
A Városnapok két legnagyobb 
koncertjére kedvezményes 
jegyek is beszerezhetőek. Ol-
vassa el a részleteket.  5. oldal

Palóc Napok kedvezmé-
nyes jegyekkel 

A többműfajú füleki fesztivál 
a Covid után teljes erőbe-
dobással érkezik. Részletes 
infókat közlünk.   4. oldal

Jön a kedvelt UDVart 
fesztivál 

Nagy-Britannia nagy-
követe járt Füleken 
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Nigel Baker már második 
olyan képviselője a követség-
nek, aki Fülekre látogatott. 
Megnézte a várat is.   3. oldal
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A Füleki Vármúzeum két év szünet után 
ismét bekapcsolódott a Múzeumok és 

Galériák Éjszakája elnevezésű hagyományos 
össz-szlovákiai rendezvénybe. Az érdekes és 
egyben látványos program május 14-én több 
mint 600 látogatót vonzott a várba, a városi 
múzeumot pedig mintegy 300 érdeklődő te-
kintette meg.

A műsor a Városi Honismereti Múzeumban 
18:00 órakor indult, ahol „Az elmúlt évek leg-
értékesebb régészeti leletei Fülekről“ c. kiállí-
tás részleteit ismertették a látogatókkal. Szó 
esett többek között a legutóbbi időszak figye-
lemreméltó leleteiről, mint például érmékről, 
ólomplombákról, ékszerekről, ruhatartozé-
kokról és más, fémből és csontból készült dí-
szekről. A résztvevők mindemellett betekin-
tést nyertek a várban és a vár alatt végbement 
ásatások legutóbbi szakaszába. A múzeumba 
érkezők továbbá az egykori füleki Üzemi 
Klub mellett működő filmes szakkör közked-
velt archív filmjeit, valamint a füleki gyárak 
múltját bemutató digitalizált fotókból összeál-

Több száz látogatót vonzott a Múzeumok Több száz látogatót vonzott a Múzeumok 
és Galériák Éjszakája és Galériák Éjszakája 

lított válogatást tekinthették meg.  
A program a középső várban folytatódott a 

„Mesterségek művészete az őskortól napjain-
kig“ c. tárlat megnyitójával, amely vértezetek, 
fegyverek, ékszerek, kiegészítők és használati 
tárgyak révén mutatta be a bronzkortól az 
újkorig terjedő időszakot a látogatóknak. A 
megnyitó után izgalmas kultúrműsor követ-
kezett, a Bajaja herceg (Princ Bajaja) c. mese, a 
füleki „Hajni és a fiúk“ etno-jazz zenekar kon-
certje és a „Tűzfészek Társulat“ tűzzsonglőr 
bemutatója.

kmk, FVM

A Városnapok és 31. Palóc Napok alkalmá-
ból 2022 augusztusában, a  képviselőtes-

tület ünnepi ülésén a következő városi díjak 
átadását tervezik:

Fülek Tiszteletbeli Polgára
▪ olyan személyeknek ítélhető oda, akik je-
lentős mértékben járultak hozzá a város 
fejlődéséhez és gyarapításához, érdekeinek 
védelméhez és jó hírnevének terjesztéséhez 
idehaza és külföldön, vagy akik kimagasló 
alkotói teljesítményeikkel gazdagították az 
emberi civilizációt.

Fülek Város Díja
▪ olyan személyeknek ítélhető oda, akik ki-
magasló eredményeket értek el a tudomány, 
a technika, a művészet, az újságírás és a tár-
sadalmi munka területén, vagy olyan szemé-
lyeknek, akik kiemelkedően hozzájárultak 
a város gazdasági és kulturális fejlődéséhez, 
népszerűsítették városunkat itthon és kül-
földön egyaránt, illetve olyan személyeknek, 
akik az életmentés vagy a város és lakosai va-
gyonának védelmében szereztek érdemeket.

Fülek Város Polgármesterének Díja
▪ a város polgármestere ítéli oda a város azon 
polgárainak, akik sikeresen és érdemlegesen 
tevékenykedtek városunkért.

A szervezetek és a város polgárai javasla-
taikat és azok indoklását írásban adhatják le, 
vagy postai úton a Városháza címére: Rad-
ničná 25, 986 01 Fiľakovo, vagy személyesen 
a Városháza iktatójában, 2022. június 22-ig. 
A javaslatok alapján a képviselőtestület dönti 
el, ki kapja meg a fent említett első két díjat. 
A polgármesteri díj odaítéléséről a város pol-
gármestere dönt.

FVH

Jelölési felhívásJelölési felhívás

Fotky: HMF
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2022. 04. 28.
Az ülés hivatalos megnyitása, a 
napirend, s a kiegészítő napi-
rendi pontok jóváhagyása, a ha-
tározat-előkészítő bizottság, a 
jegyzőkönyvvezető, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítők meg-
választása után első napirendi 
pontként beszámoló hangzott 
el a  Štúr Utcai Óvoda igazgatói 
posztjára kiírt pályázat ered-
ményéről. Az új igazgatónő az 
egyedül jelentkező Liptáková 
Melinda lett, kinevezési okiratát 
a polgármester adta át. Ugyan-
ebben a napirendi pontban tá-
jékoztatott Ardamica Zorán, a 
tanügyi hivatal vezetője, hogy a 
Művészeti Alapiskola új igazga-
tónője, Baučeková Viktória szü-
lési szabadságra készül, melynek 
ideje alatt pályáztatás nélküli 
kinevezéssel Gáspár Katalin lát-
ja majd el az igazgatói teendőket. 
Ezután előadta jelentését a váro-
si iskolák iskolatanácsainak mű-
ködéséről.

