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Húsvéthétfőn, azaz 2017. április 17-én 12. 
alkalommal került megrendezésre a Palóc 

Húsvét a Füleki Várban elnevezésű rendez-
vény. A fesztivál fő szervezője immár má-
sodízben a Füleki Városi Művelődési Köz-
pont volt, melyhez az idén társszervezőként 
a Füleki Vármúzeum és a Füleki Közhasz-
nú Szolgáltatások társult. Az 1200 látogató-
nak nem csupán az időjárási viszonyok ked-
veztek, a programkínálat bősége sem ma-
radt el az eddigiektől. A rendezvény törté-
netében már szokásossá vált kézműves fog-
lalkozások során tojásdíszítéssel, gyéké-
nyezéssel, mézeskalács-díszítéssel és népi 
hangszerek készítésével ismerkedhettek az 
érdeklődők, a gyerekek szórakozását arc-
festés, kézzel hajtott körhinta, különféle ü-
gyességi versenyjátékok, lovagoltatás és 

íjaztatás biztosította. Új színfolt volt a me-
sekuckó, valamint a Nógrád a magasból cí-
mű fotóalbum keresztelője, amely madár-
távlatból mutatja be régiónkat. A várdomb 
alatti sétálóutcát árusok népesítették be, a 
várudvar szabadtéri színpadán pedig nép-
művészeti műsor zajlott. A hagyományos 

ételszentelést követően színpadra lépett a 
farnadi Nádas Néptáncegyüttes, a bozitai 
Dubkáčik Néptáncegyüttes és a Podjavor-

ská muzika zenekar Nagyszalatnáról, vala-
mint a bénai Rozmaring Citerazenekar. Az 
idei Palóc Húsvétot a világzene műfajának 

egyik jeles magyarországi képviselője, a bu-
dapesti Góbé Zenekar zárta.

Varga Norbert, VMK

Fotók: Estefán Viktor
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„A	hitvallásom	az,	hogy	mindenkitől	tanulhatunk	valamit...”

Az idei Városi Pedagógusnapon kiosztásra ke-
rült két Comenius Emlékplakett egyikét az e-
gyik füleki középiskola pedagógusa nyerte el. 
Már az előző számunkban elárultuk, hogy a dí-
jat Mojzeš František vehette át, aki nemcsak 
az iskola igazgatóhelyettese, hanem a szak-
mai képzés vezetője, valamint a szaktantár-
gyak oktatója is. Gazdag tapasztalatokkal ren-
delkezik a pedagógusok díjazása terén is. A vá-
rosi képviselő-testület, valamint az oktatásü-
gyi, ifjúsági és sportbizottság egykori tagja-
ként (az előző választási időszakban) a városi 
vezetőséggel együttműködésben ő maga adta 
át akkoriban e díjakat, s ezért maga a díjátadó 
mélyrehatóan érintette őt.
Már a helyi tévének adott interjúban emlí-
tette, hogy nem tanárnak készült, s csak ké-
sőbb lépett erre a pályára. Milyen terüle-
ten dolgozott azelőtt, s hogy lett Önből pe-
dagógus?
Középiskolai tanulmányaimat egy beszterce-
bányai szakközépiskolában végeztem, s ezu-
tán a Kovosmaltban elektronikai műszerész-
ként kezdtem. Ezek az évek szakmai szem-
pontból sokat jelentettek számomra. 1989-
ben, a Kovosmalt megszűnése után, kollégá-
immal – Eibner Guszti, Schneider Robi, Kri-
vánsky Laci – úgy döntöttünk, megalapítjuk a 
GENERAL SERVICE Kft.-t. 1995-ben aján-
latot kaptam a Füleki Szakközépiskolától az 
akkor induló elektronikai műszerész szak-
képzés vezetésére, melyet elfogadtam, s azóta 
az iskolaügyben dolgozom. Pedagógiai vég-
zettségemet a besztercebányai Bél Mátyás E-
gyetemen szereztem. 
Melyek voltak az Ön számára a legnehe-
zebb, illetve legérdekesebb pillanatok pe-
dagógiai munkája kezdetén? Hogy reagált 
új munkahelyére a családja?
Teljesen más volt, mint a gyárban. A legnehe-
zebb azt volt megszokni, hogy fiatalokkal dol-
gozom, akik épp bonyolult korszakukat élik. 
Az évek elteltével egyre gazdagabb tapaszta-
latokra tettem szert, munkám egyre élvezete-
sebbé vált számomra, s világossá vált, hogy 
jól döntöttem. Nagy támaszom volt a felesé-
gem, aki szintén szakképzésvezetőként dol-
gozott iskolánkban. A kezdetekben a testvé-
rem is sokat segített, aki már akkor a szakmai 
gyakorlat vezetőjeként működött. 
Mit jelent az Ön számára a tanár–diák kap-
csolat? Megtörtént már, hogy időnként 
meglepődik, mi mindent kap ettől a hiva-
tástól? Meg tudják lepni a diákjai, vagy ne-
tán még tanulni is szokott tőlük valamit?
A pedagógusi pályát nem tekinthetjük mun-
kának. Ez egy hivatás. Fiatal emberekkel dol-
gozunk, akikre hatással vagyunk, formáljuk 
őket. Sokszor a szülőket és a barátokat helyet-

tesítjük. Ez felelősség. A diákok olyanok, 
mint egy tiszta CD, s amit ráégetünk, azt fog-
juk hallgatni. Nagy öröm olyan diákokat látni, 
akik sémák és mérőszerkezetek segítségével 
önállóan meg tudnak javítani valós vagy a 
tanár által kieszelt hibákat a készülékeken. 
Amíg a diákok olyan szintre kerülnek, hogy 
önállóan meg tudják oldani a kiosztott felada-

tokat, nagyon sok tanítási óra telik el. Ez a 
tanár, valamint a diák szorgalmas, felelősség-
teljes és kitartó munkájának gyümölcse, s an-
nál kellemesebb az elért eredmény. Amikor a 
tanár visszaemlékszik az első, nem szakszerű 
kérdéseire, a saját monológjára, s a harmadi-
kosokkal és negyedikesekkel folytatott pár-
beszédekre, akkor tudatosítja, milyen hosszú 
utat tesz meg egy „kiselsős“ a „majdnem 
kész“ szakember távozásáig, s jó érzés tölti el, 
hogy a munkájának van értelme. A hitvallá-
som az, hogy mindenkitől tanulhatunk vala-
mit, mivel mindenki más szemszögből látja a 
problémákat, ezért más megoldási lehetősé-
gekre is rávilágíthat.
Diákjaival gyakran járnak különböző kül-
földi tanulmányutakra, valamint iskolá-
jukban érdekes projektek és versenyek ke-
rülnek megrendezésre. Van szabadideje? 
Mit szeret szabadidejében legjobban csi-
nálni Mojzeš Feri?
Külföldre az Erasmus projekt keretein belül, 
szakmai gyakorlatra járnak a diákjaink (Mi-
lánó, Bécs, Budapest, Jéna…). A külföldi te-
vékenységeket a fiatal, nyelvet tudó kollégá-
ink irányítják, meg kell jegyeznem, sikeresen. 
Én az iskolai tevékenységekkel – FIATAL RO-
BOTRONIK, FIATAL ALKOTÓ, SPORT-
NAP –, valamint egyes tanulmányi utakkal 
foglalkozom. Szabadidőmet a családommal, a 
ház körüli és a szőlőskertben való munkával, 
illetve a hobbimmal – az elektronikával töl-

töm. Ha az időm engedi, szeretek horgászni. 
Számos füleki a sporttal köti össze az Ön ne-
vét, pontosabban az ifjúsági labdarúgás-
sal, ahol több éven át edzőként tevékenyke-
dett. Mi az első, ami eszébe jut ebből az idő-
szakból? Nem sajnálja, hogy ezen a téren 
már nem aktív?
Az edzői, valamint a sporttal kapcsolatos 
éveim legszebb időszaka volt ez. 1999 és 
2010 között a füleki FTC ifi csapatának 
edzőjeként működtem. Az előkészítőtől az 
ifjúságiig. A csapatokkal, melyeket edzettem, 
az I. osztálytól, az idősebb diákokkal egészen 
az I. ligáig játszottunk. Természetesen a leg-
szebb évek azok voltak, mikor nyertünk a III., 
utána pedig a II. ligában. Minden növendé-
kemről szép emlékeim vannak. Némelyikük 
az ifjúság korosztály I. ligájában is játszott 
(LeGiang E. – 1. FC Norimberg, MŠK Žilina, 
LeGiang P. – MŠK Žilina, Molnár T. – Slovan 
Bratislava, Tőre D. – Bohemians Praha, Ľalík 
J. és Miguel A. – MFK Ružomberok). Le-
Giangék méghozzá a szlovák válogatottban, 
többen pedig a kerületi válogatottban játszot-
tak. Természetesen nem feledkezhetünk meg 
a fiúkról, akiket szívesen megnéztem, illetve 
megnézek az FTC stadionjában, mint például 
Varga G., Tóth T., Tóth F., Urbančok E., Botoš 
A., if. Bari E., Kasza R., Molnár T., Gášpár D., 
Rubint Š. és még sorolhatnám. Sajnálom, 
hogy már többen közülük nem hazai színek-
ben játszanak. Hogy sajnálom-e azt, hogy már 
nem dolgozom edzőként? Az biztos, hogy 
időként hiányzik, egy szép korszak volt az 
életemben, amelyet azonban lezártam. A 
munkahelyi kötelességeimből kifolyólag már 
nem is lenne annyi időm, amennyit akkoriban 
a focira fordítottam.
Az olvasóink nevében végül rá kell kérdez-
nem arra az időszakra, mikor a városi kép-
viselő-testület tagja és annak a bizottság-
nak az elnöke volt, amely Fülek Város ne-
vében a kezdetektől a pedagógusok 
Comenius Emlékplakettel való díjazását 
végezte. Vannak kedves, szép emlékei eb-
ből az időszakból, illetve milyen érzések 
maradtak meg Önben?
Ez egy új tapasztalat volt számomra. Nagy 
megtiszteltetésnek tartom, hogy a városi kép-
viselő-testület tagja lehettem. Az oktatásügyi, 
ifjúsági és sportbizottságban való munkát a ki-
váló kollégákkal nagyon élveztem. Örömöm-
re szolgál, hogy a bizottsággal sikerült több 
dolgot megvalósítanunk, vagy legalább segí-
tenünk megoldásukban. Nagyra értékelem a 
mostani bizottság aktivitását és munkáját, 
amelynek élén Visnyai Attila áll. Szorítok 
nekik!

