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Folytatjuk környékünk 
érdekes turisztikai látvá-
nyosságait bemutató kedvenc 
rovatunkat.       8. oldal

A tájvédelmi körzet 
érdekességei

Az új irodák stratégiai doku-
mentumokkal és invesztíciós 
projektekkel segítik a közsé-
geket.    2. oldal

A város félmilliós 
projektet indított el

Nyitott parkok és 
kertek hétvégéje

I N G Y E N E S E N
T E R J E S Z T V E
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Városunk először kapcsoló-
dott be a gyermekeknek és 
felnőtteknek szóló rendez-
vénysorozatba.    4. oldal

A papréti lakótelep, a Daxner Utcai Óvoda, 
de a tágabb környéken élő gyerekek és 

szüleik is okkal örülnek. Június 24-én, csütör-
tökön, a város vezetősége átadta az új játszó-
teret. 

Ahogyan a város polgármestere, Agócs Atti-
la informált, a  lakótelepi játszótér építésének 
gondolata nem volt új. A  végleges döntés 2 
évvel ezelőtt született meg a Fullánkocska el-
nevezésű verseny szavazása után, ahol Fülek 
nem nyerte meg az új játszóteret, de a város 
lakosai és a  helyi vállalkozók kitartóan foly-
tatták tovább a  harcot a  szavazás utolsó pil-
lanatáig. „Bár a  játszóteret nem nyertük meg, de 
tudtuk, hogy nagy az igény iránta, ezért úgy dön-
töttünk, hogy igyekszünk más utat találni“ – nyi-
latkozta a polgármester.

Megkeresték ezért a  Veolia alapítványt és 
a  Közép-szlovákiai Vízműveket, amely már 
a  múltban is hozzájárult a  városi park ját-
szóterének felújításához. „Ismét sikerült meg-
egyeznünk, és 10 ezer euró értékben ajándékoztak 
nekünk játszótéri elemeket, amit ezúton is köszö-
nünk“- amihez a polgármester még hozzáfűzte, 
hogy a következő majdnem 10 ezer eurót a vá-
ros biztosította terepmunkálatokra, kerítésre, 
biztonsági kamerarendszer felszerelésére és 
a  köztéri világítás javítására. A  munkafolya-
matok nagy részét a Közhasznú Szolgáltatások 
szervezetének alkalmazottai végezték el.

A Papréten átadták az új játszóteret

A város polgármestere szerint az új játszótér 
eredetileg a  lakótelep előtt lévő régi játszótér 
helyére került volna. „Nyilvános lakossági fórum 
keretein belül kértük ki a helyi lakosok véleményét, 
és végül megegyeztünk, hogy a játszóteret a lakóte-
lep épülete mögé építjük, és az épület előtti részen 
új parkolóhelyeket létesítünk és felújítjuk a  zöldö-
vezetet. A játszóteret így nemcsak a lakótelepen élő 
gyerekek használhatják, hanem a lakótelep mellett 
lévő óvodát látogató gyerekek is, akik számára kis 
belépő kaput alakítottunk ki.“ 

Az elmúlt öt évben ez a harmadik játszótér 

a városban, amelyet felújítottunk vagy újon-
nan kiépítettünk. Az első komplex felújításon 
átesett közkedvelt játszótér a  Május 1. utcá-
ban található a Filbyt mellett, ezt követte a vá-
rosi park elavult játszótere. „A közeljövőben új 
játékelemeket helyezünk el a Mini ZOO területén. 
A Sládkovič utca és a Vasúti utca közötti blokk fel-
újítási terveivel is foglalkozunk, melynek keretén 
belül fel akarjuk újítani az ottani játszóteret is“ – 
fejezte be a polgármester.

Mikuš Kovácsová Klaudia
Ford.: sd

Balról Tóth Tibor, Vargová Danica és Agócs Attila. Fotók - kmk
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A füleki és a losonctamási önkormány-
zat most induló közös projektjének 

célja a  közigazgatás hatékonyabbá tétele 
Nógrádban. A  kísérleti projekt június 17-én, 
csütörtökön vette kezdetét a Füleki Városi Hi-
vatalban, ahol bemutatták a Losonci járásban 
dolgozó polgármesterek számára, valamint 
megnyitották a projektirodát.

A Hatékony Közigazgatás operációs prog-
ramnak köszönhetően a  két önkormányzat 
összesen csaknem félmillió euró értékű tá-
mogatást kapott. Két projektiroda létesült. 
Az egyik a Füleki Városi Hivatalban, a másik 
pedig a Losonctamási Községháza épületében 
található. Az összesen kilenc szakember szol-
gáltatásait az elkövetkezendő 30 hónap alatt 
57 község önkormányzata veheti igénybe. 

