négy é-

ven át vezettem. Ha a szaktantárgyaimat nézem, 
akkor a matematikáról azt szoktam mondani, 
hogy százévente változik, de az informatika száz-
naponta. Rohamtempóban fejlődik, és igényli, 
hogy az ember fejlessze magát. A szakmaiságot 
segítheti, ha közéleti tevékenységgel, civil szer-
vezetekben végzett munkával is párosul. Nem a 
funkció miatt, hanem például azért, hogy pályá-
zatírással hozzájáruljunk a technikai feltételek 
biztosításához. Így sikerült például az első 
interaktív táblákat a gimnáziumba behoznom.
Következetes – valakik szerint szigorú – tanár 
vagy, ugyanakkor a tanóráid alatt számtalan-
szor hallatszik ki a folyosóra a tanteremből a di-
ákok felszabadult nevetése. Vannak szülők, a-
kik kifejezetten miattad íratják gyermeküket a 
Füleki Gimnáziumba – Ipolyságtól Tornaljáig. 
Milyen pedagógiai elvek mentén tanítasz?
A legfontosabb elv az igazságérzetem. Azért ta-
láltam ki a pontrendszert, hogy senki ne kerüljön 
hátrányba. Ki akartam zárni a szubjektív ítéletal-
kotást. A pontrendszerrel mindenki komplexen ér-
tékelhető. Ugyanakkor nyitott vagyok arra, hogy 
megbeszéljük, ha a diákjaim figyelmeztetnek va-
lamire, és igazat is adok nekik. A humorra azért 
van szükség, mert a mostani ipszilon generáció 
húsz percig képes figyelni, így vagy ezzel, vagy 
az életből – nem csupán a matematika vagy infor-
matika területéről – vett példákkal próbálom él-
vezetesebbé tenni az órát. Szigorúnak nem tartom 
magam, inkább következetesnek.
Másképp tanítasz most, mint a pályád elején?
Igen, az elején sokkal szigorúbb voltam. Most 
már pozitívan diszkriminálom a gyerekeket. Az 
ember öregszik, elnézőbb lesz, és változik a társa-
dalom is, főleg a gyerekek. Azt látom rajtuk, hogy 
kevesebbet tudnak matematikából, de a közélet-
ről is. Ugyanakkor rengeteg inger éri őket. A sok 
információ miatt viszont minden felületesebb – 
régebben volt idő mindent megrágni.
Az ilyen aktív életet élő ember folyamatosan 
célokat tűz maga elé. Neked milyen terveid 
vannak?
Szeretném folytatni a tehetséggondozást. Szak-
mai téren látom, hogy a következő évek nagy át-
törése az informatika területén a mobiltechnoló-
gia, az applikációk fejlesztése lesz. Oktatási tech-
nológiákat is megpróbálunk átültetni a mobilplat-
formon, hogy érdekes formában adjuk át a tana-
nyagot. Ez egy új kihívás. Szeretném magamat to-
vább képezni. Az eddigi 52 évemből az első hat é-
vet leszámítva folyamatosan tanultam: amikor 
nem szakbővítés vagy doktori munka miatt, ak-
kor tanfolyamokra jártam, hogy az ott szerzett tu-
dást felhasználjam az oktatásban. Lépést akarok 
tartani a fejlődéssel…

Illés Kósik Andrea

Beszélgetés	dr.	Tomolya	Róbert	gimnázumi	tanárral
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A Novohrad–Nógrád Geopark az egyedüli geopark Szlovákiában, a-
mely felvételt nyert az UNESCO Globális Geoparkok hálózatába, s 

összeköti a kivételes geológiai és természeti örökséggel bíró terüle-
teket. A Geopark 2008-ban jött létre, mint egyedi és változatos geoló-

giai értékekkel rendelkező terület. Akkori alapítói Fülek Városa és az Ab-
roncsosi Mikrorégió voltak. 
„Területünkön sokféle földtani képződmény található a földtörténet különböző 
korszakaiból. Egyedül olyan terület lehet geopark, amely egyedi és változatos geo-
lógiai, valamint természeti jelenségekkel rendelkezik, s ennek Szlovákiában kizá-
rólag mi teszünk eleget“ – mondta Anderkó Erika, a Geoparkot irányító szervezet 
elnöke. Elmondása szerint a Novohrad–Nógrád Geopark a mi régiónk és a ma-
gyarországi Nógrád megye területén helyezkedik el, ami növeli egyediségét. „Se-
hol a világon nincs még egy olyan geopark, amely két szomszédos, nyelvileg és 
kultúrájában eltérő ország területén helyezkedik el, mint nálunk.“
Határát északon Fülek város, keleten Gömörpéterfala, nyugaton Kalonda alkotja, 
délen pedig leér egészen a magyarországi Hollókőig. A Geoparknak összesen 
több, mint 100 település a tagja. Várólistán szerepel még négy település. A vulka-
nikus képződményeken kívül a Geoparkban 23 millió évvel ezelőtti tengeri ős-
maradványok is találhatók. „Azokból az időkből, amikor az adott területet még ten-
ger borította, a csákányházi szelvény homokkövében őskövületek is fellelhetők. E-
zen kívül képviselve van nálunk a bazalt, az andezit és vulkánok maradványai is.“
Geoparkként emlegetik a Selmecbánya vagy a Besztercebánya körüli területet is, a-
zonban nemzetközileg csak a nógrádi elismert. „Kizárólag a mi geoparkunk telje-
síti a szigorú nemzetközi feltételeket. Tagjai vagyunk az UNESCO Globális Geo-
parkok hálózatának, amely 120 különleges geológiai örökséggel rendelkező terü-
letet foglal magában világszerte“ – mondta Agócs Attila, Fülek polgármestere. 
Ennek ellenére a Geopark eddig nem részesült állami támogatásban. „Az egyedüli 
forrás, amelyhez hozzájutott, a határon átnyúló együttműködésnek és az ügyes 
nemzetközi menedzsmentnek köszönhető“ – részletezte Agócs Attila. Szerinte a 
Geopark magyarországi része jelentős pénzügyi támogatást kap az államtól, ami-
nek köszönhetően Salgótarján környékén már három látogatóközpont is felépült. 
„Mi egyelőre legfeljebb valamilyen konferenciát tudtunk megszervezni, illetve 
brosúrákat és reklámanyagokat nyomtatni“ – jegyezte meg a polgármester. 
Anderkó Erika kifejtette, hogy ha a Geopark szlovák oldala is részt szeretne venni 
egy projektben, nincsenek meg hozzá saját anyagi forrásai. „A tavalyi évben is, 
egy projekt benyújtásakor, kölcsönt kellett kérnünk Fülek városától az előfinan-
szírozásához, és ez nem először fordult elő.“
A Geopark dolgozóinak a felmerülő nehézségek sem vették el a kedvüket. Külön-
böző programokat szerveznek, gyerekekkel és fiatalokkal foglalkoznak. Nagy nép-
szerűségnek örvendnek a rendszeresen, évente kb. 6-7 alkalommal, megszervezett 
vezetett gyalogtúrák a Geopark helyszíneire, továbbá előadások, képzőművészeti 

versenyek, ismeretterjesztő vetélkedők iskolások számára, nyári tá-
bor, Medvesi Fotós Maraton és sok más. 
Mivel az állam semmilyen támogatást nem nyújtott, a Geopark a tele-
pülések tagsági díjából él, ami az elnöknő szerint megterhelő a telepü-
lések számára. Mivel a Geopark nemzetközileg elismert, a képviselői 
minden évben kötelesek részt venni nemzetközi konferenciákon. „Ál-
lami támogatás híján, sajnos, nem tudunk rajtuk részt venni, ami szé-
gyen, mivel nem csak a Geoparkot, hanem ezáltal egész Szlovákiát is 
képviselnénk“ – mondta Anderkó Erika.
Mint hozzátette, a támogatást az ország képviseletén kívül a már mű-
ködő iroda és szolgáltatások finanszírozására fordítanák. Annak elle-
nére, hogy rendszeresen küldenek leveleket a minisztériumokba, ame-
lyekben hangsúlyozzák a Geoparkban rejlő lehetőségeket a régiófej-
lesztéssel kapcsolatban, s állami támogatást kérnek, mindeddig senki 
nem segítette őket. „Amikor a Környezetvédelmi Minisztériumba 
küldtük kérvényünket, elutasítással találkoztunk. Utána a Külügy-
minisztériumba küldtük kérvényünket, amely szintén elutasított, és 
visszairányított a Környezetvédelmi Minisztériumhoz. Ez egy ördögi 
kör. Ámbár eddig sok ígéretet kaptunk, hogy keresik majd a megol-
dást, semmi előrelépés nem történt“ – fejezte be Agócs Attila.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

                    A hulladékgyűjtés időpontja: 2016. május 28. (szombat)

UTCA  MEGÁLLÓHELY  IDŐPONT
Malom u. 65 A Malom és Szőlőhegy utcák
  kereszteződésénél (Urbánka) 8.30 –9.00
Paprét 3  A VPS telephelye (volt Zväzarm) előtt 9.05–9.35
Nálepka sz. u.13 A Pepita vendéglő előtt   9.40–10.00
Szövetkezeti u. A Szövetkezeti és Virág utcák
  kereszteződésénél  10.30–10.50
május 1 u. 50 A Filbyt épülete előtt  10.55–11.15
Jánošík u.  A Kalaj és Jánosík u. kereszteződésénél 11.20–11.50
Štúr u.  A Vajansky és Stúr u. kereszteződésénél 12.20–12.50
Sládkovič u. A Sládkovič és Park u. kereszteződésénél 12.55 -13.30

A következő gyűjtés időpontja: 2016 ősze

Mindenkinek lehetősége lesz biztonságosan megszabadulni a követ-
kező veszélyes anyagoktól: akkumulátorok, nikkel – kadmium elemek, 
szavatosság utáni festékek, gyógyszerek és permetszerek, elhasznált 
motorolajak, romlott étolajak és zsírok, sérült higanyos hőmérők, vegyi 
anyagok maradékai, vegyileg szennyezett textíliák, fénycsövek.

A mobilis gyűjtésre nyolc kijelölt gyűjtőhelyen kerül sor, ahol a gyűjtő-
kocsi 20-30 percet tartózkodik.

Információ: VPS Fiľakovo  DETOX s.r.o.
  tel.: 047 / 438 10 03  tel.: 048 / 471 25 11

A háztartásokban keletkező veszélyes
kommunális hulladék gyűjtése városunkban

Megemlékezés
Kegyelettel és hálával emlékezünk születésének 100. 
évfordulóján P. Ónody Károly – Albert OFM esperes-
plébános atyára, aki 50 éven keresztül hitben szolgálta 
füleki katolikus híveit. Városunk díjának tulajdonosa 
volt. Nyugodjon békében! Emlékét őrző füleki hívek.