Majd a képviselői interpelláci-
ók következtek. Flachbart Ladis-
lav képviselő érdeklődött a Dax- 
ner utcában, az óvoda mellett 
folyó patak ügyéről, mely bűzlik, 
amire többen panaszkodnak. A 
polgármester reagált, miszerint a 
patak a vízgazdálkodási vállalat 
tulajdona. A vállalatot már meg-
keresték, hogy foglalkozzanak a 
problémával. A képviselő továb-
bá információt kért, igaz-e, hogy 
a Paprét és a  Kalinčiak utca kö-
zötti járda nem része a lakótelep 
nagy járdafelújítási projektjének. 
Az építésügyi részleg vezetője, 
Vankó Iván azt válaszolta, hogy 
az adott járda javítását nem le-
hetett e projektbe tervezni, mert 
csupán a közvetlenül a lakóépü-
letek melletti járdák estek a  jo-
gosultság körébe. Rubint Róbert 
képviselő azokra a  várakat áb-
rázoló táblákra figyelmeztetett, 
melyek a városba vezető utak 
mellett állnak. Állapotuk rossz. A 
polgármester információi szerint 
ezek a megyei önkormányzat tu-
lajdonát képezik, annak legköze-
lebbi ülésén felveti a problémát. 
A képviselő a nemrég aszfaltozott 
utcákkal folytatta interpelláci-
óját, ezeken az utóbbi években 
kezdenek megsüllyedni a kaná-
lisfedelek. Valamint az Iskola 

utcában sérült a járda. A pol-
gármester ez utóbbi esetben me-
chanikus sérülést feltételez, amit 
majd a KSZ megjavít. A fedeleket 
ellenőrizni fogják. 

Ezután Visnyai Attila alpol-
gármester ismertette a képvise-
lő-testület mellett működő bi-
zottságok üléseinek eredményeit. 
Az ülés a Nefelejcs éves jelenté-
sével folytatódott, melyet Veliká 
Mária, a nonprof. sz. igazgatója 
terjesztett elő. Flachbart L. kép-
viselő köszönetet mondott neki 
helytállásáért és eredményeiért 
az elmúlt nehéz esztendőben. A 
polgármester rákérdezett az üres 
helyekre, illetve hogy mennyire 
befolyásolják ezek a bevétele-
ket. Jelenleg 9 betöltetlen hellyel 
rendelkeznek a Nefelejcsben. Az 
igazgatónő válaszából kiderült, 
eddig egyéb tevékenységükből 
fedezték a kiesést. Probléma az 
idei év második negyedévétől 
lehet, mert vissza kell téríteniük 
az állam támogatásának egy ré-
szét. A helyeket tehát minél ha-
marabb be kell tölteni. A követ-
kező napirendi pontban a Városi 
Rendőrség parancsnoka számolt 
be a testület 2021. IV. negyedévi 
tevékenységéről. Többek között 
tájékoztatott a Billa melletti, 
gyakran megtelő palackvissza-
váltóval kapcsolatos gondokról, 
vagy a járdán parkolás helyze-
tének feltérképezéséről. Eibner 
Róbert képviselő rámutatott a 
pandémia elmúltával kialakuló 
helyzetre: éjjel hangoskodó cso-
portok jelennek meg. Gyakoribb 
járőrözést szeretne. A polgár-
mester reagált, miszerint ez az 
ülés egy másik napirendi pontjá-
nak tárgya.

A  következő pontban a kép-
viselők jóváhagyták az 1/2022 
sz. általános érvényű rendeletet, 
amely módosítja a szeszes italt 
mérő vendéglátó egységek nyit-
vatartását (erről áprilisi számunk 
3. oldalán írtunk bővebben – a szerk. 
megj.). A szünet után vagyonjogi 
ügyekkel folytatódott a tanács-
kozás. Az időszerű kérdéseket 
illetően a képviselők tájékozta-
tást kaptak a készülő Gazdasági 
és Társadalmi Városfejlesztési 
Programról (erről áprilisi számunk 
2. oldalán írtunk bővebben – a szerk. 
megj.). A vitában a polgármester 

számolt be a vasúti főállomás 
mint számos személy- és az ösz-
szes gyorsvonat fel- és leszálló 
állomáshelyének megszüntetésé-
vel kapcsolatos intézkedésekről 
(részletesebben lásd szintén előző szá-
munkban). A polgármester arról is 
szólt, hogy gondokra kell számí-
tani az energiaárak növekedése 
miatt és ezzel összefüggésben az 
áram- és gázszolgáltatók közbe-
szerzésektől való távolmaradása 
okán is. Problémák adódhatnak 
még az új ipari csarnok építése 
körül, amelynél akár 10 szá-
zalékos anyagár-emelkedés is 
százezres tételeket jelenthet. Ko-
moly döntések vannak tehát ki-
látásban. A polgármester a park 
körülkerítésének projektjéről 
ugyancsak beszámolt. A hivatal-
vezető asszony vázolta az étkez-
dék nehézségeit – a hús beszállí-
tója 35 százalékos áremelésre tett 
javaslatot, gond lesz a törvény ál-
tal megadott ársávokban (1,18€) 
főzni.