Fülek Város polgármestere, Agócs Atti-
la tájékoztatása szerint, a projekt három fő 
irányvonalat jelöl meg. Az első a módszer-
tani kézikönyvek és anyagok elkészítése a 
járás önkormányzatai számára az építés-
ügyi és oktatási törvény, valamint a szociá-
lis ügyek és az idegenforgalom területén. A 
tevékenységek következő témaköre az új 
stratégiai dokumentumok készítése, valamint 
a már meglévők aktualizálása, mint például 
községi- és városfejlesztési programok, vagy 
területrendezési tervek. „Nemsokára új progra-
mozási időszak veszi kezdetét az uniós támogatások 
lehívására, amelyben az előzőekhez képest sokkal 
nagyobb hangsúlyt fektetnek az egyes projekteken 
belüli integrációra. A lényeg tehát az, hogy meg-
tanítsuk együttműködni önkormányzatainkat 
a közös cél elérésének érdekében,“ részletezte a 
polgármester, s hozzátette, hogy a pozitív 
változás már régiónkban is észlelhető. „Járá-
sunk északi részén azt tapasztaltuk, hogy az ön-
kormányzatok igyekeznek összhangban lenni és 
közösen átgondolni területrendezési terveiket. Ez 
nagy előrelépést jelent, mivel ez idáig a támogatások 
megszerzésénél és a stratégiai dokumentumok készí-

tésénél mindenki önmagáért harcolt,“ magyarázta 
Agócs.

Az irodák harmadik tevékenységi területe a 
községek konkrét beruházási pályázatainak 
kidolgozásához szükséges segítség és tanács-
adás. „Tapasztalataink alapján, a községek aktívab-
ban részt szeretnének venni az uniós támogatások 
lehívásában, ezek elkészítése azonban adminiszt-
ratív szempontból igényes, amire többnyire nincs 
szabad munkaerő-kapacitásuk. Reméljük, hogy 
hasznos segítség leszünk, ami végeredményben az 
egész régió fejlődését segíti,“ nyilatkozta a  füle-
ki projektiroda munkatársa, Kovács Tímea. 
Hozzátette, hogy előnyben részesítik majd 
azon projekteket, amelyek több község közös 
kezdeményezése által jönnek létre és a járás 
fejlődésére  nagyobb hatással lesznek. A  szer-
vezők példaként több, szomszédos község csa-
tornahálózatának kiépítéséről szóló projekt 
kidolgozását említették meg. 

Az irodák az önkormányzatok számára in-
gyenes segítségnyújtást terveznek. „Minden a 
körülményeken és a konkrét projektek igényességén 
múlik majd. A hatékonyságra, valamint az egyes 
községek közötti együttműködésre fektetjük a fő 

Füleken és Losonctamásiban félmillió euró értékű projekt indult

hangsúlyt. Amennyiben az egyes projektek csupán 
egy község fejlesztésére összpontosítanának, fenn-
állna a személyzeti kapacitás gyors kimerítésének 
veszélye,“ tette hozzá a polgármester. 

A járás déli része a füleki irodához tartozik 
majd, az északit pedig a losonctamási iroda se-
gíti. „Községünk partnere és tagja a Javor, valamint 
a Nógrádi Váralja (Novohradské podzámčie, pozn. 
prekl.) Losonc környékén ténykedő mikrorégiónak 
is, ezáltal jól ismerjük az egyes önkormányzatokat 
és problémáikat. Nagyon örülünk, hogy éppen min-
ket választottak a projekt partnereként,“ mondta 
Mičuda Ján, Losonctamási polgármestere.   

A projekt hivatalos megnyitója a Füleki Vá-
rosi Hivatalban került megrendezésre, ahol 
bemutatták a meghívott polgármesterek szá-
mára . A többi községvezetőt már előzetesen 
tájékoztatták az irodák kínálatáról. „Túl va-
gyunk az első tárgyalásokon, a községek koordiná-
cióján a kötelező óvodalátogatás, valamint a Helyi 
Polgárőrség Program (MOPS, pozn. prekl.) projek-
tek folytatása tekintetében,“ zárta szavait a pol-
gármester.

Mikuš Kovácsová Klaudia, 
ford.: dszl

Hosszú szünet után a  Füleki Vármúzeum 
ismét egy érdekes író-olvasó találkozóval 

kedveskedett az érdeklődőknek. A  rendez-
vény vendége Zolcer János volt, az ipolybalo-
gi származású szerző, újságíró és nemzetközi 
tv-producer, aki évekig Németországban tar-
tózkodott, majd Budapesten telepedett le, ahol 
a mai napig él, s igazgatja a világ húsz váro-
sában működő médiabirodalmát. Füleken 
a „Gorbacsov titkai“ című könyvét mutatta 
be.