Cíferová Iveta (Ford.: lsz)

Beszélgetés Mojzeš Františekkel, az idei Comenius Emlékplakett egyik tulajdonosávalFülek városa az elmúlt évszázad 70-es éveiben, 
legutóbb pedig 2010-ben nézett szembe na-
gyobb árvízveszéllyel. A hét évvel ezelőtti ár-
víznél közel 150 háztartást, a vasutat, illetve he-
lyi vállalkozók helyiségeit árasztotta el a víz. Az 
árvíz okozta károkat több, mint fél millió euróra 
becsülték fel. Igaz, a várost csak szórványosan 
éri az árvíz, ereje azonban annál pusztítóbb. Az 
önkormányzat ezért úgy döntött, árvízvédelmi 
beruházásokba kezd, megelőzve a keletkező 
károkat. 
A napokban zajlik a tervek elkészítésére kiírt 
közbeszerzés, mellyel az önkormányzat az ár-
vízvédelmi intézkedések támogatására szeretne 
pályázni. „A záporesők okozta árvíz minden 20-
30 évben ismétlődik. A városon keresztül folyik 
a Béna-patak, amelynek két mellékága van. 
Nagy csapadék esetén a patak nem győzi elve-
zetni a vizet,“ mondta Agócs Attila, Fülek pol-
gármestere. Mivel az árvizek nálunk nem gya-
koriak, városunk nem tartozik a fokozott árvíz-
veszélyes területekhez, melyek listáját azonban 
a közeljövőben korszerűsítik. Amennyiben Fü-
leket e területek közé sorolnák, nagyobb esé-
lyekkel indulna a pályázati támogatás megszer-
zésére. 
Az árvíz elleni harcot jelenleg szivattyúk és a tűz-
oltók árvízvédelmi csomagjai segítik. A helyzet 
javítására szolgál a patakmedrek rendszeres 
tisztítása is. „Ez nem tűnik fontosnak, pedig az. 

2015-ben jelen voltam a munkálatoknál. A mun-
kások egy egész hűtőt húztak ki a mederből. Az i-
lyen terjedelmes hulladék gondokat okozhat-
na,“ magyarázta Agócs.
A polgármester szerint száraz tározók – polde-
rek javíthatnák az árvízvédelmi helyzetet, ame-
lyeket a két mellékágnál, tehát a Látó-hegy és a 
Mogyorós-kút helyszíneken alakítanának ki. 
„Jelentős csapadék esetén ideiglenesen itt tárol-
nánk a vizet, melyet fokozatosan engednénk a 
Béna-patakba, hogy a víz a medren belül marad-
jon. Mindkét tározó 80 000 köbméter vizet lenne 
képes tárolni.” Hozzátette, nem minden telek, 
amelyeken a tározók elhelyezkednének, áll a vá-
ros tulajdonában, tehát az önkormányzatra még 
a tulajdonosokkal való hosszadalmas egyez-
kedés vár. 
Amennyiben a város nem nyerné meg a pályáza-
tot, a polgármester felkészült a projektet városi 
költségvetésből finanszírozni. „A tervezet elké-
szítésére nem egész 7000 eurót különítettünk el. 
A tározók kiépítése kb. 100-200 ezer euróig ter-
jedhetne. Erre egyelőre nincsenek meg az anya-
gi eszközeink, viszont a tulajdonunkban lévő ter-
vezetnek köszönhetően haladni tudunk az ügy-
ben. Nem kis befektetésről van szó, ellenben ha 
figyelembe vesszük a károkat, amelyeket utol-
jára okozott, idővel meg kell valósítanunk,“ fe-
jezte be.

Iveta Cíferová (Ford.: lsz)

A füleki sportpálya arculata fokozatosan vál-
tozik. Az utolsó pár hétben az FTC stadion-
jában megújultak a játékosok öltözői, a nézők 
által használt illemhelyek, valamint a tekézők 
helyiségei is. „Ezen kívül nemsokára haszná-
latba adjuk a fiatalok számára felújított edző-
pályát is. Úgyszintén szeretnénk beadni egy 
pályázatot, melynek köszönhetően felújíthat-
nánk a helyi tornatermet,“ magyarázta Agócs 
Attila, Fülek polgármestere.

A város kíméli a költségvetést
A stadionban végbement felújítási munkálato-
kat a füleki Közhasznú Szolgáltatások tapasz-
talt dolgozóiból kialakított kőműves csapat vé-
gezte. Nekik köszönhetően a város csökkenti 
a költségeket. „Megkíméljük a város költség-
vetését, mivel csupán az alapanyagért fize-
tünk.“ Az önkormányzat rendbe hozta a fut-
ballszurkolók által használt illemhelyeket, 
valamint javítani tervezi a hozzáférhetőséget 
is. Átalakított öltözőkkel és felújított helyisé-
gekkel büszkélkedhetnek az extraligás teké-
zők is. A város háromezer eurót fektetett a ja-
vításokba. A romaügyi kormánybiztos hivata-
la által támogatott „Közösen a szebb Füle-
kért” címet viselő pályázat keretén belül a vá-
ros kb. 5000 eurót kapott a stadion bizonyos ré-
szeinek rendbetételére. „A támogatást a nagy-
pálya körül elhelyezkedő salakos atlétikai 
pálya felújítására, valamint egy új ugrógödör 
kialakítására fordítottuk,“ sorolta Agócs.

Pálya a gyerekek és a fiatalok számára
A futballstadion mögött lévő pályán még 
2015-ben megkezdődtek a munkálatok, me-
lyet az elkövetkező pár napban adunk haszná-
latba. „Ki kellett irtani a gyomnövényeket, 
megtisztítani a terepet, új földet ideszállítani, 
hengerezni a pályát és új kerítést húzni. Ta-
valy új gyepszőnyeget fektettünk le, amelyet e-
gész évben gondoztunk,“ magyarázta Visnyai 
Attila, a füleki FTC elnöke. Elmondása sze-
rint a helyi vállalkozók is segítették a helyre-
állítást. A pályát főleg a fiataloknak szánták. 
„Amennyiben a pálya megfelelne a szabvá-
nyoknak, rossz idő esetén szeretnénk a gyere-
kek bajnoki mérkőzéseire is kihasználni, 
miáltal óvnánk a nagypályánkat,“ zárta le 
Visnyai.

A tornaterem felújítása
A stadionban végbemenő munkálatokat még 
folytatni szeretnénk. A város be kíván 
kapcsolódni a Szlovák Labdarúgó-szövetség 
39 ezer euró támogatást igényelhető pályázati 
kiírásába. Siker esetén új tetőt, nyílászárókat 
és villámhárítót kapna a tornaterem. „Az 
FTC-n kívül a füleki gimnázium is használja a 
tornatermet. A jövőben szükség lesz az épület 
hőszigetelésére, mivel az építésnél használt 
alapanyagok miatt nagy a hőveszteség,“ tette 
hozzá a polgármester.

Cíferová Iveta (Ford.: lsz)

A Füleki Tanügyi Hivatal tudatja, hogy az óvodai beiratkozás a 2017/2018-as tanévre a Štúr Utcai 
Óvoda esetében 2017. május 2-tól 31-ig az igazgatónő irodájában, naponta 8,30 és 16,00 óra 
között, a Daxner Utcai Óvoda esetében pedig 2017. április 28-tól május 31-ig, naponta 7,30 és 
15,00 óra között lehetséges.

A Štúr Utcai Óvoda „nyílt óvodai délutánjai“ 2017. május 2-tól május 5-ig  naponta 15,00-tól 
16,30-ig kerülnek megrendezésre. Az óvodába 3–6 éves korú és iskolai halasztást nyert gyermekek 
nyernek felvételt, szlovák illetve magyar nyelvű oktatás igénye szerint. Előnyös felvételt nyernek 
az ötödik életévüket betöltött és iskolai halasztást nyert gyermekek. Közelebbi információkat az 
óvoda arculatáról, tevékenységéről, a beszoktatási folyamat lehetőségeiről a beíratkozásnál 
nyújtanak.

A Daxner Utcai Óvoda a nyílt napokat 2017. április 28-án szervezi. A „Poď sa hrať” kísérőren-
dezvény 9,30 és 10,00 óra közt a „Ringató” pedig 10,30 és 11,00 óra közt valósul meg.

A Základná umelecká škola – Művészeti 
Alapiskola Kertész utca (Záhradnícka) 2a, 
986 01 Fülek – Fiľakovo felvételi vizsgáira 
2017. május 17-én és június 26-án, 
13,00–17,00 óra között kerül sor.
A Művészeti Alapiskola a 2017/2018-as 
tanévben a következő szakokat nyitja meg:
Zene tanszak: zongora, hegedű, gitár, fú-

vós hangszerek, ütős hangszerek, key-
board, harmonika, ének, felnőttképzés
Képzőművészeti tanszak: rajz, modelle-
zés, festészet, grafika, dekoráció, felnőtt-
képzés
Tánc tanszak: tanulmányaik során a tanu-
lók a táncelőkészítésen túl különféle tech-
nikákat sajátítanak el.

Irodalmi-dramatikus tanszak: Dráma 
osztály
Amennyiben a tanuló nem tud részt venni a 
felvételin a kiírt időpontokban, kérjük a szü-
lőket, lépjenek kapcsolatba az igazgatóság-
gal és érdeklődjenek a későbbi, május-
június folyamán esedékes felvétel lehetősé-
géről. További információk:
www.zusfilakovo.sk, 047 / 43 819 26, vagy 
személyesen az iskolában!

A vásár, melyre a Füleki Vármúzeum kézműves alkotók és hagyományos 
termékeket kínáló árusok jelentkezését várja a füleki Várfelső (Podhradská) 
utcán, 2017. június 17-én kerül megrendezésre, a XVIII. Füleki Várjátékok 
délutáni kísérő rendezvényeként. 

Az érdeklődők a következő elérhetőségeken jelentkezhetnek: 
Füleki Vármúzeum – Nógrádi Turisztikai Információs Központ, Podhradská u. 
14., 986 01 Fülek/Fiľakovo, tel. sz.: 047/4382016, 0918 994 481, e-mail: 
ntic@hradfilakovo.sk
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„A	hitvallásom	az,	hogy	mindenkitől	tanulhatunk	valamit...”

