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Gallo Erik, a fiatal tekéző, 
aranyéremmel és világbajnoki 
címmel tért haza a cseh Roky-
canyból  8. oldal

A sporttörténet egy fü-

leki nevével gazdagodott

Az önkormányzat támogatási 
kérelmet nyújtott be a Daxner 
utcai óvoda B szárnyának 
felújítására  3. oldal

A város folytatná az 

óvoda felújítását

Ismét megtekinthető 

volt a háborús bunker 

I N G Y E N E S E N
T E R J E S Z T V E
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A Bunker day rendezvény 
sikert aratott. A légoltalmi 
óvóhelynek közel háromszáz 
látogatója akadt  3. oldal

A  Füleki Vármúzeum immár tizenkettedik alka-
lommal csatlakozott a  Múzeumok és Galériák 

Éjszakája nevezetű  összeurópai kezdeményezéshez. 
Az érdeklődőket idén is gazdag program várta, az 
időjárás azonban elriasztott néhány  látogatót.

A  nagy sikerű rendezvény keretein belül, május 
18-án, szombaton este a vár és a Városi Honismereti 
Múzeum is megnyitotta kapuit. A látogatottság csök-
kenő tendenciát mutatott az eddigi évekhez képest. 

„Közel 1200 látogató érkezett, valószínűleg  a változékony 
időjárásnak köszönhetően“ – mondta Titton Viktória, 
a Füleki Vármúzeum igazgatónője, hozzátette,  este 
ugyan kedvezett az időjárás, de a  nap folyamán ki-
alakuló futózáporok számos érdeklődőt elriasztottak. 
Tavaly 600-al több látogatóval büszkélkedhetett az 
intézmény. Az esemény a  Városi  Honismereti Mú-
zeumban vette kezdetét  „A múzeum régi-új kin-
csei“ című kiállítás megnyitójával.  Az utóbbi hat év 
szerzeményei között több ritka, a  város múltjával 
összefüggő történelmi, néprajzi és régészeti jellegű 
tárgy került kiállításra. „A régészeti leletek a  16. és  17. 

A  Múzeumok Éjszakájának látogatottságát nagyban befolyásolta az időjárás

századból származnak, az utóbbi két év kutatómunkája 
alatt előkerült legszebb tárgyakból szemezgettünk. Az 1. vi-
lágháború idejéből, Luspay Károly (túlélte a fogolytábort) 
hagyatékából való tárgyak lettek kiállítva. A  2. világhá-
borút a  füleki gyárban készült fagyártmányok képvisel-
ték, pl. szánkó és síléc, hordozható akasztó és iskolai pad“ 

– sorolta az igazgatónő. Az érdeklődők  zománcozott 
tárgyakat is láthattak. „Sikerült hozzájutnunk egy nagy 
méretű zománcozott reklámtáblához az 1938 előtti évekből, 
amely Szerbiából érkezett a múzeumba.“  A kiállítás to-
vábbi részét az áttört faragással díszített palóc bútor 
és kortárs füleki estők – Balázs Alfréd, Vilhan Vass 
Léda és Jacsmenyík József – alkotásai képezik. „Kiál-
lítottuk az egykori múzeum legendáját, a kétfejű malacot“ 

– egészítette ki az igazgatónő. 
A múzeum udvarán folytatódott a  program, ahol 

a „44 karácsonya, avagy minden december új májust 
ígér“ c .film és archív felvételek kerültek vetítésre, 
továbbá megnyitották az SZK Pénzügyi Hatóságának 
védnöksége alatt álló „A vámügy története“ című ki-
állítást, melynek kurátora Sčerbík Ján alezredes volt, 

Több mint százan szegültek szembe az extrémiz-
mussal. Tették azt május 15-én, hétfőn, amikor 

jelképes gyertyagyújtással mondtak nemet a füleki 
holokauszt-emlékműnél. A tolerancia napja meg-
nevezésű rendezvényt a Varázshegedű PT szervezte 
Kotlebáék azt megelőző füleki találkozójára reagálva. 

„Meg akartuk mutatni egész Szlovákiának, hogy a fülekiek 
toleránsak, de nem tolerálják az extrémizmust“‒ jelentet-
te ki a polgári társulás hivatalos képviselője, Svetová 
Veronika. A rendezvényen részt vett a Tisztességes 
Szlovákiáért kezdeményezés képviseletében Juraj 
Šeliga is. „A szervezők meghívására érkeztem. Nagyon 
megörültem, amikor hírt kaptam erről az akcióról, mert 
úgy gondolom, hogy éppen ez  a megfelelő válasz a dur-
va populizmusra és extrémizmusra. Hogy az emberek ta-
lálkoznak, és megmutatják, hogy képesek békésen együtt 
élni, és fontos számukra a közösség, amelyben élnek. Fülek 

megmutatta a többi városnak, hogyan kell ezt csinálni“ ‒ 
mondta a polgári aktivista. A további szónokok Kot-
lár Ildikó, a Mocsáry Lajos Alapiskola igazgatóhe-
lyettese, és Ravasz Ábel, a romaügyi kormánybiztos 
voltak. „Ez a város az együttélés példája. Örülök, hogy a 
város ellenszegült a gyűlölködésnek. Hiszem, hogy toleráns 
emberből még mindig több van, mint a nem toleránsakból, 
csak azok többnyire többet hallatják a hangjukat“ ‒ nyi-
latkozta a kormánybiztos a rendezvényt követően. 

A Kotleba-féle Mi Szlovákiánk Néppárt európai 
parlamenti képviselőjelöltjei május 7-én találkoz-
tak Füleken a támogatóikkal. Eredetileg egy helyi 
vendéglátó egységben kellett volna találkozniuk, de 
a medializálás és a lakossági tiltakozás hatására a tu-
lajdonos a rendezvényt lemondta. Végül egy másik 
magánterületen rendezték meg.

Mikuš Kovácsová Klaudia

A tolerancia jegyében gyúltak a gyertyák

a  Vámügytörténeti és Pénzügyi Hatóság Társaságá-
nak tagja. Bemutatásra kerültek az Ajnácskő környé-
ki kőbányában talált, ritkaságnak számító zafírok, 
melyek az állandó kiállítást gyarapítják. A  program 
keretén belül bemutatkozott a Pénzügyi Igazgatóság 
Díszőrsége,  a  várudvarban keresőkutya-bemutató 
zajlott, a  jó hangulatról pedig a Podbrezová fúvósze-
nekar gondoskodott. A  rendezvényt a  Traditional 
Dixie Stompers együttes koncertje zárta.

Mikuš Kovácsová Klaudia
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Fülek önkormányzata új, jogi ta-
nácsadásra irányuló projektet indí-

tott. A szociálisan hátrányos helyzetű 
lakosok lakáshelyzetének megoldásá-
ban nyújt majd segítséget. A projekt 
célja, hogy segítséget kapjanak azok 
az emberek, akik gyakran az alacsony 
szintű jogtudatuk miatt árverésen ve-
szítik el lakásukat. „Sok ember van nehéz 
helyzetben. Sokszor kölcsönt vesznek fel, 
mert a segélyekből nem tudnak megél-
ni. Majd szegénységi csapdába esnek, és 
gyakran elárverezik a lakásukat, melyben 
aztán albérlőkként maradnak. Nemegy-
szer emlegettek tisztességtelen praktikákat 
is” ‒ mutatott rá Agócs Attila polgár-
mester. „Ezeknek az embereknek nincs 
lehetőségük bármilyen jogi szolgáltatást 
is igénybe venni. Az a jogi iroda, mellyel 
a város leszerződött, polgárjogi szinten fog 
segítséget nyújtani a helyzet megoldásá-
ban. Már most látjuk, hogy vannak olyan 
helyzetek is, melyeket büntetőjogilag is or-
vosolni kell, azt azonban a lakosoknak már 
maguknak kell végigvinniük“ ‒ mondta a 
polgármester. 