Zolcer János egy filmforgatás alkalmával 
járta végig Mihail Szergejevics Gorbacsovval, 
a kötet főszereplőjével, életének legfontosabb 
állomásait: szülőfaluját, a Kreml-t, a Moszkva 
melletti dácsáját, a Kaukázust, Németországot, 
Izraelt és Amerikát. Az újságírónak így nem 

csupán Gorbacsovval, a „peresztrojka atyjával” 
nyílt lehetősége a találkozásra, hanem a hoz-
zá hasonló neves tisztségviselőkkel is, mint 
például George Herbert Walker Bush, Helmut 
Kohl, Simon Peres, Hans-Dietrich Genscher, 
Jasszer Arafat, Fidel Castro, Nelson Mandela, 
sőt személyesen megismerkedett II. János Pál 
pápával is. Egyaránt különleges a kötet műfaja, 
melyet az író hibridnek, „a dokumentumriport 

– interjú – írói fantázia könnyed, olvasmányos 
formában előadott  dokumentáló mesének” 
minősít. Ezáltal nemcsak a felnőtt korosztályt 
célozta meg, hanem a fiatalabbak érdeklődé-
sét is szerette volna felkelteni. A könyv lapjain 
elhelyezett QR kódok okos telefonnal lejátsz-
ható, rövid videókat nyitnak meg, melyek az 
egyes szereplőket és helyszíneket mutatják be. 

Gorbacsov titkai a Városi könyvtárban

A mű e különleges szerkezete, a szép nyelvezet, 
valamint az interjúkban megjelenő eredeti 
információk és fotók maradandó szellemi 
élményt nyújtanak, hiszen a történetben 
szereplő emberek döntései kihatottak 
mindnyájunk életére. 

kmk, FVM
Ford.: dszl

A projektet bemutatták a Losonci járásban dolgozó polgármesterek számára. Fotó - kmk

Zolcer János. Fotó - FVM
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Két projektből összesen 1,1 
millió euró támogatást sike-

rült megszereznie a Füleki Szak-
középiskolának. Ebből az összeg-
ből teljesen felújították azokat 
a  műhelyeket, amelyekben a  gya-
korlati szakképzés folyik. Ezek-
nek a műhelyeknek az ünnepélyes 
megnyitására szerdán, 6.16-án 
került sor, melyen részt vett Ján 
Lunter, a  Besztercebányai Me-
gyei Önkormányzat elnöke is.

A  szakközépiskola gépészeti 
és technikai szakain közel 200 
tanuló fejlesztheti gyakorlati 
készségeit a  teljesen felújított 
műhelyekben. Az iskola két 
projektben vett részt sikeresen. Így 
a  technikai felszerelés javítására 
és a  gyakorlati szakképzés 
feltételeinek javítására összesen 
több, mint 1,1 millió eurót 
szerzett. „Nagyon örülök, hogy kö-
zépiskoláink nem alszanak, hanem 
aktívan vesznek részt a  gyakorlati 
szakképzés feltételeinek modernizá-
lásában. A diákok olyan modern gé-
peken szerezhetnek szakmai tapasz-
talatot, melyeket a gyárak jelenleg is 
működtetnek, így sokkal egyszerűb-
ben helyezkedhetnek el a  munkahe-
lyeken. Örülök a  füleki iskola sike-
rének, és kívánom, hogy több sikeres 

végzős tanulójuk legyen, akik képesek 
elhelyezkedni a saját régiójukon belül, 
hogy ne kelljen elhagyniuk család-
jaikat“ – nyilatkozta Ján Lunter, 
a  Besztercebányai Megyei Ön-
kormányzat elnöke, a  műhelyek 
ünnepélyes átadása kapcsán. 
A „Regionális szakképzési köz-
pontok létesítése/kiépítése és 
Tréningközpontok berendezése“ 
elnevezésű projekt keretein belül 
az iskola 304  920 eurót kapott 
a  SZK Kormányhivatalától. Eb-
ből az összegből sikerült felújíta-
ni az asztalos és az autószerelői 
műhelyt, ahova új esztergapad, 
széles szalagcsiszológép és formá-
zó fűrészgép, illetve teljes gumi-
szervíz került. „Az IROP program 
anyagi támogatásával valósult meg 
a „A szakközépiskola jövője a materi-
ális-technikai felszerelés felújítása és 
minősége“ nevű projekt, a  támogatás 
összege 846  899,56 euró volt. Ebből 
az összegből sikerül modernizálni és 
csúcsminőségű gépekkel felszerelni 
a  hegesztő iskolát. Minden kézi meg-
munkáló munkaállomás új satuval 
ellátott munkaasztalt és kézi fém-
megmunkáló szerszámokat kapott. 
A fémmegmunkáló termünkbe 4 CNC 
marógépet biztosítottunk. Az elekt-
romechanikus és finom mechanikus 

