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A 19. évfolyamban török 
kézen volt a vár. Megismer-
hettük a fegyvereiket és  
a mindennapjaikat. 5. oldal

Sikeresen zárultak  
a várjátékok

A polgármester Sólymos 
László környezetvédelmi 
miniszterrel együtt adta át  
a telepet.  2. oldal

Megnyílt az új 
komposztáló 

Az INTERREG határon 
átnyúló projektnek köszön-
hetően közel két millió euró 
érkezhet Fülekre. 3. oldal

Csökkenteni a mun-
kanélküliséget 

I N G Y E N E S E N
T E R J E S Z T V E
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Május vége történelmi mérföldkőnek számított 
Fülek számára. A  város most először adha-

tott helyet az SZK Kormánya kihelyezett ülésének. 
A  tárgyaláson értékelték a  fejlesztési akciótervek 
2016-os teljesítését, majd egy-egy millió eurót osz-
tottak szét a Losonci és a Poltári járások részére.

A legtöbbet Fülek kapja
A  Pellegrini-kormány május 30-án a  Füleki Váro-
si Hivatalban ülésezett. Megtárgyalták a fejlesztési 
akciótervek eddigi teljesítését, beszélgettek a helyi 
polgármesterekkel, és elosztottak azonos arányban 
két millió eurót a Losonci és Poltári járások között. 

„Ezek a pénzek nem a fejlesztési akcióterv Kormány általi 
teljesítését szolgálják. Az említett projekten kívüli pénzek-
ről van szó, melyek főleg a  községi vagyon felújítására 
vannak szánva“ – kommentálta Pellegrini Peter mi-
niszterelnök. A Losonci járás milliós csomagjának 
legnagyobb részét Fülek kapja, ahova 150 ezer euró 
vándorol. Azt a két óvoda felújításának és a park-
ban, a gimnázium mögött kiépítendő multifunkciós 
pálya kivitelezésének finanszírozására tervezik fel-
használni. „Ezek a  projektek kimondottan az ifjúságra 
és az oktatásügyre irányulnak. Ami a gimnáziumot illeti, 
nincs saját tornatermük, ezért legalább így szeretnénk 
nekik segíteni“ – mondta Agócs Attila polgármester. 

Értékelték az akciótervet
A  Losonci járás fejlesztési akciótervének cél-

ja, hogy 2020-ig 1400 új munkahely teremtődjön. 
„Örömteli, hogy április 30-ig már létrejött több mint a fele, 
egész pontosan 753 munkahely.  Ennek is köszönhetően 
a munkanélküliség a 2015-ös 17,53 százalékról az aktu-

A Kormány 150 ezer eurót hozott Fülekre

ális 9,11 százalékra csökkent“ – mondta a  miniszter-
elnök, hozzátéve, hogy mindemellett a füleki cégek 
munkaerőhiányt jelentenek. „De ez jó hír. Nagyon 
bízom benne, hogy ez által nyomás alakul ki, hogy foko-
zatosan emelni kezdjék a felkínált béreket“ – fűzte hozzá, 
megemlítve, hogy a városban három új befektetés is 
kialakulóban van. „Három cég egészen érdekes számú 
új munkahely létrehozását tervezi.“ Agócs Attila pol-
gármester elmondása szerint az akcióterv látszólag 
stagnál, de a város készen áll a különböző projekte-
ket érintő pénzek merítésére. „Összesen 480 ezer euró 
értéket képviselő projekteket szerződünk le az elkövetkező 
két hónapban“ – mondta a polgármester, hozzátéve, 
hogy a projektek a piactér kiépítésére, a művelődé-
si központ felújítására, a Mocsáry Lajos Alapiskola 
inkluzív oktatási központjának létrehozására és 
a szociálisan hátrányos helyzetűek lakásaival való 
visszaélések terén nyújtott jogi tanácsadás biztosí-
tására irányulnak.  

Találkoztak a polgármesterekkel
A  Kormány füleki programja a  Losonci járás pol-

gármestereivel folytatott, több mint kétórás beszél-
getéssel zárult. A miniszterelnök elmondása szerint 
leginkább a második és harmadik osztályú közutak 
állapota aggasztja őket. „Keresni fogjuk a  lehetőséget, 
hogy segíthessünk a megyének, amelynek nincs pénze a 
felújításukra“ – mondta, kiegészítve még azzal, hogy 
beszéltek az eurofondok jóváhagyási folyamatának 
lassúságáról, a  multifunkciós pályák projektjének 
megújításáról, a csatornázás és a szennyvíztisztító 
telepek építésének egyszerűsítéséről és sok minden 
másról. „Bízom benne, hogy ha egy bizonyos idő után is-
mét találkozunk, elmondhatjuk majd, hogy ezekből a dol-
gokból, amik ma itt elhangzottak, sok mindent sikerült 
megoldanunk“ – zárta szavait a miniszterelnök.
Agócs Attila polgármester a  városunkban zajló 
kihelyezett ülést mint sikerest és eredményest érté-
kelte. „Jól sikeredett, elégedettek vagyunk az eredmények-
kel. Maradtak azonban nyitott kérdések is, amikről az 
adott minisztériumok egyes dolgozóival még sokat fogunk 
tárgyalni, de bizonyos dolgok legalább végre már terítékre 
kerültek, és elkezdtünk róluk beszélni“ – fejezte be. 

Kovácsová Klaudia, fordította: fp
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Füleken új komposztáló telepet adtak át. Az SZK 
Kormánya május 30-án tartott kihelyezett ülése 

kapcsán került rá sor. A mintegy 300 ezer euró ér-
tékű komposztáló telep a biológiailag lebomló hul-
ladék hatékonyabb feldolgozását hivatott szolgálni, 
valamint növeli annak arányát a szelektív gyűjté-
sen belül.

Amint azt Agócs Attila polgármester elmondta, 
a  komposztáló telep a második lépésnek számít 
a  város hulladékgazdálkodásának fejlesztésén be-
lül. „Az első szakasz a  hulladékgyűjtő udvar volt, ame-
lyet 2015-ben hoztunk létre, és a  kommunális hulladék 
papír, műanyag, üveg és fém tartalmának szeparálását 
szolgálja“ - mondta, hozzátéve, hogy a záró szakasz 
az inert hulladéklerakó megnyitása lesz ez év őszén. 
A gyűjtőudvar és az új komposztáló telep a valami-
kori állami gazdaság felújított, Szövetkezet utcai 
telepén talált otthonra.

Az évi 500 tonna befogadóképességű komposztá-
ló telep közel 300 ezer euróba került. Annak nagy 
részét a város fizette a Környezeti Minőség Opera-
tív Programon belül benyújtott sikeres pályázatból. 
A városi kasszából öt százalék önrésszel lett megtá-
mogatva. „Újrabetonoztuk a silógödröket, új burkolatot 

A hulladékgyűjtő udvarban új 
komposztáló telep nyílott

kapott a  bekötőút és megvásároltuk a  szükséges mecha-
nizmusokat“ – sorolta a polgármester. Fülek eddig 
Nagydarócba szállította a  zöldhulladékot, a  kom-
posztáló telepnek köszönhetően pénzt takaríthat 
meg. „Számolunk vele, hogy az idegen hulladéklerakók 
használati díja a jövőben jelentősen emelkedni fog. Min-
denekelőtt azonban a kommunális hulladékunk mennyi-
ségének csökkentésére törekszünk.“ A  gyűjtőudvarban 
és a komposztáló telepen a város ez idáig tíz mun-
kahelyet teremtett. „Gyakran rossz szocioökonómiai 
viszonyok közül kikerült emberek ezek“ – tette hozzá.

A komposztáló telepet ünnepélyes keretek között 
Agócs Attila polgármester Sólymos László környe-
zetvédelmi miniszterrel együtt adta át. Elmondása 
szerint a  minisztérium prioritása, hogy növelje 
a  szeparált hulladék arányát az ország hulladék-
gazdálkodásán belül.  Szerinte Szlovákia jelenleg 
ebben Európa legvégén kullog. „Ezért is örülök any-
nyira, hogy ma egy újabb projektet helyezhetünk üzem-
be, amely segíti az életkörnyezetet és növeli az emberek 
életminőségét“ – zárta szavait a miniszter.

Kovácsová Klaudia, fordította: fp

Az SZK Kormánya kihelyezett füleki ülésének 
egyik napirendi pontja a kormányképviselők 

találkozója volt a város és a környék pedagógusa-
ival. A beszélgetésen Sólymos László környezetvé-
delmi miniszter, Krajňák Peter oktatásügyi állam-
titkár, Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos és 
Agócs Attila, Fülek város polgármestere vett részt. 