Az elkövetkező két évben a szoci-
álisan hátrányos helyzetű emberek 
ingyenes jogi tanácsadásban részesül-
nek. A Losonci járás fejlesztési akció-
tervén belül indított projekt  első fázisa 
még a múlt évben elkezdődött. Ez év 
márciusától a projekt megvalósítása 
felgyorsult. Amint azt Agócs Attila 
polgármestertől megtudtuk, a város a 
fejlesztési akcióterv által 35 ezer eurót 
kapott a projektre. Abból 1600 euró 
lett a 2018-as évben merítve, 2019-ben 
21 ezer euró, 2020-ban pedig a fenn-
maradó 12  400 euró lesz felhasználva. 

„A projekt segítségével két lakásügyi asz-
szisztens munkapozíciót alakítottunk ki. 
Két megbízott szociális dolgozónk már a 
múlt évtől monitorozza havi 35 órában a 
terepet. Ez azt jelenti, hogy mindenekelőtt 
a marginalizált közösségekbe tartozó la-
kosok lakáshelyzetével összefüggő tények 

Jogászok fogják segíteni a rászorulókat
feltárásával foglalkoznak, valamint javas-
latot tesznek a jogsegélyre szoruló ügyfelek 
kiválasztására.  Mivel az említett negatív 
jelenségek nem csupán a krónikus nem 
fizetőkre vannak kihatással, hanem a 
szomszédaikra is, bízunk benne, hogy ezek 
a lépések a közérdek szempontjából is hasz-
nosnak bizonyulnak“ ‒ magyarázta. 

A többlakásos lakóházakban, ahol a 
lakások nagy részében az árverezések 
folytán tulajdonosváltozás történt, a 
múltban a vízszolgáltatás leállításának 
veszélye is felmerült. „A háttérben olyas-
mi is hallható volt, hogy a lakók fizetik a 
bérletet, de a lakásgondnokságot ellátó 
szerv nem fizet tovább a szolgáltatók felé. 
A lakásgondnok viszont állította, hogy a 
lakók nem fizetik a lakbért, ezért nem 
fizet ő sem. Emiatt majdhogynem kisebb 
humanitárius katasztrófára került sor már 
2015 augusztusában, amikor a vízművek 
6 teljes lakótömböt akartak lekapcsolni. A 
lakosság mintegy tizede maradt volna a 
nyár közepén ivóvíz nélkül“ ‒ mondta 
Agócs Attila, hozzátéve, hogy a város 
közbenjárásának is köszönhetően vé-
gül sikerült a problémát megoldani. A 
helyzet azonban megismétlődött 2017 
karácsonya előtt is. Ezért az érintett 
városrészekből egyre több lakos kért 
segítséget a helyzet normalizálásához.

A projekten együttműködött a 
várossal Ravasz Ábel romaügyi kor-
mánybiztos is. „Bízom benne, hogy ez 
a projekt lesz az első lépés ahhoz, hogy a 
dolgok jó irányt vegyenek. A jogászok út-
baigazítják a lakosokat, ellátják őket taná-
csokkal a további lépéseket illetően, és el-
magyarázzák nekik, hogyan előzhetők meg 
a hasonló szituációk. A Jogsegély Központ  
konzultációs munkahelyének az adósság-
terhek elhárítására és a személyi csődre 
irányuló tevékenységével együtt hatékony 
eszközök ezek, hogy a szegénységi csapdá-
ba esett embereket rossz élethelyzetükben 
jelentős változáshoz segítsük“ ‒ fejezte be 
Ravasz Ábel.

VH, kmk

Füleken kibővül a földbe fektetett 
optikai kábelek hálózata. Mindez 

két internet- és távközlési szolgáltató, 
a Slovak Telecom és a Regiotel együtt-
működésének lesz köszönhető. Amint 
azt Tóth Jozef, a Slovak Telecom szu-
pervízora elmondta, az új hálózatot 
a Regiotellel közösen a Rózsa, Virág, 
Ibolya, Tulipán, Bartók Béla, Jókai, 
Smetana, Csajkovszkij utcákban és a 
Csehszlovák Hadsereg útján fogják ki-
építeni. „Eddig itt metalikus hálózatunk 
volt. Mostantól optika által fogjuk kínálni 
az internet-, televízió- és telefonszolgálta-
tásainkat“ ‒ egészítette ki. 

A két társaság májusban kezdte el 
a mélyépítési munkákat. A Regiotel 
társaság képviselője, aki egyben váro-
si képviselő is, Fehér László szerint a 
munkákat főleg a zöldsávokban fog-
ják végezni, a járdák csak minimálisan 
lesznek érintve. „Azt követően kötelezve 
vagyunk a partnerrel együtt, hogy ezeket 
a felületeket visszaállítsuk az eredeti álla-
potukba“ ‒ magyarázta. A projekt kere-

Lakossági fórumon informáltak az 
új optikai hálózatról 

tén belül az érintett lokalitások lakosai 
ingyenesen bevezettethetik a kábel-
csatlakozást egészen a házukig, amely 
mindkét szolgáltató hálózatára rá lesz 
kötve. "Így az emberek a jövőben is bár-
mikor eldönthetik, hogy megváltoztatják a 
szolgáltatót, a csatlakozás már be lesz ve-
zetve“ ‒ egészítette ki Fehér László, az-
zal, hogy náluk nem kerül sor az eddigi 
szolgáltatásaik módosítására. „Mi eddig 
is használtuk az optikát, de a levegőben 
volt vezetve. Most csak áthelyezzük a föld 
alá“ ‒ tette még hozzá.

A két szolgáltató a Várossal együtt 
lakossági fórumot hívott össze, melyen 
informálták a lakosokat a tervezett 
projektről. „A Püspöki úti járda felújítá-
sát megelőzően szervezett fórum kedvező 
tapasztalataiból kiindulva döntöttünk az 
összehívása mellett. Az érintett lokalitások 
lakosai voltak rá meghívva, és bízom benne, 
hogy így nem okoznak számukra meglepe-
tést a munkák“ ‒ fejezte be Visnyai Atti-
la alpolgármester.   

Mikuš Kovácsová Klaudia

Fülek Város 

a Kereskedelmi Törvénykönyvről szóló többször módosított Tt. 513/1991. sz. 
törvény 281 – 288. § értelmében és a községi vagyongazdálkodásról szóló több-
ször módosított Tt. 138/1991. sz. törvény 9a.§ /9/ bekezdésével összhangban 
nyilvános pályázatot hirdet nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére tett 
árajánlatok benyújtására:

a) a piaccsarnok új épületében a Piac utcában

b) a Városi Művelődési Központ felújított épületében a Szabadság 

téren

c) a vállalkozói inkubátorban a Püspöki úton.

A nyilvános pályázati felhívás a Város hirdetőtábláján és weboldalán (www.
filakovo.sk) lett meghirdetve. A pályázati feltételek felől közelebbi informá-
ciók Varga Zoltán mérnöknél, a közgazdasági és vagyongazdálkodási osztály 
vezetőjénél szerezhetők (12. sz. iroda, tel. 0915 264 290, e-mail: zoltan.var-
ga@filakovo.sk).

VH
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Az „Érdekel a véleményük“ rovat teret biztosít a füleki-
eknek, hogy elmondhassák nézetüket, észrevétele-

iket. Minden lapszámban új, a város lakosainak életével 
kapcsolatos témát vetünk fel a rovatban. A problemati-
ka rövid felvezetését követően körvonalazzuk kérdése-
inket, melyekkel kapcsolatosan érdekelne a véleményük. 
Ez a rovat lehetővé teszi, hogy konstruktívan reagál-
janak az önkormányzat döntéseire és a városban zajló 
történésekre, ugyanakkor útmutatásként is szolgálhat 
a kompetensek számára, hogy javítsanak a helyzeten, 
vagy megoldják az adott problémát. 

