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A történelmi várjátékok 
programja egy év kihagyás  
után több mint 600 látogatót 
vonzott Fülekre.    4. oldal

Visszatért a vár köz-
kedvelt rendezvénye 

Hamarosan befejeződnek az 
új gyártási csarnok építésének 
megkezdéséhez szükséges 
előkészületek.   2. oldal

Gyártási csarnok 
a volt Kovosmaltban

További belterület 
felújítását tervezik
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A Püspöki úti „százlaká-
sos” bérház mögött a város 
felújítja a régi aszfaltozott 
területeket.   3. oldal

Fülek Város
a község vagyonáról szóló 138/1991-es tör-
vény 9a paragrafusának 9. bekezdése alapján 
és a Kereskedelmi Törvénykönyv 281-es és 
288-as paragrafusa értelmében

közzéteszi
a város jövőbeni ingatlanjainak bérbeadásá-
ra vonatkozó Előbérleti szerződés megköté-
sére vonatkozó legmegfelelőbb ajánlat szán-
dékát kereskedelmi pályázat útján, amelyet a 
Városi Tanács 2021.09.16-i 96B/2021. számú 

határozatával hagyott jóvá.

A jövőbeni bérbadás tárgya a város „A Sávolyi 
úti volt ipari övezet revitalizációja - Brownfi-
eld Fiľakovo“ elnevezésű jövőbeli építmé-
nyének bérlete. Ez az épületegyüttes egy 600 
m2-es adminisztrációs épületből, egy 2000 
m2-es raktározási és gyártási acélcsarnokból, 
valamint a szükséges infrastruktúrából áll. Az 
épület üzembe helyezésének várható időpont-
ja 10/2023.

A pályázat részletes feltételei elérhetők 
a  www.filakovo.sk honlapon vagy a Városi 
Hivatal Gazdasági és  vagyonügyi osztályán, 

A városi rendőrség immár 30 éve ügyel a 
közrendre Füleken. Jelenlegi és valami-

kori tagjai a város vezetőségével együtt szep-
tember 10-én, pénteken, emlékeztek meg az 
elmúlt 30 évről. A városvezetés az rendez-
vény keretein belül felújított irodahelyiségeket 
adott át rendőröknek. 

Az ünnepség a városi hivatalban kezdődött, 
ahova meghívást kapott a városi rendőrség 
jelenlegi rendőrparancsnoka és tagsága, va-
lamint a volt rendőrparancsnokok és tagok. 
Agócs Attila polgármester és Visnyai Attila al-
polgármester ünnepi beszédét követően adták 
át az emlékplaketteket a volt rendőrparancs-
nokoknak: Koóš Jánosnak, Olšiak Pálnak és 
Baláž Pálnak. A volt városi rendőrök is kaptak 
emléktárgyakat. „Az elmúlt harminc évben ná-
lunk egy jól működő és hatékony alakulat jött létre, 
amely elválaszthatatlan részévé vált a város életé-
nek. Mindenkinek köszönöm, aki az elmúlt harminc 
év során a csapat életének részévé vált és így hozzá-
járult a városi rendőrség munkásságának színvona-
lasabbá tételéhez. Ez értékes munka” – nyilatkozta 
a polgármester, Agócs Attila.

Az emlékplakettek átadása után a jelenlé-
vők átsétáltak a Koháry térre, a valamikori 
zeneiskola épületébe, ahol 2017-től működik 
a városi rendőrség. A város vezetősége a fel-
újított épületet hivatalosan is a városi rendőr-
ség használatára bocsátotta. „2017-ben az épület 
nagyon rossz technikai állapotban volt. Hogy a vá-
rosi rendőrség számára megfelelő helyiséget tudjunk 
biztosítani, felújítottuk az épület belterét. Jelenleg 
befejeződött az épület külsejének komplex felújítása 
és hőszigetelése” – egészítette ki a polgármester.
Benčík Gábor elmondása szerint, aki idén 
februárban lett a városi rendőrség parancs-

Harmincadik évfordulóját ünnepli a Füleki Városi RendőrségHarmincadik évfordulóját ünnepli a Füleki Városi Rendőrség

noka, a jubileumi ünnepséget a járványügyi 
óvintézkedések miatt júliusban nem lehetett 
megtartani, ezért halasztották el a rendezvény 
megszervezését őszre. „Annál szebb volt ez a mai 
összejövetel. Találkozhattam a volt rendőrparancs-
nokokkal és rendőrségi tagokkal, nekik is köszönhető 
a városi rendőrség mai arculata. Örülök neki, hogy 
megismerhettem őket és megköszönhettem nekik 
munkájukat. Köszönetet szeretnék mondani a vá-
rosnak is a teljesen felújított székhelyünkért, amely 
méltón reprezentálja alakulatunkat” – mondta a 
parancsnok.
A városi rendőrség létrehozásáról még 1990-
ben hozott határozatot a város akkori veze-
tősége a községi önkormányzatokról szóló 
törvény alapján. Mivel a városi rendőrségről 
szóló törvény 1991-ben lett elfogadva, így Fü-
lek városa országos szinten is az ügy úttörőjé-
vé vált. Kezdetekben négy tagja volt a városi 

rendőrségnek, Koóš János parancsnokkal az 
élén. „A városházán volt a székhelyük. Egy barna 
Favorit gépjármű állt a rendelkezésükre, az első 
egyenruhájukat pedig egy helyi varrónő varrta meg”

– ismertette a polgármester. A következő pa-
rancsnok Olšiak Pál volt, majd őt követte Ba-
láž Pál, valamint jelenleg Benčík Gábor. „Idő-
vel gyarapodott a rendőrség felszerelése, technikai 
berendezése és tagsága is. Állandósult a létszámuk 
nyolc járőrrel és további két alkalmazottal, akik a 
videó-megfigyelőrendszert ellenőrizték. A megfi-
gyelőrendszert sikerült bővíteni, az eredeti 10 ka-
mera helyett most már több mint 40 kameránk van, 
valamint néhány fotócsapdánk. Ma már az alaku-
lat rendelkezésére áll egy teljesen felújított épület, 
és minden feltétel adott a városi rendőrség további 
gyarapodásához” – zárta le. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, 
ford.: sd

Varga Zoltánnál, tel. +421915264290.
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2021. szeptember 16.
A gyűlés hivatalos megnyitóját 
követte a tárgyalási programpon-
tok kiegészítése és jóváhagyása, a 
javaslattevő bizottság tagjainak 
megválasztása, valamint a jegy-
zőkönyv vezetőjének és hitelesí-
tőinek kinevezése. A rendkívüli 
képviselő-testületi gyűlés első 
programpontjaként megtárgyal-
ták az akcióterv aktuális állapo-
tát és a régióbeli foglalkozta-
tottság növeléséhez szükséges 
további lépéseket. A határokon 
átívelő INTERREG programból 
a város kétmilliós támogatást 
nyert az ipari csarnok felépíté-
sére. Mágyel Andrea, a Városi 
Hivatal elöljárója ismertette a 
képviselőkkel az aktuális hely-
zetet és az indoklást. A tájékoz-
tatásból nyilvánvalóvá vált, hogy 
a tervezet kiadásai jelentősen 
megemelkedtek, amennyiben a 

Az előkészületek végső fázisá-
ba kerül az a határon átívelő 

projekt, melynek keretén belül 
Füleken egy új gyártási csarnok 
létesül majd. Jelenleg a realizáci-
ós projektdokumentáció kidol-
gozása folyik és aláírásra kerül a 
dotációnyújtási szerződés. A ter-
vezet kivitelezéséhez az önkor-
mányzatnak áthidaló és hosszú 
lejáratú beruházási hitelt kell fel-
vennie, melynek tervezetét a kép-
viselő-testület szeptemberi ülésén 
elfogadta.

