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Tisztelt Olvasóink!

A nyári hónapokban már hagyományosan dupla szám jelenik 
meg a Füleki Hírlapból. Ez nemcsak a nyári szabadságos 
időszaknak köszönhető, hanem a városunkban zajló kulturális 
rendezvényeknek is.  Füleken az ún. „uborkaszezonban“ is bőven 
akad látnivaló, s a tarka programkínálatból ki-ki a maga módján 
csemegézhet. A most megjelenő dupla számban a sok kulturális 
rendezvény közül mindenekelőtt a Városnapokkal egybekötött  
XXIII. Palóc Napokra hívjuk fel olvasóink figyelmét, 
amelyeknek teljes műsorát közöljük. Kívánjuk mindnyájuknak, 
érezzék jól magukat a nyári programokon, a nyaralóknak pedig jó 
nyaralást és jó időt! 

Dr. Mázik István, főszerkesztő

XIV. FÜLEKI TÖRTÉNELMI 
VÁRJÁTÉKOK

A Várjátékok iránt érdeklődő egyre 
nagyobb számú hazai és külföldi 
közönség már szinte várja a június végi 
érdekes programot. A várjátékokat - 
immár tizennegyik alkalommal - Fülek 
egyik legaktívabb és legsikeresebb 
társulata, a KOHÁRY Polgári Társulás 
szervezi és rendezi.
Az idei műsor, amely három napra bővült, 
június 21-én a Városi Művelődési 
Központban Keresztes Zsuzsa keramikus, 
szobrász, rongyképész kiállításával vette 
kezde té t .  I t t  a  l á toga tók  anyag-
maradékokból, rongyokból készített 
csodálatos képeket láthattak, köztük a 
füleki várét is.
Szombaton, június 22-én reggel a 
szereplők magyar és török harci öltözetben, dobszó, harci 
kiáltások kíséretében rendeztek nagy csetepatét a füleki piacon a 
meglepett emberek előtt, hogy ezzel is felhívják a figyelmüket a 
délutáni műsorra. A délelőtti folytatás már a várudvarban a 
gyerekeké volt, a füleki NOMÁD PT íjásztatással és lovaglással 
szerzett élményt a sok lelkes kis érdeklődőnek, de volt bohóc, 
pantomím, arcfestés, és a legkisebbek részére kézzel hajtott 
kosaras körhinta is. Ezen a napon a Várfelső utcában kísérő 
programként kézműves vásár és kézműves bemutató volt.
Az igazi XIV. FÜLEKI TÖRTÉNELMI VÁRJÁTÉKOK délután 

14.30-kor  kezdődtek.  A fe l lépők 
Pozsonytól Füleken keresztül Kassáig és 
Magyarország egész területéről érkező 
hagyományőrző csoportok voltak, akik 
műsorukkal, korabeli jelmezekben 
felidézték a történelmi játékok, harcok, 
tábori  élet  légkörét .  Műsorukban 
lőfegyverek bemutatója, solymászok, 
bajvívó csoportok szerepeltek. A nap 
csúcspontját a vár 1593-ik évi, 180 
r é s z t v e v ő v e l  -  k ö z t ü k  a  f ü l e k i 
DEFENSORES csapat - felelevenített 
ostroma jelentette, amelyben a pogány 
török sereg és a keresztények csaptak 
össze. Ez a látványos küzdelem - 
á g y ú d ö r e j j e l ,  p u s k a r o p o g á s s a l , 
vívásokkal, a vár falát létrákkal ostromló 
harcosokkal - hatásos és emlékezetes 
befejezése volt a napnak.
A harmadik napon, június 23-án délelőtt 

10 órától az ódon vár falai között a VII. Nemzetközi Történelmi 
Íjászverseny résztvevői nemes küzdelmet folytattak a 
,,NÓGRÁD ÍJÁSZA” címért és a ,,FÜLEKI VÁR VÉDŐJE” 
rangért. Itt 18 kategóriában 74 versenyző küzdött, akik közül a 
győztes a magyarországi Izsóf László lett. 

