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Súčasnú stavbu barokového kostola vo Fiľakove 
dal v rokoch 1694-1728 postaviť Štefan Koháry 
II., posledný kapitán fiľakovského hradu. 
Barokové fresky svätyne boli pred súčasnou 
obnovou naposledy reštaurované v druhom 
desaťročí 20. storočia. Kostol nutne potreboval 
rekonštrukciu, ktorá sa vďaka zbierkam začala na 

začiatku roka 2015. Reštaurátori pred samotným 
maľovaním zašednuté a zašpinené fresky očistili, 
zatečené miesta odsolili, omietky spevnili a  
dotmelili. Tento zložitý a dlhý proces na svojich 
záberoch zachytil fotograf Marián Mesiarik, 
zamestnanec Hradného múzea vo Fiľakove. 
Osobité fotografie zachytávajú nie len priebeh 

obnovy, ale aj jednotlivé fresky v stave pred a po 
renovácii. Hradné múzeum vo Fiľakove vás 
srdečne pozýva na otvorenie jedinečnej 
fotografickej výstavy do galérie Mestského 
vlastivedného múzea vo Fiľakove, ktoré sa 
uskutoční 12. augusta 2016, o 17:00 hodine v 
rámci osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky 
mesta Fiľakovo.

Mgr. Lucia Szőkeová, HMF

Otvorenie výstavy fotografií o reštaurovaní svätyne kostola
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Az idei tanévzáró némiképp rendhagyó volt a Ra-
konca és a Kis Rakonca táncosai számára, hi-
szen a két együttes tagjaiból kiválasztott 35 fős 
csapat már június 28-án útnak indult a Baltikum 
irányába. Első úticéljuk a térség történelmi vo-
natkozásban egyik legérdekesebb városa, Vilni-
us volt. A több mint félmilliós litván főváros tör-
ténelmi óvárosa, a Senamiestis, Észak-Európa 
egyik legnagyobb fennmaradt középkori város-
magja, amely 1994-ben került fel az UNESCO 
Világörökség listájára. A kétnapos litvániai fel-
fedezőút a helyiek kedvenc üdülőhelyének fel-
keresésével folytatódott. A Vilnius tőszomszéd-
ságában fekvő Trakai fő látványossága a Galve-
tó egyik szigetén található vörös téglavár, ám le-
hetőség nyílt a hagyományos népi építészettel 
való ismerkedésre, valamint a litván karaiták 
nemzeti ételének, a kibinai-nak, azaz a faszénen 
sült húsos tésztának a megkóstolására is. Bizo-
nyítványosztás napján érkeztünk meg a lettor-
szági fesztivál helyszínére, Balvi városába. Az 
ország latgáliai régiójában fekvő hétezres 
kisváros nagyszerű vendéglátónak bizonyult. 
Minőségi szállás és étkezés, gördülékeny, jól 
szervezett fesztivál, hatalmas szabadtéri színpa-

dok, telt nézőtér, ismeretterjesztő kirándulások, 
kedves, barátkozó, mosolygós emberek. Mind-
ez az Eima, eima nevet viselő IV. Nemzetközi 
Néptáncfesztivál keretén belül, a már említett 
Balvin kívül Rugaji és Vilaka településein. S per-
sze, ami egy fesztivál elmaradhatatlan része, is-
merkedés, közös szereplés a többi résztvevő 
együttessel. Ez esetben a Csehországból, Szer-
biából, Lengyelországból, Litvániából, Észtor-
szágból érkezett csoportokkal, valamint további 
15 lettországi néptáncegyüttessel. Tán mondani 
sem kell, hogy a kör-, sor- és lánctáncok töm-
kelegében igazi kuriózumnak számított a „ven-
gerskij čardaš“. A fesztivál nyújtotta programok 
mellett jutott idő csapatépítésre, a Kis Rakoncá-
s táncosok hagyományos avatására, mi több, az 
EB jegyében egy spontán módon szerveződő 
lett-magyar focimeccsre is, amely stílszerűen 
döntetlennel ért véget. A fesztivál során a rakon-
cások lelkes csapata csak alvásból szenvedett 
hiányt, melyet a 3180 km-es út során igyekezett 
pótolni. S persze hazafelé utazva már mindenki 
a 2017-es fesztiválról álmodott.

Varga Norbert, VMK

A füleki Nyugdíjas Egyesület 45 kirándulója nem mindennapi élmé-
nyekkel gazdagodott július első vasárnapján. A több, mint egy órás bu-
szozás után megérkeztünk Tiszolcra, ahol a helyi vasútállomáshoz köze-
ledve már messziről láttuk a pára- és füstgomolyokat. A Tiszolc – Zboj-
ská – Pohronská Polhora útvonalon közlekedő, egyedi fogaskerekű vas-
út 120 éves. Eseményekben gazdag múltra tekint vissza, főleg a háború 
utáni időszakból. Ebben a cikkben azonban nem a történelmét szeret-
nénk tárgyalni. Legjobb élőben megnézni és meghallgatni, például a ti-
szolci vasútállomáson elhelyezkedő aprócska múzeumban. A füleki 
nyugdíjasok, unokáik és a többi résztvevő is nagyon élvezték az egy órán 
át tartó utat a régi fogaskerekű gőzvonattal a Zbojská hegynyergére. Tet-
szett a meredek emelkedő, a lassú utazás a különféle hidakon és a majd-
nem 800 méter hosszú alagúton keresztül. Élmény volt számunkra az is, 
hogy a Joj TV riportere, Ekkert Rasťo riportjába is bekerültünk. Ami 
még jobban meglepett, az a zbojská-i fogadtatás volt. A vonat érkezését, 
a környék hagyományaihoz hűen, betyárok várták. Vidáman, de egyben 
teljes komolysággal ellenőrizték, miféle zarándokok érkeztek vidékük-
re. Ezt követően, a fegyverek zaja és ostorpattogtatás kíséretében, felkí-
sértek a közeli pásztorszállásra, ahol szintén különféle látványosságok 
vártak: szórakoztató műsor, utazás a fuvaros kocsin illetve a betyár villá-
mon (kirándulóautó, amely idegenvezető segítségével mutatja be a kör-
nyéket), versenyek felnőttek és gyerekek számára, és természetesen nem 
hiányozhatott a hagyományos ételek gazdag kínálata sem. A néhány órás 
pihenést, igaz, nem a legkedvezőbb időjárási körülmények között, de 
gyönyörű természeti környezetben, mindenki kedve szerint élvezhette. 
A visszaút a történelmi vonattal túl gyorsan telt el, de így sem tudtunk be-
telni vele. Végül még sajnáltuk is, hogy a régi, fából készült, kényelmes-
nek egyáltalán nem mondható vasúti kocsit el kell hagynunk. Köszöne-
tünket fejezzük ki a Zubačka PT minden tagjának a maradandó emlé-
kekért és szép élményekért, külön Pavlová Martinkának és Mitter Mir-
konak (ők tudják miért), valamint a Vlčkov családnak és alkalmazottai-
nak a Zbojská Pásztorszálláson.

Cíferová Iveta, a Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesülete
Füleki Helyi Szervezetének titkára

aug. 05.– „A kőedény költészete“ – kiállítás
nov. 13. Helyszín: Füleki Vár – Bebek-torony – 4. sz.
17:00 Szervezők: Füleki Vármúzeum, Rozsnyói Bányászati Múzeum

aug. 12. – XXVI. Palóc Napok és Füleki Városnapok
aug. 14. Helyszín: Szabadság tér, Várfelső utca, Városi Honismereti 
 Múzeum, Várudvar, Városi park, Sávolyi út, Füleki VMK, Római 
 katolikus templom, Füleki FTC-stadion
 Szervezők: Fülek Város és a Füleki Városi Művelődési Központ
 Társszervezők: Füleki Vármúzeum, Füleki Közösségi Központ

aug. 20. VárLak Fesztivál
10:00 Kézműves vásár, gyerekprogramok, íjászat, koncertek
 Helyszín: Várudvar; Szervező: ICS VIA NOVA

aug. 25.– Nemzetközi tánc és színházi workshop előadással
03. szept. (főpróba: sept.02., 22:00; premier: sept.03., 22,00)
 Helyszín: Várudvar; Szervező: SLNIENKO PT
 Társszervező: Füleki Vármúzeum, Fülek Város, Matica slovenská 
 Háza, Művészeti Alapiskola Rimaszombat

szept. 02.– III. Medvesi Fotós Maraton – kiállítás
nov. 13. Helyszín: Füleki Vár – Bebek-torony – 5. sz
17:00 Szervező: Novohrad – Nógrád Geopark; Füleki Vármúzeum

sept. 04. Veterán autók és motorok találkozója kísérőprogrammal
11:00 Helyszín: Szabadság tér; Szervezők: VMK, Bodzáši Tibor és 
 kurtányi csapata, Veterán Klub Losonc és mások

 IV. ŐSZI NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI FESZTIVÁL
szept. 04., 13:00 A besztercebányai Divadlo na vysokej nohe színház 
  előadása; Helyszín: Szabadság tér

szept. 10., 18:00 „Nebáncsvirág“ – a kassai Thália Színház előadása

szept. 14., 10:00, 18:00 „Hamlet“ – a lengyel Walny Teatr Színház előadása

szept. 20. „ A béka királykisasszony“ – az eperjesi Divadlo bez opony 
9:00 színház előadása az alapiskolák 1 – 4. évf. tanulói számára 
 (szovák nyelven)
11:00 „A bolond asszony“ – az eperjesi Divadlo bez opony színház
 előadása az alapiskolák 5 – 9. évf. tanulói és a gimnázium diákjai 
 számára (szovák nyelven)

szept. 23., 16:30 „A pulóveres lány” – a Zsákszínház előadása
 Helyszín: VMK; Szervezők: VMK, Zsákszínház PT

szept. 17. Nógrád Tűzoltója – tűzoltóverseny 
10:00 Helyszín: Várudvar; Szervező: Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Társszervező: Füleki Vármúzeum
szept. 22. Beszélgetés Juraj Červenák fantasy íróval szlovák nyelven
17:00 Helyszín: Fülek Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum
szept. 30.– VIII. Eszterlánc Szlovákiai Magyar Gyermek Néptáncfesztivál 
okt. 02. és Szólótáncverseny
 Szervező: Fond kultúry n.f.; Társszervező: VMK

Jelentős kulturális rendezvények Füleken – 2016. augusztus – szeptember

Nyolcadik alkalommal rendezte meg a Melódia 
Női Kar a nemzetközi kórustalálkozót 2016. jú-
nius 11-én a füleki római katolikus templomban. 
A hangversenyen szerepelt a szepsi Egressy Béni 
Vegyeskar, a kassai Voces Énekegyüttes, az Új-
pesti Civil Kórus Budapestről és a salgótarjáni 
Divertimentó vonósnégyes. Ebben az évben a te-
rényi Burovincz Laura cselló- és a füleki Balog 
Tamás zongorajátéka színesítette műsorunkat. A 
Melódia Női Kar mint házigazda új kórusművek 
bemutatásával kedveskedett közönségének. A 
hangverseny a fellépő kórusok közös éneklésé-
vel ért véget. A kórustalálkozó a Szlovák Köztár-
saság Kormányhivatala, valamint Fülek Város 
támogatásával valósulhatott meg.
A Melódia Női Kar még ugyanabban a hónapban 
Romániában is részt vett egy nemzetközi kórus-
találkozón, melyet a Kárpát-medencei Seprődi 
János Kórusszövetség megalakulásának 25. év-
fordulója alkalmából szerveztek. A Női Karok 
Nemzetközi Kórustalálkozója két helyszínen 
zajlott: 2016. június 26-án, 10.00-órától a Paraj-

di sóbányában, majd 18.00 órától Nyárádszere-
dában, a kórusszövetség megalakulásának hely-
színén, a református templomban. A résztvevő öt 
kórus: Stellaria Media Női Kar – Aszód (MO), 
Bocskai István Dalkör Női Kara – Nyárádszere-
da (RO), Domokos Pál Péter Dalkör – Női Kórus 
– Gyergyószentmiklós (RO), Krammer Ferenc 
Kórus – Simontornya (MO) és Melódia Női Kar 
– Fülek (SzK). Műsorukban világi és egyházi 
művek szerepeltek a reneszánsztól a kortárs 
szerzőkig. Az első hangverserny a Sóbarlangban 
volt, egy ott kiépített templomban, 120 méter mé-
lyen. Megható élmény volt ilyen rendkívüli 
helyszínen énekelni. Az esti ünnepi hangver-
senyt a református templomban tartották. Kóru-
sunk fő célkitűzése a kóruséneklés ápolásán kí-
vül, terjeszteni Fülek város és Besztercebánya 
megye gazdag kultúráját és hírnevét. Ezúton 
mondunk köszönetet támogatóinknak, Fülek Vá-
rosnak és Besztercebánya Megye Önkormány-
zatának a támogatásért.