A  találkozó egyik fő témája a  szegény csalá-
dokból származó gyermekek támogatása volt. 
Krajňák Peter oktatásügyi államtitkár elmondása 
szerint már lezajlottak az első tárgyalások, ame-
lyek a hátrányos helyzetű gyermekek eddigi 150 
eurós állami támogatásának emelésére irányultak. 
Szavai szerint a minisztérium jelenleg évente ösz-
szesen hét millió euróval járul hozzá a szociálisan 
hátrányos helyzetű gyermekek segítéséhez. „Ez az 
összeg közel sem elég arra, hogy lefedjük teljes terjedel-
mükben azokat a régiókat, ahol nagy a munkanélküli-
ség és az embereknek valódi segítségre van szükségük. 
A  támogatottságot ezért a  jövőben növelni kell, és egy 
hatékonyabb modellt kell kialakítani“ – nyilatkozta 
az államtitkár. Mint a gyakorlatba már bevezetett 
változást említette meg a  pedagógiai assziszten-
seket, akiket immár a  törvény szerint igényelhet 

A Kormány tagjai pedagógusokkal beszélgettek

minden iskola, ahol a hátrányos helyzetű gyerme-
kek száma meghaladja a 85-öt. „Kicsi, ugyanakkor 
fontos lépés ez ahhoz, hogy a szegény gyerekek szociális 
támogatottságot élvezhessenek“ – tette hozzá.

A vitatott témák között szerepelt a nemzetiségi 
iskolák normatívája is. „A kisebbségi tanítási nyelvű 
iskolák részére 2018. január 1-jétől 108-ról 113-ra 
emelt normatíva érvényes. Bevezetésre kerül egy új nor-
matíva is, amely a  kis létszámú nemzetiségi kisebbsé-
gek - roma, ruszin - iskoláit érinti"– zárta szavait az 
államtitkár. 

Kovácsová Klaudia
Fordította: fp

Fülek önkormányzata támogatási kérelmet nyúj-
tott be a  papréti tornaterem szociális helyisé-

geinek felújítására. A tornaterem a két alapiskolán 
kívül a  széles nagyközönséget is szolgálja, és hét-
köznapokon, ill. a hétvégeken is ki van használva.

Az oktatásügyi minisztériumhoz címzett támo-
gatási kérelem benyújtása felől a városi parlament 
utolsó ülésén döntöttek. A város a minisztériumtól 
több mint 41 ezer eurót kér, míg a  pályázat sike-
ressége esetén a  város saját zsebből további kb. 
4500 eurót fizetne. Az önkormányzat döntését az 
indokolja, hogy a  tornaterem szociális helyiségei 
nem működőképesek, és veszélyeztetik az alat-
tuk található tantermeket is. „Hiányoznak a bojlerek, 
megrongálódtak a vezetékek, a felmenőcsövek, a csőveze-
ték-leágazások, vagyis a könyökcsövek helytelenül lettek 
beszerelve, és további hiányosságokat is számon tartunk a 
részletek műszaki kivitelezésében“ – vázolta fel Ander-
ko Erika a városi hivatalból. A rekonstrukción be-
lül megújulnának a női és férfi szociális helyiségek, 
beleértve a  wc-ket, zuhanyozósarkokat és mosdó-
kat, valamint két bojlert is terveznek elhelyezni.

„Valójában az iskola pályázata ez, de a város az iskola-
fenntartó, ezért a kérelmet is nekünk kell benyújtanunk, 
és a pályázat esetleges társfinanszírozása is a mi dolgunk. 
De belevágunk, mert a tornatermet a tanulókon kívül na-
gyon gyakran használja a széles nagyközönség is, úgy-
hogy valóban szükség van rá“ – indokolta Agócs Attila 
polgármester.

Kovácsová Klaudia
Fordította: fp

A város fel akarja újítani a tor-
naterem szociális helyiségeit

FELHÍVÁS
A Füleki Városi Művelődési Központ 2018. augusz-
tus 11-én

VÁSÁRT
rendez a XXVIII. Palóc Napok és Füleki Városna-
pok keretén belül.
A vásár a gimnázium mögötti területen kerül meg-
rendezésre 8.00 órától 20.00 óráig, gazdag kultu-
rális programmal egybekötve. A szervezők várnak 
minden árust, akik gasztronómiai különlegessége-
ket és ínyencségeket, édességeket, játékokat, aján-
déktárgyakat, ékszereket és kiegészítőket kínálnak. 
Az árusok 2 €/m2 illetéket kötelesek befizetni a 
szervezőknek. 

A vásárra a jelentkezési lap kitöltésével lehet je-
lentkezni. Az érdeklődők a kötelező okmányok be-
nyújtásával együtt legkésőbb 2018. augusztus 7-ig 
jelentkezhetnek. Határidőn túli, illetve kötelező 
dokumentumok nélküli jelentkezéseket nem foga-
dunk el. A szervezők, tekintettel a rendelkezésre 
álló területek nagyságára, fenntartják a vásáron 
résztvevő árusok kiválasztásának és elhelyezésé-
nek jogát.

A jelentkezési lap és a kötelező mellékletek lis-
tája megtalálható a  www.filakovo.sk vagy a  www.
kultura.filakovo.sk oldalon. A kitöltött jelentkezési 
lapokat a kötelező mellékletekkel együtt kérjük a 
következő címre postázni: Mestské kultúrne stre-
disko, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo vagy 
elektronikusan elküldeni az msks@filakovo.sk 
címre. Bővebb információk a +421 950 689 610-es 
telefonszámon.

VMK

Agócs polgármester és Sólymos miniszter,

FOTÓK - Schnelczer Zoltán

Találkozó a pedagógusokkal. FOTÓ - Schnelczer Zoltán
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Önt is várhatja egy  
ingyenjegy
Fülek Város értesíti polgárait, hogy akiknek 2018. 

június 30. napjához nem lesz adó- és egyéb il-
letékhátralékuk a  várossal szemben, érdeklődés 
esetén háztartásuk valamelyik felnőtt tagja 1 db in-
gyenjegyet vehet át a Palóc Napok és Városnapok 
háromnapos fesztiválja keretén belül augusztus 
10-én, pénteken megvaósuló koncertekre, ami-
kor is a MODUS Memory és a BON BON lép 
színpadra. Az ingyenjegyek kiadása július 23-tól 
augusztus 9-ig tart a Városi Hivatal ügyfélfogadó 
központjában. Az igénylők személyi igazolvány 
felmutatása ellenében vehetik át a belépőjegyet.
Fülek Város ily módon is szeretné megköszönni polgárai-
nak, hogy teljesítik kötelezettségeiket a várossal szemben.

VH

A  közkedvelt, 
régi jó parki 

körhinta meg-
menekül. Ere-
detileg a  gyer-
m e k j á t s z ó t é r 
nyári felújítása 
során eltávolí-
tották volna, mivel nem felel meg a biztonsági szab-
ványoknak. Végül azonban a  városvezetés talált 
olyan adminisztratív és műszaki megoldást, hogy 
a körhintát megőrizhessék. „Láttuk azt a  sok reakci-
ót, melyekben az emberek mély sajnálatukat fejezték ki, 
és azt szerették volna, hogy a körhinta maradjon. Ezért 
úgy döntöttünk, hogy beleinvesztálunk, és megteszünk 
mindent a megmentéséért“ – támasztotta alá Agócs 
Attila polgármester. Elmondása szerint felújítják, 
az alsó részére pedig felszerelnek egy forgó koron-
got, amely a sérülések megelőzésére szolgál a gyer-
mekek esetleges kiesése esetén. „Így megfelel majd a 
szabványoknak, és az emberek a továbbiakban is örömü-
ket lelhetik benne“ – zárta szavait.

kk, ford. fp

Megmentik a körhintát!

Megmenekül az eredeti városi erődítmény több 
mint háromszáz éves bástyája. Az INTER-

REG határon átnyúló projektnek köszönhetően 
új küldetése lesz. Információs pontként fogja szol-
gálni a  turistákat, és a  létesítendő parkoló őrének 
munkahelye is lesz. A felújításoknak köszönhetően 
elkerüli „ikertestvére“ sorsát, melyet a  szocialista 
korszakban lebontottak.

Az erődítmény utolsó bástyája
A  Bástya utcai építmény a 17. századi eredeti vá-
rosi erődítmény része volt. Egészen a 20. századig 
két ilyen bástya volt a városban. Az egyik közülük 
a templom közelében állt, és a részleges átépítését 
követően gazdasági épületként szolgált. Agócs At-
tila polgármester szerint a múlt rendszerben mind-
kettőt mint gabona-, illetve szénatárolót használták. 