Novohrad–Nógrád Geopark – állami támogatás nélkül

A helyiek idén emlékeznek a füleki munkássztrájk 80-ik évfordulójára. Ez alkalomból az önkormány-
zat fel szeretné újítani az 1961-ben, a sztrájk tiszteletére felállított emlékoszlopot, amely egyben 
állami műemlék is. 
A munkássztrájk emlékére felállított emlékoszlop a Vöröskőn helyezkedik el. Mivel az emlékmű ma-
gánterületen áll, az önkormányzat sem állagmegőrzési, sem felújítási munkálatokat nem hajthat rajta 
végre a tulajdonosok engedélye nélkül. „Mind a 18 tulajdonosnak, akiknek a telkein az emlékmű és a 
bekötőút található, levelet írtunk a város nevében. A levélben szabad hozzáférést kérünk telkeikhez, az 
emlékmű és környékének megtisztítása illetve méltóságának visszaadása céljából“ – nyilatkozta A-
gócs Attila, a város polgármestere. 
Amennyiben a felújítás sikerül, szeretnének az évforduló emlékére megszervezni egy kegyeleti ün-
nepséget is. „Az emlékműhöz jelenlegi állapotában egyáltalán nem lehet odajutni. A környező terüle-
tet benőtte a gaz, szinte lehetetlen hozzáférni.“ A vöröskői emlékoszlop az utolsó emlékmű, amely a 
nagy sztrájkra emlékeztet. A 1936-os júliusi munkássztrájk a mai napig az egyik legnagyobb bérharc 
az ország történelmében. „A sztrájkban 1800 munkás vett részt a Sfinx – később Kovosmaltként is-
mert – zománcgyárból, mivel a gyár vezetősége elutasította béremelési kérelmüket“ – magyarázta Tit-
ton Viktória, a Füleki Vármúzeum igazgatónője. Eleinte a sztrájkolók nem akarták elhagyni a gyárat, 
végül kikergették őket, ők pedig a Vöröskőn és a futballpályán telepedtek le. 
„Majdnem egy hónapig ezeken a helyeken éltek, közösen, sátrakban. A környékbeli gazdák hordták ne-
kik az élelmet“ – tájékoztatott az igazgatónő. Rendőrségi akciót is szerveztek ellenük, a sztrájk azon-
ban augusztusban a munkások győzelmével végződött! „A vezetőség 10%-kal emelte béreiket, és 
ezen felül 100 ezer cseh koronát kaptak a sztrájkolók“ – tette hozzá. 
Az önkormányzat a munkásokon kívül Hulita Vilmosnak, az akkori gyárigazgatónak is meg szeretné 
adni a tiszteletet. A polgármester véleménye szerint, neki köszönhető, hogy Fülek akkoriban újra vá-
ros lett és a fejlődés útjára lépett. „A munkássztrájk éppen Hulita ellen szólt. Tudatosítanunk kell azon-
ban a korabeli viszonyokat. A sztrájk a nagy gazdasági válság után történt, nehéz volt magas béreket 
fizetni. Nem vitatható viszont, hogy a gyár akkori sikeressége éppen Hulita érdeme. Kb. 800 dolgo-
zóval kapta meg a gyárat, s 4400 munkással adta tovább. Ezért szeretnénk a tiszteletére elkészíttetni 
egy mellszobrot, amelyet a Városnapokon, körülbelül a sztrájk kegyeleti ünnepségével egy időben 
lepleznénk le“ – tájékoztatott a polgármester.                        Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

beiratkozás:	április	27-től
																			május	31-ig

naponta	7:00-től	16:00-ig
Nyıĺt	nap:
							április	27.,	8:00–16:00
									(program	pre	deti	od	9:00	do	11:00)

Infó:	047	43	81	315
www.daxnerova.webnode.sk

beiratkozás:	május	2–31.

Nyıĺt	óvodai	délutánok:
						május	2–6.
							naponta	15:00-től	16:30-ig

Közelebbi	információkat	a	beiratkozásnál
nyújt	az	intézmény	vezetője.

naponta	8:30-tól	16:00-ig
az	igazgatói	irodában
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05.07-ig „Gömör-Kishont és Nógrád várai“ – régészeti kiállítás
 „Magyar szemmel a Kárpát-medencében“ – fotókiállítás
 Helyszín: Füleki Vár – Bebek-torony; Szervező: Vármúzeum
05.12-ig „Veteránok“ − autómodell-kiállítás
 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum; Szervező: Vármúzeum
05.12-ig Hanula Telek Klára „Álomból valóság“ című kiállítása
 35 év – 35 kép
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Vármúzeum
05.05. Grafológiai tanfolyam Mgr. Eva Jambrichová vezetésével
16:30 Szlovák nyelvű tanfolyam
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Vármúzeum
05.14. Mazsola és Tádé – a budapesti Ametist Bábszínház előadása
16:00 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ
 Szervező: Ametist Bábszínház, VMK
05.15. Vezetett gyalogtúra
9:00 Helyszín: Novohrad-Nógrád Geopark területe
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT, NTIK
05.21. Biodiverzitás Napja
14:00 Helyszín: Várudvar; Szervező: Vármúzeum, Cseres-hegység TK
05.21. MÚZEUMOK ÉS GALÉRIÁK ÉJSZAKÁJA
18:00– Balázs Alfréd festőművész kiállítása
23:00 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum; Kiállításmegnyitó: 18:00
 Kísérőprogram: Archív filmek vetítése a múzeum udvarán
 „Görögország az idők kezdetén” – régészeti kiállítás
 „Tegnap a mában” – kortárs kerámiaművészet

 Helyszín: Füleki Vár – Bebek-torony; Kiállításmegnyitó: 19:00
 Kísérőprogram: görög különlegességek kóstolója, az Iliosz 
 Táncegyüttes és a Mydros zenekar fellépése, görög táncoktatás,
 esti koncert, a vár különleges megvilágítása és más érdekességek

 A kiállítások 2016.07.31-ig tekinthetők meg.
 Szervező: Füleki Vármúzeum
05.21. VII. Keresztény majális
19:00 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ
 Szervező: Füleki Római-katolikus Egyház
05.23.– Európai Geoparkok Hete a Novohrad-Nógrád Geoparkban
05.06. Helyszín: Novohrad-Nógrád Geopark területe
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT, Vármúzeum
05.27. Náfrádi Anikó terapeuta előadása
17:00 a mesékről és a meseterápiáról
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Vármúzeum
05.28. Vezetett gyalogtúra
9:00 Helyszín: Novohrad-Nógrád Geopark területe
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT, NTIK
05.28. IV. Rock Majális
16:00 Helyszín: Füleki várudvar; Szervező: VMK
06.03. Klub 2016 – Live Music Night – Zene: The Angels
19:00 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ; Szervező: VMK
06.04. Városi Gyermeknap
10:00 Helyszín: Városi park; Szervező: Fülek Város, VMK, FVM
 Társszervezők: iskolai intézmények és civil szervezetek

Jelentős kulturális rendezvények 2016 májusában Füleken

Három szakos tanári diplomával, doktori disz-
szertációkkal, számtalan tanúsítvánnyal a zsebé-
ben több elismeréssel, díjjal is dicsekedhet. Legu-
tóbb ő volt az egyike, aki pedagógiai munkája el-
ismeréséül átvehette a városvezetéstől a Comeni-
us Emlékplakettet.
Több tanárkollégád is úgy nyilatkozott a Vá-
rosi Pedagógusnap ünnepélyes díjátadója u-
tán, hogy a következő évek díjazottjainak ne-
héz lesz megütnie az általad felállított mércét.
A saját területén mindenki nyújthat kiemelkedőt. 
Aki sok mindent csinál, csak középszerű lesz, aki 
csak pár dologgal foglalkozik, az kiemelkedő. 
Van, amit számszerűsíteni lehet, de vannak nem 
mérhető eredmények. Ilyen a pedagógia is: fel 
lehet mérni a tényeket a tesztek, versenyek ered-
ményeit, de a szülők, diákok visszajelzése nem 
minden esetben jut el hozzánk.
Országszerte, sőt a határon túl is ismert és elis-
mert pedagógus, szaktekintély vagy. Hogy ér-
zed: Füleken is az voltál, vagy csak most érzed 
az elismerést, miután megkaptad ezt a díjat?
Senki sem lehet próféta a saját hazájában. Sok te-
vékenységem nem volt Füleken általánosságban 
ismert: hogy egyetemeken tanítok, felnőttképzési 
tanfolyamokat vezetek Pozsonytól Kassáig, és 
még sorolhatnám. Ezért is volt kellemes megle-
petés ez az elismerés a várostól. Ez azt jelenti, fel-
figyeltek a szűk régiómban is arra, amit csinálok: 
a több éves tevékenységemre a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetségében, az Informati-
katanárok Egyesületében, a Rákóczi Szövetség-
ben, korábban a Pázmány Péter Alapnál. Ezek 
nem voltak ismertek, hiszen bár rendszeresen pub-
likálok is, írásaim szakmai jellegűek – matemati-
kával, informatikával kapcsolatosak. Nem mene-
dzselem magam a szociális hálón, ami hátrányt is 
jelenthet a szülőkkel, diákokkal való kommuni-
káció terén. Ez a díj talán feléjük is üzenet lehet.
A tehetséggondozásért tavaly kaptad meg az 
SZMPSZ díját, de e nélkül is sokan tudták ró-
lad, hogy a tehetségek felkarolása mindig is a 
szívügyed volt. Megalapítottad az e-Talentum 
szervezetet, mely tehetséggondozással foglal-
kozik, a gimnázium legsikeresebb diákjai szá-
mára pedig létrehoztad a Talentum Díjat. 
Követed a tehetséges diákjaid sorsát a gimná-
zium után is?
Mindig is érdekelt, mi történik a diákjaimmal, ha 
elhagyják az alma materüket. Szerencsére egye-
temi éveik alatt vissza-visszatérnek, örülök is ne-
kik. Londontól Kínáig nagyon sokfelé szétszó-
ródtak a világban a volt diákjaim, de két-három é-

venként meghívom őket, és szívesen el is jönnek, 
hogy a gimnázium jelenlegi diákjainak beszélge-
tést tartsanak élettapasztalataikról, szakmai sike-
reikről. Ezekből a beszélgetésekből én is sokat ta-
nulok. A diákjaink is másképp fogadják az infor-
mációkat egy messziről jött embertől, aki koráb-
ban azokban a padokban ült, ahol ma ők, mint a sa-
ját tanáraiktól, szüleiktől, akik nap mint nap pró-
bálják őket ellátni jó tanácsokkal.

Egyetemi, főiskolai oktató is voltál, felnőtteket 
is tanítasz, de a legtöbb időt a középiskolások-
kal töltöd. Melyik korosztály áll hozzád a leg-
közelebb, kiket szeretsz tanítani a legjobban?
Fantasztikusan jó volt egyetemen tanítani, két-
száz diáknak előadni vagy éppen kisebb csoport-
ban dolgozni velük, vizsgáztatni őket. Ugyanak-
kor nagyon jó korosztály a gimnáziumi, mert a-
mit alapiskolában megtanulnak, azt a gimnázi-
umban el lehet mélyíteni, itt a dolgok mélyére le-
het ásni. A 15-19 éves korosztállyal is kreatívan 
lehet foglalkozni. Nagyon izgalmas, hogy a négy 
év alatt milyen fejlődést lehet velük elérni. Az, 
hogy még versenyeket is nyernek, bónusz.
Mi hajt, hogy ennyi mindennel foglalkozol, és 
mindent maximalista módon csinálsz?
Azért foglalkozom valamivel, mert érdekel. Más-
részt azt gondolom, hogy egy szlovákiai magyar 
pedagógusnak állandóan képeznie kell magát. 
Otthonosan kell mozognia nemcsak szakmailag, 
hanem a politika, a közélet terén egyaránt. Nyolc 
évig füleki városi képviselő voltam és ebből négy 
évig tanácstag is. Az oktatási bizottságot négy é-