Az idei Városi Pedagógusnapon kiosztásra ke-
rült két Comenius Emlékplakett egyikét az e-
gyik füleki középiskola pedagógusa nyerte el. 
Már az előző számunkban elárultuk, hogy a dí-
jat Mojzeš František vehette át, aki nemcsak 
az iskola igazgatóhelyettese, hanem a szak-
mai képzés vezetője, valamint a szaktantár-
gyak oktatója is. Gazdag tapasztalatokkal ren-
delkezik a pedagógusok díjazása terén is. A vá-
rosi képviselő-testület, valamint az oktatásü-
gyi, ifjúsági és sportbizottság egykori tagja-
ként (az előző választási időszakban) a városi 
vezetőséggel együttműködésben ő maga adta 
át akkoriban e díjakat, s ezért maga a díjátadó 
mélyrehatóan érintette őt.
Már a helyi tévének adott interjúban emlí-
tette, hogy nem tanárnak készült, s csak ké-
sőbb lépett erre a pályára. Milyen terüle-
ten dolgozott azelőtt, s hogy lett Önből pe-
dagógus?
Középiskolai tanulmányaimat egy beszterce-
bányai szakközépiskolában végeztem, s ezu-
tán a Kovosmaltban elektronikai műszerész-
ként kezdtem. Ezek az évek szakmai szem-
pontból sokat jelentettek számomra. 1989-
ben, a Kovosmalt megszűnése után, kollégá-
immal – Eibner Guszti, Schneider Robi, Kri-
vánsky Laci – úgy döntöttünk, megalapítjuk a 
GENERAL SERVICE Kft.-t. 1995-ben aján-
latot kaptam a Füleki Szakközépiskolától az 
akkor induló elektronikai műszerész szak-
képzés vezetésére, melyet elfogadtam, s azóta 
az iskolaügyben dolgozom. Pedagógiai vég-
zettségemet a besztercebányai Bél Mátyás E-
gyetemen szereztem. 
Melyek voltak az Ön számára a legnehe-
zebb, illetve legérdekesebb pillanatok pe-
dagógiai munkája kezdetén? Hogy reagált 
új munkahelyére a családja?
Teljesen más volt, mint a gyárban. A legnehe-
zebb azt volt megszokni, hogy fiatalokkal dol-
gozom, akik épp bonyolult korszakukat élik. 
Az évek elteltével egyre gazdagabb tapaszta-
latokra tettem szert, munkám egyre élvezete-
sebbé vált számomra, s világossá vált, hogy 
jól döntöttem. Nagy támaszom volt a felesé-
gem, aki szintén szakképzésvezetőként dol-
gozott iskolánkban. A kezdetekben a testvé-
rem is sokat segített, aki már akkor a szakmai 
gyakorlat vezetőjeként működött. 
Mit jelent az Ön számára a tanár–diák kap-
csolat? Megtörtént már, hogy időnként 
meglepődik, mi mindent kap ettől a hiva-
tástól? Meg tudják lepni a diákjai, vagy ne-
tán még tanulni is szokott tőlük valamit?
A pedagógusi pályát nem tekinthetjük mun-
kának. Ez egy hivatás. Fiatal emberekkel dol-
gozunk, akikre hatással vagyunk, formáljuk 
őket. Sokszor a szülőket és a barátokat helyet-

tesítjük. Ez felelősség. A diákok olyanok, 
mint egy tiszta CD, s amit ráégetünk, azt fog-
juk hallgatni. Nagy öröm olyan diákokat látni, 
akik sémák és mérőszerkezetek segítségével 
önállóan meg tudnak javítani valós vagy a 
tanár által kieszelt hibákat a készülékeken. 
Amíg a diákok olyan szintre kerülnek, hogy 
önállóan meg tudják oldani a kiosztott felada-

tokat, nagyon sok tanítási óra telik el. Ez a 
tanár, valamint a diák szorgalmas, felelősség-
teljes és kitartó munkájának gyümölcse, s an-
nál kellemesebb az elért eredmény. Amikor a 
tanár visszaemlékszik az első, nem szakszerű 
kérdéseire, a saját monológjára, s a harmadi-
kosokkal és negyedikesekkel folytatott pár-
beszédekre, akkor tudatosítja, milyen hosszú 
utat tesz meg egy „kiselsős“ a „majdnem 
kész“ szakember távozásáig, s jó érzés tölti el, 
hogy a munkájának van értelme. A hitvallá-
som az, hogy mindenkitől tanulhatunk vala-
mit, mivel mindenki más szemszögből látja a 
problémákat, ezért más megoldási lehetősé-
gekre is rávilágíthat.
Diákjaival gyakran járnak különböző kül-
földi tanulmányutakra, valamint iskolá-
jukban érdekes projektek és versenyek ke-
rülnek megrendezésre. Van szabadideje? 
Mit szeret szabadidejében legjobban csi-
nálni Mojzeš Feri?
Külföldre az Erasmus projekt keretein belül, 
szakmai gyakorlatra járnak a diákjaink (Mi-
lánó, Bécs, Budapest, Jéna…). A külföldi te-
vékenységeket a fiatal, nyelvet tudó kollégá-
ink irányítják, meg kell jegyeznem, sikeresen. 
Én az iskolai tevékenységekkel – FIATAL RO-
BOTRONIK, FIATAL ALKOTÓ, SPORT-
NAP –, valamint egyes tanulmányi utakkal 
foglalkozom. Szabadidőmet a családommal, a 
ház körüli és a szőlőskertben való munkával, 
illetve a hobbimmal – az elektronikával töl-

töm. Ha az időm engedi, szeretek horgászni. 
Számos füleki a sporttal köti össze az Ön ne-
vét, pontosabban az ifjúsági labdarúgás-
sal, ahol több éven át edzőként tevékenyke-
dett. Mi az első, ami eszébe jut ebből az idő-
szakból? Nem sajnálja, hogy ezen a téren 
már nem aktív?
Az edzői, valamint a sporttal kapcsolatos 
éveim legszebb időszaka volt ez. 1999 és 
2010 között a füleki FTC ifi csapatának 
edzőjeként működtem. Az előkészítőtől az 
ifjúságiig. A csapatokkal, melyeket edzettem, 
az I. osztálytól, az idősebb diákokkal egészen 
az I. ligáig játszottunk. Természetesen a leg-
szebb évek azok voltak, mikor nyertünk a III., 
utána pedig a II. ligában. Minden növendé-
kemről szép emlékeim vannak. Némelyikük 
az ifjúság korosztály I. ligájában is játszott 
(LeGiang E. – 1. FC Norimberg, MŠK Žilina, 
LeGiang P. – MŠK Žilina, Molnár T. – Slovan 
Bratislava, Tőre D. – Bohemians Praha, Ľalík 
J. és Miguel A. – MFK Ružomberok). Le-
Giangék méghozzá a szlovák válogatottban, 
többen pedig a kerületi válogatottban játszot-
tak. Természetesen nem feledkezhetünk meg 
a fiúkról, akiket szívesen megnéztem, illetve 
megnézek az FTC stadionjában, mint például 
Varga G., Tóth T., Tóth F., Urbančok E., Botoš 
A., if. Bari E., Kasza R., Molnár T., Gášpár D., 
Rubint Š. és még sorolhatnám. Sajnálom, 
hogy már többen közülük nem hazai színek-
ben játszanak. Hogy sajnálom-e azt, hogy már 
nem dolgozom edzőként? Az biztos, hogy 
időként hiányzik, egy szép korszak volt az 
életemben, amelyet azonban lezártam. A 
munkahelyi kötelességeimből kifolyólag már 
nem is lenne annyi időm, amennyit akkoriban 
a focira fordítottam.
Az olvasóink nevében végül rá kell kérdez-
nem arra az időszakra, mikor a városi kép-
viselő-testület tagja és annak a bizottság-
nak az elnöke volt, amely Fülek Város ne-
vében a kezdetektől a pedagógusok 
Comenius Emlékplakettel való díjazását 
végezte. Vannak kedves, szép emlékei eb-
ből az időszakból, illetve milyen érzések 
maradtak meg Önben?
Ez egy új tapasztalat volt számomra. Nagy 
megtiszteltetésnek tartom, hogy a városi kép-
viselő-testület tagja lehettem. Az oktatásügyi, 
ifjúsági és sportbizottságban való munkát a ki-
váló kollégákkal nagyon élveztem. Örömöm-
re szolgál, hogy a bizottsággal sikerült több 
dolgot megvalósítanunk, vagy legalább segí-
tenünk megoldásukban. Nagyra értékelem a 
mostani bizottság aktivitását és munkáját, 
amelynek élén Visnyai Attila áll. Szorítok 
nekik!

Cíferová Iveta (Ford.: lsz)

Beszélgetés Mojzeš Františekkel, az idei Comenius Emlékplakett egyik tulajdonosávalFülek városa az elmúlt évszázad 70-es éveiben, 
legutóbb pedig 2010-ben nézett szembe na-
gyobb árvízveszéllyel. A hét évvel ezelőtti ár-
víznél közel 150 háztartást, a vasutat, illetve he-
lyi vállalkozók helyiségeit árasztotta el a víz. Az 
árvíz okozta károkat több, mint fél millió euróra 
becsülték fel. Igaz, a várost csak szórványosan 
éri az árvíz, ereje azonban annál pusztítóbb. Az 
önkormányzat ezért úgy döntött, árvízvédelmi 
beruházásokba kezd, megelőzve a keletkező 
károkat. 
A napokban zajlik a tervek elkészítésére kiírt 
közbeszerzés, mellyel az önkormányzat az ár-
vízvédelmi intézkedések támogatására szeretne 
pályázni. „A záporesők okozta árvíz minden 20-
30 évben ismétlődik. A városon keresztül folyik 
a Béna-patak, amelynek két mellékága van. 
Nagy csapadék esetén a patak nem győzi elve-
zetni a vizet,“ mondta Agócs Attila, Fülek pol-
gármestere. Mivel az árvizek nálunk nem gya-
koriak, városunk nem tartozik a fokozott árvíz-
veszélyes területekhez, melyek listáját azonban 
a közeljövőben korszerűsítik. Amennyiben Fü-
leket e területek közé sorolnák, nagyobb esé-
lyekkel indulna a pályázati támogatás megszer-
zésére. 
Az árvíz elleni harcot jelenleg szivattyúk és a tűz-
oltók árvízvédelmi csomagjai segítik. A helyzet 
javítására szolgál a patakmedrek rendszeres 
tisztítása is. „Ez nem tűnik fontosnak, pedig az. 