A  Füleki Farkasok PT ezelőtt 
hét évvel alakult. Alapítói füle-

ki és környékbeli ismert, tapasztalt 
íjászok voltak. A  gyorsan növek-
vő, szinte valamennyi korosztályt 
felvonultató taglétszámnak, és az 
összeszokott csapatmunkának 
köszönhetően a  csoport igen szé-
leskörű tevékenységet folytatott. 
Több rendezvényen, versenyen, 
íjász találkozón vettek részt, azon-
ban a  koronavírus-járvány az íjá-
szok életét is kedvezőtlenül befo-
lyásolta. 

A  járványhelyzet enyhülésével 
újra intenzívebbé vált munkájuk, 
bekerültek a  Szlovák Íjász Szö-
vetség 3D íjászversenyébe. Május 
utolsó szombatján az a  megtisz-
teltetés érte őket, hogy ők kapták 
a  Szlovák Kupa 3. fordulójának 
rendezési jogát. A szigorú járvány-
ügyi előírások mellett megrende-
zett verseny komoly erőpróba elé 
állította a  rendezőket, hogy ideá-
lis körülményeket teremtsenek az 
egész országból idesereglett mint-

egy kétszáz versenyzőnek. 
A  versenyt festői környezetben, 

az Abroncsos körüli erdőben ren-
dezték.  A  változatos terepviszo-
nyok között kialakított, mintegy 2,5 
kilométer hosszú versenypályán 
30 állomást alakítottak ki, melye-
ken az íjászklub tagjai állatfigu-
rákat helyeztek el Albert István, 
a  Füleki Farkasok PT elnökének 
vezetésével. Az elnök összefog-
lalta a  3D íjászverseny alapvető 
szabályait, valamint beszámolt 
a  versenyt előkészítő munkákról. 

„A  Szlovák Kupa 3D íjászversenye 
nyolc fordulós, s nagy öröm számunkra, 
hogy első ízben rendezhettük meg ezt 
a  rangos versenyt. Az Abroncsos kör-
nyéki erdő ideális környezetet biztosít 
az ilyen jellegű események  megszerve-
zésére, s  úgy gondolom, csapatommal 
együtt színvonalas versenyt sikerült 
rendeznünk. Harminc életnagyságú ál-
lat és madár makettet helyeztünk el az 
egyes célállomásokon, s  a  pálya kiala-
kítása sem bizonyult egyszerű feladat-
nak. Rendelkezésemre állt egy nagyon 

A szakközépiskolában új műhelyeket adtak át

csoport munkájához is sikerült teljes 
felszereltségű műhelyt bebiztosítani“ 

– mondta Varga Attila, az iskola 
igazgatója.

Az iskola új tantermet rendezett 
be a CNC gépek programozására, 
valamint az elektrotechnikai mű-
helyben a villamosságtan 1.-3. év-
folyama számára 33 elektronikus 
tankönyvet biztosított a hidrauli-
ka és a pneumatika alapjaival. „A 
gépekhez tartozó kellékek tárolására 
automata raktár szolgál, melynek 
rakodó tere 105 m2. Minden műhely-
ben felújításra került a padlóburkolat. 
Ezek a beruházások jelentősen növel-
ték az oktatás színvonalát iskolánkon. 
Ennek és a duális képzésnek köszön-
hetően iskolánkat 2021. május 12-től 
Gépipari és automatizálási szakkép-
zési központtá nyilvánították” – fűz-
te hozzá az iskola igazgatója.

A műhelyek átadásán jelen volt 

városunk polgármestere is, Agócs 
Attila, aki értékelte a projekteken 
elért eredményeket. „Nemcsak a 
város, de a tágabb vidék lakosai is 
büszkék lehetnek erre az iskolára. 
Amikor néhány évvel ezelőtt végig 
járták ezeket a termeket és tervezni 
kezdték, hogy a járás fejlesztési terve-
in belül az iskolának milyen fejlesztési 
aktivitásokra lenne szüksége, még el-
képzelhetetlen volt, hogy ilyen rövid 
időn belül az iskola ilyen dramatikus 
átváltozáson megy át. Nagyon örülök, 
hogy az iskolának fejlődést támoga-
tó vezetősége van, amely lépést tart 
a korral és igyekszik megfelelni a 
munkaadók és a régió elvárásainak. 
Értékelem a magas szintű együttmű-
ködést a megyével, az önkormányzat-
tal, a helyi cégekkel és iskolákkal, ami 
kulcsfontosságú” – tette hozzá.

