
Április 6-án került megrendezésre a 10. jubileumi Palóc Húsvét Füleken. 
Mivel az időjárás nem kedvezett a szervezőknek, az ismert rendezvény a 
füleki vár helyett a Városi Művelődési Központban kapott helyet. Az 
idelátogatóknak a kézműves foglalkozásokon lehetőségük nyílt 
kipróbálni a tojásdíszítést, molnárkalács- és mézeskalácssütést, 
gyékényezést, húsvéti korbácsok fonását, és nem utolsó sorban palóc 
ételeket is kóstolhattak. A VMK épülete előtt és az előtérben a 
hagyományokhoz hűen kézműves kirakodóvásár várta az érdeklődőket. 
A műsort a füleki Kis Rakonca gyermek-néptáncegyüttes nyitotta meg 
,,Virágvasárnap” című előadásával, ezután a Jánošík néptáncegyüttes és 
a Ďatelinka népzenekar mutatkoztak be. Nagy sikert aratott az Ifjú 
Szivek Táncszínház ,,Kakukktojás” című műsora, melyben nemcsak a 
helyi gömöri táncokat mutatták be, hanem más tájegységek és korszakok 
különböző táncait is. A kézműves foglalkozások alatt a Kerek Perec 
Egylet táncos-zenés meseelőadása szórakoztatta a nézőket, majd a 
programot végül a Cimbalom Trió koncertje zárta. A rossz időjárás 
ellenére több mint 600 helyi érdeklődő és turista látogatott el a Palóc 
Húsvétra és a füleki várba.

Szőke Lucia, FVM

A „MISS FÜLEK 2015“ győztese a füleki Krpeľan Dominika, első 
udvarhölgye Rácz Barbara, második udvarhölgye Varga Bianka lett. A MISS 
Szimpátia címet szintén Varga Bianka nyerte el.
Az idén immár 19. alkalommal választották meg Fülek Szépét, a versenyre 
április 18-án került sor a Városi Művelődési Központban.  A versenybe 
benevezett hét lány Danyi Irén koreográfiájával készült a nagy megmérettetés-
re. A lányok az idén négy versenyszámban mutatkoztak be. A már hagyomá-

nyos szabadidős ruha és bikini mellett a lányok nagyestélyi ruhában vonultak 
fel a színpadon, illetve a műsor elején karneváli hangulatot igyekeztek 
teremteni.  A ruhákról a rimaszombati Greko Fashion gondoskodott. A műsort 
Daniel Výrostek vezette, a zólyomi Tajovský Színház neves művésze. A 
gálaest sztárvendége az ipolysági Peter Šrámek volt, aki a magyarországi 
Rising Star tehetségkutató versenyben tűnt fel.  A műsor további részében 
tehetséges hazai fiatalok léptek fel: Bozó Sándor hegedűművész, Barbora 
Jackuliaková énekes, a Hip-hop Group Universal tánccsoport. Szavazni az 
idén is lehetett, április 13-tól adhatták le voksaikat (interneten keresztül) a 
nézők. A szombati finálé 9 tagú zsűrijének Kerekes László alpolgármester 
elnökletével  nehéz dolga volt, végül a helyezésekről az összpontszámok dön-
töttek. A versenyt követő fogadáson Mázik István VMK-igazgató köszöntötte 
a győzteseket, megköszönte minden támogató segítségét, elmondása szerint 
nélkülük a szépségversenyt nem tudták volna megrendezni. A VMK ezúton is 
köszöni valamennyi szponzor támogatását, s minden bizonnyal jövőre is 
megrendezi a jubileumi 20. Fülek Szépe elnevezésű versenyt.

Mázik István, VMK
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A Füleki Hírlap új főszerkesztője Illés Kósik 
Andrea lett. A vezetői posztot Dr. Mázik István 
után vette át. Április elején ülésezett az új 
szerkesztőség, ahol a havilap jövőjéről volt szó.  
Az új főszerkesztővel beszélgettünk. 
Az önkormányzati havilap főszerkesztői 
posztját Mázik István után veszi át. Milyen 
tapasztalatai vannak e téren?  
Az egyetem elvégzése után újságíróként 
dolgoztam az Új Szó napilapnál Pozsonyban, 
ahol a belpolitikai rovat szerkesztője voltam. 
Az újságírói munkát nagyon szerettem, sok 
tapasztalatot szereztem. Mióta visszatértem 
Fülekre, tanárként dolgozom és szakkör kere-
tén belül vezetem az iskolai újságot. Emellett 
továbbra is írok cikkeket különböző lapokba.
Várhatnak az olvasók valamilyen változásokat?
A legnagyobb újítás talán az, hogy szeretnénk 
a havilapot minden háztartásba eljuttatni, 

ezért nagyobb példányszámban jelen-
tetjük meg. A város vezetésének sikerült 
megoldania, hogy az eddigi 1500 példányt 
3500-ra emelhetjük. Így mindenki napra-
kész információkat kaphat az önkormány-
zat és a város életéről.
Hogyan néz majd ki az új a Füleki Hírlap az 
Ön vezetése alatt?
A változást elsőként a külalakon veszik 
észre az emberek. Bár az újságot elsősor-
ban a tartalma határozza meg, törekszünk 
a külalak frissítésére is. Tartalmában az 
újságot fokozatosan, kis lépésekben, 
folyamatosan szeretnénk újítani. A terje-
delem természetesen ebben gátat szab 
nekünk, de megpróbáljuk a lapot bővíteni 
olyan állandó rovattal, mint például a 
sport, vagy olyan műfajokkal gyarapítani, 
mint az interjú vagy a riport. Szívesen 
vesszük az olvasói véleményeket és 
javaslatokat is.
Továbbra is kétnyelvűen jelennek meg a 
cikkek?
A kétnyelvűség kemény dió. Elméletileg 
akkor lehetünk korrektek, ha ugyanazt az 

információt mind a két nyelven hozzáfér-
hetővé tesszük. Gyakorlatilag viszont 
kétnyelvű közegben élünk, többé-
kevésbé mindenki találkozik azzal a 
nyelvvel is, amelyik nem az anyanyelve. 
Mindkét megoldásnak van előnye és 
hátránya is. Ez a kérdés megérne egy 
külön cikket vagy cikksorozatot, melyhez 
akár az olvasóink is hozzászólhatnának. Mi 
egyelőre ötvözzük a kettőt: az első elvet 
követve cikkeink nagy része továbbra is 
két nyelven jelenik majd meg, a ter-
mészetes kétnyelvűséget figyelembe 
véve viszont lesznek olyanok is, melyek 
csak magyar vagy csak 
szlovák nyelven íród-
nak. Jó lenne, ha Fü-
lek kétnyelvűségét 
előnyünkre fordíta-
nánk, ahogyan azt a 
múltban tette a há-
romnyelvű Pozsony 
vagy Kassa. 