Az ülés végén a polgármester 
megköszönte a képviselők rész-
vételét, meghívta őket az Idősek 
Napközi Otthonának átadására, 
majd berekesztette az ülést.

2022. 05. 23.
Az ülés hivatalos megnyitása, a 
napirend, s a kiegészítő napi-
rendi pontok jóváhagyása, a ha-
tározat-előkészítő bizottság, a 
jegyzőkönyvvezető, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítők megvá-
lasztása után a fő programpont 
a Brownfield Fülek – a Sávolyi úti 
volt ipari zóna revitalizációjának 
finanszírozása volt. A polgár-
mester szerint azért szükséges 
megtárgyalni az ügyet, mert az öt 
éves projektet és az árát jelentős 
mértékben érintették a világban 
zajló események, leginkább a 
koronavírus-járvány, most pedig 
az ukrajnai háború. A közbeszer-
zési eljárásba jelentkezők közül 
egyetlen cég sem volt sikeres, mi-
vel nem teljesítették a feltételeket. 
Új versenytárgyalást kell kiírni. 
Ma már azonban tudható, hogy 
a 4,1 milliós költségek további 
660  000 euróval növekedtek. Ez 
a munkahelyteremtés szempont-
jából és az „urbanisztikai sebhely” 
eltávolítása érdekében ugyancsak 
fontos befektetés. A polgármes-

ter elmondása szerint az önkor-
mányzat felvette a kapcsolatot a 
megyével, amely előzetes közlése 
alapján 400 000 euróval hajlandó 
beszállni a projektbe. Ez viszont 
megyei vagyonrész-szerzést je-
lentene, nem támogatást. Való-
színűleg az adminisztratív épület 
fele kerülne a megye tulajdonába. 
Bérletből a megye 1/12 részt kap-
na, befektetőnek történő eladás 
esetén pedig arányos részesedést 
a befolyó vételárból. Mindezt a 
Besztercebányai Megyei Önkor-
mányzat képviselőinek még jóvá 
kell hagynia. Azután már közös 
érdekünk lesz, hogy a csarnokot 
megtöltsük élettel – magyaráz-
ta a polgármester. Az  INTER-
REG-ből sikerült máig az eredeti 
1,8 millióhoz további 400  000 
eurót szerezni. A határon át-
nyúló munkahelyteremtést célzó 
tervezet csomagjaiból is lehető-
ség van 200 000 euró támogatás 
megszerzésére a vezető szervtől. 
A  polgármester biztosította a  je-
lenlévőket, hogy ha a  következő 
közbeszerzést olyan cég nyerné, 
amelynek ajánlata meghaladná 
a 4,8 milliót, az ismételt képvise-
lő-testületi jóváhagyással járna. A 
piac turbulens.

A jelenlévő képviselők egyhan-
gúan jóváhagyták a projektfinan-
szírozás biztosításának új formá-
ját az említett külső forrásokból, 
megerősítették: a projektet foly-
tatják. Az időszerű események 
napirendi pontban az polgármes-
ter arról adott hírt, hogy lezajlot-
tak a közbeszerzések az egyes 
utcák aszfaltozására, a „százlaká-
sos bérház” környékére és a park 
bekerítésére. A kerítés építése ké-
sik, mivel a Városnak még nincs 
építési engedélye. Ennek oka a 
vasúttal zajló tárgyalás a védelmi 
övezetről. Lezárulta után azon-
nal kezdődhet a megvalósítás. A 
versenytárgyalás alkalmával kb. 
30  000 eurót sikerült megtakarí-
tani a feltételezett árhoz képest.

Zárásként a polgármester kö-
szönetet mondott a képviselők-
nek és berekesztette az ülést.

A  tanácskozás minden jegyző-
könyve, határozata, munkaanyaga, 
valamint vágatlan videófelvétele 
megtalálható a  város honlapján: 
www.fiľakovo.sk. 

kmk

Rovat: A képviselő-testület üléseirőlRovat: A képviselő-testület üléseiről
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Május elején az önkormányzat hivatalo-
san fogadta Nagy-Britannia szlovákiai 

diplomáciai képviselőjét. Füleket Nagy-Bri-
tannia nagykövete, Nigel Baker látogatta 
meg. Az eszmecsere témái az idegenforgalom, 
az ipar és a  multietnikus városban történő 
együttélés volt.

Agócs Attila polgármester elmondta, a  brit 
nagykövet már a  második olyan képviselője 
a  követségnek, aki az utóbbi években meg-
látogatta Füleket. „Megtárgyaltuk az olyan tár-
sadalmi témákat, mint a  munkanélküliség, vagy 
a magyarok, szlovákok és a romák közös élete a vá-
rosban. Nem kerülhettük meg a  hagyományosan 
visszatérő kérdést sem: miért van Fülek címerében 
pálma“ – oldotta fel a komolyságot.

