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Ismét megnyíltak az iskolakapuk

Szeptember másodikán újra megnyíltak az iskolakapuk, megteltek az 
iskolapadok, régi és új tanulók hallgatták figyelmesen (egyesek sajnos 
nem) az igazgató tanévnyitó beszédét. Másnaptól érvénybe lépett az 
órarend, kiosztották a tankönyveket, az üzletek polcairól elfogytak a 
füzetcsomagok, megteltek az iskolatáskák... A megszokott sablon 
szerint bestartoltuk a gépezetet, amelynek működtetéséért mi, felnőttek 
felelünk, akik az iskolafenntartó, az iskola és a család képviseletében 
vagyunk az oktató-nevelő folyamat részesei. Közös a felelősségünk, jó 
lenne hát együttműködnünk és együtthatnunk, tolerálva egymás gyenge 
pontjait és esetleges hibáit. Figyelmünket szenteljük inkább a 
gyermekeknek, hiszen róluk szól az egész. Egy cseh gondolkodó 
szavaival élve, szeressük és tiszteljük a gyerekeket, hiszen ők még abban 
a csodás életkorban vannak, amikor még adott az esély, hogy tisztességes 
ember váljon belőlük. Legyen ez közös igyekezetünk célja.
A 2013/2014-es tanévben Fülek alapiskoláit 1364 tanuló látogatja, az 
óvodások száma 299, a művészeti alapiskola 292 tanulót tart számon, a 
szabadidőközpont kínálatából 155-en választották az értelmes időtöltés 
valamelyik formáját. S akkor még nem beszéltünk a város fenntartói 
hatáskörén kívül eső intézményekről, a speciális gondoskodást nyújtó 
alapiskola tanulóiról és a két középiskola diákjairól. Gyermekek és 
fiatalok százai, akikért mi, felnőttek vagyunk a felelősek.
Kedves gyerekek, tanulók és középiskolás diákok! Sikerekben gazdag 
tanévet kívánok nektek, s azt kérem tőletek, hogy tanuljatok legjobb 
képességeitek szerint, hiszen ez a dolgotok. A szüleitekkel és 
tanítóitokkal legyetek tisztelettudók, mindig és mindenhol viselkedjetek 
tisztességes ember módjára. 
Tisztelt szülők, bízom benne, hogy ebben a tanévben is sok örömteli 
pillanatot szereznek Önöknek gyermekeik. Kérem, szenteljenek iskolai 
dolgaiknak kellő figyelmet, legyenek állandó kapcsolatban az iskolával, 
és bízzanak a pedagógusokban, hiszen ők is a gyermekeik javát akarják.
Mélyen tisztelt pedagógus kollégák! Fejet hajtok emberpróbáló 
munkátok és kitartó igyekezetetek előtt. Tudom, hogy nehéz, egyre 
nehezebb körülmények között kell helytállnotok, és esetenként már-már 
sziszifuszi igyekezetnek tűnik a gyermekekbe fektetett erőfeszítő 
munka. Mégis azt kell mondjam, hogy van értelme, egyszer meghozza a 
gyümölcsét, és ez a gyümölcs előbb vagy utóbb be is érik. Sikeres 
tanévet, sok jó gyereket és értő szülőket kívánok nektek.

Dr. Fehér Péter, az oktatási osztály vezetője

Füleki  Civil  Nap

A füleki Szülőföld Polgári Társulás  szeptember 14-én tizennégy további 
szervezettel karöltve első alkalommal szervezte meg a város által is 
támogatott „ Füleki Civil Nap“ elnevezésű rendezvényt a füleki várban. 
A találkozó a rendezvény idejére felállított sátorban daltanítással, 
drámapedagógiai foglalkozással kezdődött. Ebéd után a sátor alatt hat 
civil szervezet ismert vezetőinek és aktivistáinak a civilség és 
önkéntesség, valamint a helyi identitás kérdéseit megvitató 
eszmecseréjével  folytatódott a program. Bolla Károly, a Szülőföld PT 
elnöke, a civil nap főszervezője így értékelte a rendezvényt: 
„Örvendetes, hogy a kellemetlen esős idő ellenére is eljöttek a 
várudvarba városunk legaktívabb civiljei, s egy - végeredményben - 
kellemes és hasznos napot   tölthettek együtt. A program során a polgári 
társulások vezetői és tagjai - a szórakozás mellett - betekintést nyertek az 
egyes csoportok munkájába, jó ötleteket és tapasztalatot cserélhettek. A 
kerekasztal-beszélgetés résztvevői a saját „civilségük”, „fülekiségük” 
kifejtése mellett felhívták a figyelmet az egészséges lokálpatriotizmus 
szükségességére és a polgári magatartás gyakorlására is. Az eszmecsere 
változatosságában nem kis szerepe volt a többi résztvevőnek is, akik 
megjegyzéseikkel, véleményükkel hozzájárultak a beszélgetés 
sikeréhez. A civil nap résztvevői megállapodtak abban, hogy 
mindenképpen szükséges összefogni a városban működő magyar 
szervezetek, polgári társulások tagságát, megalapozni a civil 
szervezetek jövőbeli egységes fellépését, és megtalálni az 
érdekérvényesítés megfelelő formáit.”