A városi képviselő-testület kül-
döttei szeptember 16-án, csütör-
tökön, elfogadták a hitelfelvétel 
tervezetét, amely a valamikori 
Kovosmalt területén létesülő új 
gyártási csarnok felépítésére szol-
gál majd. Amíg 2017-ben a pro-
jekt kiadásait 2,2 millió euróra 
becsülték, jelenleg 4,1 millió eu-
róval számolnak. „A világjárvány 
kirobbanása óta az építkezési alap-
anyagok ára extrém magasságokba 
szökött. Több alapanyag az eredeti 
ár kétszeresébe kerül. Sajnos, a pia-
ci helyzetet nem tudjuk befolyásolni. 
Csupán alkalmazkodni tudunk hozzá 
és megoldásokat keresni, vagy feladni 
négy év munkáját” – magyarázta 
Agócs Attila, polgármester.

Az áthidaló hitelt a pályázat-
ból fi zetik ki
A szükséges teljes összeg 4,1 millió 
euró, ebből 2,1 milliót a határo-
kon átívelő INTERREG projekt-
ből fedeznek, valamint az állami 
költségvetésből, ami mellett szá-
molnak a város ötszázalékos ön-
költségével is. „Mivel a támogatást 
nem lehet előzőleg meríteni, és van 
tapasztalatunk a megítélési folyamat 
gyorsaságával és a támogatás kifize-
tésével, a képviselőkkel elhatároztuk, 
hogy az építkezési munkák előfinan-
szírozására áthidaló hitelt veszünk fel. 
Ezt aztán a már jóváhagyott támoga-
tásból fizetjük vissza” – egészítette 
ki.

A hosszú lejáratú hitelt a bér-
leti díjból akarják fi zetni
Az önkormányzat a hiányzó 2 
millió eurót a hosszú lejáratú be-
ruházási hitelből tervezi fedezni, 
melynek tervezett lejárati ideje 30 
év. Az éves törlesztő részleteket a 
város a befektetőktől származó 
bérleti díjból fogja fizetni, akik 

az új gyártási csarnokban fogják 
üzemeltetni a vállalkozásukat. A 
város tendert írt ki, amelyre a 
gyártási csarnok iránt érdeklő-
dők jelentkezését várják jövő év 
március végéig. A város a lehető-
ségek alapján minimálisan 70 ezer 
euró éves bérleti díjjal számol. A 
város hitelterhe előreláthatólag a 
jelenlegi 20,12-ről 40 százalékra 
emelkedik, mindemellett az ön-
kormányzatok számára a hitel-
teher legfelső határa 60 százalék. 

„Ahogyan az átlagos polgár sem tudja 
hitel nélkül bebiztosítani a lakhatást 
saját maga számára, ugyanígy van 
ez az önkormányzatok beruházási 
hiteleivel is. Nélkülük nem reális a 
fejlesztés. Az új gyár körülbelül 50 
embernek biztosítana munkát, tehát 
50 családnak nyújt majd stabil bevé-
telt. Hosszú távon ez egy stratégiailag 
fontos lépés. Az infrastruktúra kiépí-
tésével feltételezzük, hogy az ipari 
zóna többi eddig elhanyagolt része is 
felélénkülne” – nyilatkozta a pol-
gármester.

A hitel egy részét további tá-
mogatásokból törlesztenék
Tovább fejtegette, hogy a város 
mindkét hitel esetében legalább 
öt bankot fog megszólítani, akik 
kínálatából a legkedvezőbb felté-
teleket fogja figyelembe venni. „A 
beruházási hitel esetében nagy figyel-
met fordítunk az időelőtti visszafize-
tési lehetőségre, esetleg a rendkívüli 
törlesztésre, mivel azzal számolunk, 
hogy a kétmilliós összeget sikerül 
lecsökkentenünk” - informált a 
polgármester. A Közép-szlová-
kiai Villamosenergia-elosztó 
Rt. a 140 ezer eurós összeg felét 
átfizeti a városnak az új trafóál-
lomás kiépítéséért . „A Catching up 
regions kezdeményezés keretén belül 
további 650 ezer euróért folyamo-
dunk a bekötő utak és parkolóhelyek 
építésére, kapcsolatban vagyunk a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériummal is. Keresni fogjuk 
a lehetőségeket, hogy a felvett hitelt 
dotációk segítségével csökkenthessük. 
A város helyes gazdálkodásának kö-
szönhetően az önkormányzat részéről 
magasabb önköltségre számíthatunk, 
mint a 4 évvel ezelőtti eredeti tervben”

– fűzte hozzá a polgármester, így 
a kétmilliós hitel jelentősen csök-
kenhet.

2017 óta Fülek az INTER-

REG SKHU/1703 PA3 felhívá-
sának keretén belül a történelmi 
Nógrád megye területéről szár-
mazó partnerekkel az „R2 and 
M3” projekten dolgozik. Fő célja 
Nógrád határ menti területeinek 
kereskedelmi fejlesztése és a fog-
lalkoztatottság emelése beruhá-
zásokkal és a helyi infrastruktúra 
kiépítésével. Füleken a pályázat 
keretén belül felújításra kerül az 
elhanyagolt ipari zóna egy része. 
A könnyűipar számára egy 2000 

Körvonalazódik az új gyártási csarnok építésének projektje. Körvonalazódik az új gyártási csarnok építésének projektje. 
Több tíz ember kaphat munkátTöbb tíz ember kaphat munkát

m2 terjedelmű új gyártási csarnok 
létesül majd raktárhelyiségekkel 
együtt. Ehhez tartozik még egy 
600 m2 nagyságú irodaház, parko-
ló, új összekötő és bekötő utak, új 
közművek, közmegvilágítás, ke-
rítés és rendezett zöldövezet. Az 
előrejelzések szerint az új csar-
nokban 2023-ban indulhat be a 
gyártás.

Mikuš Kovácsová Klaudia,
ford.: sd

világjárvány kirobbanása óta az 
építkezési alapanyagok és az épít-
kezési munka ára extrém módon 
megemelkedett. Ezen oknál fogva 
elkerülhetetlen, hogy a képviselők 
megegyezzenek az eljárás követ-
kezői lépéseiben (a döntés részle-
teit és az önkormányzat eljárását 
a fentebbi cikkben olvashatják). A 
gyűlés fő programpontját követ-
ték a város aktuális ügyei, ahol 
a polgármester teret biztosított 
a képviselők beadványainak és 
hozzászólásainak. A képviselők 
részéről nem voltak ellenvetések, 
hozzászólások. 
A tárgyalás záró részében a pol-
gármester megköszönte a képvi-
selők jelenlétét és befejezte a tár-
gyalást.
Az ülések valamennyi jegyzőkönyve, 
munkaanyaga, valamint vágatlan 
videofelvétele megtalálható a  város 
honlapján: www.fiľakovo.sk.

kmk, ford.: sd

Rovat: A képviselő-testület üléseiről
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Három taggal indultak. Hány tag-
ja van ma a társulásnak?
Jelenleg 12 tagunk van. A taglét-
szám lassan emelkedik, mivel a 
tevékenységünk igényes és drága. 