ven át vezettem. Ha a szaktantárgyaimat nézem, 
akkor a matematikáról azt szoktam mondani, 
hogy százévente változik, de az informatika száz-
naponta. Rohamtempóban fejlődik, és igényli, 
hogy az ember fejlessze magát. A szakmaiságot 
segítheti, ha közéleti tevékenységgel, civil szer-
vezetekben végzett munkával is párosul. Nem a 
funkció miatt, hanem például azért, hogy pályá-
zatírással hozzájáruljunk a technikai feltételek 
biztosításához. Így sikerült például az első 
interaktív táblákat a gimnáziumba behoznom.
Következetes – valakik szerint szigorú – tanár 
vagy, ugyanakkor a tanóráid alatt számtalan-
szor hallatszik ki a folyosóra a tanteremből a di-
ákok felszabadult nevetése. Vannak szülők, a-
kik kifejezetten miattad íratják gyermeküket a 
Füleki Gimnáziumba – Ipolyságtól Tornaljáig. 
Milyen pedagógiai elvek mentén tanítasz?
A legfontosabb elv az igazságérzetem. Azért ta-
láltam ki a pontrendszert, hogy senki ne kerüljön 
hátrányba. Ki akartam zárni a szubjektív ítéletal-
kotást. A pontrendszerrel mindenki komplexen ér-
tékelhető. Ugyanakkor nyitott vagyok arra, hogy 
megbeszéljük, ha a diákjaim figyelmeztetnek va-
lamire, és igazat is adok nekik. A humorra azért 
van szükség, mert a mostani ipszilon generáció 
húsz percig képes figyelni, így vagy ezzel, vagy 
az életből – nem csupán a matematika vagy infor-
matika területéről – vett példákkal próbálom él-
vezetesebbé tenni az órát. Szigorúnak nem tartom 
magam, inkább következetesnek.
Másképp tanítasz most, mint a pályád elején?
Igen, az elején sokkal szigorúbb voltam. Most 
már pozitívan diszkriminálom a gyerekeket. Az 
ember öregszik, elnézőbb lesz, és változik a társa-
dalom is, főleg a gyerekek. Azt látom rajtuk, hogy 
kevesebbet tudnak matematikából, de a közélet-
ről is. Ugyanakkor rengeteg inger éri őket. A sok 
információ miatt viszont minden felületesebb – 
régebben volt idő mindent megrágni.
Az ilyen aktív életet élő ember folyamatosan 
célokat tűz maga elé. Neked milyen terveid 
vannak?
Szeretném folytatni a tehetséggondozást. Szak-
mai téren látom, hogy a következő évek nagy át-
törése az informatika területén a mobiltechnoló-
gia, az applikációk fejlesztése lesz. Oktatási tech-
nológiákat is megpróbálunk átültetni a mobilplat-
formon, hogy érdekes formában adjuk át a tana-
nyagot. Ez egy új kihívás. Szeretném magamat to-
vább képezni. Az eddigi 52 évemből az első hat é-
vet leszámítva folyamatosan tanultam: amikor 
nem szakbővítés vagy doktori munka miatt, ak-
kor tanfolyamokra jártam, hogy az ott szerzett tu-
dást felhasználjam az oktatásban. Lépést akarok 
tartani a fejlődéssel…

Illés Kósik Andrea

Beszélgetés	dr.	Tomolya	Róbert	gimnázumi	tanárral

F
o
tó

: 
S

ch
n

e
lc

ze
r 

Z
o

ltá
n

A Novohrad–Nógrád Geopark az egyedüli geopark Szlovákiában, a-
mely felvételt nyert az UNESCO Globális Geoparkok hálózatába, s 

összeköti a kivételes geológiai és természeti örökséggel bíró terüle-
teket. A Geopark 2008-ban jött létre, mint egyedi és változatos geoló-

giai értékekkel rendelkező terület. Akkori alapítói Fülek Városa és az Ab-
roncsosi Mikrorégió voltak. 
„Területünkön sokféle földtani képződmény található a földtörténet különböző 
korszakaiból. Egyedül olyan terület lehet geopark, amely egyedi és változatos geo-
lógiai, valamint természeti jelenségekkel rendelkezik, s ennek Szlovákiában kizá-
rólag mi teszünk eleget“ – mondta Anderkó Erika, a Geoparkot irányító szervezet 
elnöke. Elmondása szerint a Novohrad–Nógrád Geopark a mi régiónk és a ma-
gyarországi Nógrád megye területén helyezkedik el, ami növeli egyediségét. „Se-
hol a világon nincs még egy olyan geopark, amely két szomszédos, nyelvileg és 
kultúrájában eltérő ország területén helyezkedik el, mint nálunk.“
Határát északon Fülek város, keleten Gömörpéterfala, nyugaton Kalonda alkotja, 
délen pedig leér egészen a magyarországi Hollókőig. A Geoparknak összesen 
több, mint 100 település a tagja. Várólistán szerepel még négy település. A vulka-
nikus képződményeken kívül a Geoparkban 23 millió évvel ezelőtti tengeri ős-
maradványok is találhatók. „Azokból az időkből, amikor az adott területet még ten-
ger borította, a csákányházi szelvény homokkövében őskövületek is fellelhetők. E-
zen kívül képviselve van nálunk a bazalt, az andezit és vulkánok maradványai is.“
Geoparkként emlegetik a Selmecbánya vagy a Besztercebánya körüli területet is, a-
zonban nemzetközileg csak a nógrádi elismert. „Kizárólag a mi geoparkunk telje-
síti a szigorú nemzetközi feltételeket. Tagjai vagyunk az UNESCO Globális Geo-
parkok hálózatának, amely 120 különleges geológiai örökséggel rendelkező terü-
letet foglal magában világszerte“ – mondta Agócs Attila, Fülek polgármestere. 
Ennek ellenére a Geopark eddig nem részesült állami támogatásban. „Az egyedüli 
forrás, amelyhez hozzájutott, a határon átnyúló együttműködésnek és az ügyes 
nemzetközi menedzsmentnek köszönhető“ – részletezte Agócs Attila. Szerinte a 
Geopark magyarországi része jelentős pénzügyi támogatást kap az államtól, ami-
nek köszönhetően Salgótarján környékén már három látogatóközpont is felépült. 
„Mi egyelőre legfeljebb valamilyen konferenciát tudtunk megszervezni, illetve 
brosúrákat és reklámanyagokat nyomtatni“ – jegyezte meg a polgármester. 
Anderkó Erika kifejtette, hogy ha a Geopark szlovák oldala is részt szeretne venni 
egy projektben, nincsenek meg hozzá saját anyagi forrásai. „A tavalyi évben is, 
egy projekt benyújtásakor, kölcsönt kellett kérnünk Fülek városától az előfinan-
szírozásához, és ez nem először fordult elő.“
A Geopark dolgozóinak a felmerülő nehézségek sem vették el a kedvüket. Külön-
böző programokat szerveznek, gyerekekkel és fiatalokkal foglalkoznak. Nagy nép-
szerűségnek örvendnek a rendszeresen, évente kb. 6-7 alkalommal, megszervezett 
vezetett gyalogtúrák a Geopark helyszíneire, továbbá előadások, képzőművészeti 

versenyek, ismeretterjesztő vetélkedők iskolások számára, nyári tá-
bor, Medvesi Fotós Maraton és sok más. 
Mivel az állam semmilyen támogatást nem nyújtott, a Geopark a tele-
pülések tagsági díjából él, ami az elnöknő szerint megterhelő a telepü-
lések számára. Mivel a Geopark nemzetközileg elismert, a képviselői 
minden évben kötelesek részt venni nemzetközi konferenciákon. „Ál-
lami támogatás híján, sajnos, nem tudunk rajtuk részt venni, ami szé-
gyen, mivel nem csak a Geoparkot, hanem ezáltal egész Szlovákiát is 
képviselnénk“ – mondta Anderkó Erika.
Mint hozzátette, a támogatást az ország képviseletén kívül a már mű-
ködő iroda és szolgáltatások finanszírozására fordítanák. Annak elle-
nére, hogy rendszeresen küldenek leveleket a minisztériumokba, ame-
lyekben hangsúlyozzák a Geoparkban rejlő lehetőségeket a régiófej-
lesztéssel kapcsolatban, s állami támogatást kérnek, mindeddig senki 
nem segítette őket. „Amikor a Környezetvédelmi Minisztériumba 
küldtük kérvényünket, elutasítással találkoztunk. Utána a Külügy-
minisztériumba küldtük kérvényünket, amely szintén elutasított, és 
visszairányított a Környezetvédelmi Minisztériumhoz. Ez egy ördögi 
kör. Ámbár eddig sok ígéretet kaptunk, hogy keresik majd a megol-
dást, semmi előrelépés nem történt“ – fejezte be Agócs Attila.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

                    A hulladékgyűjtés időpontja: 2016. május 28. (szombat)

UTCA  MEGÁLLÓHELY  IDŐPONT
Malom u. 65 A Malom és Szőlőhegy utcák
  kereszteződésénél (Urbánka) 8.30 –9.00
Paprét 3  A VPS telephelye (volt Zväzarm) előtt 9.05–9.35
Nálepka sz. u.13 A Pepita vendéglő előtt   9.40–10.00
Szövetkezeti u. A Szövetkezeti és Virág utcák
  kereszteződésénél  10.30–10.50
május 1 u. 50 A Filbyt épülete előtt  10.55–11.15
Jánošík u.  A Kalaj és Jánosík u. kereszteződésénél 11.20–11.50
Štúr u.  A Vajansky és Stúr u. kereszteződésénél 12.20–12.50
Sládkovič u. A Sládkovič és Park u. kereszteződésénél 12.55 -13.30

A következő gyűjtés időpontja: 2016 ősze

Mindenkinek lehetősége lesz biztonságosan megszabadulni a követ-
kező veszélyes anyagoktól: akkumulátorok, nikkel – kadmium elemek, 
szavatosság utáni festékek, gyógyszerek és permetszerek, elhasznált 
motorolajak, romlott étolajak és zsírok, sérült higanyos hőmérők, vegyi 
anyagok maradékai, vegyileg szennyezett textíliák, fénycsövek.

A mobilis gyűjtésre nyolc kijelölt gyűjtőhelyen kerül sor, ahol a gyűjtő-
kocsi 20-30 percet tartózkodik.

Információ: VPS Fiľakovo  DETOX s.r.o.
  tel.: 047 / 438 10 03  tel.: 048 / 471 25 11

A háztartásokban keletkező veszélyes
kommunális hulladék gyűjtése városunkban

Megemlékezés
Kegyelettel és hálával emlékezünk születésének 100. 
évfordulóján P. Ónody Károly – Albert OFM esperes-
plébános atyára, aki 50 éven keresztül hitben szolgálta 
füleki katolikus híveit. Városunk díjának tulajdonosa 
volt. Nyugodjon békében! Emlékét őrző füleki hívek.

Novohrad–Nógrád Geopark – állami támogatás nélkül

A helyiek idén emlékeznek a füleki munkássztrájk 80-ik évfordulójára. Ez alkalomból az önkormány-
zat fel szeretné újítani az 1961-ben, a sztrájk tiszteletére felállított emlékoszlopot, amely egyben 
állami műemlék is. 
A munkássztrájk emlékére felállított emlékoszlop a Vöröskőn helyezkedik el. Mivel az emlékmű ma-
gánterületen áll, az önkormányzat sem állagmegőrzési, sem felújítási munkálatokat nem hajthat rajta 
végre a tulajdonosok engedélye nélkül. „Mind a 18 tulajdonosnak, akiknek a telkein az emlékmű és a 
bekötőút található, levelet írtunk a város nevében. A levélben szabad hozzáférést kérünk telkeikhez, az 
emlékmű és környékének megtisztítása illetve méltóságának visszaadása céljából“ – nyilatkozta A-
gócs Attila, a város polgármestere. 
Amennyiben a felújítás sikerül, szeretnének az évforduló emlékére megszervezni egy kegyeleti ün-
nepséget is. „Az emlékműhöz jelenlegi állapotában egyáltalán nem lehet odajutni. A környező terüle-
tet benőtte a gaz, szinte lehetetlen hozzáférni.“ A vöröskői emlékoszlop az utolsó emlékmű, amely a 
nagy sztrájkra emlékeztet. A 1936-os júliusi munkássztrájk a mai napig az egyik legnagyobb bérharc 
az ország történelmében. „A sztrájkban 1800 munkás vett részt a Sfinx – később Kovosmaltként is-
mert – zománcgyárból, mivel a gyár vezetősége elutasította béremelési kérelmüket“ – magyarázta Tit-
ton Viktória, a Füleki Vármúzeum igazgatónője. Eleinte a sztrájkolók nem akarták elhagyni a gyárat, 
végül kikergették őket, ők pedig a Vöröskőn és a futballpályán telepedtek le. 
„Majdnem egy hónapig ezeken a helyeken éltek, közösen, sátrakban. A környékbeli gazdák hordták ne-
kik az élelmet“ – tájékoztatott az igazgatónő. Rendőrségi akciót is szerveztek ellenük, a sztrájk azon-
ban augusztusban a munkások győzelmével végződött! „A vezetőség 10%-kal emelte béreiket, és 
ezen felül 100 ezer cseh koronát kaptak a sztrájkolók“ – tette hozzá. 
Az önkormányzat a munkásokon kívül Hulita Vilmosnak, az akkori gyárigazgatónak is meg szeretné 
adni a tiszteletet. A polgármester véleménye szerint, neki köszönhető, hogy Fülek akkoriban újra vá-
ros lett és a fejlődés útjára lépett. „A munkássztrájk éppen Hulita ellen szólt. Tudatosítanunk kell azon-
ban a korabeli viszonyokat. A sztrájk a nagy gazdasági válság után történt, nehéz volt magas béreket 
fizetni. Nem vitatható viszont, hogy a gyár akkori sikeressége éppen Hulita érdeme. Kb. 800 dolgo-
zóval kapta meg a gyárat, s 4400 munkással adta tovább. Ezért szeretnénk a tiszteletére elkészíttetni 
egy mellszobrot, amelyet a Városnapokon, körülbelül a sztrájk kegyeleti ünnepségével egy időben 
lepleznénk le“ – tájékoztatott a polgármester.                        Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

beiratkozás:	április	27-től
																			május	31-ig

naponta	7:00-től	16:00-ig
Nyıĺt	nap:
							április	27.,	8:00–16:00
									(program	pre	deti	od	9:00	do	11:00)

Infó:	047	43	81	315
www.daxnerova.webnode.sk

beiratkozás:	május	2–31.