A XIV. FÜLEKI TÖRTÉNELMI VÁRJÁTÉKOK az idén - a 
rekkenő hőség ellenére - jól sikerült, ami elsősorban Estefán 
Lászlónak, a KOHÁRY Polgári Társulás elnökének és Huszti 
Ágnes titkárnak lelkes, fáradságot nem ismerő, csaknem egész 

évi előkészítő munkájának az eredménye, amiért 
köszönet illeti Őket, valamint a rendezvény segítőit és 
támogatóit is. Így a KOHÁRY PT, amelynek küldetése a 
helytörténet ápolása,  kulturális  emlékeinek, 
hagyományainak terjesztése, elérte célját. A műsorral a 
közönség aprajának nagyjának tartalmas időtöltést, jó 
szórakozást biztosított. 
A Várjátékok idején volt mire büszkének lenniük a 
fülekieknek. A sok szereplő és a látogatók is jól érezték 
magukat, bizonyára jó hírét keltik a rendezvénynek, a 
hangulatos várnak és Fülek városának ismerőseik 
körében is, akikkel együtt majd szívesen visszatérnek. 
Jövőre újra találkozunk a jubiláló - XV. FÜLEKI 
TÖRTÉNELMI VÁRJÁTÉKOKON!

Fehér László
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A füleki származású Schnelczer Zoltán szakmájából kifolyólag és lelkesedésből is fényképez. A fotózás 
gyerekkori szenvedélye, amely már tizenkét éves korától tart. Az általános iskola, majd a füleki 
Gimnázium elvégzése után, 2005 és 2008 között az Eventus Művészeti Szakképző Intézmény grafikai 
szakán tanult Egerben. Jelenleg művészi és kereskedelmi fényképészettel, valamint grafikai tervezéssel 
foglalkozik. Néhány évvel ezelőtt egy Foto-Grafik néven szereplő, saját stúdiót nyitott szülővárosában. 
Képein elsősorban személyeket örökít meg, és leginkább portrékat szeret készíteni, amelyek közül 
mindegyik, mint mondja, egy ember történetét rejti. "Bár a hobbim lett a megélhetésem forrása és saját 
műtermet nyitottam, legszívesebben azt fotózom, ami megérint" - vallja a szerző. Az elmúlt évek során a 
helyi és regionális rendezvények keresett fotósává vált. Az általa készült pillanatképek egészen kivételes 
módon rögzítik a szereplők kecses és lendületes mozdulatait. 
Tarnóczi László publicista és riporter így vélekedik Zoltán 
fotóiról: "A többnyire fekete-fehér képeivel krónikát, s tán 

regényt ír nekünk Schnelzer Zoltán. A fotográfia eszközeivel nem csak dokumentál, 
de művészi módon sűrít évtizedeket pillanattá. Alapos és lelkiismeretes ember, aki 
nem elégszik meg azzal, hogy tisztességes portrékat, életképeket készít, évvel 
később is nyomon követi regényalakjainak sorsát." 
Pályafutása során jónéhány egyéni és csoportos fotókiállításon vett részt 
Szlovákiában és Magyarországon. Van egy másik kedvtelése is, a fényképezőgépek 
gyűjtése. Közel 100 darabszámú gyűjteménnyel rendelkezik, amelynek legrégebbi 
darabja 1925-ben készült. 
A különböző eseményeken rögzített felvételek megtekinthetők a www.fotosnelci.eu  
honlapon, egyéni munkák pedig a Városháza utcán lévő műteremben láthatók. 

