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Az idősek számára Füleken létrehozott nap-
pali ellátó újabb mérföldkőhöz ért. Csü-

törtökön, április 28-án a városvezetés átadta 
a jövendőbeli nappali ellátó felújított épületét 
a Nefelejcs (Nezábudka) nonprofit szervezet 
számára. Az első kliensek ősszel érkezhetnek. 
Az önkormányzat kb. 6 éve, 2015-ben, a MA 
Koháry téren lévő épületéből való kiköltözé-
se után jelentette be azon szándékát, hogy az 
egykori MA épületének egy részében szeretne 
az idősek és immobilis ügyfelek részére nap-
pali ellátást nyújtó intézményt létrehozni. A 
bonyolult adminisztrációs előkészületek után 
a város 2019-ben csatlakozott az IROP ope-
rációs programban meghirdetett pályázati 
felhíváshoz, amely keretein belül az épület fel-
újítására kért támogatást. A sikeres pályázat-
nak köszönhetően sikerült megvalósítani az 
épület teljes rekonstrukcióját. A külső burko-
lat hőszigetelése, a tető, a mennyezet, a padló, 
valamint a nyílászárók cseréje csökkentette az 
épület energiaigényességét. Az épület új vil-
lamos hálózatot és szaniter felszereltséget, új 
központi fűtést és hővisszanyerős szellőzte-
tést kapott. A bejáratot az épület déli oldalára 
helyezték át, ahol társalgó, ételkiadó helyiség, 
raktárhelyiségek, iroda, két pihenő helyiség, 
valamint fürdőszobákkal és öltözőkkel ellá-
tott higiéniai zóna lettek kialakítva. A nappa-
li ellátó befogadóképessége 10 fő, a kliensek 
idén ősszel érkezhetnek az intézménybe. Az 
első kliensek azok soraiból kerülnek majd ki, 
akik ez idáig az otthoni gondozói szolgáltatást 
vették igénybe. 

Agócs Attila polgármester szerint a város 
összesen 287 ezer eurót reinvesztált a pályá-
zaton belül. „Azt hiszem, sikerült egy szépen előké-
szített és berendezett teret létrehoznunk, amely meg-
felel a 21. század elvárásainak. Teljesen új szociális 
szolgáltatást alakítottunk ki, amely talán kevéssé 
ismert, de nagy szükség van rá a mi kisvárosi kör-
nyezetünkben. Hiszem, hogy az intézmény nemcsak 

a füleki, hanem a mikrorégió lakosai javát is szol-
gálni fogja“ – mondta a polgármester.

A városvezetés átadta az épületet a Nefelejcs 
nonprofit szervezet számára, amely a nappali 
ellátó üzemeltetője lesz. A szervezet működteti 
a város szociális otthonát, gondozói, szállítási 
és étkezdei szolgáltatást nyújt. Veliká Mária 
igazgatónő szerint a nappali ellátó által nyúj-
tott ambuláns szolgáltatás nem jelent akkora 
stresszt a klienseknek, mint a  bentlakásos el-
helyezés. „Az ügyfél a  természetes környezetében, 
a  családjával vagy a  saját lakásában marad, csak 

A Város átadta a felújított nappali ellátó épületétA Város átadta a felújított nappali ellátó épületét

napközben van az intézményben, ahol megkapja 
a megfelelő ellátást, a családja pedig nyugodt szívvel 
mehet munkába és szentelheti figyelmét a kötelessé-
gei teljesítésének. Az egyedül élő személyek esetén 
a nappali ellátóban való tartózkodás a magányból 
történő kilépést, időtöltést az ismerősök körében, és 
ugyanakkor az étkeztetés és az alapvető higiénia 
biztosítását is jelenti. Számunkra ez a gondozói 
szolgálat tehermentesítését eredményezi, mivel egy 
alkalmazott több klienssel is foglalkozhat a nap fo-
lyamán“  – mondta a Veliká Mária.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: dszl

Fotók: Schnelczer Zoltán
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Az önkormányzat elkezdte az új 
stratégiai dokumentumok elő-

készítését. Nekilátott az új gazda-
sági és társadalmi városfejlesztési 
program megírásának, kezdemé-
nyezte az új területrendezési terv 
kidolgozását. 

Agócs Attila polgármester tájé-
koztatása szerint az új anyagok 
stratégiai fontosságú alapjai a  jö-
vőbeli városfejlesztési befekteté-
seknek. „Az előző, a 2015–2023 évekre 
érvényes városfejlesztési programot 97 
százalékra sikerült megvalósítanunk. 
Az abban meghatározott projektek mel-
lett számos olyat is kiviteleztünk, amely 
nem szerepelt benne, a Város ezek ese-
tében az aktuálisan meghirdetett pá-
lyázatokra reagált. Most ezért szüksé-
ges definiálni, milyen irányba haladjon 
Fülek középtávon, milyen fejlesztésekre 
törekszünk“ – magyarázta. A  Fülek 
Város Gazdasági és Társadalmi 
Városfejlesztési Programja címet 
viselő stratégiai terv a  2022-2030 

időintervallumra lesz érvényes. 
Az önkormányzat szerint ez 

a  program alapozza majd meg 
az új projekttervek kidolgozását és 
a  támogatásokat megcélzó pályá-
zatok benyújtását. Egyben Fülek 
következő évekre szóló költség-
vetései is szorosan kapcsolódnak 
majd hozzá. „A legfontosabb területek, 
amelyekre a program irányul, a követ-
kezők: a város tulajdonát képező iskola- 
és más középületek energiaigényének 
csökkentése, a  közúti infrastruktúra 
fejlesztése, beleértve az ipari övezet 
áruellátásának technikai infrastruktú-
ráját, harmadikként a sportinfrastruk-
túra fejlesztését említhetem” – mondta 
Agócs Attila.

Anderko Erika, a  program stra-
tégiai előkészítésének koordiná-
tora szerint a dokumentum kidol-
gozásában öt munkacsoportban 
40-45 személy vesz részt. „Az egyes 
munkacsoportok területei az okta-
tás,  kultúra, sport és idegenforgalom; 

a szociális, foglalkoztatási ügyek és az 
egészségügy; a stratégiai és közlekedési 
infrastruktúra és környezetvédelem; a 
modern önkormányzat-fejlesztés, biz-
tonsági fejlesztés és a vállalkozási szfé-
ra, digitalizáció és innováció.”

