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Az FTC nyári táborában 
felmérték a reményteljes 
focisták erőnlétét. Szórakozás 
is akadt bőven.  8. oldal

Kis sportolók 
futballtábora

A kihelyezett kormányülésen 
130 ezer eurót hagytak jóvá 
Füleknek. Seprőgépet tervez-
nek venni  2. oldal

Újabb támogatás jön 
a kormánytól

Megkezdődött az új 
2019/2020-as tanév
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Szeptemberben ismét meg-
nyitották kapuikat az iskolák 
és óvodák. Az új tanév több 
változást is hozott.  6. oldal

Fülek lakosai a város három helyén új ruha- és 
cipőgyűjtő konténereket találhatnak. A Humana 
cég képviselői szeptember 12-én, csütörtökön, 
helyezték el azokat az Ifjúság utcában (a Filbyt 
előtt), a  Papréten (a Közhasznú Szolgáltatások 
előtt) és a  Sládkovič utcában (a Park utcai ke-
reszteződésben). Ennek köszönhetően a  lakosok 
újrahasznosíthatják a feleslegessé vált ruháikat és 
lábbelijeiket, amitől a város a kommunális hulla-
dék arányának csökkenését várja.

kmk,  ford.: fp

Új konténerek                                                                                                                                        

A  füleki futballisták megmutatták, mit tudnak. 
Szeptember 17-én, kedden, hazai pályán több 

mint három évtized múltán ismét első ligás csapat-
tal mérték össze az erejüket. A Slovnaft Cup har-
madik fordulójában csak tizenegyesekkel tudott 
győzni a dunaszerdahelyi DAC.

Kétezernél is több szurkoló, remek hangulat és 
kiváló teljesítmények. Ez jellemezte a füleki FTC és 
az első ligás dunaszerdahelyi DAC meccsét. Labda-
rúgóink kiválóan szerepeltek, egyenrangú partner-
ként játszották végig a mérkőzést, amely a rendes 
játékidőben gól nélküli döntetlennel zárult. A ven-
dégek győzelméről csak a  tizenegyesrúgások dön-
töttek, melyek során a vendégcsapat játékosai egy 
góllal többet lőttek be, s így a mérkőzés eredménye 
5:6 lett. Mindez azt követően alakult így, hogy a já-
tékvezető nem ismerte el a fülekiek rendes játéki-
dőben szerzett gólját, azzal, hogy az lesből született. 
A bíró döntése elégedetlenséget váltott ki a hazaiak 
körében. 

„Szerintem nem volt les, nyernünk kellett volna. Nem 
baj. Szeretném megköszönni minden játékosunknak, hogy 
nagy lelkesedéssel játszottak, számomra ma az FTC lett 
a  győztes. Köszönöm a  nézőknek is a  remek légkört, az 
ellenfélnek pedig kívánom, hogy nyerje meg a szlovák ku-
pát“ – mondta a meccs után Visnyai Attila, az FTC 
PT elnöke. 

„Nem láttam. Visszanézzük a felvételen, hogy valóban 
les volt-e“ – reagált a hazaiak kapitánya, Urbančok 
Erik. A mérkőzés az eredmény ellenére is nagy él-
ményt jelentett mind a  futballrajongók, mind a  já-
tékosok részére. „Nagyon örültünk ennek az ellenfélnek. 
Úgy gondolom, hogy szuper eredményt értünk el, csak 
a tizenegyesekért kár. Csak egy kis szerencsén múlott, és 
továbbjuthattunk volna“ – egészítette ki a csapatkapi-
tány. A hazai játékosok kiváló teljesítményét meg-
erősítette a DAC futballistája, Kružliak Dominik is. 

„A hazaiak megmutatták, hogy igazán színvonalas csapa-
tuk van. Meg kell dicsérnem őket, nagyon jó teljesítményt 
nyújtottak. Hálásak vagyunk a kiváló miliőért is. A szur-

Fociünnep Füleken

kolók fantasztikus légkört teremtettek, érezhető volt, hogy 
a mai nap ünnep a számukra“ – tette hozzá. 

Vegyes érzelmekkel értékelte a  meccset a  ha-
zaiak edzője, Bari Jenő, aki hosszú éveken át volt 
a szerdahelyi DAC játékosa, ahol most a fia játszik. 

„Elégedett vagyok a fiúk  mai teljesítményével. Ugyanak-
kor csalódott is, hogy ha már kihúztuk a tizenegyesrúgá-
sokig, nem tudtuk győzelemmel befejezni. Ennek ellenére 
a srácaim ma fantasztikusan játszottak“ – fejezte be.  
A  lelátóról és azon kívülről több mint kétezren 
szurkoltak a  csapatoknak. A  mérkőzés előkészü-
leteit komoly szervezői munka és biztonsági intéz-

kedések kísérték. A felkészülés során a város és az 
FTC vezetősége szorosan együttműködött a Loson-
ci Rendőrkapitánysággal, a városi rendőrökkel, a 
polgárőrséggel, háromszoros szervezői szolgálatot 
állítottak, és a biztonságra őrző-védő szolgálat is 
ügyelt. Az egészségügyi szolgálat is biztosítva volt, 
és a szervezők a város tehermentesítése céljából 
külön parkolókat is létrehoztak. Végül is a mér-
kőzés, az elvárásoknak megfelelően, probléma- és 
konfliktusmentesen, sőt baráti, mondhatnánk ün-
nepi hangulatban zajlott.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Fotók - kmk

A mérkőzés konfl iktusmentesen, ünnepi hangulatban zajlott. Fotók - Mikuš Jozef
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Rovat: Érdekel a véleményük 
Az „Érdekel a véleményük“ rovat teret biztosít a fü-

lekieknek, hogy elmondhassák nézetüket, észre-
vételeiket. Minden lapszámban új, a város lakosainak 
életével kapcsolatos témát vetünk fel a rovatban. A 
problematika rövid felvezetését követően körvona-
lazzuk kérdéseinket, melyekkel kapcsolatosan érde-
kelne a véleményük. Ez a rovat lehetővé teszi, hogy 
konstruktívan reagáljanak az önkormányzat dön-
téseire és a városban zajló történésekre, ugyanakkor 
útmutatásként is szolgálhat a kompetensek számára, 
hogy javítsanak a helyzeten, vagy megoldják az adott 
problémát. 
Az augusztusi hónap témája városunk kulturális 
kínálata volt. Olvasóinkat arról kérdeztük, hogy 
mennyire elégedettek a rendezvények egész évi 
kínálatával Füleken, illetve, hogy a jövőben milyen 
típusú rendezvényeket látnának szívesen váro-
sunkban. Vélhetőleg a fülekiek elégedettek, ugyan-
is kérdéseinkre nem érkezett válasz :)

A HÓNAP ÚJ TÉMÁJA: A KÖZTERÜLE-
TEK TISZTASÁGA
Évről évre kevesebb közmunkással rendelkezik a 
város. Ez a tény meglátszik a közterületek tiszta-
ságán is. Az önkormányzat seprőgép beszerzését 
tervezi, hogy ezzel tegye hatékonyabbá a közte-
rületek tisztán tartását.
AZ ÖN VÉLEMÉNYE: Elégedett a város 
tisztaságával? Ön is hozzájárul a tisztaság 
fenntartásához, törődik a környezetével? 
Csatlakozna a város takarítását célzó szer-
vezett akciókhoz, részt venne ilyen jellegű 
társadalmi munkában? Milyen további 
megoldásokat javasolna az önkormány-
zat számára a közterületek tisztaságának 
fenntartására?  
Válaszaikat és visszajelzéseiket október 15-ig 
várjuk elektronikusan a tlacove@filakovo.sk 
e-mail címre, üzenetben a közösségi hálón, a vá-
ros oldalán, hozzászólásban a kapcsolódó poszt 
alatt, postázva a Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
címre, illetve személyesen is leadhatják a városi 
hivatal iktatójában „Füleki Hírlap – A hónap té-
mája” megjelöléssel.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vulgarizmusokat, becs-
mérlő vagy ócsárló megnyilvánulásokat automatikusan 
töröljük. Csak a konstruktív kritikát és javaslatokat 
tartalmazó reagálásoknak adunk helyet. A szerkesz-
tőség fenntartja a jogot szükség esetén a hozzászólások 
nyelvtani korrekciójára vagy lerövidítésére. Reakciói-
kat a Füleki Hírlap következő számában közöljük.