kmk, BBMÖ
Ford.: sd

A Füleki Farkasok rendezték a Szlovák Kupa íjászversenyt
ügyes csapat, akik a regisztrációval és 
az ellenőrző pontokkal foglalkoztak, 
valamint a frissítőt biztosították. Az 
utólagos vélemények szerint a verseny 
kitűnően sikerült“ – tájékoztatott 
Albert. A versenyzőket igen nehéz, 
emelkedőkkel, lejtős részekkel 
tarkított pálya várta. A résztvevők 
csoportokban, különböző idő-
közökben indultak, s   egymásnak 
jegyezték be a  találatok után el-
ért pontokat, amit  folyamatosan 
értékeltek. „Több kategóriában, 
íjfajtában versenyeztek nők, gyere-
kek, férfiak, s  külön örömmel tölt 
el, hogy 12 versenyzőnk közül 
10-en dobogós helyezést értek el. 
Köszönetet szeretnék mondani 
munkatársaimnak  felelősségteljes, 
fegyelmezett munkájukért, Nociar 
úrnak, aki a verseny színhelyét bocsá-
totta rendelkezésünkre, valamint biz-
tosította a  résztvevők étkeztetését 
és elszállásolását. Köszönet illeti 
a  Szlovák Íjász Szövetséget, valamint 
a versenybírókat Vilim Petert és Lévay 
Tibort is. Valamennyi díjazottnak 

gratulálok“ – tette hozzá. 
Részletesebb információk, 

fényképek, érdekességek a  www.
facebook.com/a rchery3d.sk/; 
www.facebook.com/farkasfalka/;  
www.archery3d.sk/ oldalakon ta-
lálhatók.

A hazai versenyzők eredményei:
1. helyezést értek el kategóriájukban – 
aranyérem: Tóth László, Antal Laura, 
Surányi Szabolcs, Albert István,
2. helyezést értek el: Kovács Kinga, 
Nagy Róbert
3. helyezettek: Surányi Tibor, 
Čavnická Viktória, Fehér Katalin, 
Nagy Tibor

Cíferová Iveta, ford.: dszl

Fotó - BBMÖ

Fotó - A Füleki Farkasok FB-oldala
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Fülek Város Önkormányzata első alkalommal kapcsolódott be a a 
Nyitott parkok és kertek hétvégéje elnevezésű országos kezdeménye-
zésbe. A Národný Trust civil szervezettel együttműködve előadások-
kal és piknikkel tarkított családi rendezvényt szerveztek.

Szöveg és fotók: kmk, ford.: VMK

Június 25-én, péntek délelőtt, a város a helyi alapiskolákat és óvodákat látogató gye-
rekek számára készített programot. Láthatták a vörös tölgy ültetését, és hogy milyen 
a hegymászó technikával történő fametszés.

A városi kertészet dolgozóinak segítségével a gyerekek rózsát és levendulát ültettek.

A szombat délelőtt programja már a széles közönségnek szólt. Az előadásokból meg-
tudhattunk egyet s mást a park történetéről, értékeiről és jövőjéről.

A családok élő zene kíséretében piknikezhettek, volt állatsimogatás, valamint köny-
veket, folyóiratokat és társasjátékokat lehetett kölcsönözni.

Nyitott parkok és kertek napja első alkalommal Füleken is

A rendezvény célja a park megismerésén túl az volt, hogy a város lakóinak megmu-
tassa a helyszín kínálta szabadidős programok gazdag lehetőségeit. Igaz, az eső miatt 
dél körül szétszéledtek a látogatók, de így is kellemes délelőttöt tölthettek a fák 
koronái alatt.
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A  17. század első nagytekinté-
lyű füleki várkapitánya Bos-

nyák Tamás volt, aki már fiatal 
korában kitüntette magát a pesti, 
az esztergomi és a  székesfehér-
vári harctereken. 1596-ban, a 
mezőkeresztesi csata során több 
sérülést is szerzett. Hat évvel ké-
sőbb nagybátyja, Illésházy István 
mellett tűnt fel huszár kapitány-
ként. Később Bocskay István ol-
dalára állt, akinek seregei 1604 
decemberében jöttek Fülek alá. A 
vár viszont megfelelő védelemmel 
és jól felszerelt sereggel rendelke-
zett, így Rhédey császári kapitány 
itt hagyta a katonaság egy részét, 
majd 2000 hajdúval továbbment, 
hogy elfoglalják Korponát. Füle-
ket csak 1605 áprilisában vették 
be. Az ostromlók sikeréhez hoz-
zájárult a várkút vizének hirtelen 
elapadása is, melyet a krónikások 
szerint a  sok ágyúlövés okozott. 
Az erődítmény kapitánya Bos-
nyák Tamás lett (1605), aki még 
ugyanebben az évben feleségül 
vette itt Kenderesi Máriát. Füle-
ki kapitánykodása idején az or-
szággyűlés többször is kedvező 
döntést hozott a vár megerősítését 
és bővítését illetően. A bécsi béke 
értelmében (1606) Fülek vissza-
szállt a  császárra. Kapitánya to-
vábbra is Bosnyák maradt, akit II. 
Mátyás koronázása alkalmából 
aranysarkantyús vitézzé avattak, 
1609-ben pedig bárói címet ado-
mányozott neki az uralkodó. He-
lyi tevékenységeit illetően viszont 
egyes írásos forrásokból kiderül 
az is, hogy a  füleki nemesek fel-