-vmk-

Városnapok  és XXIII. Palóc Napok 
voltak Füleken 

Az idén augusztus 8-tól augusztus 11-ig rendezték 
meg Füleken a Városnapokat és a 23. Palóc 
Napokat. Fülek évszázadok óta az itt élő 
nemzetiségek békés együttélésének a példája, ahol 
elismerik és tisztelik a másik kultúráját. A 
négynapos rendezvény keretében kiállítással, 
palóc könyvbemutatóval, folklórműsorral, remek 
színházi előadásokkal, rockkoncertek sorozatával  
és sok más programmal várták az érdeklődőket. A 
rendezvény első napján Szarka Zsuzsa A kékfestő 
ma című munkáiból nyílt exkluzív tárlat a vmk előcsarnokában. A 
mindennapi viseletre is alkalmas ruhadarabok elnyerték a látogatók 
tetszését. Másnap a képvislőtestület ünnepi ülésén kiosztották a 
Városdíjakat és a Polgármester díját. Városdíjat kapott in memoriam 
Stefánik Lajos a város sportéletében végzett többéves munkájáért, 
Hanzlik Lajos öregcserkész, kórustag és egykori színjátszó, valamint 
Jacsmenyík József képzőművész. A Polgármester díját Makainé Simon 
Katalin, a Melódia Nőikar karnagya, Jolana Ambružová a Matica 
slovenská helyi szervezetében végzett munkájáért, valamint Mokoš 
Károly volt tűzoltóparancsnok vehette át. Ezt követően az egykori 
zsinagóga helyén  négynyelvű emlékoszlopot lepleztek le a városban élt 
zsidó közösség emlékére, akiknek többsége német koncentrációs 
táborokban halt meg. Az ünnepségen jelen volt Frank Lőwy, Fülekről 
elszármazott, jelenleg Ausztráliában élő üzletember, aki az emlékoszlop 
felállításának költségeit fedezte. Ezután a Palóc Olümposz műsor 

keretében a Salgótarjánban élő Füst Antal 
professzor  mutat ta  be A föld ölében c . 
elbeszéléskötetét. A koraesti órákban a palóc 
folklóré volt a főszerep. Felléptek a régió 
hagyományőrző csoportjai és szólistái. 
Szombaton vásár és tarka gyermekprogram várta 
az érdeklődőket. Volt körhinta, kézműves 
foglalkozás, íjászat, arcfestés, aszfaltrajz, fellépett 
a Budapesti Utcaszínház a Lúdas Matyi című 
interaktív mesével, valamint a rozsnyói Actores 
Színház a Harlekyn és Valentino c. mesét mutatta 
be. Délután a szabadtéri színpadon fellépett a 
Melódia Nőikar, a Pro Kultúra férfi kórus, az 

Universal táncegyüttes és a Hip-Hop Break Team. Koraeste a vmk 
színháztermében a Zsákszínház előadásában nézhette meg a 
színházkedvelő közönség Molnár Ferenc Az ibolya c. vígjátékát. Este a 
várudvarban megakoncert volt, amelynek sztárvendége Oláh Gergő, az 
X-Faktor győztese a vártnál is nagyobb közönséget vonzott a 
várudvarra. De sikere volt a Funk Rock Band, a Póker Band és a Sexit 
Original együtteseknek is. A rendezvény utolsó napjáról nem hiányoztak 
az ünnepi szentmisék és a hagyományos körmenet sem. Este a vmk-ban 
zsúfolt nézőtér előtt mutatta be a Körúti Színház a Meseautó című zenés 
vígjátékát. A négynapos fesztiválnak több mint 300 szereplője, s közel 
3000 látogatója  volt.
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I Dr. Benko Pál pedagógus, tárgyalkotó népművész, református gondnok 

Nekünk fülekieknek - mint ahogy nagyon sok környékbelinek is - ismerősen hangzik Benko Pál neve. 
A gimnázium tanára, a füleki református gyülekezet gondnoka egyben a Motolla Kézműves Kör egyik 
alapító tagja, amelyet  pedagógusok hoztak létre, mint néprajzi tárgyalkotó szakmai műhelyt a Pro 
Futuro Polgári Társulás keretei között  (a társulás honlapja:  www.profuturo.sk). A csoportosulás célja 
a népi kismesterségek magas szintű elsajátítása és továbbtanítása, valamint olyan infrastruktúra 
kialakítása, amely lehetővé teszi a tárgyalkotó népművészet elemeinek rendszeres beépítését a XXI. 
század emberének mindennapjaiba, elsősorban az óvodás és iskolás korú gyermekek körében. 
Igyekeznek visszahozni a közgondolkodásba a paraszti értékrendhez való ragaszkodást, megerősíteni 
a szülőföldön maradás szándékát, az értékmentő hozzáállás kialakítását. Munkásságát ez utóbbi 
szempontból szeretnénk bemutatni.
A jelenleg Gömörsíden élő Benko Pál 1968-ban született Losoncon. A füleki magyar tannyelvű 
alapiskola elvégeztével tanulmányait a Füleki Gimnázium magyar tagozatán folytatta. A kassai Safárik 
Egyetem Természettudományi Karán szerzett tanári-, majd később ugyanott biológiából doktori 
diplomát. 1991-től a Füleki Gimnázium tanára. Nős, két gyermek édesapja. A hagyományos parasztvilággal már gyermekkorában 
találkozott, de értékeivel csak jóval később szembesült. 2002-től a Motolla Kézműves Kör tagjaként gyékénykötéssel és kabaktök-
díszítéssel, rece- és vertcsipke készítéssel, hagyományos bútor és templomi mennyezetkazetta festéssel foglakozik. 
A kabakdíszítést Zalaegerszegen Konrád Lajostól tanulta. Motívumismeretre, motívumszerkesztésre Bércziné Szendrő Csilla 
tanította. Tökből főleg hagyományos tárolóedényeket, kulacsot, tálakat, lopót, a kisméretűekből só- és fűszertartót készít. 
A gyékény tiszteletét és szeretetét Kovács Tibor mezőtárkányi gyékénykötő mester erősítette meg benne. Ebből az alapanyagból 
tárolóedényeket és kasbábokat állít elő. A rece- és vertcsipke rejtelmeibe Takács Zsuzsánna viseletkészítő vezette be. Kedvencei a 
zoboralji és a gömöri csipkeminták lettek. Munkái számos helyen kerültek bemutatásra. Ezek közül legjelentősebbek a Budapesti 
Néprajzi Múzeumban megrendezett „Élő népművészet” c. országos tárgyalkotó népművészeti seregszemle 2012-ben, és 2009-ben 
az „Egy gyékényen árulunk...- szálasanyaggal dolgozó Kárpát-medencei mesterek kiállítása” a Nemzeti Galériában Budapesten. 
A Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete 2008-ban „Nagy Palóc dr. Zólyomi József - díjjal” tüntette ki.
A Motolla Kézműves Kör eredményeiről, sikereiről és oktatási tevékenységéről a lap következő kiadásaiban olvashatnak az 
érdeklődők, a közösség tagjait egymást követően bemutató rovatban.