105 éves a füleki futball

A füleki FTC vezetősége kétnapos rendezvénysorozatot szervezett július elején a helyi futball 
jubileuma alkalmából. Az érdekesnek ígérkező mérkőzések sorát a füleki és ipolysági tanulók 
nyitották meg. Délután az A és B csapat Gömör, illetve Nógrád válogatottja ellen lépett 
pályára. Kora este került sor a sokak által várt, füleki öregfiúk és a budapesti FTC barátságos 
mérkőzésre. Szombaton számos kísérőrendezvény várta a legkisebbeket, az este pedig 
dinamikus rock koncert jegyében telt. Vasárnap megint előkerültek a futball cipők és a labda. 
Legifjabb foci reménységeink poltári, nyústyai és kálnói kortársaikkal mérkőztek meg. 
Labdarúgóink az utóbbi években igencsak hullámzó teljesítményt nyújtottak, de a legutóbbi 
szezon némi reménységre ad okot. Az utóbbi hónapokban tapasztalható jobb felkészülési 
körülmények remélhetőleg megteszik pozitív hatásukat. A szakosztály vezetői elégedettek 
lehetnek az utánpótlás létszámának alakulásával, a játékosok pedig a felújított öltözőkkel és 
rendben tartott gyepszőnyeggel. Ehhez már csak egy népesebb szurkolótábor hiányzik, 
ugyanis a mostani jubileumi ünnepségen még többen is elfértek volna a sportpálya lelátóján.
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Harmincöt éves a Melódia

A füleki Melódia Női Kar idén ünnepelte fennállásának 35. 
évfordulóját. Ennek jegyében zajlott, az immár 5. alkalommal 
megrendezett, Nemzetközi melódiák szárnyain kórustalálkozó 
2013. június 29-én a Városi Művelődési Központ színház-
termében.

Az ünnepi hangversenyen fellépett a jubiláló nőikar, a Magyar 
Országgyűles képviselőinek kórusa, a Szená-Torok, a Blaha 
Lujza Vegyeskar Rimaszombatból és a Pedagógus Kórus 
Salgótarjánból.  Az est színvonalához hozzájárult B. Gogolyák 
Mária hárfaművész előadása és Makainé Simon Katalin, a 
jubiláló kórus karnagyának, énekszólója, amit hárfa kísérettel 
adott elő. A fellépők a kórusművek színes skálájával lepték meg a 
közönséget, az egyházzenei és gospel dalokon át egészen a XX. 
század zeneszerzőinek alkotásáig.  Az utolsó műsorblokkban 
lépett színre a füleki Melódia Női Kar. Műsoruk részeként 
formabontó alakzatban a színházterem oldallépcsőin 
felsorakozva adták elő Franz Biebl: Ave Maria alkotását, ezzel 
biztosítva a 7 szólamú mű térbeli hangzását. Az ünnepi 
hangverseny a nőikar köszöntésével folytatódott a jelenlevő 
vendégek és kórusok által, a közönség tapsával kisérve. A 
koncertet összkar zárta, Bedrich Smetana: Moldva. c. 
szimfonikus költeményének feldolgozásával, Makainé Simon 
Katalin vezényletével és hárfa kísérettel.  

Az énekkar rövid története

A Füleki Női Kar 1978 őszén alakult Vassányi Zsuzsanna 
karnagy vezetésével a Magyar Tannyelvű Alapiskola 
pedagógusaiból. Az elnöki tisztet Bódi Erzsébet töltötte be.  
1986-tól a kórust Janusek Ágnes vezényelte majd 2003-ban 
polgári társulássá alakult és Melódia Női Kar néven folytatta 
tevékenységét, amit 2004-ben Fehér Miklós karnagy irányított. 
2005 májusában  Mezriczky Zelma lett a kórus karnagya. 2008-
tól napjainkig Makainé Simon Katalin a Salgótarjáni Művészeti 
Iskola pedagógusa vezényli a női kart. A hangszeres darabokat 
Bodor Angelika a Füleki Művészeti Alapiskola pedagógusa 
kíséri zongorán. Az énekkar elnöke 1993 januárjától Agócs Mária 
aki egyben a polgári társulás elnöke is.