Az áprilisi hónap témája a városi kamerarend-
szer volt. Megkérdeztük olvasóinkat, hogy 
nagyobb biztonságban érzik-e magukat a ka-
merák számának növekedésével, és mi mást 
kellene tennie a városnak a biztonság javítása 
érdekében. Válaszaikat köszönjük!
Az Önök válaszai:

 Szeretném megdicsérni a rendőröket, úgy a városiakat, 
mint az államiakat. Egy eset után, mikor megpróbál-
tak kirabolni egy környékbeli személyt a kisállomástól a 
Paprét felé menet (gondolom, az már a Daxner utca), úgy 
vettem észre, hogy az őrjáratozás a kompetens egyénekkel 
való konzultációt követően megnövekedett. Elégedetten 
nyugtáztam, hogy nagyobb biztonságban érezhetem a 
környéken élő családomat. Nagyszerű, hogy növekszik a 
kamerák száma, úgy vélem, hogy a Paprét a legkritiku-
sabb terület ebből a szempontból. Nem vagyok benne biztos, 
hogy szereltek már fel kamerákat a Daxner utca említett 
szakaszán. Ha nem, nagyon hasznos lenne, hiszen sok arra 
a sötét zug, a takarásban lévő terület, és nem sok ember jár 
arra.    Zigová Patrícia

Rovat: Érdekel a véleményük

A HÓNAP ÚJ TÉMÁJA: Galambok a köz-

területeken 

A város különböző részein élő lakosoktól panaszok 
érkeznek a túlszaporodott, szabadon élő galambok 
miatt. Elsősorban a Papréten, a parkban, a városköz-
pontban és a lakótelepeken panaszkodnak a lakosok a 
közterületek szennyezésére. Tartanak a betegségek-
től is.

AZ ÖN VÉLEMÉNYE: Önt is zavarják a gaz-

dátlan galambok? Volt már velük negatív ta-

pasztalata? Mit tehetne a város a probléma 

megoldása érdekében? 

Válaszaikat és visszajelzéseiket június 15-ig várjuk 
elektronikusan a tlacove@filakovo.sk e-mail-címre, 
a közösségi hálón üzenetben a város oldalán, pos-
tázva a Radničná 25, 986 01 Fiľakovo címre, illetve 
személyesen is leadhatják a városi hivatal iktatójában 

„Füleki Hírlap – A hónap témája“ megjelöléssel.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vulgarizmusokat, becsmérlő 
vagy ócsárló megnyilvánulásokat automatikusan töröljük. 
Csak a konstruktív kritikát és javaslatokat tartalmazó re-
agálásoknak adunk helyet. A szerkesztőség fenntartja a jo-
got szükség esetén a hozzászólások nyelvtani korrekciójára 
vagy lerövidítésére. Reakcióikat a Füleki Hírlap májusi 
számában közöljük. 

A város támogatási kérelemmel fordult a Környe-
zetvédelmi Alaphoz, hogy folytathassa a Daxner 

utcai óvoda energiaigényességének csökkentését. Az 
utóbbi években az önkormányzat már invesztált az 
óvoda kapacitásának növelésébe, és kicserélte a nyí-
lászárók egy részét. Az új pályázat keretén belül ki-
cserélnék az épület egyik részének további ablakait 
és ajtóit, és hőszigetelnék a homlokzatot és a tetőt. A 
város több mint 152 ezer eurót kér erre a célra.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be áprilisban, 
melynek köszönhetően jelentősen felgyorsulhat-
na a Daxner utcai óvoda felújítása. Az objektumot, 
amely A és B szárnyból áll, 1990-ben adták át. Az 
újonnan benyújtott pályázat tárgya a B szárny, amely 
két funkciós részből tevődik össze. A kétszintes rész 
osztályoknak, öltözőknek, konyhának és szociális 
helyiségeknek ad helyet. A földszintes részben ad-
minisztratív és gazdasági célokat szolgáló helyiségek 
találhatók. Agócs Attila polgármester szerint a pályá-
zat sikeres megvalósítását követően keresni fogják a 
lehetőségeket az A szárny felújítására is. „De már az 
idei nyár folyamán kicseréljük az összes régi ablakot az A 
épületen. Erre a kormány múlt évi füleki kihelyezett ülésén 
jóváhagyott 25 ezer eurós támogatást használjuk fel“‒ tet-
te hozzá.

A benyújtott pályázat keretén belül hőszigetelni 
akarják a B szárny külső falait, a tetőt, és új nyílás-
zárókkal helyettesítenék a megmaradt régi ajtókat 
és ablakokat. Azok egy részét a város már kicserélte 
saját forrásait felhasználva az elmúlt években az óvo-
da 20 férőhellyel történt bővítése során. A pályázat 
összköltsége meghaladja a 184 ezer euró összeget. A 
polgármester szerint erre a célra több mint 152 ezer 

A város folytatná az óvoda felújítását

eurót kérnek a Környezetvédelmi Alapból. „Ebből len-
nének finanszírozva az említett munkák. A város további 
több mint 32 ezer eurót ruházna be“ ‒ mondta, hozzá-
fűzve, hogy ez az összeg a kisebb munkálatokkal, 
például a megerősített felületek kialakításával, az ab-
lakpárkányok, rácsok és létrák, előtetők, rovarhálók, 
redőnyök le- és felszerelésével, a kiegészítő fémszer-
kezetek régi festékbevonatainak eltávolításával és az 
új védőrétegek felvitelével, a beltéri lámpák le- és 
felszerelésével járó kiadásokat fedezi.

Amint még elmondta, a pályázat megvalósítása 
által az üvegházhatású gázok kibocsátásának kb. 59 
százalékkal történő csökkentése lenne elérhető. „Az 
energiaigényesség csökkentése mellett csökkentjük évi 12 
tonnával a CO2-kibocsátást is. Tehát a projekt nem csu-
pán a város gazdálkodására, a fenntartható energiagaz-
dálkodásra vagy a gyermekek és pedagógusok komfortjára 
lesz kihatással, hanem hozzájárul a környezetvédelemhez 
is“ ‒ tette hozzá. A pályázat jóváhagyása esetén az épí-
tési munkák ez év júliusától októberig tartanak.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

A fasizmus felett aratott győzelem napja alkalmá-
ból a füleki Bunker team nyílt napot szervezett 

a Sávolyi úton lévő légvédelmi óvóhelyen. A  létesít-
mény, amely ma már magánkézben van,  a múltban 
főként az akkori üzem hivatalnokai számára szolgált 
menedékhelyként. A  Bunkernap a  múlt évben zajló 
Bunkertúra kötetlen folytatása volt, amely során első 
alkalommal bocsátották közszemlére az óvóhely 21 
helyiségét.  

Marian Mesiarik, a Bunker team tagja szerint az 
eseményt ismét nagy érdeklődéssel fogadta a kö-
zönség. „Mintegy 300 érdeklődő jött el, aminek nagyon 
örülünk“ – mondta. Különféle érdekességekkel ké-
szültek a látogatók számára; többek között airsoft-
tal,  sötétszobával, akadálypályával és szabadulószo-
bával. „Utóbbinak volt talán a legnagyobb sikere. Ez egy 
csapatjáték, amit valószínűleg többször is megszervezünk 
majd. Szállítható, így más helyekre is el tudjuk vinni“ – 
magyarázta. A rendezvény célja, elmondása szerint, 
elsősorban az volt, hogy bemutassák a bunkert  a fü-
lekieknek. „Lassan feledésbe merült, de megbecsülendő, 
ahogy más óvóhelyek is. A maguk korában emberi életeket 
mentettek meg. 500 – 600 főnek tudnak menedéket nyúj-
tani” – tette hozzá.

A Bunker team lelkes fiatalokból áll, akik bunke-
reket térképeznek fel Füleken és környékén. Munká-
juk eredményét többek között egy dokumentumfilm-
ben foglalják össze, amit rövidesen nyilvánosságra 
hoznak.

          Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: zi, dp  

Mintegy háromszáz érdeklődő te-
kintette meg a háborús bunkert

FOTÓ: VH

FOTÓK: A Bunker team FB oldala

FOTÓ: pixabay.com



Füleki Hírlap4 Ö N K O R M Á N Y Z A T / O K T A T Á S

Rovat
Képviselők a fülekiek szolgálatában
A  „Képviselők a  fülekiek szolgálatában“ 

rovatunk olyan felület, mely vala-
mennyi városi képviselőnek   lehetőséget 
nyújt a bemutatkozásra. Mindegyiküknek 
ugyanazt a négy kérdést tesszük majd fel, 
válaszaikból pedig megtudhatják, hogy a 
városatyák mit tettek eddig Önökért, mit 
sikerült átültetniük és milyen további ter-
veik vannak. Arra is teret kapnak, hogy 
kendőzetlenül nyilatkozzanak  a város 
jelenlegi törekvéseivel és önkormányzati 
politikájával kapcsolatban.

Szvorák Zsuzsanna 

Mióta tagja a képviselő-testületnek, 

és miért döntött az indulás mellett?

Még nagyon fiatalon kezdtem a közéle-
ti pályafutásomat 1994-ben, az akkori 
Magyar Polgári Párt színeiben, majd 
a testületi munkát a Magyar Közösség 
Pártja képviselőjeként folytattam.
Sokadik választási időszakom töltöm, 
és kitartok emellett a politikai tömö-
rülés mellett.
Néhai Takács János bátorított engem, 
hogy áldozatot kell vállalni a közös-
ségért, a városért és a régióért. Akkor 
több fiatal is helyet kapott a képvise-
lői székekben: többek között Gyetvai 
Marikával, Fehér Lászlóval, Eibner 
Róberttel kezdtem a városi politizálást. 
Azért döntöttem úgy, hogy eleget te-
szek a felkérésnek, mert arra neveltek 
a szüleim, hogy ha a kezemmel vagy az 
eszemmel segíthetek másoknak, akkor 
ne kéressem magam, hanem segítsek.
Úgy gondolom, hogy a választópolgá-
rok bizalmát nem elég egyszer megsze-

rezni, és főleg nem lehet vele visszaélni. 
Én a város 3-as körzetében folyamato-
san a legtöbb szavazatot kaptam, ezért 
azt meg is kell szolgálni és hálálni. 
Igyekszem tehát a saját szakterülete-
men a tőlem telhető legtöbbet nyújtani.
 Mi mindent tett mostanáig a város, 

illetve saját körzete lakosaiért?

Immár 3 évtizede a kultúrában és az 
iskolaügyben érzem magam otthon. 
Számtalan újítás, változtatás kezdemé-
nyezője voltam a képviselőtársaimmal 
együtt. Például: a nemzeti ünnepek 
városi megemlékező nappá tétele, a 
Palóc Húsvét elindítása, a Vármúze-
um működésének és nyitvatartásának 
bővítése, a civil szervezetek összváro-
si rendezvényeinek szervezése; szor-
galmaztam a Művészeti Alapiskola 
korszerűbb épületbe való költözését, 
testvérvárosi kapcsolatok ápolását tá-
mogattam.
Saját körzetemben a Paprét bizton-
ságosabb közlekedésére és a parkolók 
bővítésére figyeltem, tevékeny voltam 
a Várfelső utca rekonstrukciójánál, 
hiszen a Magyar Közösségi Ház meg-
építése egy sétálóutca megvalósítását is 
magával hozta. Mint pályázatíró, kez-
deményezője voltam egy támogatási 
rendszer kidolgozásának, melyet a vá-
ros civil szervezetei pályázhatnak meg. 
A gimnázium tanáraival együtt először 
tanítottuk meg a pályázatírás fortélyát 
az arra fogékonyaknak. A megyei pá-
lyázatok megírásánál több civil szerve-
zetet, valamint iskolákat, óvodákat is 
segítettem.

Az iskolaügyben hivatásomból adódó-
an az iskolák együttműködését szor-
galmaztam, elindítója voltam a sikeres 
diákok év végi fogadásának és jutalma-
zásának, valamint a pedagógusnap vá-
rosi ünnepségeit is Bolla Károly képvi-
selőtársammal kezdeményeztük.
Mit kíván még tenni, elérni a lako-

sokért?

Koromból adódóan szerényebbek a 
terveim, mint a kezdet kezdetén. Ha 
egészségem és munkabírásom engedi, 
a jelenlegi aktivitásaim mellett még 
egy nagy álmom van. Legyen Füleken 
bölcsőde, hogy a fiatal szülők bátrab-
ban merjenek több gyermeket is vál-
lalni; hogy ezzel is segítsük a fiatalok 
Füleken maradását.
Bízom benne, hogy a támogatás meg-
szerzésével, a város vezetésének segít-
ségével, a Református Egyházközség 
égisze alatt, közösen együttműködve 
ez az álmom is sikerül.
 Mit változtatna a város jelenlegi po-

litikáján?

Pártolni kellene a fiatalokat; őket kel-
lene szerintem serkenteni, jobban be-
kapcsolni a város vérkeringésébe. Ne-
künk, városatyáknak egyfajta mentori 
szerepet kell betöltenünk, ösztönözni 
a fiatalokat, ahogy annak idején ben-
nünket is felkaroltak a város „nagy 
öregjei”. Büszke vagyok rá, hogy sike-
rült kicsit a fiatalítás terén is tennem, 
hiszen Tankina Tóth Tímea, Mák 
Dávid, Kerekes László, Rubint Róbert 
pártfogoltjaim lendületes és rendszeres 
munkát végeztek, végeznek a testület-
ben vagy a bizottságokban. Emellett 
nem kellene megfeledkezni a korosab-
bakról sem, hiszen akik nem aktívak a 

testületi munkában, amolyan „vének 
tanácsa” tagjaként sok bölcs meglátás-
sal segíthetnék a város irányítását. 

„Az üres kalász fent hordja fejét, a teli 
viszont meghajol” – tartja a mondás.
Én olyan embereket tudok tisztelni a 
közéleti munkában, akikben megvan 
a jó értelemben vett alázat. Mert aki-
nek túl nagy az egója, az még nem ér-
tette meg az élet lényegét. Ezért néha 
bizony nagyobb tiszteletet várnék el 
azoktól, akik bár iskolázottak, már 
talán el is értek valamit az életben, de 
még nem szolgálták kitartóan és önzet-
lenül a közösséget.
Utolsó választási ciklusomban igyek-
szem a város jelenlegi politizálását 
elfogadni és támogatni. Együttműkö-
dés-párti vagyok, tehát mindent, ami 
a város polgárainak javát szolgálja, 
szavazatommal támogatom. Mindenre, 
ami ésszerű és megvalósítható, zöldet 
emelek. 

kmk

„Emlékezzünk iskolánkra,
Tanárokra és órákra,

Rég volt pajkosságainkra, 
Bohó fiatalságunkra.“

(Török István)

Ezen gondolatok jegyében találkoztak 
az 1969-ben – vagyis 50 évvel ezelőtt 
érettségizett III.C  osztály diákjai. Igaz, 
hogy akkor az iskola hivatalos neve 
Füleki Általános Középiskola volt és 
a mai Koháry Alapiskola épületébe 
jártak.

Nagy örömükre szolgált, hogy a „vén 
diákokat“ fogadta a Gimnázium igaz-
gatója, Molnár László, aki ünnepélyes 
keretek között névre szóló Emléklapot 
és egy-egy szál virágot adott minden-
kinek. Beszámolt az 
iskola eredményei-
ről, sikereiről, min-
dennapjairól.