„Ezt bizonyítja a vár alatti bástya tetőnyílása, ami másod-
lagos jelenség, és tervezzük az eltávolítását.“ A templom 
melletti bástya a 60-as években a posta építésének 
áldozata lett. „Ezért is olyan fontos, hogy a  vár alatti 
bástya megmaradjon“ – tette hozzá.

A több mint háromszáz éves bástyának új küldetése lesz
A turistákat fogja szolgálni
Az INTERREG határon átnyúló projekten belül, 
amelyből a város csaknem egymillió euróval része-
sedett, szeretnék a bástya eredeti kinézetét visszaál-
lítani. A felújítást régészeti feltárás előzi meg, mely-
nek már júliusban kezdetét kellene vennie. „Ennek 
köszönhetően megbizonyosodhatunk róla, hogy miként is 
nézett ki eredetileg a bástya. Értékes leletekkel is számo-
lunk, lehet, hogy rábukkanunk az eredeti városfalak vagy 
valamilyen emberi hajlékok maradványaira is“ – mond-
ta a polgármester. 

A feltárást követően megkezdődik a tornyocska 
felújítása. Az azt megelőző feltárással együtt több 
mint 72 ezer euróba fog kerülni. A projekt szerint 
információs pont lesz benne kialakítva a  turisták 
részére. Munkahelyül fog szolgálni a projekten be-
lül a vár alatt kiépített új parkoló őrének is. A láto-
gatókat a bástyában modern információs terminál 
fogadja, mely által bőséges információhoz jutnak 
a  vár és a  város, valamint a  környék kulturális 
öröksége felől.

A  bástya ez idáig évtizedeken át kihasználat-

lan volt, illegális 
szemétleraka tok 
voltak benne, és 
az állaga foko-
zatosan romlott. 
A  polgármester 
szerint a  projekt-
nek köszönhető-
en a   jövőben az 
ilyen jelenségek 
m e g e l ő z h e t ő k 
lesznek. „Azzal 
számolunk, hogy 
a  beruházásunkat 
követően ebben 
a városrészben további magánvállalkozások indulnak. Bí-
zunk benne, hogy visszatér az élet a város ezen részébe, és 
ezáltal Fülek újabb funkcionális urbanisztikai térelemmel 
bővül“ – fejezte be mondandóját.

Kovácsová Klaudia 
Fordította: fp

Nyári táborok Füleken
2018. július 2–6. Iskola Utcai Alapiskola Nyári napközis tábor
2018. július 3–6. 47. sz II. Koháry István Cserkészcsapat Nyári cserkésztábor
2018. július 2–8. Füleki Farkasok PT Füleki Farkasok nyári tábora
2018. július 2–13. II. Koháry István Alapiskola Nyári napközis tábor
2018. július 23–27. Matica slovenská Háza Matica-tábor
2018. július 30 – augusztus 3. Novohrad - Nógrád Geopark Nyári tábor

Fülek önkormányzata egy újabb határon átnyú-
ló pályázatba kapcsolódott be, amely ezúttal 

a  munkanélküliség csökkentésére irányul. Ameny-
nyiben sikeresen zárul, a  városba közel két millió 
euró érkezik. A  projekt eredményeként Füleken 
mindenekelőtt egy új ipari csarnok felépítése, vala-
mint a város ipari zónájának fokozatos revitalizáci-
ója várható.

Határon átnyúló gazdasági együttműködés
Az INTERREG határon átnyúló projekt a  határ 
szlovák és magyar oldalán megvalósítható területi 
foglalkoztatottsági akciótervek kialakítására irá-
nyul. A teljes határvidék kilenc pályázati szándékkal 
állt elő. Közülük három Besztercebánya és a magyar 
Nógrád megye határ menti területeit célozza meg. 
Abból kettő a két országot összekötő ipolyhídvégi és 
ipolyvarbói híd megépítését érinti. „A harmadik a mi 
projektünk. A célja egy gazdasági együttműködési tengely 
kialakítása a  Hatvantól Losoncig, illetve esetenként Zó-
lyomig terjedő területeken. Eme korridor kialakítását az 
R2-es gyorsforgalmi utunk és a magyar M3-as autópálya 
lenne hivatott biztosítani“ – magyarázta Agócs Attila, 
a  projekt szlovák oldalának vezető partnereként 
szereplő Fülek polgármestere. „Meg akarjuk erősíteni 
a  régióban működő transznacionális társaságok, amilyen 
például a hatvani Bosch és továbbiak, szállítói környezetét.“ 

Új csarnok és több tíz munkahely
A teljes projekt költségvetése a polgármester szavai 
szerint megközelítőleg 5,9 millió euró, abból 4,4 
millió az európai támogatás, a  feltételezett állami 

Közel kétmilliós támogatásra pályázik a város.  
Célja a munkanélküliség csökkentése

támogatás pedig hozzávetőleg 287 ezer euróra 
tehető. „De nem egy projektről van szó. Az akciótervek 
a  határ két oldaláról kialakított párok hét projektjéről 
szólnak.“ Ezen belül Fülek város megközelítőleg két 
millió euró értékű projekttel vesz részt, melyből az 
európai és az állami támogatás összege 85 százalék-
nak felel meg, a maradék a város társfinanszírozása 
alá esik. „Az ipari barnamezők, ún. brownfieldek, revita-
lizálásának megkezdését tűztük ki célul az ipari zónánkon 
belül. A  néhai Kovosmalt kihasználatlan és elhanyagolt 
részeiről van szó“ – magyarázta a polgármester, hoz-
zátéve, hogy a város egy-két hektárnyi ipari terüle-
tet szándékszik vásárolni, amelyen egy kisebb ipari 
csarnokot tervez felépíteni. „Egy beruházót szeretnénk 
idecsalogatni, aki több tíz embert alkalmazna a városban. 
A csarnok bérleti díjából aztán hozzáfognánk az adott terü-
leten található többi épület fokozatos felújításához“ – fűzte 
hozzá. 

Jelenleg a  zónán belüli  területek közül próbálják 
kiválasztani a megfelelőt. „Amint kiválasztjuk a konk-
rét területet, hozzáfogunk a  tervkészítéshez.“ Hozzátette, 
hogy a  komplex projektbe további aktivitások, va-
lamint a partnerek „soft“ projektjei is, mint például 
átképző tanfolyamok, a  tartósan munkanélküliek 
munkapiaci integrálásából származó tapasztala-
tok cseréje, stb. is beletartoznak. „Valóban egy átfogó, 
egyértelműen a  régión belüli munkanélküliség csökken-
tésére irányuló projekt ez“ – tette hozzá. A részletesen 
szétdolgozott pályázati kérelmet a  város ez év vé-
géig tervezi benyújtani. „A megvalósítása a 2019-es és 
2020-as évben várható“ – zárta szavait.

Kovácsová Klaudia, fordította: fp 

FOTÓ - kk

A bástya. FOTÓ - kk
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Júniusban új lakók költöztek a  helyi Művészeti 
Alapiskola környezetébe. Az iskola fiatal tehetsé-

gei a Füleki  Szakközépiskola diákjainak közremű-
ködésével Festett állatkertet hoztak létre az épület 
előtti területen, így a tanulókat és a járókelőket cica, 
kakas, mókus és más vidám állatok várják. 

A kültéri kiállítást június 6-án adták át, és remél-
hetőleg tartósan a  zeneiskola épülete előtt marad. 

„Mivel a  volt adóhivatal épületébe költöztünk, szerettük 
volna, ha a számunkra új épület környéke az iskola lég-
körét tükrözné, nem pedig egy volt hivatalét“ – mondta 
Ardamica Zorán, a zeneiskola igazgatója.  

A  tarka kiállítás a szakközépiskolát és a  zeneis-
kolát látogató diákok közös munkájának eredmé-
nye, melyet Bialová Jana és Végh Beáta vezetett. 

„Ezúton is szeretném megköszönni a középiskola vezetősé-
gének és tanulóinak a segítséget a projekt megvalósításá-
ban, akik nemcsak alapanyagot adtak a tervünkhöz, ha-
nem segítettek például olyan munkák elvégzésében, mint 
a  fűrészelés, amit a mi diákjaink még nem végezhetnek“ 

Festett állatkert díszíti az iskola környékét

– tette hozzá az igazgató. 
„Az emberek még mindig az iskolánkba jártak leadni az 

adóbevallásukat“ – erősítette meg a  projekt létrejöt-
tének fő okát Bialová Jana. Elmondása szerint a fa-
szobrok elkészítése viszonylag egyszerű folyamat 
volt. „Mi megalkottuk a  vázlatot, amely alapján a  kö-
zépiskolások a szobrokat olyan módon kivitelezték, hogy 
technikailag használhatóak és egyben időtállóak legyenek. 
Később a gyerekekkel megfestettük és lelakkoztuk őket“ – 
mondta Bialová.