Szőke Lucia

 Új foszerkesztoő
a Füleki Hírlap élén
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Megemlékezés
Szomorú alkalomból gyűltünk össze 2015. április 4-én a salgótarjáni régi temetőben, hogy elkísérjük utolsó útjára 
barátunkat, dalostársunkat, Rákos Józsefet. Örökre eltávozott közülünk egy ember, akit szoros szálak kötöttek nem-
csak kórusunkhoz, hanem városunkhoz, Fülekhez is. 1992 őszén jelent meg először közöttünk, és azóta 
megszakítás nélkül haláláig szoros kapocs fűzte Fülek férfikórusához. Önszántából lett a kórus krónikása. Nagyon 
tudott örülni minden közös sikernek. Az emberekhez való viszonya a barátságos köszönésben, meleg 
kézszorításban, jó szóban, segítőkészségben és kedves mosolyában nyilvánult meg. Huszonhárom éven keresztül 
heti rendszerességgel látogatta énekkari próbáinkat és szerepléseinket. A kóruson kívül érdekelték Fülek város 
közösségének gondjai is. Általa jött létre a füleki és salgótarjáni nyugdíjas egylet közötti szoros együttműködés. 
Már fiatalabb éveiben is aktív szerepet vállalt a szakszervezeti mozgalomban. Nyugdíjba vonulása után alkotó 
munkájának eredményeként még inkább előtérbe került tapasztalata. Megválasztották a Nógrád Megyei Bányász 
és Energetikai Dolgozók Szakszervezetének elnökévé és az Országos Tanács tagjává.
Az életből való távozása mindannyiunk számára fájó és felejthetetlen emlékeket hagy. Barátunk,  dalostársunk, aki 

közösségünknek is tagja volt, elhagyott bennünket, de szorgalmas munkájával hozzájárult kórusunk és egyben városunk hírnevének öregbítéséhez.
Tisztelettel és köszönettel adózunk nevének és emlékének.                                                                               

Jakab J., Fülek, 2015. április 7.
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A Trend hetilap gazdasággal és vállalkozással 
foglalkozó, véleményformáló folyóirat, amely 
már 17 éve figyeli és minősíti az említett ágazato-
kat. Minden év végén díjakat ítél oda a legjobb 
ipari cég, bank, biztosító és az év menedzsere 
kategóriákban. Örvendetes, hogy ,,Az év cége 
Szlovákiábanˮ címet 2014 novemberében az 
Ekoltech bútorgyár érdemelte ki, amely losonci 
székhelyű ugyan, de a gyártóüzemük Füleken 
működik. Városunkban ugyanis több mint 80 
éves múltra tekint vissza a bútorgyártás, s maga 
az Ekoltech nyáron ünnepli 17. születésnapját, 
mely elődeivel – Novofinab (1996-1998), 
Novona (1992-1996), Mier (1953-1992) vagy 
Drevoindustria (1946-1953) – együtt biztosítot-
ta, hogy az üzemben munkát találjon néhány 
száz, sőt akár ezer dolgozó is Fülekről és környé-
kéről. A cég élén két ügyvezető áll: id. Ján Vrabec 
és id. Dušan Pisár. Az új technológiák, trendek és 
termékek bevezetéséért ifj. Dušan Pisár mérnök 
felel, aki a cég termelési és műszaki igazgatója. A 
rangos elismerésről, tervekről, problémákról – 
de a régiónkban terjedő pletykákról is – az üzem 
vezérigazgatójával, id. Dušan Pisárral beszél-
gettünk. 
A cégükről köztudott, hogy bútorgyártással 
foglalkoznak, azonban az üzletekben vagy 
háztartásainkban mégsem találunk az 
Ekoltechből származó szekrényeket. Tehát 
hogy is van ez?
Cégünk hosszú évek óta az IKEA üzletlánc 
számára gyártja és szállítja bútorait, az első, 
Manuela elnevezésű szekrényeket vagy például 
a Vika asztalkákat már 1970-ben gyártottuk az 
IKEA-nak. Az Ekoltech már megalapításától 
kezdve (1998-tól) gyártott bútort az IKEA 
részére is, 2005-től pedig már csak nekik szállí-
tunk fürdőszoba- és hálószoba-összeállításokat, 
illetve különféle egyedülálló bútordarabokat.  
Az üzletlánc három legjobb beszállítója közé 
tartozunk, s ezen felül mi gyártjuk az általuk 
megrendelt mintadarabokat is más gyárak 
számára. A tavalyi évben több mint 1 millió 340 
ezer bútordarabot gyártottunk, 86 millió euró 
értékben. Idén 120 millió euró értékében 
tervezünk termelni. 
Miért összpontosítanak csak az exportra, 
illetve a felvásárlóknak való beszállításra, és 
miért nincsenek saját üzleteik?
Nehéz ezt pár szóval elmagyarázni az olva-
sóknak. A szakmában ezt úgy hívjuk, hogy a 
gyártási termelőképesség széttagolása. Ere-
detileg 70 fajta bútort gyártottunk, amelyek hét 
vagy több darabból tevődtek össze, s ez által sok 
időt vesztettünk a gépek beállításával. Azzal, 
hogy az IKEA több százezres megrendeléseit 
teljesítjük, a munka hatékonysága többszörösen 
megnövekedett. Meg kell jegyeznem, hogy az 
Ekoltechnek további 700 ember köszönheti még 
a munkáját, mivel kis cégekkel, vállalkozókkal 
és különböző kisebb elemek beszállítóival is 

együttműködünk. Partnereink a DJ Dizajn, a 
Kovovýroba Ernstprofil Losoncról, a Lignum 
Detváról, a Lencos Léváról és mások. A követ-
kező fontos tényező, hogy ha csak az IKEA 
üzletláncnak szállítunk, és csak egy vásárlónak 
gyártunk, nincs problémánk a fizetési magatar-
tással. A cég 30 napon belül minden számlát 
átfizet és biztosítja, hogy négy földrészre eljus-
sanak termékeink, melyek ezáltal kaphatók 
például az Arab Emírségekben, Kanadában, az 
USA-ban, a Dél-afrikai Köztársaságban, 
Ausztráliában, Japánban, és ami paradoxon, még 
Kínában is. Ami szintén fontos, az IKEA is 
nagyon következetes, megbízható és keresett 
gyártónak tart minket, hiszen tavaly mi kaptuk az 
IKEA üzletlánc legjobb szállítója címet. A cég 
termelési és műszaki igazgatója, ifj. Dušan Pisár 
mérnök, valamint üzleti igazgatója, Ján Kapec 
mérnök 700 beszállító előtt mutatták be cégün-
ket egy jelentős svédországi szakmai találkozón, 
ahol külön köszöntötte őket az IKEA vezérigaz-
gatója és alapítója, Ingvar Kamprad úr. E tények 
alapján is feltételezhető, hogy a következő tíz 
évben is az üzletlánc csúcsbeszállítói közé 
tartozunk majd. Minőségi munkánkat bizonyítja 
a már említett „Az év cége Szlovákiában” cím 
elnyerése, de ezen kívül ötszöri díjazottai va-
gyunk a „Kristály Merkúr az újításokért” címnek 
is, amelyet először 2008-ban osztott ki a Gömör, 
Kishont és Nógrád területén működő cégeknek a 
Losonci Kereskedelmi és Iparkamara.
Tulajdonképpen ez a következő terület, ahol 
jelentős sikereket érnek el. A környezetvéde-
lem elég érzékeny téma, és manapság nagy 
figyelmet szentelnek neki. 
A hulladékégetéssel kapcsolatos sokéves gond-
jainkat egy új technológia bevezetésével sikerült 
megoldanunk.  Megvalósítottunk egy sikeres 
projektet, kicseréltük a kazánt, amely minden 
európai szabványnak megfelel. A bútorok felszí-
nét por állagú festékkel kezeljük le, amely 
környezetkímélő, mert nem termel hulladékot. A 
többi festékanyagunk is vízzel hígítható, nem 
pedig különféle vegyszer alapú hígítókkal és 
savakkal. Légtisztítóinkat szintén lecseréltük, 
amelyek a hővisszanyerős szellőztetési 
rendszerrel pénzt takarítanak meg. Rendkívül 
fontos számunkra a csomagoló részleg fejleszté-
se, ahol a legnehezebb munkát, a raklapok 
összeállítását munkarobotok végzik. 
Megkönnyítik tehát a dolgozóik munkáját, de 
nem fenyeget az a veszély, hogy a gépek és 
robotok helyettesítik majd őket? Az utóbbi 
hetekben a városban az a ,,megbízhatóˮ hír 
kezdett el terjedni, hogy az Ekoltech még a 
nyáron megszűnik, Ön pedig azt mondja: van 
mit csinálniuk, hogy győzzék a megrendelé-
seiket. Voltaképpen, hogyan törődnek a 
dolgozóikkal?
Ismét visszatérek a tavalyi évhez. Naponta 
átlagban 1096 dolgozót foglalkoztattunk. 