Miben nyilvánul ez meg?
Legfontosabb feladatunk nem-
csak a saját pincéink gondozása 
és ellátása, hanem gondozzuk az 
egész pincesor területét. Ugyanis 
azt szeretnénk, hogy a rendezvé-
nyeinkre ellátogatók jól érezzék 
magukat és örömmel jöjjenek 
hozzánk vissza. 

Tevékenységük fontos része a bor-
készítés. Milyen borokat találhat-
nak maguknál az érdeklődők?
Vannak saját készítésű boraink, 

amikkel különféle versenyeken 
vettünk részt, illetve amikkel 
arany-, ezüst- és bronzérmeket 
nyertünk. Legutoljára Alsópaloj-
tán (Dolné Plachtince) voltunk 
az idén. Néhány tagunk részben 
a saját kertjében termeszt szőlőt, 
részben bevált szőlőtermesztők-
től vásárolnak. Egyesek több fajta 
bort készítenek, fehéret, rozét és 
vöröset, szárazat, illetve édeseb-
bet is, ki milyet szeret. 
A bor minőségét, ugye, nem csak 
a szőlő határozza meg. Valójában 
mitől jó a jó bor?
Fontosak a beéréshez szükséges 
feltételek és a szigorú elkészítési 
folyamat. A mi homokos pin-
céinkben egész évben állandó a 

nyirkosság és a hőmérséklet télen 
is, nyáron is 10-11 °C körüli. Te-
hát a bor minőségének megfelelő 
kedvező feltételek adottak. Min-
den más a társulás tagjain múlik. 
A közönség a rendszeresen meg-
tartott Nyitott pincék napja el-
nevezésű rendezvényeinken kós-
tolhatja meg és vásárolhatja meg 
borainkat. A világjárvány kirob-
banása előtt évente 2-3 alkalom-
mal is szerveztünk ilyen nyitott 
napokat, melyeken megismerked-
hettek az érdeklődők a borászat 
füleki hagyományaival, valamint 
technikai felszereltségünkkel. 

Aktivitásukért, a borászati hagyo-
mányok ápolásáért és a pincesor 
területének példás gondozásáért 
elnyerték a Város Polgármesteré-
nek Díját. Mit jelent Önöknek ez a 
kitüntetés?

Számunkra ez a díj elégtételként 
szolgál azért a munkáért, amit 
immár több mint hat éve végzünk. 
Aki régtől ismeri ezt a területet, 
az bizonyíthatja, hogy eléggé el-
hanyagolt, gondozatlan állapot-
ban volt. Sok erőfeszítésünkbe 

tellett a helyreállítás. Összesen 
több mint 80 pince található itt. 
Szeretnénk, ha minden egyes 
pincetulajdonos úgy gondozná a 
saját pincéjét, ahogyan a polgári 
társulás tagjai. Mindnyájunk ne-
vében szeretném a polgármester 
úrnak megköszönni a díjat, ami 
új erőt és motivációt ad nekünk a 
továbbiakban. 

Cíferová Iveta, ford.: sd

Fülek Város Polgármesterének Díját a Pincesor polgári társulás kaptaFülek Város Polgármesterének Díját a Pincesor polgári társulás kapta
Füleken az idei Városnapok és a 30. Palóc Napok alkalmából megtartott ünne-
pi képviselő-testületi ülésen került átadásra Fülek Város Polgármesterének Díja. 
A Város Díjával kitüntetett Nefelejcs nonprofit szervezetről már írtunk lapunk 
múlt havi számában. Most a Pincesor polgári társulást mutatjuk be, amelynek 
a város polgármestere díjat adományozott a borászat hagyományának aktív 
ápolásáért, népszerűsítéséért és legfőképpen a pincesor területének fejlesztéséért. 
A Pincesor polgári társulás 2015-ben három személynek köszönhetően jött létre, 
akik lelkesednek a borászati hagyományok iránt és egyben borospince-tulajdo-
nosok is a Sávolyi úton. Az elnök Bolyós Attila, aki a polgári társulás nevében 
átvette a Város Polgármesterének Díját.  

A  városvezetés lakossági fóru-
mot szervezett a  városköz-

pontban található lakótelep belső 
udvarának jövőjéről. A  Püspöki 
és a  Sládkovič utca lakói meg-
ismerhették az önkormányzat 
felújításra vonatkozó terveit, s  le-
hetőségük nyílt ötleteik, észrevé-
teleik kifejtésére. 

Fülek Város Önkormányzata 
a  Park, a  Sládkovič és a  Vasúti 
utca által határolt belső terület 
széleskörű revitalizációjára vo-
natkozó terve után bejelentette az 
aszfaltozott területek felújítására 
vonatkozó szándékát, valamint 
a  közeli Püspöki és Sládkovič 
utca közötti belső terület közle-
kedési problémáinak megoldásá-
ra vonatkozó tervét is. A város 
idevonatkozó projektjét Agócs 
Attila polgármester, valamint az 
építésügyi, környezetvédelmi és 
stratégiai-fejlesztési osztály veze-
tője, Vanko Iván ismertette a la-
kosokkal azon a fórumon, melyre 
szeptember 6-án, a  VMK felújí-
tott épületében került sor.

Az aszfaltozott területek és utak 
felújítása után a  polgármester 
szerint az adott területen duplá-
jára nőne a parkolóhelyek száma. 

„Megoldást sürget a  kaotikus közleke-
dési helyzet is. Az egyik bérház alatt 
több vállalkozás üzemel, melynek 
ellátása a  belső területről történik. A 
régi szervizutak használata kaotikus, 
a közlekedés átláthatatlan“ – világo-
sított fel a polgármester. A tervek 
szerint a  „százlakásos“ bérház 
mögött lévő jelenlegi szervizút bő-
vülne, önálló forgalmi sávot alakí-
tanának ki a vállalkozások ellátá-
sára és egy külön sávot a  közúti 
forgalom számára. „Örülök, hogy 
ilyen szép számban részt vettek a  fó-
rumon, így lehetőség nyílt megvitatni, 
melyik irányban lesz az út járha-
tó, hol kell a  járdarendszert bővíteni, 
valamint egyéb, a mindennapi élettel 
kapcsolatos apróbb részletekről is szó 
esett“.  A revitalizáció keretén belül 
eltávolítják a  régi, már használa-
ton kívüli gázállomásokat, melyek 
csábítóak az egyes antiszociális 
elemek számára, akadályozzák 
a  forgalmat és gyűlik bennük 
a  szemét. A  polgármester továb-
bá tájékoztatott, hogy a  projekt 
tartalmazza a  Püspöki út 5 sz. 
előtti járda befejezését, valamint 
a belső területet és a Püspöki utat 
összekötő járda felújítását is. 
A  lakossági fórumon az itt lakók 

és vállalkozók közül mintegy hú-
szan vettek részt. „Nagy örömmel 
tölt el, hogy a  város elhatározta kör-
nyékünk felújítását. Már türelmet-
lenül vártunk rá. Nagyra értékelem, 
hogy a  városvezetés az itt élőknek is 
lehetőséget adott pozitív vagy negatív 
véleményük kifejtésére. Ez a  demok-
rácia alapja, mindenütt így kellene 
lennie“ – közölte az egyik résztve-
vő, Kőmíves István.