XVIII. Nemzetközi Nógrádi Folklórfesztivál

A Füleki várban idén július 26 - 27. között került 
megrendezésre a XVIII. Nemzetközi Nógrádi 
Folklórfesztivál, melynek keretén belül több hazai és 
külföldi előadó mutatta be tánc, zene, illetve 
énektudását. A fesztivál első napját a budapesti 
Z´mirim zsidó klezmer zenekar nyitotta meg, 
tradicionális klezmer zenét ötvözve népzenei, 
valamint  jazz és rock zenei elemekkel. A fiatalokból 
ál ló  zenekart  a  pozsonyi  Szőttes  magyar 
néptáncegyüttes fellépése követte, mely már több mint 
40 éve ápolja a szlovákiai magyar népművészet 
hagyományait. A gálaműsort a nagy sikerű Parno 
Graszt cigány népzenei együttes előadása zárta, a 
tradicionális hangszereken játszott autentikus 
cigányzenét bemutatva. A színvonalas műsor 
hangulatát a Bebek Panzió és Étterem teraszán 
megrendezett esti táncház fokozta, ahol hagyományos 
cigány, magyar, illetve zsidó táncokat tanulhattak az 
érdeklődők. A fesztivál második napján - melyet a 
miskolci Vaga Banda szórakoztató színházi társulat 
nyitott meg - különböző országok jellegzetes 
néptáncait tekinthette meg a folklórt kedvelő 
közönség .  A sz lovákia i  és  magyarország i 
résztvevőkön kívül, mint a füleki Rakonca, a kelet-
szlovákiai  Zemplín, illetve a salgótarjáni Nógrád 
néptáncegyüttesek, teret kapott még a szerbiai 
Desanka Maksimovic Kultúrművészeti Társulat 
folklórcsoportja, amely betekintést engedett a szerb 
zenei  és  tánchagyományokba .  A ké tnapos 
Folklórfesztivál végül a Vaga Banda és a füleki 
Szarvasűzők történelmi társulat látványos esti tűz 
show bemutatójával zárult. A XVIII. Nemzetközi 
Nógrádi Folklórfesztivál a Füleki Vármúzeum, a 
Rakonca  Egyesü le t  é s  a  Phoen ix  Lu te t i a 
szervezésében, valamint a Nógrádi Közművelődési 
Központ, Rátka Község illetve a losonci Matica 
Slovenská Háza együttműködésével valósult meg.

A Novohrad-Nógrád Geopark nyári tábora

Nagy érdeklődés kísérte a Novohrad-Nógrád Geopark nyári táborának 3. 
évfolyamát, mely kiindulópontjának  2013. július 29. és augusztus 2. között 
a Nógrádi Turisztikai Információs Központ udvara ill. annak oktatási terme 
adott otthont. Harminc alapiskolás diák nemcsak a Novohrad-Nógrád 
Geopark területéről, naponta vett részt a tábor kínálta programokon Tóth 
Csilla táborvezető pedagógusi felügyelete alatt. A forró nyári hőmérséklettel 
megküzdve bírták a résztvevők a programok megpróbáltatásait, melyek 
legfőbb mértékben a Novohrad-Nógrád Geopark geológiai, természeti és 
kultúrtörténeti értékeit igyekeztek megismertetni. Vaculčiak Ágnes, Mag 
Krisztína és Gáspár Katalin pedagógusok valamint segítőik Tóth Enikő és 
Baláž Dominik vezette ismeretterjesztő túrákon meglátogatták a Mucsényi 
Barlangot TE, Rátkán a Nagy-Hargicsot és a Pogányvár NTR Tilics csúcsát 
kilátással Ajnácskőre. Kalondán  a Palóc múzeumban megismerkedhettek a 
vidék hagyományos, múltban használatos eszközeivel és felmérhették 
tudásukat Papp Sándor a múzeum tulajdonosa által készített kvízben. Mács 
Gabriella a 47. sz. Koháry István Cserkészcsapat tagja által vezetett 
csapatjátékokat a Füleki Városi park hűs árnyékot nyújtó fái között élvezték 
a résztvevők. Mindenki kipróbálhatta a lovaglást Rátkán a játszótér mellett. 
A Motolla Műhely tevékenységei ezúttal az újrahasznosítható textíliákból és 
papírból készült tárgyak készítésére irányultak. A gyerekek így maguknak és 
hozzátartozóiknak készíthettek emléktárgyakat. A táborzárás a csapatok 
tábori élményeikból ősszeállított előadásaiban csúcsosodott ki, melyeket a 

Pócsa Denisza által 
készített pampuska 
s ü t é s  -  k ó s t o l á s 
édesített meg. Minden 
résztvevőnek jár az 
elismerés és köszönet 
az egész heti aktív, 
érdeklődő részvételért 
a pedagógusoknak 
pedig a programok 
gördülékeny lebo-
nyolításáért.  

Z.p.o. Geopark 
Novohrad-Nógrád 
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Területrendezési terv - Fülek városközpont

Fülek város és a Füleki városi képviselőtestület 87-es számú 
határozata alapján, összhangban a területrendezési és építkezési 
törvénnyel bejelenti „Fülek Város Területrendezési tervének 6-os 
számú Változások és kiegészítések 2013“ beszerzését. 
A rendezési terv aktualizálása során bővülni fog Fülek 
városközpontjának lehatárolása, és a közhasznú szolgáltatások 
közé besorólódik a városi művelődési központ épülete, amely a 
kibővült városközpont részévé válik hivatalosan is (a térkép 
mellékletet megtalálják a www.filakovo.sk honlapon és Fülek 
város hivatalos hirdetőtábláján).

Ing. arch. Erika Anderková - Füleki VH, Stratégiai és 
Fejlesztési Alosztály

MEGEMLÉKEZÉS 

„Szeressétek egymást, mint én 
titeket. Mindig ott leszek köztetek.“  
Fájdalommal értesültünk  róla, 
hogy  2013 .augusz tus  29-én 
életének 57. évében elhunyt 
Kubovics János Konrád OFM, 
egykori füleki lelkipásztor. A füleki 
hívek, a rózsafüzér társulat és a 
ferences III.rend tagjai szívükbe 
zárták őt, emlékét megőrizve 
gondolnak rá. Nyugodjék békében!