Jelenleg már 1218-at, és év végére 1300 dolgo-
zónak adunk majd munkát. Minden részleget 
négy műszakba kellett beosztanunk az egész 
üzemben, a csomagoló részleget kivéve, de ott is 
tervezünk bővítéseket. Egyre inkább érezzük a 
képzett munkaerő hiányát, főleg asztalosokét, 
bútorművesekét, gépszerelőkét, villanyszerelő-
két vagy marósokét. Ebben a Füleki Ipari 

Szakközépiskola volt segítségünkre, amely 
konkrét szakmákra készíti fel diákjait.  Az 
asztalosnak, marósnak és villanyszerelőnek 
tanuló diákok már két éve nálunk végezhetik 
szakmai gyakorlatukat, így tulajdonképpen az 
iskolai év felét nálunk töltik, és 90-től 190 euróig 
terjedő pénzbeli juttatást kapnak, a legügyeseb-
beknek pedig az iskola elvégzése után munka-
szerződést ajánlunk.  A Szakközépiskola igazga-
tója, Varga úr szerint, már érezhető a növekvő 
érdeklődés bizonyos szakmák iránt, és ennek 
nagyon örülünk. Mi a dolgozóinknak rendszeres 
és biztos jövedelmet biztosítunk, év végén 13. 
fizetést kapnak, ingyenesen hulladék tűzifához 
juthatnak, esetleg bútorokhoz is saját otthonaik 
berendezésére. Emellett minden műszak részére 
biztosítjuk az étkeztetést, és külön megjegyzem, 
hogy dolgozóink kérésére épp most változtatunk 
étkeztetési szolgáltatót. Zárszóként csak annyit 
mondanék, hogy az ügyes emberek számára – 
nem csak a mi szakmánkból –, akik hajlandók 
műszakokra dolgozni, az ajtók már most nyitva 
állnak. Mi év közben is felveszünk embereket, és 
a három hónapos próbaidő alatt eldönthetik, 
hogy képesek-e végezni ezt a nehéz, de biztos 
munkát.

Iveta Cíferová

A félreértések eloszlatása végett…

Három olyan téves információ is megjelent Fülekkel kapcsolatban a 
Novohradské noviny és a Lučenecké echo című regionális lapok 
hasábjain, melyek az érintettek vagy városunk lakossága körében 
félreértésre adhatnak okot. A cikkben megszólaló Agócs Attila pol-
gármester sajnálatos módon a megjelenés előtt nem kapta meg hite-
lesítésre az írást, így csak utólag tudott reagálni a benne szereplő 
pontatlanságokra. A cikkíró egyik mondatában tévesen úgy fogal-
maz, hogy a polgármester úr úgy érzi, a város ki van szolgáltatva a 
privatizált cégeknek. – A privatizált cégekkel kapcsolatban nem a 
helyi gyárakról, hanem az áramszolgáltatóról és a vízművekről 

beszéltem – nekik tényleg ki vagyunk szolgáltatva – tette helyre a 
dolgokat Agócs Attila. Az is tévesen jelent meg a cikkben, miszerint 
a város szemét-lerakóhelyet tervezne a Rátki-hegyen lévő egykori 
kőbányába. Városunk polgármestere ezt is megcáfolta: – A rátki 
kőbányában természetesen nem lakossági hulladékgyűjtő udvart, 
hanem a környezetre veszélytelen építkezésihulladék-tárolót szeret-
nénk kialakítani. Félreérthetőek azon információk is, miszerint a 
parkban uszoda épül, de a város tervezi a parki kazánház felújítását 
is. Az eredeti mondat így hangzott: „Tanulmányt tervezünk készíttet-
ni arról, hogyan lehetne a parki lakótelepen található kazánház egy 
részét uszodává alakítani.”                                        - szerkesztőség -

Informatika szakos tanárként több informati-
kus generációt nevelt már ki, akik szakmá-
jukban sikeres emberek lettek itthon és szerte 
a világban: Magyarországtól Svájcig, 
Csehországtól Németországig, Ausztriától 
Nagy-Britanniáig. Megálmodója és azóta is 
„motorja” az idén 20. alkalommal megrende-
zett Infoprognak, a középiskolások informa-
tikai versenyének, mely szlovákiai kereteit 
kinőve immár Kárpát-medencei méreteket 
öltött. Az Infoprog két évtizeddel a háta 
mögött is színvonalas, közkedvelt és sikeres 
verseny. Elsősorban ennek apropóján – de 
természetesen egyéb, a tehetséggondozáson 
túl is sokrétű munkásságát figyelembe véve – 
javasolta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége Losonci Területi Választmánya 
Dr. Tomolya Róbertet  SZMPSZ Díjra „A 
tehetségek felkarolásáért és gondozásáért” 
kategóriában.
Dr. Tomolya Róbert a Füleki Gimnázium 
matematika – informatika tanára. Munkás-
ságában mindig is nagy hagsúlyt kapott a 
tehetséggondozás és -fejlesztés. Az általa 
vezetett szakkörökben diákjait sikeresen 

készítette fel diákversenyekre, itthon és 
külföldön egyaránt. A Füleki Gimnázium 
által szervezett Infoprogon kívül a kezde-
tektől szervezője a Természettudományi 
Triatlonnak is, melyen matematika, informa-
tika és fizika tantárgyakból mérhetik össze 
erejüket a szlovákiai magyar középiskoláso-
k, ugyancsak a Füleki Gimnáziumban. A 
füleki e-Talentum Tehetségpont életrehívója 
és működtetője, melynek köszönhetően a 
Füleki Gimnázium minden évben Talentum 
Díjat adományoz a tehetséges diákok támo-
gatására és sikereik elismeréséül.
Tomolya Róbert neve garancia a szakma-
iságra és a minőségre. Saját magát is folya-
matosan képezi. Oktatói-nevelői munkájá-
ban képes folyamatosan megújulni, saját 
szakterületén nemcsak alkalmazza az újítá-
sokat, hanem maga is fejleszt, innovál. 
Tudását, képességeit kapcsolatrendszerét 
igyekszik a szélesebb közösség, az egész 
szlovákiai magyar oktatás javára fordítani. 
Neve Szlovákia-szerte ismert, hiszen nem-
csak diákok százait, hanem a felvidéki ma-
gyar pedagógusokat is okította – okítja. Igazi 

pedagógus, TANÁR csupa nagybetűvel, aki a 
következetesség és szigor mellett humorral 
és egyszerűséggel képes tudását átadni 
diákjainak.
A megérdemelt díjat ünnepélyes keretek 
között adták át a füleki tanárnak a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok XXI. Országos 
Találkozóján, Rozsnyón 2015. március 28-
án. A díjazottnak ezúton is gratulálunk!