A  felújítás a  tervek szerint két-
 szakaszos lesz. Az első szakasz 
megvalósítását a  Város a  jövő 
évben tervezi. A  projekt finanszí-
rozását a  városvezetés önerőből 
kívánja megoldani. A  tervezett 
költségek a  közbeszerzési eljárás 
lezárta után válnak ismertté.

Mikuš Kovácsová Klaudia,
ford.: sd

A Város „százlakásos“ bérház mögötti belterület felújítását terveziA Város „százlakásos“ bérház mögötti belterület felújítását tervezi

Fotók - Schnelczer Zoltán

Fotók - kmk
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Egy év kihagyás után ismét megvalósult a várban a közkedvelt Egy év kihagyás után ismét megvalósult a várban a közkedvelt 
rendezvény. A Várjátékok több mint hatszáz látogatót vonzottrendezvény. A Várjátékok több mint hatszáz látogatót vonzott

Egy év szünet után újra megrendezésre került a több mint húsz éves múltra visszatekintő Füleki Várjátékok. XXI. évadának főszervezője – 
ahogyan az elmúlt 5 évben megszokhattuk – a Füleki Vármúzeum. A kétnapos rendezvény a járványügyi helyzet miatt két szervezési szakasz-
ra oszlott. Az első részben, június 13-án a Füleki Farkasok gondoskodtak a XV. Nemzetközi Történelmi ĺjászverseny megrendezéséről, míg a 
történelmi főműsorra ez alkalommal 2021. szeptember 19-én került sor. A járványhelyzet ellenére a programokon több mint hatszáz látogató 
vett részt. A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap és a Besztercebányai Megyei Önkormányzat támogatásával valósult meg. Partnerek: 
Füleki Farkasok PT és Koháry PT.            Szöveg: FVM, kk. Fotók: Gergely photo

E közkedvelt rendezvény évente más-más témához kapcsolódik. Az idei várjátékok 
témája volt Fülek és környéke története az őskortól a középkorig, de tekintettel a hosszú 
időtávra, a témakör két nagyobb egységre osztódik. Az ez évi a késői kőkorszak és az 
érett középkor közti időszakot mutatta be.

A várudvarban zajló rendezvényt korabeli zene kísérte.

A rendezvény gyerekprogramokkal indult, mégpedig színházi előadással, mely történel-
mi áttekintést nyújtott Szamo birodalmának idejétől I. István király megkoronázásáig, 
továbbá gólyalábasok, solymászbemutató és különféle interaktív játékok várták a kis 
látogatókat. 

A nap folyamán különféle korszakok mesterségeit bemutató programokon, valamint 
kézműves foglalkozásokon vehettek részt a jelenlévők, ahol megismerkedhettek az 
agyagozással, könyvnyomtatással, kötélgyártással, kovácsmesterséggel, kalligrá� ával, 
taplókészítéssel, esztergálással és más érdekességekkel.

A fellépők között kelta zenészekkel, bar-
bárokkal, római katonákkal, ugyanakkor 
szlávokkal, avarokkal és ősmagyarokkal 
is találkozhattunk.
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Korimová Nina, a  fiatal focis-
talány, aki pályafutását Füle-

ken kezdte, újra tagja a leány vá-
logatott keretének. A  tehetséges 
hátvédet Jelšic Jozef, a válogatott 
edzője meghívta az WU17-es 
korosztály hétfőn, szeptember 
6-án kezdődő poprádi edzőtábo-
rába. 

Nina pályafutását Füleken, az 
FTC korosztályos fiúcsapataiban 
kezdte, később a  Dukla Banská 

A füleki focistalány újra a válogatott keret tagja

Bystrica leánycsapatának játé-
kosa lett. Jelenleg a  Slovan Bra-
tislava kék mezét viseli.

kmk ford.: dszl

A  Novohrad-Nógrád Geopark 
térségében számos érdekes 

esemény, találkozó, vezetett túra 
és tábor kerül megrendezésre. 
Egyik ilyen a  Novohrad-Nógrád 
Geopark immár hagyományos 
nyári gyerektábora, melynek év-
ről évre sok rendszeresen vissza-
térő látogatója van. 

A  Novohrad-Nógrád Geopark 
(NNG) JSZT és az NTIK székhe-
lyén a  Várfelső utcában az idén 
is több tucat gyerek találkozott. 
Nemcsak a  füleki iskolákból, ha-
nem a környező térségekből is 
érkeztek érdeklődők. „Ebben az 
évben már tizenegyedszer rendeztük 
meg a  tábort, melyen 30 gyermek 
vett részt 6-tól 14 éves korig. A tábor 
célja, hogy a  gyerekek megismerjék 
a környezetet, melyben élnek, meg-
tanulják szeretni és óvni a  termé-
szetet“ – mondta György Balázs, 
az NNG JSZT irodájának mun-
katársa, aki a  gyerekek kísérője 
volt a  kirándulások során, vala-
mint a  szervezési feladatokat is 
ellátta. A  nevelői felügyeletet, az 
alkotókészség fejlesztését, vala-
mint a  szabadidős programok 
szervezését a  már gazdag tapasz-
talatokkal rendelkező vezetők, 
a  füleki alapiskolák tanárnői biz-
tosították. A  táborozás hete alatt 
a gyerekeket változatos program 
és hasonlóan változatos időjárás 
várta, a hangulaton és a gazdag 
élményeken ez azonban mit sem 

változtatott. 
A  csoportok vezetői már bősé-

ges tapasztalattal rendelkeznek 
az egyes tevékenységek körül-
ményekhez való igazítása terén. 
Vaculčiak Ágnes, a tábor vezetője 
megerősítette, hogy a  gyerekek 
türelmetlenül várták a  táboro-
zást, és az esetleges kedvezőtlen 
időjárás sem tántorította el őket 
attól, hogy minden reggel meg-
jelenjenek a  vár alatti gyüleke-
zőhelyen. A  tevékenységek előre 
be vannak ütemezve, de menet 
közben is tudnak rajtuk az adott 
helyzet szerint módosítani. „Idén 
a  gyerekeknek nagy örömet szerzett 
az érdekes alkotóműhely, melyben 
megtanulták a  felesleges dolgok újra-
hasznosításának formáit, a kékfestést, 
valamint egyedi ajándékok készítését 
régi farmernadrágokból. Tetszettek 
nekik a kirándulások a Rátka melletti 
Hargicson, a Péterfala melletti Fenek 
Természetvédelmi Területen, vala-
mint a fürdőzés Rappon. Bízom benne, 
hogy mindenki talált kedvére valót. 
A tábor érdekességéhez tartozik, hogy 
mind szlovák, mind magyar nemzeti-
ségű gyerekek látogatják, akik nagyon 
jól megértik egymást,  és a  rendszere-
sen visszajáró gyerekek között szoros 
barátságok születnek“ – tette hozzá 
a táborvezető.
A  tábor a  Besztercebányai Me-
gyei Önkormányzat anyagi támo-
gatásával valósult meg. 