Melódia PT

A füleki vár udvarán 2016. augusztus 25-én 
kezdődik a „Zverbovaný“ (Besorozva) elne-
vezésű tíznapos színházi, ének- és táncmű-
hely. A workshop főszervezője az Alena Rez-
ková mérnöknő vezetése alatt működő Sl-
nienko PT, együttműködésben a helyi szerve-
zőkkel: a Füleki Vármúzeummal, Fülek Vá-
rossal, a füleki Matica slovenská Házával és a 
rimaszombati Művészeti Alapiskolával. 
A Füleken másodszor megrendezésre kerülő 
workshop részvevői olyan színházművészet 
iránt érdeklődő fiatalok, akik szeretnék fej-
leszteni tudásukat, ügyességüket. Aktívan e-
gyüttműködve művészeti vezetőikkel létre-
hoznak egy komplex táncszínházi előadást, a 
színészet és a táncművészet eszközeinek 
felhasználásán túl a zene, a szcenográfia és a 
jelmeztervezés területeire is elbarangolva. 
Lektorok segítségével fejleszthetik tehetsé-
güket, fantáziájukat, kapcsolatokat építhet-
nek hasonlóan gondolkodó emberekkel, akik-
kel közösen alkotják meg a workshop záróe-
lőadását. A munkát Vlado Sadílek szlovák ren-
dező irányítja. A résztvevők 2016. szeptem-
ber 3-án, 22:00 órától, a füleki vár udvarán fel-
állított színpadon mutatják majd be Janko 
Kráľ „Zverbovaný“ (Besorozva) című művé-
nek adaptációját. Az előadás alkotói mások 
mellett: Vladimír Sadílek rendező, Ladislav 
Cmorej és Zuzana Hladká koreográfusok, Ma-
rian Lacko díszlettervező és Hana Štrbová jel-
meztervező. Az előadásban a workshop részt-
vevői szerepelnek.
A rendezvény a Művészeti Alap és Fülek 
Város támogatásával jött létre.

Szőke Lucia, FVM

A júliusi hónap a tanulás, isme-
retszerzés jegyében zajlott – ki-

csik és nagyok számára egyaránt. A Füleki 
Városi Művelődési Központ ugyanis bekap-
csolódott a Learning Enterprises és a Diák-
hálózat „Angolul tanuló falvak“ elnevezésű 
projektjébe, mellyel – teljesen ingyenesen – 
lehetőséget biztosított mindazoknak, akik tö-
kéletesíteni szeretnék angol nyelvtudásukat. 
Városunkban mintegy három hétig (július 
11-től július 28-ig) rendszeres oktatás zajlott 
angol nyelven Claire Hamm amerikai lektor 
vezetésével. Ez a fiatal hölgy, aki mindössze 
19 éves, a kaliforniai Berkeley Egyetemen 
pedagógiát tanul. Elhatározta, hogy a nyári 
hónapokat Európában tölti, s egy önkéntes 
program keretében tanítja az angol nyelvet 
mindazoknak, akik eziránt érdeklődnek. Vá-
rosunkban az érdeklődés különösen nagy 
volt. A tanfolyamra 93-an jelentkeztek, 6 
éves kortól egészen 70 évesig. A legnagyobb 
érdeklődés a tizenévesek körében volt, akik 
számára két csoportot is nyitni kellett. Végül 
összesen 5 csoportot alakítottak ki, csopor-
tonként mintegy 20 tanulóval.
A fiatalok számára az oktatás délelőttönként 
zajlott, a felnőtteknek pedig délután 17 órá-
tól. A lektor az órákat taralmilag az érdeklő-
dők korához és nyelvtudásukhoz igazította. 
Amíg a legkisebbek játékos formában – raj-
zolással és gyurmázással – tanultak, a na-
gyobb gyerekek kártyajáték és zene segít-
ségével. A felnőtteknek mindenek előtt gát-
lásosságukat kellett félre tenniük, és beszél-
niük kellett.
Mindenki, aki angolul tanult, tudja, milyen 
különbség van angol és angol nyelv között. 
Teljesen eltérő egy született angoltól nyelvet 
tanulni, mint egy olyan embertől, aki az an-
gol nyelvet „csak” tanulta. Clairrel a nyelvta-
nulás rendkívüli élmény volt, és nemcsak a 
színes tananyag miatt, hanem azért is, mivel 
Claire szabadidejét is a tanítványaival töltöt-
te, akár fagyizás, kávézás, vagy a parki séták 
alkalmával.
Reméljük, jövőre hasonlóan kedves lektorral 
találkozhatunk majd.

Mgr. Halgašová Anikó, VMK

Fotó: Rakonca archívum

A füleki barokk templom jelenlegi épületét a 
füleki vár utolsó várkapitánya, II. Koháry István 
építtette 1694-1728 között. A Szűz Mária 
mennybemenetelének tiszteletére szentelt temp-
lom szentélye, az éppen folyamatban lévő resta-
urálás előtt, utoljára a 20. század elején került 
felújításra. A jelenlegi munkálatok 2015-ben 
kezdődtek meg. Az újrafestés előtt a freskókat 
először megtisztították, a szükséges helyeken 
sótalanították, a vakolatot megerősítették és 
kitöltötték. Ezt a hosszadalmas és bonyolult fe-
ladatot fotóin a Füleki Vármúzeum munkatársa, 

Mesiarik Marián fényképész örökítette meg. A 
sajátos képek nemcsak magát a folyamatot, ha-
nem a freskók felújítás előtti és utáni állapotát is 
dokumentálják. A Füleki Vármúzeum szeretet-
tel vár mindenkit az egyedi fotókból összeállí-
tott kiállítás megnyitójára, melyre 2016. 
augusztus 12-én kerül sor, 17:00 órakor, a Váro-
si Honismereti Múzeum galériájában. A kiállítás 
része a Fülek város első írásos emlékének 770. 
évfordulója alkalmából szervezett rendezvény-
sorozatnak. 

Szőke Lucia, FVM
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Az idei tanévzáró némiképp rendhagyó volt a Ra-
konca és a Kis Rakonca táncosai számára, hi-
szen a két együttes tagjaiból kiválasztott 35 fős 
csapat már június 28-án útnak indult a Baltikum 
irányába. Első úticéljuk a térség történelmi vo-
natkozásban egyik legérdekesebb városa, Vilni-
us volt. A több mint félmilliós litván főváros tör-
ténelmi óvárosa, a Senamiestis, Észak-Európa 
egyik legnagyobb fennmaradt középkori város-
magja, amely 1994-ben került fel az UNESCO 
Világörökség listájára. A kétnapos litvániai fel-
fedezőút a helyiek kedvenc üdülőhelyének fel-
keresésével folytatódott. A Vilnius tőszomszéd-
ságában fekvő Trakai fő látványossága a Galve-
tó egyik szigetén található vörös téglavár, ám le-
hetőség nyílt a hagyományos népi építészettel 
való ismerkedésre, valamint a litván karaiták 
nemzeti ételének, a kibinai-nak, azaz a faszénen 
sült húsos tésztának a megkóstolására is. Bizo-
nyítványosztás napján érkeztünk meg a lettor-
szági fesztivál helyszínére, Balvi városába. Az 
ország latgáliai régiójában fekvő hétezres 
kisváros nagyszerű vendéglátónak bizonyult. 
Minőségi szállás és étkezés, gördülékeny, jól 
szervezett fesztivál, hatalmas szabadtéri színpa-

dok, telt nézőtér, ismeretterjesztő kirándulások, 
kedves, barátkozó, mosolygós emberek. Mind-
ez az Eima, eima nevet viselő IV. Nemzetközi 
Néptáncfesztivál keretén belül, a már említett 
Balvin kívül Rugaji és Vilaka településein. S per-
sze, ami egy fesztivál elmaradhatatlan része, is-
merkedés, közös szereplés a többi résztvevő 
együttessel. Ez esetben a Csehországból, Szer-
biából, Lengyelországból, Litvániából, Észtor-
szágból érkezett csoportokkal, valamint további 
15 lettországi néptáncegyüttessel. Tán mondani 
sem kell, hogy a kör-, sor- és lánctáncok töm-
kelegében igazi kuriózumnak számított a „ven-
gerskij čardaš“. A fesztivál nyújtotta programok 
mellett jutott idő csapatépítésre, a Kis Rakoncá-
s táncosok hagyományos avatására, mi több, az 
EB jegyében egy spontán módon szerveződő 
lett-magyar focimeccsre is, amely stílszerűen 
döntetlennel ért véget. A fesztivál során a rakon-
cások lelkes csapata csak alvásból szenvedett 
hiányt, melyet a 3180 km-es út során igyekezett 
pótolni. S persze hazafelé utazva már mindenki 
a 2017-es fesztiválról álmodott.

Varga Norbert, VMK

A füleki Nyugdíjas Egyesület 45 kirándulója nem mindennapi élmé-
nyekkel gazdagodott július első vasárnapján. A több, mint egy órás bu-
szozás után megérkeztünk Tiszolcra, ahol a helyi vasútállomáshoz köze-
ledve már messziről láttuk a pára- és füstgomolyokat. A Tiszolc – Zboj-
ská – Pohronská Polhora útvonalon közlekedő, egyedi fogaskerekű vas-
út 120 éves. Eseményekben gazdag múltra tekint vissza, főleg a háború 
utáni időszakból. Ebben a cikkben azonban nem a történelmét szeret-
nénk tárgyalni. Legjobb élőben megnézni és meghallgatni, például a ti-
szolci vasútállomáson elhelyezkedő aprócska múzeumban. A füleki 
nyugdíjasok, unokáik és a többi résztvevő is nagyon élvezték az egy órán 
át tartó utat a régi fogaskerekű gőzvonattal a Zbojská hegynyergére. Tet-
szett a meredek emelkedő, a lassú utazás a különféle hidakon és a majd-
nem 800 méter hosszú alagúton keresztül. Élmény volt számunkra az is, 
hogy a Joj TV riportere, Ekkert Rasťo riportjába is bekerültünk. Ami 
még jobban meglepett, az a zbojská-i fogadtatás volt. A vonat érkezését, 
a környék hagyományaihoz hűen, betyárok várták. Vidáman, de egyben 
teljes komolysággal ellenőrizték, miféle zarándokok érkeztek vidékük-
re. Ezt követően, a fegyverek zaja és ostorpattogtatás kíséretében, felkí-
sértek a közeli pásztorszállásra, ahol szintén különféle látványosságok 
vártak: szórakoztató műsor, utazás a fuvaros kocsin illetve a betyár villá-
mon (kirándulóautó, amely idegenvezető segítségével mutatja be a kör-
nyéket), versenyek felnőttek és gyerekek számára, és természetesen nem 
hiányozhatott a hagyományos ételek gazdag kínálata sem. A néhány órás 
pihenést, igaz, nem a legkedvezőbb időjárási körülmények között, de 
gyönyörű természeti környezetben, mindenki kedve szerint élvezhette. 
A visszaút a történelmi vonattal túl gyorsan telt el, de így sem tudtunk be-
telni vele. Végül még sajnáltuk is, hogy a régi, fából készült, kényelmes-
nek egyáltalán nem mondható vasúti kocsit el kell hagynunk. Köszöne-
tünket fejezzük ki a Zubačka PT minden tagjának a maradandó emlé-
kekért és szép élményekért, külön Pavlová Martinkának és Mitter Mir-
konak (ők tudják miért), valamint a Vlčkov családnak és alkalmazottai-
nak a Zbojská Pásztorszálláson.

Cíferová Iveta, a Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesülete
Füleki Helyi Szervezetének titkára

aug. 05.– „A kőedény költészete“ – kiállítás
nov. 13. Helyszín: Füleki Vár – Bebek-torony – 4. sz.
17:00 Szervezők: Füleki Vármúzeum, Rozsnyói Bányászati Múzeum

aug. 12. – XXVI. Palóc Napok és Füleki Városnapok
aug. 14. Helyszín: Szabadság tér, Várfelső utca, Városi Honismereti 
 Múzeum, Várudvar, Városi park, Sávolyi út, Füleki VMK, Római 
 katolikus templom, Füleki FTC-stadion
 Szervezők: Fülek Város és a Füleki Városi Művelődési Központ
 Társszervezők: Füleki Vármúzeum, Füleki Közösségi Központ

aug. 20. VárLak Fesztivál
10:00 Kézműves vásár, gyerekprogramok, íjászat, koncertek
 Helyszín: Várudvar; Szervező: ICS VIA NOVA

aug. 25.– Nemzetközi tánc és színházi workshop előadással
03. szept. (főpróba: sept.02., 22:00; premier: sept.03., 22,00)
 Helyszín: Várudvar; Szervező: SLNIENKO PT
 Társszervező: Füleki Vármúzeum, Fülek Város, Matica slovenská 
 Háza, Művészeti Alapiskola Rimaszombat

szept. 02.– III. Medvesi Fotós Maraton – kiállítás
nov. 13. Helyszín: Füleki Vár – Bebek-torony – 5. sz
17:00 Szervező: Novohrad – Nógrád Geopark; Füleki Vármúzeum

sept. 04. Veterán autók és motorok találkozója kísérőprogrammal
11:00 Helyszín: Szabadság tér; Szervezők: VMK, Bodzáši Tibor és 
 kurtányi csapata, Veterán Klub Losonc és mások

 IV. ŐSZI NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI FESZTIVÁL
szept. 04., 13:00 A besztercebányai Divadlo na vysokej nohe színház 
  előadása; Helyszín: Szabadság tér

szept. 10., 18:00 „Nebáncsvirág“ – a kassai Thália Színház előadása

szept. 14., 10:00, 18:00 „Hamlet“ – a lengyel Walny Teatr Színház előadása

szept. 20. „ A béka királykisasszony“ – az eperjesi Divadlo bez opony 
9:00 színház előadása az alapiskolák 1 – 4. évf. tanulói számára 
 (szovák nyelven)
11:00 „A bolond asszony“ – az eperjesi Divadlo bez opony színház
 előadása az alapiskolák 5 – 9. évf. tanulói és a gimnázium diákjai 
 számára (szovák nyelven)

szept. 23., 16:30 „A pulóveres lány” – a Zsákszínház előadása
 Helyszín: VMK; Szervezők: VMK, Zsákszínház PT

szept. 17. Nógrád Tűzoltója – tűzoltóverseny 
10:00 Helyszín: Várudvar; Szervező: Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Társszervező: Füleki Vármúzeum
szept. 22. Beszélgetés Juraj Červenák fantasy íróval szlovák nyelven
17:00 Helyszín: Fülek Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum
szept. 30.– VIII. Eszterlánc Szlovákiai Magyar Gyermek Néptáncfesztivál 
okt. 02. és Szólótáncverseny
 Szervező: Fond kultúry n.f.; Társszervező: VMK