Fontos témák voltak az idegenforgalom és 
az ipar fejlesztésének lehetőségei, illetve ezek 

A város vezetői fogadták Nagy-Britannia nagykövetét. Szó A város vezetői fogadták Nagy-Britannia nagykövetét. Szó 
esett az ipari övezet revitalizációjáról is esett az ipari övezet revitalizációjáról is 

munkahelyteremtő ereje. „Egyetértettünk geo-
parkunk potenciáljának kérdésében és bemutattuk 
a  nagykövet úrnak a „Brownfield-projektet“, ame-
lyen már öt éve dolgozunk, és amely keretében új 
csarnokot emelnénk“  – magyarázta a polgár-
mester.

Nigel Baker szavai szerint fontos bejárni 
a  régiókat. „Érdekelnek az új befektetési lehető-
ségek, látni akartam őket a  saját szememmel és 
megtudakolni a  részleteket“ – mondta, s  hozzá-
tette, ígéretesnek tartja a prezentált tervezetet. 

„Nagy-Britannia Szlovákia több térségében is befek-
tet, pl. a közeli Korponán. Nem látom okát, az Önök 
régiójában miért ne történhetne beruházás. Jelenleg 
több angol cég tárgyal a SARIO-val. Hogy tanácsot 
adhassak országom vállalatainak, személyesen kell 
megismernem a valóságot, ezért örülök, hogy eljö-
hettem Fülekre“ – tette hozzá. 

A tárgyalást követően a nagykövet megláto-
gatta Fülek várát.  „Először járok itt, bár magam 
sem értem, miért. Diplomata vagyok, de történész 
is, és az Önök várai elbűvölnek. Tavaly a családdal 
turistaként ebben a  régióban töltöttük a  szabadsá-
gunkat, viszont Fülekre nem volt alkalmunk eljönni. 
Boldog vagyok, hogy most sikerült.“ 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: za

Két nehéz év után lassan visszatérnek a kö-
zösségek életébe kedvenc tevékenységeik 

és rendezvényeik. A  füleki nyugdíjasok külö-
nösen örülnek a járványhelyzet javulásának és 
a megszorítások enyhítésének, aminek köszön-
hetően a még óvatossággal kezelt márciusi nő-
napi műsor után májusban már a megszokott 
formában tarthatták meg ünnepségeiket. 

Május 1-jén a  munka ünnepe alkalmából 
a  Nyugdíjas Egyesület Füleki Alapszervezete 
végre a korábban jól bevált módon valósíthatta 
meg összejövetelét. A  Nyugdíjas Klub melletti 
udvarban, ami a Vigadó épületéhez tartozik, 
már néhány nappal azelőtt serényen készülőd-
tek a  bizottság és a szervező stáb tagjai: taka-
rítottak, rendbe tették a filagóriákat, helyükre 
kerültek az asztalok, székek, lócák, kondérok, 
alapanyagok. Az ünnep vasárnapján már reg-
geltől az igazi bográcsgulyás finom illata szál-
lingózott a  Fő utcán, délelőtt megtörténtek 
a  díszítés utolsó simításai, majd ebédidőben 
az udvar megnyitotta kapuját. Az ezt követő 
4-5 óra leforgása alatt csaknem 150 résztve-
vő kóstolta meg az ízletes gulyást, néhányan 
még óvatos módon – csak jöttek, ettek (haza-
vitték), szétnéztek és el is mentek, mások már 
valódi  szórakozásra, a  barátokkal és szom-
szédokkal való találkozás örömére vágytak. 
A  jó hangulathoz nemcsak a  szép időjárás, de 
a zenei aláfestés és a változatos büfékínálat is 
hozzájárult, így nem meglepő, hogy a kellemes 
ünnepnapot a végéig kitartók énekkel és tánc-
cal zárták. 

Pár nappal később, május 6-án pénteken, 
a  Nyugdíjas Klub is élvezetes délutánt szerve-
zett. Majálisukat a közelgő anyák napjával is 
egybekötötték, így garantált volt az ünnepé-
lyes hangulat és a vidámság. Az olyan „májusi“ 
frissítő falatok mellett, mint a virsli vagy a sós 
és édes nassolnivalók, pohárköszöntővel és 
virággal is kedveskedett a  bizottság a hölgyta-

goknak, akiket meglepetésképp a polgármester 
is eljött köszönteni. Természetesen a  jó zene 
sem hiányozhatott egy kis kívánságműsorral 
és a  rendszeresen táncra perdülők most sem 
vallottak szégyent. A  klub több hasonló talál-
kozót, vagy félnapos kiránulást – mint példá-
ul a  galambai – tervez még a  nyáron, megéri 
figyelemmel kísérni eseménydús tevékenysé-
güket, ami a  Nyugdíjas Klub ablakában kihe-
lyezve látható.  Végezetül egy kis megjegyzés a 
cikkhez közvetlenül tőlem. Amennyiben konk-
rét neveket keresnének, szándékosan hagytam 
ki őket, nehogy véletlenül esetleg kifelejtsek 
valakit. Személyszerint nagy örömömre szol-
gál, hogy a helyzet egészségügyi és társadalmi 
szempontból is kezd helyreállni és úgy tűnik, 
fokozatosan minden rendezvényünk visszatér-
het a normális kerékvágásba. Kedves időseink-
nek kívánok nagyon szép, élményekben gazdag 
nyarat, nemcsak a közösségben, hanem közeli 
szeretteikkel is. Ám mindenkit szeretnék elő-
vigyázatosságra és felelősségteljességre kérni, 
hogy a korlátozások gyors feloldása után a hir-
telen felszabadult élet csábításának engedve ne 
veszélyeztessük környezetünket, családjainkat 
és a  társadalmat. Vigyázzanak magukra és 
kirándulásaik, rekreációs tevékenységeik, ta-
lálkozóik alkalmával legyenek körültekintőek, 
hogy ősszel is találkozhassunk a  jubilánsokat 
köszöntő közkedvelt ünnepségünkön. 