A város fejlesztési programjával 
párhuzamosan elkezdődött az új 
területrendezési terv előkészítése. 
A jelenleg érvényben lévő tervet 
még 1999-ben vetették papírra, 
2000 januárjától hatályos. Két-
szer, 2006-ban és 2008-ban mó-
dosították. „A Besztercebányai Járási 
Hivatal mint az államigazgatás fölé-
rendelt szerve a  területrendezési terv 
változtatásainak és kiegészítéseinek 
jóváhagyásakor évente javasolja, hogy 
tekintettel a módosítások és toldalékok 
nagy számára és az átláthatóság csök-
kenésére, biztosítsuk egy új terv kidol-
gozását. Ez azonban roppant idő- és 
forrásigényes folyamat“ – fejtette ki 
Anderko Erika, s hozzátette, hogy 
a  Város 2023-ban a területrende-

zési tervre igénybe kívánja venni a 
közlekedési tárca támogatását. 

Az önkormányzat szerint a ké-
szülő területrendezési terv szoros 
egységben létezik majd a város-
fejlesztési programmal. „Az új do-
kumentumban minden, a  fejlesztési 
tervben jóváhagyott stratégiai határo-
zatot figyelembe tudunk venni. Ennek 
hála elkerülhetünk számos problémát, 
például azon építkezések esetében, 
amelyek olyan telkeken folynának, 
amelyeken a  mostani területrendezési 
terv szerint nem valósulhatnának meg. 
Újradefiniáljuk, a városrészek milyen 
célt szolgáljanak, rendet rakunk a ká-
oszban“ – tette hozzá a polgármes-
ter. 

Az új gazdaságfejlesztési prog-
ramot önkormányzati szinten eb-
ben az évben szeretnék befejezni. 
A munkaigényes területrendezési 
terv anyaga a  következő három 
évben készülhet el.

kmk, ford.: za
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Három füleki alapiskolában 
újulnak meg szaktanter-

mek és berendezéseik, melyek 
lehetővé teszik az  oktatás és az 
inklúzió színvonalának növelését. 
A  manuális készségfejlesztést és 
az IT-technológiai ismeretek bő-
vítését célzó osztályokat a Város 
április 13-án adta át. 

A Város projektjeinek hála, me-
lyeket a Dél-Nógrádi Partnerség 
Helyi Akciócsoportja (MAS Part-
nerstvo Južného Novohradu) is 
támogatott, két alapiskola két 
technikai szaktantermét teljesen 
felújították, a harmadik pedig 
új informatikai felszereltséget 
kapott. A több mint hetvenezres 
projektet a HACS közel ötvene-
zer euróval támogatta, a külön-
bözetet az önkormányzat saját 
forrásaiból fedezte. „Kétéves igé-
nyes munka eredménye ez, s nagyon 
örülök, hogy e tantermek a gyerme-
kek egész generációit szolgálhatják. 
Mivel ezek a bürokrácia mértéke 
miatt az első megvalósított terveze-
tek ebben a támogatási programban, 
hiszem, hogy Fülek példája másokat 
is megihlet, s egyre több lesz a sikeres 
projekt” – mondta Spodniak Mi-
lan, Rátka község polgármestere 
a Dél-Nógrádi Partnerség Helyi 
Akciócsoportja képviseletében.

A II. Koháry István Alapisko-
lában a Város technika szaktan-

termet alakított ki és szerelt fel 
új berendezéssel, szerszámokkal 
kb. 32 000 euró értékben. Ennek 
köszönhetően ingergazdagabb, 
motiválóbb környezetben szerez-
hetnek gyakorlati ismereteket a 
tanulók. 

A szlovák tannyelvű Papréti 
Alapiskolában szintén új technika 
szaktantermet alakítottak ki több 
mint 24 000 euróért. A II. Koháry 
István Alapiskolától eltérően itt 
nem manuális készségfejlesztésre 
szánt terem készült, hanem a kis 
ökogazda tárgy és az IT-techno-
lógiák oktatását szolgálja majd. 
Az osztály mostantól modern 3D 

nyomtatóval is rendelkezik.
Az Iskola Utcai Alapiskolában 

a projekt célja egy létező infor-
matikai terem modernizálása 
volt, melybe a Város új számí-
tógépparkot vásárolt megkö-
zelítőleg 15 000 euróért. A be-
szerzésnek hála az informatika 
és más tárgyak oktatása válhat 
naprakészebbé, miközben az 
energiaköltségek is csökkenhet-
nek.   „Ezeknek a  projekteknek kö-
szönhetően sikerült iskoláinkon kb. 
40 fős befogadóképességgel rendelkező 
tantermeket kialakítani. Nem csu-
pán Fülek tanulóit szolgálják, hiszen 
iskoláink felső tagozatait a  mikroré-

A Város új szaktantermeket adott át A Város új szaktantermeket adott át 

gió más falvainak gyermekei szintén 
látogatják. Meggyőződésünk szerint 
szebb környezetet és jobb feltételeket 
teremtettünk számukra ahhoz, hogy 

„beleszagoljanak“ a  munka világába 
akár a manuális tevékenységek, akár 
az informatika terén. Örülünk, hogy 
sikeresen zárhattuk le ezt a bonyolult 
pályázatot” – mondta Agócs Atti-
la polgármester.

A város negyedik alapiskolájá-
ban, a Mocsáry Lajos Alapiskolá-
ban Fülek már 2019-ben elvégez-
te a szaktanterem-felújítást. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, 
ford.: za

A Papréti Alapiskola új tanterme. 
Fotók: Schnelczer Zoltán

A Koháry Alapiskolai tanterme a munkálatok folyamán. A Koháry Alapiskolai tanterme a munkálatok után.

Bozó Roland, Spodniak Milan és Agócs 
Attila polgármester.

Az Iskola Utcai Alapiskola megújított 
tanterme.



32 0 2 2 .  Á P R I L I S Ö N K O R M Á N Y Z A T / R O V A T

2022. június 1-i hatállyal az elfogadott 
1/2022-es számú általános érvényű ren-

delet alapján azon vendéglátóipari egységek-
ben, melyekben alkoholos italokat szolgálnak 
fel, emelkedik a nyitvatartási idő felső ha-
tára, mégpedig munkanapokon 23:00 óráig. 
Ugyanakkor csökken a nyitvatartási idő pén-
tekről szombatra és szombatról vasárnapra, 
legfeljebb 00:00 óráig. Ezt a lépést a Város a 
tavalyi, nyári hónapokban elkövetett erősza-
kos cselekmény miatt volt kénytelen megten-
ni, mely közvetlenül összefügött az alkoholos 
italok árusításával és fogyasztásával egyes 
vendéglátóhelyeken, miközben péntekenként 
és szombatonként a nyitvatartási idő egészen 

Júniustól változik a vendéglátóhelyek nyitvatartásaJúniustól változik a vendéglátóhelyek nyitvatartása
2:00 óráig engedélyezve volt. Minden vál-
lalkozó, akinek vendéglátóipari egységének 
nyitvatartása ellentétes ezzel az új rendelettel, 
köteles 2022. június 30-ig a nyitvatartási időt 
a rendelet szerint módosítani.