Jelentős kulturális rendezvények Füleken – 2016. augusztus – szeptember

Nyolcadik alkalommal rendezte meg a Melódia 
Női Kar a nemzetközi kórustalálkozót 2016. jú-
nius 11-én a füleki római katolikus templomban. 
A hangversenyen szerepelt a szepsi Egressy Béni 
Vegyeskar, a kassai Voces Énekegyüttes, az Új-
pesti Civil Kórus Budapestről és a salgótarjáni 
Divertimentó vonósnégyes. Ebben az évben a te-
rényi Burovincz Laura cselló- és a füleki Balog 
Tamás zongorajátéka színesítette műsorunkat. A 
Melódia Női Kar mint házigazda új kórusművek 
bemutatásával kedveskedett közönségének. A 
hangverseny a fellépő kórusok közös éneklésé-
vel ért véget. A kórustalálkozó a Szlovák Köztár-
saság Kormányhivatala, valamint Fülek Város 
támogatásával valósulhatott meg.
A Melódia Női Kar még ugyanabban a hónapban 
Romániában is részt vett egy nemzetközi kórus-
találkozón, melyet a Kárpát-medencei Seprődi 
János Kórusszövetség megalakulásának 25. év-
fordulója alkalmából szerveztek. A Női Karok 
Nemzetközi Kórustalálkozója két helyszínen 
zajlott: 2016. június 26-án, 10.00-órától a Paraj-

di sóbányában, majd 18.00 órától Nyárádszere-
dában, a kórusszövetség megalakulásának hely-
színén, a református templomban. A résztvevő öt 
kórus: Stellaria Media Női Kar – Aszód (MO), 
Bocskai István Dalkör Női Kara – Nyárádszere-
da (RO), Domokos Pál Péter Dalkör – Női Kórus 
– Gyergyószentmiklós (RO), Krammer Ferenc 
Kórus – Simontornya (MO) és Melódia Női Kar 
– Fülek (SzK). Műsorukban világi és egyházi 
művek szerepeltek a reneszánsztól a kortárs 
szerzőkig. Az első hangverserny a Sóbarlangban 
volt, egy ott kiépített templomban, 120 méter mé-
lyen. Megható élmény volt ilyen rendkívüli 
helyszínen énekelni. Az esti ünnepi hangver-
senyt a református templomban tartották. Kóru-
sunk fő célkitűzése a kóruséneklés ápolásán kí-
vül, terjeszteni Fülek város és Besztercebánya 
megye gazdag kultúráját és hírnevét. Ezúton 
mondunk köszönetet támogatóinknak, Fülek Vá-
rosnak és Besztercebánya Megye Önkormány-
zatának a támogatásért.

Melódia PT

A füleki vár udvarán 2016. augusztus 25-én 
kezdődik a „Zverbovaný“ (Besorozva) elne-
vezésű tíznapos színházi, ének- és táncmű-
hely. A workshop főszervezője az Alena Rez-
ková mérnöknő vezetése alatt működő Sl-
nienko PT, együttműködésben a helyi szerve-
zőkkel: a Füleki Vármúzeummal, Fülek Vá-
rossal, a füleki Matica slovenská Házával és a 
rimaszombati Művészeti Alapiskolával. 
A Füleken másodszor megrendezésre kerülő 
workshop részvevői olyan színházművészet 
iránt érdeklődő fiatalok, akik szeretnék fej-
leszteni tudásukat, ügyességüket. Aktívan e-
gyüttműködve művészeti vezetőikkel létre-
hoznak egy komplex táncszínházi előadást, a 
színészet és a táncművészet eszközeinek 
felhasználásán túl a zene, a szcenográfia és a 
jelmeztervezés területeire is elbarangolva. 
Lektorok segítségével fejleszthetik tehetsé-
güket, fantáziájukat, kapcsolatokat építhet-
nek hasonlóan gondolkodó emberekkel, akik-
kel közösen alkotják meg a workshop záróe-
lőadását. A munkát Vlado Sadílek szlovák ren-
dező irányítja. A résztvevők 2016. szeptem-
ber 3-án, 22:00 órától, a füleki vár udvarán fel-
állított színpadon mutatják majd be Janko 
Kráľ „Zverbovaný“ (Besorozva) című művé-
nek adaptációját. Az előadás alkotói mások 
mellett: Vladimír Sadílek rendező, Ladislav 
Cmorej és Zuzana Hladká koreográfusok, Ma-
rian Lacko díszlettervező és Hana Štrbová jel-
meztervező. Az előadásban a workshop részt-
vevői szerepelnek.
A rendezvény a Művészeti Alap és Fülek 
Város támogatásával jött létre.

Szőke Lucia, FVM

A júliusi hónap a tanulás, isme-
retszerzés jegyében zajlott – ki-

csik és nagyok számára egyaránt. A Füleki 
Városi Művelődési Központ ugyanis bekap-
csolódott a Learning Enterprises és a Diák-
hálózat „Angolul tanuló falvak“ elnevezésű 
projektjébe, mellyel – teljesen ingyenesen – 
lehetőséget biztosított mindazoknak, akik tö-
kéletesíteni szeretnék angol nyelvtudásukat. 
Városunkban mintegy három hétig (július 
11-től július 28-ig) rendszeres oktatás zajlott 
angol nyelven Claire Hamm amerikai lektor 
vezetésével. Ez a fiatal hölgy, aki mindössze 
19 éves, a kaliforniai Berkeley Egyetemen 
pedagógiát tanul. Elhatározta, hogy a nyári 
hónapokat Európában tölti, s egy önkéntes 
program keretében tanítja az angol nyelvet 
mindazoknak, akik eziránt érdeklődnek. Vá-
rosunkban az érdeklődés különösen nagy 
volt. A tanfolyamra 93-an jelentkeztek, 6 
éves kortól egészen 70 évesig. A legnagyobb 
érdeklődés a tizenévesek körében volt, akik 
számára két csoportot is nyitni kellett. Végül 
összesen 5 csoportot alakítottak ki, csopor-
tonként mintegy 20 tanulóval.
A fiatalok számára az oktatás délelőttönként 
zajlott, a felnőtteknek pedig délután 17 órá-
tól. A lektor az órákat taralmilag az érdeklő-
dők korához és nyelvtudásukhoz igazította. 
Amíg a legkisebbek játékos formában – raj-
zolással és gyurmázással – tanultak, a na-
gyobb gyerekek kártyajáték és zene segít-
ségével. A felnőtteknek mindenek előtt gát-
lásosságukat kellett félre tenniük, és beszél-
niük kellett.
Mindenki, aki angolul tanult, tudja, milyen 
különbség van angol és angol nyelv között. 
Teljesen eltérő egy született angoltól nyelvet 
tanulni, mint egy olyan embertől, aki az an-
gol nyelvet „csak” tanulta. Clairrel a nyelvta-
nulás rendkívüli élmény volt, és nemcsak a 
színes tananyag miatt, hanem azért is, mivel 
Claire szabadidejét is a tanítványaival töltöt-
te, akár fagyizás, kávézás, vagy a parki séták 
alkalmával.
Reméljük, jövőre hasonlóan kedves lektorral 
találkozhatunk majd.

Mgr. Halgašová Anikó, VMK

Fotó: Rakonca archívum

A füleki barokk templom jelenlegi épületét a 
füleki vár utolsó várkapitánya, II. Koháry István 
építtette 1694-1728 között. A Szűz Mária 
mennybemenetelének tiszteletére szentelt temp-
lom szentélye, az éppen folyamatban lévő resta-
urálás előtt, utoljára a 20. század elején került 
felújításra. A jelenlegi munkálatok 2015-ben 
kezdődtek meg. Az újrafestés előtt a freskókat 
először megtisztították, a szükséges helyeken 
sótalanították, a vakolatot megerősítették és 
kitöltötték. Ezt a hosszadalmas és bonyolult fe-
ladatot fotóin a Füleki Vármúzeum munkatársa, 

Mesiarik Marián fényképész örökítette meg. A 
sajátos képek nemcsak magát a folyamatot, ha-
nem a freskók felújítás előtti és utáni állapotát is 
dokumentálják. A Füleki Vármúzeum szeretet-
tel vár mindenkit az egyedi fotókból összeállí-
tott kiállítás megnyitójára, melyre 2016. 
augusztus 12-én kerül sor, 17:00 órakor, a Váro-
si Honismereti Múzeum galériájában. A kiállítás 
része a Fülek város első írásos emlékének 770. 
évfordulója alkalmából szervezett rendezvény-
sorozatnak. 

Szőke Lucia, FVM
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Füleken a színházi hagyományoknak megfele-
lően a gyermekszínjátszást is magas színvona-
lon művelték. 1986-ban, az akkor még egyetlen 
magyar tanítási nyelvű alapiskolában, 3 színját-
szó- és egy bábcsoport is működött. Mégis élet-
re hívták a Zsibongó Kisszínpadot, amelyet 
Szvorák Zsuzsa és Kerekes Éva hosszú évekig 
együtt rendezett. Miután a kisdiákokból gimna-
zisták lettek, ott is felmerült az igény a diák-
színjátszásra.
30 éve folyamatosan működnek ezek a csopor-
tok, bár a Zsibongó Kisszínpad kicsit pihent az 
évek alatt, hogy aztán a nyolcosztályos gimná-
zium megnyitásával újrainduljon, de immár 2 
generáció nőtt fel ott is.
Rengeteg mesedramatizáció, valamint ballada-
feldolgozások, „szerelmesék“, irodalmi össze-
állítások, zenés darabok születtek az évek alatt. 
Több generáció lett boldogabb a játéktól és a si-
kertől. Több száz gyermek válhatott kreatívab-
bá, a művészetek rajongójává, többen lettek kö-
zülük  pedagógusok, drámatanárok, színészek.
A siker hazai és nemzetközi szinten is töretlen. 
A zsámbéki, budapesti, mátészalkai, komáro-
mi, dunaszerdahelyi és szepsi színházi fesztivá-
lok jegyzett csoportja a Zsibongó és az Apropó 
Kisszínpad is. Nincs olyan díj, amelyet a cso-
port ki nem érdemelt volna. Legtöbbször a kre-
ativitásért nyertek elismerést, de a Zsibongó ta-
valyi gyémántsávos díja, illetve az Apropó 
többszöri fődíja és nívódíja igazolja, hogy az or-
szág legjobb színjátszóiról beszélünk.
Szvorák Zsuzsa, rendező egy felnőtt csapatot is 
verbuvált a diákok köré, hiszen Fero Mráz, Jan-
ka Bialová, Énekes István, Mizser Attila már é-
vek óta segítik a csapatok munkáját. Nekik is kö-
szönhető, hogy mindig igényes feldolgozások 

születnek, kialkult a sajátos apropós stílus.
A munka iskolakezdéstől a tanév végéig tart, és 
általában 1-2 hónap alatt készül el az új darab. A 
folytonosság, az ötletelés, az elemzés, a szö-
veggyakorlás – mind elengedhetetlen tartozéka 
a játékuknak. A  2 csoportot elsősorban a Füleki 
Gimnázium és a Csemadok Füleki Alapszerve-
zete támogatja anyagilag, természetesen sike-
res pályázatok révén. Így utazhatnak  a diákok a 
fellépésekre, megmérettetésekre, hogy Fülek 
hírnevét öregbítsék.
A jubileumi esztendőben a Zsibongó Kisszín-
pad játéka Száll az ének várról várra címmel me-
sébe ágyazva épp Fülekről szól, az Apropó Re-
bellis c. lovaglógyakorlata pedig a Jókai Napok 

nívódíját kapta meg 3 különdíjjal együtt: a 
színészi játékért, a zenéért és a rendezésért.
További sok sikert kívánunk mindkét cso-
portnak!