2015-ben jelen voltam a munkálatoknál. A mun-
kások egy egész hűtőt húztak ki a mederből. Az i-
lyen terjedelmes hulladék gondokat okozhat-
na,“ magyarázta Agócs.
A polgármester szerint száraz tározók – polde-
rek javíthatnák az árvízvédelmi helyzetet, ame-
lyeket a két mellékágnál, tehát a Látó-hegy és a 
Mogyorós-kút helyszíneken alakítanának ki. 
„Jelentős csapadék esetén ideiglenesen itt tárol-
nánk a vizet, melyet fokozatosan engednénk a 
Béna-patakba, hogy a víz a medren belül marad-
jon. Mindkét tározó 80 000 köbméter vizet lenne 
képes tárolni.” Hozzátette, nem minden telek, 
amelyeken a tározók elhelyezkednének, áll a vá-
ros tulajdonában, tehát az önkormányzatra még 
a tulajdonosokkal való hosszadalmas egyez-
kedés vár. 
Amennyiben a város nem nyerné meg a pályáza-
tot, a polgármester felkészült a projektet városi 
költségvetésből finanszírozni. „A tervezet elké-
szítésére nem egész 7000 eurót különítettünk el. 
A tározók kiépítése kb. 100-200 ezer euróig ter-
jedhetne. Erre egyelőre nincsenek meg az anya-
gi eszközeink, viszont a tulajdonunkban lévő ter-
vezetnek köszönhetően haladni tudunk az ügy-
ben. Nem kis befektetésről van szó, ellenben ha 
figyelembe vesszük a károkat, amelyeket utol-
jára okozott, idővel meg kell valósítanunk,“ fe-
jezte be.

Iveta Cíferová (Ford.: lsz)

A füleki sportpálya arculata fokozatosan vál-
tozik. Az utolsó pár hétben az FTC stadion-
jában megújultak a játékosok öltözői, a nézők 
által használt illemhelyek, valamint a tekézők 
helyiségei is. „Ezen kívül nemsokára haszná-
latba adjuk a fiatalok számára felújított edző-
pályát is. Úgyszintén szeretnénk beadni egy 
pályázatot, melynek köszönhetően felújíthat-
nánk a helyi tornatermet,“ magyarázta Agócs 
Attila, Fülek polgármestere.

A város kíméli a költségvetést
A stadionban végbement felújítási munkálato-
kat a füleki Közhasznú Szolgáltatások tapasz-
talt dolgozóiból kialakított kőműves csapat vé-
gezte. Nekik köszönhetően a város csökkenti 
a költségeket. „Megkíméljük a város költség-
vetését, mivel csupán az alapanyagért fize-
tünk.“ Az önkormányzat rendbe hozta a fut-
ballszurkolók által használt illemhelyeket, 
valamint javítani tervezi a hozzáférhetőséget 
is. Átalakított öltözőkkel és felújított helyisé-
gekkel büszkélkedhetnek az extraligás teké-
zők is. A város háromezer eurót fektetett a ja-
vításokba. A romaügyi kormánybiztos hivata-
la által támogatott „Közösen a szebb Füle-
kért” címet viselő pályázat keretén belül a vá-
ros kb. 5000 eurót kapott a stadion bizonyos ré-
szeinek rendbetételére. „A támogatást a nagy-
pálya körül elhelyezkedő salakos atlétikai 
pálya felújítására, valamint egy új ugrógödör 
kialakítására fordítottuk,“ sorolta Agócs.

Pálya a gyerekek és a fiatalok számára
A futballstadion mögött lévő pályán még 
2015-ben megkezdődtek a munkálatok, me-
lyet az elkövetkező pár napban adunk haszná-
latba. „Ki kellett irtani a gyomnövényeket, 
megtisztítani a terepet, új földet ideszállítani, 
hengerezni a pályát és új kerítést húzni. Ta-
valy új gyepszőnyeget fektettünk le, amelyet e-
gész évben gondoztunk,“ magyarázta Visnyai 
Attila, a füleki FTC elnöke. Elmondása sze-
rint a helyi vállalkozók is segítették a helyre-
állítást. A pályát főleg a fiataloknak szánták. 
„Amennyiben a pálya megfelelne a szabvá-
nyoknak, rossz idő esetén szeretnénk a gyere-
kek bajnoki mérkőzéseire is kihasználni, 
miáltal óvnánk a nagypályánkat,“ zárta le 
Visnyai.

A tornaterem felújítása
A stadionban végbemenő munkálatokat még 
folytatni szeretnénk. A város be kíván 
kapcsolódni a Szlovák Labdarúgó-szövetség 
39 ezer euró támogatást igényelhető pályázati 
kiírásába. Siker esetén új tetőt, nyílászárókat 
és villámhárítót kapna a tornaterem. „Az 
FTC-n kívül a füleki gimnázium is használja a 
tornatermet. A jövőben szükség lesz az épület 
hőszigetelésére, mivel az építésnél használt 
alapanyagok miatt nagy a hőveszteség,“ tette 
hozzá a polgármester.

Cíferová Iveta (Ford.: lsz)

A Füleki Tanügyi Hivatal tudatja, hogy az óvodai beiratkozás a 2017/2018-as tanévre a Štúr Utcai 
Óvoda esetében 2017. május 2-tól 31-ig az igazgatónő irodájában, naponta 8,30 és 16,00 óra 
között, a Daxner Utcai Óvoda esetében pedig 2017. április 28-tól május 31-ig, naponta 7,30 és 
15,00 óra között lehetséges.

A Štúr Utcai Óvoda „nyílt óvodai délutánjai“ 2017. május 2-tól május 5-ig  naponta 15,00-tól 
16,30-ig kerülnek megrendezésre. Az óvodába 3–6 éves korú és iskolai halasztást nyert gyermekek 
nyernek felvételt, szlovák illetve magyar nyelvű oktatás igénye szerint. Előnyös felvételt nyernek 
az ötödik életévüket betöltött és iskolai halasztást nyert gyermekek. Közelebbi információkat az 
óvoda arculatáról, tevékenységéről, a beszoktatási folyamat lehetőségeiről a beíratkozásnál 
nyújtanak.

A Daxner Utcai Óvoda a nyílt napokat 2017. április 28-án szervezi. A „Poď sa hrať” kísérőren-
dezvény 9,30 és 10,00 óra közt a „Ringató” pedig 10,30 és 11,00 óra közt valósul meg.

A Základná umelecká škola – Művészeti 
Alapiskola Kertész utca (Záhradnícka) 2a, 
986 01 Fülek – Fiľakovo felvételi vizsgáira 
2017. május 17-én és június 26-án, 
13,00–17,00 óra között kerül sor.
A Művészeti Alapiskola a 2017/2018-as 
tanévben a következő szakokat nyitja meg:
Zene tanszak: zongora, hegedű, gitár, fú-

vós hangszerek, ütős hangszerek, key-
board, harmonika, ének, felnőttképzés
Képzőművészeti tanszak: rajz, modelle-
zés, festészet, grafika, dekoráció, felnőtt-
képzés
Tánc tanszak: tanulmányaik során a tanu-
lók a táncelőkészítésen túl különféle tech-
nikákat sajátítanak el.

Irodalmi-dramatikus tanszak: Dráma 
osztály
Amennyiben a tanuló nem tud részt venni a 
felvételin a kiírt időpontokban, kérjük a szü-
lőket, lépjenek kapcsolatba az igazgatóság-
gal és érdeklődjenek a későbbi, május-
június folyamán esedékes felvétel lehetősé-
géről. További információk:
www.zusfilakovo.sk, 047 / 43 819 26, vagy 
személyesen az iskolában!

A vásár, melyre a Füleki Vármúzeum kézműves alkotók és hagyományos 
termékeket kínáló árusok jelentkezését várja a füleki Várfelső (Podhradská) 
utcán, 2017. június 17-én kerül megrendezésre, a XVIII. Füleki Várjátékok 
délutáni kísérő rendezvényeként. 

Az érdeklődők a következő elérhetőségeken jelentkezhetnek: 
Füleki Vármúzeum – Nógrádi Turisztikai Információs Központ, Podhradská u. 
14., 986 01 Fülek/Fiľakovo, tel. sz.: 047/4382016, 0918 994 481, e-mail: 
ntic@hradfilakovo.sk
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május „Illusztrátori Olümposz“ – a Pozsonyi Illusztrációs 
05-31. Biennálé díjazottjainak kiállítása
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

május Léda Adela Vašová „Kaiga“ c. festménykiállítása
12-ig Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
 Szervező: Füleki Vármúzeum 

május „A komlótól a sörig“ című kiállítás
12-ig Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony; Szervező: Vármúzeum
 Társszervező: A Nagytapolcsányi Tribecsi Múzeum

máj. 18. Kotek Tibor „Krídla nad Novohradom“ c. könyvének
16:30 bemutatója a füleki, losonci és bolyki repülés történetéről
 – szlovák nyelvű rendezvény
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

máj. 19. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál – a Zsákszínház bemutatója
és 21. A. P. Csehov: Medve
18:00 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ
 Szervező: VMK; Társszervező: Zsákszínház P.T.

máj. 20. MÚZEUMOK ÉS GALÉRIÁK ÉJSZAKÁJA
 „Ásványok nagyító alatt” c. kiállítás (a megnyitó 18:00-tól)
 – a kiállítás augusztus 4-ig lesz megtekinthető
 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria

 Kísérőprogram: Archív fotók és képeslapok vetítése a 
 múzeum udvarán.