Azon vállalkozók, akik más üzemeltetési 
időt igényelnének, kérvénnyel fordulhatnak 
a városi hivatalhoz, melyben külön nyitvatar-
tási idő engedélyezését kérhetik, de a pozitív 
elbírálásra az üzemeltetőnek nincs jogalapja. 
Az ilyen kérvényel jóváhagyása a képviselőtes-
tület hatáskörébe tartozik.

Gecso Norbert, a VH belügyi osztályának 
vezetője, ford.: ika

Az idei év decemberében érvénybe lépő vas-
úti menetrend szerint az Államvasutak 

nem számolnak Fülek fő vasútállomásának le- 
és felszálló gyorsvonatmegállóként, sok eset-
ben személyvonat-megállóként való üzemel-
tetésével sem. Az illetékesek nem konzultálták 
döntésüket az önkormányzattal. A polgár-
mester a döntést követően petíciót indított.

Agócs Attila polgármester tájékoztatása sze-
rint mindkét vasúttársaságnak azon régióbeli 
dolgozói fordultak segítségért az önkormány-
zathoz, akik nem értenek egyet az állomás „le-
vágásával“. „Az új menetrend azzal számol, hogy 
a Zólyomból Kassa felé tartó gyorsvonatok már nem 
fognak megállni a  fő, vagyis az ún. „Nagyállomá-
son“, csak a „Kisállomáson“, az autóbuszok megállói 
mellett. Információink szerint a „Nagyállomásra“ 
némely személyvonatok sem futnának be. A  kis 
vasútállomás nem rendelkezik infrastruktúrával, 
szilárd járdával, parkolóval stb., az épület elha-
gyatott és lepusztult. A  homlokzatot összefestették, 
az ablakokat kiverték, üzemképtelenek a  toalettek, 
nincs fűtés, sem kassza, hajléktalanok lakják, csupa 
ürülék minden” – magyarázta a polgármester. 

A dugók miatt összeomolhat a közlekedés 
A fő állomásnak e megállóval való helyette-
sítéséről szóló döntés nem csupán az épület 
rossz állaga miatt átgondolatlan – folytatta a 
polgármester –, hanem városrendezési szem-
pontból is komoly beavatkozás. „Azzal, hogy a 
fő közlekedési csomópontot az állomásról a kis meg-
állóra helyeznék át, megváltozik a közlekedésszerve-
zés, amely már most bonyolítja a közúti forgalmat. 
A „Kisállomás” mögötti városrészben körülbelül öt-
száz füleki lakos él, akik számára jelenleg is napi 
rutin a vonatok áthaladása miatti többszöri vára-
kozás. Ugyanott található az ipari övezet, amelynek 
kamionforgalma szintén az itt található vasúti át-
járón halad át. Az átjáró ugyanakkor az egyetlen 
olyan úton található, amely a környező községeket 
összeköti a várossal, s amelyen a lakosokhoz el-
juthatnának a mentők. Mivel itt nincs semmilyen 
külön szintű átkelő és a gyorsvonatok napi tizen-
négy alkalommal állnak majd meg, a mostaniaknál 
sokkal hosszabb sorok torlódnak fel, s ez teljesen 

megbénítja majd e városrész közúti közlekedését, hi-
szen az nincs ilyen forgalomintenzitáshoz igazítva” 

– fejtette ki a polgármester. Egy ilyen forgató-
könyv szerint kérdésessé válik a nagy vasútál-
lomás épületének és annak a mozdonyszínnek 
a sorsa is, melyben a meghibásodott vasúti 
szerelvények javítása folyik és számos ember-
nek ad munkát. Ezek a munkahelyek az állo-
más megszüntetésével veszélybe kerülnének.

Kérdéses villamosítás és nemzetközi 
járat 
A gyakorlatias szempontok mellett a polgár-
mester szerint az ilyen döntés stratégiai fon-
tosságát ugyancsak mérlegelni kell. Megemlí-
tette, hogy a városi önkormányzat már régóta 
egyezkedik a Megyével a Zólyom-Budapest 
nemzetközi vonal újraindításáról. „Tárgyal-
tunk a Szlovák Közlekedési Minisztériummal, ahol 
megígérték, hogy foglalkoznak a témával, és hogy a 
jövőben e szakaszon helyreállhatna a vasúti közle-
kedés. Tárgyalások folytak a magyar külüggyel is, 
ahol szintén eleven volt az ügy. Ám ha a fő vasútál-
lomás megszűnik, az annak lesz a bizonyítéka, hogy 
ezeket az ígéreteket sosem gondolták komolyan és 
a Magyarországgal való vasúti összeköttetést elfe-
lejthetjük." A polgármester hozzáfűzte, hogy 
mindez a vasútvonal Zólyom–Fülek szaka-
szon történő, a 2025-2028 évekre tervezett 
villamosítása érdekében kifejtett igyekezetet 
is befolyásolja.

A kezdeményezés állítólag az Értéket a Pén-
zért osztályról indult, amely idő- és pénzbeli 
megtakarításra számít. „Ugyanakkor a teljes 
közlekedést az egyetlen váltóval rendelkező össze-
kötőre térítenék, amely ha elromlana, márpedig a 
mi vasútjaink állapotát elnézve biztosan meg fog hi-
básodni, akkor a közlekedést úgyis el kell terelni. Az 
ilyen döntés tehát minden szempontból értelmetlen 
és föl nem foghatom, miért nem vitatták meg velünk 
a mai napig.“

Petíció indult 
A polgármester a  tervezetre reagálva petíciót 
indított, címzettje a közlekedési tárca, a Szlo-
vák Vasúttársaság Rt. és a   Szlovák Állam-
vasutak. A  döntéssel kapcsolatos egyet nem 
értését a petícióban több mint 4000 füleki és 
környékbeli lakos fejezte ki. 

A  Fülek–államhatár szakaszt a  város fő 
állomásával 150 éve nyitották meg. 2008-ig 
menetrendszerű nemzetközi gyorsvonatfor-
galom is működött rajta. A legismertebb gyors 
a Polónia expressz volt, mely Lengyelországot 
kötötte össze Budapesttel és Belgráddal. A sza-
kaszon a személyforgalom 2011-ben állt le. A 

„Kisállomás“ néven ismert megálló csupán a II. 
világháború idején épült az ipari övezet mun-
kásai számára, kapacitását tekintve sohasem 
létezett olyan terv, hogy a  fő állomást helyet-
tesíthetné.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: za

Veszélyben a város fő vasútállomása. A polgármester petíciót indítottVeszélyben a város fő vasútállomása. A polgármester petíciót indított

Tudta hogy...
1998-ban „armwrestling”- avagy szkander-
versenyt rendeztek Füleken? Ebben az évben 
több kerületi szintű versenyt is rendezett a 
Szlovák Karbirkózó Szövetség (SAPR). Célja 
az volt, hogy minél több ember megkedvelje 
ezt a sportágat. 1998 áprilisában Füleken a 
Fukasz (Pumukli) vendéglőben került sor a 
Besztercebányai kerület kéznyomó bajnok-
ságára. A győztesek továbbjutottak a turóc-
szentmártoni országos szlovák bajnokságra. 
A sportág utolsó füleki versenye 2013-ban 
zajlott le.