FÜLEKI HÍRLAP

Június utolsó szombatján, az FTC sporttelepén 
adtak egymásnak randevút a sportkedvelők, egy 
hangulatos találkozás erejéig. A szinte trópusi 
hőség ellenére mintegy 150-en gyűltek össze. Kép-
viseltette magát a városvezetés és az FTC vezető-
sége is. A városi sportnap, immár második alka-
lommal kínált gazdagabb, nagyobb szabású mű-
sort a résztvevőknek. A napot a mazsorettek fel-
lépése nyitotta meg, s bekapcsolódtak, ezúttal elő-
ször, a legkisebbek is. A Sport, ifjúsági és oktatási 
bizottság, városunk közelgő jeles évfordulója al-
kalmából egy újszerű versenyszámot is beiktatott 
a műsorba: 15 óvodás versenyét váltófutásban a 
szimbolikus 770 méteres távon. A gyerekeknek 
nagy örömöt okozott, hogy ily módon ők is aktív 
részesei lehettek a nagy eseménynek. A lelkes 
szülői biztatáson kívül még fokozta örömüket, 
hogy igyekezetük jutalmaként valódi érmeket, 
okleveleket és apró ajándékcsomagokat is kaptak. 
A sportnap keretén belül két torna is megrende-
zésre került a „Polgármester vándorserlegéért“. 
Az egyiket a labdarúgótorna amatőr, valamint 
nem igazolt játékosai, a másikat az alapiskolák 
felső tagozatát látogató tanulói részére rendezték. 
A résztvevő 4-4 csapat a kicsinyített méretű pá-
lyán izgalmas mérkőzéseket vívott. Annak elle-
nére, hogy itt is némileg közrejátszott a tomboló 
hőség, a mérkőzések nagyon jó hangulatban zaj-
lottak. A következő tornán, „Az FTC elnökének 
kupájáért“, kéttagú tekecsapatok mutathatták 
meg ügyességüket a tekepályán. Ebben az évben 8 
páros nevezett. Sajnos igen mérsékelt volt a höl-
gyek, illetve az egyéb kategóriák iránti érdeklő-
dés. A számos hölgy résztvevő inkább a sportnap 
lebonyolításával kapcsolatos munkákból vette ki 
részét, mint a főzéshez szükséges alapanyagok 
beszerzése, frissítők, a versenyzők megfelelő fo-
lyadékpótlásának biztosítása, gulyásfőzés, díjak, 
oklevelek előkészítése. Említést érdemel, hogy a 
versenybe aktívan bekapcsolódott maga a polgár-
mester és helyettese, a városi hivatal több dolgo-
zója, a városi és az állami rendőrség, az FTC veze-
tősége, valamint hagyományosan az FTC régi 
játékosai, és kis fociközösségek is. Annak elle-
nére, hogy a városi sportnap már több mint 20 éve 
megrendezésre kerül, a városunkban működő 
vállalatok, cégek, egyéb szervezetek eddig igen 
csekély érdeklődést mutattak az immár hagyomá-
nyosnak mondható rendezvény iránt.

A Füleki Városi Hivatal mellett működő Sport, 
ifjúsági és oktatási bizottság

Idén augusztusban rendezik meg a XXXI. O-
limpiai Játékokat Rio de Janeiro-ban. Ebből 
az alkalomból megemlékezünk néhány 
sikeres füleki és környékbeli olimpikonról: 
Tőre József – ökölvívó, Bolykon született 
1933.06.18-án. Füleken nevelkedett, itt vé-
gezte a nép- és polgári iskolát. A Sparta Prága 
színeiben versenyzett. 1960-ban a Sofiában 
megrendezett olimpián 1. helyezést ért el. 
1953-ban, 1954-ben, 1957-ben, 1960-ban, 
1963-ban Csehszlovákia bajnoka. Részt vett a 
XVII. Olimpiai Játékokon Rómában, több 
mint húsz országban boxolt. 2007-ben be-
következett haláláig Prágában ökölvívó edző 
volt.
Krnáč Mikuláš – futballista, Rátkán született 
1947.02.15-én. Futballozni Ragyolcon és Fü-
leken kezdett. Az Inter Bratislava színeiben 
50 gólt szerzett. A XIX. Olimpiai Játékokon 
Mexikóvárosban a Csehszlovák Válogatott 
tagja volt. Jelenleg Pozsonyban él.
Patóh Magda – úszó, Füleken született 1948. 
05.12-én. A Budapesti Spartakus úszója volt. 
Sikereit hát- és gyorsúszásban érte el. A Ma-
gyar Válogatott tagjaként részt vett a IX. és a 
X. Olimpiai Játékokon Mexikóban, ill. Mün-
chenben. Magyarországon ő volt az első, aki 
egy percen belül úszott a 100 m-es gyors-
úszásban. 1980-tól Budapesten úszóedző.
Ľudmila Melicherová – atléta, Füleken 
született 1964.06.6-án. Bozitán nevelkedett, a-
lapiskoláit Füleken végezte. A XXIV. Olimpi-
ai Játékokon Szöulban 1988-ban a maratoni 
futás 45. helyezettje. Tagja volt a Csehszlo-
vák, később a Szlovák Atlétikai Válogatott-
nak, Európa-bajnokságok résztvevője. Svid-
níktől nem messze, egy lengyelországi köz-
ségben, Chyrowban él.
Szikora Pál – atléta, Losoncon született 
1952.03.26-án. Füleken nevelkedett, a Kassai 
Gépipari Szakközépisolában érettségizett. 
Kétszeres olimpiai résztvevő, érdemes spor-
toló. A sportgyaloglás Csehszlovák Váloga-
tottja, Európa-bajnokságok és vb-k résztve-
vője. A Szöuli Olimpiai Játékokon 1988-ban a 
10. helyezést érte el. A Barcelonai Olimpiai Já-
tékokon 1992-ben 27. lett. Jelenleg családjá-
val Füleken él.

Drenko Jozef

Bizonyára sokan ismerik a jégkoronghoz ha-
sonló játékot, melyet ugyan nem jégen és nem 
koronggal játszanak, hanem tornateremben, s a 
korongot a teniszlabda helyettesíti. Ezzel kez-
dődött el néhány fiú története, akik az utcán 
kezdték el játszani hokiütőkkel ezt a különös 
sportot. Természetesen a floorballról van szó. 
Ez a játék elvarázsolta a fiúk egy csoportját, a-
kik eredetileg osztálytársak a Papréti Alapisko-
lában, és akik szabad idejüket ennek a sportnak 
szentelték. Eleinte baráti mérkőzéseket játszot-
tak, de miután egyre több tapasztalatot szerez-
tek, FLK BULLS néven floorball csapatot ala-
pítottak, s bejelentkeztek a losonci idősebb ko-
rosztályú tanulók, fiúk-lányok ligájába. Önerő-
ből, a felnőttek segítsége nélkül megoldották a 
bejelentkezés és regisztráció adminisztratív 
feladatait. Egyedül, edző nélkül készült a csa-
pat a néhány hónapig tartó liga-küzdelmekre. 
Saját forrásaikból bebiztosították a mezeket, a 
floorball-ütőket, a tornacipőket és a ligaszerep-
léssel együtt járó tagsági díjat. Az első liga-
meccseken még ismeretlenként kezelték őket, 
de a győztes mérkőzések után egyre nagyobb 
tiszteletet és elismerést vívtak ki maguknak. 
Gyűjtötték a pontokat, mérkőzésről mérkőzés-
re. Volt mikor könnyebben, s volt, hogy nehe-
zebben. A játékvezetők sem voltak mindig pár-
tatlanok, s az elszabaduló emóciók is hozzájá-
rultak néhány elveszített mérkőzéshez. Ideje 
volt, hogy felnőtt edző vegye kézbe a csapatot, 
aki a „forrófejű“ fiúkat higgadtságra inti, s irá-
nyítja a csapatot. Mindezek ellenére sikerült a 
losonci idősebb korosztályú tanulók, fiúk-
lányok ligájában megszerezniük az első helyet 
a 2015-2016-os idényben. Az elért eredménye-
ket nemcsak az ellenfelek és edzők ismerték el, 
hanem Losonc polgármestere, dr. Alexandra 
Pivková is. A szünidő első hetében Rimaszom-
batban megrendezett „Gömöri Serleg” elneve-
zésű tornán is jól szerepeltek, hiszen a második 
helyen végeztek.  A kezdeti nehézségek ellené-
re, s a sikereket követően ezek a fiúk „eljegyez-
ték“ magukat a floorball-al. Megérdemlik az 
odafigyelést, a tiszteletet és nem utolsó sorban 
a támogatást. Amennyiben ez a cikk felkeltette 
érdeklődésüket, támogathatják a csapatot. A 
FLK BULLS csapat köszönettel elfogad min-
den támogatást. 
Elérhetőség: http://flk-bulls.webnode.sk/,
https://www.facebook.com/flkbulls/

Ing. Bertová Katarína, egy büszke anya

A Füleki FTC Erőemelő szakosztályának 4 
versenyzője fekvenyomásban és erőemelésben 
indult a WUAP Európa-bajnokságon, melyet a 
magyarországi Gyulán rendeztek meg 2016. 
június 14-18-án. A verseny a WUAP szabályai 
szerint zajlott. A bírák nagyon szigorúak és 
következetesek voltak, ami a mi sportolóink és 
taktikánk számára előnyös volt.
A versenyen sikerült fekvenyomásban, férfi-
open kategóriában első helyen végeznie Oláh 
Andrásnak, 67,5 kg-os súlycsoportban, 135 kg 
teljesítménnyel, valamint ifjúsági – teens 2 
kategóriában Péter Csabinak.
Erőemelésben Bari Gábor lett az első, junior 
kategóriában, 67,5 kg-os súlycsoportban , 440 
kg összsúly teljestménnyel.
Kösszönjük az FTC Fülek, a PURT polgári 
társulás és a Filbyt Kft., támogatását.

Sajko František, az FTC trénere

Az FTC labdarúgócsapatai a 2015/2016-os i-
dényben a Szlovák Labdarúgó Szövetség irá-
nyítása alatt a következő osztályokban szerepel-
tek: Felnőtt csapat IV. liga – Déli csoport; Ifjú-
sági csapat U-19 III. liga – Déli csoport; Serdü-
lők U-15 – II. liga – Déli csoport; Serdülők U-13 
– II. liga – Déli csoport; Előkészítő – OBfZ – 
Losonc.
Az elmúlt idényben a legélénkebb érdeklődés 
felnőtt csapatunk szereplését kísérte. Csapatunk 
azzal a nem titkolt céllal vágott neki az idény-
nek, hogy megnyerje a IV. ligát, s ezáltal egy 
osztállyal feljebb lépjen, s a  hazai harmadik 
legrangosabb versenysorozat résztvevője lehes-
sen. A vezetőség és a játékosok által kitűzött célt 
sikerült maradéktalanul megvalósítani. A 
következő szezontól az FTC Fülek öt év után is-
mét a Tipos Liga III. osztályának közép-
szlovákiai csoportjában szerepel. Nehéz mérkő-
zések után sikerült megnyerni a IV. ligát 66 meg-
szerzett ponttal és imponáló 71:9-es góla-
ránnyal. 21 megnyert mérkőzés, 3 döntetlen és 

mindössze 2 vereség eredményezte, hogy a 
legkevesebb kapott góllal nyertük meg a IV. 
ligát. Nem szabad megfeledkeznünk ifjúsági csa-
patunkról sem, amely 15 győzelemmel, 4 dön-
tetlennel, 3 vereséggel, 49 megszerzett ponttal 
51:22-es gólaránnyal diadalmaskodott a III. liga 
déli csoportjában. Köszönet illeti a két csapat 
edzőjét, Tóth Csabát és Felső Zoltánt, akiknek 
lelkes szakmai munkája meglátszott mindkét 
csapat teljesítményén és helyezésén. Nem feled-
kezhetünk meg a többi edzőről és tisztségvise-
lőről sem, akik szintén jó munkát végeztek. Ha 
csapataiknak most nem is sikerült osztályukban 
győzedelmeskedni, köszönet illeti a klub érde-
kében végzett munkájukat. Végezetül szeretnék 
köszönetet mondani valamennyi támogatónk-
nak az FTC-nek nyújtott jelentős támogatásért. 
A legnagyobb köszönet pedig a városvezetést 
illeti, amely hatékonyan támogatja a füleki 
sportéletet.

Visnyai Attila, az FTC elnöke
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Füleken a színházi hagyományoknak megfele-
lően a gyermekszínjátszást is magas színvona-
lon művelték. 1986-ban, az akkor még egyetlen 
magyar tanítási nyelvű alapiskolában, 3 színját-
szó- és egy bábcsoport is működött. Mégis élet-
re hívták a Zsibongó Kisszínpadot, amelyet 
Szvorák Zsuzsa és Kerekes Éva hosszú évekig 
együtt rendezett. Miután a kisdiákokból gimna-
zisták lettek, ott is felmerült az igény a diák-
színjátszásra.
30 éve folyamatosan működnek ezek a csopor-
tok, bár a Zsibongó Kisszínpad kicsit pihent az 
évek alatt, hogy aztán a nyolcosztályos gimná-
zium megnyitásával újrainduljon, de immár 2 
generáció nőtt fel ott is.
Rengeteg mesedramatizáció, valamint ballada-
feldolgozások, „szerelmesék“, irodalmi össze-
állítások, zenés darabok születtek az évek alatt. 
Több generáció lett boldogabb a játéktól és a si-
kertől. Több száz gyermek válhatott kreatívab-
bá, a művészetek rajongójává, többen lettek kö-
zülük  pedagógusok, drámatanárok, színészek.
A siker hazai és nemzetközi szinten is töretlen. 
A zsámbéki, budapesti, mátészalkai, komáro-
mi, dunaszerdahelyi és szepsi színházi fesztivá-
lok jegyzett csoportja a Zsibongó és az Apropó 
Kisszínpad is. Nincs olyan díj, amelyet a cso-
port ki nem érdemelt volna. Legtöbbször a kre-
ativitásért nyertek elismerést, de a Zsibongó ta-
valyi gyémántsávos díja, illetve az Apropó 
többszöri fődíja és nívódíja igazolja, hogy az or-
szág legjobb színjátszóiról beszélünk.
Szvorák Zsuzsa, rendező egy felnőtt csapatot is 
verbuvált a diákok köré, hiszen Fero Mráz, Jan-
ka Bialová, Énekes István, Mizser Attila már é-
vek óta segítik a csapatok munkáját. Nekik is kö-
szönhető, hogy mindig igényes feldolgozások 
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leken kezdett. Az Inter Bratislava színeiben 
50 gólt szerzett. A XIX. Olimpiai Játékokon 
Mexikóvárosban a Csehszlovák Válogatott 
tagja volt. Jelenleg Pozsonyban él.
Patóh Magda – úszó, Füleken született 1948. 
05.12-én. A Budapesti Spartakus úszója volt. 
Sikereit hát- és gyorsúszásban érte el. A Ma-
gyar Válogatott tagjaként részt vett a IX. és a 
X. Olimpiai Játékokon Mexikóban, ill. Mün-
chenben. Magyarországon ő volt az első, aki 
egy percen belül úszott a 100 m-es gyors-
úszásban. 1980-tól Budapesten úszóedző.
Ľudmila Melicherová – atléta, Füleken 
született 1964.06.6-án. Bozitán nevelkedett, a-
lapiskoláit Füleken végezte. A XXIV. Olimpi-
ai Játékokon Szöulban 1988-ban a maratoni 
futás 45. helyezettje. Tagja volt a Csehszlo-
vák, később a Szlovák Atlétikai Válogatott-
nak, Európa-bajnokságok résztvevője. Svid-
níktől nem messze, egy lengyelországi köz-
ségben, Chyrowban él.
Szikora Pál – atléta, Losoncon született 
1952.03.26-án. Füleken nevelkedett, a Kassai 
Gépipari Szakközépisolában érettségizett. 
Kétszeres olimpiai résztvevő, érdemes spor-
toló. A sportgyaloglás Csehszlovák Váloga-
tottja, Európa-bajnokságok és vb-k résztve-
vője. A Szöuli Olimpiai Játékokon 1988-ban a 
10. helyezést érte el. A Barcelonai Olimpiai Já-
tékokon 1992-ben 27. lett. Jelenleg családjá-
val Füleken él.