Magyarországi vendégszereplésen a Pro Kultúra

A Tiszaföldvári Férfikórus és Tiszaföldvár meghívására kórusunk 
háromnapos nemzetközi fesztiválon vett részt e szép, rendezett 
alföldi mezővárosban. Ünnepi köntösbe öltözött a tizenegyezer 
lakosú város augusztus 20-ka tiszteletére. Gazdag kulturális program 
keretében került sor a református nagytemplomban megrendezett 
nemzetközi kórusfesztiválra. Ezen részt vett Martfű város Nőikara, a 
Tiszaföldvári Pedagógus Nőikar, a Tiszaföldvári Férfikórus, Sztevan 
Szremac Szülőföld Alapítvány Nőikórus Szerbiából, a Petőfi Dalkör 
Mezőtúrról és a Füleki Pro Kultúra férfikórus.
Megérkezésünket követően a városi önkormányzat üléstermébe 
invitáltak minket, ahol szívélyes barátsággal fogadott Hegedűs 
István polgármester úr. Városunkat Szvorák Zsuzsa, megyei 
önkormányzati és városi képviselő képviselte. Tolmácsolta Fülek 
város üdvözletét és egyben reményét fejezte ki, hogy ez a kulturális 
kapcsolat folytatódik a jövőben.

A szombati rekkenő hőségben igyekezett minden kórus maximálisan 
teljesíteni, amit a közönség vastapssal jutalmazott. Vasárnap egy 
szabadtéri hangversenyen léptünk fel a helyi férfikórussal a Paprikás 
Ételek VIII. Nemzetközi Főzőversenyén, ahol bordalokat adtunk 
elő. A főzőversenyre természetesen kórusunk is benevezett Gulyás 
Imre dalostárs vezetésével. Igyekezetünket siker koronázta, hiszen a 
neves mesterszakácsok alkotta zsűri  főztünket három különdíjjal és 
egy éremmel jutalmazta.
Vendéglátóink elkalauzoltak minket Ópusztaszerre is, ahol 
megtekintettük Feszty Árpád körképét a magyarok bejöveteléről. A 
nap végeztével megköszöntük vendéglátóinknak - Bene Ferenc 
kóruselnöknek, Rákosi György titkárnak, valamint az egész 
kórusnak szívélyes vendéglátásukat és törődésüket. Reméljük, ez a 
kapcsolat igaz barátsággá nőheti ki magát, és az általunk rendezendő 
legközelebbi füleki nemzetközi kórustalálkozón viszonozhatjuk 
majd mindazt, amit a tiszaföldváriaktól kaptunk.
Támogatóink segítségével kerülhetett sor magyarországi 
szereplésünkre. Köszönetünket fejezzük ki a Besztercebányai 
Megyei Önkormányzatnak, a Bethlen Gábor Alapítványnak és Fülek 
város önkormányzatának.
E sűrű program keretében karnagyunknak, Fehér Miklósnak még 
arra is időt kellett szakítania, hogy eleget tegyen egy miniszteri 
felkérésnek, átvegye a Szinnyei József Díjat kiváló könyvtárosi 
munkájáért. Karnagyunk szerénységére jellemző, hogy ezt csak az 
utolsó pillanatban közölte velünk, de annál nagyobb örömet okozva. 
Büszkék vagyunk karnagyunkra. Jó erőt, egészséget kívánunk!

Jakab József, a Pro Kultúra férfikar alelnöke

„Hányaveti” nyári tábor

Négy év alatt népszerűvé vált a Papréti Szlovák Tanítási Nyelvű 
Alapiskola tanulói körében a Molnár Zsuzsa és Judita Ivaničová 
szervezte „hányaveti” tábor. Az alsó és felső tagozatos tanulók július 
15. és 19. között változatos nyári programok közül választhattak. 
Turisztikával, pogány-vári gyalogtúrával kezdték a hetet. A kiadós 
eső sem szegte kedvüket. Kárpótolta őket a tizenöt kilométer során 
látott gyönyörű táj és a szalonnasütés. Másnap műanyag flakonokból 
készítettek dísztárgyakat. Aztán egy rimaszombati utazás 
következett a csillagvizsgálóba, ahol filmvetítéses előadást 
hallgathattak meg a napkitörésekről és a napfoltokról. Csütörtök a 
városban telt el, mert a vár és a park nem maradhattak ki a 
programból. Sétáltak a parkban, megnézték a mini állatkertet, a várat 
és természetesen fagyiztak is. A gyönyörű hét bajmóci kirándulással 
ért véget, ahová a szülők is elkísérték csemetéiket. A nagy hőség és a 
hosszú utazás dacára lelkesen indultak a várba és az állatkertbe. 
Elégedetten és új élményekkel gazdagodva zárták ezt a „ hányaveti“ 
hetet. Már most izgalommal várjuk a jövő évi tábort!

Mgr. Molnárová Zuzana, Ivaničová Judita

A Iuvenes Szabadidőközpont életéből

Ugyan már javában zajlik az új iskolai év, de azért még sokuknak 
eszébe jutnak a nyár emlékei. A nyár elején, július 8-12. között került 
megrendezésre a Iuvenes Szabadiközpont által szervezett nyári 
városi tábor. A tábor első napján a bolyki repülőteret kerestük fel, 
ahol Sluk Márián úr a repülésről és repülőgépekről tartott előadást, 
majd a gyerekek beülhettek a pilótafülkébe és saját maguk is 
kipróbálhatták, hogy milyen lehet egy valódi repülőgépet vezetni. A 
nap további részét a Relax parkban töltötték a gyerekek. A tábor 
második napján az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi 
Terület geológia tanösvényi túráján vettünk részt, melyet 
szalonnasütéssel zártunk. A tábor további két napján a rappi 
Novolandia termálfürdőt kerestük fel, illetve íjászattal, lovaglással 
és kézművességgel foglalkoztunk. Az utolsó nap a túrázás jegyében 
zajlott, mely során többek között a Mucsényi-barlangot is 
felkerestük. Idegenvezetőnk a falu polgármestere Jozef Hodulák 
mérnök úr volt. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden 
kedves támogatónknak, akik nemcsak e tábor, hanem a gyerekekkel 
való egész évi munkánk során is segítségünkre voltak: 
LASTEMEDIA, Thorma, a.s., Fülek, MEDIACITY Matej Fehér, 
Július Bódi - Výpočtová technika, Turul, Koška Horse Team 
lovasklub, Stredná odborná škola - Szakközépiskola Fiľakovo, 
Molnárová Zuzana, Pastierovičová Anna, Kakuk Aneta, Hámori 
Ildikó, Varga Lóránt és Malček Marek.
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I Dr. Benko Pál pedagógus, tárgyalkotó népművész, református gondnok 