Az évek során nemcsak a karnagyok, de a tagok is kicserélődtek. 
Zene - ,  óvoda - ,  é s  közép i sko l a i  pedagógusokbó l , 
közalkalmazottakból, vállalkozókból és lelkes nyugdíjasokból 
áll a kar, akiket a kóruszene szeretete és az éneklés öröme tart 
össze és sarkall új célok elérésére. Gyakran szerepel városi és 
regionális rendezvényeken, kórustalálkozókon, jótékonysági 
koncerteken. Évente megszervezi a „Nemzetközi melódiák 
szárnyain” kórustalálkozót és a „Karácsonyi koncertet”, ahol 
nemcsak kórusok, de szimfonikusok, fúvósok és a zeneiskola 
növendékei  i s  fe l lépnek.  A kórus  vendégszerepel t 
Magyarországon, Romániában, Szerbiában, Csehországban, 

Ausztriában és Horvátországban. Résztvevője volt a galántai 
Kodály napoknak, ahol háromszor bronz, kétszer ezüst és 2008 
májusában aranykoszorús, valamint a Megyei Egyházzenei 
Kórusversenyen 2012-ben aranysávos minősítést ért el. 

A közelmúlt fellépései

A kórusunk 2013. június 3-án részt vett a Magyarországi 
Parlament épületében megrendezett „Határon túli Kórusok 
Találkozóján”. Megérkezésünk után a Gobelin teremben láttak 
vendégül, és itt készülhettünk a fellépésre. A koncert előtt 
megtekinthettük az épület termeit idegenvezető kíséretében. 
Közben  a  kó rusok  ka rnagya i  é s  veze tő i  abban  a 
megtiszteltetésben részesültek, hogy bemehettek a parlamenti 
ülésre, és a ház elnöke az ülést megszakítva köszöntötte őket. A 
kórus tagok eközben többször tanúi voltak az őrségváltásnak a 
Szent Koronánál, mivel a kupolacsarnok folyosóján vártuk a 
parlamenti szünet kezdetét. Aztán eljött a pillanat és a Parlament 
díszlépcső-csarnokában felcsendült a dal. Megható volt ilyen 
közegben énekelni és egyben felemelő érzés is. A jelenlévő 
képviselők és vendégek elismerő tapssal köszönték meg a 
színvonalas produkciókat és meghitten halgatták a Szózatot 
öszkari előadásban. Az előadás után a Vadászteremben látták 
vendégül  a  kórusokat .  A finom vacsorát  kölcsönös 
bemutatkozással és közös énekléssel koronáztuk meg. 

2013. június 18-án harmadik alkalommal léptünk fel a 
horvátországi Trogirban, a Szent Lőrinc katedrális falai közt. A 
történelmi városközpontban található épületbe ezúttal is 
szépszámú közönséget vonzott az előadásunk, turistákat és  
helybélieket egyaránt. A sikeres koncerthez az alapos délelőtti 
felkészülés és a terem akusztikája is hozzájárult.

Mindig nagy kihívás az énekkar számára a szabadtéri koncert. 
Ilyen fellépésre kaptunk meghívást a szintén horvátországi 
Vodicére a helyi információs és idegenforgalmi irodától. Június 
19-én a városközpontban lévő szabadtéri színpadon szerepeltünk 
nemzetközi repertoárral, amiben magyar, szlovák, latin és horvát 
nyelvű kórusművek szerepeltek. Nemcsak a lelátóról kaptunk 
elismerő tapsot, de a színpadot körülvevő vendéglők teraszán 
ülőktől is. 