Figyelem! 
A kommunális hulladékért járó illeték, vala-
mint az ingatlanadó 2. részletének befizetési 

határideje lejárt!            

Fülek Város értesíti az illetékfizetőket és in-
gatlanadó-fizetőket, hogy a kommunális 

hulladékért járó illeték, valamint az ingatlanadó 
2. részletének befizetési határideje már lejárt 
2019.8.31-én, illetve 2019.9.30-án. Mivel a ha-
táridők leteltek, kérjük azon illetékfizetőket és 
ingatlanadó-fizetőket, akik még nem tettek eleget 
a várossal szembeni fizetési kötelezettségüknek 
a szemétdíj, valamint az ingatlanadó terén, hogy 
azt minél előbb teljesítsék. Az illetékfizetők és 
adófizetők a kiszabott illetéket és adót készpénz-
ben kifizethetik munkanapokon a városi hivatal 
ügyfélfogadó irodájában vagy pedig banki átuta-
lással az illeték- és adógondnok számlájára

VH

A füleki önkéntes tűzoltók ismét ünnepelhettek. 
Azt követően, hogy a városnapok alatt új szer-

tárt adták át számukra, most már egy új gyorsbe-
avatkozó tűzoltóautónak is örvendezhetnek. Au-
gusztus 27-én a városháza előtti téren vehették át 
Denisa Saková belügyminisztertől.

Iveco Daily típusú gyorsbeavatkozó gépjármű-
vet több önkormányzat önkéntes tűzoltóinak is 
ajándékoztak a  belügyminisztérium projektjének 
keretein belül, amely az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap támogatásának köszönhetően valósul meg. 
A  füleki átadáson a  miniszternőn kívül részt vett 
Marián Saloň honvédelmi államtitkár, Vendelín 
Horváth, az SZK Önkéntes Tűzoltóságának főtit-
kára és Dušan Sľúka, az SZK  Tűzoltó- és Mentő-
testülete Besztercebányai Kerületi Igazgatóságának 
igazgatója is.

Önkéntes tűzoltóink soraiban nagy örömmel fo-
gadták az új jármű felőli hírt. „Eddig egy nagykapaci-
tású Tatra 148 típusú ciszternával rendelkeztünk, amely 
az erdőtüzek esetén használatos. Van egy 1800 literes 

Az új szertárba új gyorsbeavatkozó 
tűzoltóautó is került

víztartállyal szerelt Avia fecskendőnk is, melyet szintén 
örököltünk. A technikánk már nem éppen a legújabb, és 
gyakran kell hosszabb szervizelésnek alávetni, ezért az új 
Iveco Daily nagy segítségünkre lesz“  – mondta el a füle-
ki önkéntesek elnöke, Marian Mesiarik, hozzátéve, 
hogy a gyorsbeavatkozó jármű és az árvízvédelmi 
kocsi beszerzése, valamint az új székhely kialakítá-
sa által immár megfelelő körülményekkel és tech-
nikával rendelkeznek a sokrétű tevékenységükhöz.
Az Iveco kulcsait a tűzoltók egyenesen Saková bel-
ügyminiszternő kezéből vehették át. „Az önkéntes 
tűzoltók gyakran előbb vannak a tűzeset helyszínén, mint 
a hivatásosak, és a nehéz bevetések során gyakran tartják 
a hátukat. Nagy köszönet jár ezért nekik, mert önzetlenül 
teszik azt, és gyakran annak az időnek a rovására, melyet 
egyébként a  családjukkal tölthetnének“ – fogalmazott 
az önkéntes tűzoltókhoz címezve az ünnepségen a 
miniszternő. Programja során később ellátogatott 
az új tűzoltószertárba és a helyi rendőrőrsre is.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

A kormány 130 ezres támogatást hagyott jóvá a városnak
dolgozók száma. „Míg néhány évvel ezelőtt 400-an is 
végeztek foglalkoztatásösztönző tevékenységet, ma alig 
70-en vannak. Közülük egyesek bete get jelentenek, mások 
átképzésekre járnak. Valójában egy-egy napon átlagosan 
20 - 30 ember áll a rendelkezésünkre, ami nem elég. Saj-
nálatos módon ez nyomot hagy a város rendjén is“ ‒ in-
dokolta, hozzátéve, hogy a másik okot az új törvény 
adta, amely szerint a városnak kell biztosítania az ösz-
szes járdája téli karbantartását.

A piackutatást követően azonban azt feltételezik, 
hogy a közbeszerzés során végül is a jóváhagyott 
támogatás összegénél olcsóbban is megvásárolha-
tó lehet a seprőgép. „Ezért jelenleg részbeni célmódo-
sításért folyamodunk. A fennmaradó pénzt a felújított 
kultúrház színháztermének hang- és fénytechnikájára 
fordítandó összeg kipótlására akarnánk felhasználni“ ‒ 
fejezte be.  

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Fülek 130 ezer eurós támogatást kap a kormány-
tól. A juttatást a Bozitán tartott augusztusi ki-

helyezett kormányülésén hagyták jóvá. Az önkor-
mányzat a pénzt egy utcai seprőgép beszerzésére és 
a színháztechnika vételárának kipótlására tervezi 
felhasználni. 

Amint azt Agócs Attila polgármester elmondta, 
a város 130 ezer euró összegű céltámogatást kért 
a kormánytól egy multifunkciós utcai seprőgép 
megvásárlására Fülek Város Közhasznú Szolgálta-
tásai részére. „Főleg a járdákon tervezzük kihasználni. 
Nemcsak a szemetet és port képes összeseperni, hanem 
a tartozéka által képes a hozzá nem férhető helyeket is 
megtisztítani a fűtől, magasnyomású mosót tartalmaz, 
és porszívózni is tud. Kihasználnánk télen is hóseprésre 
és a járdák sózására“ ‒ magyarázta a polgármester. 
Szavai szerint a város azért döntött így, mert évről 
évre csökken a közterületek tisztaságát fenntar-
tó, foglalkoztatásösztönző tevékenységre besorolt 

Augusztus 27-én a városháza előtti téren adta át az új tűzoltóautót Denisa Saková belügyminiszter. Fotók - Schnelczer Zoltán
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A  „Képviselők a fülekiek szolgálatában“ rovatunk olyan 
felület, mely valamennyi városi képviselőnek   lehetősé-
get nyújt a bemutatkozásra. Mindegyiküknek ugyanazt 
a négy kérdést tesszük majd fel, válaszaikból pedig meg-
tudhatják, hogy a városatyák mit tettek eddig Önökért, 
mit sikerült átültetniük és milyen további terveik vannak. 
Arra is teret kapnak, hogy kendőzetlenül nyilatkozza-
nak a város jelenlegi törekvéseivel és önkormányzati poli-
tikájával kapcsolatban.

Tankina Jozef
Mióta tagja a képviselő-testületnek, és miért döntött 
az indulás mellett?
1998 óta vagyok a képviselő-testület tagja, s ha jól 
számolom, ez már a hatodik választási időszakom. 
A miértre a válaszom: akkor, negyvenévesen szeret-
tem volna szélesebb körben is kifejteni véleménye-
met, új gondolatokkal gazdagítani és befolyásolni 
városunk működését. Érdekelt az önkormányzati 
munka, s szerettem volna a részese lenni.

Mi mindent tett mostanáig a város, illetve saját kör-
zete lakosaiért?
Jó a kérdés, hiszen az önkormányzat lényegében 
egyenlő a polgárokkal. Mindig érdekeltek az em-
berek mindennapi problémái, meghallgattam a 
véleményüket függetlenül attól, hogy melyik vá-
lasztókörzetben éltek. Húszéves képviselői tevé-
kenységem alatt mindig támogattam a jó elgon-
dolásokat, projekteket, melyek a lakosok érdekét 
szolgálták, valamint részt vettem minden városi 
rendelet megalkotásában. Jelen voltam a nyug-
díjas otthont a várossal együtt felépítő nonprofit 
szervezet megalapításánál, s örömmel tölt el, hogy 
jelenleg itt dolgozhatok. Támogattam a lakásépí-
tést a szociálisan hátrányos helyzetűek számára, a 
bérlakások építését, vagy a fontos városi létesítmé-

nyek felújítását, eredeti állapotába való visszaállí-
tását – park, városi művelődési központ, múzeum 
és a könyvtár, iskolák, óvodák, labdarúgó-stadion, 
utcák, járdák javítása, a temetői közvilágítás – és 
sok más jó dolgot.

Mit kíván még tenni, elérni a lakosokért?