Drenko Jozef

Bizonyára sokan ismerik a jégkoronghoz ha-
sonló játékot, melyet ugyan nem jégen és nem 
koronggal játszanak, hanem tornateremben, s a 
korongot a teniszlabda helyettesíti. Ezzel kez-
dődött el néhány fiú története, akik az utcán 
kezdték el játszani hokiütőkkel ezt a különös 
sportot. Természetesen a floorballról van szó. 
Ez a játék elvarázsolta a fiúk egy csoportját, a-
kik eredetileg osztálytársak a Papréti Alapisko-
lában, és akik szabad idejüket ennek a sportnak 
szentelték. Eleinte baráti mérkőzéseket játszot-
tak, de miután egyre több tapasztalatot szerez-
tek, FLK BULLS néven floorball csapatot ala-
pítottak, s bejelentkeztek a losonci idősebb ko-
rosztályú tanulók, fiúk-lányok ligájába. Önerő-
ből, a felnőttek segítsége nélkül megoldották a 
bejelentkezés és regisztráció adminisztratív 
feladatait. Egyedül, edző nélkül készült a csa-
pat a néhány hónapig tartó liga-küzdelmekre. 
Saját forrásaikból bebiztosították a mezeket, a 
floorball-ütőket, a tornacipőket és a ligaszerep-
léssel együtt járó tagsági díjat. Az első liga-
meccseken még ismeretlenként kezelték őket, 
de a győztes mérkőzések után egyre nagyobb 
tiszteletet és elismerést vívtak ki maguknak. 
Gyűjtötték a pontokat, mérkőzésről mérkőzés-
re. Volt mikor könnyebben, s volt, hogy nehe-
zebben. A játékvezetők sem voltak mindig pár-
tatlanok, s az elszabaduló emóciók is hozzájá-
rultak néhány elveszített mérkőzéshez. Ideje 
volt, hogy felnőtt edző vegye kézbe a csapatot, 
aki a „forrófejű“ fiúkat higgadtságra inti, s irá-
nyítja a csapatot. Mindezek ellenére sikerült a 
losonci idősebb korosztályú tanulók, fiúk-
lányok ligájában megszerezniük az első helyet 
a 2015-2016-os idényben. Az elért eredménye-
ket nemcsak az ellenfelek és edzők ismerték el, 
hanem Losonc polgármestere, dr. Alexandra 
Pivková is. A szünidő első hetében Rimaszom-
batban megrendezett „Gömöri Serleg” elneve-
zésű tornán is jól szerepeltek, hiszen a második 
helyen végeztek.  A kezdeti nehézségek ellené-
re, s a sikereket követően ezek a fiúk „eljegyez-
ték“ magukat a floorball-al. Megérdemlik az 
odafigyelést, a tiszteletet és nem utolsó sorban 
a támogatást. Amennyiben ez a cikk felkeltette 
érdeklődésüket, támogathatják a csapatot. A 
FLK BULLS csapat köszönettel elfogad min-
den támogatást. 
Elérhetőség: http://flk-bulls.webnode.sk/,
https://www.facebook.com/flkbulls/

Ing. Bertová Katarína, egy büszke anya

A Füleki FTC Erőemelő szakosztályának 4 
versenyzője fekvenyomásban és erőemelésben 
indult a WUAP Európa-bajnokságon, melyet a 
magyarországi Gyulán rendeztek meg 2016. 
június 14-18-án. A verseny a WUAP szabályai 
szerint zajlott. A bírák nagyon szigorúak és 
következetesek voltak, ami a mi sportolóink és 
taktikánk számára előnyös volt.
A versenyen sikerült fekvenyomásban, férfi-
open kategóriában első helyen végeznie Oláh 
Andrásnak, 67,5 kg-os súlycsoportban, 135 kg 
teljesítménnyel, valamint ifjúsági – teens 2 
kategóriában Péter Csabinak.
Erőemelésben Bari Gábor lett az első, junior 
kategóriában, 67,5 kg-os súlycsoportban , 440 
kg összsúly teljestménnyel.
Kösszönjük az FTC Fülek, a PURT polgári 
társulás és a Filbyt Kft., támogatását.

Sajko František, az FTC trénere

Az FTC labdarúgócsapatai a 2015/2016-os i-
dényben a Szlovák Labdarúgó Szövetség irá-
nyítása alatt a következő osztályokban szerepel-
tek: Felnőtt csapat IV. liga – Déli csoport; Ifjú-
sági csapat U-19 III. liga – Déli csoport; Serdü-
lők U-15 – II. liga – Déli csoport; Serdülők U-13 
– II. liga – Déli csoport; Előkészítő – OBfZ – 
Losonc.
Az elmúlt idényben a legélénkebb érdeklődés 
felnőtt csapatunk szereplését kísérte. Csapatunk 
azzal a nem titkolt céllal vágott neki az idény-
nek, hogy megnyerje a IV. ligát, s ezáltal egy 
osztállyal feljebb lépjen, s a  hazai harmadik 
legrangosabb versenysorozat résztvevője lehes-
sen. A vezetőség és a játékosok által kitűzött célt 
sikerült maradéktalanul megvalósítani. A 
következő szezontól az FTC Fülek öt év után is-
mét a Tipos Liga III. osztályának közép-
szlovákiai csoportjában szerepel. Nehéz mérkő-
zések után sikerült megnyerni a IV. ligát 66 meg-
szerzett ponttal és imponáló 71:9-es góla-
ránnyal. 21 megnyert mérkőzés, 3 döntetlen és 

mindössze 2 vereség eredményezte, hogy a 
legkevesebb kapott góllal nyertük meg a IV. 
ligát. Nem szabad megfeledkeznünk ifjúsági csa-
patunkról sem, amely 15 győzelemmel, 4 dön-
tetlennel, 3 vereséggel, 49 megszerzett ponttal 
51:22-es gólaránnyal diadalmaskodott a III. liga 
déli csoportjában. Köszönet illeti a két csapat 
edzőjét, Tóth Csabát és Felső Zoltánt, akiknek 
lelkes szakmai munkája meglátszott mindkét 
csapat teljesítményén és helyezésén. Nem feled-
kezhetünk meg a többi edzőről és tisztségvise-
lőről sem, akik szintén jó munkát végeztek. Ha 
csapataiknak most nem is sikerült osztályukban 
győzedelmeskedni, köszönet illeti a klub érde-
kében végzett munkájukat. Végezetül szeretnék 
köszönetet mondani valamennyi támogatónk-
nak az FTC-nek nyújtott jelentős támogatásért. 
A legnagyobb köszönet pedig a városvezetést 
illeti, amely hatékonyan támogatja a füleki 
sportéletet.

Visnyai Attila, az FTC elnöke
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A közélet elengedhetetlen részét képezi régiónk-
ban a helyi híreknek, eseményeknek, információk-
nak tudósítások és egyéb médiaműfajok formájá-
ban történő közvetítése a TV LocAll regionális 
televízió által. A televízió sugárzási engedélyének 
birtokosa a Kabel Telekom társaság. Az ötlet-
gazdák, és magának a tévének az éltetői a losonci 
JUDr. Kováč László és a füleki Elek István.

Meséljék el nekünk, uraim, honnan jött az 
ötlet, és milyenek voltak a sugárzás, ill. a 
csapatformálás kezdetei?
KL: Akkoriban még nagyon kevés lokális televí-
zió létezett, az idő tájt Szlovákiában mi rendelkez-
tünk a harmadik sugárzási engedéllyel (megelőz-
ve a mostani nagy magántelevíziókat), és az első 
évben inkább szerződéses viszonyban átvett tele-
textes információkat és reklámprogramokat sugá-
roztunk. Kezdetben külön adásaink voltak Füle-
ken a Pálma TV-ben és Losoncon az NTV-ben 
(Nógrádi TV). Azonban rá kellett jönnünk, hogy a 
nézők adott körének – a régió lakosainak – elő-
nyösebb egyetlen tévéstúdióból sugározni. 
Rendelkeztek-e valamilyen mintával, ill. volt-e 
elképzelésük, hogy miként is kellene egy kis ma-
gántelevíziónak működnie, esetleg milyen in-
formációkat kell a nézők részére közvetítenie? 
KL: Minta nem sok volt, egész Kelet-Európában 
nagyon kevés kis lokális tévé létezett. Tájékoztat-
ni akartunk a régióban zajló történések felől, de 
pozitív értelemben, tehát inkább arról, milyen 
nagyszerű rendezvényeink, ügyes embereink és 
társulásaink vannak. Mindmáig célzatosan ke-
rüljük a negatív jelenségeket és katasztrofikus 
jellegű információkat, mert ezt az irányvonalat a 
nagy televíziók követik. Főleg az a vágy hajt min-
ket, hogy egyre jobbak és mindig derűlátóak le-
gyünk, és ilyenek a munkatársaink is.
Valójában hány emberrel is indultak, és milyen 
felkészültséggel rendelkeztek a minőségi mű-
ködéshez? Sokan előrehaladtak és elmentek a-

zóta, néhányan a televíziónál vannak mindmá-
ig, voltak, akik csak rövid ideig dolgoztak itt. 
Kire emlékeznek szívesen?
EI: A felkészülés mindenekelőtt magukon az al-
kalmazottakon múlott, hogy mennyire akartak ők 
a saját fejlődésükön dolgozni, mi mindent akartak 
megtanulni. A tévés munkára és a kamerával vagy 
mikrofonnal végzett munkára senkinek sem volt 
akkor szakképzettsége. Sokan közülük a tévénk-
nek végzett munka mellett végezték el a saját ma-
guk által választott főiskolát, vagy magas beosz-
tásba küzdötték fel magukat, illetve saját társasá-
gokat építettek ki. Főként Eibner Tamásra emlék-
szem, aki jelenleg az egyik legjobb rendező Szlo-
vákiában, valamint Tóth Tamásra, aki mindmáig 
operatőrként dolgozik mellette, de a nagy tele-
vízióknál vannak vagy voltak olyan szerkesztők 
is, mint Tóth Veronika, Švoňavský Julo vagy Bo-
dor Števo. A tévézéshez leginkább szükséges 
szakmai végzettséget Sípos Berni operatőr és 
vágó szerezte meg, aki Egerben rendező és opera-
tőr szakirányú főiskolát végzett. Éppen övé a leg-
nagyobb felelősség, és ő veszi ki leginkább a ré-
szét minden adás előkészítéséből. Legrégibb mun-
katársaink közé tartozik jelenlegi szerkesztőnk, 
Cífer Iveta is. Sok nevet említhetnék, és remélem, 
senkit nem sértek meg azzal, hogy most nem ne-
vezem néven, de a 20 év alatt ez több mint 80 al-
kalmazott és munkatárs volt.
Melyik esemény, programblokk, esetleg sze-
mélyiség – akivel együtt dolgoztak valamelyik 
tévéműsor elkészítésén – hagyott maradandó 
nyomot vagy jelentett felejthetetlen tapasztala-
tot Önnek és közössége tagjainak?
EI: Különleges viszonyulásunk volt, nekem sze-
mélyesen is, „Az utca hangja“ című adáshoz, 
melynek készítésénél gyakran éltünk meg komoly 
és humoros helyzeteket is. Közkedvelt és keresett 
volt a nézők körében, írásbeli reakciók is érkeztek 
a műsorral kapcsolatosan. A „Regionális híradó“ 
ma is fontos szerepet tölt be, mely során emberek 
ezreivel találkozunk. Kezdve az elnökeinkkel és 
politikusainkkal, különféle szlovákiai és külföldi 
művészeken, ismert elszármazottainkon át egé-
szen a nagyközönségig, akik közül a szerkesztő-
ink választják ki a műsorok szereplőit.
Néhány éve már magyar adást, ill. program-
blokkokat is készítenek. Tudjuk azt is, hogy a te-
levíziójuk más médiák és televíziók részére is 
készít anyagokat. Ki mindenkivel sikerült az é-
vek során együttműködésre lépni?
KL: Főleg a szlovák közszolgálati RTVS-szel és a 
magyar közszolgálati MTVA-val működünk e-