rótták a  főkapitánynak a malma 
okozta károkat, mert olyan ma-
gasra húzatta annak gátját, hogy 
a  város veteményes kertjei gyak-
ran vízben álltak. 

Érdemei közé sorolható a  fe-
rencesek visszatérése 1612-ben, 
akiket még Bebek Ferenc űzött 
el a  városból a  16. század folya-
mán. 1615-ben kolostoruk leégett, 
a  várkapitány azonban segédke-
zett annak felújításánál. 1619-ben 
elkerülhetetlenül Bethlen Gábor 
táborába sodródott, így Fülek is a 
Habsburg-ellenes nemesi felkelők 
kezébe került. Bosnyák azonban 
egy év elteltével visszatért a csá-
szár oldalára, ezért Bethlen töm-
löcbe vettette. Miután a  császári 
csapatok 1621-ben visszafoglal-
ták az erődöt, Bosnyák katonai 
hírneve nőttön nőtt, királyi étek-
fogóvá, majd tanácsossá nevezték 
ki. II. Ferdinándnak köszönhe-
tően újra Fülek kapitányává vált, 
és az is maradt egészen haláláig. 
A kor szokásjogának megfelelően 
tisztségét fiai egyikének kellett 
volna örökölnie, mivel azonban 
elsőszülött fia, Tamás fiatalon 
meghalt, István nevű fia pedig 
egyházi pályára lépett, Fülek 
várkapitánya Bosnyák lányának, 
Zsófiának férje, Wesselényi Fe-
renc lett. 
Forrás:
Eliáš Miroslav: Tomáš Bosniak 
a jeho doba [Bosnyák Tamás és 
kora] (slachta.kostolanyi.com)
A füleki vár évszázadai, Füleki 
Vármúzeum, 2014

FVM – NTIK

Rovat: Kevésbé ismert tények a 
városunk múltjából
Bosnyák Tamás, híres füleki várkapitány

Rovat: Művészsarok
ADELA VILHAN 
VAŠOVÁ (LÉDA)  
festés és rajz

Tanulmányok: 
• Kassai Iparművészeti 
Középiskola – kiállítás-
rendezés, Besztercebá-
nyai Művészeti Akadé-
mia – kortárs festészet 
(prof. František Hodons-
ký)

• 2005 – 2009 között Nagy-Britanniában élt és alkotott.
• Munkásságában a legtöbbször alkalmazott technikák: olajfestés, ak-
rilfestés, valamint használ fémet, rozsdát és gipszet is. Szívesen kísér-
letezik. 

• Művei megtalálhatók a világ különböző zugaiban lévő magángyűjte-
ményekben, pl.: Szingapúrban, Ausztráliában és Dániában.

Külföldi kiállítások: 
Pewsey (UK), Urchfont (UK), Prága (CZ)

Szlovákiai kiállítások: 
Losonc, Fülek, Zsolna, Pozsony, Besztercebánya

Készítette: VMK

A mű címe: A kis herceg. Forrás: A szerző archívuma
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Június 5-én, szombaton a Füleki Városi Művelődési Központ szervez-
te meg a Városi Gyermeknapot. Mivel korlátozottak a lehetőségeink, 
csak 250 ember vehetett részt ezen az eseményen. Idén az intézkedé-
sek miatt nem kerülhetett sor a kísérő rendezvényekre, amelyek még 
szebbé és szórakoztatóbbá teszik a gyermeknapot. Mindezek ellenére 
a családok nem haboztak eljönni és megnézni a különböző gyermek-
színházakat. A szórakoztatásról a Divadlo z domčeka, a MeseFigurák 
és a Paramisi Társulat gondoskodott. Minden előadásnak megvolt a 
maga varázsa. Valakinek a hagyományos bábok, valakinek az éneklés 
és a varázslatos zene tetszett. A várudvart jókedv és nevetés töltötte be. 
A rendezvényt a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta.