Ezúton mondunk köszönetet énekkarunk támogatóinak:  
Fülek Városának, Besztercebánya Megye Önkormány-
zatának, a SZK Kormányhivatala - nemzeti kisebbségek 
kultúrája 2013 programjának, a Füleki Városi Művelődési 
Központnak és egyéb szponzorainknak, akik hosszú ideje 
segítik kórusunkat céljaink megvalósításában. 
Szintén köszönetet érdemelnek nézőink és önzetlen 
munkájukért rendezvényeink állandó segítői.
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formabontó alakzatban a színházterem oldallépcsőin 
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Az énekkar rövid története
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pedagógusaiból. Az elnöki tisztet Bódi Erzsébet töltötte be.  
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Az évek során nemcsak a karnagyok, de a tagok is kicserélődtek. 
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Parlament épületében megrendezett „Határon túli Kórusok 
Találkozóján”. Megérkezésünk után a Gobelin teremben láttak 
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képviselők és vendégek elismerő tapssal köszönték meg a 
színvonalas produkciókat és meghitten halgatták a Szózatot 
öszkari előadásban. Az előadás után a Vadászteremben látták 
vendégül  a  kórusokat .  A finom vacsorát  kölcsönös 
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Mindig nagy kihívás az énekkar számára a szabadtéri koncert. 
Ilyen fellépésre kaptunk meghívást a szintén horvátországi 
Vodicére a helyi információs és idegenforgalmi irodától. Június 
19-én a városközpontban lévő szabadtéri színpadon szerepeltünk 
nemzetközi repertoárral, amiben magyar, szlovák, latin és horvát 
nyelvű kórusművek szerepeltek. Nemcsak a lelátóról kaptunk 
elismerő tapsot, de a színpadot körülvevő vendéglők teraszán 
ülőktől is. 

Ezúton mondunk köszönetet énekkarunk támogatóinak:  
Fülek Városának, Besztercebánya Megye Önkormány-
zatának, a SZK Kormányhivatala - nemzeti kisebbségek 
kultúrája 2013 programjának, a Füleki Városi Művelődési 
Központnak és egyéb szponzorainknak, akik hosszú ideje 
segítik kórusunkat céljaink megvalósításában. 
Szintén köszönetet érdemelnek nézőink és önzetlen 
munkájukért rendezvényeink állandó segítői.
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Papszentelés  Füleken

A füleki ferences kolostor és plébániatemplom 285 éves ősi falai között nagy esemény 
zajlott. A füleki hívek és a város lakosai szép ajándékot kaptak a Mindenhatótól, 
papszentelésen vehettek részt templomunkban 2013. július 5-én szent Cyril és Metod 
ünnepén. 
A fülekiek által jól ismert Léva melletti faluból Krškany-ból származó Filip testvér 
részesült áldozópappá szentelésben. A papszentelést a Munkácsból érkező Majnek Antal 
püspök atya végezte, több oltártestvér celebrálása mellett. A megható ünnepségen szülei, 
rokonai, paptestvérek, hívek vettek részt. A zsúfolásig megtelt templomban a külföldi és 
hazai hívek és vendégek előtt a püspök atya áldásával vette át Filip testvér a Szentlélek 
ajándékát, a pappászentelés szentségét.
A püspök úr szlovák és magyar nyelvű szentbeszéde után a hívek szeretettel  gratuláltak és 
tiszteletük jeléül átadták ajándékaikat a már pappá szentelt Filip atyának. A szentmise 
befejeztével Filip atya megköszönte az ajándékokat, jókívánságokat, és minden résztvevőt 
meghívott a füleki várudvarban megrendezett agapéra /megvendégelésre/. Első 
szentmiséjét a Fülektől 5 km-re eső galambai Hétfájdalmú Szűzanya kápolnájában tartotta 
július 6-án, szombaton, melynek építéséhez személyesen is hozzájárult úgy anyagilag, 
mint keze munkájával. Vasárnap, július 7-én szülőfalujába várták a hívek falujuk szülöttjét 
szentmise bemutatására. Mindkét helyen autóbusz állt a hívek rendelkezésére.
Hálás köszönet a szülőknek, akik a Jóisten szolgálatára nevelték gyermeküket, sok 
örömben és áldásban legyen részük életük folyamán. Ezt kívánják a füleki hívek.