Nekünk fülekieknek - mint ahogy nagyon sok környékbelinek is - ismerősen hangzik Benko Pál neve. 
A gimnázium tanára, a füleki református gyülekezet gondnoka egyben a Motolla Kézműves Kör egyik 
alapító tagja, amelyet  pedagógusok hoztak létre, mint néprajzi tárgyalkotó szakmai műhelyt a Pro 
Futuro Polgári Társulás keretei között  (a társulás honlapja:  www.profuturo.sk). A csoportosulás célja 
a népi kismesterségek magas szintű elsajátítása és továbbtanítása, valamint olyan infrastruktúra 
kialakítása, amely lehetővé teszi a tárgyalkotó népművészet elemeinek rendszeres beépítését a XXI. 
század emberének mindennapjaiba, elsősorban az óvodás és iskolás korú gyermekek körében. 
Igyekeznek visszahozni a közgondolkodásba a paraszti értékrendhez való ragaszkodást, megerősíteni 
a szülőföldön maradás szándékát, az értékmentő hozzáállás kialakítását. Munkásságát ez utóbbi 
szempontból szeretnénk bemutatni.
A jelenleg Gömörsíden élő Benko Pál 1968-ban született Losoncon. A füleki magyar tannyelvű 
alapiskola elvégeztével tanulmányait a Füleki Gimnázium magyar tagozatán folytatta. A kassai Safárik 
Egyetem Természettudományi Karán szerzett tanári-, majd később ugyanott biológiából doktori 
diplomát. 1991-től a Füleki Gimnázium tanára. Nős, két gyermek édesapja. A hagyományos parasztvilággal már gyermekkorában 
találkozott, de értékeivel csak jóval később szembesült. 2002-től a Motolla Kézműves Kör tagjaként gyékénykötéssel és kabaktök-
díszítéssel, rece- és vertcsipke készítéssel, hagyományos bútor és templomi mennyezetkazetta festéssel foglakozik. 
A kabakdíszítést Zalaegerszegen Konrád Lajostól tanulta. Motívumismeretre, motívumszerkesztésre Bércziné Szendrő Csilla 
tanította. Tökből főleg hagyományos tárolóedényeket, kulacsot, tálakat, lopót, a kisméretűekből só- és fűszertartót készít. 
A gyékény tiszteletét és szeretetét Kovács Tibor mezőtárkányi gyékénykötő mester erősítette meg benne. Ebből az alapanyagból 
tárolóedényeket és kasbábokat állít elő. A rece- és vertcsipke rejtelmeibe Takács Zsuzsánna viseletkészítő vezette be. Kedvencei a 
zoboralji és a gömöri csipkeminták lettek. Munkái számos helyen kerültek bemutatásra. Ezek közül legjelentősebbek a Budapesti 
Néprajzi Múzeumban megrendezett „Élő népművészet” c. országos tárgyalkotó népművészeti seregszemle 2012-ben, és 2009-ben 
az „Egy gyékényen árulunk...- szálasanyaggal dolgozó Kárpát-medencei mesterek kiállítása” a Nemzeti Galériában Budapesten. 
A Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete 2008-ban „Nagy Palóc dr. Zólyomi József - díjjal” tüntette ki.
A Motolla Kézműves Kör eredményeiről, sikereiről és oktatási tevékenységéről a lap következő kiadásaiban olvashatnak az 
érdeklődők, a közösség tagjait egymást követően bemutató rovatban.

XVIII. Nemzetközi Nógrádi Folklórfesztivál

A Füleki várban idén július 26 - 27. között került 
megrendezésre a XVIII. Nemzetközi Nógrádi 
Folklórfesztivál, melynek keretén belül több hazai és 
külföldi előadó mutatta be tánc, zene, illetve 
énektudását. A fesztivál első napját a budapesti 
Z´mirim zsidó klezmer zenekar nyitotta meg, 
tradicionális klezmer zenét ötvözve népzenei, 
valamint  jazz és rock zenei elemekkel. A fiatalokból 
ál ló  zenekart  a  pozsonyi  Szőttes  magyar 
néptáncegyüttes fellépése követte, mely már több mint 
40 éve ápolja a szlovákiai magyar népművészet 
hagyományait. A gálaműsort a nagy sikerű Parno 
Graszt cigány népzenei együttes előadása zárta, a 
tradicionális hangszereken játszott autentikus 
cigányzenét bemutatva. A színvonalas műsor 
hangulatát a Bebek Panzió és Étterem teraszán 
megrendezett esti táncház fokozta, ahol hagyományos 
cigány, magyar, illetve zsidó táncokat tanulhattak az 
érdeklődők. A fesztivál második napján - melyet a 
miskolci Vaga Banda szórakoztató színházi társulat 
nyitott meg - különböző országok jellegzetes 
néptáncait tekinthette meg a folklórt kedvelő 
közönség .  A sz lovákia i  és  magyarország i 
résztvevőkön kívül, mint a füleki Rakonca, a kelet-
szlovákiai  Zemplín, illetve a salgótarjáni Nógrád 
néptáncegyüttesek, teret kapott még a szerbiai 
Desanka Maksimovic Kultúrművészeti Társulat 
folklórcsoportja, amely betekintést engedett a szerb 
zenei  és  tánchagyományokba .  A ké tnapos 
Folklórfesztivál végül a Vaga Banda és a füleki 
Szarvasűzők történelmi társulat látványos esti tűz 
show bemutatójával zárult. A XVIII. Nemzetközi 
Nógrádi Folklórfesztivál a Füleki Vármúzeum, a 
Rakonca  Egyesü le t  é s  a  Phoen ix  Lu te t i a 
szervezésében, valamint a Nógrádi Közművelődési 
Központ, Rátka Község illetve a losonci Matica 
Slovenská Háza együttműködésével valósult meg.