Cirbus Vladimír

A döntéssel egyet nem értését több mint 4000 füleki és környékbeli lakos fejezte ki. Fotó: wikipedia.org



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

Két évnyi járványt követően – mely közben 
a kulturális rendezvények száma a  mi-

nimumra csökkent – április 11-én, hétfőn 
számos pedagógus ünnepelte a  város képvi-
selőinek jelenlétében a  tanítónapot a  Városi 
Művelődési Központban. Idén a kultúrműsor 
sem hiányzott, a közönséget a For You éneke-
gyüttes szórakoztatta.

Fülek a  Comenius-emlékplaketteket 2009-
től adományozza rendszeresen, 2019-ben 
Életműdíjjal bővült a városi elismerések sora. 
Ezt elsőként Kálosi János kapta meg, ebben 
az esztendőben a 86. életévét betöltő Somogyi 
Mártáé a díj. „Hihetetlen volt számomra, amikor 
meghallottam, hogy nyolcvanhat évesen, amikor 

már csak fél szemmel látom a világot, pedagógus-
ként kitüntetést kapok. Ledolgoztam 36 évet, min-
den pedagógusnapi rendezvényen részt vettem és 
együtt örültem kollégáimmal az elismeréseiknek. 
Sosem vártam, hogy hasonló díjban részesüljek. Az 
életműdíj egy nagyon megható új városi kitüntetés, 
amely egész életpályám megbecsülését jelenti. Kö-
szönöm mindenkinek, akik ebben közreműködtek és 
felejthetetlenné tették számunkra ezt a napot” – fe-
jezte ki örömét Somogyi Márta a díj átvételét 
követően.

Comenius-emlékplakettet két pedagógus-
nak adományozott most a Város, Vaculčiak 
Ágnesnek a II. Koháry István Alapiskolából 
és Kainráthová Žofiának a Papréti Szlovák 

Alapiskolából. „Azon szerencsések közé tartozom, 
aki imádják és küldetésnek tekintik a munkájukat. 
Pályám során számos tehetséges gyermekkel dol-
goztam, akik itthon és külföldön is sikeresek. Az én 
jelszóm azonban, hogy mindenkiben lakozik egy kis 
zseni, mindenki tehetséges valamilyen módon. A mi 
feladatunk megmutatni nekik az utat” – nyilat-
kozta Vaculčiak Ágnes. 

„A díjra való felterjesztést, amelyet nagyon becsü-
lök, őszintén köszönöm. A kollégáknak is része van 
ebben, mindig jó kollektívában dolgoztam, ami ha-
ladásra ösztökélt. Ahogyan tanulóim is, akikkel kö-
zösen az évek során nagyon szép sikereket értünk el. 
Mindig az volt az álmom, hogy tanító leszek, örülök, 
hogy megadatott” – mondta Kainráthová Žofia.

Az önkormányzat átadta a Comenius-emlékplaketteket és a Pedagógus ÉletműdíjatAz önkormányzat átadta a Comenius-emlékplaketteket és a Pedagógus Életműdíjat

Életműdíj: Somogyi Márta
Somogyi Márta 1936. január 11-én, Losoncon 
született református lelkész család negyedik 
leánygyermekeként. 1942-től a Losonci Re-
formátus Elemi Iskolába járt 1945 tavaszáig, 
amikor bezárták a magyar iskolát. A II. világ-
háborút Losoncon élte meg. 1945 októberétől 
1950-ig a losonci szlovák tannyelvű Elemi Is-
kolát látogatta. Ezt követően a füleki magyar 
Gimnáziumnak volt diákja. A gimnazista évek 
a tanulás mellett a magyar kultúra művelésé-
vel teltek. Amatőr színjátszóként járták a gim-
nazista diákok a vidéket és vitték a magyar 
kultúrát a Fülek környéki falvakba. Somogyi 
Márta a Gimnázium után a Pozsonyi Pedagó-
giai Felsőbb Iskola diákja lett, annak magyar–
szlovák szakán végzett. Pedagógusi pályáját 
Ragyolcon kezdte, ahol két évig tanított. 1958. 
szeptember 1-től a mai Füleki Gimnázium 

„jogelődjében”, az akkori 12 éves Középiskola 
felső tagozatán kezdett tanítani. Ehhez az is-
kolához 1983-ig hű volt. 1983 és 1992 között 
a Füleki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolá-
ban tanított nyugdíjazásáig. Keze alól számos 
szlovák szakos pedagógus került ki.

Nyugdíjasként sokat tett a füleki reformá-
tus templom felépítése érdekében. A Város 
önkormányzatát is segítette: a polgári ügyek 
testületében hosszú évtizedeken át vezette és 
díszítette a Városi Hivatal Emlékkönyvét és 
Krónikáját.

Comenius-emlékplakett: Vaculčiak Ágnes
Vaculčiak Ágnes a  Füleki Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola és a Gimnázium elvégzése 
után a Nyitrai Pedagógiai Főiskolán szerzett 
matematika-biológia szakon diplomát 1994-
ben. Ugyanebben az évben kezdte el pedagó-
gusi pályafutását a Papréti Magyar Tannyelvű 
Alapiskolában, ahol összesen hét évig tanított. 
Időközben a Besztercebányai Módszertani 
Központban etika szakos képesítést is szer-
zett. 2001 szeptemberétől a II. Koháry István 
Alapiskola kedvelt pedagógusa. 

Pályafutása során több alkalommal dolgo-
zott a városi oktatási intézmények iskolaszé-
keinek a tagjaként, elnökeként. Vezette a Pro 
Iuventus polgári társulást, jelenleg a II. Kohá-
ry István Alapiskola matematika tantárgybi-
zottságának a vezetője.  Diákjait az évek során 
számos járási, kerületi és országos versenyre 
készítette fel, ezeken rendszeresen nyertek 
első díjakat. Tevékenyen bekapcsolódik a 
Novohrad-Nógrád Geopark életébe, melyben 
elnökségi tag. Több éven át nemzetközi tehet-
séggondozó táborokat szervezett iskoláskorú 
gyermekek számára. Részt vesz különféle kör-
nyezettudományi és segédtankönyv jellegű 
szakkiadványok szerkesztésében. 2013-ban 
akkreditált képzésen szerzett „Természetis-
mereti terepi vezető” státuszt.