A résztvevők 
büszkék, hogy ennek 
az iskolának a diákjai 
voltak, közülük töb-
ben  ide küldték gye-

rekeiket és már az unokáikat is. Nagy 
ajándék számukra, hogy újra együtt 
lehettek. Fél évszázad telt el, s  együtt 
örültünk annak, hogy beülhettünk az 
iskolapadba, amit éveken át koptat-
tunk. Ugyanakkor szomorúak is vol-
tunk, mert már nincsenek itt tanáraink, 
akik kitartásra, becsületre és nemzet-
szeretetre oktattak bennünket. Sajnos, 
már nincs közöttünk néhány osztály-
társunk – ők örökre hiányoznak.

A találkozó ünnepi vacsorával foly-
tatódott, ahol szeretetteljes, baráti 
hangulatban emlékeztek a  szép diáké-
vekre, közösen elkövetett csínyekre, 
élményekre. 

Fehér László, osztályfőnök

50 éves érettségi találkozó
Az előző évekhez hasonlóan di-

ákjaink az idei tanévben is szép 
eredményekkel képviselték iskolánkat 
számos országos, regionális versenyen 
és seregszemlén.  A   zenei tagozat leg-
jobbjai közül Danyi Adél aranysávos, 
Olšiak Petra pedig ezüstsávos minősí-
tést szereztek a  Schneiderova Trnava 
2019 -  országos zongoraversenyen 
Tóth Ágnes, DiS.art. felkészító tanár-
nak köszönhetően.

Mede Dominik ezüst és bronzsávos  
besorolást ért el az Érsekújvári III. or-
szágos ütős hangszerek seregszemléjén 
két kategóriában Botoš József,DiS.art. 
vezetésével.

Rendszeres szervezői és résztvevői 
vagyunk a  PMU versenysorozatnak – 
az iskolánk által rendezett idei vonós 
megmérettetésről szóló beszámolót 
lásd külön cikkben – , amely 19 éve 
indult 14 zeneiskola együttműkődésé-
vel. Aranysávos minősítést szereztek: 
Barbora Botošová, Bartolomej Bog-
dán /hegedű/, bronzsávos minősítést 
kaptak: Berenčiková Dorina, Martin 
Slovák, Benjamin Horváth, Emma 

Bodzášiová /hegedű/, valamint Mi-
hály Eszter, Fehér Domonkos/furulya/ 
és Ferencz Eszter /keyboard/, Bozó 
Alexander, DiS.art., Fehér Péter és 
Mgr. Anton Oláh felkészítő tanárok-
nak köszönhetően. A verseny fődíját 
Bartolomej Bogdán/ hegedű/ kapta, 
aki méltóképpen képviselte iskolánkat 
a győztesek gálakoncertjén, melyre ha-
gyományosan a Kékkői vár koncertter-
mében került sor.

MAI

A Művészeti Alapiskola zenészeinek sikerei

FOTÓ: Schnelczer Zoltán
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2019 júniusában

05. 25 – 
06. 10.

Európai Geoparkok Hete  

Természeti környezetünkhöz kapcsolódó vetélkedők és 
egyéb rendezvények, vezetett gyalogtúrák
Helyszín: A Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark 
helyszínei
Szervező: Geopark Novohrad-Nógrád JSZT
Társszervezők: Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség, Cse-
res-hegység TK Igazgatósága, a N-N G területén lévő községi 
önkormányzatok és iskolák

08. 10 
- ig

„A múzeum régi-új kincsei” c. kiállítás 

Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

08. 25 
- ig

„A vámügy története ” című kiállítás
Helyszín: Füleki Vármúzeum 
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Vám- és Pénzügyőrség Történelmi Egyesülete

06. 01. 

Városi Gyermeknap

Helyszín: Városi park
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A színházi előadások a VI. Nemzetközi Színházi
Fesztivál c. projekt keretén belül valósulnak meg, a Kisebbségi Kulturá-
lis Alap anyagi támogatásával.

10:00

06. 06. 

Tessék befáradni! – Kultúrműsor a VMK felújított épüle-

tének átadása alkalmából (Nyilvános rendezvény)
Helyszín: Városi Művelődési Központ – Színházterem 
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

17:00

06. 07 
– 09.

X. Eszterlánc – Országos Gyermek-néptáncfesztivál 

Helyszín: Városi Művelődési Központ, Szabadság tér
Szervező: Kultúralap n. sz.
Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Helyi partnerek: Fülek Város, Füleki Vármúzeum
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap anyagi támogatásával 
valósul meg.

06. 12. 

A Füleki Művészeti Alapiskola bemutatókoncertjei

Helyszín: Városi Művelődési Központ – Színházterem
Szervező: Füleki Művészeti Alapiskola
Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

9:00

11:00

06. 13. 

Mona Balett – nyilvános évadzáró előadás

Bemutatkozik a Füleki VMK balettcsoportja. Vendég: A 
Mona Deja-vu Táncstúdió balettcsoportja (Salgótarján)
Helyszín: Városi Művelődési Központ – Bálterem
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

16:30

06. 15 
– 16.

20. Füleki Várjátékok 

Helyszín: várudvar
Szervező: Füleki Vármúzeum

06. 19.

„A maffia Szlovákiában“

Dokumentumfilm-vetítés és beszélgetés Dr. Murín Gustávval 
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

16:30

06. 21.

Koncert mindenkinek

Helyszín: Szabadság tér
Szervező: Művészeti Alapiskola, Fülek
Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

15:00

06. 26.

UDVart Klub – A FOLT Művészeti Műhely alkotóműhelyei
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Társszervező: Füleki Vármúzeum

17:00

06. 29.

XI. „Nemzetközi melódiák szárnyain“ kórustalálkozó 

Helyszín: Városi Művelődési Központ – Bálterem
Szervező: Melódia Női Kar
Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

16:00

* A szervezők fenntartják a jogot  a helyszínek és időpontok megváltoztatásásra

Tudták, hogy...

1934. június 5-én tűz pusztított a remetehegyi erdőségben? Az esetről a  Prá-
gai Magyar Hírlap is tudósított: „Az elmúlt napokban kigyulladt a Cebrián-féle 
remetehegyi erdőség és a kivonult tűzoltóság csak a legnagyobb erőfeszítéssel 
tudta a tűz nagyobb kiterjedését megakadályozni. A kár jelentékeny. Füleken az 
elmúlt napokban leégett Strapko József lakóháza is. A tűz a nagy szélben vesze-
delmes méreteket öltött, de a tűzoltóság a lakosság segitségével nagy erőfeszítés-
sel idejében eloltotta a tüzet. A kár biztosítás révén megtérül.“

Cir bus Vladimír

Április végén zajlottak a Füleki 
Gimnáziumban a robotika vilá-

ga iránt érdeklődők részére rendezett 
egyre népszerűbb versenyek. A Robo-
Sum verseny hetedik és a RobotOlymp 
verseny ötödik évadát a szervezők idén 
egy új versenyággal, a RoboCrosszal 
bővítették. A vetélkedőket a gimná-
zium mellett működő In-Nova PT 
rendezi a helyi önkormányzat, a Besz-
tercebányai Megyei Önkormányzat és 
egyéb szponzorok támogatásával.

Mindhárom versenyen kéttagú di-
ákcsapatok által készített robotok mér-
ték össze képességeiket. A versenyzők 
zsolnai, besztercebányai, selmecbányai, 
kassai és rimaszombati általános isko-
lákból, középiskolákból és gimnáziu-
mokból érkeztek. Nem hiányoztak a 
füleki iskolák tanulói sem; a déli ha-
táron túlról – Kecskemétről és Debre-
cenből – is kapcsolódtak be versenyzők. 
Összesen 20 versenypáros érkezett 12 
iskolából. „A versenyt a robotika iránt 
érdeklődő diákoknak rendezzük, hogy 
összemérhessék képességeiket és krea-
tivitásukat versenytársaikkal” – mondta 
el Kerekes László, a PT elnöke. Ho-
gyan zajlik maga a verseny? „Ahogy már 
a  RoboSum megnevezés is utal rá, ebben 
a kategóriában a versenyzők által vezérelt 
robotok ringben mérkőznek meg, ahonnan 
az egyik robotnak ki kell szorítania a má-
sikat – mint a szumó birkózásnál. Ami a 
RobotOlympot illeti, a csapatokat és robot-
jaikat különböző kihívások elé állítjuk. Eb-
ben az évadban akadálypálya, célbadobás, 
kötélhúzás, útvesztő, illetve RoboCross tet-
te próbára a  versenyzőket“ – magyaráz-
ta az elnök. A Füleki Gimnáziumot a 
LARIMORES csapat képviselte – Gás-
pár András, Molnár Nikolas és Szacs-
ko Adrián váltották egymást –, amely 

Robotok vetélkedtek a Füleki Gimnáziumban

mindkét kategóriában 1. helyezést ért 
el.  