A  zeneiskola igazgatója elmondta, hogy a  Fes-
tett állatkert átadása az első eseménye volt annak 
a  programsorozatnak, amelyet az iskola alapítá-
sának 65. évfordulójára rendeznek. „Ilyen jelentős 
évfordulókat általában egy nagyobb horderejű rendez-
vénnyel szokás ünnepelni, mi azonban – ahogy lehető-
ségeink engedik – másképp tervezzük. Több koncerttel, 
zenei fellépéssel és alkotóműhellyel készülünk, melyek az 
év második felében kerülnek megrendezésre“ – mondta 
végezetül.

Kovácsová Klaudia
Fordította: kp 

FOTÓK - Schnelczer Zoltán

Viszonylag sokan hangoztatták véleményü-
ket a  városi park különböző részeiben nagy-

számban elhelyezett padokat illetően a  közterület 
néhány évvel ezelőtti felújítását követően. A  meg-
valósult pályázat szerint összesen 268 pad készült, 
azonban a pályázati futamidőt követő öt éven belül 
ezt a mennyiséget nem lehetett csökkenteni.

A  múlt év őszén a város és a  Közhasznú Szol-
gáltatások (VPS) vezetősége elrendelte mintegy 60 
darab pad áthelyezését a város különbőző részeire, 
követve a polgárok erre vonatkozó igényeit. Tóth 
Tibor, a  szervezet igazgatója elmondása szerint 
4 darab már áthelyezésre került a  Május 1. utcá-
ba, 4 db a Filbyt közelében lévő játszótérre és 2 db 
annak  bejáratához, további 4-et a  Nefelejcs n. sz.   
épületében, egyet pedig a Püspöki úton lévő kínai 
bolt előtt helyeztek el. Kettőt a Vasúti utcában lévő 
lakóháziak igényeltek, míg a  legtöbb – szám sze-
rint 7 pad – a templom elé került, ahová, hasonlóan, 
mint a kínai bolt közelébe és a játszótérre, egyben 
két szemetes kosarat is helyeztek. További padok 
és szemétgyűjtők kerülnek még a  VMK előtt lévő 
Szabadság térre, valamint több mint 30 pad már el 
van készítve a potenciális érdeklődőknek. „Még az 
ősszel értesítettük a nyilvánosságot, a lakótömbök kezelőit 
és a  szervezeteket, hogy kérvényezhetik a  padok lakóhá-
zak előtti, vagy közterületeken – játszótereken, udvarokon, 
stb. – való elhelyezését. Amennyiben a  lakószomszédok 
megegyeznek, a lakásfenntartóknál megtalálják a padok 
elhelyezésére vonatkozó kérvény nyomtatványát, amelyet 

Megkezdődött a városi parkban lévő 
padok áthelyezése 

szükséges kitölteni. A lakótömbök esetében feltétel a tulaj-
donosok, illetve bérlők többségének beleegyezése“ – ismer-
tette az igazgató úr, és hozzátette, hogy a kérvény 
megtalálható a Közhasznú Szolgál tatások (VPS) 
honlapján is. „A kitöltött és aláírással igazolt kérvényt 
szervezetünkhöz kell eljuttatni“.  

A padok és szemétgyűjtő kosarak mellett új hely-
re kerültek a kerékpárállványok is – az Ifjúság ut-
cai játszóteret határoló utcákra és a  templom elé. 
Elmondása szerint további padok és szeméttárolók 
létesülnek majd az új multifunkciós sportpályánál, 
amely a gimnázium épülete mögött kerül kiépítésre, 
valamint a  meglévő játszótereken. „A  gránittömbök 
sorsáról, illetve azok parkban lévő darabszámának csök-
kéntéséről és további célszerű felhasználásáról még nem 
született döntés“ – zárta szavait. 

Ciferová Iveta 
Fordította: dp

A legtöbb pad a templom elé került. FOTÓ - kk

Az egyedi, hátáron átnyúló Novohrad-Nóg-
rád Geopark már több éve bekapcsolódik az 

Európai Geoparkok Hete című rendezvényso-
rozatba. A  Geopark térségének terjedelme miatt, 
valamint a  sok támogatónak köszönhetően im-
már két hétre bővült a rendezvény időtartama. A 
szlovákiai  programot a  május végi Korlát–Vár-
gede–Ajnácskő útvonalat bejáró gyalogtúra nyi-
totta meg – idegenvezető kíséretében –, valamint 
az óvodások és a  helyi alapiskolák kilencedik 
osztályos tanulóinak kirándulása Ipolytarnócon, 
melyre június 12-én került sor. Az iskolások kü-
lönféle foglalkozásokon és versenyeken vehet-
tek részt. A  gyermekek továbbá ellátogathattak 
a Pogányvárba, a Gömöralmágyi-víztározóhoz és 
a  Mucsényi-barlangba. Közkedveltek a  művelt-
ségi vetélkedők és a  képzőművészeti versenyek 
is. Áprilisban lett meghirdetve a  legszebb „Aján-
dék a  Geoparknak“ című művészeti verseny, mely-
nek központi témája a gomba volt. A gyermekek 
képeket készíthettek trikókra és vászontáskákra, 
festményt és fotókat naptárba. A  szervezők sze-
rint ismét nagy érdeklődést mutattak a feladatok 
iránt, a több mint 80 beérkezett alkotás közül né-
hány különösen érdekes volt. A született munkák-
ból összeállított kiállítás megnyitójára, és a  ver-
seny eredményeinek kihirdetésére június 7-én, az 
NTIC termeiben (a füleki vár alatt) került sor.

Az amatőr és professzionális fotósok részé-
re szervezett vezetett gyalogtúrákat is nagy 
érdeklődés övezi, melyek a  háromnapos Medvesi 
Fotós Maraton nevű rendezvény keretein belül, egy 
széles területen zajlottak, Salgótarjántól egészen 
Ajnácskő és Vecseklő falvakig. Túrák kora haj-
nalban és éjszaka, korabeli kézművesek mun-
káinak bemutatója, korabeli ételek elkészítése, 
történelmi viseletek és attraktív hőlégballonos 
sétarepülés – mindezt a  szervezők azért készí-
tették, hogy a  résztvevők minél több csodálatos, 
nem mindennapi felvételt készíthessenek. Június 
végéig adhatta le a  közel ötven versenyző a  leg-
sikerültebb munkákat, az eredményhirdetésre 
idén ősszel kerül sor, a nyertesek alkotásait pedig 
2019 januárjában tekinthetik meg az érdeklődők 
a  Füleki Vármúzeumban. Puntigán József, a  No-
vohrad – Nógrád Geopark füleki irodájának ve-
zetője az idei rendezvény margójára megjegyez-
te: „Igaz, hogy ez évben a hőlégballonos sétarepülésnek 
nem kedvezett úgy az időjárás, ahogyan szerettük volna, 
ennek ellenére pénteken és vasárnap sikerült őket meg-
valósítani Sőregen és a  Medvesalján. Annak ellenére, 
hogy egy anyagilag megterhelő szórakozásról van szó, 
nagy volt az erdeklődés a  repülések iránt, mely sokak 
számára feledhetetlen élmény volt, épp ezért a  jövőben 
is terevezünk sétarepüléseket, nemcsak a Medvesi Fotós 
Maraton ideje alatt.“

Az Európai Geoparkok Hetét 14 szervezet 
számos munkatársa készítette elő a  geopark 
mindkét területén. Önkéntesek százainak tarto-
zunk köszönettel az idejükért, energiájukért és 
lelkesedésükért, mellyel nagyban hozzájárultak 
a rendezvény sikeréhez. A szervezők továbbá kö-
szönetet mondanak a Szlovák Környezetvédelmi 
Ügynökségnek és a Cseres-hegység Tájvédelmi 
Körzetnek a rendezvénynél nyújtott segítségükért, 
mely támogatásra minden évben számíthatnak.

Ciferová Iveta
Fordította: dp

Az  Európai Geoparkok 
Hete térségünkben is zajlik
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2018 júliusában

8. 3-ig  

„Hazavár-lakk“ – Egy katona emlékei 
Schnelczer Z. gyűjteményéből származó fotókiállítás. 
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

9. 9-ig 

A „Gésa és szamuráj“ c. kiállítás
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Nemzeti Múzeum – Náprstek Múzeum (Prága)

 7. 2 – 15

Előadással egybekötött táncszínházi workshop
Főpróba: július 11., premier: július 12.
Helyszín: füleki várudvar
Szervező: Slnienko PT
Társszervezők: Füleki Vármúzeum, Fülek Város, losonci Matica 
slovenská Háza, Művészeti Alapiskola Rimaszombat

7. 5 – 7.