gyütt, ahova magyar nyelvű műsorokat, ill. felira-
tozott, kétnyelvű változatokat készítünk. Hosszú 
éveken át készítettünk programokat a jelenlegi 
nagy magánmédiáknak is, de velük pillanatnyilag 
nem működünk együtt. Érdekes volt anyagokat 
szállítani több mint 6 éven át egy nálunk nagyobb 
regionális televíziónak – a besztercebányai TV 
13-nak is, mely már azóta megszűnt.
Az adásokat több stáb készíti Közép-Szlovákia 
egész déli részén, melyek nem kis lélekszámot 
jelentenek, s nekik valamiből működniük kell. 
Ki fizeti őket ezért a munkáért, és gondolja, 
hogy megfelelő a bérezésük, hiszen a nagy ke-
reskedelmi televíziókhoz nem hasonlítható?
EI: Tisztában vagyunk vele, ahogy a munkatársa-
ink is, hogy nem vagyunk országos, sem kereske-
delmi televízió, amely különböző támogatások-
ban részesül. A TV működését és az embereinket 
főleg produktumaink eladásából, ill. részben a 
reklámokból finanszírozzuk. Négy városban ka-
punk szerződéses támogatást, akikkel együttmű-
ködési szerződést írtunk alá, és az ottani rendez-
vényeken kívül felvételt készítünk a városi képvi-
selő-testület üléseiről, ill. megrendelésre tudósí-
tunk a hivatalos eseményekről.
Most, hogy többéves működést, sok közös, al-
kotó szellemű munkát tudhatnak maguk mö-
gött, miként értékeli, beteljesültek-e az elkép-
zeléseik, és elégedettek lehetnek-e a televízió 
működésével, belevágnának-e újból, ill. mit csi-
nálnának másképpen? Milyen újdonságokra 
számíthatnak a nézők?
KL: Sosem lehetünk és nem is akarunk elégedet-
tek lenni azzal, amit elértünk, és biztos, hogy ma 
sok mindent másképp csinálnánk. Azonban jó 
munkatársakból álló csapataink dolgoznak min-
den városban, akik képesek a kor elvárásaihoz al-
kalmazkodni, kölcsönösen segítik egymást, ezért 
nem félünk új embereket sem befogadni magunk 
közé. Késztetést kell azonban érezniük új dolgok 
megtanulására, és flexibilisnek kell lenniük. Ál-
landó igyekezetünk, hogy tovább szélesítsük a 
lefedettségünket. Gyakorlatilag Közép-Szlovákia 
déli része Nyustyától Gyetváig már nézheti az adá-
sainkat a kábelhálózat segítségével vagy az egyes 
tv-csomagok szerződéses szolgáltatói által, most 
Kelet-Szlovákia egy részének lefedésére törek-
szünk. Ugyanakkor az interneten bármikor és bár-
hol a világon figyelemmel kísérhetik adásainkat a 
nézőink, akik megtalálhatók pl. Kanadában, 
mindkét amerikai kontinensen, Tokióban és Eu-
rópa különböző helyein is.

Cíferová Iveta

Beszélgetés Kováč Ladislavval és Elek Istvánnal

Mikor elhangzik a  LocAll TV kifejezés, széles 
térségünkben a lakosság nagy része azonnal tud-
ja, miről van szó. Az említett tévéállomás Lo-
sonc, Fülek és Rimaszombat városokban kábel-
hálózaton sugároz immár több, mint két évtize-
de. A működés első évében még csupán szöve-
ges videótájékoztatók, hirdetések, reklámok, rö-
videbb dokumentumfilmek tették ki a műsoridő 
javarészét. 1996 augusztusában kezdődött el a 
tényleges műsorszolgáltatás. Ekkor még Pálma 
TV név alatt, már saját gyártású hírműsorokat, a 
két járásban történő eseményekről készített tu-
dósításokat közvetített. Kialakította saját mű-
sorkészítő stábját, műszaki személyzetét, s a 
kezdeti korszakban a társtulajdonosok egyike 
nem egyszer személyesen végezte a műszaki 
feladatokat. A TV kinevelte saját operatőreit, vá-
góit, szerkesztőit, akik az adásokat két nyelven 
készítették. Kialakult az állandó műsorstruktú-
ra is különböző vitaműsorok, sporttudósítások, 
zenei műsorok formájában, s azon kevés tévék 
közé tartozott, amelyik a fontosabb eseménye-
ket élő adásban (live) közvetítette. A két évtized 
alatt nagyszámú munkatárs fordult meg a szer-

kesztőségben. Vannak, akik a mai napig hűek 
maradtak, de többen más tévétársaságoknál 
értek, érnek el sikereket. Két név azonban az ala-
pítás első percétől kezdve szorosan kapcsoló-
dik ide. Elek István és Kováč Ladislav a sugár-
zási jogokat birtokló Kabel Telekom Kft. tulaj-
donosai és ügyvezetői. (A velük való beszélge-
tés – lásd fentebb – többet is elárul.) Maga a TV 
LocAll 2001-ben kezdett el sugározni. Jelenleg 
a nézők számára elérhető a Besztercebányai ke-
rület teljes déli részén. A műsoridő számottevő 
részét a Losonc, Fülek, Rimaszombat, Tornalja 
és a környékbeli települések életét bemutató hír-
műsorok, tudósítások alkotják. Ebben az évben 
a helyszínek tovább bővültek Nyustya, Tiszolc 
valamint Gyetva és vidékével. 2014-ben újrain-
dult a havonta jelentkező magyar nyelvű maga-
zin, szlovák feliratozással. Akinek esetleg vala-
milyen okból nem áll módjában követni az a-
dást, vagy esetleg valamelyik műsort szeretné 
újra megnézni, annak korlátlan hozzáférése van 
az aktuálisan futó adáshoz, vagy kikeresheti a 
TV archívumából valamelyik régebbi adást a 
www.locall.eu weboldalon. Az elmúlt év szep-

temberében a tulajdonosok nem mindennapi ta-
lálkozót szerveztek a TV volt munkatársai szá-
mára. A nagyszámú vendégsereg remek hangu-
latban elevenítette fel az elmúlt két évtizedet. 
Előkerültek vidám és igényesebb történetek, 
valamint pikánsabb felhangú kuriózumok is. 
Az ünnepséget megérdemelten nekünk, a volt 
és jelenlegi munkatársaknak, szervezték. Ö-
nöknek, kedves olvasók, pár kedves képet ele-
venítünk fel, a beszélgetésben pedig több, más-
hol nem hozzáférhető információt is találhat-
nak. Jó olvasást, barátaink!

Cíferová Iveta, a TV LocAll szerkesztője

Egyre	jobbnak	és	mindig	derűlátónak	lenni	–	ez	a	vágy	hajt	minket

Elek István

TV	LocAll	–	20	év	az	Önök	szolgálatában

A Nyári tábor augusztus 1. és 5. között, sorrend-
ben 6. alkalommal került megrendezésre. A nap-
közis tábor elsősorban Fülek és környéke alap-
iskolás tanulói számára valósult meg azzal a cél-
lal, hogy értelmesen töltsék el a szünidőt. A gye-
rekek a tábor ideje alatt szórakoztató formában 
(játékok, előadások, kézműves foglalkozások, 
kirándulások) ismerkedtek meg az általuk la-
kott terület értékeivel: a füleki várral, Ipolytar-
nóccal (az egykori vulkanizmus maradványai-
nak bemutató helye, 4D mozi, koronatúra stb.), 
fürödhettek a rappi termálfürdő őskori tenger-
vizében, részt vettek az Ajnácskő melletti Ti-

licsre vezető gyalogtúrán. A kézműves foglal-
kozásokon a gyakorlatban is kipróbálhatták a 
mesterségek fogásait, majd az itt szerzett isme-
reteket felhasználva a tábor végén meglepetés 
ajándékot is készíthettek szüleiknek. A tábor 
minden évben nagy érdeklődésnek örvend, 
amely több tekintetben komoly feladat elé állít-
ja a szervezők lehetőségeit is. Mivel a Novo-
hrad–Nógrád Geopark 2015 novemberétől az 
UNESCO részét képezi, a terület jelentősége 
világszinten is megnövekedett.
A nyári tábort a Novohrad–Nógrád Geopark Jo-
gi Személyek Társulása szervezte. Társ-

szervezői és együttműködő partnerei Fülek Vá-
ros, a Városi Hivatal Iskolaügyi Osztálya és a 
Nógrádi Turisztikai Információs Központ vol-
tak. Lebonyolításában aktív szerepet vállaltak a 
füleki alapiskolák pedagógusai. 
A kivételesen érdekes geológiai, természeti, kul-
turális és történelmi értékekkel rendelkező  No-
vohrad–Nógrád Geopark a Besztercebányai ke-
rület déli területén és a magyarországi Nógrád 
megye északi részén helyezkedik el. Értékei-
nek világszintű elismerését jelenti az, hogy tu-
lajdonosa az UNESCO Globális Geopark cím-
nek: tagja a Globális Geoparkok Hálózatának, 
melynek a világban 119 tagja van. A „geopark” 
mint kategória, hasonlóan a természeti és kul-
turális világörökséghez, 2015-től része az 
UNESCO-nak.

RNDr.  Puntigán József,
Novohrad–Nógrád Geopark

Az Oppidum Fileck PT 14. alkalommal szer-
vezte meg városunkban a nemzetközi Várszé-
pítő tábort, mely idén városszépítővé nőtte ki 
magát. Két fő helyszínen folyt a munka: a 
Nógrádi Turisztikai Információs Központ és a 
Városi Honismereti Múzeum udvarán. A 
munkálatok terén a csiszolásé és a festésé volt a 
fő szerep. A tábor nem csak munkáról szólt, a 
délutáni programok is igen színesek voltak. Az 
idei év leghangsúlyosabb témája a környe-
zettudatos életmód volt. Játszva tanultunk meg 
néhány érdekes újrahasznosítási módszert, 

készítettünk textilből ökotáskát, fából, fémből 
és PET palackból dísztárgyat, papírból ruhát. A 
tábor célja minden évben felhívni a figyelmet 
bizonyos értékekre és azok fontosságára. A 
környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés 
és újrahasznosítás mellett szó esett a középkori 
és reneszánsz ruhaviseletről és egy különleges 
bútordíszítő technikáról, az áttört faragásról is. 
Az utolsó nap a tábor kiértékelésének napja 
volt, amikor a csoportos és az egyéni teljesít-
ményeket is díjazták. Véleményem szerint az 
idei tábor is színesre és sűrűre sikerült. 

Remélem, jövőre is legalább ilyen eseménydús 
lesz.

Bálint Dániel

Fülek város önkormányzatának, négy év siker-
telen próbálkozás után, sikerült támogatást sze-
reznie az Újítsuk fel házunkat program kereté-
ben. A pályázatnak köszönhetően júniustól tíz 
munkanélküli dolgozik a füleki vár felújításán. 
A városháza elöljárója, Mágyel Andrea nyilat-
kozata szerint a projektet két forrásból finanszí-
rozzák. „A kulturális minisztérium támogatja az 
építési munkálatokat és a kivitelezésükhöz 
szükséges költségeket, illetve a koordinátor bé-
rét. A munkások bérét, munkaruháját, baleset-
biztosítását és ebédjegyét a munkaügyi minisz-
térium dotálja“ – részletezte az elöljáró asszony. 
A minisztériumok összesen kb. 55 ezer euróval 
támogatják a projektet.
Agócs Attila polgármester tájékoztatása szerint 
a helyi munkanélküliek az egész nyár folyamán 

végzik a munkálatokat. „A dolgozók nemcsak a 
falazási és felújítási munkálatoknál, hanem a ré-
gészeti feltárásnál is segédkeznek. Igyekeztünk 
olyan embereket választani, akikkel már dolgoz-
tunk együtt és jó tapasztalatunk volt velük. A 
magaslati munkálatokat az Obnova s.r.o. nevű 
cég végzi, amely a felhívásra egyedüliként je-
lentkezett.“ A projektnek köszönhetően a mun-
kanélküliek 481 euró bruttóbért kapnak havonta. 
A Füleki Vármúzeum, együttműködésben a 
Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Inté-
zetével, ezzel egy időben nagy kiterjedésű régé-
szeti kutatást végez a középső várban. Az ásatá-
sok legkésőbb augusztus végén fejeződnek be. A 
turistáknak az idény alatt különösebb korlátozá-
sokkal nem kell számolniuk.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

A geopark Nyári tábora
a Novohrad–Nógrád UNESCO Geopark 

rendezvénysorozata keretében

FÜLEK VÁROS
Városi Hivatal
Radničná u. 25

986 01 Fiľakovo (Fülek)

2016. augusztus 13-án (szombaton) 
F ü l e k i  V á s á r t

rendez
a „Füleki Városnapok és a XXV. Palóc napok“ 

alkalmából.

1) A vásár, amely 2016. 08. 12-től 2016. 08. 14-
ig tartó háromnapos ünnepség egyik fő kísérő 
rendezvénye, a Füleki Gimnázium mögötti 
területen kerül megrendezésre szombaton, 
augusztus 13-án.

2) A vásár időtartama: 08,00–20,00.