Comenius-emlékplakett: Kainráthová Žofia
Žofia Kainráthová magiszter a beszterce-
bányai Pedagógiai Kar elvégzését követően 
1980-ban lépett be első munkahelyére, a füleki 
Úttörőházba. 1982-től a losonci Novomeský 
Általános Iskolában, 1983-tól a Füleki Iskola 
Utcai Alapiskolában tanított. 1983 óta folya-
matosan a Papréti Szlovák Tannyelvű Alapis-
kola biológia–kémia szakos pedagógusa. Ő ta-
nítja a kis ökogazda nevű új tárgyat is, amely 
koncepciójának és tanterveinek társszerzője. 
Negyvenkét éves gyakorlata, szakmai és em-
beri hozzáállása a tanulók, szülők és kollégák 
számára érték.

A Novohrad-Nógrád Geopark 2010-es lét-
rehozása után Žofia Kainráthová felvilágosí-
tó, népművelő munkát végzett az intézmény 
érdekében Füleken. Tanulóival Füleket kép-
viselte a Novohrad-Nógrád Geoparkhoz és 
a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzethez kap-
csolódó nemzetközi természettudományos és 
környezetismereti versenyeken. Más iskolán 
kívüli tevékenységet szintén folytat, szakkö-
röket vezet. Számos tanulót készített fel sike-
resen járási, kerületi, országos, sőt nemzetközi 
megmérettetésekre. A tantárgyközi kapcsola-
tok erősítése terén olyan városi rendezvények 
szervezéséből vette ki részét, mint pl. a helyi 
Föld Napja. Hozzájárult az iskolai pihenőtér 
és erdőpark létrehozásához. 

kmk, za

Fotók: Schnelczer Zoltán
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Két év szünet után városunk-
ban is újra megrendezésre 

kerül a Múzeumok és Galériák 
Éjszakája hagyományos össz- 
szlovákiai rendezvény, melybe 
a Füleki Vármúzeum is rendsze-
resen bekapcsolódik. A műsor a 
Városi Honismereti Múzeumban 
18:00 órakor indul, ahol a múze-
um régésze ismerteti az érdeklő-
dőkkel „Az elmúlt évek legértéke-
sebb régészeti leletei Fülekről“ c. 
kiállítás részleteit. Szó esik többek 
között a legutóbbi időszak figye-
lemre méltó régészeti leleteiről, 
mint például kerámiákról, kály-
hacsempékről, ékszerekről, ru-
hatartozékokról és egyéb kisebb 

tárgyakról. A résztvevők minde-
mellett betekintést nyernek a vár-
ban és a vár alatt végbement ása-
tási folyamatok utolsó szakaszába. 
Megtekinthető lesz természetesen 
a múzeum állandó tárlata is, sőt 
mi több, a nagy sikernek örvendő, 
múzeum gyűjteményéből szár-
mazó archív filmek vetítésére is 
sor kerül. 

A füleki várban a műsor 19:00 
órakor a „Mesterségek művészete 
az őskortól napjainkig“ c. kiállítás 
megnyitójával indul a Bebek-to-
rony 5. emeletén. A vándorki-
állítás, amely a Hodrushámori 
Iparművészeti Magán Szakközép-
iskola diákjainak köszönhető, a 

Májusban újra Múzeumok és Galériák ÉjszakájaMájusban újra Múzeumok és Galériák Éjszakája
bronzkortól az újkorig terjedő 
időszakot mutatja be a látoga-
tóknak. A szinte feledésbe merült 
eredeti technikákkal készült, ré-
gészeti leletekről mintázott rep-
likák között találunk vértezeteket, 
fegyvereket, ékszereket és más 
kiegészítőket, valamint haszná-
lati tárgyakat. A kiállítás először 
2016-ban került bemutatásra, Po-
zsonyban. Azóta majdnem egész 
Szlovákiát beutazta, s az utóbbi 
években Losoncon, Újbányán, 
Komáromban, Rimaszombatban, 
Léván, Poprádon és Breznóbá-
nyán láthatták az érdeklődők. A 
megnyitó után érdekes műsor 
várja a kicsiket és nagyokat egy-

aránt. A gyerekek szlovák nyelvű 
meseelőadást tekinthetnek meg, a 
Füleken már többször vendéges-
kedő „Divadlo z  domčeka“ adja 
elő a  Bajaja herceg (Princ Bajaja) 
c. meséjét. A  zene szerelmesei a 

„Hajni és a  fiúk“ etno-jazz zene-
kar koncertjét hallgathatják meg, 
majd a sötétedés utáni hangulatot 
a cirkuszi művészekből álló „Tűz-
fészek Társulat“ gazdagítja. 

Bízzunk benne, hogy az időjá-
rás kedvezni fog és minél nagyobb 
számban találkozunk. A  rendez-
vényre a  belépés ingyenes. Sze-
retettel várunk minden érdeklő-
dőt! 

A FVM csapata

A rendezvény a járvány miatti 
kétéves kihagyás után sem 

veszített varázsából. A 15. Palóc 
Húsvét hagyományos közremű-
ködői mellett újakkal is találkoz-
hatott a közönség. 

Április 18-án Nógrád egyik leg-
ismertebb húsvéti rendezvényén a 
szervező Füleki Városi Művelő-
dési Központ gazdag programmal 
várta az érdeklődőket. A régió 
palóc hagyományait elsősorban 
a helyi kézművesek mutatták be, 
de felléptek a térség népművészeti 
csoportjai is. A rendezvény láto-
gatói a Motolla Kézműves Baráti 
Kör tagjainak vezetése alatt kipró-
bálhatták a húsvéti tojás díszítésé-
nek különféle technikáit, megta-

nulhatták a mézeskalács-díszítés 
alapjait, illetve húsvéti figurákat 
készíthettek gyékényből.

A színpadon a hazai közre-
működőkön – a Jánošík Gyer-
mek-néptáncegyüttesen, a Fon-
csik és Galáris énekegyütteseken 
és a File Bandán – kívül fellép-
tek a tágabb régió palóc, illetve 
szlovák hagyományait közvetítő 
együttesek is. Bemutatkozott a 
Krtíšan Néptáncegyüttes Nagy-
kürtösből, valamint a Sendergő 
Gyermek-néptáncegyüttes és a 
Húros Banda Ipolyságról. Nagy 
érdeklődésnek örvendett a ko-
máromi Lakatos Róbert és a Rév 
zenekar koncertje, melyen Korpás 
Éva szólóénekest is hallhatta a 