Illés Kósik Andrea

A füleki ipart néhány cég élteti – az Ekoltech a legnagyobb

Id. Dušan Pisár (Fotó: Ekoltech)

Interjú

Tehetséggondozásért vehetett át díjat Dr. Tomolya Róbert

Oktatás

A Kémiai Diákolimpia körzeti 
fordulójának 51. évfolyama

Szlovákia minden járásában egy adott város kiválasztott 
intézményét az a megtiszteltetés éri, hogy megrendezheti 
a Kémiai Diákolimpia kerületi (járási) fordulóját. A Lo-
sonci járásban ez a kiváltság Füleké a IUVENES Szabadi-
dőközpontnak köszönhetően. Idén a rendezvény 2015. 
március 26-án valósult meg, melyre 22 fiatal kémikus ne-
vezett be hét alapiskolából és egy magángimnáziumból. A 
helyszínt és a műszaki felszerelést – immár hagyományo-
san – a II. Koháry István AI biztosította. A szigorú szabá-
lyok betartását szakbizottság felügyelte, melynek elnöke 
Magdaléna Bábelová, a füleki Iskola Utcai AI tanárnője 
volt. A füleki alapiskolákból a nagyon szép eredménynek 
számító 4. helyen Dominika Golianová, illetve a 7. helyen 
Jana Treláková végzett, mindketten az Iskola Utcai AI 
diákjai. A többi résztvevő (Roland Koronczi – Iskola 
Utcai AI, Balog Csaba – II. Koháry István AI, Komjáthy 
Alexandra – II. Koháry István AI) sem okozott csalódást, 
mindnyájan sikeres megoldóknak minősültek. A végső 
sorrend: 1. helyezett Janka Kováčiková – Lónyabányai 
AI, 2. helyezett Jakub Štupák – Divényi AI, 3. helyezett 
Martin Halaj – Lónyabányai AI.

IUVENES Szabadidőközpont

III. asztalitenisz-torna 
a IUVENES Szabadidő
-központ kupájáért
2015. április 10-én a papréti tornate-
remben megrendezték a III. asz-
talitenisz-bajnokságot a IUVENES 
Szabadidőközpont kupájáért. A már 
hagyományosan nagy részvételnek 
örvendő küzdelemben 36 diák vett 
részt, a füleki és ragyolci alapisko-
lákból. A szabályok betartását Ma-
rian Bozó főbíró figyelte, aki a 
bajnokság partnerintézményének, a 
Papréti Alapiskolának a pedagógu-
sa. A IUVENES Szabadidőközpont 
kupáját is végül a Papréti Alapiskola 
nyerte el, a többi díjon pedig a II. Ko-
háry István Alapiskolával osztozott. 
A végső sorrend a következő:
Lányok: 1. helyezett – Mirjana 
Gallová (Papréti Alapiskola), 2. 

helyezett – Lenka Bozóová (Papréti 
Alapiskola), 3. helyezett – Bóna Friderika 
(II. Koháry István Alapiskola)
Fiúk: 1. helyezett – Jakub Olšiak (Papréti 
Alapiskola), 2. helyezett – Nikolas Balog  
(Papréti Alapiskola), 3. helyezett – Arnold 
Kurunci (Papréti Alapiskola)

IUVENES Szabadidőközpont

A bajnokság dobogósai (Fotó: IUVENES)

Rákos József
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Megemlékezés
Szomorú alkalomból gyűltünk össze 2015. április 4-én a salgótarjáni régi temetőben, hogy elkísérjük utolsó útjára 
barátunkat, dalostársunkat, Rákos Józsefet. Örökre eltávozott közülünk egy ember, akit szoros szálak kötöttek nem-
csak kórusunkhoz, hanem városunkhoz, Fülekhez is. 1992 őszén jelent meg először közöttünk, és azóta 
megszakítás nélkül haláláig szoros kapocs fűzte Fülek férfikórusához. Önszántából lett a kórus krónikása. Nagyon 
tudott örülni minden közös sikernek. Az emberekhez való viszonya a barátságos köszönésben, meleg 
kézszorításban, jó szóban, segítőkészségben és kedves mosolyában nyilvánult meg. Huszonhárom éven keresztül 
heti rendszerességgel látogatta énekkari próbáinkat és szerepléseinket. A kóruson kívül érdekelték Fülek város 
közösségének gondjai is. Általa jött létre a füleki és salgótarjáni nyugdíjas egylet közötti szoros együttműködés. 
Már fiatalabb éveiben is aktív szerepet vállalt a szakszervezeti mozgalomban. Nyugdíjba vonulása után alkotó 
munkájának eredményeként még inkább előtérbe került tapasztalata. Megválasztották a Nógrád Megyei Bányász 
és Energetikai Dolgozók Szakszervezetének elnökévé és az Országos Tanács tagjává.
Az életből való távozása mindannyiunk számára fájó és felejthetetlen emlékeket hagy. Barátunk,  dalostársunk, aki 

közösségünknek is tagja volt, elhagyott bennünket, de szorgalmas munkájával hozzájárult kórusunk és egyben városunk hírnevének öregbítéséhez.
Tisztelettel és köszönettel adózunk nevének és emlékének.                                                                               

Jakab J., Fülek, 2015. április 7.
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A Trend hetilap gazdasággal és vállalkozással 
foglalkozó, véleményformáló folyóirat, amely 
már 17 éve figyeli és minősíti az említett ágazato-
kat. Minden év végén díjakat ítél oda a legjobb 
ipari cég, bank, biztosító és az év menedzsere 
kategóriákban. Örvendetes, hogy ,,Az év cége 
Szlovákiábanˮ címet 2014 novemberében az 
Ekoltech bútorgyár érdemelte ki, amely losonci 
székhelyű ugyan, de a gyártóüzemük Füleken 
működik. Városunkban ugyanis több mint 80 
éves múltra tekint vissza a bútorgyártás, s maga 
az Ekoltech nyáron ünnepli 17. születésnapját, 
mely elődeivel – Novofinab (1996-1998), 
Novona (1992-1996), Mier (1953-1992) vagy 
Drevoindustria (1946-1953) – együtt biztosítot-
ta, hogy az üzemben munkát találjon néhány 
száz, sőt akár ezer dolgozó is Fülekről és környé-
kéről. A cég élén két ügyvezető áll: id. Ján Vrabec 
és id. Dušan Pisár. Az új technológiák, trendek és 
termékek bevezetéséért ifj. Dušan Pisár mérnök 
felel, aki a cég termelési és műszaki igazgatója. A 
rangos elismerésről, tervekről, problémákról – 
de a régiónkban terjedő pletykákról is – az üzem 
vezérigazgatójával, id. Dušan Pisárral beszél-
gettünk. 
A cégükről köztudott, hogy bútorgyártással 
foglalkoznak, azonban az üzletekben vagy 
háztartásainkban mégsem találunk az 
Ekoltechből származó szekrényeket. Tehát 
hogy is van ez?
Cégünk hosszú évek óta az IKEA üzletlánc 
számára gyártja és szállítja bútorait, az első, 
Manuela elnevezésű szekrényeket vagy például 
a Vika asztalkákat már 1970-ben gyártottuk az 
IKEA-nak. Az Ekoltech már megalapításától 
kezdve (1998-tól) gyártott bútort az IKEA 
részére is, 2005-től pedig már csak nekik szállí-
tunk fürdőszoba- és hálószoba-összeállításokat, 
illetve különféle egyedülálló bútordarabokat.  
Az üzletlánc három legjobb beszállítója közé 
tartozunk, s ezen felül mi gyártjuk az általuk 
megrendelt mintadarabokat is más gyárak 
számára. A tavalyi évben több mint 1 millió 340 
ezer bútordarabot gyártottunk, 86 millió euró 
értékben. Idén 120 millió euró értékében 
tervezünk termelni. 
Miért összpontosítanak csak az exportra, 
illetve a felvásárlóknak való beszállításra, és 
miért nincsenek saját üzleteik?
Nehéz ezt pár szóval elmagyarázni az olva-
sóknak. A szakmában ezt úgy hívjuk, hogy a 
gyártási termelőképesség széttagolása. Ere-
detileg 70 fajta bútort gyártottunk, amelyek hét 
vagy több darabból tevődtek össze, s ez által sok 
időt vesztettünk a gépek beállításával. Azzal, 
hogy az IKEA több százezres megrendeléseit 
teljesítjük, a munka hatékonysága többszörösen 
megnövekedett. Meg kell jegyeznem, hogy az 
Ekoltechnek további 700 ember köszönheti még 
a munkáját, mivel kis cégekkel, vállalkozókkal 
és különböző kisebb elemek beszállítóival is 