Képviselőként az egészségügyi és szociális ügyek 
bizottságának elnökeként dolgozom, de a múlt-
ban más bizottságok munkájában is részt vettem. 
Feladatunk a városvezetés munkájának elősegíté-
se és városunk lakosai életkörülményeinek jobbá 
tétele az egyes területeken. Sajnos az egészségügy 
területén nagyon korlátozottak a lehetőségeink. 
Bizottságunk tagjai a már említett nyugdíjas ott-
honon kívül részt vettek a város szociális fejlődé-
sével foglalkozó átfogó tervezet előkészítésében az 
egészségügyi szolgáltatások területén. Hosszú évek 
óta dolgozunk azon, hogy Fülek újra rendelkezzen 
röntgenállomással, valamint jelenleg már sürgőssé-
gi betegellátással is. Többször felhívtuk a figyelmet 
arra, hogy milyen szakrendelőkre lenne szükség, s a 
jövőben is támogatni kívánom a városvezetés min-
den olyan igyekezetét, amely pozitív változást ered-
ményezhet ezen a területen. Igyekszünk felhívni a 
figyelmet a szociálisan hátrányos helyzetű családok 
gondjaira, mint az iskolakerülés, drogproblémák, 
szipuzó gyerekek és hasonlók. Több megbeszélést 
szerveztünk a szociális szférában működő intéz-
mények, szervezetek bevonásával, mint például a 
Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal, szociális 
terepmunkások, közösségi központ, közbiztonsá-
gi szervek, valamint rendszeresen részt veszünk a 
nyugdíjas rendezvényeken is. A továbbiakban is 
támogatni kívánom a városvezetés találkozóit a 
különböző kor- és szociális csoportokhoz tartozó 
polgárokkal, az iskolakerülő gyerekek szüleivel, 

Rovat
Képviselők a fülekiek szolgálatában

Tankina Jozef. FOTÓ - Schnelczer Zoltán

valamint a nyugdíjasok felvilágosítását a rossz 
minőségű termékeket forgalmazó házaló kereske-
delemben rejlő veszélyekkel és hasonló dolgokkal 
kapcsolatban.

Mit változtatna a város jelenlegi politikáján?
Úgy vélem, a városvezetés jelenlegi politikája és 
céljai jó irányba haladnak. Városunk láthatóan 
épül, szépül, s ezen nem változtatnék. Nekünk, 
képviselőknek az a feladatunk, hogy pozitív ha-
tással legyünk a lakosságra, a választóinkra, hogy 
az eddig elért eredményinket megóvhassuk, s még 
jobban figyeljünk a környezetünkre. Az én ál-
mom és vágyam, hogy tartalmas életet élhessünk 
egy szép, tiszta, problémáktól mentes városban, 
ez azonban csak mindnyájunk közös erejével, 
odafigyeléssel érhető el. További munkám során 
igyekszem támogatni a városvezetés és a képvi-
selők minél gyakoribb találkozásait városunk pol-
gáraival.

ic, ford.: dszl

Változik az ügyfélfogadási rend
Fülek Város értesíti a polgárokat és a városi hivatal ügyfeleit, hogy 
2019.9.4-től módosul a Füleki Városi Hivatal és a hivatal ügyfélfogadó 
irodájának ügyfélfogadási rendje:

Ügyfélfogadás a városi hivatalban:
hétfő – csütörtök: 7:30-11:30 / 12:30-16:00

péntek: 7:30-11:30
Ügyfélfogadás az ügyfélfogadó irodában:

hétfő – csütörtök: 7:30 - 16:00 
péntek: 7:30-11:30

Tudta, hogy...
…1931. október 11-én megalakult Füleken a  várva várt „Fülek és Térsége 
Rádióklub“? A  füleki székhelyű klub feladatául tűzte ki a  rádiózás széleskö-
rű népszerűsítését a lakosság körében, valamint a klubtagság támogatását. El-
nökévé Hulita Vilmost, a „Sfinx“ gyár igazgatóját választották, első alelnöke a 
postahivatal vezetője, Schlesinger Rudolf lett, második alelnöke a „Sfinx“ gyár 
mérnöke, Kertész Sándor, titkára Šafčák Mikuláš, vasúti tisztviselő, pénztárosa 
pedig Freytag Edmund, műszaki tisztviselő.  
A bizottság tagjai: Tary Ľudevit, Kóša Salvátor atya, Gömöri Zoltán, Rubinstein 
Ľudevit és Roth Vojtech.

Cirbus Vladimír, ford.: kp

Támogatási kérelmek benyújtása
A Füleki Városi Hivatal ezúton értesíti a harmadik 
szektor civil szervezeteit, hogy a 2020-as költség-
vetést érintő támogatási kérelmek benyújtási ha-
tárideje 2019. 10. 31. A támogatások odaítéléséről 
a kérelmezőket legkésőbb 2019. 12. 31-ig tájékoz-
tatják. A kérelmezőket figyelmeztetjük, hogy – a 
346/2018 számú törvényi rendelkezés értelmében, 
amely kötelezővé teszi a civil nonprofit szervezetek 
nyilvántartásba vételét – Fülek Város nem nyújthat 
költségvetési támogatást azon szervezet számára, 
amely teljes mértékben nem teljesíti a törvény által 
előírt kötelességeket. A kérelmezők jogait és köte-
lezettségeit a 6/2019-es számú önkormányzati ren-
delet tartalmazza, amely elérhető a város honlapján 
www.fiľakovo.sk.

VH

Csütörtökön, szeptember 19-én délután a város-
vezetés lakossági fórumot tartott a városi hiva-

tal üléstermében. Városunk lakosainak lehetőségük 
nyílt kérdéseket feltenni a  város képviselőinek, el-
mondani az ötleteiket, betekintést nyerni a  város-
vezetés további terveibe. A fórumon azonban a vá-
rosvezetésen és képviselőkön kívül alig maroknyi 
ember vett részt. Részletesebben ismertették a már 
megkezdett beruházási projekteket, megvitatták az 
utak és a járdák javításának további lehetőségeit, 
a város tisztaságát, de szóba került a  szomszédok 
közötti torzsalkodás is. A  városvezetés elkötele-
zett a nyitott tájékoztatás politikája mellett, s ezért 
tervei között szerepel további lakossági fórumok 

Lakossági fórumot tartott a városvezetés

szervezése, ahol transzparens módon kíván számot 
adni munkájáról. Szeretnének hagyományt terem-
teni a lakossági fórumokból, s remélik, idővel meg-
nő irántuk az érdeklődés is.

kmk, ford.: dszl

A lakossági fórum résztvevői. Fotó - kmk
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A tehetséggondozás terén elért sikereiért 
és kiemelkedő tanári munkásságáért 

az utóbbi években sorra kapja a díjakat. 
2015-ben a Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Szövetségének díját vehette át a tehet-
ségek felkarolásáért, 2016-ban Fülek Vá-
ros Comenius Emlékplakettel tüntette ki 
az oktatás területén kifejtett eredményes 
munkájáért, az idén pedig két elismerés-
ben is részesült – a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetségének Bonis Bona dí-
ját kapta meg, s a városatyák érdemesnek 
tartották Fülek Város Díjára is, melyet 
augusztusban vehetett át. Dr. Tomolya 
Róbert, matematika-informatika szakos 
gimnáziumi tanárral beszélgettünk