Cíferová Iveta, ford.: jf

Vidáman telt a május a nyugdíjasok körében Vidáman telt a május a nyugdíjasok körében 

2022. május 8-án vasárnap, a fasizmus 
feletti győzelem és az anyák napján in-

dult a  füleki Nyugdíjas Klub nyugdíjasokból 
és pártfogóikból álló 26 tagú csoportja egy 
hatnapos bajmóci kirándulásra. A szállást 
és étkezést a Wellness Penzion Maxim szol-
gáltatta. Minden résztvevő saját programja 
szerint töltötte idejét, csupán kedden zajlott 
közösen a várlátogatás. A vasárnapi érkezés 
után megnéztük a már említett emléknapok-
hoz kapcsolódó ünnepséget és a kézműves 
vásárt, a többi napon meglátogattuk az állat-
kertet és a füvészkertet. Fürdeni és relaxálni a 
helyi gyógyfürdőbe jártunk. Sokan közülünk 
ellátogattak Privigyére. A szálláshelyen hasz-
nálhattuk a masszázsszékeket, a pezsgőfürdőt, 
három szaunát és igénybe vehettük a masszőz 
szolgáltatásait. Esténként jó társaság gyűlt 
össze, szólt a zene, táncoltunk, szórakoztunk, 
jobban megismertük egymást. Pénteken kipi-
henten érkeztünk meg családjainkhoz. A ki-
rándulást Elena Lipničková asszony szervezte, 
neki ezúton mondunk köszönetet. Már előre 
örülünk a következő kiruccanásnak, s egyben 
szeretnénk kiemelni a klubban uralkodó jó vi-
szonyokat és a találkozások fontosságát.

Agócsová Viera, ford.: za

Bajmócra kirándultak  
a Füleki idősek
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Koncertek, kreatív programok, beszélgetések, 
operabeavató, performance, kiállítás, esti mozi, 
gyerekprogramok és egyéb érdekességek vár-
ják az érdeklődőket az idei UDVart fesztiválon 
július 1-től 3-ig Füleken. A magyar és szlovák 
előadókon kívül a háromnapos összművészeti 
rendezvényre Lengyelországból, Franciaor-
szágból, Kazahsztánból, az Egyesült Királyság-
ból és Izraelből is érkeznek vendégek.

2022-ben az UDVart visszatér korábbi, 
megszokott formájához, így az idei rendezvény  
a  nagysikerű 2019-es fesztivál hangulatában 
folytatódik. A  járványhelyzet miatt 2020-ban 
elmaradt a  fesztivál, s  még 2021-ben is csak 
egy „kofferváltozatot“ engedélyeztek a  körül-
mények, most viszont az UDVart visszakapja 
hagyományos hangulatelemeit. Bár e cikk szü-
letésekor még a támogatások eredményei nem 
ismertek, a  szervezők a  bizonytalan anyagi 
helyzetben is igyekeztek megtartani a  prog-
ramok igényességét, különlegességét, ahogy 
a multikulturalitást és a sokszínűséget is.

Az UDVart összművészeti fesztivál, ahol az 
idén helyet kap az irodalom, a  film, a  tánc-
színház, a  performance, az akrobatikus tánc, 
s  persze a  zene különböző műfajai is megje-
lennek: a komolyzene, az opera, a blues, a jazz, 
a  rock és a  világzene. A workshopokon az 
érdeklődők belekóstolhatnak az építészet, 
a táncművészet, a képző-, fotó- és egyéb vizu-
ális művészetek rejtelmeibe, illetve különböző 
kézműves foglalkozásokba, kreatív műhely-

munkákba kapcsolódhatnak be. Lehetőség 
lesz közösségi programokban való részvétel-
re, például a kama csapatjáték kipróbálására, 
közös site-specific táncprodukcióra, zsong-
lőrködésre, gólyalábazásra, de lesznek kézzel 
készített társasjátékok, könyvbazár, mászófal 
és csocsó is.

Idén a  gyerekprogramok is gazdagabbak 
lesznek: amellett, hogy a  kicsik kipróbálhat-
ják az íjászatot, valamint bekapcsolódhatnak 
a  workshopokba és kézműves foglalkozások-
ba, játékos angol és zsonglőriskola is vár rá-
juk, a  VELED KEREK produkció interaktív 
meseelőadást, GÓBI RITA pedig táncszínházi 
előadást kínál nekik. A jó hangulatról két mó-
kamester is gondoskodik: a színész-kaszkadőr 
ELEK ÁNYOS és a bohóc-zsonglőr, Filip Haj-
duk, azaz FJODOR.