Nyıĺt	óvodai	délutánok:
						május	2–6.
							naponta	15:00-től	16:30-ig

Közelebbi	információkat	a	beiratkozásnál
nyújt	az	intézmény	vezetője.

naponta	8:30-tól	16:00-ig
az	igazgatói	irodában
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A Füleki Vármúzeum célja minél sokrétűbb programokat, ki-
állításokat szervezni a látogatók számára. Április második he-
tében nyílt meg a Városi Honismereti Múzeum galériájában a 
„Veteránok“ című kiállítás, ahol az érdeklődők az autómo-
delleken kívül különböző márkanevekkel ellátott reklámtáb-
lákat, régi benzineskannákat, az Autó-motor magazin év-

könyveit és egyéb, a témához kapcsolódó eszközöket is lát-
hattak. A tárgyak Balčík Jaroslav, Mede Richárd, Jakab Nor-
bert és Fehér Mátyás gyűjteményéből származnak. A meg-
nyitó ideje alatt a Városi Honismereti Múzeum udvara egy 
múlt századbeli autószalon kirakatára hasonlított, ahol a ven-
dégek több mint tíz veteránautóban gyönyörködhettek. A ren-
dezvényen jelen voltak a Losonci Veterán Klub tagjai is. A 
régi idők dallamai és az esőmentes időjárás szintén hozzájá-
rultak a jó hangulathoz. Idézem az egyik elégedett látogatót: 
„Nagyon kellemes ez a rendezvény. A kiállításon legjobban a 
reklámtáblák és a régi évkönyvek tetszettek, de az autómo-
dellek között is megtaláltam a kedvencemet. Gyönyörűek az 
udvaron kiállított veterán autók is. Nekem talán a Škoda 
MBX tetszett a legjobban!“. Mindent egybevetve, a megnyi-
tóra több mint 200 érdeklődő látogatott el, viszont ha valaki e-
setleg elszalasztotta, ne csüggedjen, mert a kiállítás 2016. 
május 12-ig még megtekinthető.

Szőke Lucia, FVM

A losonci Winkler Oszkár Építőipari Szakközép-
iskola adott otthont a 2016. április 15-17-i hétvé-
gén a Nemzetközi Geodéta Ötpróba elnevezésű 
verseny 11. évfolyamának, melyen Szlovákia, 
Magyarország és Csehország 16 geodéta szak-
középiskolájának több mint 100 tanulója és taná-
ra képviseltette magát.
A pénteki napon a Leica szlovákiai képviselője 
tartott szakmai előadást az érdeklődőknek. A ver-
seny hivatalos megnyitója után a losonci vendég-
látók egy újdonsággal lepték meg vendégeiket. 
Az Esri által kifejlesztett térinformatikai appli-
kációt tölthették le okostelefonjukba azok, akik a 
különversenyben is részt szerettek volna venni. 
Ennek lényege az volt, hogy készítsenek egy ún. 
storymapot, melyhez Fülek utcáin készült 
képeket helyeznek el az applikáció térképében. 
Visszatérvén a kollégiumba a fejlesztő cég a 
diákoktól begyűjtötte a történeteket, és a leg-
frappánsabbnak, legpoénosabbnak a miskolci 
iskola csapatát hirdette ki.
Szombaton kora reggel indult útnak a verseny-
zőkkel teli autóbusz Ipolytarnócra. Az Ősmarad-
ványok Miocén Park fogadóépülete elől rajtoltak 
el a háromfős csapatok, hogy a megadott GPS ko-
ordinátákat követve tegyék meg a több mint 15 
km-es versenytávot és érkezzenek meg Pilisre. A 
tájfutás közben 5 állomáshelyen várt különböző 
szakmai, főleg gyakorlati feladat az indulókra. 
További két extra feladat sikeres megoldásával 
bónusz pontokat lehetett gyűjteni, de csak 
önkéntes alapon.
Az idén is többen csalódottan vették tudomásul, 
hogy a földmérő szakmán belül még bizony van 
mit tanulniuk. Viszont a legtöbb iskola joggal 
lehet büszke diákjaira, leginkább a nyertes 
csapatok:

az A kategóriában: 1. Losonc – B csapat
  2. Losonc – A csapat
  3. Letohrad – A csapat
a B kategóriában: 1. Losonc – A csapat
  2. Losonc – A csapat
  3. Letohrad – A csapat

Reméljük, jövőre is sikerül a környéken meg-
rendezni a maga nemében egyedülállónak szá-
mító szakmai versenyt.

Bóna Csaba igazgatóhelyettes, WOÉSz

Ismét Losoncon versengtek
a geodéta növendékek

A füleki VMK színházterme a szivárvány szí-
neiben feldíszítve várt minden érdeklődőt 
2016. 4. 17-én. A Daxner utcai óvodások „Kör, 
kör, ki játszik…” című ünnepi műsorukra vár-
ták szüleiket, ismerőseiket és az érdeklődőket. 
Ezt a rendezvényt az óvoda kétévente rendezi 
meg. A gyerekek és az óvó nénik szorgalmasan 
gyakorolták a műsorszámokat, és már előre ö-
rültek, hogy meglepik a nézőket. A színházte-
rem csordulásig megtelt az érdeklődőkkel. Je-
lenlétükkel megtiszteltek a város képviselői is. 
A színfalak mögött a gyerekek feszülten vár-
tak, de a színpadra már mindenki csillogó sze-
mekkel lépett. A nézők viharos tapsa volt a 
jutalom. Mindenkinek köszönet, aki segített a 
rendezvény sikeres megvalósításában.

Daxner Utcai Óvoda

Fotó: Schnelczer Zoltán

Április 24-én a VMK-ban Nagy Csilla egyetemi tanár nyitotta meg Földi Gergely sal-
gótarjáni képzőművész „Úton“ című tárlatát.  Nagy Csilla méltatta a művész festmé-
nyeinek sajátos világát: „A képek rendszerint hétköznapi  tárgyakat, eszközöket, jár-
műveket ábrázolnak, egy új perspektívában, egyfajta utópikus vagy szakrális dimenzi-
óban elhelyezve.” A kiállításra a hazai közönségen kívül szép számban érkeztek látoga-
tók a határon túlról is. A kortárs képzőművészet iránt érdeklődők a tárlatot május 31-ig 
tekinthetik meg a VMK-ban. A kiállí-
tásmegnyitó után a Zsákszínház idei 
első bemutatója sem okozott csaló-
dást. Műsoron W. Mastrosimone kor-
társ amerikai szerző „A pulóveres 
lány“ című kamarajátéka szerepelt, 
Nagy Andreával és Gulyás Lászlóval 
a főszerepben, dr. Mázik István rende-
zésében. A nagy sikerű darab bemuta-
tójára sokan voltak kíváncsiak. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel a 
Zsákszínház május 6-án és június 12-
én ismét előadja a darabot a Füleki 
VMK-ban. 

Dr. Mázik István, VMK

A Füleki Vármúzeum szeretettel vár minden ér-
deklődőt a Múzeumok és Galériák Éjszakája 
IX. évadjára, amely 2016. május 21-én kerül 
megrendezésre. Az esti programot 18:00 órai 
kezdettel a Balázs Alfréd festőművész alkotá-
saiból válogatott tárlat nyitja a Városi Honis-
mereti Múzeumban. A megnyitót követően az 
érdeklődők részt vehetnek az egykori füleki 
Üzemi Klub mellett működő filmes szakkör ar-
chív filmjeinek vetítésén, melyeket 2015-ben 
digitalizáltak.
A vár Bebek-tornyában 19:00 órai kezdettel nyí-
lik a „Görögország az idők kezdetén” című ki-
állítás, ahol az égei világ elfeledett, több ezer é-
ves civilizációja kerül bemutatásra. Hertlík Ján 
– gyűjtő és utazó – figyelemre méltó gyűjtemé-
nye korhű másolatok által mutat rá az ókori le-
letek sokszínűségére és kiemelkedő művészi 

színvonalára. A nem mindennapi tárlat keretén 
belül megismerhetik a Küklád-szigetek, Kréta 
és a szárazföldi Görögország művészetét, me-
lyet a rézkortól a mükénéi civilizáció felbomlá-
sáig (i. e. 7000 – 1200) terjedő időszakból szár-
mazó leletek mutatnak be. A „Tegnap a mában” 
című időszaki kiállítás épp ellenkezőleg: a mo-
dern kerámiaszobrászat rejtelmeibe enged be-
tekintést, ahol a Losonc – Kálnói Nemzetközi 
Kerámia Szimpózium művészei mutatják be tör-
ténelmi témájú alkotásaikat. A tárlat kurátora a 
Nógrádi Múzeum és Galéria munkatársa, Né-
meth Bozó Andrea.
A július 31-ig megtekinthető kiállítások meg-
nyitóját görög specialitások kóstolója, illetve 
zenés-táncos kísérőprogram követi a középső 
vár területén. Itt az érdeklődőket a budapesti 
Mydros görög zenekar és az Iliosz táncegyüttes 

bemutatója, valamint a nyitrai Tambores 
Formáció dob showja várja. Az est hangulatát a 
füleki vár speciális színes megvilágítása teszi 
különlegessé, s egy kisebb meglepetéssel is 
készülünk!
A vár területe 23:00 óráig lesz látogatható.