A Novohrad-Nógrád Geopark nyári tábora

Nagy érdeklődés kísérte a Novohrad-Nógrád Geopark nyári táborának 3. 
évfolyamát, mely kiindulópontjának  2013. július 29. és augusztus 2. között 
a Nógrádi Turisztikai Információs Központ udvara ill. annak oktatási terme 
adott otthont. Harminc alapiskolás diák nemcsak a Novohrad-Nógrád 
Geopark területéről, naponta vett részt a tábor kínálta programokon Tóth 
Csilla táborvezető pedagógusi felügyelete alatt. A forró nyári hőmérséklettel 
megküzdve bírták a résztvevők a programok megpróbáltatásait, melyek 
legfőbb mértékben a Novohrad-Nógrád Geopark geológiai, természeti és 
kultúrtörténeti értékeit igyekeztek megismertetni. Vaculčiak Ágnes, Mag 
Krisztína és Gáspár Katalin pedagógusok valamint segítőik Tóth Enikő és 
Baláž Dominik vezette ismeretterjesztő túrákon meglátogatták a Mucsényi 
Barlangot TE, Rátkán a Nagy-Hargicsot és a Pogányvár NTR Tilics csúcsát 
kilátással Ajnácskőre. Kalondán  a Palóc múzeumban megismerkedhettek a 
vidék hagyományos, múltban használatos eszközeivel és felmérhették 
tudásukat Papp Sándor a múzeum tulajdonosa által készített kvízben. Mács 
Gabriella a 47. sz. Koháry István Cserkészcsapat tagja által vezetett 
csapatjátékokat a Füleki Városi park hűs árnyékot nyújtó fái között élvezték 
a résztvevők. Mindenki kipróbálhatta a lovaglást Rátkán a játszótér mellett. 
A Motolla Műhely tevékenységei ezúttal az újrahasznosítható textíliákból és 
papírból készült tárgyak készítésére irányultak. A gyerekek így maguknak és 
hozzátartozóiknak készíthettek emléktárgyakat. A táborzárás a csapatok 
tábori élményeikból ősszeállított előadásaiban csúcsosodott ki, melyeket a 

Pócsa Denisza által 
készített pampuska 
s ü t é s  -  k ó s t o l á s 
édesített meg. Minden 
résztvevőnek jár az 
elismerés és köszönet 
az egész heti aktív, 
érdeklődő részvételért 
a pedagógusoknak 
pedig a programok 
gördülékeny lebo-
nyolításáért.  

Z.p.o. Geopark 
Novohrad-Nógrád 
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Területrendezési terv - Fülek városközpont

Fülek város és a Füleki városi képviselőtestület 87-es számú 
határozata alapján, összhangban a területrendezési és építkezési 
törvénnyel bejelenti „Fülek Város Területrendezési tervének 6-os 
számú Változások és kiegészítések 2013“ beszerzését. 
A rendezési terv aktualizálása során bővülni fog Fülek 
városközpontjának lehatárolása, és a közhasznú szolgáltatások 
közé besorólódik a városi művelődési központ épülete, amely a 
kibővült városközpont részévé válik hivatalosan is (a térkép 
mellékletet megtalálják a www.filakovo.sk honlapon és Fülek 
város hivatalos hirdetőtábláján).

Ing. arch. Erika Anderková - Füleki VH, Stratégiai és 
Fejlesztési Alosztály

MEGEMLÉKEZÉS 

„Szeressétek egymást, mint én 
titeket. Mindig ott leszek köztetek.“  
Fájdalommal értesültünk  róla, 
hogy  2013 .augusz tus  29-én 
életének 57. évében elhunyt 
Kubovics János Konrád OFM, 
egykori füleki lelkipásztor. A füleki 
hívek, a rózsafüzér társulat és a 
ferences III.rend tagjai szívükbe 
zárták őt, emlékét megőrizve 
gondolnak rá. Nyugodjék békében!

Magyarországi vendégszereplésen a Pro Kultúra

A Tiszaföldvári Férfikórus és Tiszaföldvár meghívására kórusunk 
háromnapos nemzetközi fesztiválon vett részt e szép, rendezett 
alföldi mezővárosban. Ünnepi köntösbe öltözött a tizenegyezer 
lakosú város augusztus 20-ka tiszteletére. Gazdag kulturális program 
keretében került sor a református nagytemplomban megrendezett 
nemzetközi kórusfesztiválra. Ezen részt vett Martfű város Nőikara, a 
Tiszaföldvári Pedagógus Nőikar, a Tiszaföldvári Férfikórus, Sztevan 
Szremac Szülőföld Alapítvány Nőikórus Szerbiából, a Petőfi Dalkör 
Mezőtúrról és a Füleki Pro Kultúra férfikórus.
Megérkezésünket követően a városi önkormányzat üléstermébe 
invitáltak minket, ahol szívélyes barátsággal fogadott Hegedűs 
István polgármester úr. Városunkat Szvorák Zsuzsa, megyei 
önkormányzati és városi képviselő képviselte. Tolmácsolta Fülek 
város üdvözletét és egyben reményét fejezte ki, hogy ez a kulturális 
kapcsolat folytatódik a jövőben.