UDVart 2018 – kulturális–könnyűzenei fesztivál
Alkotóműhelyek, irodalmi programok, közéleti beszélgetések, kon-
certek, gyermek- és egyéb kísérőprogramok
Fellépők, szereplők: VEISZER ALINDA (HU), JÁN BENČÍK (SK), 
CSÍK János és a Mezzo zeneakar (HU), Hajni és a Fiúk (SK), Zsák-
baMacska (HU), CIRCUS BROTHERS (CZ), Pázsit (SK), SZEDER 
(HU) és mások.
Helyszín: A Városi Honismereti Múzeum udvara
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Társszervező: Füleki Vármúzeum
Támogató: Kisebbségi Kulturális Alap, Nemzeti Kulturális Alap

7. 16 – 8. 3.

Angol nyelvtanfolyam
Helyszín: Városi Könyvtár, Fő u. 14
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Társszervezők: Learning Enterprises Alapítvány, Diákhálózat, FVM

Törökök a várban! 
Így hangzott az 

ez évi, június 16-án és 
17-én immár tizenki-
lencedik alkalommal 
megrendezett Füleki 
Várjátékok szlogenje. 
Az aktuális évfolyam 
programját a  szer-
vezők kifejezetten 
a  törököknek és az 
oszmán kultúrának 
szentelték. „Bemutat-
tuk a mindennapi életüket, kézműiparukat, 
és hadi kultúrájukat. Azért döntöttünk 
így, hogy színesebbé tegyük a várjátékok 
programját, amely minden évben hasonló“ 

– mondta a  Vármúzeum igazgatónő-
je, Titton Viktória. A  nézők vonzó-
nak találták a témát, a rendezvényen 
megközelítőleg 1450-en vettek részt.

Ahogy azt már megszoktuk, most 
sem hiányzott a  kézműves vásár, 
a  korabeli ételek kóstolója, voltak 
harci bemutatók és török tábor, vala-
mint egyéb vonzó aktivitások. A vár-
játékok elengedhetetlen részét képe-

Megint török kézen volt a vár

zi már évek óta a  Defensores helyi 
történelmi csoport is. „Ma a 16. és 17. 
század konyhájával mutatkoztunk be itt. 
Malacsültet készítettünk a  látogatóknak 
és a fellépőknek. Nem hiányzott a főtt hús, 
sem a belsőségek, tepertő, ropogós sertés-
bőrke snack, aszalt barackkal, szilvával és 
gombával töltött hústekercs, borban vagy 
barna sörben sült hús“ – sorolta a  cso-
port elnöke, Kasza Patrik. 

A  szombati program vasárnap 
a Nógrád Íjásza címért és A Füleki Vár 
Védője rangért folytatott Nemzetközi 
Történelmi Íjászversennyel folyta-
tódott, mely fölött a védnökséget ez 
évben már a Füleki Farkasok PT vet-
te át. A versenyen 133 íjász vett részt. 
A  kitüntető címet és rangot végül 
a  magyarországi Terman Szilárdnak 
sikerült megszereznie. „Örülünk, hogy 
ezen a  versenyen évről évre többen vesz-
nek részt. Ez az évfolyam ismét sikeresen 
zárult, és örömmel állunk a következő év 
elébe“ – zárta szavaival Kakuk Zoltán, 
a Füleki Farkasok PT tagja.

Kovácsová Klaudia
fordította: fp

Koncertek, kreatív programok, 
közélet, művészet, kultúra – 

mindez a 2018-as UDVart fesztiválon 
július 5-től 7-ig Füleken, a Városi Ho-
nismereti Múzeum udvarán. A FOLT 
Művészeti Műhelynek is köszönhe-
tően újra lesznek workshopok, alko-
tóműhelyek. A programot kiállítások 
és vetítések gazdagítják – az esti fény-
festéssel Földi Péter, Kossuth-díjas 
festőművész egyedi stílusú alkotásai 
jelennek majd meg az épületeken. 

A fesztivál idei témája az elfogadás 
és a nyitottság. Szó lesz a  kulturális, 
etnikai és nemzetiségi sokszínűségről 
(Pestré Slovensko – Színes Szlovákia), 
a  magyar-szlovák cseregyerek-prog-
ramról (Confident Generation), el-
látogat hozzánk VEISZER ALINDA, 
Prima Primissima díjas  újságíró és 
JÁN BENČÍK blogger és polgári ak-
tivista. A LiteraTúra program kereté-
ben a Fiatal Írók Szövetsége képviseli 
a zenével és vetítéssel, felolvasással és 

UDVart: július 5–7. könyvbemutatóval fűszerezett irodal-
mat. A  slam poetry rajongói az idén 
szlovák-magyar slam párbaj tanúi is 
lehetnek. Ismét lesz esti mozi a hársfa 
alatt, s megújult formában működik 
majd a chill sátor is a lazulni vágyók-
nak. A kézműves sör, mászófal, csocsó, 
könyvsátor és gyerekprogram mellett 
újdonságként megjelenik a társas-
játék-sátor. A  világzenei, cross-over 
koncerteken CSÍK János és a Mezzo 
zenekar, a Hajni és a  Fiúk, a  Pázsit, 
a  ZságbaMacska, a Circus Brothers 
és a  SZEDER lép színpadra. A  ren-
dezvény szervezője a  Füleki Városi 
Művelődési Központ, társszervezője 
a  Füleki Vármúzeum. Az UDVart 
2018 a  Kisebbségi Kulturális Alap, 
valamint a  Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg. Bővebb 
információk és on-line jegyvásárlás 
a  www.kultura.filakovo.sk vagy a 
www.udvartfestival.com honlapon, 
illetve a facebookon.

Illés Kósik Andrea, 
a VMK igazgatónője

Várjátékok. FOTÓK - kk

Sikeres volt a Városi Gyermeknap

A rendezvény június 2-án került megrendezésre a Városi parkban, melynek több mint 1 000 látogatója volt. Bár a tűzoltóbemutató 
idén elmaradt, volt kutyakiképző-bemutató (Járási Rendőrkapitányság – Losonc, Körzeti Rendőrkapitányság – Fülek) és a látogatók 
megnézhették közelről a rendőr-és tűzoltóautót (Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület) és azok felszerelését  is.

Idén is bekapcsolódtak a helyi óvodák és alapiskolák, valamint 
a városi intézmények (Közösségi Központ, Matica slovenská 
Háza), akik különféle ügyességi játékokkal készültek a gyere-
keknek.

Nem maradtak el a színpadi produkciók sem. Három gyerekszínház (MeseFigurák, Paramisi Társulat, Divadlo Portál), hazai (Hot 
Steps, Hot Steps Mini, Mona Balett) és külföldi (Mona Deja-vu) tánccsoportok szórakoztatták a nézőket. A rendezvény további 
programjait – íjászat (Füleki Farkasok), gyerekmotoroztatás (Filleck Knights), Ringató (Csemadok Füleki Alapszervezet), arcfestés, 
ugrálóvár, körhinták – vásár egészítette ki.

kp

A fő szervező Füleki Városi Művelődési Központ partnerei  
a Közhasznú Szolgáltatások és Fülek Város voltak.



Füleki Hírlap6 O K T A T Á S

Idén immáron 8. alkalommal került sor a II. Ko-
háry   István Alapiskola által szervezett Családi 

napra. S bár kora reggel borús, felhős volt az égbolt, 
mire kapunyitásra került sor, kisütött a napocska is. 
Várakozásunknak megfelelően jöttek is szép szám-
mal a szülők és gyerekek, nagymamák és nagypapák 
az unokáikkal. 

Az iskola udvarán megrendezett akción nem hi-
ányozhattak a hagyományos foglalkozások, mint 
a falmászás, lövészet, lovaglás, körhinta, arcfestés, 
ökojátékok, a kisebbeknek ugrálóvár, trambulin, 
meseelőadás és énekes daltanulás. Bemutatko-
zott az iskolánk mellett működő Szederinke nép- 
tánccsoport is. Mivel az idei családi nap a sport 
jegyében zajlott, ezért nagyon örültünk a Füleki 
Farkasok íjászbemutatójának, nagy sikert aratott 
az élő csocsópálya, illetve Szabados Ádám freestyle 
bemutatója. A lányoknak zóna edzést tartott Ács 
Klári, salgótarjáni edző. Az erős férfiak számára 
pedig fekvenyomó verseny és szkanderbajnokság 

Családi nap a „Koháryban“
volt meghirdetve. Nem hiányozhatott a program-
ból a Gyümölcskereső játék, a Fehér Mátyás által 
szponzorált Mediacity verseny és a tombola sem. 
Déltájban elkészült a finom gulyás, pacal, sült hurka 
és kolbász, melyet iskolánk szakácsnői készítettek 
a tisztelt vendégseregnek. A vidám és eseménydús 
nap egy medencés fürdőzéssel ért véget. A részt-
vevők (közel 900 fő) elégedetten, élmények soka-
ságával térhettek haza. Nagy öröm volt számunk-
ra, hogy sok óvodás is eljött a Családi napunkra. 
Bízunk benne, hogy hamarosan iskolánk diákjai 
lesznek. 