Szabó Irén

A Zedníček-team az országos kispályás 
futballbajnokságon

Június végén Pozsonyban került sor az országos kispályás 
futballbajnokságra. Az egész országból - Pozsonyból, 
Trencsénből, Eperjesről, Partizánske-ból, Vranov nad 
Toplom-ból, Nové Mesto nad Váhom-ból, Szencről érkeztek 
résztvevők és ott volt a városi Balex-ligában szereplő füleki 
csapat is. Az egész még télen kezdődött, amikor Jozef Václav 
szakosztályi elnök telefonon felvette a kapcsolatot Stanislav 
Villányival, hogy a fülekiek is vegyenek részt ezen a 
bajnokságon. Partizánske helyett (az intenzív esőzés miatt) 
Pozsonyban, a récsei városrész műfüves pályáján került sor a 
bajnokságra. A szép elképzelést már csak meg kellett 
valósítani, és következett a legnehezebb feladat: a szükséges 
pénzösszeg előteremtése. Ami először utópiának tűnt, mégis 
valóra vált. A Zedníček-team - Varga Gergely, Ivan Adam, 
Telek Kornél, Tóth Tamás, Tóth Ferenc, Erik Urbančok, ifj. 
Bari Jenő, Radoslav Máč, Rácz László, Marek Haviar, 
Gabriel Drenčák és Stanislav Villányi lelkesen utaztak a 
bajnokságra. Jó alkalom volt a tapasztalatszerzésre, hiszen a 
fülekiek ilyen megmérettetésen még nem vettek részt, és 
végül a hetedik helyet szerezték meg. A nagyszerű Zedníček-
team-en kívül köszönetet érdemelnek a szponzorok is. 
Köszönjük!

Villányi Stanislav

Élményekben gazdag cserkésztábor

A füleki cserkészek 47. sz. Koháry István Cserkészcsapata évente 
sátortábort szervez tagjainak. Az idén a tábor július 1. és július 10. 
között Újbástban valósult meg. A táborozáson 70 cserkész vett 
részt Fülekről, Rimaszombatból, Ipolyságról, Nyitragesztéről és 
Csenkéről.

A cserkésztábor célja a fiatalok lelki és testi adottságainak és 
szociális érzéseinek fejlesztése, ugyanakkor arra neveli a 
fiatalokat, hogy továbbfejlesszék képességeiket, és mint önálló 
egyéniségek hasznos tagjaivá váljanak a társadalomnak. A 
táborok közeli kapcsolatban állnak a természettel, tagjai sok időt 
szentelnek annak megismerésére, túráznak és kirándulnak.
A cserkésztábor programja egy keretmesében valósul meg. Ez 
évben a 16. századot, konkrétan városunk török megszállását 
választottuk. A gyerekek a táborban beleélik magukat az adott kor 
légkörébe, és megismerkednek Nógrád és Fülek történelmével. A 
cserkésztábornak szigorú napirendje van, amely reggel hét 
órakor ébresztővel és reggeli tornával kezdődik, majd este fél 
tizenegykor takarodóval végződik. A nap folyamán a cserkészek 
új készségeket szerezhetnek, csoportjátékokban vehetnek részt, 
ill. továbbfejleszthetik adottságaikat. A tábor mindennapjainak 
részét alkotja a munka is, amelyet a cserkészek a táborozás 
körülményeinek javítása érdekében végeznek. A tábor napjának 
kicsúcsosodása az esti ünnepélyes tábortűzgyújtás, amit énekszó 
és különféle játékos jelenetek bemutatása tesz színesebbé. 
Végezetül köszönetet mondunk Fülek Városnak a tábor anyagi 
támogatásáért.