A díjakon végigtekintve a tehetséggon-
dozás, tehetségsegítés központi szere-
pet tölt be a pedagógiai munkádban. 
Hogyan csinálod ezt a gyakorlatban?
A szakköri munka az egyik legmeg-
felelőbb formája a tehetséggondo-
zásnak, hisz ott tudjuk elmélyíteni a 
tananyagot, és a versenyekre való fel-
készítés is ott zajlik. Hazai és nemzet-
közi versenyekbe egyaránt bekapcso-
lódunk, és dobogós helyeken végzünk 
a Felvidéki Magyar Matematikaver-
senyen, a Nemzetközi Magyar Ma-
tematikaversenyen, az Informati-
ka- és matematikaolimpia kerületi 
és országos fordulóin, a Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyen vagy a Zenit 
programozói versenyen. Elindult a 
szakköri munka egy olyan formája 
is, amikor fizikailag nem vagyunk 
egy teremben a diákokkal. A Virtuá-
lis Programozó Szakkör Dél-Szlová-
kia alapiskolás tanulóit célozza meg, 
hogy kedvet kapjanak a programo-
zás folytatására a középiskolában is. 
Elsősorban a környék, illetve Közép- 
és Kelet-Szlovákia magyar iskoláit 
szólítottuk meg, de olyan sikere lett, 
hogy Nyugat-Szlovákiából is jelent-
keztek. Hetente egyszer, egy konkrét 
időpontban két órára közös virtuális 
térben működünk együtt a diákokkal. 
Az idén harmadszor indul a szak-
körnek ez a formája, melyben nagy 
segítségemre van volt diákom, Both 
Tamás, aki már egyetemi hallgató. Ez 
a tehetséggondozó programok egyik 
fajtája. A középiskolások a Talentum 
Digitális Mánia projektbe kapcso-
lódhatnak be idén is, mely digitális, 
matematikai és elektrotechnikai 
kompetenciáikat erősíti. Nagy előre-
haladást lehet elérni a tehetséggon-
dozó táborokban is, hisz ott a diákok 
egy hét alatt koncentráltan kapják az 
információkat. Informatikai és prog-
ramozói ismereteket mélyítünk el, de 
a programból nem hiányzik a sport, 
a túrázás sem. Mindezek mellett a 
Füleki Gimnáziumban is rendezünk 
országos és nemzetközi versenyeket. 
Az Infoprog szervezését már negyed 
évszázada a feladatomnak tekintem, 
mely a magyar középiskolák országos, 

A 2019-es városi díjak– Tomolya Róbert

A díjátadóról. FOTÓ - Schnelczer Zoltán

valamint Kárpát-medencei versenye 
is, 4 ország diákjai vesznek részt raj-
ta. A több mint egy évtizede elindí-
tott Természettudományi Triatlont 
szintén a gyermekemnek tekintem, 
a feladatsorok összeállításában ma 
is részt veszek. Az alapiskolások szá-
mára harmadszor rendezzük meg az 
AlgoritMánia versenyt, melyben a 
középiskolások tehetséggondozása is 
megjelenik: a feladatalkotásban már 
ők is részt vesznek.
Az általad alapított és vezetett Talen-
tum Tehetségpont Fülek, mely a közép-
iskolások informatikai tehetséggondo-
zását tűzte ki célul, kiváló minősítést 
ért el. Az eddigi eredményeidhez a szó 
szerint vett tanári munkán kívül – azt 
gondolom – egyéb aktivitások is kelle-
nek.
A tehetségsegítéshez sokszor az anya-
giakat is elő kell teremteni, ez pro-
jektírással, pályázással, elszámolás-
sal jár. Elengedhetetlen a szervezeti 
háttér, ezért jött létre a Talentum. A 
tehetségpont létrehozása viszont még 
nem elég. Ha a kiváló minősítésre 
pályázunk, három évente akkreditál-
tatni kell a szervezetet, mely során 
komoly feltételeknek kell megfelel-
nünk. A Füleki Tehetségpontnak ez 
már többször sikerült. Több szakmai 
szervezetben is tag vagyok (Salgótar-
ján–Fülek Térségi Tehetségsegítő Ta-
nács, Informatika-Számítástechnika 
Tanárok Egyesülete, Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsége), illetve 
igyekszem minél több intézménnyel 
együttműködni (Comenius Pedagógi-
ai Intézet, Budapesti Gazdasági Egye-
tem, Interindustria Tudásközpont 
Alapítvány), s ebbe beletartoznak az 
alapiskolák is. Díjat is létrehoztunk 
a Füleki Gimnáziumban. A Talen-
tum Díjjal minden évben a legsike-
resebb diákokat tüntetjük ki. Igyek-
szem folyamatosan megfelelni az új 
kihívásoknak, ezért is foglalkozom 
tananyagfejlesztéssel: tesztfeladatok, 
projektmunkák készítésén dolgozom, 
képességfejlesztő és ismeretátadó 
programokat fejlesztek. Ilyen példá-
ul a GeoGebra is, mely a mai fiatal 
generációnak vizuálisan izgalmasabb 
formában közvetíti a tananyagot.
Egyszer egy interjúban azt mondtad 
a pedagógusi munkával kapcsolatban, 

hogy nem elég jól csinálni, amit csiná-
lunk, jó dolgokat is kell csinálni. Ehhez 
hozzáteszem, a „jót s jól” csak attól 
várható el, aki maga is kiemelkedő a 
szakmájában, ahogy ezt a neked ítélt 
Bonis Bona díj is jelenti (latin köz-
mondásból ered: „Jótól jót tanulni” – a 
szerk. megjegyzése). Szerinted mitől le-
het jó egy tanár?
A folyamatos önképzés elengedhetet-
len, hisz csak így lehet lépést tartani 
a fejlődéssel. Ez minden tantárgyra 
érvényes. Mindig elmondom, hogy 
a matematika száz évente, de az in-
formatika száz naponta változik. Egy 
informatikusnak mindig naprakész-
nek kell lennie, s gyorsan tudnia kell 
váltani. A matematikában viszont az 
a nagy kihívás, hogy a régi tananya-
got is át tudjuk adni a fiataloknak 
Ez csak új módszerekkel fog menni, 
melyek kialakítása a mi feladatunk. 
Rendszeresen publikálok szakmai la-
pokban, felnőttképzési tanfolyamo-
kat vezetek, egyetemen is oktattam 
már, s megszereztem a PhD. foko-
zatot. Szívesen járok szakmai kon-
ferenciákra, nemcsak mint résztvevő, 
hanem előadóként is bemutatom 
egy-egy fejlesztésemet. Legújabban 
a Webináriumokra kaptam rá. Ezek 
szemináriumok, melyeken otthonról, 
az interneten keresztül vehetek részt. 

Ilyenkor több országból is bejelentke-
zünk, hozzá is szólhatunk a témához, 
sőt közös ötletek is születnek. Most 
épp a Programozói nap című orszá-
gos projekt nemzetközivé tételén öt-
letelünk a Webináriumon megismert 
kollégákkal.
Az eddig elmondottak is mutatják, a 
pedagógiai munkásságod széleskörű, 
de azon kívül is sok egyébbel foglalko-
zol. Mit gondolsz általában a pedagó-
gusok társadalmi szerepvállalásáról, a 
civil szervezetekben, közéletben való 
részvételéről?
Kapcsolatoknak lenniük kell, hisz 
minden hálózatokban működik. 
Ezért is vállaltam a munkát nem ki-
fejezetten a szakmámhoz kapcsolódó 
szervezetekben is, mint a Rákóczi 
Szövetség vagy korábban a Pázmány 
Péter Alap, ezért is ápolok jó viszonyt 
az Észak-Magyarországért Alapít-
vánnyal vagy az InfoTér Egyesülettel. 
A helyi közélettől sem zárkóztam el, 
nyolc évig voltam városi képviselő 
és tanácstag, s négy évig vezettem az 
oktatásügyi bizottságot. Szabadidőm-
ben korábban rádióamatőr voltam, 
ma inkább szakmai dolgokkal foglal-
kozom. Az biztos, hogy nyitott szem-
mel kell járni, és nyitottnak kell lenni.

Illés Kósik Andrea

Jótól jót tanulni

A Város Díjának átadásán. Fotó -  Schnelczer Zoltán

2016-ban Fülek Város Comenius Emlékplakettel tüntette ki. Fotó - VMK A Bonis Bona díjjal. Fotó - TR archívuma 
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Évente két alkalommal (tavasszal és ősszel – mindig szombaton) gyűjtésre jogosult kereskedelmi társa-
ság – DETOX kft. veszélyes hulladékok mobilis gyűjtését végzi a városban. Mindenkinek lehetősége 

lesz biztonságosan megszabadulni a következő veszélyes anyagoktól: akkumulátorok, nikkel - kadmium 
elemek, szavatosság utáni festékek, gyógyszerek és permetszerek, elhasznált motorolajak, romlott étolajak 
és zsírok, sérült higanyos hőmérők, vegyi anyagok maradékai, vegyileg szennyezett textíliák, fénycsövek. 
A mobilis gyűjtésre nyolc kijelölt gyűjtőhelyen kerül sor, ahol a gyűjtőkocsi 20-30 percet tartózkodik.