Köszönet illeti minden kedves kollégámat, 
szponzorainkat, és természetesen a szülőket,  akik 
nélkül nem sikerülhetett volna ez a nap. Bízunk 
benne, hogy jövőre ugyanilyen lelkesedéssel vesz-
nek részt ezen a  rendezvényen, hiszen célunk – 
hogy egy tartalmas napot töltsünk együtt – az idén 
is megvalósult!

Ferenc Izolda, pedagógus, II. Koháry I. AI

A Füleki Városi Művelődési Központ a Learning 
Enterprises Alapítvánnyal és a Diákhálózattal 

együttműködve harmadik alkalommal indít ingye-
nes angol nyelvtanfolyamot amerikai lektor veze-
tésével 2018. július 16-tól augusztus 3-ig Füleken, 
a Városi Könyvtárban (a Vigadó épületében, a Fő 
utcán). A háromhetes tanfolyam lektora Julianna 
Kiley lesz az Egyesült Államokból, aki naponta né-
hány órát tanít majd több csoportban, korosztályok 
szerint, az óvodásoktól egészen a felnőttekig. 

A tanítási órákon kívül oktató és tanítványai kö-
tetlen beszélgetéseken ismerkedhetnek meg egymás 
kultúrájával, hagyományaival, szokásaival, ezért a 
tanfolyam ideje alatt az oktatót városnézésre, ki-
rándulásra, ebédre, vacsorára is meg lehet hívni, 
így még több alkalom nyílik az angol nyelvű kom-
munikációra. A tanfolyam a résztvevők számára 
ingyenes. Az érdeklődők 2018. július 12-ig jelent-
kezhetnek a VMK-ban (személyesen a Püspöki út 
4. sz. alatt, a Vállalkozói inkubátor épületében), te-
lefonon (0950 689 610), e-mailben (msks@filakovo.
sk) vagy a VMK facebook oldalán. Az első találko-
zóra a lektorral július 16-án, 9.00 órakor kerül sor 
a Város Könyvtárban.

Mgr. Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatója 

Ingyenes angol 
nyelvtanfolyam

A  füleki szakközépiskolában a  következő két 
évben több mint 1 millió eurós beruházás va-

lósul meg. A  támogatás az Integrált Regionális 
Operatív Program (IROP) sikeres pályázata és 
a régiófejlesztési hozzájárulás révén érkezik Fülek-
re. Ennek köszönhetően az iskola új, korszerűbb 
eszközökhöz jut, valamint egy gyakorlóközpontot 
hoz létre. 

Az első sikeres pályázat az IROP keretén belül 
megvalósuló, a szakképzéshez szükséges anyagi és 
műszaki felszereltség korszerűsítésére és minőség-
fokozására irányuló beadvány volt. Célja az iskola 
felszereltségének és a  gyakorlati oktatás feltételei-
nek minőségbeli javítása. „Egyúttal javul a szakképzés 
minősége is. A  tanulók lehetőséget kapnak gyakorlati 
készségeik fejlesztésére, követve a  munkaerőpiac elvárá-
sait, de a felnőttképzés minősége is javul, ami által egyben 
beteljesül a pályázati program alapvető küldetése“ – tu-
datta Varga Attila, az iskola igazgatója. 

Elmondása szerint az első eredmények már ez év 
őszén láthatóak lesznek, amelyek főként a gyakor-
lati oktatás gépészeti műhelyeinek jelentős felújítá-
sát érintik. „A fejlesztés keretén belül megújul a gépállo-
mány is, valamint korszerűbb lesz az anyagi és műszaki 
felszereltség“ – tette hozzá azzal, hogy a szaktanter-
mek a legmodernebb didaktikai technikával lesznek 
ellátva, a gépészet, az elektrotechnika, az automati-
záció, a sűrített levegő felhasználása és a hidraulika 
területén. 

A füleki szakközépiskolában több mint 
egymillió eurós fejlesztés valósul meg

Az említett pályázaton kívül az iskola a  régió-
fejlesztési hozzájárulás sikeres kérvényezője is volt, 
melynek segítségével egy gyakorlóközpont jön itt 
létre a  keresett szakirányzatok részére. „A munka-
ügyi hivatal nyilvános felmérése szerint a járásban a kö-
vetkező szakterületeken hiányzik a képesített munkaerő : 
CNC-gépész, lakatos, hegesztő, technológus, villanyszere-
lő, elektromechanikus, asztalos és karbantartó, valamint 
gyártógépsorok kezelője“. A  régiófejlesztési hozzájá-
rulásból bővül majd az asztalos-, az autószerelő- és 
a  fémmegmunkáló műhelyek felszereltsége. „Az is-
kolának lehetősége lesz a szociális vállalatokkal való szo-
ros együttműködésre azon álláskeresők átképzése, illetve 
iskoláztatása terén, akik a szükséges képesítéssel ezekben 
a  vállalatokban szeretnének elhelyezkedni. Az iskola 
emellett kétnyelvű képzést is kínál, ami térségünkben nél-
külözhetetlen követelmény“ – fűzte hozzá. 

A két projektnek köszönhetően 2020-ig egybevé-
ve mintegy 1,2 millió eurót terveznek beruházni az 
iskolában. „Bízunk benne, hogy a gyakorlati oktatás mű-
helyeinek korszerűsítésével és a szakképzés színvonalának 
emelésével fellendül  a  végzős alapiskolások érdeklődése 
intézményünk iránt, és minőségi oktatást tudunk nekik 
biztosítani. Az összes, általunk kínált szakirányzat igen 
keresett a  munkaerőpiacon, és mindemellett ösztöndíjas 
támogatás is igényelhető" – zárta le az igazgató.

Kovácsová Klaudia 
Fordította: dp

Kelet-Szlovákia metropoliszában, azaz Kassán, 
az Alejova Utcai Gimnáziumban immár 9. al-

kalommal került megrendezésre az RBA (Robotic-
ký Battle na Alejovej) elnevezésű országos robotika 
verseny, amelyre Szlovákia számos területéről ér-
keznek versenyzők alap- és középiskolákból egya-
ránt. A verseny 4 kategóriában zajlik: LEGO-Ra-
cing, Elektronika-Racing, Robotkihívás és Saját 
robotmodell. 

A Füleki Gimnázium Robotika szakkörének tag-
jai az idei versenyen is eredményesen szerepeltek: a 
távirányítós autó (Racing) kategóriában a Larimo-
res csapat (Gáspár András, Molnár Nikolasz, Szacs-
ko Adrian) az 1. helyen, míg a RoboBoss csapat 
(Barta   Márk Ádám, Juhász Attila, Pavko Adrian) 
a 2. helyen végzett, mivel a leggyorsabban teljesí-
tették az akadályokkal nehezített pályát. A Robot-
kihívás kategóriában a Larimores csapat a 3. helyet 
szerezte meg. Gratulálunk!

Szacsko Mónika, Füleki Gimnázium

Füleki gimnazisták újabb 
sikere a robotikában

Családi nap. FOTÓ - Gergely photo
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Az iskolaév közeledő végével minden intézmény 
igyekszik számot adni eredményeiről. Múlt 

hónapban a képzőművészeink eredményeiről tu-
dósítottuk az olvasókat, most a zenészek vannak 
soron. Megemlítendő azonban a viszonylag új, 
dráma tagozat is, amelyet Liana Oláhová (tanítója 
Mgr. Anton Oláh) képviselt országos szinten ere-
deti szlovák mű előadásával a Timravina studnička 
XXI. évfolyamán. A járási fordulóban 1., a novem-
beri országosban pedig 2. helyezett lett kategóriá-
jában.