Eredmények

RoboCross kategória:
1. hely: SNP1 - Alapiskola, Sznf útja 
20., Besztercebánya

RobotOlymp kategória: 
1. hely: LARIMORES - Gymnázi-
um-Gimnázium Fülek
2. hely: ROBIPARI -  Szakkay József 
Szakközépiskola, Kassa
3. hely: WHITEROB - II. Koháry 
István Alapiskola, Fülek

RoboSum kategória:
1. hely: LARIMORES - Gymnázi-
um-Gimnázium Fülek
2. hely: SNP2 - Alapiskola, Trieda 
SNP 20., Besztercebánya
3. hely: NONAME - Szakkay József 
Szakközépiskola, Kassa

Cíferová Iveta

Ford.: zi és dp

FOTÓK: A Robosum FB oldal
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A Művészeti Alapiskola hagyomá-
nyosan bekapcsolódik az Ifjú Mű-

vészek Pódiuma verseny sorozatába, 
tanulói évente részt vesznek az egyes 
hangszereknek szánt fordulókon. Idén 
a részvételen kívül a Művészeti Alapis-
kola maga szervezte a 2019-es Ifjú 
Művészek Pódiuma (PMU) régiókon 
átnyúló döntőjét a vonósok számára. 
Ipolybalogtól Rőcéig 24 versenyző ju-
tott e fordulóba az előző körökből. A 
tanulók, tanítóik és korrepetítoraik, 
szüleik április 26-án már reggel meg-
töltötték az egész iskolát. Dr. Ardamica 
Zorán igazgató köszöntötte őket, a ver-
senynapot Dr. Fehér Péter, az önkor-
mányzat oktatási osztályának vezetője 
nyitotta meg. Délig a művésztanulók 5 
életkor szerinti kategóriában verseng-
tek, a zökkenőmentes lebonyolítást 
a helyi MAI tanítói végezték Gáspár 
Katalin igazgatóhelyettes „vezényle-

Ismét a Füleki Művészeti Alapiskolában az Ifjú Művészek Pódiuma
tével”. A szakmai értékelésre a diákok, 
majd külön az oktatók számára ebéd 
után került sor. A zsűri elnöke Ewald 
Danel volt, aki Bohdan Warchal nevét 
viselő pozsonyi Szlovák Kamarazene-
kar vezetője, a Szlovák Filharmónia 
első hegedűse és hangversenymestere, 
valamint a besztercebányai Művésze-
ti Akadémia oktatója, további tagjai: 
Eduard Tokár  és  Katarína Prokopová 
zenepedagógusok.

A tanulók sávos besorolásban ré-
szesültek, a zsűri döntött a Győztesek 
koncertjének (május 3. Kékkő Vára) 
résztvevőiről és a fődíj kiosztásáról. 
A díjakat a bírálók elnökével Visnyai 
Attila polgármester-helyettes adta át. 
A Füleki Művészeti Alapiskola tanuló-
inak eredményei:  1. kategória: Dorina 
Berenčíková bronz sáv, 2. kat. Ben-
jamin Horváth és Martin Slovák bronz 
sáv, 3. kat. Emma Bodzášiová bronz-

sáv. A további kategóriákban a fülekiek 
győztek: Barbara Botošová (4. kat) és 
Bartolomej Bogdán (5. kat.) aranysá-
vos minősítést szerzett. Bogdán fellép 
a kékkői zárókoncerten és ő nyerte el a 
PMU fődíját is. Ezekért az eredménye-
kért a felkészítő Bozó Alexander hege-
dűtanárt ugyancsak elismerés illeti. 

Május és június hónapokban zajlanak 

a felvételik a Füleki Művészeti Alapis-
kolába - amint az a helyezéseken és to-
vábbi eredményeken is látszik (ezekről 
az iskola a www.zusfilakovo.sk és FB 
oldalán, valamint szakonként rendsze-
rezve a Füleki Hírlap külön cikkeiben 
tudósít) - érdemes ide jelentkezni.

Az MAI közössége

I

mmár 10. alkalommal osztották ki a 

Comenius Emlékplakettet a Városi Pe-

dagógusnapon. Az idén átadásra kerülő 

két díj egyikét az Iskola utcai alapiskola 

matematika, kémia, régebben informa-

tika szakos tanára, Bábelová Magdaléna 

vehette át. Igaz, nem Füleken született, 

azonban élete kétharmadát itt töltötte, 

s  igazi otthonra és rokonlelkekre lelt vá-

rosunkban.

Hány éve dolgozik tanárként? Mit jelent 

az Ön számára a tanári hivatás? 

A tanári hivatás számomra gyer-
mekkori vágyam beteljesülése. Már 
kisgyerekként is a tanári pályáról 
álmodtam, minden tanáromat sze-
rettem. Az alapiskola elvégzése után 
egyértelmű volt számomra, hogy 
melyik középiskolában folytassam ta-
nulmányaimat. A gimnáziumot   szü-
lővárosomban, Nagytapolcsányban 
végeztem, majd a  besztercebányai Bél 
Mátyás Egyetemen tanultam tovább. 
Fülekre a férjem után jöttem, akivel az 
egyetemen ismerkedtünk meg. Később 
munkába léptem, s  már több mint 35 
éve tanítok iskolánkban. A  tanári 
munka számomra hivatás, óráim 
megtartásával munkám még nem 
fejeződik be. Állítólag népszerűtlen 
tantárgyakat oktatok: matematikát 
és kémiát; a kapcsolódó  szakkörökön 
viszont azt látom, hogy akadnak 
diákok, akik szeretik azokat. 
A  tananyagot játékosan kell átadni 
a  gyerekeknek, hogy érdeklődést 
váltsunk ki náluk. Úgy gondolom, 
hogy ez sikerül, hiszen minden évben 
akad több ügyes diákom is, akikkel 
különböző versenyekre és olimpiákra 
járunk. Eredményesen képviseljük 
iskolánkat a járási, esetenként kerületi 

fordulókon. Néhány évig programozói 
és informatikai köröket is vezettem, 
melyek iránt – tekintettel arra, hogy 
a technika korában élünk – igazán nagy 
volt az érdeklődés. Továbbra is tartok 
matematika-szakkört; a  testmozgást 
pedig a tekekör biztosítja. 

Ön aktív sportoló és a társadalmi élet 

egyéb területein is intenzív tevékeny-

séget fejt ki. Jut ideje az igényes tanári 

munka mellett szabadidős tevékenysé-

gekre?

Nagyon büszke vagyok arra, hogy a 
füleki diákok számára sikerült mega-
lapítanom a Márkus Miki Emléktorna 
címet viselő tekeversenyt. Jó barátom 
és kollégám volt az FTC tekecsapatá-
ban, melynek még mindig aktív tagja 
vagyok. Sajnos már néhány éve nincs 
köztünk, de mindig szívesen látogatta 
az ifjúsági versenyeket és edzéseket. A 
tekekörnek, s főképpen a versenynek 
köszönhetően sikerült jó hátteret te-
remtenünk a tekézéshez a gyermekek 
és az ifjúság számára. Nem sorolhatok 
fel mindenkit, mert senkit sem szeret-
nék megsérteni azzal, hogy kifelejtem; 
azt azonban elmondhatom, hogy vég-
telenül büszke vagyok rájuk – fiúkra, 
lányokra egyaránt –,  hiszen a kerületi 
mellett országos bajnokaink is vannak 
a serdülők között. Gallo Erik szemé-
lyében újdonsült világbajnokot tisztel-
hetünk, s ennek mérhetetlenül örülök. 
Ezúton szeretnék neki szívből gratulál-
ni kiemelkedő eredményéhez. 