A  beszélgetések során helyet kap az iroda-
lom, elsősorban a  BÁZIS (Magyar Irodalmi 
és Művészeti Egyesület Szlovákiában) tag-
jai, köztük NÉMETH ZOLTÁN és JUHÁSZ 
R. JÓZSEF, de itt lesz MAROSZ DIÁNA és 
LUCIA MOLNÁR SATINSKÁ is, hogy be-
mutassák a Hanga és Benőke című kétnyelvű 
meséskönyvet. A fesztivál vendége lesz VASIK 
JÁNOS, aki fontos közéleti kérdéseket feszeget 
majd beszélgetőpartnereivel, a füleki kötődésű 
BALOG BEÁTÁVAL, a  Sme napilap főszer-
kesztőjével, valamint RÁCZ ANDRÁS, Orosz-
ország-szakértővel. A  performance területén 
ROKKÓ mellett az ANTA AGNI csoport mu-

tatkozik be akrobatikus 
tánccal és fényshow-val, 
az udvar hangulatát 
pedig GABEETOO esti 
fényfestése teszi majd 
egyedivé. A  komolyze-
ne és az opera kedvelői 
igazi ínyencségekre szá-
míthatnak. A THE SAXO- 
PHONE CONNECTI-
ONS formáció – melynek 
tagjai a  franciaországi 

UDVart fesztivál Füleken július 1–3-ánUDVart fesztivál Füleken július 1–3-án csellista, Ken-Wassim Ubukata, a kazahsztáni 
hegedűművész, Leila Akhmetova, valamint az 
ismert szlovákiai szaxofonművész, Ladislav 
Fančovič – olyan műveket ad majd elő, melyek 
ebben a  rendhagyó hangszerelésben először 
hangzanak el Szlovákiában. Ismét vendégül 
láthatjuk az operák világába kalauzoló DI-
NYÉS DÁNIELT, aki a legnagyobb részletes-
séggel és a stand-up comedy műfaját is meg-
hazudtoló humorral tárja fel egy-egy opera 
hátterét, melyekből operaénekesek adnak elő 
részleteket. Az esti moziban Kerekes Péter 
több rangos díjat is elnyert filmjét vetítjük 107 
ANYA címmel. Koncertekben sem lesz hiány: 
a losonci LAWN DOGS formáció a jazz ked-
velőit örvendezteti meg, aki pedig a Kispál és a 
Borz vagy a Kiscsillag zenekar rajongója, nem 
fog csalódni LOVASI ANDRÁS szólókoncert-
jében sem. A blues szerelmesei egy lengyel 
formációnak, a CHEAP TOBACCO zenéjének 
örülhetnek, míg a rockzenét kedvelőknek az 
IVAN AND THE PARAZOL mutatja meg, ho-
gyan játsszák most a rock’n’rollt. Fergeteges 
hangulat ígérkezik a két világzenei együttes 
koncertjén is: a  ČENDEŠ formáció ruszin 
népzenei alapokból építkező muzsikája, illet-
ve a BESH’O’DROM fékevesztett ritmus- és 
dallamkavalkádja garantáltan táncra perdíti 
a közönséget.

A  rendezvény szervezője a  Füleki Városi 
Művelődési Központ, társszervezője a  Füle-
ki Vármúzeum. Az UDVart 2022, s azon be-
lül a  FOLT Művészeti Műhely, a  LiteraTúra, 
a Nyári színházasdi és a Zenés évszakok prog-
ramjai a Kisebbségi Kulturális Alap támogatá-
sával valósulnak meg.

Június folyamán kedvezményes áron, 20 il-
letve 17 euróért vásárolható meg a háromna-
pos fesztiválbérlet.

A szervezők fenntartják a műsorváltozás 
jogát! A fesztivállal kapcsolatos információk 
folyamatosan kerülnek fel az UDVart hivata-
los honlapjára: udvartfestival.com, illetve Fa-
cebook-oldalára: facebook.com/udvartfest/.

Illés Kósik Andrea, VMK

Ebben a hónapban immár 16. alkalommal ke-
rül sor a Nemzetközi Történelmi Íjászver-

senyre a füleki várban. Az utóbbi években már 
a Füleki Farkasok polgári társulás rendezésében 
zajló esemény hosszú éveken keresztül a  várjá-
tékok részét képezte, annak azonban idén is 
szeptemberre tolódik az időpontja. Az egyre 
nagyobb népszerűségnek  örvendő megméret-
tetésre június 11-én, 8:00 órai kezdettel kerül 
sor, és a délutáni órákban, feltehetőleg 14:00 és 
15:00 óra magasságában ér majd véget. A Füleki 
Farkasok csapata aktívan részt vesz a  Szlovák 
3D Íjász Szövetség tevékenységeiben, és a tagok 
többsége versenyzői licenccel is rendelkezik. Et-
től függetlenül az általuk főként „baráti örömíjá-
szatként“ számontartott versenyen való rész-

vétel mindenki számára nyitott. A résztvevők 
száma biztonsági okokból 160 főre korlátozó-
dott, de a társulás által szervezett egyéb, nagyobb 
területen zajló vetélkedőkön gyakori a 200-260 
közreműködő is. A szervezők idén előrelátha-
tóan 150-160 jelentkezőre számítanak, akik 
várhatóan szlovákiai és magyarországi íjászok 
lesznek. A csapat nagy sikerként könyveli el és 
örömére szolgál, hogy a tavalyi évben több „le-
gendás” íjász is ellátogatott a rendezvényre, köz-
tük sok világ- és Európa-bajnok,  úgy mint Na-
hóczky Péter, Bogár Péter, Bogár Valéria, Lévay 
Tibor, Bial Judit, Králik Ľubomír vagy Králiková 
Zuzana. A résztvevők 20 darab háromdimenzi-
ós célpontra lőnek majd két nyílvesszővel. Füg-
getlenül az indulók számától a csoportokon 