A gyűjtés időpontja: 2019. október 26. (szombat)

Veszélyes hulladékok mobilis gyűjtése

Információ:  VPS Fiľakovo: tel.: 047 / 333 71 40
             Detox, s.r.o.:  tel.: 048 / 471 25 25

A következő gyűjtés időpontja: 
2020 tavasza

Utca Megállóhely elhelyezése Időpont

Malom u. 65 A Malom és Szőlőhegy utcák 
kereszteződésénél (Urbánka)

8.30 - 9.00

Paprét 3 A VPS telephelye (volt Zväzarm) előtt 9.05 - 9.35

Nálepka sz. u.13 A Pepita vendéglő előtt 9.40 -10.00

Szövetkezeti u. A Szövetkezeti és Virág utcák 
kereszteződésénél

10.30 -10.50

Május 1. u. 50 A Filbyt épülete előtt a Május 1. utcában 10.55 -11.15

Jánošík u. A Kalaj és Jánošík utcák 
kereszteződésénél

11.20 -11.50

Štúr u. A Vajanský és Štúr utcák kereszteződésénél (a garázsok-
nál)

12.20 -12.50

Sládkovič u. A Sládkovič és Park utcák 
kereszteződésénél

12.55 -13.30

Fülek Város két óvoda, négy általános iskola, 
valamint egy művészeti alapiskola fenntartója. 

Szeptember 2-tól a két óvodát 17 osztályban ösz-
szesen 316 gyermek látogatja (ami 15 gyermekkel 
több, mint tavaly). A legkisebbekre összességében 
34 óvónő vigyáz. 

A két szlovák tannyelvű általános iskolában 540 
diák kezdte meg a tanévet, ebből 58 elsős. 27 osz-
tályban együttvéve 39 pedagógus, 9 nevelőnő és 
pedagógiai asszisztens oktat. 

A két magyar tannyelvű általános iskolát 878 
diák látogatja 46 osztályban, ebből 89 elsős és – a 
Mocsáry Lajos Alapiskolában induló osztályban – 
8 nulladik évfolyamos. Az oktatást és a szabadidős 
foglalkozásokat 79 tanár, valamint 10 nevelő és 
pedagógiai asszisztens biztosítja.

A művészeti alapiskola diákjainak létszámáról 
(mivel lapzártakor még az utólagos beiratkozás 
zajlott), az iskolák finanszírozásáról, valamint az 
ún. ingyenes ebédekről lapunk következő számá-
ban olvashatnak .

Cíferová Iveta, ford.: dszl

Megkezdődött az új tanév

A Nefelejcs nonprofit szervezet idén, szeptember 
18-án, szerdán már tizedik alkalommal vett 

részt a  besztercebányai Önkéntes Központ által 
rendezett Önkéntesség Hete elnevezésű rendez-
vénysorozatban. Az intézménybe immár hagyo-
mányosan ellátogattak a füleki gimnázium diákjai, 
a  nyugdíjasklub hölgytagjai, civil önkéntesek, kli-
enseink hozzátartozói, az önkormányzat mellett 
működő egészségügyi és szociális ügyek bizott-
ságának tagjai, majd munkaidő után a  nyugdíjas 
otthon dolgozói is.  Az önkéntesek bekapcsolódtak 
az ügyes kezek kör munkájába, őszi motívumokkal 
díszítették a faliújságot, asztaliteniszeztek és egyéb 
társasjátékokat játszottak az otthon lakóival. Egye-
sek a konyhán segédkeztek a zöldség és burgonya 
tisztításban, mások a  mozgásképteleneknek nyúj-
tottak segítséget a  szobákon. A  gimnázium fiú ta-
nulói és a szociális bizottság tagjai a külső tereket 
tisztították meg. Összegyűjtötték és eltakarították 
a  lehullott faleveleket. A  rendezvényen összesen 
71 személy vett részt. Ezúton szeretnénk a lakóink 
nevében őszinte köszönetet mondani az önkénte-
seknek, hogy bekapcsolódtak a kezdeményezésbe, s 
munkájukkal segítették, jelenlétükkel kellemesebbé 
tették ezt a szép őszi napot.  

Benčíková Beáta, szociális munkás
ford.: dszl

Önkéntesek tették kelle-
messé az idősek napját

Kreatív írás műhelyt tartott szeptember 17-én a 
II. Koháry István Alapiskolában Lackfi János 

a  Városi Művelődési Központ szervezésében. A 
József Attila- és Prima Primissima-díjas író, költő 
a 8-9. osztályos diákokból álló csoportnak megmu-
tatta, hogy az írás szórakoztató, hogy a nyelv anya-
gát gyurmázni lehet. A diákok a költő vezetésével 
hamar ráhangolódtak a  közös versírásra, s   egyre 
bátrabban ötleteltek. A  jó hangulatban telt foglal-
kozás eredményeképpen izgalmas szövegek szület-
tek, s  a diákok megtapasztalhatták, hogy az iroda-
lom nem valami szörnyű, kötelező büntetés, hanem 
lehet játék, humor és jókedv forrása is.
Lackfi János rendszeresen tanít kreatív írást egyete-
mi hallgatóknak, illetve tanfolyam, műhelymunka 
formájában a nyilvánosság számára is. Az alkotó-
nak több mint ötven saját könyve  jelent meg,  va-

Lackfi  János tartott foglalkozást diákok-
nak a FOLT Művészeti Műhely keretében 

lamint harmincöt műfordításkötete  kétszáznál is 
több írótól.  Műveit tizenöt nyelvre fordították le. 
Az ismert költő, író foglalkozása a FOLT Művészeti 
Műhely keretében valósult meg, a Kisebbségi Kul-
turális Alap támogatásával. A VMK mellett négy éve 
működő összművészeti műhely workshopok, alko-
tóműhelyek formájában dolgozik. Elsősorban a kö-
zépiskolás vagy végzős alapiskolás diákokat célozza 
meg programjaival, ezért rendszeresen visz foglal-
kozásokat a helyi iskolákba. Eddig filmes, slam 
poetry és kreatív írás műhelyekben dolgozhattak 
a diákok. A FOLT alkotóműhelyei (kreatív írás és 
slam műhely, fényképész-, kézműves, építész-, ko-
vács- és festőműhely, zenei, ütőhangszeres vagy 
capoeira workshop) minden évben jelen vannak a 
júliusi UDVart fesztivál programkínálatában is.

Illés Kósik Andrea, VMK

A diákok a költő vezetésével hamar ráhangolódtak a közös versírásra. Fotó - VMK

Fotó - Nefelejcs 
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Intézményünk a gyermeklétszámot 
tekintve országos viszonylatban is 

a szerencsés alapiskolák közé tarto-
zik, mivel az idén 62 kisdiák kezdhet-
te meg a tanulmányait iskolánk falai 
között. Az oktatás 575 diákkal indult 
el, 27 osztályban, azon belül is 12 alsó 
és 15 felső tagozatos osztályteremben, 
valamint öt napközis, alsó tagozatos 
csoportban, 149 kisdiákkal. A nagy 
diáklétszámnak köszönhetően az ok-
tatói-nevelői munkát 54 pedagógus 
és 4 asszisztens látja el. 

A Daxner utcai óvoda felújítása mi-
att az óvodások is nálunk kaptak he-
lyet, hasonlóan a tavalyi évhez, ami-
kor a Štúr utcai óvodások ideiglenes 
elhelyezését biztosítottuk. 

A tanév rögtön a civil kezde-
ményezésként létrejött Cseregye-
rek – rozumieme.si szlovák-magyar 
diákcsereprogram tavalyi sikeres 
megismétlésével indult, amelynek 
keretében két-két cserediák ismerheti 
meg kölcsönösen egymás iskolai kö-
zösségét, szokásait, s gyakorolhatja 
a másik nyelvét. Az idén is folytat-
juk tehetséggondozó programunkat, 
amelyben három alsó tagozatos és 
két felső tagozatos csoport is részt 
vesz. Iskolánk tervei között szerepel 
a már klasszikus, nagy múltra vissza-
tekintő szakkörök indítása (Szede-
rinke Néptánccsoport, modern tánc, 
kézimunka, robotikaszakkör stb.), 
illetve a hagyományos tudásszint- és 
készségmérő matematikai-logikai 
versenyeken (Pitagoriász, Zrínyi Ilo-
na Matematikaverseny, Sudoku, Al-
goritmánia, Teremészettudományi 
Triatlon stb.) és a nyelvi versenyeken 
(Olvasási verseny, Szépíróverseny, 
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó 
Verseny, Szép magyar beszéd, Ipo-
lyi Arnold Népmesemondó Verseny, 
Katedra nyelvi és irodalmi verseny, 
Cogito esszéíró versenypályázat, A 
magyar kultúra napjára megrende-
zett vers- és prózamondó rendezvény, 
Poznaj slovenskú reč, valamint kü-
lönféle idegen nyelvi vetélkedőkön) 
való részvétel.