együttműködünk. Partnereink a DJ Dizajn, a 
Kovovýroba Ernstprofil Losoncról, a Lignum 
Detváról, a Lencos Léváról és mások. A követ-
kező fontos tényező, hogy ha csak az IKEA 
üzletláncnak szállítunk, és csak egy vásárlónak 
gyártunk, nincs problémánk a fizetési magatar-
tással. A cég 30 napon belül minden számlát 
átfizet és biztosítja, hogy négy földrészre eljus-
sanak termékeink, melyek ezáltal kaphatók 
például az Arab Emírségekben, Kanadában, az 
USA-ban, a Dél-afrikai Köztársaságban, 
Ausztráliában, Japánban, és ami paradoxon, még 
Kínában is. Ami szintén fontos, az IKEA is 
nagyon következetes, megbízható és keresett 
gyártónak tart minket, hiszen tavaly mi kaptuk az 
IKEA üzletlánc legjobb szállítója címet. A cég 
termelési és műszaki igazgatója, ifj. Dušan Pisár 
mérnök, valamint üzleti igazgatója, Ján Kapec 
mérnök 700 beszállító előtt mutatták be cégün-
ket egy jelentős svédországi szakmai találkozón, 
ahol külön köszöntötte őket az IKEA vezérigaz-
gatója és alapítója, Ingvar Kamprad úr. E tények 
alapján is feltételezhető, hogy a következő tíz 
évben is az üzletlánc csúcsbeszállítói közé 
tartozunk majd. Minőségi munkánkat bizonyítja 
a már említett „Az év cége Szlovákiában” cím 
elnyerése, de ezen kívül ötszöri díjazottai va-
gyunk a „Kristály Merkúr az újításokért” címnek 
is, amelyet először 2008-ban osztott ki a Gömör, 
Kishont és Nógrád területén működő cégeknek a 
Losonci Kereskedelmi és Iparkamara.
Tulajdonképpen ez a következő terület, ahol 
jelentős sikereket érnek el. A környezetvéde-
lem elég érzékeny téma, és manapság nagy 
figyelmet szentelnek neki. 
A hulladékégetéssel kapcsolatos sokéves gond-
jainkat egy új technológia bevezetésével sikerült 
megoldanunk.  Megvalósítottunk egy sikeres 
projektet, kicseréltük a kazánt, amely minden 
európai szabványnak megfelel. A bútorok felszí-
nét por állagú festékkel kezeljük le, amely 
környezetkímélő, mert nem termel hulladékot. A 
többi festékanyagunk is vízzel hígítható, nem 
pedig különféle vegyszer alapú hígítókkal és 
savakkal. Légtisztítóinkat szintén lecseréltük, 
amelyek a hővisszanyerős szellőztetési 
rendszerrel pénzt takarítanak meg. Rendkívül 
fontos számunkra a csomagoló részleg fejleszté-
se, ahol a legnehezebb munkát, a raklapok 
összeállítását munkarobotok végzik. 
Megkönnyítik tehát a dolgozóik munkáját, de 
nem fenyeget az a veszély, hogy a gépek és 
robotok helyettesítik majd őket? Az utóbbi 
hetekben a városban az a ,,megbízhatóˮ hír 
kezdett el terjedni, hogy az Ekoltech még a 
nyáron megszűnik, Ön pedig azt mondja: van 
mit csinálniuk, hogy győzzék a megrendelé-
seiket. Voltaképpen, hogyan törődnek a 
dolgozóikkal?
Ismét visszatérek a tavalyi évhez. Naponta 
átlagban 1096 dolgozót foglalkoztattunk. 

Jelenleg már 1218-at, és év végére 1300 dolgo-
zónak adunk majd munkát. Minden részleget 
négy műszakba kellett beosztanunk az egész 
üzemben, a csomagoló részleget kivéve, de ott is 
tervezünk bővítéseket. Egyre inkább érezzük a 
képzett munkaerő hiányát, főleg asztalosokét, 
bútorművesekét, gépszerelőkét, villanyszerelő-
két vagy marósokét. Ebben a Füleki Ipari 

Szakközépiskola volt segítségünkre, amely 
konkrét szakmákra készíti fel diákjait.  Az 
asztalosnak, marósnak és villanyszerelőnek 
tanuló diákok már két éve nálunk végezhetik 
szakmai gyakorlatukat, így tulajdonképpen az 
iskolai év felét nálunk töltik, és 90-től 190 euróig 
terjedő pénzbeli juttatást kapnak, a legügyeseb-
beknek pedig az iskola elvégzése után munka-
szerződést ajánlunk.  A Szakközépiskola igazga-
tója, Varga úr szerint, már érezhető a növekvő 
érdeklődés bizonyos szakmák iránt, és ennek 
nagyon örülünk. Mi a dolgozóinknak rendszeres 
és biztos jövedelmet biztosítunk, év végén 13. 
fizetést kapnak, ingyenesen hulladék tűzifához 
juthatnak, esetleg bútorokhoz is saját otthonaik 
berendezésére. Emellett minden műszak részére 
biztosítjuk az étkeztetést, és külön megjegyzem, 
hogy dolgozóink kérésére épp most változtatunk 
étkeztetési szolgáltatót. Zárszóként csak annyit 
mondanék, hogy az ügyes emberek számára – 
nem csak a mi szakmánkból –, akik hajlandók 
műszakokra dolgozni, az ajtók már most nyitva 
állnak. Mi év közben is felveszünk embereket, és 
a három hónapos próbaidő alatt eldönthetik, 
hogy képesek-e végezni ezt a nehéz, de biztos 
munkát.

Iveta Cíferová

A félreértések eloszlatása végett…

Három olyan téves információ is megjelent Fülekkel kapcsolatban a 
Novohradské noviny és a Lučenecké echo című regionális lapok 
hasábjain, melyek az érintettek vagy városunk lakossága körében 
félreértésre adhatnak okot. A cikkben megszólaló Agócs Attila pol-
gármester sajnálatos módon a megjelenés előtt nem kapta meg hite-
lesítésre az írást, így csak utólag tudott reagálni a benne szereplő 
pontatlanságokra. A cikkíró egyik mondatában tévesen úgy fogal-
maz, hogy a polgármester úr úgy érzi, a város ki van szolgáltatva a 
privatizált cégeknek. – A privatizált cégekkel kapcsolatban nem a 
helyi gyárakról, hanem az áramszolgáltatóról és a vízművekről 

beszéltem – nekik tényleg ki vagyunk szolgáltatva – tette helyre a 
dolgokat Agócs Attila. Az is tévesen jelent meg a cikkben, miszerint 
a város szemét-lerakóhelyet tervezne a Rátki-hegyen lévő egykori 
kőbányába. Városunk polgármestere ezt is megcáfolta: – A rátki 
kőbányában természetesen nem lakossági hulladékgyűjtő udvart, 
hanem a környezetre veszélytelen építkezésihulladék-tárolót szeret-
nénk kialakítani. Félreérthetőek azon információk is, miszerint a 
parkban uszoda épül, de a város tervezi a parki kazánház felújítását 
is. Az eredeti mondat így hangzott: „Tanulmányt tervezünk készíttet-
ni arról, hogyan lehetne a parki lakótelepen található kazánház egy 
részét uszodává alakítani.”                                        - szerkesztőség -