JJúniusbanúniusban ismét lesz t ismét lesz történelmiörténelmi  ííjászversenyjászverseny a  a füleki várbanfüleki várban
belül minden kategóriában kiosztásra kerülnek 
a díjak. Minden dobogós helyezett éremmel tér-
het haza, a legeredményesebb pedig hagyomá-
nyos íjászkupát kap.  A társulás készen áll arra, 
hogy ismét bebizonyítsa, mennyire összetartó és 
mekkora a munkabírása. Országos szinten nem 
véletlenül ez a legnagyobb csapatok egyike, ami 
az eredményeiben is megmutatkozik. Az  íjász-
versenyre való regisztráció a  Szlovák 3D Íjász 
Szövetség hivatalos honlapján lehetséges, de aki 
esetleg problémába ütközne a nevezés során, az 
segítséget kérhet a Füleki Farkasok PT tagjaitól 
a csoport Facebook-oldalán, ahol egyúttal bő-
vebb információk is olvashatók az eseménnyel 
kapcsolatban.

NTIK 
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Jelentős rendezvények Füleken 2022 júniusában 

07. 31-ig

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

09. 04-ig

Mesterségek művészete az őskortól napjainkig – kiállítás
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony
Szervező: Füleki Vármúzeum,
Hodrushámori Iparművészeti Magániskola

06. 11.
XVI. Nemzetközi Történelmi Íjászverseny
Helyszín: Füleki vár
Szervező: Füleki Farkasok PT
Társszervező: Füleki Vármúzeum

08:00

06. 17.

Nemzetközi Színházi Fesztivál
Štúdio L+S: Staré dámy
Játsszák: Kamila MAGÁLOVÁ, Zdena STUDENKOVÁ
Helyszín: VMK – Színházterem
Szervező: Városi Művelődési Központ
A fesztivál a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

18:00
 

06. 18.

„Zöld Antal“ történelmi vonat
Helyszín: Füleki vár, Városi Honismereti Múzeum
a Zólyom – Gyetva – Losonc – Fülek útvonalon közlekedő 
történelmi vonat, Fülek város nevezetességeinek megtekin-
tése
Szervező: Turisztikai Nógrád és Polyána-hegyalja Területi 
Idegenforgalmi Szervezet
Társszervező: Füleki Vármúzeum

10:00

06. 25.
Gulyásfőzőverseny 
Szervező: Szövetség
Társszervező: Füleki Vármúzeum

07:00

07. 
01–03.

UDVart 2022
Helyszín: A Városi Honismereti Múzeum udvara
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Társszervező: Füleki Vármúzeum
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
Részletes program: www.udvartfestival.com

* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

Idén is nagyszerű koncertekre 
számíthatnak a látogatók a ha-

gyományos Palóc Napok és Füle-
ki Városnapok alatt, amely 2022. 
augusztus 12-15. között valósul 
meg. 

2022. augusztus 12-én váro-
sunkba látogat Rúzsa Magdi, aki 
több arany- és platinalemez, va-
lamint számos jelentős zenei díj 
tulajdonosa. Koncertjei teltháza-
sak, s  jelentős rajongótábora van 
Magyarországon és külföldön 
egyaránt.

A  rendezvény másik sztár-
vendége 2022. augusztus 13-án 
a kassai Peter Bič Project lesz. 
A formáció ma az egyik legtöbbet 
játszott és legnépszerűbb zenekar 

A Palóc Napok koncertjeire szóló jegyek 
már kaphatók elővételben

Szlovákiában, s Hey Now című 
számukkal Dániában és az Egye-
sült Államokban is befutottak.

Előzenekaruk a  helyiek számá-
ra már ismert Steve Misik & Co. 
lesz. A tapasztalt zenészekből álló 
csapat saját dalain kívül ismert 
slágerek feldolgozásait is játssza 
crossover stílusban. A  zenekar 
tagjai felléptek töb európai or-
szágban, illetve Los Angelesben is.
A 15 eurós kedvezményes jegy 
csak JÚNIUS végéig lesz elérhető. 
A kedvezményes jegyeket online a 
www.kultura.filakovo.sk oldalon, 
illetve személyesen a  VMK-ban, 
munkanapokon 8.00 és 16.00 óra 
között lehet megvásárolni.