 „Középkor expedíció“ c. interaktív kiállítás
 (megnyitó 19:00-tól)
  – a kiállítás július 9-ig lesz megtekinthető
 Helyszín: Füleki Vár – Bebek-torony (5. szint)
 Kísérőprogram: A látogatókat ásványbörze, középkori
 kínzókamra, esti zenei műsor és más érdekességek várják!
 Szervező: Füleki Vármúzeum

máj. 26. KLUB 2017 – Live Music Night az Infinity Music Band zenekarral
20:00 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ; Szervező: VMK

máj. 26.– Európai Geoparkok Hete a Novohrad-Nógrád Geoparkban
jún. 04. Helyszín: Novohrad-Nógrád Geopark területe
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT

máj. 27. Vezetett gyalogtúra a Fülek – Vecseklő – 
8:30 Újbást és környéke – Fülek útvonalon
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT
 Nógrádi Turisztikai Információs Központ

máj. 28. A Zsákszínház előadása – A. P. Csehov: Medve
18:00 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ
 Szervező: Zsákszínház P.T.; Társszervező: VMK

Jelentős kulturális rendezvények 2017 májusában Füleken

A legnagyobb magyar örökzöldekkel – Má-
té Péter, Cserháti Zsuzsa, Demjén Rózsi és 
mások slágereivel – mutatkozik be az Infi-
nity Music Band Füleken, a Városi Műve-
lődési Központ rendezvényén. A ismert he-
lyi zenészek ebben a formációban először 
lépnek közönség elé május 26-án a KLUB 
2017 – Live Music Night rendezvénysoro-
zatának harmadik klubkoncertjén. Nosztal-
giázni persze nem csupán az élő zenére, ö-
rökzöld dallamokra lehet. A koncert szüne-
tében Horváth Lili és Bozó Dávid egészen a 
múlt század 20-as – 40-es éveibe röpítenek 
vissza: swing táncok alapjait mutatják meg 
az érdeklődőknek, ezzel is előkészítve a 
KLUB 2017 következő, júniusi rendezvé-
nyét.
Június 16-án – a klubkoncertek között rend-
hagyóan – swing táncest lesz a VMK-ban. 
A kétórás táncos rendezvényre a 20-as – 40-
es évek stílusára jellemző öltözékben vár-
ják az érdeklődőket. Az élő zenét a pozso-
nyi Fats Jazz Band zenekar szolgáltatja. 
Asztalfoglalás és jegyelővétel már május-
tól lehetséges a VMK-ban.
A Live Music Night 2016-ban kelt életre a 
VMK és a helyi zenészek, zenekedvelők 
kezdeményezéseként. A klubkoncertek 
elsősorban a füleki zenészeknek kínálnak 
bemutatkozási lehetőséget. A szervezők a 
közönséget egész évben garantáltan jó 
muzsikusokkal, minőségi zenével, helyi 
bárral és klubzenei hangulattal várják. Már-
ciusban Balog Zsolt és barátai nyitották 
meg a klubkoncertek sorozatát, áprilisban 
pedig a Guru Brothers zenekar koncertjét él-
vezhette a közönség, akik nemcsak a szűk 
régióban ismertek, hanem bemutatkoztak a 
2010-es Eurovíziós Dalfesztivál hazai elő-
döntőjében is. A klubkoncertek a júniusi 
swing táncest után is folytatódnak – a ter-
vek szerint a Jam 4 Joy, a The Angels, a 
Steve Misik & Co. zenekarok lesznek még 
a KLUB vendégei a 2017-es évben.

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

A Füleki Vármúzeum szeretet-
tel vár minden érdeklődőt a 
Múzeumok és Galériák Éj-

szakájára, amely 2017. május 20-án már 
10. alkalommal kerül megrendezésre vá-
rosunkban. Az esti programot 18:00 órai 
kezdettel a Kassai Kelet-szlovákiai Mú-
zeum „Ásványok nagyító alatt” c. tárlata 

nyitja a Városi Honismereti Múzeumban. 
A kiállítás, melynek különleges ásványai 
és kristályai Szlovákia, Csehország és a vi-
lág különböző tájairól származnak, termé-
szetes szépségében mutatja be az élettelen 
természet sokszínűségét. A különféle 
kvarcfajták mellett (máramarosi gyémánt, 
kristály, ametiszt, füsttopáz) bemutatásra 
kerülnek a nemesopálok egyedi színválto-
zatai, de olyan ásványkülönlegességek is, 
melyeket elsőként Szlovákiában azonosí-
tottak. A féldrágakövek kedvelői a várud-
varon megrendezett „mini ásványbörze” 
kínálatából válogathatnak majd. A látoga-
tók a városi múzeumban tekinthetik meg a 
füleki templom toronyórájának egyik ere-
deti számlapját is, melyet a füleki római ka-
tolikus plébánia ajándékoz az intézmény-
nek. A megnyitót múlt századbeli városi 
képeslapok és fényképek vetítése követi a 
múzeumudvaron, melyre 19:00–23:00 óra 
között kerül sor.

A vár Bebek-tornyában 19:00 órai kezdet-
tel nyílik a „Középkor expedíció” című in-
teraktív kiállítás, amely egy ellentmondá-
sokkal teli történelmi korszak hangulatába 
nyújt betekintést. A korabeli ruhák, szer-
számok, hangszerek, játékok és kínzóesz-
közök másolatai mellett a legkisebbek ki-
próbálhatják a huszita szekérvárat és a 
pénzverést is, de lovas katonaként lóhátra 
(makett) is ülhetnek. A kiállítást érdekes-
ségek sora színesíti, úgymint rövid temati-
kus előadások, valódi kínzókamra a kaza-
matában (belépés csak saját felelősség-
re!), csuhébaba-készítés, egy működő vul-
kán makettje a torony földszintjén és ás-
ványbörze a várudvaron. A középső vár te-
rületén megrendezett zenés-táncos kísérő-
program keretén belül fellépnek a füleki és 
környékbeli alapiskolák diákjai, akiket a 
budapesti Latin Combo Cubano latin-
amerikai zenekar koncertje követ. Az est 
hangulatát a füleki vár éjjeli megvilágítása 
teszi különlegessé, de kisebb meglepetés-
sel is készülünk a látogatók számára. A vár 
23:00 óráig tart nyitva. Mindenkit szere-
tettel várunk a rendezvényre, melyre díjta-
lan a belépés!

Dr. Titton Viktória, az FVM 
igazgatónője.

Drága opál (Fotó: Minerály Slovenska, 2012)

Fotó: Moravské Zemské Muzeum

Óvodánk 2016. szeptember 1-től részt vesz a 
„Zenei készségfejlesztés a néphagyományok út-
ján határon innen és túl” elnevezésű nemzetközi 
projektben. Partnerintézmények: Tempo Legáto 
Kft., Balog László vezetésével, Csengővár Óvo-
da, Recsk, Ficánka Napköziotthon, Székelyud-
varhely és a Füleki Daxner Utcai Óvoda.
A projektmunka lényege, hogy az egyes népi ün-
nepkörök köré épülő mondóka-, népdalanyag és 
népi kismesterségek felelevenítésével segítsük 
elő gyermekeink zenei készségfejlesztését, ami 
zenehallgatásból, a ritmizálások különböző for-
májából, daltanulásból, népi dalos játékok tanu-
lásából áll. Mindenekelőtt saját tájegységünk 
anyagait építjük be a foglalkozásokba. Gyerme-
keink és környezetünk számára felettébb elő-
nyös, hogy újra tanulhatjuk, leporolhatjuk régi 
kincseinket!
2017. március 31-én óvodánkban valósult meg a 
3. partnertalálkozó, ahol a partnerintézménye-
ken és vezetőiken kívül részt vettek városunk ve-
zetői is. Dr. Agócs Attila polgármester szívélyes 
üdvözlése után gyermekeink előadásában meg-
tekinthettük az újonnan tanult dalokat, táncokat, 
népi gyermekjátékokat. Óvodánk csoportszobá-
inak megtekintése után Balog László szakmai 
vezetőnk különböző zenei készségfejlesztő mód-
szerekkel ismertetett meg minket.

A délután folyamán Varga Norbert a népmese-
mondás hagyományáról és Varga Lia a mese-
mondás módszertanáról adott elő. Benkoné Hor-
kay Tünde a tojásírás eredetével és szimboliká-
jával ismertette meg a hallgatókat, melyhez a 
Motolla Kézműves Kör kiállítási anyaga adott 
keretet.
A tartalmas szakmai feltöltődés után izgatottan 
várjuk a következő partnertalálkozót Székely-
udvarhelyen.

Bc. Szvorák Gabriella, óvónő,
Daxner Utcai Óvoda

„A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb ba-
rátok, a legelérhetőbb és legbölcsebb tanács-
adók és a legtürelmesebb tanítómesterek.“ 
(Charles William Eliot)
A Füleki Štúr Utcai Óvodában fontos felada-
tunknak tekintjük a hozzánk járó gyermekek 
anyanyelvi nevelését, a mesék, a versek, a 
könyvek megszerettetését. Úgy gondoljuk, 
hogy a gyermekek olvasóvá nevelését óvodás 
korban kell elkezdeni, hiszen a mesesarokban 
a könyvekhez való vonzódásuk már kicsi kor-
ban megalapozható.
Március a könyv hónapja, amely kitűnő alkal-
mat nyújt a könyvek, az olvasás népszerűsíté-
sére.
Ebből az alkalomból, a gyermekcsoportok az 
óvó nénikkel ellátogattak a városi könyvtárba, 
megismerték a könyvtár hangulatát, a könyv-
kölcsönzés szabályait, és mesét hallgattak a 
könyvtáros néni előadásában. Voltak a köny-
vesboltban, ahol új könyvet vásároltak az óvo-
dai mesesarokba.
A gyerekek elhozták otthonról kedvenc köny-
veiket, könyvkiállítást rendeztek be. Kölcsö-
nözték egymásnak a könyveket, tanulmányoz-
ták az ismeretterjesztő irodalmat, nézegették 
az illusztrációkat. Meséket, verseket választot-
tak, melyeket aztán közösen elolvastunk, meg-
tanultunk. 
Természetesen a rajzolás sem maradt el, ked-
venc meséjükhöz illusztrációt készítettek, az il-
lusztrációkból pedig összefűztük saját képes-
könyvünket.
A könyvhónap az „Anyanyelvünk virágai” cí-
mű óvodai vers- és mesemondó rendezvénnyel 
zárult, ahol lehetőséget kaptak a bemutatko-
zásra a tehetséges szólisták: mesemondók, 
versmondók, énekesek. Végezetül a gyerekek 
körbejárták az óvodát és télkergetőkkel, naphí-
vogatókkal köszöntötték az új tavaszt.
„A mese, a dal, a vers a nyelv ünnepi ruhája.” 
(Zilahi)

Varga Judit, óvónő, Štúr Utcai Óvoda

A művészet az ember több érzékének is hízeleg, 
a képzőművészet egyaránt kellemes a szemnek 
és a szívnek. A nemzetközi, országos és helyi ver-
senyek bírálói szintén így vélekedhettek. A MAI 
Mgr. art. Bialová Jana vezette képzőművészet 
tanszakának tanulói e tanévben 17 versenybe 
kapcsolódtak be, de az év még nem ért véget. 
267 alkotásuk jutott el Európa különböző szeg-
leteibe. Eddig 28 mű részesült elismerésben, 
több verseny eredményei még nem ismertek.
Október elején Pozsonyban vették át Mgr. art. 
Bialová Jana diákjai a Szlovákia, egy hely Euró-
pa szívében országos verseny díjait: 1. helye-
zett: Péter Tamara; 2. h.: Péter Emma és Muríno-
vá Alžbeta; 2. h.: Simon Zoltán.
A losonci Gemerská Utcai Magán Művészeti Is-
kola nemzetközi megmérettetést szervezett. A 

11 országból érkező 1885 alkotás igazán óriási 
halom ötletet jelentett a Fantáziabirodalom ural-
kodói témára. 2. helyezést szerzett Ardamica Jú-
lia, Mgr. Végh Beáta tanítványa; 3. helyezést osz-
tottak Kelemenová Eszternek, Mgr. art. Bialová 
Jana tanulójának, akinek elismerésben részesült 
további két diákja: Mrázová Zuzana és Spodnia-
ková Zuzana.
Pétervár gyermekszemmel – a következő nem-
zetközi verseny, melynek Trčanová Kristína, 
Mgr. art. Bialová Jana tanulója lett a 2. helye-
zettje. 
A Pőstyéni Városi Könyvtár Minden jót, Jano-
vic úr címen hirdetett megmérettetést. Tomáša 
Janovic irodalmi műveinek illusztrálásában Má-
gová Kristína, Mgr. art. Bialová Jana diákja lett 
eredményes (2. hely).