Több mint ezer látogatót vonzott a Palóc Húsvét a Füleki VárbanTöbb mint ezer látogatót vonzott a Palóc Húsvét a Füleki Várban

közönség.
A színpadi műsort kísérő ren-

dezvények egészítették ki: volt 
kirakodóvásár, húsvéti ételszen-
telés, palóc ételek kóstolója a 
BANYA-társulat jóvoltából, a 
gyerekeket kézzel hajtott körhin-
ta várta, a MeseFigurák Bábszín-
ház tagjainak vezetésével pedig 
ügyességi játékokban vehettek 
részt. A lovagoltatást a Szabad 
Vágta polgári társulás tagjai biz-
tosították, íjászkodni pedig a Fü-
leki Farkasoknál lehetett. Nem 
hiányzott a húsvéti locsolkodás 
sem: a Foncsik és a Galáris, illetve 
a Jánošík énekes lányainak pro-
dukciója után a helyi alapiskolák 
tanulói locsolták meg a lányokat 

locsolóvers kíséretében, melyért 
cserébe húsvéti tojást kaptak. Az 
érdeklődők megtekinthették a 
várat is – a Füleki Vármúzeum ál-
landó kiállítását, illetve „A könyv-
nyomtatás fejlődése a középkortól 
napjainkig” című időszaki tárlatát. 
A szervezők szabad belépést biz-
tosítottak az ukrajnai menekül-
teknek, akik Füleken találtak ide-
iglenes menedékre. Több gyerek 
és felnőtt kísérője, akik a háború 
elől menekültek Szlovákiába, így 
néhány gondtalan órát tölthetett 
el a várudvaron, ahol kivehette a 
részét a tojásdíszítésből, kipróbál-
hatta az íjászatot és megkóstolta a 
Banya-társulat tócsniját.

Illés Kósik Andrea, VMK

Több mint ezer látogató a 15. Palóc Húsvéton.

A Foncsik és Galáris énekegyüttesek.

Készül a tócsni a BANYA-társulatnál. Sendergő Néptáncegyüttes (Ipolyság). Tojás- és mézeskalács-díszítés a Motolla kézműveseivel. Fotók: VMK
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4 év után, 2022. április 12-én a bizottság, a 
városi tanács és a Nyugdíjas-egyesület he-

lyi szervezetének meghívott tagjai a Nyugdí-
jas-egyesület városi szervezetének értékelő 
gyűlésén gyűltek össze a VMK tánctermében, 
hogy áttekintsék a legnagyobb taglétszámú 
polgári társulás elmúlt évekbeli tevékenységét 
a járásban és a megyében. Mindemellett új ve-
zetőséget is választottak.  

A Nyugdíjas-egyesület városi szervezete 
1995. március 15-től végzi tevékenységét, el-
sősorban a Kovosmalt vállalat és egyéb üze-
mek volt alkalmazottai alapították. Bizonyos 
években (pl. 2009–2011) aktív tagjainak száma 
meghaladta a 650-et, ami később kicsit visz-
szaesett. A taglétszám legjobban az utolsó két 

– Covid – évben csökkent, de 2021. december 
31-én még mindig 499 aktív fizető tagja volt a 
szervezetnek. A városi szervezet elnöke össze-
gezte az elmúlt nehéz 4 évet, mikor szinte két 
évig nem kerültek megrendezésre a közkedvelt, 
nagy létszámú (150–200 fős) rendezvények. A 

különböző korlátozások nem tették lehetővé a 
május 1-jei ünnepség, a jubilánsokat ünneplő 
Generációk találkozója, a Mikulás-napi ösz-
szejövetel, és a kulturális vagy természeti túrák 
megszervezését. Annak érdekében, hogy ennek 
a korosztálynak az egészsége a lehető legkevés-
bé sérüljön, a 25. évforduló megünneplésére is 
jelentős, másfél éves késéssel, 2021 szeptem-
berében került sor. A vacsorával, műsorral és 
tombolával egybekötött rendezvényeket a zenei 
előadások váltották fel, ahol kellemes ünnepi 
hangulatot teremtett időseink számára Katka 
Perencseiová-Procházková a Besztercebányai 
Állami Operaházból, aki a 4 Lamour énekes 
kvartettjével a 2021-ben tartott jubileumi ün-
nepségen is hasonlóan szerepelt.

Az értékelő gyűlésen (a kötelező beszámolók 
mellett) a bizottság új vezetőséget és ellenőr-
ző bizottságot választott a következő 4 évre. A 
városi szervezet elnöke maradt Jelínek Juraj. 
Bizottsági tisztségüket továbbra is betöltő, vala-
mint új tagok: Šimonová Ružena, a városi szer-

A Nyugdíjas-egyesület városi szervezete értékelő gyűlést tartottA Nyugdíjas-egyesület városi szervezete értékelő gyűlést tartott

Iskolánk március végén nemzetközi szinten 
mérettette meg magát. Salgótarjánban a 41. 
STROMFELD NAPOK keretén belül került 
megrendezésre  a GEDEON JÁNOS EMLÉK-
KUPA – gépi forgácsoló verseny, amelyen 
Varga Zoltán és Kluka Tibor tanárok fel-
ügyeletével a  Füleki Szakközépiskola diákjai 
is részt vettek. A verseny helyszíne a Nógrád 
Megyei Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél 
Technikuma volt. A  versenyen résztvevő diá-
kok a kassai, bátonyterenyei, váci, győri, paksi, 
budapesti és salgótarjáni szakközépiskolák di-
ákjaival vehették fel a versenyt, és mérethet-
ték össze a tudásukat. 18 indulóból a tizenne-
gyedik helyet sikerült megszereznünk, amit 
sikerként értékelünk, hiszen hosszú idő után 
ez volt az első alkalom, hogy ilyen szintű nem-
zetközi versenyen vehetett részt az iskolánk. 
Igaz hogy elsők nem lettünk, de új embereket 
ismertünk meg, új barátokat szreztünk, és ta-
pasztalatokkal gazdagabban tértünk haza. A 
versenyen résztvevő Szókis Dániel, Kelemen 
Róbert, Urbančok Attila és Jakab Péter már 
győzelemre éhesen várják a jövő évi verseny 
megrendezését. Már tudják, miben kell még 
fejlődniük, hogy még sikeresebbek legyenek.
Köszönettel tartozunk iskolánk vezetőségé-
nek, a felkészítő tanároknak és a diákoknak, 
valamint a Nógrád Megyei Szakképzési Cent-
rum Stromfeld Aurél Technikumnak, hogy 
gondoltak ránk és részt vehettünk ezen a ver-
senyen.   Varga Zoltán, 
a szakoktatás vezetője, SOŠ – Szakközépiskola, Fülek

Végre versenyezhettünk!

A földtulajdonosok – különösen a mezőgaz-
dasági területekkel szomszédos földek gaz-

dái – egyik kötelessége a rendszeres gyomtala-
nítás. Az említett kötelezettség be nem tartása 
magas bírságot von maga után. 