Cíferová Iveta, ford.: dszl

A Geopark táborában a gyerekek elsajátították 
a kékfestést, de nem hiányzott a fürdőzés sem

Tudta, hogy... 
új illemhellyel várták Masarykot Füleken? 1930. szeptember 13-án 
(szombaton) T. G. Masaryk köztársasági elnök meg¬látogatta a füleki 
zománc¬edénygyárat. Jövetelét óriási készülődés előzte meg. A gyár 
behódolt vezetősége újonnan festette és meszelte az egész gyárat, s az 
addig borzalmas léghuzatban, s télen is törött ablakok mellett dolgo-
zó munkások legnagyobb örömére az összes ablakokat beüvegeztette, 
sőt, hogy az előkészület tökéletes legyen, még egy új, nemzeti színekre 
festett klozetet is felállí¬ttatott a „tatícsek" számára. A fogadtatásra 
berendelték a környék munkásságát és iskoláit, a földműves népet 
azonban nem tudták becsalogatni.

„A Munka” című lap alapján feldolgozta Cirbus Vladimír

A vármúzeumban új kiállítás 
látható. Mintegy negyven, a 

geopark természeti szépségeit 
szemléltető felvételt tekinthetnek 
meg az érdeklődők november 
közepéig. A megnyitón átadták a 
legjobb fotósoknak járó díjakat.

Az idei tavasz utolsó havában, 
amikor még mindig érvényben 
voltak a szigorú járványügyi kor-
látozások, a Füleki Vármúzeum a 
geopark szlovákiai szervezetével 
együttműködve amatőr fotópá-
lyázatot hirdetett. A FOTONA-
TURA 2021 c. versenykiírásra, 
amely májustól júniusig zajlott, a 
Fülek környéki túraútvonalakon 
készített természetfotókkal lehe-
tett nevezni. A pályázat kihirdeté-
sét a térség turisztikai lehetőségei 
iránt mutatott érdeklődés ihlette, 
melyek részletes és tartalmas cik-
kek formájában kerültek bemuta-
tásra a Füleki Hírlap téli és tavaszi 
számaiban. A rovat célja az volt, 
hogy felhívja a figyelmet tájaink 
számtalan természeti, földtani és 
kultúrtörténeti nevezetességeire, 
amelyek az első határon átnyú-
ló, Novohrad-Nógrád UNESCO 
Globális Geopark részét képezik, 
valamint hogy természetjárásra 

és az említett értékek védelmére 
ösztönözze a nyilvánosságot. 

A szükséges információkat tar-
talmazó versenykiírást a hirdető 
intézmény honlapján érhették el 
az érdeklődők. Többek között 
tartalmazta a felvételek készíté-
sére javasolt túraútvonalak és tan-
ösvények jegyzékét. A pályázatba 
jelentkezhettek mindazok, akik 
bejártak egy, vagy több útvonalat, 
és a kiírásban kért felbontásban 
fotókat  készítettek. Egy pályázó 
6 képpel nevezhetett. Nyolc fotós 
kapcsolódott be a versenybe, ösz-
szesen 41 felvétellel, melyek közül 
az értékelő bizottság, figyelembe 
véve a fénykép műszaki kivitele-
zését, képfelépítését és esztétikai 
értékét, kiválasztotta a három 
legjobbat. A díjnyertes fényké-
pekből, valamint a további bekül-
dött felvételekből kiállítás készült, 
amely a turistaidény végéig, no-
vember 15-ig lesz megtekinthető 
a füleki várban.

A fotószemle 2021. szeptember 
23-án nyílt meg a Bebek-torony-
ban. A megnyitó során átadás-
ra kerültek a nyertes fényképek 
szerzőit illető díjak is. 

FVM, kk

Amatőr fotóverseny fényképeit bemutató 
kiállítás nyílt a füleki várban

Fotó - NNG

Fotó - György Balázs
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Miskolc és Fülek is gazdag 
kulturális és történelmi 

hagyományokkal bíró település, 
amelyek azonban jelenleg ke-
vésbé ismertek, feltártak és tu-
risztikailag kiaknázottak. A múlt  

– elsősorban a 19-20. század –, 
melynek több fontos korszaka 
különíthető el, részben jelenleg is 
a helyi identitás fontos alapköve. 
A 19-20. század öröksége (az épí-
tett, tárgyi és szellemi kulturális 
örökség) javarészt feltáratlan, és 
az ipari összeomlás következté-
ben érzékelhető trauma miatt ki-
beszéletlen is, így kiemelten fon-
tos, hogy a lokális történelem eme 
szegmense bemutatásra kerüljön.

A határon átnyúló együttmű-
ködésről
Augusztus 31-én fejeződött be 
az Interreg V-A Szlovákia-Ma-
gyarország Együttműködési 
Program Kisprojekt Alapja által 
finanszírozott „MISKOLC–FÜ-
LEK RETOUR. Mi van a koffer-
ben? Helyi kulturális értéke-
ink” című projekt (projektszám: 
FMP-E/1901/1.1/025). A projekt 
fő célja volt a magyar és a szlovák 
partner közös, összehangolt mun-
kájával a helyi kulturális örökség 
feltárása, megőrzése és a lakosság 
számára interaktív, modern esz-
közökkel történő megismertetése 
és népszerűsítése: közösségi-mű-
vészeti akciókkal színesített helyi 
érték fesztiválok, interaktív váro-
si séták, vetélkedő és „kalandtú-
ra”, illetve közös sportprogramok 
(kama játék) segítségével.
A projekt keretében négy alka-
lommal helyi érték fesztiválok 
kerültek megszervezésre, két 
alkalommal Miskolcon, két al-
kalommal Füleken. A fesztiválok 
és programok Miskolc és Fülek 
kulturális örökségét, helyi érté-
keit mutatták be, azok olyan ele-
meire fókuszálva, melyek egyrészt 
lokális értékként a helyi identitás 
részévé válhatnak, másrészt tu-
risztikai potenciált is jelentenek 
(emblematikus épületek, művé-
szeti produktumok, kama játék). 
További programokként vezetett 
interaktív városi sétákra került 
sor (történelmi, kultúrtörténeti, 
művészettörténeti irányultsággal) 
mindkét belváros nevezetes pont-
jain, a közelmúlt szempontjából 
fontos helyszíneken, meghívott 
szakértőkkel (történész, antropo-

lógus, építész, muzeológus), szem-
tanúkkal, korabeli eseményeket 
felidézve, cikkeket és visszaem-
lékezéseket bemutatva. A sétákat 
zenekar kísérte vagy színházi 
produkció színesítette, s színmű-
vészek tolmácsolásában felol-
vasott források, illetve irodalmi 
művek gazdagították. Mindezek 
mellett Miskolcon kalandtúra 
kialakítására került sor, amely in-
teraktív városi kalandjátékokon 
keresztül a helyi értékek indirekt 
bemutatását célozta. Ezen kívül a 
projektről készült egy kétnyelvű 
szakmai kiadvány, továbbá egy 
helyi érték film is leforgatásra 
került.