Dr. Titton Viktória, az FVM igazgatónője

Kiállításmegnyitó és premierKiállításmegnyitó és premier

Szálinger Balázs magyar költő volt a vendége a 
Füleki Városi Művelődési Központnak 2016. 
április 7-én, egy héttel a költészet napja előtt.  A 

több irodalmi díjjal is büszkélkedhető poétával a 
költőtárs Mizser Attila, az Irodalmi Szemle fő-
szerkesztő-helyettese beszélgetett. Szálinger Ba-
lázs költő, műfordító 2012-től a Hévíz irodalmi 
folyóirat szerkesztője. Eddig hét verseskötetet 
írt, de írói pályáján a verses epikai alkotások mel-
lett a drámai művek is megjelentek. Több éven 
keresztül részt vett a nagy sikerű – két éve Füle-
ken is bemutatkozott – Rájátszás produkcióban, 
ahol költők új szövegeket írnak a zenészek is-
mert dalaihoz, a zenészek pedig megzenésítik a 
poéták egy-egy versét. Legújabban földijével, a 
szintén zalai Szűcs Krisztiánnal, a Heaven 
Street Seven együttes és a Budapest Bár egyik 
énekesével járják az országot Szűcsinger című 
műsorukkal, melynek repertoárján Ady, Petőfi, 
Kosztolányi, sőt még a Beatles együttes és a 90-

es évek egyik rap-sztárja, MC Hammer is szere-
pel. A füleki közönségtalálkozón beszélgetőtár-
sa, Mizser Attila jóvoltából sok érdekes történe-
tet mesélt élete nagyváradi, Ady-kultuszt kereső 
időszakából, de a hallgatóság azt is megtudhatta, 
hogyan születik vers abból, ha a költő elalszik a 
vonaton, és elfelejt leszállni annak a városnak az 
állomásán, ahová közönségtalálkozóra hívták. 
Füleken szerencsésebben alakult az író-olvasó 
találkozó, mint az említett városban (mely 
egyébként a szomszédos Salgótarján volt), hi-
szen nemcsak a helyi közönség, hanem egy e-
gész írógárda (Ardamica Zorán, György Nor-
bert, Nagy Hajnal Csilla, Szászi Zoltán, Vankó 
Attila, Nagy Csilla) volt kíváncsi a fiatal költőre, 
akivel a rendezvény után a helyi bárban folyt to-
vább az eszmecsere – egészen a Budapest felé 
tartó vonat indulásáig.

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónőjeFotó: Estefán Viktor
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A II. Koháry Isván Alapiskola több olyan ren-
dezvényt is megvalósít évente, melyek immár 
hagyományosnak mondhatók.  A tavasz két leg-
fontosabb rendezvénye a Koháry-hét és a Csalá-
di nap.
Gróf II. Koháry István születése és halála is a 
márciusi hónapra esik, ezért március 14-től egy 
héten keresztül a „Koháry-hét” rendezvényso-
rozattal emlékeztünk meg névadónkról.
Hétfőn a Városi Művelődési Központ színház-
termét töltöttük meg, és egy emlékezetes koncer-
ten vehettünk részt. Vadkerti Imre, Zsapka Attila 
és Sipos Dávid fergeteges hangulatot teremtett.
Kedden, nemzeti ünnepünkön már harmadik al-
kalommal látogattak ki diákjaink a füleki teme-
tőbe, hogy megemlékezzenek a szabadságharc 
hőseiről: Platthy Antal honvéd százados és Ko-
vács István honvéd tábornok sírjánál koszorút 
helyeztek el. Délelőtt az iskolarádión hallgat-
hattunk megemlékezést, délután pedig tanuló-
ink előadásai színesítették a Csemadok Füleki 
Alapszervezetének ünnepi műsorát, majd a Hő-
sök terén koszorúztunk.
Szerdán rendeztük a népművészeti napot, me-
lyen a népmesék világán kívül tanulóink és a kör-
nyező iskolák diákjai népi eszközökkel, ruhá-
zattal ismerkedhettek meg. Kultúrműsorunkban 
két szólótáncos lépett fel a Kis Rakonca Nép-

táncegyüttesből, majd a Szederinke Gyermek 
Néptánccsoport előadásával és egy közös tánc-
házzal zártuk a napot, melyen részt vettek az ép-
pen aznap iskolánkat meglátogató külföldi (len-
gyel, görög, török, svéd, olasz) kolléganők is.
Csütörtökön – az előző években a IUVENES 
Szabadidőközpont által szervezett – SUDOKU 
verseny regionális fordulójának szervezését vet-
tük át, melyre meghívtuk a környező iskolák 
diákjait.
Pénteken, a hét zárónapján a legkisebbek „lova-
gi tornán” vettek részt. A nagyobbak műveltségi 
vetélkedőn bizonyíthatták be, mit tudnak isko-
lánk névadójáról. Az ügyességi versenyen 
íjászat és légpuskalövészet volt.
Végül köszönjük a losonci Kármán József AI, a 
füleki Mocsáry Lajos AI, a Füleki Iskola Utcai 
AI, a Füleki Papréti SZTNYAI és a Ragyolci A-
lapiskola tanulóinak a részvételt.
Másik, immár hagyományosnak mondható ta-
vaszi rendezvényünk a Családi nap. Az idén is 
sok-sok érdekességet és meglepetést készítet-
tünk diákjainknak és szüleiknek, hogy minél kel-
lemesebben tölthessék el május utolsó szombat-
ját nálunk, és élményekkel gazdagon térhesse-
nek haza. Mindenkit szeretettel vár tehát a II. 
Koháry István Alapiskola a Családi napra 2016. 
május 28-án, szombaton.

II. Koháry István AI

A Füleki Művészeti Alapiskola zongora szakos 
hallgatói sikerrel képviselték iskolájukat az Ifjú 
Nógrádi Zongoristák nyolcadik találkozóján 
2016. február 24-én. A Salgótarjáni Váczi Gyula 
Művészeti Alapiskolában megrendezett találko-
zón Tóth Ágnes tanárnő növendékei, Olšiaková 
Petra és Botošová Barbara az I. illetve III. kate-
gória fődíját nyerték el. Bodor Angelika tanárnő 
tanítványa, Balog Tomáš, szintén megkapta az I. 
kategória fődíját. A III. kategória különdíját 
nyerte el Csépe Adrienn, Gášpár Katalin tanárnő 
növendéke, valamint a Tóth Ágnes irányítása a-
latt tanuló Simon Zoltán az V. kategóriában. Az 
iskola oktatói, Bodor Angelika és Tóth Ágnes is 
pedagógusi különdíjban részesültek tanítványa-
ik felkészítéséért. A zsűri nagyra értékelte a 
szakmai munkát, valamint a két iskola közötti ki-
váló együttműködést. 
Az iskola jó hírnevének öregbítéséből kivették 
részüket a képzőművészeti szakirány diákjai is, 
akik figyelemre méltó mennyiségű díjat nyertek 
el. A Myjavai Művészeti Alapiskola „Húsvéti és 
tavaszi szokások a képeslapokon“ címmel hir-
detett versenyt. Bialová Jana tanárő növendékei 
három díjat is elnyertek. Fehér Emma az I. kate-
gória első díját vihette haza, Sofia Farkašová a 

II. kategóriában végzett az élen, Krnáčová Mi-
chaela a III. kategória második helyezettje lett. 
Negyedik alkalommal került megrendezésre a 
Losonci Művészeti Magániskola és a Matica slo-
venská közös szervezésében a „Fantázia biro-
dalma“ címet viselő nemzetközi verseny. A ver-
senybe 94 iskola kapcsolódott be Szlovákiából, 
Magyarországról és Csehországból. A verseny 
idei fő témájának a szervezők a „Fantasztikus vá-
rak, kastélyok és lakóik“ címet adták. A beérke-
zett hatalmas mennyiségű alkotás elbírálása u-
tán Bialová tanárnő diákjai 11 díjat mondhatnak 
magukénak. Benčíková Kitty és Fehér Emma az 
1. kategória díjazottjai lettek, Farkašová Sabina 
munkáját a II. kategóriában jutalmazták díjjal. 
Elismerő oklevelet nyertek a II. kategóriában Tr-
náčová Kristína és Kúdelová Mária, a III. kate-
góriában Kelemen Eszter, Kaszová Karina Ale-
xandra és Ander Adam. Spodniaková Zuzana a 
IV. kategória díjazottja, Simon Zoltánt és Saure-
ová Sonját elismerő oklevéllel jutalmazták u-
gyanebben a kategóriában. A tanév még folyta-
tódik, így a közeljövőben is reménykedhetünk 
még szép sikerekben. 

Véghová Beáta

A Füleki Gimnázium diákjai ez évben is nem-
csak maguk számára, hanem az egész városban 
is hirdették a nap kiemelkedő fontosságát.
A műsor a gimnázium aulájában kezdődött egy 
rendhagyó irodalomórával, melyet Tóth Noémi 
és Végh Krisztina, III. A osztályos tanulók állí-
tottak össze. Ádám Diana, a diákönkormányzat 
elnöke elmondta: a harmadikosok minden év-
ben tevékenyen veszik ki részüket a különböző 
ünnepi rendezvények előkészületeiből, a mai 
műsor forgatókönyvét is osztálytársaival együtt 
készítették el, melyben olyan különlegességek-
re derült fény valamennyiünk számára, amelyek 
a tankönyvekből kimaradtak. A prezentáció után 
egy irodalmi összeállítást láthattunk József Atti-
la és Málik Roland, tragikusan, fiatalon elhunyt 
költő verseiből, melyhez a diákok által készített 
animációs film is bemutatásra került. Ezt köve-
tően a Broslevél együttes énekelt versei hang-

zottak el, melyeknek különlegessége, hogy a diá-
kok a saját verseiket zenésítik meg. A kisgimná-
zium tanulója, Mező Dorina örömmel számolt 
be arról, hogy az ő versét is közösöen énekelték 
a diákok ezen az ünnepen. Felkészítőjük Buro-
vincz Laura, a Petőfi Sándor Program ösztöndí-
jasa. A műsor befejeztével valamennyi diák e-
gyütt szavalt a nemzettel, hiszen csatlakoztak a 
magyarországi kezdeményezéshez, és közösen 
elmondták József Attila: Tiszta szívvel című köl-
teményét.
Zengett az aula, de nem ért véget az ünnep. Hi-
szen délután a diákok ellepték a város utcáit és te-
reit, verseket posztoltak ki. Megemlékeztek Má-
rai Sándor születéséről is, énekeltek, zenéltek a 
fülekiek örömére és azért, hogy mindenki emlé-
kezzen április 11-re.

Szvorák Zsuzsanna, Füleki Gimnázium
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A Füleki Vármúzeum célja minél sokrétűbb programokat, ki-
állításokat szervezni a látogatók számára. Április második he-
tében nyílt meg a Városi Honismereti Múzeum galériájában a 
„Veteránok“ című kiállítás, ahol az érdeklődők az autómo-
delleken kívül különböző márkanevekkel ellátott reklámtáb-
lákat, régi benzineskannákat, az Autó-motor magazin év-

könyveit és egyéb, a témához kapcsolódó eszközöket is lát-
hattak. A tárgyak Balčík Jaroslav, Mede Richárd, Jakab Nor-
bert és Fehér Mátyás gyűjteményéből származnak. A meg-
nyitó ideje alatt a Városi Honismereti Múzeum udvara egy 
múlt századbeli autószalon kirakatára hasonlított, ahol a ven-
dégek több mint tíz veteránautóban gyönyörködhettek. A ren-
dezvényen jelen voltak a Losonci Veterán Klub tagjai is. A 
régi idők dallamai és az esőmentes időjárás szintén hozzájá-
rultak a jó hangulathoz. Idézem az egyik elégedett látogatót: 
„Nagyon kellemes ez a rendezvény. A kiállításon legjobban a 
reklámtáblák és a régi évkönyvek tetszettek, de az autómo-
dellek között is megtaláltam a kedvencemet. Gyönyörűek az 
udvaron kiállított veterán autók is. Nekem talán a Škoda 
MBX tetszett a legjobban!“. Mindent egybevetve, a megnyi-
tóra több mint 200 érdeklődő látogatott el, viszont ha valaki e-
setleg elszalasztotta, ne csüggedjen, mert a kiállítás 2016. 
május 12-ig még megtekinthető.