A  Losonci Járási Hivatal mint a mezőgaz-
dasági földterületek védelmét és hasznosítását 
felügyelő illetékes államigazgatási hatóság fel-
hívja a  figyelmet az egyre nagyobb számban 
előforduló elhanyagolt területrészekre. Ebből 
Fülek kataszteri területe sem kivétel. „Az el-
gyomosodott övezetek sok esetben veszélyeztetik a 
terület ökológiai stabilitását. A gyomnövények me-
zőgazdasági területekre való terjeszkedése károsítja 
és elértékteleníti azokat, valamint nehezíti a  terü-
let mezőgazdasági hasznosítását. Figyelmeztetünk 
minden földtulajdonost, -bérlőt és ingatlankezelőt, 
hogy mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területe-
iket tartsák gazmentes állapotban, a gyomnövények 
rendszeres, következetes és mindenekelőtt időben 
történő eltávolításával, hogy azok ne terjedjenek át a 
szomszédos területekre” – közölte a járási hivatal. 

Továbbá tájékoztatott, hogy amennyiben 
a  tulajdonosok, bérlők vagy kezelők tétlensé-
gükkel egy olyan terület elgazosodását okoz-
zák, amely mezőgazdasági terület szomszédsá-
gában van, illetve elmulasztják a járási hivatal 
által elrendelt kötelezettségüket, szabálysértést 
(magánszemélyek) vagy közigazgatási szabály-
sértést (jogi személyek vagy kisvállalkozók) kö-
vetnek el. A magánszemélyek az ilyen cselek-
ményért a földterület minden hektárjáért 330 
euróig terjedő pénzbüntetéssel, míg a jogi sze-
mélyek a mezőgazdasági földterület hektáron-
kénti 33 200 euróig terjedő bírsággal sújthatók. 

Fülek kataszterében a  leggyakoribb beha-
toló növényfajok közé tartozik az ártéri ja-
pánkeserűfű és a  kanadai aranyvessző. „Ezen 

növények spontán terjedése veszélyezteti az őshonos 
növényfajok biodiverzitását. A  földek tulajdonosai, 
bérlői vagy kezelői kötelesek gondoskodni a behatoló 
növényfajok minisztérium által megszabott általá-
nos érvényű jogszabály szerinti eltávolításáról, és a 
telekről olyan módon gondoskodni, hogy megakadá-
lyozzák azok továbbterjedését” – mondta el Kuz-
ma Gréta, a városi hivatal munkatársa. 

A  japánkeserűfűt célszerű kiásni, lekaszálni 
és talajtakaróval borítani, lehetőleg ismétel-
ten az egész szezon alatt. A vegyi permetezést 
ősszel kell alkalmazni, majd a rákövetkező ta-
vasszal a növényt el lehet távolítani. A kanadai 
aranyvesszőt ki lehet ásni vagy le lehet tépni, 
de megfelelő módszer a legeltetés, a kaszálás és 
a mulcsozás is, mindez lehetőleg virágzás előtt 
és többszöri alkalommal a vegetációs időszak-
ban. Nagykiterjedésű növényállomány esetén 
a  vegyszeres kezelés is alkalmazható, a legin-
tenzívebb levélképződés idején.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: dp

vezet alelnöke, Gondová Katarína, pénzügyes, 
Cíferová Iveta, titkár, s a tagok – Alštocková 
Helena, Belková Mária, Halgašová Magdaléna, 
Kelemen Jozef, Kuruncziová Helena és Szabó 
Štefan. Az ellenőrző bizottság tagjai: Antaličo-
vá Zuzana elnök, Bystrianska Iveta és  Kómá-
rová Silvia. Az éves közgyűlésen a résztvevők 
díszvendégeket is köszönthettek köreikben. A 
városvezetést Agócs Attila, Fülek Város polgár-
mestere képviselte, a járási szervezetet pedig az 
elnök, Lošťáková Zuzana mérnök.

Köszönetet mondtak minden olyan korábbi 
bizottsági tagnak vagy képviselőnek (bizalmiak-
nak), akik utolsó választási ciklusukat töltötték, 
és a következőkben már a koruk vagy egészség-
ügyi okok miatt nem folytatják a munkát. Az új 
bizottság tagjait tehát legalább négy év kreatív 
tevékenység és természetesen a népszerű és be-
vált rendezvények szervezése várja, amelyeket 
reméljük, hogy nem rontják el a járványügyi 
intézkedések és korlátozások. 

Cíferová Iveta, ford: dszl

A területek elgyomosodásáért komoly pénzbírság jár. A fe-
lelősség a földtulajdonosokra, és a földbérlőkre is vonatkozik 

Kanadai aranyvessző.

Ártéri japánkeserűfű. Fotók: wikipedia.org
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Jelentős rendezvények Füleken 2022 májusában 

05. 06-ig

A könyvnyomtatás fejlődése a középkortól napjain-
kig c. kiállítás 
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Defensores PT

05. 06. 

Balett és modern tánc – Beiratkozás és bemutató óra 
Korosztály: 5-től 18 éves korig
Közreműködik: Mona Deja Vu Tánciskola (Salgótarján)
Helyszín: VMK - Bálterem
Szervező: Városi Művelődési Központ

16:30

05. 13.

IX. LiteraTúra – Irodalom másképp
Barak László – Vida Gergely: FEEDBACK
Karanténversek két IP-címre
Könyvbemutató
Vendégek: Barak László & Vida Gergely
Moderátor: Ardamica Zorán
Helyszín: VMK - Bábterem
Szervező: Városi Művelődési Központ
A rendezvényt a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.

17:00

05. 14. 

Múzeumok és Galériák Éjszakája
Városi Honismereti Múzeum

- tárlatvezetés Az elmúlt évek legértékesebb régészeti leletei 
Fülekről c. időszaki kiállításon

- archív filmek vetítése
Füleki Vár – Füleki Vármúzeum
Mesterségek művészete az őskortól napjainkig – kiállí-
tásmegnyitó
Társszervező: Hodrushámori Iparművészeti Magán 
Szakközépiskola (Súkromná stredná škola umeleckého 
priemyslu Hodruša Hámre)
Kísérőprogramok a várban: Divadlo z domčeka – 
szlovák nyelvű előadás, a „Hajni és a fiúk“ helyi zenekar 
koncertje, tűzshow a „Tűzfészek Társulat“ előadásában
Szervező: Füleki Vármúzeum

18:00

19:00 

05. 18. 

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

09:00
11:00

05. 23. – 
06. 05.

Európai Geoparkok Hete 
- tanulmányi vetélkedők, rajzverseny és vezetett gyalogtúrák
Helyszín: A Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geo-
park kiemelt helyszínei
Szervező: Geopark Novohrad-Nógrád JSZT

05. 24.

Klitsie-Szabad Boglárka - Varga Norbert: Hét eszten-
dő, hét szempillantás c. könyv bemutatója
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

16:30

05. 27.

III. Zenés évszakok
Tavaszi komolyzenei koncert
Vendégek: Jakab Tünde (fuvola) & Michal Matejčík 
(hárfa)
Helyszín: VMK - Bábterem
Szervező: Városi Művelődési Központ
A rendezvényt a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.