A RETOUR projekt Füleken
A Füleki Városi Művelődési Köz-
pont a Retour projekt keretében 2 
fesztivált valósított meg. Az első 

– az UDVart fesztivál – egy mul-
tikulturális összművészeti ren-
dezvény volt, mely a helyi fiatal 
tehetségeknek is bemutatkozási 
lehetőséget nyújt, s melyre július 
2-án és 3-án került sor a Városi 
Honismereti Múzeum udvarán. 
A fesztivál egy nyilvános projekt-
rendezvénnyel indult A „RETOUR 
Miskolc–Fülek. Mi van a koffer-
ben?” határon átnyúló program 
nyitórendezvénye címmel, me-
lyen a magyarországi partnerrel 
közösen mutattuk be a projek-
tet az érdeklődőknek magyar és 
szlovák nyelven, szinkrontolmács 
segítségével. A kétnyelvű fesztivá-
lon a művészi előadásokon kívül 
(Laboda Róbert: KarantÉN-nap-
ló – Szerzői felolvasás, a Lóci ját-
szik zenekar koncertje) közösségi 
művészeti akciók is megvalósul-
tak: performance ( Juhász Rokko: 
Árnyékot csak az idő vet!), fény-
festés, valamint a magyar partner 
programja: a kama csapatjáték 
bemutatása filmvetítéssel egybe-
kötve. A másik fesztivál, a Palóc 
Napok augusztus 12. és 15. között 
valósult meg. A rendezvény prog-
ramjában – a Retour projektnek 
köszönhetően – újdonságként 
jelent meg a Radošinské naivné 
divadlo színházi előadása a szlo-
vák színjátszás 100. évfordulója 
alkalmából, melyet teltházzal ren-
deztünk meg a VMK színházter-
mében. A fesztivál további Retour 
programja az Ünnepi műsor volt, 
melyben a magyar Dobroda zene-
kar és a  szlovák Ďatelinka zene-

kar koncetrjét élvezhette a közön-
ség. A műsorban közreműködött 
a helyi Rakonca Néptáncegyüttes 
és  Jánošík Néptáncegyüttes. Ma-
gyarországi, miskolci partnereink 
mindkét fesztiválon részt vettek 
Füleken, fesztiválsátorral mu-
tatkoztak be, ahol az érdeklődők 
többet is megtudhattak nemcsak 
a kama csapatjátékról, hanem 
az Észak-Keleti Átjáró Egyesület 
további tevékenységéről is, példá-
ul a miskolci tematikus túrákról 
és városi sétákról is. A fesztivá-
lok szabadtéri helyszíneken való 
megrendezéséhez nagyban hoz-
zájárultak azok az eszközök is 

– sátrak, napernyők, árnyékolók, 
színes égősorok, lócák, valamint 
egy notebook és egy projektor a 
filmvetítéshez –, melyeket a pro-
jekt megvalósításához nyújtott tá-
mogatásból szereztünk be.

A magyar partnerrel való 
együttműködésnek köszönhetően 
fejleszthettünk ki egy új szolgál-
tatást: az Interaktív városi sétát. 
Füleken két séta valósult meg: 
augusztus 14-én és 15-én. A tör-
ténelemre, művészetre, kultúrára 
fókuszáló vezetett városi sétákat 
Füleken két nyelven készítettük el, 
magyarul és szlovákul. A séták al-
kalmával az érdeklődők érintették 
a város fontosabb épületeit, léte-
sítményeit, melyek a távolabbi és 
közelebbi múlt fontos elemei. Az 
első sétát a szakmai vezetés mel-
lett a  korabeli források felolvasá-
sa gazdagította Rák Viki színmű-
vész tolmácsolásában. A  menetet 
az Actores Rozsnyói Városi Szín-
ház korabeli ruhákba bújt színé-
szeinek produkciója kísérte egy 
négykerekű káréval, melyre a  vá-
rosnézés alatt fel is ülhetettek az 
érdeklődők. A  másik városi séta 
a  Defensores történelmi csoport 
bemutatójával indult a  füleki 
várnál, s  a  menetet a  miskolci 
Perecesi Bányász Koncert Fúvós 
Zenekar kísérte. Szakértőkk ént 
a  sétákon jelen voltak a  miskol-

ci Átjáró egyesület tagjai is. An-
nak ellenére, hogy a  városi séták 
Füleken először valósultak meg, 
viszonylag nagy érdeklődésnek 
örvendtek, nagyjából 50-50 vá-
rosnéző csatlakozott a menethez.
A  magyarországi partnerekkel – 
a  miskolci BORA 94-gyel és az 
Átjáróval – közösen szakmai ki-
daványt is megjelentettünk szlo-
vák és magyar nyelven. A  színes 
brosúra a széles nyilvánosságnak 
készült, sok képpel és fiatalos 
dizájnnal, mely a  két részt vevő 
település helyi értékeit és a  hatá-
ron átnyúló projektet mutatja be. 
A kiadványhoz az érdeklődők az 
egyes rendezvényeken férhettek 
hozzá Füleken és Miskolcon egy-
aránt.

Közös, ötperces kisfilmünkben 
a megvalósult rendezvényekről 
nyújtunk ízelítőt a határ mind-
két oldaláról. A videó a jövőben 
PR-filmként is szolgál majd a to-
vábbi közös rendezvények nép-
szerűsítése céljából.

A projekt partnerei voltak:
Vezető kedvezményezett: BORA 
94 Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Fejlesztési Ügynökség Non-
profit Korlátolt Felelősségű Tár-
saság (Magyarország)
Kedvezményezett: Füleki Városi 
Művelődési Központ (Mestské 
kultúrne stredisko) (Szlovákia)
A megvalósítás időszaka: 2020. 
szeptember 1. – 2021. augusztus 31.
Az elnyert támogatás (Európai 
Regionális Fejlesztési Alap): € 
49.771,45 (a teljes költségvetés 
85%-a)
A projekt teljes költségvetése: € 
58.554,65
Az Interreg V-A Szlovákia-Ma-
gyarország Együttműködési 
Program honlapja: www.skhu.eu
A ViaCarpatia EGTC honlapja: 
www.viacarpatia-spf.eu
A cikk tartalma nem feltétlenül tük-
rözi az Európai Unió hivatalos állás-
pontját.

VMK

MISKOLC–FÜLEK RETOUR. Mi van a kofferben? Helyi kulturális értékeinkMISKOLC–FÜLEK RETOUR. Mi van a kofferben? Helyi kulturális értékeink
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2021 októberében

10. 06.
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Helyszín: Hősök tere
Szervező: Csemadok Füleki Alapszervezet

15:30

10. 06.

„Egy (több mint) 100 éves énekkar története” – a 
füleki férfikar jubileumi kiállításának megnyitója  
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Pro Kultúra Füleki Férfikar

16:30

10. 08.
Könyvbemutató – Bóna Friderika: Amoda
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum
Magyar nyelvű rendezvény.

16:30

10. 16.

Vezetett gyalogtúra
Útvonal: Somoskői Tanösvény – Macskalyuk – Sáto-
rosbánya
A találkozás helyszíne: somoskői parkoló
Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT

08:00 - 
14:00

10. 23. 

VIII. Nemzetközi Színházi Fesztivál
A Jókai Színház előadása
Spiró György: Prah – vígjáték
Játsszák: Molnár Xénia és Mokos Attila
Rendezte: Anger Zsolt
Helyszín: VMK – Színházterem
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

18:00

10. 22 
– 31. 