3) Az árusítóhelyért, amely 3 m széles, a kisza-
bott helyi adó nagysága:

· vendéglátó-ipari termékek (frissítők, alko-
hol, sör, sült ill. főtt ételek stb.) árusítása ese-
tén 10,00 EUR/folyóméter,

· egyéb termékek esetén (népi kézműves ter-
mékeknél is) 5,00 EUR/folyóméter.

Ha a gépjármű közvetlenül az árusítóhely 
mellett parkol, akkor ezért a helyért is kell adót 
fizetni (5,00 EUR/folyóméter)!

4) Az engedélyeket a Füleki Városi Hivatal Köz-
gazdasági és Vagyongazdálkodási Osztálya 
(földszint 11. és 13. sz. iroda) adja ki a vásár meg-
rendezése előtti napokon munkaidőben 07.30-
16.00-ig, vagy a vásár napján a helyszínen.

5) A város honlapjáról (www.filakovo.sk) letölt-
hető jelentkezési lapok visszaküldésének határi-
deje 2016. augusztus 11. Kérjük a tisztelt áruso-

kat, hogy érdeklődésüket mielőbb jelezzék az 
alábbi címen: Mestský úrad, odd. EaMM, Rad-
ničná 25, 986 01 Fiľakovo. A szervező, tekintet-
tel a rendelkezésre álló területek nagyságára, 
fenntartja a vásáron résztvevő árusok kiválasz-
tásának jogát. Ha a bejelentkezett árus önhibájá-
ból nem vesz részt a rendezvényen, a befizetett 
adót a rendező nem szolgáltatja vissza.

6) További információkért telefonon a
+421 47 43 81001-es szám 124, 175, 123-as mel-
lékén vagy a +421915264290 (Ing. Varga Zol-
tán), +421949412300 (Ing. Šuvertová Helena) 
telefonszámokon illetve a városi honlapon 
www.filakovo.sk, valamint a következő e-mail 
címeken lehet érdeklődni: 
zoltan.varga@filakovo.sk vagy 
helena.suvertova@filakovo.sk.

Fotó: Illés Gábor

Foto: Jakabová Katarína
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A közélet elengedhetetlen részét képezi régiónk-
ban a helyi híreknek, eseményeknek, információk-
nak tudósítások és egyéb médiaműfajok formájá-
ban történő közvetítése a TV LocAll regionális 
televízió által. A televízió sugárzási engedélyének 
birtokosa a Kabel Telekom társaság. Az ötlet-
gazdák, és magának a tévének az éltetői a losonci 
JUDr. Kováč László és a füleki Elek István.

Meséljék el nekünk, uraim, honnan jött az 
ötlet, és milyenek voltak a sugárzás, ill. a 
csapatformálás kezdetei?
KL: Akkoriban még nagyon kevés lokális televí-
zió létezett, az idő tájt Szlovákiában mi rendelkez-
tünk a harmadik sugárzási engedéllyel (megelőz-
ve a mostani nagy magántelevíziókat), és az első 
évben inkább szerződéses viszonyban átvett tele-
textes információkat és reklámprogramokat sugá-
roztunk. Kezdetben külön adásaink voltak Füle-
ken a Pálma TV-ben és Losoncon az NTV-ben 
(Nógrádi TV). Azonban rá kellett jönnünk, hogy a 
nézők adott körének – a régió lakosainak – elő-
nyösebb egyetlen tévéstúdióból sugározni. 
Rendelkeztek-e valamilyen mintával, ill. volt-e 
elképzelésük, hogy miként is kellene egy kis ma-
gántelevíziónak működnie, esetleg milyen in-
formációkat kell a nézők részére közvetítenie? 
KL: Minta nem sok volt, egész Kelet-Európában 
nagyon kevés kis lokális tévé létezett. Tájékoztat-
ni akartunk a régióban zajló történések felől, de 
pozitív értelemben, tehát inkább arról, milyen 
nagyszerű rendezvényeink, ügyes embereink és 
társulásaink vannak. Mindmáig célzatosan ke-
rüljük a negatív jelenségeket és katasztrofikus 
jellegű információkat, mert ezt az irányvonalat a 
nagy televíziók követik. Főleg az a vágy hajt min-
ket, hogy egyre jobbak és mindig derűlátóak le-
gyünk, és ilyenek a munkatársaink is.
Valójában hány emberrel is indultak, és milyen 
felkészültséggel rendelkeztek a minőségi mű-
ködéshez? Sokan előrehaladtak és elmentek a-

zóta, néhányan a televíziónál vannak mindmá-
ig, voltak, akik csak rövid ideig dolgoztak itt. 
Kire emlékeznek szívesen?
EI: A felkészülés mindenekelőtt magukon az al-
kalmazottakon múlott, hogy mennyire akartak ők 
a saját fejlődésükön dolgozni, mi mindent akartak 
megtanulni. A tévés munkára és a kamerával vagy 
mikrofonnal végzett munkára senkinek sem volt 
akkor szakképzettsége. Sokan közülük a tévénk-
nek végzett munka mellett végezték el a saját ma-
guk által választott főiskolát, vagy magas beosz-
tásba küzdötték fel magukat, illetve saját társasá-
gokat építettek ki. Főként Eibner Tamásra emlék-
szem, aki jelenleg az egyik legjobb rendező Szlo-
vákiában, valamint Tóth Tamásra, aki mindmáig 
operatőrként dolgozik mellette, de a nagy tele-
vízióknál vannak vagy voltak olyan szerkesztők 
is, mint Tóth Veronika, Švoňavský Julo vagy Bo-
dor Števo. A tévézéshez leginkább szükséges 
szakmai végzettséget Sípos Berni operatőr és 
vágó szerezte meg, aki Egerben rendező és opera-
tőr szakirányú főiskolát végzett. Éppen övé a leg-
nagyobb felelősség, és ő veszi ki leginkább a ré-
szét minden adás előkészítéséből. Legrégibb mun-
katársaink közé tartozik jelenlegi szerkesztőnk, 
Cífer Iveta is. Sok nevet említhetnék, és remélem, 
senkit nem sértek meg azzal, hogy most nem ne-
vezem néven, de a 20 év alatt ez több mint 80 al-
kalmazott és munkatárs volt.
Melyik esemény, programblokk, esetleg sze-
mélyiség – akivel együtt dolgoztak valamelyik 
tévéműsor elkészítésén – hagyott maradandó 
nyomot vagy jelentett felejthetetlen tapasztala-
tot Önnek és közössége tagjainak?
EI: Különleges viszonyulásunk volt, nekem sze-
mélyesen is, „Az utca hangja“ című adáshoz, 
melynek készítésénél gyakran éltünk meg komoly 
és humoros helyzeteket is. Közkedvelt és keresett 
volt a nézők körében, írásbeli reakciók is érkeztek 
a műsorral kapcsolatosan. A „Regionális híradó“ 
ma is fontos szerepet tölt be, mely során emberek 
ezreivel találkozunk. Kezdve az elnökeinkkel és 
politikusainkkal, különféle szlovákiai és külföldi 
művészeken, ismert elszármazottainkon át egé-
szen a nagyközönségig, akik közül a szerkesztő-
ink választják ki a műsorok szereplőit.
Néhány éve már magyar adást, ill. program-
blokkokat is készítenek. Tudjuk azt is, hogy a te-
levíziójuk más médiák és televíziók részére is 
készít anyagokat. Ki mindenkivel sikerült az é-
vek során együttműködésre lépni?
KL: Főleg a szlovák közszolgálati RTVS-szel és a 
magyar közszolgálati MTVA-val működünk e-

gyütt, ahova magyar nyelvű műsorokat, ill. felira-
tozott, kétnyelvű változatokat készítünk. Hosszú 
éveken át készítettünk programokat a jelenlegi 
nagy magánmédiáknak is, de velük pillanatnyilag 
nem működünk együtt. Érdekes volt anyagokat 
szállítani több mint 6 éven át egy nálunk nagyobb 
regionális televíziónak – a besztercebányai TV 
13-nak is, mely már azóta megszűnt.
Az adásokat több stáb készíti Közép-Szlovákia 
egész déli részén, melyek nem kis lélekszámot 
jelentenek, s nekik valamiből működniük kell. 
Ki fizeti őket ezért a munkáért, és gondolja, 
hogy megfelelő a bérezésük, hiszen a nagy ke-
reskedelmi televíziókhoz nem hasonlítható?
EI: Tisztában vagyunk vele, ahogy a munkatársa-
ink is, hogy nem vagyunk országos, sem kereske-
delmi televízió, amely különböző támogatások-
ban részesül. A TV működését és az embereinket 
főleg produktumaink eladásából, ill. részben a 
reklámokból finanszírozzuk. Négy városban ka-
punk szerződéses támogatást, akikkel együttmű-
ködési szerződést írtunk alá, és az ottani rendez-
vényeken kívül felvételt készítünk a városi képvi-
selő-testület üléseiről, ill. megrendelésre tudósí-
tunk a hivatalos eseményekről.
Most, hogy többéves működést, sok közös, al-
kotó szellemű munkát tudhatnak maguk mö-
gött, miként értékeli, beteljesültek-e az elkép-
zeléseik, és elégedettek lehetnek-e a televízió 
működésével, belevágnának-e újból, ill. mit csi-
nálnának másképpen? Milyen újdonságokra 
számíthatnak a nézők?
KL: Sosem lehetünk és nem is akarunk elégedet-
tek lenni azzal, amit elértünk, és biztos, hogy ma 
sok mindent másképp csinálnánk. Azonban jó 
munkatársakból álló csapataink dolgoznak min-
den városban, akik képesek a kor elvárásaihoz al-
kalmazkodni, kölcsönösen segítik egymást, ezért 
nem félünk új embereket sem befogadni magunk 
közé. Késztetést kell azonban érezniük új dolgok 
megtanulására, és flexibilisnek kell lenniük. Ál-
landó igyekezetünk, hogy tovább szélesítsük a 
lefedettségünket. Gyakorlatilag Közép-Szlovákia 
déli része Nyustyától Gyetváig már nézheti az adá-
sainkat a kábelhálózat segítségével vagy az egyes 
tv-csomagok szerződéses szolgáltatói által, most 
Kelet-Szlovákia egy részének lefedésére törek-
szünk. Ugyanakkor az interneten bármikor és bár-
hol a világon figyelemmel kísérhetik adásainkat a 
nézőink, akik megtalálhatók pl. Kanadában, 
mindkét amerikai kontinensen, Tokióban és Eu-
rópa különböző helyein is.

Cíferová Iveta

Beszélgetés Kováč Ladislavval és Elek Istvánnal

Mikor elhangzik a  LocAll TV kifejezés, széles 
térségünkben a lakosság nagy része azonnal tud-
ja, miről van szó. Az említett tévéállomás Lo-
sonc, Fülek és Rimaszombat városokban kábel-
hálózaton sugároz immár több, mint két évtize-
de. A működés első évében még csupán szöve-
ges videótájékoztatók, hirdetések, reklámok, rö-
videbb dokumentumfilmek tették ki a műsoridő 
javarészét. 1996 augusztusában kezdődött el a 
tényleges műsorszolgáltatás. Ekkor még Pálma 
TV név alatt, már saját gyártású hírműsorokat, a 
két járásban történő eseményekről készített tu-
dósításokat közvetített. Kialakította saját mű-
sorkészítő stábját, műszaki személyzetét, s a 
kezdeti korszakban a társtulajdonosok egyike 
nem egyszer személyesen végezte a műszaki 
feladatokat. A TV kinevelte saját operatőreit, vá-
góit, szerkesztőit, akik az adásokat két nyelven 
készítették. Kialakult az állandó műsorstruktú-
ra is különböző vitaműsorok, sporttudósítások, 
zenei műsorok formájában, s azon kevés tévék 
közé tartozott, amelyik a fontosabb eseménye-
ket élő adásban (live) közvetítette. A két évtized 
alatt nagyszámú munkatárs fordult meg a szer-

kesztőségben. Vannak, akik a mai napig hűek 
maradtak, de többen más tévétársaságoknál 
értek, érnek el sikereket. Két név azonban az ala-
pítás első percétől kezdve szorosan kapcsoló-
dik ide. Elek István és Kováč Ladislav a sugár-
zási jogokat birtokló Kabel Telekom Kft. tulaj-
donosai és ügyvezetői. (A velük való beszélge-
tés – lásd fentebb – többet is elárul.) Maga a TV 
LocAll 2001-ben kezdett el sugározni. Jelenleg 
a nézők számára elérhető a Besztercebányai ke-
rület teljes déli részén. A műsoridő számottevő 
részét a Losonc, Fülek, Rimaszombat, Tornalja 
és a környékbeli települések életét bemutató hír-
műsorok, tudósítások alkotják. Ebben az évben 
a helyszínek tovább bővültek Nyustya, Tiszolc 
valamint Gyetva és vidékével. 2014-ben újrain-
dult a havonta jelentkező magyar nyelvű maga-
zin, szlovák feliratozással. Akinek esetleg vala-
milyen okból nem áll módjában követni az a-
dást, vagy esetleg valamelyik műsort szeretné 
újra megnézni, annak korlátlan hozzáférése van 
az aktuálisan futó adáshoz, vagy kikeresheti a 
TV archívumából valamelyik régebbi adást a 
www.locall.eu weboldalon. Az elmúlt év szep-

temberében a tulajdonosok nem mindennapi ta-
lálkozót szerveztek a TV volt munkatársai szá-
mára. A nagyszámú vendégsereg remek hangu-
latban elevenítette fel az elmúlt két évtizedet. 
Előkerültek vidám és igényesebb történetek, 
valamint pikánsabb felhangú kuriózumok is. 
Az ünnepséget megérdemelten nekünk, a volt 
és jelenlegi munkatársaknak, szervezték. Ö-
nöknek, kedves olvasók, pár kedves képet ele-
venítünk fel, a beszélgetésben pedig több, más-
hol nem hozzáférhető információt is találhat-
nak. Jó olvasást, barátaink!