A zenei tanszak szintén novemberben kezdte 
a versenyzést, mindjárt országos szinten: A lévai 
Kadosa Pál Zongoraversenyen Tóth Ágnes diákjai 
e helyezéseket szerezték meg: Petra Olšiaková (2. 
kat.) oklevelet kapott, Danyi Adél az 1. kategória 3. 
helyezettje, Simon Zoltán az 5. kat. abszolút győz-
tese. Róluk alább még olvashatnak. Márciusban – 
ugyancsak nemzetközi szinten – ismét a zongoris-
ták képviselték iskolánkat, mégpedig a salgótarjáni 
Váczi Gyuláról elnevezett megmérettetésen. Kenye-
reš Zsuzsanna tanulója, Fehér Emma dicséretben 
részesült. A Katarína Švoňavská tanította Illés 
Panka nívódíjat kapott. Petra Olšiaková és Bar-
bara Botošová dicséretet, Simon Zoltán nívódíjat, 
Danyi Adél és Nagy Ferenc pedig kiemelt nívódíjat 
hozhatott haza. Pedagógusuk, Tóth Ágnes munká-
ját is elismerték egy különdíjjal.

A Fiatal Művészek Pódiuma (PMU) többkörös, 
régiókon átívelő, az egyes hangszerek számára 
szervezett versenysorozat. A PMU harmonikaver-
senyére idén Füleken került sor (igen, a szervezést 
és lebonyolítást is a mi iskolánk végezte). Jakab 
Géza mindkét diákja, Földi Ádám és Nagy Domi-
nik arany sávos lett. Utóbbi a verseny fődíját is 
megkapta. Kobela Patrik énekesei Poltáron méret-
tettek meg, Linda Vargová az ezüst, Liana Oláho-
vá az arany sávba jutott be. A PMU zongoristái két 
helyen versengtek. Nagykürtösön heten is ringbe 
(zongoraszékbe) szálltak, eredményeik: Emma 
Nyáriová bronz sáv Bodor Angelika vezetésével. 
Fehér Emma és Marianna Lázárová ezüst sáv, Lu-
cia Drugdová bronz sáv - ők Kenyereš Zsuzsanna 
diákjai. Ezüst sávba került Illés Panka, aki Katarí-
na Švoňavskánál tanul. Tóth Ágnes mentoráltjai is 
kiválóan végeztek. Petra Olšiaková és Danyi Adél 
sávja aranyat ér, miközben Adél a zsűri külön di-
cséretét is kiérdemelte. Mindezek tetejébe még a 

A Füleki Művészeti Alapiskola irodalom—dráma 
és zenei tagozatának sikerei

fődíjat is megkapta.
Rőcén folytatódott a zongoristák sikere. Bodor 

Angelika diákjai: Tomáš Balog ezüst sávosként 
végzett, Hangonyi Kitti pedig bronz sávosként. Ke-
nyereš Zsuzsanna Doriána Horčíkovája ezüstöt 
kapott. Ugyanide sorolták Barbora Botošovát, vi-
szont aranyat nyert Simon Zoltán és Nagy Ferenc 

– Tóth Ágnes tanulói. Nagy Ferenc persze a fődíjat 
is elvitte.
2018-ban tehát 3 tanulónk, Danyi Adél, Dominik 
Nagy és Nagy Ferenc lett fődíjas a Fiatal Művészek 
Pódiuma zenei versenyein, ráadásul egyéb elisme-
rések mellett, mint pl. az arany sávos minősítés. Ez 
egyáltalán nem sztenderd teljesítmény részükről, 
sem oktatóik részéről.

A május 4-i, Kékkő várában zajló Győztesek 
Hangversenyére azonban további 3 diákunkat is 
kiválasztották: Földi Ádámot ( Jakab G.), Liana 
Oláhovát (P. Kobela) és Simon Zoltánt (Tóth Á.). 
Így aztán a gálakoncert harmadát a Füleki Művé-
szeti Alapiskola adta.
Simon Zoltánt meghívták azon elit tízek közé, akik 
Pozsonyban a Prímás-palotában muzsikálnak 
majd a Művészeti Iskolák Győzteseinek Országos 
koncertjén.  

Május 18-án a Bozó Alexander vezette kvintett 
megnyerte a Gyetvai Arany Húr országos verseny-
szemlét. Szóló hegedűseink, Barbora Botošová és 
Bartolomej Bogdán pedig ugyanott ezüst sávban 
végeztek.

Igazgatóként nagyon büszke vagyok kitüntetett 
vagy eddig még nem kitüntetett, de mindenestre 
nem eléggé elismert pedagógusainkra és diákja-
inkra, hogy a pénzügyileg nehezebb időszakokban 
is ragyogó teljesítményt nyújtanak – nem csupán 
versenyeken, hanem koncerteken és számos füle-
ki, valamint régióbeli rendezvényen. Hiszem, hogy 
Fülek és a környező községek tudatosítják, mijük 
is van tulajdonképpen a Kertész utca 2a sz. alatt.

Egyszersmind köszönetet mondok a Szülői Ak-
tíva valamint a Mladý umelec PT-nek. Segítségük 
nélkül ugyanis anyagi fedezetet biztosítani a ren-
dezvényeknek és versenyeknek (melyek a peda-
gogógiai folyamatok szerves részét képezik, így 
nem jelentenek semmiféle luxust) egyszerűen lehe-
tetlen volna.

Dr. Ardamica Zorán

2018. május 15. különleges nap volt a füleki Dax-
ner utcai óvodában.  Olimpiai játékokat rendez-

tünk „Mozgással az egészségért” címmel 5–6 éves 
gyermekek részére. 

Meghívásunkat elfogadta a füleki Štúr utcai óvo-
da és a környék óvodái: Nagydaróc, Bozita, Csoma, 
Béna, Síd, Sávoly, Csákányháza és Fülekkovácsi. Az 
időjárás nem kedvezett nekünk, de a sportolástól 
nem vette el a kedvünket. A füleki papréti alapis-
kola tornatermében különböző sport- és ügyessé-
gi feladatok teljesítésében mérték össze erejüket, 
kitartásukat a gyerekek. Kipróbálták a rollerezést, 
alagútmászást, bukfencezést és különféle labdajáté-
kokat.  

A feladatok sikeres teljesítését éremmel, oklevél-
lel, és persze édességgel jutalmaztuk. A sportolókat 
a Daxner utcai óvodában finom ebéd várta. Kö-
szönjük a Szlovák Olimpiai Bizottság, a PRO GAU-
DIO PT és Fülek Város támogatását! 

                     Bc. Végh Éva, igazgatóhelyettes

Olimpiai játékok 
az óvodában

Június 12-én volt a VMK Mona Balett cso-
portjának évadzáró vizsgaelőadása. A kis ba- 

lerinák a közös koreográfiák mellett saját egyéni 
koreográfiáikkal is bemutatkoztak. A nyilvános 
vizsgaelőadás a tanúsítványok átadásával ért vé-
get.

A rendszeres balettoktatás gyerekeknek 2015 
végén indult el a Városi Művelődési Központban, 
s azóta évente átlagosan 20 gyermek látogatja a 
balettcsoportot. Ebben a tanévben a Mona Balett 
csoport 13 tagja tette le sikeresen a balettvizsgát, 
akik nem csupán a közös koreográfiák előadásá-
val mutatkozhattak be. Azt kapták feladatul, hogy 
legfeljebb 1 perc hosszúságú saját koreográfiát 
készítsenek, így nem csupán technikai és tánctu-
dásukat mutathatták meg, hanem kreativitásukat 

Sikeres balett-záróvizsga – az oktatás szeptemberben folytatódik
is. „Nagyon ügyesen oldották meg az egyéni feladatot 
a gyerekek, kellemesen megleptek a teljesítményükkel. 
Örülök, hogy a befektetett munka meghozta gyümölcsét” 

– mondta a vizsga után Szabó Mona táncoktató.
A Mona Balett a 2018/2019-es tanévben is foly-

tatja munkáját. A régi és az új tagok szeptember 
3-tól iratkozhatnak be a VMK-ban. A balettokta-
tás, mely heti rendszerességgel zajlik, több korcso-
portban – ovibalett, balett kisiskolásoknak, tini-
balett – is indulhat, érdeklődés szerint. A csoport 
helyi kulturális rendezvényeken mutatkozik be, 
így a „balerinák” felléptek már A Tánc Világnap-
ján és a Városi Gyermeknapon, illetve a Melódia 
Női Kar Karácsonyi koncertjén is.

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

Helyreigazítás
A Füleki Művészeti Alapiskola képzőművészeinek 
eredményeit summázó cikkünkhöz (2018/5. sz. 6. 
o.) csatolt illusztrációs fotón Kelemen Eszternek, az 
iskola tanulójának festménye szerepelt.