Megemlítettük, hogy aktív tekéző, s pá-

lyafutása során nagyon szép eredmé-

nyeket ért el. Előkelő helyezést szerzett 

több kerületi és országos bajnokságon, 

sőt, tekeligában is játszik. Az idei ke-

rületi bajnokságon elért 1., valamint az 

országos szenior bajnokságon elért 4. 

helyezése is bizonyítják rátermettségét. 

Miért kedveli ezt a sportágat, illetve ho-

gyan került vele kapcsolatba?

A barátnőm révén ismertem meg, aki 
több mint 15 évvel ezelőtt magával vitt 
a füleki tekézőbe. Nagyon izgalmas-
nak találtam, kipróbáltam és egész jól 
ment. Ami pedig a legfontosabb, hogy 
fantasztikus családra leltem a csapat-
társaim személyében, akik mindig ösz-
szetartanak. Ez véleményem szerint az 
eredményeinken is tükröződik. Örülök 
az utóbbi években elért egyéni sikere-
imnek, a csapatom támogatása nélkül 
viszont nem tudtam volna mindezt 
véghezvinni. 

Marad ideje a  családjára, vagy társa-

sági életre ennyi tevékenység mellett? 

Milyen érzésekkel tölti el munkájának 

elismerése?

A  gyermekeim már felnőttek, rég 
kirepültek a  fészekből. Nagyon jó 
a  kapcsolatunk, s  nagy örömömre 
szolgál, hogy már kétszeres nagy-
mama vagyok. Szeretném még meg-
említeni a családot, melyre a  Mati-

„A Comenius Emlékplakett elnyerését közös elismerésnek tekintem“

cában leltem. A  Matica slovenská 
Házát már gyerekként is látogattam 
édesanyámmal Nagytapolcsányban. 
Füleken ez hiányzott. Nagyon örültem 
tehát, amikor a  90-es években „feléb-
redtek“ a Matica füleki és környékbeli 
tagjai, és megalakult a Matica slovens-
ká Háza. Egy ideig a  helyi szervezet 
elnöke voltam, jelenleg bizottsági tag 
vagyok. Szeretem a  rendezvényeinket, 
kiállításainkat, a  hagyományaink és 
a gyökereink tiszteletének ápolását. 
Az Emlékplakett nagy örömöt szer-
zett; de úgy gondolom, hogy azt 
azoknak a közösségeknek is kö-
szönhetem – legyen az az iskolá-
ban, a tekepályán, vagy a Matica 
slovenská Házában –, amelyeknek 
tagja vagyok, hisz támogatásuk és 
segítségük nélkül nem sikerült volna. 
Közös elismerésnek tekintem ezért 
az Emlékplakettet, és szeretném 
ismét megköszönni mindenkinek, 
aki hozzásegített. Kötelességemnek 
érzem, hogy amennyiben erőm és 
egészségem engedi, folytassam eddigi 
tevékenységemet. 

Cíferová Iveta, ford.: dszl

Bábelová Magdaléna diákjaival. FOTÓ: BM archívuma
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A Füleki Szakközépiskola már-
ciusban rendezte meg a „Fiatal 

Robotronik” (2019.03.12.), a „Fiatal 
Asztalos” (2019.03.22.) és a „Fiatal Gé-
pész” (2019.03.29.) versenyeket a helyi 
alapiskolák végzős diákjai számára. A 
résztvevők betekintést nyerhettek az 
iskola által kínált és oktatott tanulmá-
nyi, illetve szakmunkás szakokba. Az 
alapiskolák diákjai összemérték ere-
jüket mind elméleti, mind gyakorlati 
alapon. Minden alapiskolából kéttagú 
csapat érkezett, így a versenyeken négy 
alapiskola nyolc diákja versenyzett. A 
résztvevők helyezésük alapján értékes 
díjakat és oklevelet kaptak. 

A negyedik alkalommal megrende-
zésre került „Fiatal Robotronik” ver-
seny helyezettjei: 

Március – a politechnika hónapja a Füleki Szakközépiskolában
1. helyezés: II. Koháry István Alapis-
kola – Bella Szabolcs Péter és Kelemen 
Róbert, 
2. helyezés: Iskola Utcai Alapiskola – 
Zsoldos Damian és Gyűrűsi Ladislav,
3. helyezés: Papréti Alapiskola – Ko-
lenkáš Sebastián és Nagy Štefan,
4. helyezés: Mocsáry Lajos Alapiskola – 
Danyi Erik és Fazekas Lóránt.

Az első alkalommal megrendezett 
„Fiatal Asztalos” verseny eredményei:
1. helyezés: Iskola Utcai Alapiskola – 
Kökény Koloman és Luky Peter,
2. helyezés: Mocsáry Lajos Alapiskola – 
Danyi Dániel és Fazekas Lóránt,
3. helyezés: Papréti Alapiskola – Mihá-
lyiová Daniella és Nagy Štefan,
4. helyezés: II. Koháry István Alapisko-
la – Dani Dávid és Kelemen Dávid.

Az egyének versenyét Luky Peter 
nyerte az Iskola Utcai Alapiskolából, 
aki egy különleges gravírozással elké-
szített érmet vehetett át.

Az első alkalommal megrendezésre 
került „Fiatal Gépész” verseny díja-
zottjai:
1. helyezés: Iskola Utcai Alapiskola – 
Zsoldos Damian és Gyűrűsi Ladislav, 
2. helyezés: II. Koháry István Alapisko-
la – Botos Jozef és Mihály Brian,
3. helyezés: Papréti Alapiskola – Nagy 
Štefan és Kováč Adrian,
4. helyezés: Mocsáry Lajos Alapiskola – 
Danyi Dániel és Kaločai Dávid.

Az egyéni verseny legjobbja Zsol-

dos Damian volt, aki az Iskola Utcai 
Alapiskolát képviselte. Ő szintén egy 
különleges gravírozással elkészített 

érem boldog tulajdonosa lett.
Ezúton szeretnénk megköszönni 

mindenekelőtt az alapiskolák diákjai-
nak és pedagógusainak, hogy elfogad-
ták meghívásunkat és megtisztelték 
részvételükkel Szakközépiskolánkat.
Előre örülünk a jövő évi találkozásnak! 

Mihályiová Anikó

Koncertek, kreatív programok, be-
szélgetések, előadások és filmve-

títések várják az érdeklődőket az idei 
UDVart fesztiválon július 4-től 6-ig 
Füleken. A  magyaron kívül szlovák, 
cseh, roma, szír és okcitán származású 
vendége is lesz a háromnapos összmű-
vészeti rendezvénynek.