Horstman Michael és Fazekašová Veronika 
(Mgr. art. Bialová Jana) újévi üdvözlőlapjai Ri-
maszombatban részesültek elismerésben.
Részlet elnevezéssel hirdetett a rimaszombati 
Művészeti Alapiskola fotópályázatot. Munkáik 
elismerésének Mgr. Végh Beáta tanítványai, Ma-
gyarová Nikoleta és Pavella Filip örvendhettek.
A Timrava konyhája verseny helyezettjeinek: 2. 
h.: Benčíková Kittynek; 2. h.: Hrdinová Bianká-
nak munkáit Losoncon értékelték.
Ezúton is gratulálunk minden résztvevő és díja-
zott tanulónak. Amíg a tanév tart, ügyes gyerme-
keink alkotásait további versenyekbe nevezzük 
be, s örülünk majdani sikereiknek.

Mgr. Végh Beáta (Ford.: za)

Rendhagyó angolórát szerveztünk a Daxner Utcai Óvoda kis nebulói és óvó nénijei számára. A dél-
előtt folyamán kötetlen, oldott hangulatban tanultak és szórakoztak együtt kicsik és nagyok egya-
ránt. Volt bohóc, interaktív tábla, színes ceruzák és rajzok, a foglalkozások állomásainak esztétikus 
és a gyermekek számára vonzó formájú megjelölése. Minden ovisnak volt "keresztanyja" vagy "ke-
resztapja", mégpedig a mi iskolánk diákjai, akik már járatosak az angol nyelvben, és segítették min-
denben kis növendékeiket. A bemelegítő gyakorlatok után 3 állomás következett: bohócot színez-
tek, ahol a testrészeket és színeket tanulták angolul, a következőn az állatok neveit, sok kép kísére-
tében, a harmadikon az év hónapjait gyakorolták. Mindenhol szórakoztatta őket Zozó bohóc, akit 

egyből a szívükbe zártak. Végül 
dalra fakadtunk, egy angol, álla-
tokról szóló dalt tanultunk közö-
sen, amit még nagy örömmel el is 
mutogattunk. Mindenki nyertes 
volt, kis barátaink megkapták ok-
levelüket és érméiket, bizonyítva, 
hogy elvégezték kurzusunkat. Él-
ményekkel gazdagodva, ajándé-
kokkal együtt tértek haza, sőt kis 
barátaink szívesen maradtak vol-
na nálunk tovább is. Reméljük, új-
ra találkozunk...

Bali Marika, Mocsáry Lajos AI
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 – a kiállítás augusztus 4-ig lesz megtekinthető
 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
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 múzeum udvarán.

 „Középkor expedíció“ c. interaktív kiállítás
 (megnyitó 19:00-tól)
  – a kiállítás július 9-ig lesz megtekinthető
 Helyszín: Füleki Vár – Bebek-torony (5. szint)
 Kísérőprogram: A látogatókat ásványbörze, középkori
 kínzókamra, esti zenei műsor és más érdekességek várják!
 Szervező: Füleki Vármúzeum

máj. 26. KLUB 2017 – Live Music Night az Infinity Music Band zenekarral
20:00 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ; Szervező: VMK

máj. 26.– Európai Geoparkok Hete a Novohrad-Nógrád Geoparkban
jún. 04. Helyszín: Novohrad-Nógrád Geopark területe
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT

máj. 27. Vezetett gyalogtúra a Fülek – Vecseklő – 
8:30 Újbást és környéke – Fülek útvonalon
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT
 Nógrádi Turisztikai Információs Központ

máj. 28. A Zsákszínház előadása – A. P. Csehov: Medve
18:00 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ
 Szervező: Zsákszínház P.T.; Társszervező: VMK

Jelentős kulturális rendezvények 2017 májusában Füleken

A legnagyobb magyar örökzöldekkel – Má-
té Péter, Cserháti Zsuzsa, Demjén Rózsi és 
mások slágereivel – mutatkozik be az Infi-
nity Music Band Füleken, a Városi Műve-
lődési Központ rendezvényén. A ismert he-
lyi zenészek ebben a formációban először 
lépnek közönség elé május 26-án a KLUB 
2017 – Live Music Night rendezvénysoro-
zatának harmadik klubkoncertjén. Nosztal-
giázni persze nem csupán az élő zenére, ö-
rökzöld dallamokra lehet. A koncert szüne-
tében Horváth Lili és Bozó Dávid egészen a 
múlt század 20-as – 40-es éveibe röpítenek 
vissza: swing táncok alapjait mutatják meg 
az érdeklődőknek, ezzel is előkészítve a 
KLUB 2017 következő, júniusi rendezvé-
nyét.
Június 16-án – a klubkoncertek között rend-
hagyóan – swing táncest lesz a VMK-ban. 
A kétórás táncos rendezvényre a 20-as – 40-
es évek stílusára jellemző öltözékben vár-
ják az érdeklődőket. Az élő zenét a pozso-
nyi Fats Jazz Band zenekar szolgáltatja. 
Asztalfoglalás és jegyelővétel már május-
tól lehetséges a VMK-ban.
A Live Music Night 2016-ban kelt életre a 
VMK és a helyi zenészek, zenekedvelők 
kezdeményezéseként. A klubkoncertek 
elsősorban a füleki zenészeknek kínálnak 
bemutatkozási lehetőséget. A szervezők a 
közönséget egész évben garantáltan jó 
muzsikusokkal, minőségi zenével, helyi 
bárral és klubzenei hangulattal várják. Már-
ciusban Balog Zsolt és barátai nyitották 
meg a klubkoncertek sorozatát, áprilisban 
pedig a Guru Brothers zenekar koncertjét él-
vezhette a közönség, akik nemcsak a szűk 
régióban ismertek, hanem bemutatkoztak a 
2010-es Eurovíziós Dalfesztivál hazai elő-
döntőjében is. A klubkoncertek a júniusi 
swing táncest után is folytatódnak – a ter-
vek szerint a Jam 4 Joy, a The Angels, a 
Steve Misik & Co. zenekarok lesznek még 
a KLUB vendégei a 2017-es évben.

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

A Füleki Vármúzeum szeretet-
tel vár minden érdeklődőt a 
Múzeumok és Galériák Éj-

szakájára, amely 2017. május 20-án már 
10. alkalommal kerül megrendezésre vá-
rosunkban. Az esti programot 18:00 órai 
kezdettel a Kassai Kelet-szlovákiai Mú-
zeum „Ásványok nagyító alatt” c. tárlata 

nyitja a Városi Honismereti Múzeumban. 
A kiállítás, melynek különleges ásványai 
és kristályai Szlovákia, Csehország és a vi-
lág különböző tájairól származnak, termé-
szetes szépségében mutatja be az élettelen 
természet sokszínűségét. A különféle 
kvarcfajták mellett (máramarosi gyémánt, 
kristály, ametiszt, füsttopáz) bemutatásra 
kerülnek a nemesopálok egyedi színválto-
zatai, de olyan ásványkülönlegességek is, 
melyeket elsőként Szlovákiában azonosí-
tottak. A féldrágakövek kedvelői a várud-
varon megrendezett „mini ásványbörze” 
kínálatából válogathatnak majd. A látoga-
tók a városi múzeumban tekinthetik meg a 
füleki templom toronyórájának egyik ere-
deti számlapját is, melyet a füleki római ka-
tolikus plébánia ajándékoz az intézmény-
nek. A megnyitót múlt századbeli városi 
képeslapok és fényképek vetítése követi a 
múzeumudvaron, melyre 19:00–23:00 óra 
között kerül sor.

A vár Bebek-tornyában 19:00 órai kezdet-
tel nyílik a „Középkor expedíció” című in-
teraktív kiállítás, amely egy ellentmondá-
sokkal teli történelmi korszak hangulatába 
nyújt betekintést. A korabeli ruhák, szer-
számok, hangszerek, játékok és kínzóesz-
közök másolatai mellett a legkisebbek ki-
próbálhatják a huszita szekérvárat és a 
pénzverést is, de lovas katonaként lóhátra 
(makett) is ülhetnek. A kiállítást érdekes-
ségek sora színesíti, úgymint rövid temati-
kus előadások, valódi kínzókamra a kaza-
matában (belépés csak saját felelősség-
re!), csuhébaba-készítés, egy működő vul-
kán makettje a torony földszintjén és ás-
ványbörze a várudvaron. A középső vár te-
rületén megrendezett zenés-táncos kísérő-
program keretén belül fellépnek a füleki és 
környékbeli alapiskolák diákjai, akiket a 
budapesti Latin Combo Cubano latin-
amerikai zenekar koncertje követ. Az est 
hangulatát a füleki vár éjjeli megvilágítása 
teszi különlegessé, de kisebb meglepetés-
sel is készülünk a látogatók számára. A vár 
23:00 óráig tart nyitva. Mindenkit szere-
tettel várunk a rendezvényre, melyre díjta-
lan a belépés!

Dr. Titton Viktória, az FVM 
igazgatónője.