A szombati rekkenő hőségben igyekezett minden kórus maximálisan 
teljesíteni, amit a közönség vastapssal jutalmazott. Vasárnap egy 
szabadtéri hangversenyen léptünk fel a helyi férfikórussal a Paprikás 
Ételek VIII. Nemzetközi Főzőversenyén, ahol bordalokat adtunk 
elő. A főzőversenyre természetesen kórusunk is benevezett Gulyás 
Imre dalostárs vezetésével. Igyekezetünket siker koronázta, hiszen a 
neves mesterszakácsok alkotta zsűri  főztünket három különdíjjal és 
egy éremmel jutalmazta.
Vendéglátóink elkalauzoltak minket Ópusztaszerre is, ahol 
megtekintettük Feszty Árpád körképét a magyarok bejöveteléről. A 
nap végeztével megköszöntük vendéglátóinknak - Bene Ferenc 
kóruselnöknek, Rákosi György titkárnak, valamint az egész 
kórusnak szívélyes vendéglátásukat és törődésüket. Reméljük, ez a 
kapcsolat igaz barátsággá nőheti ki magát, és az általunk rendezendő 
legközelebbi füleki nemzetközi kórustalálkozón viszonozhatjuk 
majd mindazt, amit a tiszaföldváriaktól kaptunk.
Támogatóink segítségével kerülhetett sor magyarországi 
szereplésünkre. Köszönetünket fejezzük ki a Besztercebányai 
Megyei Önkormányzatnak, a Bethlen Gábor Alapítványnak és Fülek 
város önkormányzatának.
E sűrű program keretében karnagyunknak, Fehér Miklósnak még 
arra is időt kellett szakítania, hogy eleget tegyen egy miniszteri 
felkérésnek, átvegye a Szinnyei József Díjat kiváló könyvtárosi 
munkájáért. Karnagyunk szerénységére jellemző, hogy ezt csak az 
utolsó pillanatban közölte velünk, de annál nagyobb örömet okozva. 
Büszkék vagyunk karnagyunkra. Jó erőt, egészséget kívánunk!

Jakab József, a Pro Kultúra férfikar alelnöke

„Hányaveti” nyári tábor

Négy év alatt népszerűvé vált a Papréti Szlovák Tanítási Nyelvű 
Alapiskola tanulói körében a Molnár Zsuzsa és Judita Ivaničová 
szervezte „hányaveti” tábor. Az alsó és felső tagozatos tanulók július 
15. és 19. között változatos nyári programok közül választhattak. 
Turisztikával, pogány-vári gyalogtúrával kezdték a hetet. A kiadós 
eső sem szegte kedvüket. Kárpótolta őket a tizenöt kilométer során 
látott gyönyörű táj és a szalonnasütés. Másnap műanyag flakonokból 
készítettek dísztárgyakat. Aztán egy rimaszombati utazás 
következett a csillagvizsgálóba, ahol filmvetítéses előadást 
hallgathattak meg a napkitörésekről és a napfoltokról. Csütörtök a 
városban telt el, mert a vár és a park nem maradhattak ki a 
programból. Sétáltak a parkban, megnézték a mini állatkertet, a várat 
és természetesen fagyiztak is. A gyönyörű hét bajmóci kirándulással 
ért véget, ahová a szülők is elkísérték csemetéiket. A nagy hőség és a 
hosszú utazás dacára lelkesen indultak a várba és az állatkertbe. 
Elégedetten és új élményekkel gazdagodva zárták ezt a „ hányaveti“ 
hetet. Már most izgalommal várjuk a jövő évi tábort!

Mgr. Molnárová Zuzana, Ivaničová Judita

A Iuvenes Szabadidőközpont életéből

Ugyan már javában zajlik az új iskolai év, de azért még sokuknak 
eszébe jutnak a nyár emlékei. A nyár elején, július 8-12. között került 
megrendezésre a Iuvenes Szabadiközpont által szervezett nyári 
városi tábor. A tábor első napján a bolyki repülőteret kerestük fel, 
ahol Sluk Márián úr a repülésről és repülőgépekről tartott előadást, 
majd a gyerekek beülhettek a pilótafülkébe és saját maguk is 
kipróbálhatták, hogy milyen lehet egy valódi repülőgépet vezetni. A 
nap további részét a Relax parkban töltötték a gyerekek. A tábor 
második napján az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi 
Terület geológia tanösvényi túráján vettünk részt, melyet 
szalonnasütéssel zártunk. A tábor további két napján a rappi 
Novolandia termálfürdőt kerestük fel, illetve íjászattal, lovaglással 
és kézművességgel foglalkoztunk. Az utolsó nap a túrázás jegyében 
zajlott, mely során többek között a Mucsényi-barlangot is 
felkerestük. Idegenvezetőnk a falu polgármestere Jozef Hodulák 
mérnök úr volt. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden 
kedves támogatónknak, akik nemcsak e tábor, hanem a gyerekekkel 
való egész évi munkánk során is segítségünkre voltak: 
LASTEMEDIA, Thorma, a.s., Fülek, MEDIACITY Matej Fehér, 
Július Bódi - Výpočtová technika, Turul, Koška Horse Team 
lovasklub, Stredná odborná škola - Szakközépiskola Fiľakovo, 
Molnárová Zuzana, Pastierovičová Anna, Kakuk Aneta, Hámori 
Ildikó, Varga Lóránt és Malček Marek.
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken
2013 októberében

2013.10.04-06.
VII. Eszterlánc - Szlovákiai Magyar Gyermek Néptáncfesztivál
Helyszín: vmk, szervező: Hagyomány Alap

2013.10.05. 14:00 óra
Szüreti felvonulás és Borvirág Fesztivál
Helyszín: a Gimnázium elől a Magyar Házhoz, szervező: Csemadok 
h.sz.

2013.10.07. 15:30 óra
Megemlékezés az 1848-49-es Szabadságharc vértanúiról-koszorúzás
Helyszín: Hősök tere, szervező: KOHÁRY PT, Csemadok h.sz.

2013.10.18-19.
Kétnapos megemlékező fesztivál Cirill és Metód hittérítőkről 

2013.10.18.
10:00 óra Emlékműsor az alapiskolások részére
„Cirill és Metód gyermekszemmel” című kiállítás megnyitója 
18:00 óra Szakrális koncert Maja Velšicová és Miro Švába 
előadásában
Helyszín: vmk, szervező: városi művelődési központ 
2013.10.19. 14:00 óra
Ünnepi szentmise Cirill és Metód tiszteletére
Kultúrműsor 

2013.10.25. 15:00 óra
Generációk találkozása - jubilánsok ünnepe
Helyszín: vmk, szervező: Nyugdíjasok Egyesülete, társszervező: vmk

2013.10.26. 18:00 óra
A Kassai Thália Színház előadása - „Pletykák” vígjáték
Helyszín: vmk, szervező: városi művelődési központ

A Füleki Vármúzeum őszi kiállításai 

Liliomos évszázad - a szlovákiai magyar cserkészet története 
kialakulásától napjainkig 1913–2013