Informatika szakos tanárként több informati-
kus generációt nevelt már ki, akik szakmá-
jukban sikeres emberek lettek itthon és szerte 
a világban: Magyarországtól Svájcig, 
Csehországtól Németországig, Ausztriától 
Nagy-Britanniáig. Megálmodója és azóta is 
„motorja” az idén 20. alkalommal megrende-
zett Infoprognak, a középiskolások informa-
tikai versenyének, mely szlovákiai kereteit 
kinőve immár Kárpát-medencei méreteket 
öltött. Az Infoprog két évtizeddel a háta 
mögött is színvonalas, közkedvelt és sikeres 
verseny. Elsősorban ennek apropóján – de 
természetesen egyéb, a tehetséggondozáson 
túl is sokrétű munkásságát figyelembe véve – 
javasolta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége Losonci Területi Választmánya 
Dr. Tomolya Róbertet  SZMPSZ Díjra „A 
tehetségek felkarolásáért és gondozásáért” 
kategóriában.
Dr. Tomolya Róbert a Füleki Gimnázium 
matematika – informatika tanára. Munkás-
ságában mindig is nagy hagsúlyt kapott a 
tehetséggondozás és -fejlesztés. Az általa 
vezetett szakkörökben diákjait sikeresen 

készítette fel diákversenyekre, itthon és 
külföldön egyaránt. A Füleki Gimnázium 
által szervezett Infoprogon kívül a kezde-
tektől szervezője a Természettudományi 
Triatlonnak is, melyen matematika, informa-
tika és fizika tantárgyakból mérhetik össze 
erejüket a szlovákiai magyar középiskoláso-
k, ugyancsak a Füleki Gimnáziumban. A 
füleki e-Talentum Tehetségpont életrehívója 
és működtetője, melynek köszönhetően a 
Füleki Gimnázium minden évben Talentum 
Díjat adományoz a tehetséges diákok támo-
gatására és sikereik elismeréséül.
Tomolya Róbert neve garancia a szakma-
iságra és a minőségre. Saját magát is folya-
matosan képezi. Oktatói-nevelői munkájá-
ban képes folyamatosan megújulni, saját 
szakterületén nemcsak alkalmazza az újítá-
sokat, hanem maga is fejleszt, innovál. 
Tudását, képességeit kapcsolatrendszerét 
igyekszik a szélesebb közösség, az egész 
szlovákiai magyar oktatás javára fordítani. 
Neve Szlovákia-szerte ismert, hiszen nem-
csak diákok százait, hanem a felvidéki ma-
gyar pedagógusokat is okította – okítja. Igazi 

pedagógus, TANÁR csupa nagybetűvel, aki a 
következetesség és szigor mellett humorral 
és egyszerűséggel képes tudását átadni 
diákjainak.
A megérdemelt díjat ünnepélyes keretek 
között adták át a füleki tanárnak a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok XXI. Országos 
Találkozóján, Rozsnyón 2015. március 28-
án. A díjazottnak ezúton is gratulálunk!

Illés Kósik Andrea

A füleki ipart néhány cég élteti – az Ekoltech a legnagyobb

Id. Dušan Pisár (Fotó: Ekoltech)

Interjú

Tehetséggondozásért vehetett át díjat Dr. Tomolya Róbert

Oktatás

A Kémiai Diákolimpia körzeti 
fordulójának 51. évfolyama

Szlovákia minden járásában egy adott város kiválasztott 
intézményét az a megtiszteltetés éri, hogy megrendezheti 
a Kémiai Diákolimpia kerületi (járási) fordulóját. A Lo-
sonci járásban ez a kiváltság Füleké a IUVENES Szabadi-
dőközpontnak köszönhetően. Idén a rendezvény 2015. 
március 26-án valósult meg, melyre 22 fiatal kémikus ne-
vezett be hét alapiskolából és egy magángimnáziumból. A 
helyszínt és a műszaki felszerelést – immár hagyományo-
san – a II. Koháry István AI biztosította. A szigorú szabá-
lyok betartását szakbizottság felügyelte, melynek elnöke 
Magdaléna Bábelová, a füleki Iskola Utcai AI tanárnője 
volt. A füleki alapiskolákból a nagyon szép eredménynek 
számító 4. helyen Dominika Golianová, illetve a 7. helyen 
Jana Treláková végzett, mindketten az Iskola Utcai AI 
diákjai. A többi résztvevő (Roland Koronczi – Iskola 
Utcai AI, Balog Csaba – II. Koháry István AI, Komjáthy 
Alexandra – II. Koháry István AI) sem okozott csalódást, 
mindnyájan sikeres megoldóknak minősültek. A végső 
sorrend: 1. helyezett Janka Kováčiková – Lónyabányai 
AI, 2. helyezett Jakub Štupák – Divényi AI, 3. helyezett 
Martin Halaj – Lónyabányai AI.

IUVENES Szabadidőközpont

III. asztalitenisz-torna 
a IUVENES Szabadidő
-központ kupájáért
2015. április 10-én a papréti tornate-
remben megrendezték a III. asz-
talitenisz-bajnokságot a IUVENES 
Szabadidőközpont kupájáért. A már 
hagyományosan nagy részvételnek 
örvendő küzdelemben 36 diák vett 
részt, a füleki és ragyolci alapisko-
lákból. A szabályok betartását Ma-
rian Bozó főbíró figyelte, aki a 
bajnokság partnerintézményének, a 
Papréti Alapiskolának a pedagógu-
sa. A IUVENES Szabadidőközpont 
kupáját is végül a Papréti Alapiskola 
nyerte el, a többi díjon pedig a II. Ko-
háry István Alapiskolával osztozott. 
A végső sorrend a következő:
Lányok: 1. helyezett – Mirjana 
Gallová (Papréti Alapiskola), 2. 

helyezett – Lenka Bozóová (Papréti 
Alapiskola), 3. helyezett – Bóna Friderika 
(II. Koháry István Alapiskola)
Fiúk: 1. helyezett – Jakub Olšiak (Papréti 
Alapiskola), 2. helyezett – Nikolas Balog  
(Papréti Alapiskola), 3. helyezett – Arnold 
Kurunci (Papréti Alapiskola)

IUVENES Szabadidőközpont

A bajnokság dobogósai (Fotó: IUVENES)

Rákos József



POZVÁNKA

Občianske združenie Fiľakovský cross,  Mesto Fiľakovo,  FTC 
Fiľakovo a  Občianske združenie beh.sk Vás pozývajú na VIII. 
ročník podujatia Fiľakovský cross, ktorý sa bude konať v sobotu 
23. mája 2015 na štadióne FTC od 12:00 hod. 
Štarty a detské kategórie od najmenších:
 14:00 Drobizg: najmenšie od 0 do 6 rokov (predškoláci) – 200 m
 14:20 Prípravka: 6-8 rokov (nar. 2007-2009) – 400 m 
 14:40 Mladší žiaci: 9-11 rokov (nar. 2004-2006) – 1000 m 
 15:00 Starší žiaci: 12-15 rokov nar. (2000-2003) – 2000 m
 15:30  Dorast: 16-18 rokov (nar. 1997-1999) – cca. 3000 m spolu 
   s kategóriou „fun run“       
16:00 Beh na 13 km hromadný štart všetkých kategórií pre 
dospelých:

Štartovné: 4 € dospelí, detské a mládežnícke kat. bez štartovného. 
Prví traja pretekári v každej kategórii dostanú diplomy a vecné 
ceny. TOMBOLA je zabezpečená pre všetkých zúčastnených 
pretekárov na 13 km aj v detských kategóriách. Každý štartujúci 
na 13 km dostane v cieli občerstvenie. Uvítame ak sa bežci vopred 
prihlásia na emailovej adrese uvedenej v kontaktoch. 
Registrácia s výberom štartovného čísla, informácie a popis trate 
na:  filakovskycross.webnode.sk/propozicie/ 
Ďalšie informácie a prihláška sponzorov: František Földeš 0944 
166 502, frantisek.foldes@coremark.sk

Mesto Fiľakovo podporilo 
podujatie aj finančne, 
začo vedeniu a všetkým 
ostatným sponzorom 
už teraz v mene našich 
účastníkov ďakujeme !
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MEGHÍVÓ

A Füleki Cross Polgári Társulás, Fülek Város, a Füleki FTC és a „beh.sk“ 
Polgári Társulás meghívják Önöket a Füleki Cross 8. évfolyamára, amely 
2015. május 23-án, szombaton 12:00 órától kerül megrendezésre az FTC 
stadionban. 
A rajtok időpontjai és a gyerek kategóriák a legkisebbektől:
 14:00 Aprók: a legkisebbek 0-tól 6 éves korig (óvodások) – 200 m
 14:20 Előkészítő: 6-8 évesek (szül. 2007-2009) – 400 m
 14:40  Ifjabb diákok: 9-11 évesek (szül. 2004-2006) – 1000 m
 15:00  Idősebb diákok: 12-15 évesek (szül. 2000-2003) – 2000 m
 15:30  Serdülők: 16-18 évesek (szül. 1997-1999) – kb. 3000 m a „fun 
  run” kategóriával együtt
16:00  13 km-es futás, csoportos rajt minden felnőtt kategória számára:
 A – férfiak 16-tól 39 éves korig (szül. 1976-1999)
 B – férfiak 40-től 49 éves korig (szül. 1966-1975)
 C – 50 éven felüli férfiak (1966 előtt születettek)
 E – nők 16-tól 34 éves korig (szül. 1981-1999)
 F – 35 éven felüli nők (1981 előtt születettek)
 X – „fun run”, versenyen kívüli, kortól független „örömfutás” – kb. 3 km
 Duatlon – rajt a futókkal együtt 16:00-kor. A 13 km lefutása után 
  ugyanezt a távot megteszik még egyszer biciklivel.

Nevezési díj: 4 € felnőtteknek, a gyermek és ifjúsági kategóriákban nevezési 
díj nélkül vehetnek részt a rendezvényen. Minden kategória első három 
helyezettje díjban és oklevélben részesül. Tombolajegyet minden felnőtt és 
gyermek résztvevő számára biztosítunk. A 13 km-es futásban rajtolók a 
célba érve frissítőt kapnak. Örömmel fogadjuk az előzetes jelentkezést a lent 
látható e-mail címen. 
Regisztráció, rajtszámválasztás, információk és útvonalleírás elérhető a 
következő honlapon: filakovskycross.webnode.sk/propozicie/.
További információk és támogatók jelentkezése: František Földeš 0944 
166 502, frantisek.foldes@coremark.sk.

Fülek Város anyagilag is támogatta a rendezvényt, melyet a résztvevők 
nevében is köszönünk a város vezetésének, s hasonlóan szeretnénk 
megköszönni egyéb szponzoraink támogatását is!

Významné kultúrne podujatia 
vo Fiľakove v mesiaci máj 2015

Do 10. mája  Hrad svetov VII.
  Medzinárodná fotografická výstava 
  Miesto: Mestské vlastivedné múzeum a Bebekova veža
   Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

15. máj  VI. Kresťanský majáles  
19:00 hod.  Miesto: MsKS
  Organizátor: 47. skautský zbor Koháryho vo Fiľakove
  Spoluorganizátor: Rímskokatolícka cirkev, 
   farnosť Fiľakovo

16. máj  Noc múzeí a galérií 
18:00 hod. Miesto: Hrad, Mestské vlastivedné múzeum
  Hlavný organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

16. máj -  Výstava „Kamenári – kamenné kvety“
7. august  Miesto:  Mestské vlastivedné múzeum – Galéria
18:00 hod. Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

16. máj -  Výstava „Naša budúcnosť v našej minulosti“
13. sept.  Miesto: Bebekova veža
19:00 hod. Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

22. máj -  Týždeň európskych geoparkov 
7. jún  v Novohrad-Nógrád geoparku 
  Miesto: Územie Novohrad-Nógrád geoparku
  Hlavný organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

23. máj  III.  Rockový majáles 
15:00 hod. s pivnými a gastronomickými špecialitami
  Miesto: Hradný areál
  Organizátor: MsKS

Skončili sa súťaže družstiev v šachu. FTC 
Fiľakovo v II. lige skončilo na veľmi 
peknom 4. mieste, keď o bronzovú priečku 
prišlo len kvôli horšiemu skóre o 0,5 boda. 
Súťaž vyhrali šachisti zo Žiliny. Naše „B“ 
mužstvo skončilo z 18 účastníkov v III. lige 
zhodou okolností tiež na 4. mieste. Najviac 
bodov za FTC získali P. Klein, F. Ilkovič, P. 
Kráľ, K. Baňas, A. Szamos a za „B“ 
mužstvo L. Csernok, R. Ballo, A. 
Laurencsík a Gy. Rabovszky. 

Peter Klein

Vysielacia štruktúra TV LocAll
Na početné žiadosti našich čitateľov prinášame stručné 
informácie o vysielaní regionálnej televízie TV LocAll. Bloky sú 
zložené z tzv. aktuálneho a reprízovaného spravodajstva, 
reklamných spotov a videotextu, premiéra nového vysielania 
(nového regionálneho spravodajského týždenníka) začína vždy v 
utorok o 20.00 hod. S krátkou reklamnou vsuvkou a reprízou 
predchádzajúceho týždenníka je do bloku vyplnená inzerciou, a 
tento sa opakuje pravidelne každé 3 hodiny.  Každý piatok je do 
bloku zaradený aj maďarský magazín „Látószög“ a vždy po 
konaní zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove Vám 
nasledujúcu sobotu a nedeľu vždy od 17.00 prinesieme kompletný 
záznam z rokovania.
Viac informácií, jednotlivé príspevky, archív vysielaní alebo aj 
online vysielanie nájdete  na webovej stránke:    www.tvlocall.eu
Kontakt: TV štúdio Fiľakovo, Mestské kultúrne stredisko, 
Námestie slobody 30, 98601 Fiľakovo, Tel.: 0918 53 40 41

       Jelentős kulturális rendezvények 
       Füleken 2015 májusában

Máj. 10-ig  Világok vára VII. – Nemzetközi fotókiállítás 
  Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – Galéria, 
  Bebek-torony
  Szervező: Füleki Vármúzeum

Máj. 15. VI. Keresztény majális
19:00 óra     Helyszín: VMK
  Szervező: 47. számú Koháry István Cserkészcsapat
  Társszervező: Római Katolikus Egyház 
     Füleki Plébániája

Máj. 16.  Múzeumok éjszakája
18:00 óra Helyszín: Vár, Városi Honismereti Múzeum
  Szervező: Füleki Vármúzeum