Európai Geoparkok Hete a Novohrad-Nógrád Geo-
parkban
SHelyszín: Novohrad-Nógrád Geopark területe
Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT

        

11. 15.-
ig

A FOTONATURA 2021 fotóversenyen résztvevő 
felvételeket bemutató kiállítás
Helyszín: füleki vár – Bebek-torony (5. szint)
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Geopark Novohrad-Nógrád JSZT

* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

I. Koháry István születési he-
lye és ideje ismeretlen, viszont 

már kisgyermek korában szere-
pel az oklevelekben, első ízben 
1629-ben a szentantali levéltár 
irataiban. Korán árvaságra ju-
tott, gyámja a szécsényi várkapi-
tány, Eszterházy Dániel volt. Az 
Eszterházyak hazaszeretetre, a 
császárhoz való hűségre, valamint 
a törökök elleni harcra nevelték. 
Amint felserdült, átvette családja 
örökségét és Csábrágon telepe-
dett le. Feleségével, Balassa Judit-
tal 6 gyermekük volt: II. István, 
Farkas, Gábor, János, Imre és lá-
nyuk, Zsófia. Édesapjához, Kohá-
ry Péterhez hasonlóan kiváló ka-
tona volt. Ahol kardja kevés volt, 
ott Viktor nevezetű lova segítette. 

1647-ben Szécsény, 1657-ben 
pedig Fülek főkapitánya lett. 
Amikor a török elfoglalta Balas-
sagyarmatot, Koháry István a 

szécsényi várat nem érezte elég 
erősnek, s ezért felgyújtatta. Otta-
ni katonaságát, pontosabban 300 
lovast és 200 gyalogost Fülekre 
helyeztetett. Később a civil lakos-
ság egy része is a városba jött (pél-
dául a szécsényi szabók). A füleki 
vár fontos volt a törökök elleni 
harcban, s ennek megfelelően is 
bánt vele. 1661-ben megerősítette 
és felújítatta. 

Abból az időből, amikor Kohá-
ry István füleki várkapitány volt, 
fennmaradt Széchy Mária (Wes-
selényi Ferenc felesége) Koháry-
nak intézett levele, melyben mint 
jó barátját arra kéri, hogy álljon 
ki mellette és férje mellett, s je-
lezze az udvar felé álláspontjukat, 
valamint szóljon az érdekükben 
az ellenségeiknek (legfőképp Ná-
dasdy Ferencre gondolva), ne hí-
reszteljenek róluk hazugságokat 
és egyéb rosszindulatú pletykákat. 

Rovat: Kevésbé ismert tények városunk múltjából 
I. Koháry István és Viktor nevű lova

A levélből jól látszik, hogy Koháry 
Istvánnak jó hírneve és komoly 
tekintélye volt, mivel közbenjárá-
sától azt remélték, hogy Báthori 
Erzsébet, az ún. „vérgrófnő“ uno-
kájára, a gazdag, magas rangot 
betöltő, jövőbeli országbíró Ná-
dasdyra is befolyással tud lenni. 

1661-ben, Balassa Ferenc halála 
után Hont főispánja lett. 1664-
ben bányavidéki főkapitánnyá 
nevezték ki, de a lévai ütközetben 
halálosan megsebesülvén, szépen 
indult pályájának hirtelen vége 
szakadt. Hősi halált halt, 7 lövést 
kapott, kiesett a nyeregből, vi-
szont lába a kengyelben ragadt. 
Lova egészen Garamkeszi ha-
táráig hurcolta holttestét, ahol 
megtalálták, kápolna őrzi emlékét. 
Csábrág várában temették el, ké-
sőbb fia, II. Koháry István kérésé-
re maradványait a garamszent-
benedeki kolostorban található 

családi kriptába helyezték át
Forrás:

-A füleki vár évszázadai, Füleki Vár-
múzeum, 2014

- Hlodák Pavol: Šľachtické rody Kohá-
ry a Coburg, Muránsky gróf, Kermar 
s.r.o., 2009, Kalinovo

- Melicher Jozef: Tekovské povesti, 
Tatran, 1989, Bratislava. In: https://
www.levice.sk/download_file_fp-
hp?id=068382&fbclid=IwAR3qQYg-
VCP_oytWg_VubHGBspjum4Fqx-
cYvNYDK34y59Mdwm8wTdaP-
0C3Z8

- Országos Monografia Társaság: 
Magyarország vármegyéi és városai, 
Méry Ratio Kiadó Kft., 2018, Buda-
pest

FVM - NTIK

Az időjárás őszbe fordulásával 
újra megnyílnak az iskolák 

kapui. Kéthónapnyi szünet után 
ismét új kihívásokkal és sokasodó 
feladatokkal állnak szemben a pe-
dagógusok, a szülők és nem utol-
sósorban a diákok. A tornyosuló, 
megoldásra váró teendők és ne-
hézségek az idén sem kímélték és 
kímélik az iskolákat, különösen 
amióta világszerte felütötte a fejét 
a koronavírus-járvány. Még élén-
ken élnek bennünk a tavalyi és a 
tavalyelőtti rendhagyó két tanév 
emlékei. Sajnos, egyelőre úgy néz 
ki, a járvány a 2021/2022-es tan-
évre is tartogat számunkra meg-
lepetéseket. Nem kivétel ez alól a 
füleki II. Koháry István Alapisko-
la sem, ahol, hasonlóan az ország 
többi iskolájához, már a tanév 
első napjaitól kezdődően rendha-
gyó, járványügyi, megelőző intéz-
kedésekre is sort kellett keríteni a 
hagyományos teendők mellett.

A 2021/2022-es tanév 580 diák-
kal 25 osztályban indult, azon be-
lül is 12 alsó és 13 felső tagozatos 
osztályban, valamint öt napközis 
csoportban 132 kisdiákkal. A 
nagy diáklétszámnak köszönhe-
tően az oktatói-nevelői munkát 
54 alsó és felső tagozatos peda-
gógus és 5 pedagógiai asszisztens 
látja el, amelyet ezúttal egy speci-

ális pedagógus szakértelme és egy 
informatikai-digitális koordiná-
tor jelenléte is segít. 

Az előző tanév beíratási kam-
pányának köszönhetően az idén 
53 kiselsős ülhetett az iskolapa-
dokba, hogy anyanyelvén sajátít-
hassa el az írás, olvasás és számo-
lás készségét. Az 1. évfolyamban 
tapasztalt enyhe létszámcsökke-
nés ellenére az iskola továbbra is 
három osztályban kezdhette meg 
szeptember 2-tól az elsős kisdiá-
kok oktatását. 

A járványügyi intézkedések ál-
tal félbeszakított szakkörök, va-
lamint a 2. és 8. évfolyam közötti 
tehetséggondozó foglalkozások 
két év elteltével ismét útnak in-
dulhattak. Bővült az iskola okta-
tói munkát segítő felszereltsége is 
három új interaktív tábla beszer-
zésével és egy kinti szaktanterem 
kialakításával. 

Bár hasonlóan a többi okta-
tási intézményhez a mi iskolánk 
is felkészült a járványügyi hely-
zet rapid változására, valamint  
az Oktatásügyi Minisztérium és 
partnerintézményeinek hirtelen 
bevezetésre kerülendő utasítá-
saira, a jelenléti oktatás, az adott 
helyzethez igazodva, továbbra is 
prioritást fog élvezni. 