Szőke Lucia, FVM

A losonci Winkler Oszkár Építőipari Szakközép-
iskola adott otthont a 2016. április 15-17-i hétvé-
gén a Nemzetközi Geodéta Ötpróba elnevezésű 
verseny 11. évfolyamának, melyen Szlovákia, 
Magyarország és Csehország 16 geodéta szak-
középiskolájának több mint 100 tanulója és taná-
ra képviseltette magát.
A pénteki napon a Leica szlovákiai képviselője 
tartott szakmai előadást az érdeklődőknek. A ver-
seny hivatalos megnyitója után a losonci vendég-
látók egy újdonsággal lepték meg vendégeiket. 
Az Esri által kifejlesztett térinformatikai appli-
kációt tölthették le okostelefonjukba azok, akik a 
különversenyben is részt szerettek volna venni. 
Ennek lényege az volt, hogy készítsenek egy ún. 
storymapot, melyhez Fülek utcáin készült 
képeket helyeznek el az applikáció térképében. 
Visszatérvén a kollégiumba a fejlesztő cég a 
diákoktól begyűjtötte a történeteket, és a leg-
frappánsabbnak, legpoénosabbnak a miskolci 
iskola csapatát hirdette ki.
Szombaton kora reggel indult útnak a verseny-
zőkkel teli autóbusz Ipolytarnócra. Az Ősmarad-
ványok Miocén Park fogadóépülete elől rajtoltak 
el a háromfős csapatok, hogy a megadott GPS ko-
ordinátákat követve tegyék meg a több mint 15 
km-es versenytávot és érkezzenek meg Pilisre. A 
tájfutás közben 5 állomáshelyen várt különböző 
szakmai, főleg gyakorlati feladat az indulókra. 
További két extra feladat sikeres megoldásával 
bónusz pontokat lehetett gyűjteni, de csak 
önkéntes alapon.
Az idén is többen csalódottan vették tudomásul, 
hogy a földmérő szakmán belül még bizony van 
mit tanulniuk. Viszont a legtöbb iskola joggal 
lehet büszke diákjaira, leginkább a nyertes 
csapatok:

az A kategóriában: 1. Losonc – B csapat
  2. Losonc – A csapat
  3. Letohrad – A csapat
a B kategóriában: 1. Losonc – A csapat
  2. Losonc – A csapat
  3. Letohrad – A csapat

Reméljük, jövőre is sikerül a környéken meg-
rendezni a maga nemében egyedülállónak szá-
mító szakmai versenyt.

Bóna Csaba igazgatóhelyettes, WOÉSz

Ismét Losoncon versengtek
a geodéta növendékek

A füleki VMK színházterme a szivárvány szí-
neiben feldíszítve várt minden érdeklődőt 
2016. 4. 17-én. A Daxner utcai óvodások „Kör, 
kör, ki játszik…” című ünnepi műsorukra vár-
ták szüleiket, ismerőseiket és az érdeklődőket. 
Ezt a rendezvényt az óvoda kétévente rendezi 
meg. A gyerekek és az óvó nénik szorgalmasan 
gyakorolták a műsorszámokat, és már előre ö-
rültek, hogy meglepik a nézőket. A színházte-
rem csordulásig megtelt az érdeklődőkkel. Je-
lenlétükkel megtiszteltek a város képviselői is. 
A színfalak mögött a gyerekek feszülten vár-
tak, de a színpadra már mindenki csillogó sze-
mekkel lépett. A nézők viharos tapsa volt a 
jutalom. Mindenkinek köszönet, aki segített a 
rendezvény sikeres megvalósításában.

Daxner Utcai Óvoda

Fotó: Schnelczer Zoltán

Április 24-én a VMK-ban Nagy Csilla egyetemi tanár nyitotta meg Földi Gergely sal-
gótarjáni képzőművész „Úton“ című tárlatát.  Nagy Csilla méltatta a művész festmé-
nyeinek sajátos világát: „A képek rendszerint hétköznapi  tárgyakat, eszközöket, jár-
műveket ábrázolnak, egy új perspektívában, egyfajta utópikus vagy szakrális dimenzi-
óban elhelyezve.” A kiállításra a hazai közönségen kívül szép számban érkeztek látoga-
tók a határon túlról is. A kortárs képzőművészet iránt érdeklődők a tárlatot május 31-ig 
tekinthetik meg a VMK-ban. A kiállí-
tásmegnyitó után a Zsákszínház idei 
első bemutatója sem okozott csaló-
dást. Műsoron W. Mastrosimone kor-
társ amerikai szerző „A pulóveres 
lány“ című kamarajátéka szerepelt, 
Nagy Andreával és Gulyás Lászlóval 
a főszerepben, dr. Mázik István rende-
zésében. A nagy sikerű darab bemuta-
tójára sokan voltak kíváncsiak. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel a 
Zsákszínház május 6-án és június 12-
én ismét előadja a darabot a Füleki 
VMK-ban. 

Dr. Mázik István, VMK

A Füleki Vármúzeum szeretettel vár minden ér-
deklődőt a Múzeumok és Galériák Éjszakája 
IX. évadjára, amely 2016. május 21-én kerül 
megrendezésre. Az esti programot 18:00 órai 
kezdettel a Balázs Alfréd festőművész alkotá-
saiból válogatott tárlat nyitja a Városi Honis-
mereti Múzeumban. A megnyitót követően az 
érdeklődők részt vehetnek az egykori füleki 
Üzemi Klub mellett működő filmes szakkör ar-
chív filmjeinek vetítésén, melyeket 2015-ben 
digitalizáltak.
A vár Bebek-tornyában 19:00 órai kezdettel nyí-
lik a „Görögország az idők kezdetén” című ki-
állítás, ahol az égei világ elfeledett, több ezer é-
ves civilizációja kerül bemutatásra. Hertlík Ján 
– gyűjtő és utazó – figyelemre méltó gyűjtemé-
nye korhű másolatok által mutat rá az ókori le-
letek sokszínűségére és kiemelkedő művészi 

színvonalára. A nem mindennapi tárlat keretén 
belül megismerhetik a Küklád-szigetek, Kréta 
és a szárazföldi Görögország művészetét, me-
lyet a rézkortól a mükénéi civilizáció felbomlá-
sáig (i. e. 7000 – 1200) terjedő időszakból szár-
mazó leletek mutatnak be. A „Tegnap a mában” 
című időszaki kiállítás épp ellenkezőleg: a mo-
dern kerámiaszobrászat rejtelmeibe enged be-
tekintést, ahol a Losonc – Kálnói Nemzetközi 
Kerámia Szimpózium művészei mutatják be tör-
ténelmi témájú alkotásaikat. A tárlat kurátora a 
Nógrádi Múzeum és Galéria munkatársa, Né-
meth Bozó Andrea.
A július 31-ig megtekinthető kiállítások meg-
nyitóját görög specialitások kóstolója, illetve 
zenés-táncos kísérőprogram követi a középső 
vár területén. Itt az érdeklődőket a budapesti 
Mydros görög zenekar és az Iliosz táncegyüttes 

bemutatója, valamint a nyitrai Tambores 
Formáció dob showja várja. Az est hangulatát a 
füleki vár speciális színes megvilágítása teszi 
különlegessé, s egy kisebb meglepetéssel is 
készülünk!
A vár területe 23:00 óráig lesz látogatható.

Dr. Titton Viktória, az FVM igazgatónője

Kiállításmegnyitó és premierKiállításmegnyitó és premier

Szálinger Balázs magyar költő volt a vendége a 
Füleki Városi Művelődési Központnak 2016. 
április 7-én, egy héttel a költészet napja előtt.  A 

több irodalmi díjjal is büszkélkedhető poétával a 
költőtárs Mizser Attila, az Irodalmi Szemle fő-
szerkesztő-helyettese beszélgetett. Szálinger Ba-
lázs költő, műfordító 2012-től a Hévíz irodalmi 
folyóirat szerkesztője. Eddig hét verseskötetet 
írt, de írói pályáján a verses epikai alkotások mel-
lett a drámai művek is megjelentek. Több éven 
keresztül részt vett a nagy sikerű – két éve Füle-
ken is bemutatkozott – Rájátszás produkcióban, 
ahol költők új szövegeket írnak a zenészek is-
mert dalaihoz, a zenészek pedig megzenésítik a 
poéták egy-egy versét. Legújabban földijével, a 
szintén zalai Szűcs Krisztiánnal, a Heaven 
Street Seven együttes és a Budapest Bár egyik 
énekesével járják az országot Szűcsinger című 
műsorukkal, melynek repertoárján Ady, Petőfi, 
Kosztolányi, sőt még a Beatles együttes és a 90-

es évek egyik rap-sztárja, MC Hammer is szere-
pel. A füleki közönségtalálkozón beszélgetőtár-
sa, Mizser Attila jóvoltából sok érdekes történe-
tet mesélt élete nagyváradi, Ady-kultuszt kereső 
időszakából, de a hallgatóság azt is megtudhatta, 
hogyan születik vers abból, ha a költő elalszik a 
vonaton, és elfelejt leszállni annak a városnak az 
állomásán, ahová közönségtalálkozóra hívták. 
Füleken szerencsésebben alakult az író-olvasó 
találkozó, mint az említett városban (mely 
egyébként a szomszédos Salgótarján volt), hi-
szen nemcsak a helyi közönség, hanem egy e-
gész írógárda (Ardamica Zorán, György Nor-
bert, Nagy Hajnal Csilla, Szászi Zoltán, Vankó 
Attila, Nagy Csilla) volt kíváncsi a fiatal költőre, 
akivel a rendezvény után a helyi bárban folyt to-
vább az eszmecsere – egészen a Budapest felé 
tartó vonat indulásáig.

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónőjeFotó: Estefán Viktor

Foto: Marian MesiarikFoto: Marian Mesiarik

Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

Fotó: Mesiarik Marian

Fotó: Micsuda András

A II. Koháry Isván Alapiskola több olyan ren-
dezvényt is megvalósít évente, melyek immár 
hagyományosnak mondhatók.  A tavasz két leg-
fontosabb rendezvénye a Koháry-hét és a Csalá-
di nap.
Gróf II. Koháry István születése és halála is a 
márciusi hónapra esik, ezért március 14-től egy 
héten keresztül a „Koháry-hét” rendezvényso-
rozattal emlékeztünk meg névadónkról.
Hétfőn a Városi Művelődési Központ színház-
termét töltöttük meg, és egy emlékezetes koncer-
ten vehettünk részt. Vadkerti Imre, Zsapka Attila 
és Sipos Dávid fergeteges hangulatot teremtett.
Kedden, nemzeti ünnepünkön már harmadik al-
kalommal látogattak ki diákjaink a füleki teme-
tőbe, hogy megemlékezzenek a szabadságharc 
hőseiről: Platthy Antal honvéd százados és Ko-
vács István honvéd tábornok sírjánál koszorút 
helyeztek el. Délelőtt az iskolarádión hallgat-
hattunk megemlékezést, délután pedig tanuló-
ink előadásai színesítették a Csemadok Füleki 
Alapszervezetének ünnepi műsorát, majd a Hő-
sök terén koszorúztunk.
Szerdán rendeztük a népművészeti napot, me-
lyen a népmesék világán kívül tanulóink és a kör-
nyező iskolák diákjai népi eszközökkel, ruhá-
zattal ismerkedhettek meg. Kultúrműsorunkban 
két szólótáncos lépett fel a Kis Rakonca Nép-

táncegyüttesből, majd a Szederinke Gyermek 
Néptánccsoport előadásával és egy közös tánc-
házzal zártuk a napot, melyen részt vettek az ép-
pen aznap iskolánkat meglátogató külföldi (len-
gyel, görög, török, svéd, olasz) kolléganők is.
Csütörtökön – az előző években a IUVENES 
Szabadidőközpont által szervezett – SUDOKU 
verseny regionális fordulójának szervezését vet-
tük át, melyre meghívtuk a környező iskolák 
diákjait.
Pénteken, a hét zárónapján a legkisebbek „lova-
gi tornán” vettek részt. A nagyobbak műveltségi 
vetélkedőn bizonyíthatták be, mit tudnak isko-
lánk névadójáról. Az ügyességi versenyen 
íjászat és légpuskalövészet volt.
Végül köszönjük a losonci Kármán József AI, a 
füleki Mocsáry Lajos AI, a Füleki Iskola Utcai 
AI, a Füleki Papréti SZTNYAI és a Ragyolci A-
lapiskola tanulóinak a részvételt.
Másik, immár hagyományosnak mondható ta-
vaszi rendezvényünk a Családi nap. Az idén is 
sok-sok érdekességet és meglepetést készítet-
tünk diákjainknak és szüleiknek, hogy minél kel-
lemesebben tölthessék el május utolsó szombat-
ját nálunk, és élményekkel gazdagon térhesse-
nek haza. Mindenkit szeretettel vár tehát a II. 
Koháry István Alapiskola a Családi napra 2016. 
május 28-án, szombaton.