Cíferová Iveta, a TV LocAll szerkesztője

Egyre	jobbnak	és	mindig	derűlátónak	lenni	–	ez	a	vágy	hajt	minket

Elek István

TV	LocAll	–	20	év	az	Önök	szolgálatában

A Nyári tábor augusztus 1. és 5. között, sorrend-
ben 6. alkalommal került megrendezésre. A nap-
közis tábor elsősorban Fülek és környéke alap-
iskolás tanulói számára valósult meg azzal a cél-
lal, hogy értelmesen töltsék el a szünidőt. A gye-
rekek a tábor ideje alatt szórakoztató formában 
(játékok, előadások, kézműves foglalkozások, 
kirándulások) ismerkedtek meg az általuk la-
kott terület értékeivel: a füleki várral, Ipolytar-
nóccal (az egykori vulkanizmus maradványai-
nak bemutató helye, 4D mozi, koronatúra stb.), 
fürödhettek a rappi termálfürdő őskori tenger-
vizében, részt vettek az Ajnácskő melletti Ti-

licsre vezető gyalogtúrán. A kézműves foglal-
kozásokon a gyakorlatban is kipróbálhatták a 
mesterségek fogásait, majd az itt szerzett isme-
reteket felhasználva a tábor végén meglepetés 
ajándékot is készíthettek szüleiknek. A tábor 
minden évben nagy érdeklődésnek örvend, 
amely több tekintetben komoly feladat elé állít-
ja a szervezők lehetőségeit is. Mivel a Novo-
hrad–Nógrád Geopark 2015 novemberétől az 
UNESCO részét képezi, a terület jelentősége 
világszinten is megnövekedett.
A nyári tábort a Novohrad–Nógrád Geopark Jo-
gi Személyek Társulása szervezte. Társ-

szervezői és együttműködő partnerei Fülek Vá-
ros, a Városi Hivatal Iskolaügyi Osztálya és a 
Nógrádi Turisztikai Információs Központ vol-
tak. Lebonyolításában aktív szerepet vállaltak a 
füleki alapiskolák pedagógusai. 
A kivételesen érdekes geológiai, természeti, kul-
turális és történelmi értékekkel rendelkező  No-
vohrad–Nógrád Geopark a Besztercebányai ke-
rület déli területén és a magyarországi Nógrád 
megye északi részén helyezkedik el. Értékei-
nek világszintű elismerését jelenti az, hogy tu-
lajdonosa az UNESCO Globális Geopark cím-
nek: tagja a Globális Geoparkok Hálózatának, 
melynek a világban 119 tagja van. A „geopark” 
mint kategória, hasonlóan a természeti és kul-
turális világörökséghez, 2015-től része az 
UNESCO-nak.

RNDr.  Puntigán József,
Novohrad–Nógrád Geopark

Az Oppidum Fileck PT 14. alkalommal szer-
vezte meg városunkban a nemzetközi Várszé-
pítő tábort, mely idén városszépítővé nőtte ki 
magát. Két fő helyszínen folyt a munka: a 
Nógrádi Turisztikai Információs Központ és a 
Városi Honismereti Múzeum udvarán. A 
munkálatok terén a csiszolásé és a festésé volt a 
fő szerep. A tábor nem csak munkáról szólt, a 
délutáni programok is igen színesek voltak. Az 
idei év leghangsúlyosabb témája a környe-
zettudatos életmód volt. Játszva tanultunk meg 
néhány érdekes újrahasznosítási módszert, 

készítettünk textilből ökotáskát, fából, fémből 
és PET palackból dísztárgyat, papírból ruhát. A 
tábor célja minden évben felhívni a figyelmet 
bizonyos értékekre és azok fontosságára. A 
környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés 
és újrahasznosítás mellett szó esett a középkori 
és reneszánsz ruhaviseletről és egy különleges 
bútordíszítő technikáról, az áttört faragásról is. 
Az utolsó nap a tábor kiértékelésének napja 
volt, amikor a csoportos és az egyéni teljesít-
ményeket is díjazták. Véleményem szerint az 
idei tábor is színesre és sűrűre sikerült. 

Remélem, jövőre is legalább ilyen eseménydús 
lesz.

Bálint Dániel

Fülek város önkormányzatának, négy év siker-
telen próbálkozás után, sikerült támogatást sze-
reznie az Újítsuk fel házunkat program kereté-
ben. A pályázatnak köszönhetően júniustól tíz 
munkanélküli dolgozik a füleki vár felújításán. 
A városháza elöljárója, Mágyel Andrea nyilat-
kozata szerint a projektet két forrásból finanszí-
rozzák. „A kulturális minisztérium támogatja az 
építési munkálatokat és a kivitelezésükhöz 
szükséges költségeket, illetve a koordinátor bé-
rét. A munkások bérét, munkaruháját, baleset-
biztosítását és ebédjegyét a munkaügyi minisz-
térium dotálja“ – részletezte az elöljáró asszony. 
A minisztériumok összesen kb. 55 ezer euróval 
támogatják a projektet.
Agócs Attila polgármester tájékoztatása szerint 
a helyi munkanélküliek az egész nyár folyamán 

végzik a munkálatokat. „A dolgozók nemcsak a 
falazási és felújítási munkálatoknál, hanem a ré-
gészeti feltárásnál is segédkeznek. Igyekeztünk 
olyan embereket választani, akikkel már dolgoz-
tunk együtt és jó tapasztalatunk volt velük. A 
magaslati munkálatokat az Obnova s.r.o. nevű 
cég végzi, amely a felhívásra egyedüliként je-
lentkezett.“ A projektnek köszönhetően a mun-
kanélküliek 481 euró bruttóbért kapnak havonta. 
A Füleki Vármúzeum, együttműködésben a 
Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Inté-
zetével, ezzel egy időben nagy kiterjedésű régé-
szeti kutatást végez a középső várban. Az ásatá-
sok legkésőbb augusztus végén fejeződnek be. A 
turistáknak az idény alatt különösebb korlátozá-
sokkal nem kell számolniuk.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

A geopark Nyári tábora
a Novohrad–Nógrád UNESCO Geopark 

rendezvénysorozata keretében

FÜLEK VÁROS
Városi Hivatal
Radničná u. 25

986 01 Fiľakovo (Fülek)

2016. augusztus 13-án (szombaton) 
F ü l e k i  V á s á r t

rendez
a „Füleki Városnapok és a XXV. Palóc napok“ 

alkalmából.

1) A vásár, amely 2016. 08. 12-től 2016. 08. 14-
ig tartó háromnapos ünnepség egyik fő kísérő 
rendezvénye, a Füleki Gimnázium mögötti 
területen kerül megrendezésre szombaton, 
augusztus 13-án.

2) A vásár időtartama: 08,00–20,00.

3) Az árusítóhelyért, amely 3 m széles, a kisza-
bott helyi adó nagysága:

· vendéglátó-ipari termékek (frissítők, alko-
hol, sör, sült ill. főtt ételek stb.) árusítása ese-
tén 10,00 EUR/folyóméter,

· egyéb termékek esetén (népi kézműves ter-
mékeknél is) 5,00 EUR/folyóméter.

Ha a gépjármű közvetlenül az árusítóhely 
mellett parkol, akkor ezért a helyért is kell adót 
fizetni (5,00 EUR/folyóméter)!

4) Az engedélyeket a Füleki Városi Hivatal Köz-
gazdasági és Vagyongazdálkodási Osztálya 
(földszint 11. és 13. sz. iroda) adja ki a vásár meg-
rendezése előtti napokon munkaidőben 07.30-
16.00-ig, vagy a vásár napján a helyszínen.

5) A város honlapjáról (www.filakovo.sk) letölt-
hető jelentkezési lapok visszaküldésének határi-
deje 2016. augusztus 11. Kérjük a tisztelt áruso-

kat, hogy érdeklődésüket mielőbb jelezzék az 
alábbi címen: Mestský úrad, odd. EaMM, Rad-
ničná 25, 986 01 Fiľakovo. A szervező, tekintet-
tel a rendelkezésre álló területek nagyságára, 
fenntartja a vásáron résztvevő árusok kiválasz-
tásának jogát. Ha a bejelentkezett árus önhibájá-
ból nem vesz részt a rendezvényen, a befizetett 
adót a rendező nem szolgáltatja vissza.

6) További információkért telefonon a
+421 47 43 81001-es szám 124, 175, 123-as mel-
lékén vagy a +421915264290 (Ing. Varga Zol-
tán), +421949412300 (Ing. Šuvertová Helena) 
telefonszámokon illetve a városi honlapon 
www.filakovo.sk, valamint a következő e-mail 
címeken lehet érdeklődni: 
zoltan.varga@filakovo.sk vagy 
helena.suvertova@filakovo.sk.

Fotó: Illés Gábor

Foto: Jakabová Katarína



Pontosan 770 év telt el a Fülek várost említő el-
ső írásos emlék keletkezésétől. A kerek évfor-
dulóval kapcsolatos ünnepségek a Városna-
pok és a Palóc Napok keretén belül, a hagyo-
mányokhoz híven, augusztus közepén kerül-
nek megrendezésre, melyekre a város vezető-
sége és az égisze alatt működő kulturális in-
tézmények már hónapok óta készülnek. Ez al-
kalomból úgy döntöttünk, lapunkban rövid át-
tekintést nyújtunk városunk nevének genea-
lógiájáról. 
A füleki várban folytatott múlt évi ásatások 
bizonyították, hogy a várdomb már a késői kő-
korban, tehát kb. 5000 évvel ezelőtt is lakott 
volt. A Ptolemaiosz által készített térképen (i. 
sz. 150) állítólag szerepelt egy Philécia neve-
zetű város, amelyet néhány szakember Fülek-
kel azonosít. Füleket mint várost az 1246. ja-
nuár 10-én kelt levél említi először, amellyel 

IV. Béla király Fülek várát (Filek) és a hozzá 
tartozó falvakat Móricz királyi pohárnokmes-
ternek adományozta. Egy 1262-ből származó 
leírásban már a Fylek megnevezéssel talál-
kozhatunk. 1423-ból két irat is ismeretes, az 
egyikben Filek, a másikban pedig Fylek név 
alatt említik városunkat. Ebben a korszakban 
megjelennek még a Castrum Fylek és az 
Oppidum Fylek megnevezések is. Egy évszá-
zaddal később, Magyarország első, 1528-ból 
származó térképén, a Filekwar nevet használ-
ják. A 16. század végén a város nagy változá-
sokon ment keresztül, mivel 1554-ben csak-
nem 40 évre elfoglalták a törökök. Ezek az ese-
mények befolyásolták a város megnevezését 
is. A forrásokban megtalálhatók például a Fil-
lekinum, Villeck és a Villagh elnevezések is. 
A törökök kiűzése után több festmény és ma-
kett is készült a városról és a várról, melyek 

közül a francia Johann Ledentu rajzait tartjuk 
a leghitelesebbeknek. Munkáin a Fileck feli-
rat szerepel. A 18. század elejéről származó el-
ső, Nógrádról szóló monográfia a következő-
képpen nevezi meg a Fülekről szóló fejezetet: 
Arx Fülek seu Filecium. 1720-ban a Fülek, a 
század végén pedig a Filakowo megnevezé-
sekkel találkozhatunk. A 19. század elején a 
Filekow, Filek, Filakowa lexémákkal jelölik a 
várost. Településünk mai szlovák és magyar 
megnevezése kb. a 19. század második felétől 
használatos.

Szőke Lucia, FVM

Az idei tanév végén is, közvetlenül a nyári 
szünidő előtt, számos gyermek és tanuló ke-
reste fel a Füleki Városi Hivatal épületét. A 
több éves hagyományhoz hűen a füleki ön-

kormányzat mellett működő oktatási, kultu-
rális és sport bizottság ebben az évben is meg-
rendezte a füleki iskolák legsikeresebb tanu-
lóinak, diákjainak találkozóját a város veze-
tőségével és a bizottság tagjaival. A tíz okta-
tási intézményből – 2 óvoda, 4 alapiskola, 
művészeti alapiskola, speciális alapiskola, 
gimnázium és szakközépiskola – összesen 
54 diák kapott meghívást. A Városi Hivatal 
nagytermében a város polgármestere, Agócs 
Attila, helyettese, Kerekes László és a bizott-
ság elnöke, Visnyai Attila fogadta a meghí-
vottakat. Ünnepi beszédeikben elsősorban 

kiváló tanulmányi eredményeiket, illetve is-
koláik, valamint Fülek város különböző ke-
rületi, országos és nemzetközi versenyeken 
való sikeres képviseletét emelték ki. Az okle-
velek és apró ajándékok kiosztása után kö-
vetkezett a közös fotózás. A találkozó záró-
akkordjaként a szervezők mindenkinek kel-
lemes, élményekben gazdag szünidőt, továb-
bi sikereket és a következő tanévre is sok, jó 
példát követő diákot kívántak.

Cíferová Iveta, Városi Hivatal

A Mocsáry és Koháry Alapiskolák diákjai 
valamint a Daxner utcai ovisok a város vezető

képviseletével (Fotók: Schnelczer Zoltán)

Fotó: Boholy Zoltán

A Füleki Hírlap következő száma 2016. október 1-jén jelenik meg!