Dr. Ardamica Zorán, MAI

FOTÓ - Halama Tomáš
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Június 23-án a  füleki FTC sportpálya, a  hűvö-
sebb idő ellenére, megtelt amatőr sportolókkal, 

akik a Városi Sportnap keretén belül összemérték 
erejüket, ügyességüket és erőnlétüket. A  rendez-
vényt idén is a  Városi Képviselő-testület mellett 
működő Oktatási, ifjúsági és sportbizottság tagjai 
szervezték. Visnyai Attila, a  bizottság és az FTC 
elnöke így nyilatkozott a sportnapról: „Ez a sportese-
mény nemcsak a fülekieket köti össze, hanem a barátokat 
és környékbeli ismerősöket is, határon innen és túl. 
Záróeseménye a futballszezonnak, ahol értékeljük az évet, 

a  teljesítményeket, 
de mindemellett jut 
idő a  szórakozásra 
és kikapcsolódásra 
is.“

Immár több 
éve mérkőzések 
zajlanak ezen 
a  napon, melybe 
b e k a p c s o l ó d i k 
a  város vezeté-

A Városi Sportnap immár hagyományos közösségi eseménnyé vált
se, a Városi Hivatal dolgozói, az FTC PT valamint 
egyéb intézmények. A sportnap kihagyhatatlan ré-
sze a Polgármester vándorserlegéért zajló kispályás 
labdarúgótorna, felnőtteknek és diákoknak egya-
ránt. Idén a felső tagozat (5 – 9. évfolyam) diákjai 
kaptak lehetőséget mind a  négy iskolából, hogy 
megmérkőzzenek egymással. 

A tornán 5 felnőtt csapat vett részt Fülekről, Lo-
soncról, Salgótarjánból, Ajnácskőről, és bekapcso-
lódott az FTC edzőcsapata is. A  serleget a  „Füleki 
Öregfiúk“ csapata vitte el, második lett a  „Losonci 
Öregfiúk“, és bronzérmet nyert az ajnácskői csapat. 
A  labdarúgótorna legjobb góllövője Sáfrány Péter, 
a legjobb kapus Tóth Tamás lett. 

A diák kispályás futballmérkőzést az Iskola Utcai 
Alapiskola csapata nyerte, második lett a II. Koháry 
István Alapiskola, harmadik helyezett a  Mocsáry 
Lajos Alapiskola, végül a Papréti Szlovák Tannyel-
vű Alapiskola zárta a versenyt. Ugyanez a sorrend 
állt fel a  következő versenyszámban is, a 4 x 60 
m-es váltófutásban, melyet az alsó tagozat diákjai 
számára rendeztek. Az atlétikai versenyszámok – 

60 m-es rövidtávfutás, távolugrás, krikettlabda-do-
bás – külön voltak értékelve. 

Fontos mérkőzések zajlottak a  tekepályán is, 
ahol 10 páros mérkőzött meg egymással. A  ver-
seny egyetlen női párosa – Bábel Lenka és Mihali 
Bianka – harmadik helyezést ért el, második lett 
Bozó Marian és Mojzes András, az FTC elnökének 
kupáját pedig a Városi Rendőrkapitányság két ver-
senyzője, Balázs Pál parancsnok és Barna Alfréd 
vihette haza. A  rendezvényre rendszeresen elláto-
gat a város polgármestere, Agócs Attila és a város 
alpolgármestere, Kerekes László is. A mérkőzéseket 
Flachbart László, a  tekecsapat elnöke és a szlovák 
válogatott tekecsapat vezetője felügyelte, aki ezúton 
szeretné megköszönni az ifjúsági válogatottnak 
a  segítséget a  sportnap sikeres lebonyolításában. 
A  város polgármestere és az FTC vezetősége 
szintén köszöni a résztvevőknek, szervezőknek és 
látogatóknak, hogy ezt az élménydús júniusi napot 
közösen töltötték el.

Cíferová Iveta
Fordította: kp  

FOTÓ - Mede Alexander

A füleki erőemberek eredményes hónapot tud-
hatnak maguk mögött. Sikeresen szerepeltek 

itthon és külföldön is, ahonnan Európa-bajnoki cí-
met hoztak haza. 

Szombaton, május 12-én a  Füleki FTC két ver-
senyzője is részt vett a nemzetközi SANK naturális 
kulturisztika versenyen Érsekújváron, ahol Koóš 
Tamás első helyezést ért el a  Physiq junior kate-
góriában, Bari Gábor pedig harmadik lett a  Férfi 
naturális kulturisztika kategóriában. Az elért sike-
rekért és városunk méltó képviseletéért köszönet 
jár mindkét versenyzőnek és edzőjüknek, Taliga 
Csabának a versenyzők minőségi és szakmai felké-
szítéséért. 

2018. május 26–27-én Losoncon került meg-
rendezésre a Szlovák Erőemelő Bajnokság, ahol öt 
erőemelő világszövetség (WPC,WRPF, WEPF, GPA 
a IPO) keretein belül folyt a versenyzés.
A  Füleki FTC csapatát négy versenyző képvisel-
te. A legsikeresebb ifjúsági játékos a 15 éves Deme 
Krisztián lett, aki a  saját súlykategóriájában (67,5 
kg-ig) 9 érvényes próbálkozással 1. helyezést ért el 
(guggolás 145 kg, fekvenyomás 115 kg, felhúzás 160 
kg) és új nemzeti rekord felállításával egyben szlo-
vák bajnok lett erőemelésben, így a tavalyi ezüstér-
mét aranyra cserélte.

Fekvenyomásban Csaba Péter abszolút győztese 
lett az egész ifjúsági bajnokságnak és Bandival – 
Oláh Andrással – együtt első helyezést értek el, 
megvédve a  szlovák bajnoki címet, melynek kö-
szönhetően június 16–17-én az Európa-bajnok-
ságon képviselték városunkat Lengyelországban. 

A füleki erőemberek sikerei az Európa-bajnokságon

A sérülések és egészségügyi problémák ellenére, 
melyek megnehezítették a versenyzők életét a fel-
készülés és verseny alatt, sikerült két arany- és egy 
ezüstéremmel hazatérnünk. A bajnokságon – ahol 
Európa legjobb erőemberei voltak – a lengyelek 
voltak fölényben. Csaba Péternek azonban sikerült 
megvédeni Európa-bajnoki címét az ifjúsági kate-
góriában (127,5 kg). Oláh András második helyezést 
ért el, csupán 2,5 kg-mal győzte őt le a lengyel ver-
senyző. 

A Füleki FTC erőemelő és kulturisztika szakosz-
tálya nevében köszönöm a versenyzőknek a kiváló 
eredményeket, valamint sportklubunknak és Fülek 
városának méltó képviseletét. A  segítségért és tá-
mogatásért köszönettel tartozunk városuk és az 
FTC Fülek vezetésének, valamint a Purt Polgári 
Társulásnak.

Sajko František, kk
Ford.: kp

Az FTC Fülek csapatának labdarúgói a Tipos kö-
zépső 3. ligájában maradnak. Ez az idény utol-

só előtti mérkőzésén dőlt el, melynek második felét 
Visnyai Attila, az FTC elnöke sikeresként értékelte. 

„Vízteleki János edző közbenjárására kezdődtek a meg-
mentési munkálatok, még a téli szünet előtt. Január elején 
indult a téli előkészület, mely az eddigi legrosszabbak közé 
tartozott, ha az utolsó pár évet nézzük. A betegségeknek 
és a rossz időjárásnak köszönhetően a csapat nem tudott 
kellőképpen felkészülni“ – kezdi Visnyai. A  tavaszi 
időszak ingadozó eredményei is az elégtelen téli fel-
készülésnek tudhatóak be. A sárga-kékek azonban 
küzdöttek Fülekért és a rajongókért, megmentették 
az FTC ligát. „Ez az eredmény Vízteleki edzőnek köszön-
hető, valamint a füleki növendékeknek és az újoncoknak. 
Motiváló csapatvezetőként kiválónak bizonyult a ma már 
a helyi futball legendájaként ismert Telek Kornél. A tava-
szi idény kiváló eredményeihez és a  liga megmentéséhez  
valamilyen módon mindenki hozzájárult.“

Külön örömet szerez a klub elnökének a szurko-
lók elszántsága, akik a nehéz időszakokban is kitar-
tottak a csapat mellett. Fülek így továbbra is gazdag 
nézőközönséggel büszkélkedhet. „Az egész klub nevé-
ben szeretném nekik megköszönni a támogatást. Hálával 
tartozunk Fülek város vezetőségének, a szponzorainknak 
és mindenkinek, aki támogatja az FTC csapatát. Mindent 
megteszünk a jövőben azért, hogy minél attraktívabb fut-
ballt játsszunk, és a jó eredmények fényében bekerüljünk 
az első hat közé“ — egészítette ki Visnyai.

Kovácsová Klaudia
Fordította: dk

A futballisták megmen-
tették a harmadik ligát

Koóš Tamás és Taliga Csaba. FOTÓ - SF archívumja