II. Koháry István AI

A Füleki Művészeti Alapiskola zongora szakos 
hallgatói sikerrel képviselték iskolájukat az Ifjú 
Nógrádi Zongoristák nyolcadik találkozóján 
2016. február 24-én. A Salgótarjáni Váczi Gyula 
Művészeti Alapiskolában megrendezett találko-
zón Tóth Ágnes tanárnő növendékei, Olšiaková 
Petra és Botošová Barbara az I. illetve III. kate-
gória fődíját nyerték el. Bodor Angelika tanárnő 
tanítványa, Balog Tomáš, szintén megkapta az I. 
kategória fődíját. A III. kategória különdíját 
nyerte el Csépe Adrienn, Gášpár Katalin tanárnő 
növendéke, valamint a Tóth Ágnes irányítása a-
latt tanuló Simon Zoltán az V. kategóriában. Az 
iskola oktatói, Bodor Angelika és Tóth Ágnes is 
pedagógusi különdíjban részesültek tanítványa-
ik felkészítéséért. A zsűri nagyra értékelte a 
szakmai munkát, valamint a két iskola közötti ki-
váló együttműködést. 
Az iskola jó hírnevének öregbítéséből kivették 
részüket a képzőművészeti szakirány diákjai is, 
akik figyelemre méltó mennyiségű díjat nyertek 
el. A Myjavai Művészeti Alapiskola „Húsvéti és 
tavaszi szokások a képeslapokon“ címmel hir-
detett versenyt. Bialová Jana tanárő növendékei 
három díjat is elnyertek. Fehér Emma az I. kate-
gória első díját vihette haza, Sofia Farkašová a 

II. kategóriában végzett az élen, Krnáčová Mi-
chaela a III. kategória második helyezettje lett. 
Negyedik alkalommal került megrendezésre a 
Losonci Művészeti Magániskola és a Matica slo-
venská közös szervezésében a „Fantázia biro-
dalma“ címet viselő nemzetközi verseny. A ver-
senybe 94 iskola kapcsolódott be Szlovákiából, 
Magyarországról és Csehországból. A verseny 
idei fő témájának a szervezők a „Fantasztikus vá-
rak, kastélyok és lakóik“ címet adták. A beérke-
zett hatalmas mennyiségű alkotás elbírálása u-
tán Bialová tanárnő diákjai 11 díjat mondhatnak 
magukénak. Benčíková Kitty és Fehér Emma az 
1. kategória díjazottjai lettek, Farkašová Sabina 
munkáját a II. kategóriában jutalmazták díjjal. 
Elismerő oklevelet nyertek a II. kategóriában Tr-
náčová Kristína és Kúdelová Mária, a III. kate-
góriában Kelemen Eszter, Kaszová Karina Ale-
xandra és Ander Adam. Spodniaková Zuzana a 
IV. kategória díjazottja, Simon Zoltánt és Saure-
ová Sonját elismerő oklevéllel jutalmazták u-
gyanebben a kategóriában. A tanév még folyta-
tódik, így a közeljövőben is reménykedhetünk 
még szép sikerekben. 

Véghová Beáta

A Füleki Gimnázium diákjai ez évben is nem-
csak maguk számára, hanem az egész városban 
is hirdették a nap kiemelkedő fontosságát.
A műsor a gimnázium aulájában kezdődött egy 
rendhagyó irodalomórával, melyet Tóth Noémi 
és Végh Krisztina, III. A osztályos tanulók állí-
tottak össze. Ádám Diana, a diákönkormányzat 
elnöke elmondta: a harmadikosok minden év-
ben tevékenyen veszik ki részüket a különböző 
ünnepi rendezvények előkészületeiből, a mai 
műsor forgatókönyvét is osztálytársaival együtt 
készítették el, melyben olyan különlegességek-
re derült fény valamennyiünk számára, amelyek 
a tankönyvekből kimaradtak. A prezentáció után 
egy irodalmi összeállítást láthattunk József Atti-
la és Málik Roland, tragikusan, fiatalon elhunyt 
költő verseiből, melyhez a diákok által készített 
animációs film is bemutatásra került. Ezt köve-
tően a Broslevél együttes énekelt versei hang-

zottak el, melyeknek különlegessége, hogy a diá-
kok a saját verseiket zenésítik meg. A kisgimná-
zium tanulója, Mező Dorina örömmel számolt 
be arról, hogy az ő versét is közösöen énekelték 
a diákok ezen az ünnepen. Felkészítőjük Buro-
vincz Laura, a Petőfi Sándor Program ösztöndí-
jasa. A műsor befejeztével valamennyi diák e-
gyütt szavalt a nemzettel, hiszen csatlakoztak a 
magyarországi kezdeményezéshez, és közösen 
elmondták József Attila: Tiszta szívvel című köl-
teményét.
Zengett az aula, de nem ért véget az ünnep. Hi-
szen délután a diákok ellepték a város utcáit és te-
reit, verseket posztoltak ki. Megemlékeztek Má-
rai Sándor születéséről is, énekeltek, zenéltek a 
fülekiek örömére és azért, hogy mindenki emlé-
kezzen április 11-re.

Szvorák Zsuzsanna, Füleki Gimnázium
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Občianske združenie Fiľakovský cross, Mes-
to Fiľakovo, FTC Fiľakovo a Občianske zdru-
ženie beh.sk Vás pozývajú na IX. ročník 
podujatia Fiľakovský cross, ktorý sa bude 
konať v sobotu 7. mája 2016 na štadióne FTC 
od 12:00 hod. (začiatok prezentácií).

Štarty a detské kategórie od najmenších:
 14:00 Drobizg: 0–6 rokov – 200 m
 14:20 Prípravka: 6–8 rokov – 400 m    /   
 14:40 mladší žiaci: 9–11 rokov – 1000 m    /   
 15:00 starší žiaci: 12–15 rokov – 2000 m    /   
 15:30 dorastenci: 16–18 rokov – cca 3000 m 
  spolu s fun run 
 16:00 beh na 13 km hromadný štart všet-
kých kategórií pre dospelých: A muži 16–39 
rokov; B muži 40–49 rokov; C muži 50 r. a 
starší; E ženy 16–34 rokov; F ženy 35 r. a star-
šie; X fun run, nesúťažný beh pre radosť bez 
rozdielu veku – cca 3 km; Duatlon – štart spo-
lu s bežcami o 16:00 (Po dobehnutí 13 km ab-
solvujú to isté kolo na bicykli).

Štartovné: 5 € dospelí, detské a mládežnícke 
kategórie bez štartovného. Prví traja pretekári 
v každej kategórii dostanú diplomy a vecné ce-
ny. TOMBOLA je zabezpečená pre všetkých 
zúčastnených pretekárov na 13 km aj v det-
ských kategóriách. Každý štartujúci na 13 km 
dostane v cieli občerstvenie. Uvítame ak sa 
bežci vopred prihlásia na emailovej adrese u-
vedenej v kontaktoch. Registrácia s výberom 
štartovného čísla, informácie a popis trate na:
www.filakovskycross.webnode.sk/propozicie/.

Ďalšie informácie a prihláška sponzorov: 
František Földeš, riaditeľ podujatia:
 tel.: 0944 166 502
 email: frantisek.foldes@coremark.sk
Mesto Fiľakovo podporilo podujatie aj 
finančne, začo vedeniu a všetkým ostatným 
sponzorom už teraz v mene našich účastníkov 
ďakujeme !

Fiľakovský futbal má aktívne družstvá už od naj-
menšieho možného veku, v kategórii prípravka 
dokonca dva kompletné kádre, a tak sa vedenie 
FTC rozhodlo umožniť už aj im zažiť chuť súťa-
ží a turnajov aj na domácej pôde. 11.marca sa pre-
to konal v telocvični ZŠ na Farskej lúke 1.ročník 

súťaže nazvanej Turnaj nádejí (t.j. deti narodené 
v roku 2005 a mladšie), kde si schuti zahralo 6 
družstiev zo štyroch miest o Pohár prezidenta 
FTC. Fiľakovo postavilo dve družstvá, dve priš-
li aj z Rimavskej Soboty a po jednom z Lučenca 
a z Hnúšte. Hrali sa krátke 18 – minútové zápasy 
v dvoch skupinách, a potom vyraďovacím spô-
sobom o umiestnenie. Výbornú atmosféru vy-
tvorili aj desiatky rodičov, domácich i hosťujú-

cich celkov, chlapcom sa páčil aj skvelý obed od 
firmy H&M Catering a ceny, ktoré dostali všet-
ky družstvá. Za pozornosť stojí, že za Fiľakovo 
„A“ hrala aj malá futbalistka Ninka Korimová, 
ako jediné dievča na turnaji. Konečné výsledky 
uvádzame v tabuľke: 1. miesto: FTC Fiľakovo 
„A“; 2. miesto: Iskra Hnúšťa; 3. miesto: MŠK 
R.Sobota 1; 4. miesto: ŠK Novohrad; 5. miesto: 
MŠK R.Sobota 2; 6. miesto: FTC Fiľakovo „B“

Turnaj nádejí

A Füleki Cross Polgári Társulás, Fülek Város, a 
Füleki FTC és a „beh.sk“ Polgári Társulás meg-
hívják Önöket a Füleki Cross 9. évfolyamára, 
amely 2016. május 7-én, szombaton 12:00 
órától kerül megrendezésre az FTC stadionban. 
A rajtok időpontjai és a gyerek kategóriák a 
legkisebbektől:
 14:00 Aprók: 0-6 évesek – 200 m 
 14:20 Előkészítő: 6-8 évesek – 400m    /    
 14:40  Ifjabb diákok: 9-11 évesek – 
  1000 m    /   
 15:00  Idősebb diákok: 12-15 évesek – 
  2000 m    /   
 15:30  Serdülők: 16-18 évesek – kb. 3000 m 
a „fun run”-nal együtt
 16:00  13 km-es futás, csoportos rajt minden 
felnőtt kategória számára: A – férfiak: 16-39 
évesek; B – férfiak: 40-49 évesek; C – férfiak: 
50 év felett; E – nők: 16-34 évesek; F – nők: 35 
év felett; X – „fun run”: versenyen kívüli, kor-
tól független „örömfutás” – kb. 3 km; Duatlon: 
rajt a futókkal együtt 16:00-kor (A 13 km 
lefutása után ugyanezt a távot megteszik még 
egyszer biciklivel).

Nevezési díj: 5 € felnőtteknek, a gyermek és if-
júsági kategóriák nevezési díj nélkül vehetnek 
részt a rendezvényen. Minden kategória első há-
rom helyezettje oklevélben és tárgyi nyeremé-
nyekben részesül. TOMBOLA minden felnőtt 
és gyermek résztvevő számára biztosított. A 13 
km-es futásban rajtolók a célba érve frissítőt 
kapnak. Örömmel fogadjuk az előzetes jelent-
kezést a lent látható e-mail címen. Regiszt-
ráció, sorszámválasztás, információk és 
útvonalleírás elérhető a következő honlapon: 
www.filakovskycross.webnode.sk/propozicie/.
További információk és támogatók jelentkezé-
se – Földeš František: 0944 166 502, 
frantisek.foldes@coremark.sk.
Fülek Város anyagilag is támogatta a rendez-
vényt, melyet a résztvevők nevében is köszö-
nünk a város vezetésének, s hasonlóan szeret-
nénk megköszönni egyéb szponzoraink támo-
gatását is!