Máj. 16. – „Kőfaragók – Kő virágok” c. kiállítás
aug. 7.  Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – Galéria
18:00 óra Szervező: Füleki Vármúzeum 

Máj. 16. – „Jövőnk a múltunkban“ c. kiállítás
szept. 13. Helyszín: Bebek-torony 
19:00 óra Szervező: Füleki Vármúzeum 

Máj. 22. – Európai Geoparkok Hete 
jún. 7.  a Novohrad-Nógrád Geoparkban
  Helyszín: A Novohrad-Nógrád Geopark területe
  Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT

Máj. 23. III. ROCK MAJÁLIS 
15:00 óra  sör- és gasztronómiai specialitásokkal
  Helyszín: Várudvar
  Szervező: Városi Művelődési Központ 

A LocAll TV közvetítési struktúrája
Olvasóink kérésére néhány közérdekű információt adunk közre a 
LocAll TV közvetítésével kapcsolatban. A közvetítés 3 
„csomagban“ valósul meg: az ún. aktuális és ismételt 
hírműsorban, az írott és video-reklám blokkban, valamint a 
regionális heti híradóban. A közvetítések hetente kedden 20,00 
órától újulnak meg. Az ismétlések háromóránként  kerülnek 
adásba. A „Látószög“ című magyar magazint péntekenként 
közvetítik. Minden városi képviselő-testületi ülés utáni 
szombaton és vasárnap 17,00 órai kezdettel megnézhetik az 
önkormányzati ülésen készült felvétel teljes anyagát. 
Részletes infomációkat, és archív programokat az alábbi 
weboldalon találhatnak: www.tvlocall.eu
Elérhetőség:  TV Stúdió Fülek, VMK, Szabadság tér 30, 986 01 
Fülek.  Mobil: 0918 53 40 41

Udržiavanie a výkon kvalitných sociálnych 
služieb si vyžaduje aj ich dostatočné finan-
covanie. Zabezpečiť finančné zdroje 
znamená hľadať a využívať ďalšie spôsoby 
a ponuky mimo úhrad klientov. Dopln-
kovým zdrojom dofinancovania potrieb v 
zariadení sociálnych služieb Nezábudka, 
n.o., je realizácia opatrovateľských kurzov. 
Organizácia získala akreditáciu na výkon 
kurzov ešte v roku 2012. Každoročne 
realizuje 3 – 4 kurzy, absolventi ktorých 
nachádzajú uplatnenie doma i v zahraničí. 
V tomto roku získalo osvedčenie opatrova-

teľa 28 osôb v dvoch kurzoch, z toho 24 
prostredníctvom národného projektu 
„Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v 
rámci SR bez BSK – 5“. Úhradu kurzovné-
ho organizácii zaplatil úrad práce pre 
uchádzačov o zamestnanie, ktorí takto 
získali možnosť zamestnať sa ako kvalifi-
kovaní opatrovatelia. Finančné prostriedky 
z kurzov môže n.o. použiť na zlepšenie 
podmienok svojich klientov alebo na bežné 
výdavky pri úpravách okolia a údržbe 
svojho majetku. Organizácia sa zapája aj do 
iných projektov, prostredníctvom ktorých 

získava príspevky na úhradu časti nákladov 
novoprijatých zamestnancov, získava 
dobrovoľníkov a aktivačných pracovníkov 
na výkon pomocných prác pri opatere 
klientov alebo finančné zdroje na nákup 
pomôcok na pracovnú terapiu, cvičenia a 
kultúrne a spoločenské aktivity. Pers-
pektívne fungovanie zariadenia znamená 
premieňať vízie na reálne a uskutočniteľné 
ciele, využívať relevantné ponuky na získa-
vanie zdrojov a každodennou kvalitnou 
prácou presviedčať okolie o svojej opod-
statnenosti.

Ing. Mária  Veliká, riaditeľka n.o.

Posilňovanie výkonu sociálnych služieb

Kultúra

A – muži 16-39 r. (nar. 1976-1999)
B – muži 40-49 r. (nar. 1966-1975)
C – muži 50 r. a starší (nar. pred r. 1966)
E – ženy 16-34 r. (nar. 1981-1999)
F – ženy 35 r. a staršie (nar. pred r. 1981)
X – fun run, nesúťažný beh bez rozdielu veku – cca 3 km
Duatlon – štart spolu s bežcami o 16:00. Po dobehnutí 13 
km absolvujú to isté kolo na bicykli.

Šport

Minőségi szociális szolgáltatásokhoz megfelelő 
finanszírozás is szükséges. A pénzügyi források 
biztosítása az ügyfelek térítési díjain kívül más 
pénzforrások felkutatását is jelenti.   
A Nefelejcs nonprofit szervezet (Nezábudka, 
n.o.) finanszírozásának egyik kiegészítő forrása 
az ápolói tanfolyamok szervezése, amelyre az 
akkreditációt 2012-ben kapta meg a szervezet. 
Évente 3-4 tanfolyamot valósítunk meg. A 
képzést sikeresen elvégzők itthon és külföldön is 
álláslehetőséghez juthatnak. Az idei két 
tanfolyam során 28 személy kapta meg az ápolói 
tanúsítványt, ebből 24-en a ,,Kiemelt aktív 

munkaerő-piaci intézkedések Szlovákia terüle-
tén – a Pozsonyi kerület kivételével – 5” című 
nemzeti projekt által. A tanfolyam költségeit a 
munkaügyi hivatal fedezte az állaskeresők 
számára, akik így lehetőséget kaptak a 
munkavállalásra mint képzett ápolók.
A tanfolyamok szervezéséből származó pénz-
forrásokat a nonprofit szervezet az ügyfelek 
kényelmének növelésére, illetve azokra a folyó 
kiadásokra fordíthatja, melyek az épület és 
környékének rendben tartásával kapcsolatosak.
A szervezet más projektekben is részt vesz. Ezek 
által hozzájáruláshoz jut az újonnan felvett alkal-

mazottakra fordított kiadások egy részének fede-
zésére, valamint foglalkoztatja az önkénteseket 
és a foglalkoztatás-ösztönző programban részt-
vevőket, akik az ügyfelek ellátásánál segédkez-
nek. A projektek segítségével olyan pénzfor-
rásokhoz jut az intézmény, amelyekből munka-
terápiai segédeszközöket vásárolhat, illetve kul-
turális és társadalmi rendezvényeket szervezhet. 
Intézményünk perspektivikus működése érde-
kében az elképzeléseket megvalósítható célokká 
alakítjuk, kihasználva a lehetséges pénzforrá-
sokat, és magas színvonalú mindennapi 
munkával bizonyítjuk környezetünk számára 
létjogosultságunkat.

Mária Veliká, mérnök,
a nonprofit szervezet igazgatója

A szociális szolgáltatások emelése

Befejeződtek a sakkcsapatok közötti versenyek. 
Az FTC Fülek a II. ligában a nagyon szép 4. helyet 
érte el, míg a bronz helyezést csupán a 0,5 ponttal 
rosszabb pontarány miatt szalasztotta el. A 
versenyt a zsolnai sakkozók nyerték. 
A ,,B” csapat a III. ligában 18 részvevő közül, 
véletlen egybeesés útján, szintén 4. lett. A legtöbb 
pontot az FTC csapatból Klein P., Ilkovič F., Kráľ 
P., Baňas K., Szamos A. és a ,,B“ csapatból 
Csernok L., Ballo R., Laurencsík A. és Rabovszky 
Gy. szerezték.

Klein Péter

Kultúra Sport
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