A Füleki Vármúzeum két új kiállítást nyit 2013. szeptember 20-án 16:00 
órakor a vár Bebek-tornyában. A „Liliomos évszázad - a szlovákiai 
magyar cserkészet története kialakulásától napjainkig 1913-2013“ című 
tárlat szervezője a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Kuckó 
Polgári Társulás és a füleki 47. sz. Koháry István Cserkészcsapat. A 
vándorkiállítás bemutatja a cserkész eszmeiséget és a szervezet 
aktivitásait. Betekintést nyújt a mozgalom világ szintű megalapításának 
körülményeibe. A szlovákiai magyar cserkészet gazdag története 
kevésbé ismert régiónkban. A kiállított tárgyak végigvezetik a látogatót a 
szervezet történetének száz évén a megalakulástól kezdve a két 
világháború közti időszakon és a szocializmus évtizedein keresztül a 
rendszerváltást követő újraszerveződésig. A bemutatott emlékanyag a 
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a komáromi Kuckó PT, a 
Szlovákiai Magyar Cserkészek Cserkészgyűjteménye és a Füleki 
Vármúzeum gyűjteményeiből, valamint magánszemélyektől származik. 
A megnyitó kísérőprogramja a Kicsi Hang zenekar koncertje lesz. 

A mi várunk, a mi büszkeségünk - a füleki vár ábrázolásai

A Bebek-torony ötödik szintjén a Füleki Vármúzeum önálló kiállítása 
nyílik „A mi várunk, a mi büszkeségünk – a füleki vár ábrázolásai” 
címmel. Kurátorai Illés Gábor és Mesiarik Marian. A vár évszázadok óta 
a régió és a város reprezentatív és szimbolikus objektuma. Első 
ábrázolásai az 1593-as töröktől való visszafoglalás idejéből származnak. 
A tárlaton a történelmi metszetek mellett megjelennek a koronként 
változó ideológiához kapcsolt ábrázolások  pásztoreszközökön, füleki 
zománctermékeken, ajándéktárgyakon, füleki civil szervezetek logóin 
és 20. századi giccsek formájában. A toronyban installált két kiállítás 
2013. november 15-ig tekinthető meg.

Egzotikus rovarok Michal Zachar magángyűjteményéből

A Városi Honismereti Múzeumban október 16-áig tekinthető meg az 
„Egzotikus rovarok Michal Zachar magángyűjteményéből“ című 
kiállítás. A bemutatott preparátumok - főként trópusi lepkék, bogarak, 
skorpiók és pókok - többsége a gyűjtő dél-amerikai, afrikai és ázsiai 
expedícióiról származik. Mellettük néhány terráriumban elő 
példányokkal is találkozhat a látogató.

FELHÍVÁS

1 0 0  é v e  t ö r t  k i  a z  1 . 
világháború - csatlakozzon a 
háborús emlékek országos 
digitalizációjához! 
Va n n a k  o t t h o n  a z  e l s ő 
világháborúhoz kapcsolódó 
családi fotói, dokumentumai, 
emléktárgyai?  A Szlovák 
N e m z e t i  M ú z e u m  -  A 
Szlovákiai Magyar Kultúra 
Múzeuma országos méretű 
gyűjtés és digitalizációs kampányt indít, amely keretén belül elsősorban 
az első világháború idejéből származó irományok, emléktárgyak és 
ereklyék digitalizált gyűjteményét szeretné létrehozni. A kampány egyik 
bázispontja a Füleki Vármúzeum. Az intézmény a tárgyakat a Vigadó 
épületében található Városi Múzeumba várja feldolgozásra az év végéig, 
hetente keddtől péntekig, naponta 8,00 és 16,00 óra között. A múzeum a 
tárgyakat lefotózza, dokumentálja, majd visszaszolgáltatja a 
tulajdonosnak. 
Bővebb információk: Füleki Vármúzeum
e-mail: hradnemuzeum@filakovo.sk, tel.: 047-4382017

Lengyelországban járt a Rakonca

A Iuvenes Szabadidőközpont égisze alatt működő Rakonca Ifjúsági 
Néptáncegyüttes külföldi fellépései sorát a lengyelországi „VIII. 
Miedzynarodowy Festiwal Folkloru - Podlaskie Spotkania“ 
elnevezésű nemzetközi fesztiválon való vendégszereplésével 
bővítette, amely 2013. július 29. és augusztus 6. között került 
megrendezésre. A rendezők által meghirdetett előválogatás 
eredményei alapján nyolc külföldi és öt hazai együttes kapott 
meghívást a fesztiválra. A tengerentúli országokat Mexikó és 
Brazília képviselte, míg az európai népek hagyományos zenei- és 
t áncku l tú rá já t  Ho l l and iábó l ,  Sze rb iábó l ,  Grúz iábó l , 
Fehéroroszországból, Romániából érkezett csoportok - valamint 
Szlovákiát képviselve a Rakonca Ifjúsági Néptáncegyüttes - vitték 
színpadra. A fesztivál központja a Lengyelország „zöld tüdeje”-ként 
emlegetett Podlaskie tartomány jellegzetes kisvárosa, Bransk volt. A 
nyolcnapos együttlét alatt alkalom nyílt a régió természeti-, 
kulturális- és néprajzi értékeinek megismerésére, valamint a 
fesztiválozó csoportokkal, vendéglátókkal való ismerkedésre, 
barátkozásra, beszélgetésre is. A délutáni és esti órák a viseletes 
felvonulások és fellépések jegyében zajlottak, Bransk, Bocki, Bielsk 
Podlaski, Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec a Szepietowo 
városok népes közönsége előtt. Az együttes e fellépések során 20-30 
perces műsorblokkokkal mutatkozott be egy-egy városban. E 
találkozások során az autentikus néptánc népszerűsítése mellett, 
szűkebb és tágabb pátriánk bemutatására is sor került. A Rakonca 
táncosai ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak, akik anyagi 
javakkal is hozzájárultak e sikeres vendégszerepléshez, név szerint a 
Szlovák Kormányhivatal Kisebbségi Osztályának, Besztercebánya 
Megyének és Fülek városának.