Aj mesto Fiľakovo sa zapojilo do druhého roční-
ka cyklistických pretekov pod názvom Jarná cena 
mesta Rimavská Sobota, ktorý je naplánovaný na 
nedeľu 15. mája 2016. Organizátori očakávajú 
možno až dve stovky cyklistov z rôznych kútov 
Slovenska ako aj okolitých štátov. Štartovať sa bu-
de na ulici Malohontskej v Rimavskej Sobote o 
10.30 h. Trasa vedie z Rimavskej Soboty cez 
Hajnáčku, Fiľakovo, Buzitku a Husinú späť do 
Rimavskej Soboty. Predpokladaný príjazd 
pretekárov do mesta Fiľakovo je okolo 11,55 h. 
Cyklisti budú jazdiť ulicami Mlynská, Hlavná, 
Družstevná a odtiaľ pokračujú v smere na 
Trebeľovce. V meste Fiľakovo čaká na cyklistov 

veľmi populárna a atraktívna rýchlostná prémia. 
Tá sa bude nachádzať na ulici Hlavnej pred 
budovou Mestského múzea.  Touto cestou 
pozývame všetkých priaznivcov cyklistiky zažiť 
neopakovateľnú atmosféru pravých cyklistic-
kých pretekov vo svojom meste a zároveň po-
vzbudiť na trati aj pretekárov reprezentujúcich 
mesto Fiľakovo, ktorí sa zúčastnia týchto prete-
kov. Rýchlostná prémia sa koná pod záštitou 
MsÚ Fiľakovo, ktorý aj pripravil trofej pre víťaza 
RP. Príjazd prvých pretekárov do cieľa v Rimav-
skej Sobote je naplánovaný na 13,10 h.

Jozef Juhaniak; riaditeľ pretekov: 0905 550 202

Fiľakovský kolkársky šport má nielen silnú tra-
díciu, ale aj pevné ciele, kvalitnú základňu a vý-
borné podmienky. Ročník 2015/2016 v 1.lige – 
východ bol napokon pre nás úspešný, ale aj ne-
smierne náročný. Už vlani na jeseň poznamena-
lo úvod sezóny zranenie jedného z kľúčových 
hráčov Szabó Sándora (náš kmeňový hosťujúci 
hráč z MR), ktoré sa s ním ťahalo vyše mesiaca. 
Ďalšími boľačkami boli odchod hráča Alexand-
ra Šimona za prácou do zahraničia uprostred roč-
níka a tiež zranenie Roberta Šmatlíka na začiat-
ku jarnej časti. Psychicky nás mimoriadne za-
siahli aj dve kruté rany pre náš kolkársky oddiel, 
museli sme dať posledné zbohom dvom veľkým 
osobnostiam v našom KO FTC. Ešte pred za-
čiatkom sezóny, vlani v lete, nás opustil náš 
skalný podporovateľ, „duša kolkárne“ a dvorný 
fotograf Miki Márkuš, a potom v polovici roční-
ka prišiel nečakaný úder, keď nás dosť náhle o-
pustil aj tréner nášho „A“-čka a nestor kolkár-
skeho športu vo Fiľakove Gejza Knapp starší. Je-
ho miesto a úlohu sa rozhodol za veľkej podpory 
celého vedenia a základne naplniť syn Gejza a 
nás všetkých hnala myšlienka úspešne zvládnuť 
celý ročník 2015/2016, a to opätovným postu-
pom do extraligy priamo z prvej priečky. Vý-
konnosť hráčov tomu nasvedčovala a napokon 
sme náš cieľ dosiahli! Dokonca sme v posled-

nom zápase konečne zdolali aj nášho dlhoročné-
ho „strašiaka“ družstvo Jelšavy, ktoré skončilo 
až v druhej polovici tabuľky. Všetci sme teda ne-
smierne šťastní, že budeme naďalej robiť dobré 
meno nášmu mestu, nášmu FTC a samozrejme 
aj Vám, Gejza a Miki ! Počas ročníka vypĺňali 
súpisky nášho „A“ družstva nasledovní hráči: 
Sándor Szabó, Alexander Šimon, Dušan Murín, 
Gejza Knapp ml., Attila Baláž, Róbert Šmatlík, 
Patrik a Ladislav Flachbartovci. S rovnakými 
bodmi, rovnakým počtom výhier, remíz a 
prehier, vlastne len o pol pomocného bodu, sme 
zdolali našich tabuľkových prenasledovateľov 
KK Tatran Sučany B, ktorý mal tak ako my 29 
bodov a o jeden bod menej za nami skončili na 
tretej priečke hráči TJ Slavoj Veľký Šariš B. 
Naše „B“ síce obsadilo predposlednú, deviatu 
priečku, ale mať v jednej ligovej súťaži dve 
družstvá tiež nie je bežným javom. O pár dní náš 
kolkársky oddiel čakajú súťaže Majstrovstiev 
SR vo viacerých kategóriách, kde máme svoje 
zastúpenie. Ďakujeme našim mentorom, mestu 
Fiľakovo, FTC Fiľakovo a všetkým našim spon-
zorom za finančnú, materiálnu a mentálnu pod-
poru v tomto ročníku, v neposlednom rade na-
šim rodinám za tolerantnosť a psychickú poho-
du a tešíme sa na účasť v extraligovej súťaži.

Ladislav Flachbart, FTC

Gejza, Miki.... extraliga je naša!

Fülek városa is bekapcsolódott az immár máso-
dik alkalommal megrendezésre kerülő Tavaszi 
Rimaszombati Városi Díj kerékpárversenybe, 
amely tervezett dátuma 2016. május 15-ike, 
vasárnap. A szervezők közel kétszáz versenyző 
részvételét várják Szlovákiából és a környező or-
szágokból. A verseny Rimaszombatból, a Kis-
hont utcából rajtol, délelőtt 10:30 órakor. A ver-
senyzők Rimaszombatból indulva Ajnácskő, Fü-
lek, Bozita és Guszona érintésével érkeznek 
vissza a rimaszombati célba. A verseny a tervek 
szerint kb. 11:55-kor halad át Füleken. A verseny-
zők a Malom, a Fő és a Szövetkezet utcák érinté-

sével hagyják el a várost Terbeléd irányába. Füle-
ken várja őket a rendkívül népszerű és látványos 
gyorsasági jutalom, melyre a Fő utcán, a Városi 
Múzeum épülete előtt kerül majd sor. Ezúton sze-
retnénk meghívni a kerékpársport szerelmeseit, 
hogy átélhessék egy igazi kerékpárverseny utá-
nozhatatlan hangulatát, nem utolsósorban, hogy 
buzdításukkal segítség a füleki színek képviselő-
it. A gyorsasági verseny díját a Füleki Városi Hi-
vatal adományozza a győztesnek. A rimaszomba-
ti célba érés tervezett ideje 13:10 óra.

Juhaniak Jozef; 0905 550 202

A füleki tekesport nemcsak komoly hagyomá-
nyokkal, hanem kitűzött célokkal, szilárd ala-
pokkal és kitűnő feltételekkel is rendelkezik. A 
2015/2016-os bajnoki idény az 1. liga keleti cso-
portjában végül sikeres, azonban rendkívül igé-
nyes is volt számunkra. Már tavaly ősszel, a sze-
zon elején, komoly gondot okozott egyik (Ma-
gyarországról igazolt) kulcsjátékosunk, Szabó 
Sándor sérülése, amely a játékosnak több mint 
egy hónapos kiesést jelentett. További nehézsé-
geket okozott Šimon Alexander idény közbeni 
távozása, aki külföldön vállalt munkát, valamint 
Šmatlík Róbert sérülése a tavaszi szezon elején. 
Komoly lelki megrázkódtatást jelentett szá-
munkra, hogy végső búcsút kellett vennünk a te-
keszakosztály két nagy egyéniségétől. Még a 
szezonkezdés előtt, tavaly nyáron hagyott el ben-
nünket csapatunk törzsszurkolója, a „tekéző lel-
ke“ és udvari fotósunk, Márkus Miki. A szezon 
felében ért bennünket az újabb csapás. Végső bú-
csút kellett vennünk a váratlanul elhunyt idő-
sebb Knapp Gézától, „A“ csapatunk edzőjétől, a 
teke szakosztály doyenjétől. Helyét a vezetőség 
és a csapat egyhangú támogatásával fia, ifj. 
Knapp Géza vette át. Mindnyájunkat az a nem tit-
kolt cél vezérelt, hogy sikeresen zárjuk a 
2015/2016-os bajnoki évet és első helyen végez-
ve visszajussunk az extraligába. Ezt igazolta a já-
tékosok teljesítménye, így célunkat sikerült el-
érnünk! Az utolsó mérkőzésen végre sikerült le-

győznünk csapatunk régi „mumusát“, a Jelšava 
együttesét, amely a táblázat alsó felében foglalt 
helyet. Mindannyian mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy tovább öregbítsük váro-
sunk, klubunk hírnevét, áldozva ezzel Géza és 
Miki emlékének. Az „A“ csapat játékosai: Sza-
bó Sándor, Šimon Alexander, Murín Dušan, ifj. 
Knapp Géza, Baláž Attila, Šmatlík Róbert, 
Flachbart Patrik és Ladislav. Azonos pontszám-
mal, a győzelmek, vereségek, döntetlenek azo-
nos számával, tulajdonképpen egy fél segéd-
ponttal előztük meg riválisunkat, a KK Tatran 
Sučany csapatát, amely ugyanúgy 29 pontot ért 
el. Egy ponttal lemaradva a TJ Slavoj Veľký Ša-
riš csapata végzett a harmadik helyen. Ugyan 
„B“ csapatunk csak a kilencedik, utolsó előtti he-
lyen végzett, nem nevezhető általános jelenség-
nek, hogy egy bajnokságon belül egy klubnak 
két csapata is szerepel. Néhány nap múlva a 
Szlovák Bajnokság küzdelmei várnak ránk, kü-
lönböző kategóriákban. Köszönet illeti csa-
patunk mentorait, Fülek városát, a Füleki FTC-t 
és valamennyi támogatónkat az ebben az idény-
ben nyújtott pénzügyi, anyagi és mentális segít-
ségükért. Nem utolsósorban köszönjük család-
tagjainknak a toleráns, megfelelő lelki háttér 
biztosítását, s örömmel várjuk az új bajnoki 
idényt az extraligában.

Flachbart Ladislav, FTC

A füleki labdarúgóklubnak már a legkisebbek kor-
osztályától kezdve vannak aktívan működő csapa-
tai, az előkészítő kategóriában ráadásul kettő is. Az 
FTC vezetése ezért elhatározta, hogy hazai környe-
zetben tornát rendez számukra, hogy ők is átél-
hessék a versenyek, tornák hangulatát, légkörét. A 
torna első évfolyama március 11-én került megren-

dezésre a papréti alapiskola tornatermében „Re-
ménységek tornája“ címmel (a 2005-ben, vagy ké-
sőbb születettek számára). A versenyre hat csapat 
jelentkezett, a hazai két csapaton kívül két csapat 
Rimaszombatból, egy-egy pedig Losoncról illetve 
Nyustyáról érkezett, hogy összemérje tudását az 
FTC elnöke által felajánlott kupáért. 18 pereces rö-
vidített mérkőzéseken, két csoportban folytak a 
küzdelmek, azután az egyenes kiesési rendszer 
döntött a győztesről és a helyezettekről. A kitűnő 

hangulatról a nagy számban megjelent szurkoló 
szülő, a hazai és vendégcsapatok gondoskodtak. Az 
ifjú reménységeknek nagyon ízlett a H&M Cate-
ring által felszolgált finom ebéd is. Említést érde-
mel, hogy füleki színekben pályára lépett Korimo-
vá Ninka is, a torna egyetlen női versenyzője. A tor-
na végső sorrendje: 1. hely: FTC Fiľakovo „A“; 2. 
hely: Iskra Hnúšťa; 3. hely: MŠK R.Sobota 1; 4. 
hely: ŠK Novohrad; 5. hely: MŠK R.Sobota 2; 6. 
hely: FTC Fiľakovo „B“

Tornagyőzelem