VMK

A Divadlo z domčeka a Hogyan vált Gáspárból kis híján király című mesét mutatta 
be. A színészek hagyományos bábokkal játszottak, ami még érdekesebbé tette az 
előadást.

A MeseFigurák bábszínház interaktív előadást mutatott be magyar nyelven. A tőlük 
megszokott humorral és kreativitással dolgozták fel a meséket.

A gyermeknap sikeres volt

A gyermekközönség élvezte a szórakoztató programokat. A szülők is érdeklődéssel 
fi gyelték az előadásokat, és néhány jeleneten jókat nevettek a gyerekekkel együtt.

A program záró részében a Paramisi 
Társulat lépett fel. Vidám, zenés feldol-
gozásban adták elő Az égig érő fa című 
magyar népmesét.
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Tudta, hogy…
1938 decemberében a pestvármegyei kisgyűlés tárgyalása során el-
fogadta azt az indítványt, mely szerint Pest vármegye annak emlé-
kére, hogy a török világ idején, 1630-tól 52 éven át Fülek várában 
tartotta gyűléseit, díszes emléktáblát ajándékoz Fülek községnek. 
Az emléktáblát 1939. június hó 12-én ünnepség keretében helyezték 
el a vár falán. Pest vármegye vitéz Endre László alispán vezetésével 
küldöttségileg képviseltette magát az ünnepélyen. Az emléktábla 
szövegét egykori archaisztikus írással készítették el.  

A Gömör 1939.6.4. száma alapján feldolgozta Cirbus Vladimír

Egy sikeres projektnek köszön-
hetően „A történelem darab-

jai a 21. században” címmel alko-
tóműhelyek sorozatát valósította 
meg a füleki Művészeti Alapiskola. 
Az érdeklődők idén az agyaggal 
való munkába és a kerámia 
készítésbe kaptak betekintést. Az 
intézményt jelenleg  340 diák lá-
togatja, ebből 150-en a képzőmű-
vész szakon fejlesztik kézügyessé-
güket. Nekik kedvezett az iskola 
a rendezvénnyel.

Gyertyatartók, szobrocskák, 
alátétek és különféle dísztárgyak 
születtek az idei alkotóműhelyek 
során. Az iskola pedagógusai a 
projekt keretében igyekeznek 
olyan foglalkozásokat tartani, 
melyek nem tartoznak az intéz-
mény mindennapjaihoz. „Valami-
ben különlegesek, lényegében a tech-
nikájuk, mint pl. maga az agyagozás, 
aztán volt már nemezelés, üvegfestés, 
meg ilyen különböző textillel, úgy 

Alkotóműhelyek a Művészeti Alapiskolában
mondanám, hogy játékok vagy pró-
bálkozások” - nyilatkozta Végh Be-
áta pedagógus.

A  műhelyfoglalkozások során 
igyekeznek a múltat összekötni 
a  21. századdal. „Egy iskolának az 
ilyen művészeti projektek esetében 
kétféle motivációja van. A miénknek 
az egyik, a szélesebbkörű motivációja 
az, hogy részeseivé váljunk és meg-
erősítsük a pozíciónkat nem csak a 
zeneiskolák között, illetve művészeti 
iskolák között, hanem tulajdonképpen 
a város és a régió kulturális életében 
is. A rövidtávú motiváció pedig az, 
hogy idevonzzunk olyan gyerekeket, 
akik később a diákjaink lehetnek” – 
mondta Ardamica Zorán igaz-
gató.

A rendezvénysorozat kicsú-
csosodása egy őszi kiállítás lesz, 
melyen a legszebb alkotásokat te-
kinthetik meg az érdeklődők. 

Agócs Szvorák Emese

A tehetséges füleki labdarúgó, Korimová Nina nagy sikerrel büszkél-
kedhet, mivel a szlovák válogatott tagja lett.

A tizenhat éves sportoló, aki az ŠK Slovan Pozsony színeiben játszik, 
bekerült a szlovák WU17 két felkészítő meccsének keretébe, melyeket 
június végén Portugália ellen játszottak. 