Az elkövetkezendő hónapokban 
az egészség védelmére, valamint az 
egészséges táplálkozásra is fel sze-
retnénk hívni a gyermekek figyelmét 

Tanévkezdés és tervek 
a kohárysoknál

„egészségnapok” megrendezésével. 
Sportversenyeken való részvételünk-
kel igyekszünk fejleszteni diákja-
ink testi-lelki fejlődését és erőnlétét 
(úszótanfolyam, sítanfolyam, atlétika, 
labdarúgás, kézilabda-, kosárlabda- 
és floorballversenyek, erdei iskola és 
diáktáborok), hagyományos, ünnepi 
megemlékezésekkel (aradi vértanúk 
napja, március 15., a költészet napja) 
és közösségformáló népszokásokkal 
(adventi gyertyagyújtás, Mikulás- és 
Luca-nap, tökfaragás) pedig tovább-
ra is törrekszünk a megfelelő érték-
rend kialakítására gyermekeinkben. 
Mindezekbe a programokba az isko-
la diákjaiból álló gyermekénekkar is 
bekapcsolódik. 

Az idei tanév tervei között szerepel 
néhány jól ismert rendezvényünk ju-
bileumi megrendezése is: idén kerül 
sor a XX. Suli-bulira, iskolánk méltán 
népszerű iskolai báljára. A tanév vége 
felé, a tervek szerint június hónapban 
kerül sor a szintén jubileumát ünnep-
lő X. Családi napra, amely, a számok-
ból ítélve, évről évre részvételi rekor-
dokat dönt, és ez alatt a tíz év alatt a 
legnagyobb ilyen típusú rendezvény-
nyé nőtte ki magát a Losonci járás 
hasonló családi rendezvényei között.
Hagyományteremtő szándékkal az 
idén is méltóképpen kívánunk meg-
emlékezni iskolánk névadójáról, II. 
Koháry István grófról, Fülek várának 
egykori kapitányáról és hősies védő-
jéről. Március hónap folyamán az ún. 
Koháry-hét alkalmával szeretnénk 
diákjainkkal közösen megemlékez-
ni e híres-neves mecénásról, életéről 
és munkásságáról szóló előadás-so-
rozattal, ügyességi vetélkedőkkel 
fűszerezve azt. Iskolánk célja a Pol-
gármesteri Kupa újbóli megvédése 
és megtartása is.  Az idei tanév tervei 
között szerepel különféle tanulmányi 
és egyéb ismeretszerző kirándulás 
megvalósítása, valamint a környék 
kulturális és természeti szépségeinek 
megismertetése iskolánk diákjaival.

A kölcsönös együttműködés jegyé-
ben igyekszünk munkánkkal és tevé-
kenységünkkel az idén is megszolgál-
ni a város és a környék bizalmát.

Dányi László, tanár 

A nyári szünidő gyorsan elröppent. 
Sokaknak tűnhet úgy, mintha 

csupán pár hete gyülekeztünk volna 
a Mocsáry Lajos Alapiskola udvarán, 
éppen a tanévzáró ünnepség végett, a 
jól megérdemelt pihenésre, kikapcso-
lódásra várva. A nyári szünidő azon-
ban gyorsan elszállt! Az új iskolai év-
ben 18 osztályban 262 csillogó szemű 
gyermek kezdi meg tanulmányait. 

Az idén két első, illetve egy nulladik 
osztállyal, valamint – nagy örömünk-
re – plusz egy osztállyal indul az új is-
kolai tanév, és a gyermekek számára 
három iskolai klubot biztosítottunk. 
A 2019/2020-as tanévet Kotlár Ildi-
kó, megbízott igazgatónő, valamint 
városunk polgármestere, dr. Agócs 
Attila nyitották meg. A tanulók több-
sége tudja, hogy ebben az iskolában 
megértés, odafigyelés, törődés vár 
rájuk. Az iskola erős tanári gárdája 
szilárd támasz a gyerekek számá-
ra. A többségében roma származású 
diákoknak segítenek a továbbtanu-
lásra való felkészülésben, valamint a 
munkaerőpiacon való sikeres elhe-
lyezkedésben. Ezen célokat szolgálja 
az iskolán folyó inkluzív oktatási 
program. A programon 13-16 éves 
diákok vehetnek részt. Elsajátíthatják 
a barkácsolással, főzéssel, varrással, 
továbbá a gyermekgondozással kap-
csolatos teendőket. Az inkluzív okta-
tás a nyári szünidő alatt sem szüne-
telt, ugyanis a gyerekek érdeklődéssel 
és örömmel sütöttek-főztek a meleg 
hónapokban is. A programon kívül 
az iskola szakkörei lehetőséget nyúj-
tanak a különféle tantárgyak, sportok 

mélyebb megismeréséhez. A diákok 
különböző versenyeken vettek részt, 
sikeres eredményekkel gazdagodva.  
Tehetségük nem egyszer visszaigazo-
lást kapott különböző helyi, regionális 
és országos versenyeken. 

A nebulók igyekeznek hasznosan 
és aktívan eltölteni a szabadidejüket. 
Immár kiváló eredményekkel büsz-
kélkedhetünk a birkózás és súlyeme-
lés terén is. Az iskola nagy hangsúlyt 
fektet a népi hagyományok ápolásá-
ra. A Mocsáry Lajos Alapiskola ad 
otthont a Hallottad-e hírét…? elne-
vezésű regionális népdalversenynek. 
A megmérettetést a palóc kultúra, a 
palóc népdalok népszerűsítéséért, 
megszerettetéséért indítottuk el évek-
kel ezelőtt. A rendezvény az iskola, 
valamint a PRO SCHOLA NOSTRA 
polgári társulás szervezésében való-
sul meg. A versenyen az iskola dalos 
pacsirtái is szép eredményekkel büsz-
kélkedhetnek.

A nyári szünidő ugyan gyorsan 
elröppent, de reméljük az új tanév is 
sikerekkel teli lesz. A diákok meg-
újult erővel merülhetnek majd el az 
egyes tantárgyak nyújtotta rejtelmek 
világában. Bízunk benne, hogy a szü-
lőkben igazi segítőtársakat találunk, 
a pedagógustársakkal pedig jó csa-
patmunkát végzünk majd. A közös 
munkához mélységes emberszeretet-
re, bizalomra és tehetségre van szük-
ség, mivel csak így tudunk megfelelni 
annak a feladatnak, amit úgy hívunk: 
pedagógusi hivatás.

Kotlár Ildikó, 
az iskola megbízott igazgatónője  

Több osztállyal indul a Mocsáry 
Lajos Alapiskola

Olyan ez az óvoda, 
mint egy mese-palota,

csupa dal, csupa vers, csupa játék.

A nyár végén, szeptember  2-án a 
Štúr Utcai Óvoda is újra kinyi-

totta kapuit, és a szépen felújított  ter-
meiben örömmel fogadta a kis és na-
gyobb óvodás gyermekeket. A  júliusi 
hónapban az óvoda még üzemelt, és 
az óvónénik a  város két óvodájából 
érkező 100 gyermek részére érdekes 
szezonális tevékenységeket készítet-
tek. Augusztusban, amikor az óvoda 
működése szünetelt, az épületben 
takarítási munkák folytak, újrakere-
tezték az egyik homokozót, az óvo-
da bejáratában pótolták a  hiányzó 
korlátot és elkezdődött az udvar re-
konstrukció utáni rendbetétele.
Szeptemberben az óvodába 154  
gyermek lépett be, és ezzel a  férőhe-
lyek száma betelt. Az új iskolaévben 
a  minden napi nevelő-oktató tevé-
kenység mellett az  óvónénik a  már 

HÍV AZ ÓVODA! ismert és jól bevált rendezvényeket és 
akciókat is betervezték. Az iskolakez-
dés előtti gyermekek csoportjában új 
érdekesség lesz a  technikai nevelés 
alapjainak a  bevezetése. Az érintett 
csoport  óvodapedagógusai részt vet-
tek a  „Technikai óvoda“ elnevezésű 
projekt részeként megvalósított to-
vábbképzésen, mely a  „Játékos tech-
nika az óvodában“ nevet kapta, és 
megvalósítója a  pozsonyi székhelyű 
Állami Pedagógiai Intézet volt. A pro-
jekt magában foglalja gyermekek 
technikai alapképességeinek a  fej-
lesztését, a  technikai tevékenységek 
iránti érdeklődésük növelését. To-
vábbi új rendezvényként az óvodai 

„Matematikai olimpiász“ megszerve-
zését tervezzük.
Ebben az iskolaévben is sok alkotó-
munkával teli nap vár ránk és remél-
jük, hogy közösségünknek sikerül 
megvalósítania az eltervezett rendez-
vényeket.