A Városi Honismereti Múzeum 
udvarán zenei programok, valamint 
irodalommal és kultúrával kapcsola-
tos beszélgetések váltják egymást. Az 
esti koncerteken hazai és nemzetközi 
előadók is színpadra lépnek – a  ma-
gyarországi PARNO GRASZT, va-
lamint a  FERENCZI GYÖRGY és az 

ELSŐ PESTI RACKÁK mellett a cseh 
FRAJARA PUTIKA és a  szlovák PE-

TER LIPA BAND zenél a fesztivál kö-
zönségének. Nem marad el a slam poe-
try sem, ezúttal a legnagyobbak: PION 

István, SIMON Márton és LABODA 

Róbert adják egymásnak a mikrofont. 
Bemutatjuk IZSÓ Zita Éjszakai földet 
érés, valamint SIMON Márton Ró-
kák esküvője című kötetét. KOVÁCS 

Attila iszlamológust a  füleki Ahmad 

ALI társaságában VASIK János fag-
gatja a  Közel-Kelet világáról. SZABÓ 

István és FIALA Ján gitár-vibrafon 
duója a  zenekedvelőknek kínál cseme-

UDVart fesztivál Füleken július 4–6-án
valósulnak meg. A  programot kiállítá-
sok, előadások, esti fényfestés, mászó-
fal, csocsó, könyv- és társasjáték-sátor 
gazdagítja, de gyerekprogramok is 
lesznek. Működik majd a  chill sátor 
a lazulni vágyóknak, az ínyencek pedig 
kézműves sörökkel olthatják szomju-
kat.

A  rendezvény szervezője a  Füleki 
Városi Művelődési Központ, társz-
szervezője a  Füleki Vármúzeum. Az 

UDVart 2019 s azon belül a FOLT Művé-

gét, csakúgy, mint KARDOS HOR-

VÁTH János, a  Kaukázus zenekar 
énekesének szerzői estje, vagy az ok-
citán zenész, a franciaországi Miquéu 
MONTANARO világzenei produk-
ciója. Ismét lesz esti mozi – a ČIARA 
című alkotás kerül vetítésre. A film 
forgatókönyvírója, a losonci szárma-
zású BALKO Peter is ellátogat a fesz-
tiválra, akivel MIKUŠ KOVÁCSOVÁ 

Klaudia beszélget majd. Első ízben 
jelenik meg az UDVart programjában 
színházi előadás – a  KUMŠT című 
produkcióban KASSAI Csongort is 
láthatja a közönség. Újdonság lesz az 
OPERABEAVATÓ is, melynek té-
mája: Mozart-duettek a szerelemről. 
DINYÉS Dániel a zongora mellől 
könnyed humorral mesél az operákról 

„olyanoknak, akik soha nem értették, 
mi a jó egy szerelmi hangosan ének-
lésben vagy épp egy félórás haldoklás-
ban“.  A duetteket KOLONITS Klára 
(szoprán) és ERDŐS Attila (bariton) 
adják elő.

A  FOLT Művészeti Műhelynek is 
köszönhetően újra lesznek works-
hopok, alkotóműhelyek és filmsarok, 
a  színházi előadás a  VI. Nemzetközi 
Színházi Fesztivál, az irodalmi prog-
ramok a LiteraTúra projekt keretében 

szeti Műhely, a VI. Nemzetközi Színházi 

Fesztivál és a LiteraTúra VI. programjai 

a  Kisebbségi Kulturális Alap támogatá-

sával valósulnak meg. A Zenés évszakok 

című alprogram támogatója a  Művé-

szeti Alap. A fesztivállal kapcsolatos in-

formációk folyamatosan kerülnek fel 

az UDVart hivatalos honlapjára: www.

udvartfestival.com, illetve Facebook-ol-

dalára: www.facebook.com/udvartfest/.

Illés Kósik Andrea
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Új köntösben a Füleki Cross 

Május első szombatján zajlott a Füleki Cross 12. év-
folyama, most először a város és az FTC PT kerék-
párszakosztályának vezetésével. Változott a pálya is. 
A futókat az esős idő sem riasztotta el; a versenyen 
mintegy 180-an vettek részt, közülük 90 gyermek. 
A közös, 13 km hosszú távot 52 résztvevő futotta 
le, az 5 kilométeres távval 27-en birkóztak meg. Az 
idei évfolyam győztese Vajs Roman lett a BB Trener 
csapatból 48 perc 12 másodperccel. A nők közül a ta-
valyi győztes, a salgótarjáni Behan Anikó bizonyult a 
legsikeresebbnek.

Közel fél évszázad után ismét orszá-

gos bajnokunk van birkózásban

A fiatalabb tanulók szlovákiai bajnokságán, amely 
május 11-én zajlott Rimaszombatban, városunkat és 
a Füleki Birkózó Klubot szabadstílusú birkózásban 
négy fiatal sportoló képviselte. Az egész Szlovákiából 
érkezett, összesen 20 klub színeiben versenyző 103 
résztvevő között nagyon jól szerepeltek. Az 57 kg 
alatti kategóriában Horváth Dávid szlovákiai bajnok 
lett. Az erős mezőnyben Jónás Marek (4. helyezett az 
52 kg alatti kategóriában), Balázs Krisztián (4. helye-

zett az 57 kg alatti kate góriában) és Balog Kristián (6. 
helyezett a 44 kg alatti kategóriában) is sikeresen sze-
repeltek. Csapatban a 7. helyezést érték el. 

Bajnoki címek özöne

Az erőemelők áprilisi, Losoncon megrendezett 
Nemzetközi Szlovák Bajnokságán mindhárom ver-
senyszámban (fekvenyomás, guggolás és felhúzás) 
képviseltette magát az FTC csapata is. A  tapasztalt 
versenyzőkből és újoncokból álló csapat nagy sikert 
aratott. Saját súlykategóriájában megvédte szlovák 
bajnoki címét Deme Krisztián, aki raw erőemelésben 
(támasztóruha nélkül) 417,5 kg-ot emelt. Raw fekve-
nyomásban is versenyzett, ahol szintén 1. helyezést 
ért el. Teljesítményével új nemzeti csúcsot állított 
fel. Kiválóan szerepeltek klubtársai, Šuhajová Silvia, 
Kaločai Norbert Dávid, Csaba Péter és Berky Ádám 
is, akik aranyérmet és bajnoki címet szereztek. Az ifi 
sportolók abszolút rangsorában Berky 77,5 kg teljesít-
ménnyel 3. lett. Péter Roland bronzéremmel, a klub-
vezető Sajko František pedig ezüstéremmel tért haza.

VILÁGBAJNOKUNK van!

A  szerény, csendes füleki fiú nagy meglepetést 
okozott a  tekevilágban. A  18 éves Gallo Erik

a  hazai bajnokságon elért kiváló eredményeinek 
köszönhetően bekerült az U18 válogatottba, április 

végén ifjúsági szlovák bajnok lett, vegyes gurításban 
ezüstérmes, 665 ledöntött bábuval személyes 
rekordot állított fel. Legnagyobb sikere azonban 
a  csehországi Rokycanyban megrendezett világbaj-
nokságon elért győzelme volt. Csapattársaival május 
12-én csapatversenyben bronzérmet szereztek, május 
15-én vegyes gurításban ezüstérmes lett. Ezt is felül-
múlva, egyéni versenyben aranyérmet és azzal járó
világbajnoki címet szerzett 631 ledöntött bábuval.
Gratulálunk neki!

Az áprilisi szlovák bajnokság eredményei:

Felnőttek: 
Flachbart Patrik – 3. helyezés egyéniben és 3. helyezés 
vegyes gurításban

Szenior férfiak (U50): 
Šimon Alexander – 1. helyezés, szlovák bajnok
Murín Dušan – 4. helyezés 

Szeniorok (U60):
Tőre Karol – 4. helyezés  

Szenior női szlovák bajnokság (U50):
Pastoráková Janka – 2. helyezés
Bábelová Magdaléna – 4. helyezés

Ifi szlovák bajnokság:
Gallo Erik – 1. helyezés, szlovák bajnok

Mihaliová Bianka – 13. helyezés, Mihali Daniel – 19. 
helyezés, Luky Peter – 29. helyezés

Az elért eredményekhez gratulálunk minden sportolónk-
nak!

ic, kmk

Mi újság a füleki sportban
Áttekintés a füleki sportélet utóbbi heteinek legfontosabb eseményeiről

FOTÓ: A Füleki Birkózó Klub FB oldala

FOTÓ: Flachbart Ladislav FB oldala

FOTÓ: A Füleki Cross FB oldala