Nina, akit Zdechovanová Petrához hasonlítanak a füleki FTC fiúcsa-
pataiban kezdett, később a Dukla Besztercebánya lánycsapat tagja lett. 
Tapasztalatokat szerzett a WU15 szlovák válogatott csapat tagjaként is. 

kmk, ford.: dszl

A füleki Korimová a válogatott tagja lett

Korimová Nina (bal oldalon) Fotó - Korimová Nina archívuma
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Rovat: Szabadidős lehetőségek Fülek környékén
Látogatáson a Cseres-hegység TK legnagyobb természeti rezervátumában

A Pogányvár egy 223,35 hektár területű 
nemzeti természeti rezervátum, amely a 

Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet Igazgató-
ságának kezelése alatt áll. A védett területek 
összeurópai rendszeréhez tartozik, ahol az 
ötödik, legmagasabb védelmi fokozat van ér-
vényben. Sőreg, Ajnácskő, Óbást és Abroncsos-
puszta között terjeszkedik el, és az említett te-
lepülésekből vezetnek ide túraútvonalak. Ezek 
közül a legújabb az Óbástból kiinduló tan-
ösvény, melynek környéke a  Cseres-hegység 
legértékesebb helyszínei közé tartozik. A 4 km 
hosszú, 305 méter szintkülönbségű, zöld-fehér 
átlós jelzésű útvonalon hét információs tábla 
áll az idelátogatók rendelkezésére.

További információforrásként szolgálnak 
az Állami Természetvédelmi Hivatal táblái, 
amelyek a rezervátum bejáratánál a követke-
ző szöveggel fogadják a turistákat: „A bazalt-
takaró a gravitációs erodált peremmel együtt 
1964 óta védett. A bazalttakaró pereméről 
letört kőtömbök ritka sziklaformákat (szikla-
tornyok, ablakok) hoznak létre, amelyek alatt 
a szétmállott anyag kőtengereket alakított ki. 
Pszeudokarsztos barlangok találhatók ben-
nük. A gyertyános–tölgyes erdő szélén számos, 
veszélyeztetett, melegkedvelő növényfaj for-
dul elő. A terület botanikai és zoológiai szem-
pontból is értékes az itt elő termofil flórának 
és faunának köszönhetően.“

Az Ajnácskőről vezető zöld turistaút 3,6 km 
hosszú, majd az utolsó 400 métert már a piros 
turistaút képezi, egészen a Pogányvár szikla-
szirtjén lévő kilátóig. A 350 m-es, de viszony-
lag rövidtávú, emelkedő erőigényes, de amiért 
érdemes ezt az utat választani, az a Tilicsként 
ismert vulkáni kürtő. Gyönyörű kilátás nyílik 
innen a Cseres-hegység keleti részére, ahol az 
ajnácskői-várhegy, a Ragács, a  Szár-kő baz-
altoszlopai, valamint a  Zaboda-kő és a  He-
gyes-kő emelkedik ki a tájból.

Sőreg felől ugyanaz a zöld turistaút vezet, 
mint Ajnácskőről, ebben az esetben az előny 
Sőreg kiemelkedő látványossága, a Bagolyvár 
sziklaszirtje, amely közvetlenül a  faluban ta-
lálható. Innen továbbindulva, a sárga és a pi-
ros útvonalon érhető el a Pogányvár. Több vá-
lasztási lehetőség is kínálkozik a túra kezdetét 

és befejezését illetően, míg ebben az esetben a 
buszjárat előnyt jelent az egyéni közlekedés-
sel szemben, mely során vissza kell érkeznünk 
oda, ahol a túrát elkezdtük. A hosszabb sétá-
kat kedvelők számára remek lehetőség nyílik 
arra, hogy Fülekről a sárga ösvényen keresz-
tül a  Bénai-sziklákra és a  Monoszára, majd 
a  Monosza-nyeregből a piros ösvényen foly-
tassák útjukat a Garád-nyeregig és a Pogány-
várig. A 17 km megtétele után jól jön a pihenés, 
érdemes a  helyet felfedezni és gyönyörködni 
a  kilátásban, hiszen az ideérkezők akár Ma-
gyarország legmagasabb hegyeit – a Bükköt és 
a  Mátrát – is szemügyre vehetik. A végcél a 
fent említettek alapján lehet a zöld úton halad-
va Sőreg és Ajnácskő, vagy pedig Óbást a tan-
ösvényen keresztül. A Tajti–Fülek buszjárattal 
a felsorolt településeket érintve érkezhetünk 
Fülekre. Ha a vonatközlekedést választjuk, le 
kell mennünk Sőregre, ahonnan az ajnácskői 
vonatmegálló mindössze 20 percnyi sétára 
van. Az ajnácskői vasútállomás – Pogányvár út-
vonal kb. 5 km hosszú. A helyszínről és a föld-
tani szempontból érdekes egyéb látnivalókról 
bővebb információk a Novohrad – Nógrád 
Geopark honlapján találhatók (QR-kód).

Azok, akik nem a mobilalkalmazást és a di-
gitális térképet helyezik előnybe, az NTIK-ban 
megvásárolhatják a  Cseres-hegység nyomta-
tott térképének új kiadását.

Illéš Zoltán, ford.: dk és dp

Fotók - zi