Kecskemétiová Helena, 
az óvoda igazgatónője
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2019 októberében

11. 29-ig

A „30 éves a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet“ c. ki-
állítás   
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervezők: Szlovák Koztársaság Állami Természetvé-
delme, Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet Igazgatóság

10. 04.
Generációk találkozója   
 Helyszín: Fülekpüspöki kultúrház 
Szervező: Nyugdíjas Egyesület – Füleki Helyi Szervezet

15:00

10. 05.

X. Borvirág Fesztivál
Szüreti felvonulás (Szabadság Tér)
Borkóstoló (Pincesor)
Bál (Kállay borozó)
Szervezők: A Csemadok Füleki Alapszervezete, a Pince-
sor PT és a Iuvenis Neogradiensis PT
Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

14:00

19:00

10. 06.  

Megemlékezés az aradi vértanúkról  
Helyszín: Hősök tere
Szervezők: Koháry PT, Csemadok Füleki Alapszervezet
Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

12:00

10. 10.

VI. LiteraTúra
Nyeretlen – könyvbemutató 
Vendég: Juhász Katalin, költő
Moderátor: Zsélyi Katalin
Helyszín: Városi Művelődési Központ 
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

16:30

10. 12.
II.  ,, DALOLJ, MÍG ÉLSZ!“ nemzetközi  kórustalálkozó
Helyszín: Fülekpüspöki kultúrház
Szervező: PRO KULTÚRA Füleki Férfikar

16:30

10. 19.

Népdalszeminárium – A népzenekultúra megőrzése 
Kultúrműsorral egybekötött szakmai szeminárium
Helyszín: Városi Művelődési Központ 
Szervezők: Spolok hudobného folklóru (Pozsony), Fülek 
Város, Füleki Városi Művelődési Központ
Társszervező: Nógrádi Művelődési Központ (Losonc)

09:30

10. 24.
Jubilánsok köszöntése
Helyszín: Városi Hivatal – Nagy ülésterem
Szervezők: Fülek Város, Polgári Ügyekért Felelős Testület

14:00
15:00

10. 24.

VI. LiteraTúra 
Kik vagytok ti? – irodalmi beszélgetés
Vendég: Háy János, író
Moderátor: Veiszer Alinda
Helyszín: Városi Művelődési Központ 
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

16:30

10. 25. 
Galambos Attila – előadás az iskolai erőszakról
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár   
Szervező: Füleki Vármúzeum

10. 26.
Jubilánsok ünnepsége
Helyszín: II. Koháry I. Alapiskola – ebédlő 
Szervező: Füleki Nyugdíjasklub

15:00

* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

Tanévkezdés a Füleki Daxner Utcai Óvodában

Az óvoda póthelyszíneken (a városban működő általános iskolák által biz-
tosított tantermekben) kezdte meg működését az új 2019–2020-as tanév-

ben.  Erre a rendkívüli intézkedésre az óvoda épületének külső felújítása miatt 
került sor. Fülek Város mint az óvoda fenntartója a rekonstrukcióra irányu-
ló sikeres projekt elindítása miatt 2019. augusztus 20-i hatállyal elrendelte az 
óvoda építkezési területté nyilvánítását és bezárását az építkezési munkálatok 
befejezéséig. A 157 óvodás oktatását és étkeztetését a 4 alapiskola együttműkö-
désével és hatékony segítségével sikerült bebiztosítani.

A fenntartó utasításai alapján az óvoda igazgatója, Mgr. Danica Vargová 
értesítette az illetékes regionális közegészségügyi hatóságot és a Besztercebá-
nyai kerület oktatási tanszékének módszertani osztályát a szervezési változá-
sokról. Továbbá tájékoztatta a fenntartót a gyermekek, a pedagógusok és a 
további dolgozók elhelyezéséről, melyek a következőképpen valósultak meg: 
Iskola Utcai Alapiskola – 19 gyermek, II. Koháry István Alapiskola – 60 gyer-
mek, Papréti Alapiskola – 56 gyermek, Mocsáry Lajos Alapiskola – 22 gyermek. 
Összesen 157 gyermek. A technikai személyzet elhelyezése a következő módon 
valósult meg: Iskola Utcai Alapiskola – 1 szakácsnő,  1 pedellus, II. Koháry Ist-
ván Alapiskola – főszakács, 1 szakácsnő, 1 takarítónő, Papréti Alapiskola – An-
talová Emese konyhavezetőnő, 1 szakácsnő, 1 takarító-mosónő, Mocsáry Lajos 
Alapiskola – 1 szakácsnő, 1 takarítónő. 

A gyermekek törvényes képviselőit rendkívüli szülői értekezleten tájékoztat-
tuk az óvoda üzemeltetésének módosított feltételeiről, melyet tudomásul vettek 
és elfogadták a gyermekek pótóvodai elhelyezését a 17 pedagógussal együtt. A 
pótló tantermeket az óvodások igényeit figyelembe véve megfelelő bútorokkal, 
asztalokkal, székekkel, fekhelyekkel, játékokkal és segédeszközökkel rendeztük 
be. Az iskolai étkezdékben is helyet kaptak az óvodai asztalok, székek, tányé-
rok, evőeszközök, csészék. Az óvodai étkezde raktárkészletét a Štúr utcai óvo-
dában működő étkezde vette át. 

Hálásan köszönjük a nagylelkű segítségnyújtást az iskolák igazgatóinak és a 
Közhasznú Szolgáltatások (VPS) vezetőségének a költöztetés megvalósításáért 
és lebonyolításáért, amivel a zökkenőmentes óvodai tanévkezdésünkhöz nyúj-
tottak hatékony támogatást.

A gyermekek, a szülők és a kollégák már lassan megszokják az új körülmé-
nyeket, mindenki kíváncsian várja, milyen lesz az óvoda új arculata az átfogó 
rekonstrukciót követően, melyet az óvoda fenntartójának, Fülek Városának 
köszönhetően valósítanak meg a csemeték, szülők és intézményünk alkalma-
zottainak nagy örömére.

 Danica Vargová, az óvoda igazgatónője 

Tisztelt szülők, kedves gyerekek!
A Kis Rakonca Gyermek Néptáncegyüttes sok szeretettel vár minden táncolni 
vágyó 9-12 éves korú fiatalt. Próbák hétfőnként, 14:45-től 17 óráig, a Papréti 
Alapiskola próbatermében (a Városi Művelődési Központ színháztermének 
felújítása után a VMK-ban). Tagsági díj nincs. Jelentkezni még október elején 
lehet, a próba előtt.
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Az idény alatt, az FTC kerékpárosainak kö-
szönhetően, Fülek város képviseltette ma-

gát a Szlovák Kupa minden fordulójában a he-
gyikerékpárosok maratonversenyén, de a többi 
hegyikerékpáros és útiversenyen, valamint más 
sportágakban is.  Šimon Marian már január-
ban megkezdte a szezont, amikor Stupavában 
184 kerékpárosból a 22. helyen végzett, s a ka-
tegóriájában a 8., Ádám Tomáš pedig a 36. lett.
A februári Biela Stopa SNP sífutó rendezvényen 
a füleki FTC-t Földeš František képviselte, aki 
szombaton a 25 km-es szabad stílusú versenyen  
(58. hely), valamint vasárnap a 30 km-es klasszikus 
stílusú versenyen is részt vett (30. hely). A hétvégén 
több mint 950 versenyző haladt át a célvonalon.
Áprilistól szeptemberig az úti és hegyikerékpáros 
maratonok zajlanak. Rendszeresen több ezres láto-
gatottságnak örvendnek a többfordulós kupaverse-
nyek: a Škoda Bike Open Tour és a MOUNTAIN 
BIKE SPIRIT TOUR. Ebben az évben Matúška 
Marek már az első fordulóban a harmadik lett, és 5 
verseny után az összetettben a hatodik helyen vég-
zett, Šimon Marian a 16. helyen zárt.