17:00

06. 01.
Gyermeknap a füleki várban
Helyszín: Füleki vár
Szervező: Füleki Vármúzeum

06. 04.

Városi Gyermeknap: Nyári színházasdi
Helyszín: Városi park
Szervező: Városi Művelődési Központ
A Nyári színházasdi program előadásait a Kisebbségi Kulturá-
lis Alap támogatja.

10:30

06. 01.

Az elmúlt évek legértékesebb régészeti leletei Fülekről 
– kiállítás 
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

Tavasszal elindulhatott a  Fü-
leki Városi Művelődési Köz-

pont irodalmi és komolyzenei 
rendezvénysorozatainak új évfo-
lyama. 

A  IX. LiteraTúra nagy sikerű 
idei első rendezvénye, az Ady / 
Petőfi című áprilisi előadás után 
ezúttal könyvbemutatóra kerül 
sor. A rendezvény május 13-án 
pénteken valósul meg 17:00 órai 
kezdettel. Vendégei Barak László 
és Vida Gergely költők, akikkel 

„FEEDBACK – Karanténversek 
két IP-címre“ című közös köte-
tükről Ardamica Zoltán beszélget. 
A könyvbemutatót vetítés színe-
síti annak a videósorozatnak a 
részleteiből, mely a kötet versei 
alapján született még a könyv 
megjelenése előtt. A szerzők ver-
seit a videókban Ollé Erik és Gál 
Tamás színművészek tolmácsol-
ják Lakatos Róbert zenei aláfes-
tésével. 

A Zenés évszakok című prog-
ramsorozat csaknem egy év ki-
hagyás után harmadik évfolya-

mával jelentkezik. Az idei széria 
a Tavaszi komolyzenei koncerttel 
indul 2022. május 27-én, pénte-
ken, 17:00 órai kezdettel. A ren-
dezvény vendégei Jakab Tünde 
fuvolaművész és Matejčík Mi-
chal hárfaművész lesznek, akik 
számos szakmai sikerrel a  hátuk 
mögött itthon és külföldön is elis-
mert előadók. Az egymást szépen 
kiegészítő  fuvola és hárfa közös 
dallamai varázslatos élményt 
ígérnek.

A rendezvényeket a Kisebbségi 
Kulturális Alap támogatja.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak a szervezők!

Farkas Júlia, VMK

Irodalmi beszélgetés és komolyzenei 
koncert a VMK-ban

Jakab Tünde. Fotó: a művésznő archí-
vuma
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Rovat: Sporteredmények
LABDARÚGÁS – 3. liga
4.3.  FTC – Losonc 0:0
4.10.  Tatran Krásno – FTC 2:0
4.17. FTC –Zsarnóca 1:0
4.24. Liptovská Štiavnica – FTC 0:3

TEKE
Extraliga férfiak, az FTC KO megnyerte a 
bajnoki címet.
I. liga Keleti csoport, az FTC KO B kiesett 
a negyeddöntőben.
Ifjúsági, keleti csoport, az FTC KOmeg-
nyerte a bajnoki címet.
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SAKK
2. liga C 
3.26.  FTC – Medea Túrócszentmárton 3:5 
3.27.  FTC – Dunajov-Túrócszentmárton  3½ 
: 4½
3. liga C2
4.3. FTC junior – Koháryháza 5½ : 2½

FLOORBALL  
Fiatalabb diákok
4.24. Zsolna – FTC 4:1
Serdülők
4.23. FTC – Turany 0:6
4.23.  FTC – Kisucaújhely 0:8
Országos liga U16 lányok
4.10.  Galánta – FTC 11:0  
4.10.  FTC – Pruské 1:7

FUTÁS
Besztercebánya 3.26., 5,4 km
Šimon Marian 33./12.kat.30-39 20:06
Riecky Ladislav 82./27.kat.30-39 22:09
Péterová Mária 26./11.kat.CW 24:08
Péter Ladislav 84./27.kat.40-49 22:09
Zvolenská Corrida 04.09., 8 km
Šimon Marian 12.kat. férfi A  32:12
Nagy Robert 24.kat.férfi A  41:41
Péter Ladislav 8.kat férfi B  34:26
Barátság futóverseny, Diósförgepatony, 
4.16. 10km
Péterová Marika 6.abs./1.kat. 30-39 47:18

Kerékpározás – Brünn (CZ), 3.27., 162 km
Kaško Dávid 68./32.kat. 3:52:26.0

zi

A  Füleki Városi Hivatal Kör-
nyezetvédelmi szakosztálya 

a  Közhasznú Szolgáltatásokkal 
(VPS) együttműködve ismét meg-
szervezte hagyományos rendezvé-
nyét a tanulók és diákok számára, 
mely április 26-án valósult meg 
a városi parkban. Témája „A park 
fái, és hatásuk az életkörnyezetre“ 
volt. A  rendezvényen Beszterce-
bánya megye képviseletében Bíró 
Ladislav, légkörminőségi mene-
dzser is közreműködött, aki a nap 
folyamán a  parkban rendelke-
zésére állt a  helyi alap- és közép-
iskolák 20 fős csoportjainak. Az 
előadások után minden csoport 
elültette a saját gyümölcsfáját.
A  parkban megvalósult fő ren-
dezvényen kívül az óvodák és az 
alapiskolák is megszervezték szo-
kásos környzetvédelmi foglalko-
zásaikat. Ezek április 22. és május 
6. között zajlottak az iskolák te-
rületén kialakított különböző te-
matikus állomásokon. „A Štúr utcai 
óvodában a gyerekek április 22-én 
egész nap olyan témákkal foglalkoz-
tak, mint a halastó, puzzle – mosolygó 
és szomorú Föld, hulladékanyag játé-
kokra való felhasználása, hangszer-

készítés, szudoku természetes anya-
gokból, zsákbamacska, víz–erdő–rét 
stb. A Daxner utcai óvoda a Szlovák 
Környezetvédelmi Minisztérium által 
meghirdetett és a Szlovák Környezet-
védelmi Ügynökség által szervezett 
projektbe kapcsolódott be. Az ötlet 
mögött a Zöld Szlovákiát teremtünk – 
Green Slovakia kezdeményezés is ott 
áll. A projekt célja, hogy a hulladék-
fajtákról való tanulás folyamatába 
belevigyék a felfedezés örömét, illetve 
az aktív megoldáskeresésre való tö-
rekvést. A gyerekek a Föld napja al-
kalmából az iskolaudvaron a Losonci 
Pedagógiai Szakközépiskola diáklá-
nyaival közösen fákat és virágokat ül-
tettek. A projekthez az iskola oktatási 
segédanyagokat és -eszközöket kapott 
a minisztériumtól” – tájékoztatott 
Ardamica Zorán, oktatási osz-
tályvezető.

kmk, ford.: ika

A Föld napja alkalmából több foglalkozás 
is várt a gyerekekre és a diákokra