Drága opál (Fotó: Minerály Slovenska, 2012)

Fotó: Moravské Zemské Muzeum

Óvodánk 2016. szeptember 1-től részt vesz a 
„Zenei készségfejlesztés a néphagyományok út-
ján határon innen és túl” elnevezésű nemzetközi 
projektben. Partnerintézmények: Tempo Legáto 
Kft., Balog László vezetésével, Csengővár Óvo-
da, Recsk, Ficánka Napköziotthon, Székelyud-
varhely és a Füleki Daxner Utcai Óvoda.
A projektmunka lényege, hogy az egyes népi ün-
nepkörök köré épülő mondóka-, népdalanyag és 
népi kismesterségek felelevenítésével segítsük 
elő gyermekeink zenei készségfejlesztését, ami 
zenehallgatásból, a ritmizálások különböző for-
májából, daltanulásból, népi dalos játékok tanu-
lásából áll. Mindenekelőtt saját tájegységünk 
anyagait építjük be a foglalkozásokba. Gyerme-
keink és környezetünk számára felettébb elő-
nyös, hogy újra tanulhatjuk, leporolhatjuk régi 
kincseinket!
2017. március 31-én óvodánkban valósult meg a 
3. partnertalálkozó, ahol a partnerintézménye-
ken és vezetőiken kívül részt vettek városunk ve-
zetői is. Dr. Agócs Attila polgármester szívélyes 
üdvözlése után gyermekeink előadásában meg-
tekinthettük az újonnan tanult dalokat, táncokat, 
népi gyermekjátékokat. Óvodánk csoportszobá-
inak megtekintése után Balog László szakmai 
vezetőnk különböző zenei készségfejlesztő mód-
szerekkel ismertetett meg minket.

A délután folyamán Varga Norbert a népmese-
mondás hagyományáról és Varga Lia a mese-
mondás módszertanáról adott elő. Benkoné Hor-
kay Tünde a tojásírás eredetével és szimboliká-
jával ismertette meg a hallgatókat, melyhez a 
Motolla Kézműves Kör kiállítási anyaga adott 
keretet.
A tartalmas szakmai feltöltődés után izgatottan 
várjuk a következő partnertalálkozót Székely-
udvarhelyen.

Bc. Szvorák Gabriella, óvónő,
Daxner Utcai Óvoda

„A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb ba-
rátok, a legelérhetőbb és legbölcsebb tanács-
adók és a legtürelmesebb tanítómesterek.“ 
(Charles William Eliot)
A Füleki Štúr Utcai Óvodában fontos felada-
tunknak tekintjük a hozzánk járó gyermekek 
anyanyelvi nevelését, a mesék, a versek, a 
könyvek megszerettetését. Úgy gondoljuk, 
hogy a gyermekek olvasóvá nevelését óvodás 
korban kell elkezdeni, hiszen a mesesarokban 
a könyvekhez való vonzódásuk már kicsi kor-
ban megalapozható.
Március a könyv hónapja, amely kitűnő alkal-
mat nyújt a könyvek, az olvasás népszerűsíté-
sére.
Ebből az alkalomból, a gyermekcsoportok az 
óvó nénikkel ellátogattak a városi könyvtárba, 
megismerték a könyvtár hangulatát, a könyv-
kölcsönzés szabályait, és mesét hallgattak a 
könyvtáros néni előadásában. Voltak a köny-
vesboltban, ahol új könyvet vásároltak az óvo-
dai mesesarokba.
A gyerekek elhozták otthonról kedvenc köny-
veiket, könyvkiállítást rendeztek be. Kölcsö-
nözték egymásnak a könyveket, tanulmányoz-
ták az ismeretterjesztő irodalmat, nézegették 
az illusztrációkat. Meséket, verseket választot-
tak, melyeket aztán közösen elolvastunk, meg-
tanultunk. 
Természetesen a rajzolás sem maradt el, ked-
venc meséjükhöz illusztrációt készítettek, az il-
lusztrációkból pedig összefűztük saját képes-
könyvünket.
A könyvhónap az „Anyanyelvünk virágai” cí-
mű óvodai vers- és mesemondó rendezvénnyel 
zárult, ahol lehetőséget kaptak a bemutatko-
zásra a tehetséges szólisták: mesemondók, 
versmondók, énekesek. Végezetül a gyerekek 
körbejárták az óvodát és télkergetőkkel, naphí-
vogatókkal köszöntötték az új tavaszt.
„A mese, a dal, a vers a nyelv ünnepi ruhája.” 
(Zilahi)

Varga Judit, óvónő, Štúr Utcai Óvoda

A művészet az ember több érzékének is hízeleg, 
a képzőművészet egyaránt kellemes a szemnek 
és a szívnek. A nemzetközi, országos és helyi ver-
senyek bírálói szintén így vélekedhettek. A MAI 
Mgr. art. Bialová Jana vezette képzőművészet 
tanszakának tanulói e tanévben 17 versenybe 
kapcsolódtak be, de az év még nem ért véget. 
267 alkotásuk jutott el Európa különböző szeg-
leteibe. Eddig 28 mű részesült elismerésben, 
több verseny eredményei még nem ismertek.
Október elején Pozsonyban vették át Mgr. art. 
Bialová Jana diákjai a Szlovákia, egy hely Euró-
pa szívében országos verseny díjait: 1. helye-
zett: Péter Tamara; 2. h.: Péter Emma és Muríno-
vá Alžbeta; 2. h.: Simon Zoltán.
A losonci Gemerská Utcai Magán Művészeti Is-
kola nemzetközi megmérettetést szervezett. A 

11 országból érkező 1885 alkotás igazán óriási 
halom ötletet jelentett a Fantáziabirodalom ural-
kodói témára. 2. helyezést szerzett Ardamica Jú-
lia, Mgr. Végh Beáta tanítványa; 3. helyezést osz-
tottak Kelemenová Eszternek, Mgr. art. Bialová 
Jana tanulójának, akinek elismerésben részesült 
további két diákja: Mrázová Zuzana és Spodnia-
ková Zuzana.
Pétervár gyermekszemmel – a következő nem-
zetközi verseny, melynek Trčanová Kristína, 
Mgr. art. Bialová Jana tanulója lett a 2. helye-
zettje. 
A Pőstyéni Városi Könyvtár Minden jót, Jano-
vic úr címen hirdetett megmérettetést. Tomáša 
Janovic irodalmi műveinek illusztrálásában Má-
gová Kristína, Mgr. art. Bialová Jana diákja lett 
eredményes (2. hely).

Horstman Michael és Fazekašová Veronika 
(Mgr. art. Bialová Jana) újévi üdvözlőlapjai Ri-
maszombatban részesültek elismerésben.
Részlet elnevezéssel hirdetett a rimaszombati 
Művészeti Alapiskola fotópályázatot. Munkáik 
elismerésének Mgr. Végh Beáta tanítványai, Ma-
gyarová Nikoleta és Pavella Filip örvendhettek.
A Timrava konyhája verseny helyezettjeinek: 2. 
h.: Benčíková Kittynek; 2. h.: Hrdinová Bianká-
nak munkáit Losoncon értékelték.
Ezúton is gratulálunk minden résztvevő és díja-
zott tanulónak. Amíg a tanév tart, ügyes gyerme-
keink alkotásait további versenyekbe nevezzük 
be, s örülünk majdani sikereiknek.

Mgr. Végh Beáta (Ford.: za)

Rendhagyó angolórát szerveztünk a Daxner Utcai Óvoda kis nebulói és óvó nénijei számára. A dél-
előtt folyamán kötetlen, oldott hangulatban tanultak és szórakoztak együtt kicsik és nagyok egya-
ránt. Volt bohóc, interaktív tábla, színes ceruzák és rajzok, a foglalkozások állomásainak esztétikus 
és a gyermekek számára vonzó formájú megjelölése. Minden ovisnak volt "keresztanyja" vagy "ke-
resztapja", mégpedig a mi iskolánk diákjai, akik már járatosak az angol nyelvben, és segítették min-
denben kis növendékeiket. A bemelegítő gyakorlatok után 3 állomás következett: bohócot színez-
tek, ahol a testrészeket és színeket tanulták angolul, a következőn az állatok neveit, sok kép kísére-
tében, a harmadikon az év hónapjait gyakorolták. Mindenhol szórakoztatta őket Zozó bohóc, akit 

egyből a szívükbe zártak. Végül 
dalra fakadtunk, egy angol, álla-
tokról szóló dalt tanultunk közö-
sen, amit még nagy örömmel el is 
mutogattunk. Mindenki nyertes 
volt, kis barátaink megkapták ok-
levelüket és érméiket, bizonyítva, 
hogy elvégezték kurzusunkat. Él-
ményekkel gazdagodva, ajándé-
kokkal együtt tértek haza, sőt kis 
barátaink szívesen maradtak vol-
na nálunk tovább is. Reméljük, új-
ra találkozunk...

Bali Marika, Mocsáry Lajos AI
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Dorastenci kolkárskeho 
oddielu FTC si v nedeľu 9. 

apríla vo štvrtom kole extraligy v kolkoch 
vyhádzali na domácich dráhach definitívne 
titul Majstrov Slovenska za sezónu 2016/ 
2017. Ako sme už písali v minulom čísle, 
štvorica našich mladých kolkárov v zložení 
Patrik Pál, Erik Gallo, Daniel Mihali a Viliam 
Mag, to mali vo svojich rukách. A to doslova! 
Už pred začiatkom štvrtého nadstavbového 
zápolenia síce boli na prvom mieste, ale pri 
rovnosti bodov s družstvom zo Starej Turej, 
len vďaka lepšiemu skóre zo zápasov. Tento-
raz im to však padalo takmer ukážkovo a Dani 
Mihali si navyše vyhádzal osobný rekord – 
591 zhodených kolov. Súboj prvých dvoch 
mužstiev teda lepšie zvládli naši chlapci a 
svojich súperov prehodili o takmer 150 kolov, 
pripísaných 7 bodov zo štvrtého kola ich jasne 
posunulo na prvé miesto.  Šesť výmen hráčov 
na dráhach, teda 24 dorastencov, aj žiakov a 
dokonca i pár dievčat medzi nimi, s ich výbor-
nými výkonmi udržiavali skvelú atmosféru 
počas celého dňa aj v publiku. Búrlivé skan-
dovanie obecenstva malo vlastne len malé 
prestávky počas výmen hráčov. Nedali sa 

zahanbiť ani hostia z ostatných piatich celkov 
a veru občas nebolo na kolkárni počuť ani 
vlastné myšlienky. Napokon sa okolo 18-tej 
hodiny naši hrdinovia a celá fiľakovská 
kolkárska rodina dočkala toho vytúženého 
okamihu, keď delegát SKOZ vyhlásil 
konečné výsledky a ocenil tých najlepších. 
Titul Majstrov Slovenska, prvenstvo Daniho 
v jednotlivcoch a reálne šance, že do výberu 
Slovenska na májové Majstrovstvá sveta v 
Nemecku sa môžu dostať až dvaja naši 

dorastenci, sa zapíšu do histórie kolkárskeho 
športu vo Fiľakove veľkými písmenami. A to 
ešte nesmieme zabudnúť, že skvelú sezónu už 
majú za sebou aj dospelí kolkári z FTC A, 
ktorí sa v tejto sezóne slovenskej Extraligy u-
miestnili na treťom mieste. Všetkým patrí veľ-
ká poklona a poďakovanie za fantastické rep-
rezentovanie nášho mesta a do ďalších sezón 
a na májové súťaženie im želáme veľa úspe-
chov. FTC DO TOHO A HODU ZDAR!