Mesiarik Marian, táborvezető

4

Elismerés a legjobbaknak

Kedves hagyomány, hogy a tanév utolsó napjaiban Fülek város 
és az oktatási hivatal vezetői ünnepélyes keretek között 
jutalmazzák meg tanintézményeink legjobb tanulóit. A mostani, 
immár a tizenötödik ilyen alkalom volt. Városunk polgármestere 
a városháza üléstermében fogadta azt a hatvan tanulót, aki 
iskoláján kívül városunkat is méltóképpen képviselte a 
különböző tantárgyi olimpiákon, sport- és kulturális 
versenyeken. Dr. Jaromír Kaličiak polgármester, dr. Fehér Péter 
osztályvezető és Bc. František Mojzeš, az oktatásügyi, 
ifjúságügyi és sport bizottság elnökének elismerő szavain kívül 
az emléklapok és ajándéktárgyak bizonyára sokáig emlékeztetik 
őket erre a jeles napra. Társaikat pedig szorgalmasabb tanulásra 
ösztönzi, hogy a jövő évben ők is a legjobbak között legyenek.

-kšmš-

Tornaterem - pályázati pénzből

„Tornásszunk a hosszabb és egészségesebb életért” 
elnevezéssel projektet dolgoztak ki a Nefelejcs nonprofit 
szervezet dolgozói, amivel beneveztek a GSK Alap 
időseknek kiírt pályázatára. A projekt elnyerte a szervezők 
tetszését, így rögtön elkezdődött kivitelezése.

Az elnyert összegből szobabiciklit, bordásfalat és 
szőnyegeket vásárolunk, amivel felszerelhetjük az üresen 
álló helyiséget. Tornatermünket igénybe vehetik majd az 
otthon lakói, akiknek egészségi állapota ezt még 
megengedi  és  szere tnék  ta r ta lmasan e l tö l ten i 
szabadidejüket. A GSK Alap fontosnak tartja a szépkorúak 
szabadidős és sporttevékenységét, hogy ne érezzék 
magukat mellőzve, amit a Nefelejcs alkalmazottai és 
kliensei kellőképpen értékelnek is. Az elindított projektek 
azért is fontosak, mert lehetőséget adnak újabb kapcsolatok 
felvételére más intézményekkel és az itt élő idősek a 
programok során megfeledkeznek betegségeikről, 
gondjaikról. Intézményünk nagyon jó kapcsolatot ápol a 
városi nyugdíjas egylettel is. A napokban például közös 
kirándulást szervezünk a rappi strandra és aláírásra kerül 
egy együttműködési megállapodás is.

Mária Veliká, igazgatónő
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A Zedníček-team az országos kispályás 
futballbajnokságon

Június végén Pozsonyban került sor az országos kispályás 
futballbajnokságra. Az egész országból - Pozsonyból, 
Trencsénből, Eperjesről, Partizánske-ból, Vranov nad 
Toplom-ból, Nové Mesto nad Váhom-ból, Szencről érkeztek 
résztvevők és ott volt a városi Balex-ligában szereplő füleki 
csapat is. Az egész még télen kezdődött, amikor Jozef Václav 
szakosztályi elnök telefonon felvette a kapcsolatot Stanislav 
Villányival, hogy a fülekiek is vegyenek részt ezen a 
bajnokságon. Partizánske helyett (az intenzív esőzés miatt) 
Pozsonyban, a récsei városrész műfüves pályáján került sor a 
bajnokságra. A szép elképzelést már csak meg kellett 
valósítani, és következett a legnehezebb feladat: a szükséges 
pénzösszeg előteremtése. Ami először utópiának tűnt, mégis 
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bajnokságra. Jó alkalom volt a tapasztalatszerzésre, hiszen a 
fülekiek ilyen megmérettetésen még nem vettek részt, és 
végül a hetedik helyet szerezték meg. A nagyszerű Zedníček-
team-en kívül köszönetet érdemelnek a szponzorok is. 
Köszönjük!