A 6 körből álló Škoda Bike Open Tour ered-
ményei 5 kör után:
Férfiak 19-39:  13. Šimon Marian 4808.86 pont, 
46. Matúška Marek 3500.60 p., 49. Ujpál Marek 
3443.64 p., 60. Cibuľa Marek 3200.31 p., 166. Ádám 

Tomáš 1714.18 p., Férfiak 40-49: 38. Bálint Gabriel 
2998.95 p., 48. Híves Ján 2629.93 p.

A lenagyobb távolságot egy versenyen Cibuľa 
Marek teljesítette a 24 órás úti maratonon, ahol a 
474 km a 17. helyre volt elég számára. A legnagyobb 
távolságot a 24 órás hegyikerékpár-maratonon 
Šimon Marian és Cetlová Diana (Energia FTC) 
teljesítették, a 420 km a 2. hely elnyerését jelentette 
nekik. A leghosszabb krosszfutási távot a 20 km-es 
660 szintkülönbségű divínyi versenyen Illés Zoltán 
teljesítette, a férfiak 40 év feletti kategóriában a 8. 
helyen végzett.

Szlovákia összes maratonversenye közül a 
leghosszabb és a legnehezebb  a HORAL Krejzi 
hegyikerékpár-futama, amelynek 134 km-ét 
és 4500 szintméterét Šimon Marian 8 és fél 
óra alatt teljesítette, és a 33. helyezést érte el.
Az FTC legfiatalabb és középtávú pályán a 
leggyorsabb versenyzői közé tartozik Uj-
pál Marek, aki a szezonban már a 19-39 éves 
kategóriában rajtolt. A Skoda Bike Open Tour ku-
pájában a férfiak legerősebb mezőnyében a 49. he-
lyen áll, Losoncon pedig a negyedik helyen végzett.
Az legtöbb dobogós győzelmet Simon Marian 
szerezte meg, ő lett az első Losoncon és a 74+8 km-
es kombinációban Stupavában, a második a 24 órás 
maratonversenyen és Liptovská Lúžná-i kerék-
pár-maratonversenyen, s a harmadik a stupavai 76 

km-es távon és a Spišských 333 Extreme 111 km-es 
versenyén.

A legtávolabbi versenyre hárman 580 km-t utaz-
tak Ausztriába, ahol 12 ország 540 versenyzője 
mérte össze erejét. A 74 km-s pályán a 21.,a  23. és 
a 45. helyezést érték el. Az év legőrültebb versenyen 
kívüli teljesítményét Cibuľa Marek hozta, aki ápri-
lis 18-án 6-szor ment fel a Cseres-hegység legma-
gasabb hegyére, a Karancsra. 103 km-t tekert le 8 
és fél óra alatt 3370 m szintkülönbséget teljesítve.

Többen közülünk jobban teljesítenénk, ha az 
edzőink nemcsak a GPS-alkalmazások lennének. 
Kedvenc útvonalaink a hegygerinces túrák Rát-
ka körül és a Medves, Karancs, Bucsony hegyek 
környékén. Egyre többen útikerékpárokkal is 
edzünk, mert az aszfaltutak állapota javult az ösz-
szes környező járásban. Közkedveltek a Salgótar-
ján–Litke, Cered–Salgótarján, Poltár–Rimaszom-
bat, Losonc–Polichnó útovanalak.
Az FTC színeit az idényben a következő kerék-
párosok képviselték: Ujpál Marek, Bálint Gab-
riel, Híves Ján, Krpeľan Števo, Cibuľa Marek, 
Ferencz Adrián, Matúška Marek, Šimon Mari-
an, Illéš Zoltán, Ádám Tomáš és Földeš František.
Köszönjük Fülek Város és az FTC PT támogatását, 
és kívánunk a hírlap olvasóinak és a többi sport-
ágban vetélkedő kollégánknak minden jót és sok 
sikert!

Illéš Zoltán

Az FTC kerékpárosai az ötödik szezonjukat zárják

2019. 8. 13 -16. között zajlott Füleken a IV. FTC 
nyári focitábor, melyen 49 gyermek vett részt 

nemcsak Fülekről, hanem a környező falvakból 
(Ragyolc, Csákányháza, Perse, Galsa, Terbeléd, 
Nagydaróc, Bozita), sőt még Dunaszerdahelyről is. 
Az edzések főleg a labdarúgó mozgások játékos for-
mában való fejlesztésére irányultak. 

Az első nap reggel 9:30 órától 12:00 óráig a füleki 
FTC pályáján edzettünk, mely során a gyerekek a 
labdavezetést, labdakezelést, helyzetfelismerést és 
a kétlábas focizást gyakorolhatták. A finom ebéd 
után a II. Koháry István Alapiskola adott helyet a 
vízi attrakcióknak (aquazorbing, medence), ugráló-
várnak, körhintának, élő csocsónak, majd felfrissü-
lésként vattacukrot ehettek a gyerekek. Uzsonnára 
minden nap gyümölcsöt kaptak, ezzel pótolva a 
napi energiacsökkenést. 

Mivel másnap az időjárás nem igazán kedvezett 
nekünk, a Papréti, ill. a II. Koháry István Alapisko-
la tornatermében folytak az edzések úgy délelőtt, 
mint délután. Pihenésképpen ebéd után  pingpon-
gozással és csocsózással gazdagítottuk a programot, 
majd ellátogattunk a helyi tekeklubba, ahol a gyere-
kek ezt a sportágat is kipróbálhatták.

A harmadik napon az edzések a technikai kész-
ségek, a cselek begyakorlására és fejlesztésére 
irányultak. Az ebédet Csákányházán, a Bázsán 
vendéglőben fogyasztottuk el, majd a Pacek- lovas-
tanyára indultunk, ahol a gyerkőcök az erdőben 
egy akadálypályán mérhették fel erejüket és bátor-
ságukat, majd íjászat, ill. középkori fegyverbemu-
tató következett. A napot egy környezetvédelmi 
témájú túrával és csapatépítő játékokkal zártuk.

A negyedik napi edzés után mászófalon próbál-
hatták ki tehetségüket a kis focisták, s nagy meg-
tiszteltetés volt számunkra, hogy körünkben üdvö-
zölhettük a freestyle foci csúcstartóját, a budapesti 
Szabados Ádámot és társait, Mag Marcellt, Nagy 
Kristófot és Hubay Dominikot, akik a bemutatójuk 
után néhány trükköt is megtanítottak a fiúknak. 
Ezután tombolahúzás következett, melyen értékes 
díjak találtak gazdára: focimezek, különböző se-
gédeszközök, ill. focimeccsre szóló utalvány. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a szülők is részt vettek 
a délutáni edzésen, majd egy barátságon mérkőzé-
sen küzdöttek meg gyermekeikkel. A nagy sikerű 
meccs után a tábor ünnepélyes kiértékelése követ-
kezett, minden résztvevő kapott egy FTC-trikót, 
oklevelet, matricás focialbumot és egyéb apróságo-
kat.

IV. FTC nyári focitábor Az egész hét családias légkörben zajlott, ahol a 
kemény munka mellett a szórakozás, móka sem 
hiányzott. A gyerekek rengeteg élménnyel, ta-
pasztalattal gazdagodtak, új barátokat szereztek, s 
mozgással, új sportágak kipróbálásával tölthették 
idejüket. 

Szeretnénk köszönetet mondani Besztercebánya 
Megye Önkormányzatának az anyagi támoga-
tásért, melyből a kiadások egy részét fedezhettük. 
Továbbá köszönjük a szülők támogatását – Van-
kó Henriett segítségét, az edzők odaadó munkáját 
(Mgr. Nagy Gabriel, Lazsík Štefan, Sáfrány Péter, 
Pauk Csaba, Žilík Mirko, Čaba Kristián, Libiak 
Miro), valamint az FTC Fülek, Fülek Város,  a he-
lyi vállalkozók (Gól étterem, Victory étterem, Be-
bek étterem, Tankina papírüzlet, SAFI – Sáfrány 
Péter, Falcon sport, www.brest.sk, www.realtherm.
sk, Bázsán vendégház&Pacek-lovastanya), az Aszta-
litenisz és tekeszakosztály, Berta Attila, Mede Sándor, 
Mag Róbert, Czupper Katika és focicsaládunk to-
vábbi tagjainak a támogatását.

A  gyerekeknek sok sikert kívánunk a  sport és 
egyéb tevékenységeik területén egyaránt. A jövő 
évben ismét találkozunk.

 Gáspár Sebastián, 
 az FTC ificsapatának vezetője