Dányi László, tanár

Koháry Alapiskola: Tanévkezdés a ’COVID’ árnyékában
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A Mocsáry Lajos Alapiskola 
tantestülete és diákjai nagy iz-

galommal várták az új tanévet. A 
Covid-19 világjárvány miatt, saj-
nos, az idei tanévnyitó ünnepség 
újból elmaradt, az osztályfőnökök 
kisebb csoportokban az iskola 
udvarán találkoztak a tanulókkal 
és informálták őket az iskolakez-
désről. A kis elsősök és a nulla-
dikosok életében ez óriási lépés, 
mindannyian izgalommal és nagy 
várakozással álltak az iskola előtt, 
ők az osztályfőnökök vezetésével 
és egy-egy szülő kíséretében az 
osztálytermeikben kaptak eliga-
zítást és biztatást az új tanév kez-
detén. Ebben az iskolai évben 318 
tanuló kezdte meg iskolánkon ta-
nulmányait, köztük 24 elsős kis-
diák és 9 nulladikos. Minden elsős 
kisdiákunk az idén is átvehette a 

Rákóczi Szövetség ajándékát, az 
iskolatáskát és a 10  000 forintos 
támogatást. Iskolánkat szeptem-
ber első hetében nagy meglepetés 
érte. A Rimaszombatban működő 
Tauris húsüzem ajándékcsoma-
gokkal lepte meg iskolánkat, kis-
diákjainkat. Ez számunkra óriási 
segítség, hisz tanulóink többsége 
hátrányos helyzetű családokból 
kerül ki, így mindennap egy kis 
uzsonnát tudunk a számukra 
biztosítani. Iskolánk a tavalyi 
tanévben sikeresen részt vett a 
minisztérium által meghirdetett 

„Együtt okosabb” – Spolu múd-
rejší projektben, és ebben az isko-
lai évben is újra pályáztunk ennek 
a projektnek a folytatására, ami 
októberben indul.

Kotlár I ldikó, igazgató

Iskolakezdés a Mocsáryban
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Rovat: Sporteredmények 
DUATHLON
8.28-29. Kaktus bike Stupava 
trophy, Stupava
K1: nők, hegyikerékpár 25 km + 
futás 8 km
3. Cetlová  Diana
K4: férfiak, hegyikerékpár 42 km 
+ futás 8 km
3. Šimon Marian 

9.5.  Kráľ Poľany (Polyána kirá-
lya),  Herencsvölgy
Staféták 54-ig: 3. hely                                                                                                                           
futás 10 km / 600 m,  
3. Kováčová Zuzana 1:20:28 
(kerékpár 18 km / 800 m,  3. 
Benčaťová Elena  1:26:08) 

9.19.  Karancs királya, Salgótar-
ján (HU)
futás  4.6 km / 420 m, hegyike-
rékpár 4.6 km / 420 m
1. Illéš Zoltán 1:05:30

FUTÁS                                                                                                                                                 
9.5. ČSOB Pozsonyi ½maraton 
Miklušáková Klaudia 2:07:19  
(107.)

9.18. Brose night run, Privigye
10 km férfi M40
18. Péter Ladislav 00:43:34 
10 km nők
12. Péterová Mária  00:48:07
13. Kováčová Zuzana 00:48:17

KERÉKPÁROZÁS
9.1. O CENU NOVOHRADU ku 
Dňu Ústavy SR, Gács
81 km: 1. Kaško Dávid  2:16:22,07

9.4. ISTROFINAL Snežnický mtb 
maratón,  Havas
21 km, Férfi M19-29 
17. Palocsányi Adam 01:26:48

09.12. TEATRO OKOLO MALO-
HONTU, Rimaszombat 85 km.  
2. Kaško Dávid  2:08:45.2  (+1 mp)

09.15-19. Okolo Slovenska 
Kaško Dávid eredményei rangos 
UCI 2.1  kat. versenyen
Prológus, 1.6 km: 112. +12 sek., 1. 

szakasz 158 km: 97. +4.50 min, 2. 
sz. 127 km +7:57 min.
3. sz. 193 km: 98. +00. 4. sz 159 
km: dnf
A versenyt összetettben Sagan 
Peter nyerte meg.

FLOORBAL  Női I. liga 
1. forduló, 9.11,  Meteníci Likav-
ka  - Füleki FTC 5:9  (0:4, 1:2, 4:3)
2. forduló, 9.12,  JSC Wild Girls 
Csaca - Füleki FTC 7:6 (2:2, 3:0, 
2:4)
3. forduló 9.15, Fb Zólyomlipcse - 
Füleki FTC 12:4  (3:0, 5:1, 4:3)

LABDARÚGÁS  
Közép-szlovákiai III. TIPOS liga
6. forduló 9.5. 
MŠK Rimaszombat – Füleki FTC 
0:1 (0:0) (Püšpöky - 1 gól)
7. forduló 9.12.
Füleki FTC - FK Csaca  6:0 (4:0) 
(Lavrík -  4 gól, Iboš - 2 gól)
8. forduló  9.18.                                                                                                                 
MŠK Format Turócszentmárton 

– Füleki FTC 2:0

SAKK
8.22.  6. Breznói sakktorna (Ra-
pid chess)
7. Ballo René (ELO 1830, Füleki 
FTC) 
8. Grec Ján Alexander (ELO 1571, 
Füleki FTC) 

BIRKÓZÁS
9.11.  Szlovák bajnokság, idősebb 
diákok, Fülek
Görög-római birkózás
62  kg súlycsoport/ 8 birkózó:  5. 
Balázs Krisztián 
68  kg scs./ 14 birkózó:  2. Hor-
váth Dávid, 5. Rácz Róbert 
75  kg scs./ 8 birkózó:  5.  Jonás  
Marek 

9.18.  Szlovák bajnokság, idő-
sebb diákok, RS Görög-római 
birkózás
73  kg scs.:  3. Kalocsai Daniel 
33  kg scs.:  4. Kökény Július 

zi

A  füleki tekézők újabb világ-
sikert könyvelhetnek el. Az 

FTC tekeszakosztályának ver-
senyzője, Kovács Patrik remekelt 
a  Szlovéniában rendezett világ-
kupaversenyen, ahol az U14-es 
korosztályban megszerezte ha-
zánknak és Füleknek a  két leg-
fényesebben csillogó érmet. „Pat-
rik a  páros versenyben partnerével, 
a  zólyombrézói Mócová Danielkával 
arany- és ezüstérmet szerzett. A  má-
sodik aranyéremtől is csupán egy 
hajszál választotta el őket, mivel 
a  nagyon szoros versenyben ellenfe-
lük csupán egyetlenegy ledöntött fá-
val előzte meg őket“ – nyilatkozta 
a  Novohradské.sk-nak Flachbart 
Ladislav, a  válogatott igazgatója, 
az FTC tekeszakosztályának ve-
zetője, aki egyben a páros edzője 
is. 

Továbbiakban elmondta, hogy 
az aranyérmet elsöprő fölénnyel, 

Arany- és ezüstérmet szereztek 
tekézőink a világkupán!

36 fás különbséggel nyerték meg. 
„Óriási sikert jelent ez Szlovákia 
számára és Patrik esetében a  füleki 
tekeszakosztály számára is. Patrik 
sikeresen halad Gallo Erik nyomdo-
kaiban, aki két évvel ezelőtt világ-
bajnoki címet szerzett. Megmutattuk, 
hogy a teke Szlovákiában és Füleken 
is sikersportágnak számí t. Méltán le-
hetünk büszkék rájuk“ – tette hozzá.

kmk, ford.: dszl