Iveta Ciferová

Občianske združenie Fiľakovský cross, Mes-
to Fiľakovo, FTC Fiľakovo a Občianske zdru-
ženie beh.sk Vás pozývajú na X. ročník 
podujatia Fiľakovský cross, ktorý sa bude 
konať v sobotu 6. mája 2017 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 fi-

nančne, začo vedeniu 
a všetkým ostatným 
sponzorom už teraz v 
mene našich účast-
níkov ďakujeme!

Dňa 25. mája 2017 sa na Základnej škole slo-
venskej vo Fiľakove na Farskej lúke uskutoční 
v telocvični kolaudácia floorballových manti-
nelov. V tento deň sa uskutoční od 10.00 hodiny 
floorballový turnaj medzi žiakmi fiľakovských 
škôl. K zakúpeniu floorballových mantinelov 
nás motivovala Nadácia TV JOJ, od ktorej sme 
v septembri 2016 získali dresy, floorballové ho-
kejky a iný športový materiál. Keďže v telo-
cvični bolo na našu žiadosť vyznačené floor-

ballové ihrisko, k usporiadaniu podujatia nám 
chýbali už len mantinely. Tieto mantinely naša 
škola získala vďaka občianskemu združeniu 
Kvapky rosy, sponzorom a Mesta Fiľakovo.
Cieľom tohto turnaja je zviditeľniť nielen našu 
školu, ale aj Mesto Fiľakovo a propagovať no-
vý šport medzi žiakmi, keďže floorball je ceno-
vo dostupný a dynamický šport. 
Víťazi turnaja dostanú vecné ceny a diplomy a 
pre všetkých účastníkov bude zabezpečený pit-
ný režim.

ZŠ Farská lúka

Na našej ZŠ na Školskej ulici fandíme netra-
dičným športom, už druhý rok hrávame na-
príklad dodgeball. Dňa 12. 4. 2017 si naši žiaci 

mali možnosť vyskúšať novú kolektívnu hru, ktorá sa na Slovensku objavila pred 3 rokmi. Volá sa 
kin-ball a hrajú ju tri družstvá s obrovskou loptou s priemerom 122 cm. Hra podporuje rozvoj rý-
chlosti, logického myslenia a reakčných schopností hráčov. Základné pravidlá nám vysvetlil Mgr. 
Aurel Bitter, tréner slovenskej kin-
ballovej reprezentácie a medziná-
rodný rozhodca 2. stupňa. Po pred-
náške si žiaci hru vyskúšali a zistili, 
že je potrebné byť neustále v strehu a 
nie je ľahké udržať si rovnováhu pri 
chytaní lopty. Šiestačke Ninke Kori-
movej sa páčilo aj to, že hra je zábav-
ná a podporuje spoluprácu družstva. 
Sme radi, keď naši žiaci po telesnej 
výchove odchádzajú príjemne vy-
športovaní a s dobrou náladou!

Diana Szabová aPatrícia 
Farkašová, ZŠ Školská

A füleki tekeszakosztály ser-
dülői vasárnap, április 9-én, az 

extraliga 4. fordulójában, hazai környezetben 
országos bajnoki címet nyertek. Ahogy azt már 
múltkori számunkban is említettük, a hazai né-
gyes fogat – Pál Patrik, Gallo Erik, Mihali Da-
niel és Mag Viliam – bizakodva várhatta a min-
dent eldöntő végső küzdelmet. Már a negyedik 
felsőházi rájátszás előtt a tabella élen álltak, 
megelőzve a Stará Turá együttesét. Mindkét csa-
pat azonos pontszámot ért el, csapatunk csupán 
a mérkőzéseken elért több ledöntött fának kö-
szönhette első helyét. A döntő összecsapás azon-
ban remekül sikerült fiataljaink számára. Csapa-
tunk legjobbja Mihali Dani lett, aki egyéni 
csúccsal 591 fát ért el. Az első két helyen álló csa-
pat párharcát a mieink bírták jobban, s 150 fás 
előnnyel – s a megszerzett 7 ponttal – a táblázat 
élére ugrottak. A lelkes fiatalok, a 24 serdülő, 
diák, köztük néhány lányversenyző is, kiváló 

teljesítményükkel remek hangulatot teremtettek 
az egész versenynap során. A nézők viharos buz-
dítása csupán a csapatok váltakozása alatti rövid 
szünetekben hagyott alább. A buzdítás terén 
nem maradtak le a vendégcsapatok szurkolói 
sem. A zúgó biztatás következtében az ember 
időnként bizony saját szavát sem értette. Végül 
aztán este 18 óra körül véglegessé vált, hogy 
csapatunk megszerezte az áhított bajnoki címet. 
A verseny után a SKOZ – Szlovákiai Tekeszö-
vetség delegátusa kihirdette a verseny végered-
ményét. A legjobb egyéni teljesítményt elérő 
Mihali Dani mellett még csapatunk következő 
két tagjának is reális esélye van arra, hogy kép-
viselhesse hazánkat a májusi, Németországban 
megrendezésre kerülő világbajnokságon. Fia-
taljaink teljesítményükkel beírták nevüket a 
tekesport történetének aranykönyvébe. Nem sza-
bad megfeledkeznünk azonban férficspatunkról 
sem, akik ebben az idényben az Extraliga előke-

lő harmadik helyén végeztek. Köszönet illet min-
den résztvevőt, akik kiváló teljesítményükkel 
öregbítették városunk hírnevét.  Sok sikert kívá-
nunk csapatainknak a következő idényre, vala-
mint a májusi VB-n. Mindent bele, hajrá FTC!

Cíferová Iveta (Ford.: lsz)

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 2017. május 6-án, 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, kortól 
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 ifjú-
sági 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 jelentkezést a 
lent látható e-mail címen. Regisztráció, 
sorszámválasztás, információk és útvonalleírás 
elérhető a következő honlapon: 
www.filakovskycross.webnode.sk/propozicie/.
További információk és támogatók jelentkezése 
– 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 támoga-
tását is!

Umiestnenie zastávky – Megálló helye Čas – Idő Umiestnenie zastávky – Megálló helye Čas – Idő
križovatka ul. Mlynská a Viničná (Urbánka)
Malom és Szőlőhegy u. kereszteződése (Urbanka)

8,00–8,15 križovatka ul. Čsl. armády a Mocsáryho
Csehszlovák Hadsereg és Mocsáry u. kereszteződése

8,00–8,15

križovatka ul. Mlynská a Tehelná (Dometic)
Malom és Téglagyár u. kereszteződése (Dometic)

8,15–8,30 pred budovou Filbyt
Filbyt épülete előtt

8,15–8,30

pred areálom VPS
KHSZ telep előtt

8,30–8,45 križovatka ul. 1. Mája a Tajovského
Május I. és Tajovský u. kereszteződése

8,30–8,45

pred predajňou CBA
CBA üzlet előtt

8,45–9,00 hlavný vstup na FTC štadión
FTC stadion főbejárata

8,45–9,00

križovatka ul. Moyzesova a J. Kalinčiaka
Moyzes és Kalinčiak J. u. kereszteződése

9,00–9,15 križovatka ul. Obrancov mieru a Malocintorínska
Békevédők és Kistemető u. kereszteződése 

9,00–9,15

križovatka ul. J. Kalinčiaka, Daxnerova a L. N. Tolstého
Kalinčiak J., Daxner és Tolsztoj L. N. u. kereszteződése

9,15–9,30 križovatka ul. Železničná a Bottova
Vasúti és Botto u. kereszteződése

9,15–9,30

Lučenská križovatka ul. Lučenská, Jesenského a B.S.Timravy
Losonci, Jesenský és B.S. Timrava u. kereszteződése

9,30–9,45 križovatka ul. Sládkovičova a Parková
Sládkovič és Park u. kereszteződése

9,30–9,45

pred hostincom PEPITA
PEPITA vendéglő előtt

9,45–10,00 križovatka ul. Vajanského a Jilemnického (potraviny)
Vajanský és Jilemnický u. kereszteződése (élelmiszer)

9,45–10,00

križovatka ul. Družstevná a Kvetná (Pub Ľubek) 
Szövetkezeti és Virág u. kereszteződése

10,00–10,15 križovatka ul. Vajanského a Rázusova (za poštou)
Vajanský és Rázus u. kereszteződése (posta mögött)

10,00–10,15

križovatka ul. Kvetná a Tulipánová
Virág és Tulipán u. kereszteződése

10,15–10,30 križovatka ul. Školská a Mocsáryho
Iskola és Mocsáry u. kereszteződése

10,15–10,30

križovatka ul. Fialková Ružová
Ibolya és Rózsa u. kereszteződése 

10,30–10,45 križovatka ul. Jánošíkova a Kalajová 
Jánošík és Kalaj u. kereszteződése

10,30–10,45

križovatka ul. Gorkého a Poľná
Gorkij és Mezei u. kereszteződése

10,45–11,00

Termín zberu: každý prvý týždeň v mesiaci  - ŠTVRTOK
4.5., 1.6., 6.7., 4.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. v roku 2017

A gyűjtés időpontja: minden hónap első hetében – CSÜTÖRTÖKÖN
2017.5.4., 6.1., 7.6., 8.4., 9.7., 10.5., 11.2., 12.7.

Zber papiera v meste Fiľakovo – Papírgyűjtés FülekenZber papiera v meste Fiľakovo – Papírgyűjtés Füleken
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