Villányi Stanislav
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a városháza üléstermében fogadta azt a hatvan tanulót, aki 
iskoláján kívül városunkat is méltóképpen képviselte a 
különböző tantárgyi olimpiákon, sport- és kulturális 
versenyeken. Dr. Jaromír Kaličiak polgármester, dr. Fehér Péter 
osztályvezető és Bc. František Mojzeš, az oktatásügyi, 
ifjúságügyi és sport bizottság elnökének elismerő szavain kívül 
az emléklapok és ajándéktárgyak bizonyára sokáig emlékeztetik 
őket erre a jeles napra. Társaikat pedig szorgalmasabb tanulásra 
ösztönzi, hogy a jövő évben ők is a legjobbak között legyenek.

-kšmš-

Tornaterem - pályázati pénzből

„Tornásszunk a hosszabb és egészségesebb életért” 
elnevezéssel projektet dolgoztak ki a Nefelejcs nonprofit 
szervezet dolgozói, amivel beneveztek a GSK Alap 
időseknek kiírt pályázatára. A projekt elnyerte a szervezők 
tetszését, így rögtön elkezdődött kivitelezése.

Az elnyert összegből szobabiciklit, bordásfalat és 
szőnyegeket vásárolunk, amivel felszerelhetjük az üresen 
álló helyiséget. Tornatermünket igénybe vehetik majd az 
otthon lakói, akiknek egészségi állapota ezt még 
megengedi  és  szere tnék  ta r ta lmasan e l tö l ten i 
szabadidejüket. A GSK Alap fontosnak tartja a szépkorúak 
szabadidős és sporttevékenységét, hogy ne érezzék 
magukat mellőzve, amit a Nefelejcs alkalmazottai és 
kliensei kellőképpen értékelnek is. Az elindított projektek 
azért is fontosak, mert lehetőséget adnak újabb kapcsolatok 
felvételére más intézményekkel és az itt élő idősek a 
programok során megfeledkeznek betegségeikről, 
gondjaikról. Intézményünk nagyon jó kapcsolatot ápol a 
városi nyugdíjas egylettel is. A napokban például közös 
kirándulást szervezünk a rappi strandra és aláírásra kerül 
egy együttműködési megállapodás is.

Mária Veliká, igazgatónő
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A „Bronzkor a történeti Nógrád és Gömör-Kishont vármegyék területén“ c. tárlat a Szlovák Tudományos 
Akadémia Régészeti Intézete és a Füleki Vármúzeum közös kiállítása. A kor jellegzetes sírkerámiái mellet 
kiállításra kerülnek több mint 3000 éves bronz fegyverek, ékszerek és használati eszközök a terület legismertebb 
lelőhelyeiről: Ragyolc, Várgede, Kiéte, Méhi és Piliny (Magyarország). A kiállításon a Nógrádi Múzeum és 
Galéria, a Szlovák Nemzeti Múzeum - Betléri Múzeum, a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, a 
Gömör-Kishonti Múzeum, a Közép-szlovákiai Múzeum, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei 
lesznek láthatók.
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és digitális animációi a várak szimbolizmusán keresztül közelítik meg a vándorlás, a kulturális sokszínűség és az 
identitás kérdéseit, melyek összekötik Kanada és Közép-Európa népeit. További információk a tárlat animált 
meghívójával és ízelítőjével együtt elérhetők a következő címen: tammylu.net/press/varalas. A Bebek-toronyban 
berendezett időszaki kiállítások 2013. szeptember 13-ig látogathatók.

Helyszín: Városi Honismereti Múzeum

„Fertő Dezső, roma fafaragó (1921-1996)“ - a rimaszombati Gömör-Kishonti 
Múzeum, amely a roma kultúra dokumentálására specializálódott, 69 saját 
gyűjteményeiben őrzött kisplasztika és dombormű segítségével mutatja be egy 
gömöri roma fafaragó, Fertő Dezső művészetét. A kiállított tárgyak Fertő alkotói 
pályafutásának csúcsidőszakából, az 1980 és 1996 közötti évekből, származnak.  A 
kiállítást annak kurátora, Dr. Oľga Bodorová, a Gömör-Kishonti Múzeum 
igazgatónője nyitja meg 2013. július 18-án 16.00 órakor. A tárlat 2013. szeptember 9-
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