Nagy Monika, VMK

A tavalyi rendkívüli érdeklődés 
után ismét Fülekre látogat a 

háború előtti időszak legnagyobb 
teljesítményű gőzmozdonya, a 

„Zöld Antal“ („Zelený Anton“) ál-
tal húzott nosztalgiavonat, amely 
a több mint 150 éves Zólyom – 
Fülek útvonalon fog közlekedni 
2022. június 18-án. A „Nógrádi 
Expressz“ utasai meglátogathat-
ják a  füleki várat, ahol  tárlatve-
zetéssel várják őket. A történelmi 
vonatra vásárolt jegy felmutatásá-
val a várba való belépés ingyenes. 
A  nap folyamán lehetőség nyílik 
nógrádi regionális termékek vá-
sárlására is, a frissítőre vágyók 
pedig bizonyosan tudnak majd 
választani az  ún. „street food“ 
kínálatból. A  Zólyomból induló 

vonat megáll Gyetván és Loson-
con. A Fülekiek érdeklődés esetén 
vonatozhatnak a teljes útvonalon, 
illetve valamelyik szakaszán, vagy 
eljöhetnek megtekinteni a  szerel-
vényt a vasútállomásra.
Vonatjegy árak (retúrjegy): 
▪ Zólyom – Fülek: 20 €, kedvez-
ményes: 16 €, 
▪ Gyetva – Fülek: 15 €, kedvezmé-
nyes: 12 €, 
▪ Losonc – Fülek: 10 €, kedvezmé-
nyes: 8 €.
Indulási idők: 
▪ Zólyom – 8:35, érkezés Fülekre 
– 11:02 
▪ Fülek – 15:17,  érkezés Zólyom-
ba – 17:28. 

NTIK

A nosztalgiavonat ismét Fülekre érkezik

A tavalyi Palóc Napok esti koncertje. Fotó: archívum
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Színes programot felvonultató, sikerekben 
gazdag hónapot zárt májusban a  Városi 

Művelődési Központ. Az irodalom kedvelői 
könyvbemutatón, a  komolyzene szerelmesei 
kamarakoncerten, a  diákok a  zeneiskola be-
mutatókoncertjén vehettek részt. Óriási ér-
deklődés kísérte a  balett- és moderntánc-ok-
tatás elindítására szervezett bemutató órát. 
A művelődési központ két csoportja, a Foncsik 
Énekegyüttes és a Kis Rakonca Gyermek-nép-
táncegyüttes pedig kiemelkedő sikereket ért el 
itthon, illetve külföldön.
Nemzetközi seregszemlén járt a Foncsik
A Foncsik Énekegyüttes 2022. május 8–11. 
között részt vett a XX. Virágok Vetélkedé-
se – Népdalénekes Gyermekek és Fiatalok 
Kárpát-medencei Találkozóján, Budaörsön. 
A megmérettetésen kívül látogatást tettek a 
Domokos Pál Péter Általános Iskolában, ahol 
bemutathatták városunkat, intézményeinket, 
kulturális tevékenységünket. Megismerkedtek 
kárpátaljai, vajdasági és erdélyi énekesekkel, 
s alkalmuk nyílt együtt táncolni és énekelni. 
A  seregszemlén a  Foncsik tagjai szólóéneke-
sekként is bemutatkoztak, az énekegyüttes 
pedig a gálaműsorban is fellépett. A  négyna-
pos rendezvényen való részvételüket a  Füle-
ki Városi Művelődési Központ, a II. Koháry 
István Alapiskola  és a  Kisebbségi Kulturális 
Alap támogatta. A csoport a VMK égisze alatt 
működik, tagjai a II. Koháry István Alapiskola 
és a  Füleki Gimnázium diákjai, akik  egyben 
a  Kis Rakonca Gyermek-néptáncegyüttes 
táncosai is. Az énekegyütes művészeti vezető-
je Varga Lia.

Elindult a balett- és moderntánc-oktatás
Május 12-én került sor a  balett- és modern-
tánc-oktatás elindítását célzó bemutató órára, 
melyet a salgótarjáni Mona Deja-Vu Táncis-
kola tartott a VMK báltermében. Nagy ér-
deklődés kísérte a  tánciskola növendékeinek 
bemutatóját, akik sokszínű előadással készül-
tek a  klasszikus balettől a  modern táncokig 
bezárólag. A  rendezvényen a  közönséget is 
megmozgatták, majd lehetőség nyílt a  beirat-
kozásra. Egy héttel később, az első órán negy-
venöten vettek részt, akiknek a további hetek-
ben két csoportban folyik majd a táncoktatás 
Szabó Mona vezetésével: keddenként és csü-
törtökönként 16:30 órától a VMK-ban.

A Kis Rakonca újra az országos döntőben
Három év kihagyás után került újra megren-
dezésre a Gyermek Néptáncegyüttesek Orszá-
gos Versenye. A 2019-től Eniki beniki névvel 
illetett fesztivál a hazai néptáncmozgalom leg-
jelentősebb gyermek és ifjúsági versenye, al-
kalmanként 150-180 együttes kapcsolódik be. 
A megmérettetés három szinten zajlik. Az ide 
verseny regionális fordulóján, Losoncon a Kis 
Rakonca Gyermek Néptáncegyüttes aranysá-
vos minősítésben részesült és továbbjutott a 
megyei fordulóra. A május 13-án, Rimakoko-

ván megrendezett verseny ugyancsak kitűnő 
eredménnyel zárult az együttes számára, a 
mezőny legjobbjaként arany sávval és egyenes 
ági továbbjutással díjazta őket a szakmai zsűri. 
Így a Liptószentmiklóson és Vichodnán meg-
rendezésre kerülő országos döntőn a füleki 
táncosok képviselik majd a Besztercebányai 
kerületet, remélhetően hasonlóképp sikeresen, 
mint az előző fordulók során. Drukkoljunk 
nekik!

Irodalom másképp – A Barak–Vida-ver-
sek zenészt, színészt megihlettek
Folytatódott a Füleki Városi Művelődési Köz-
pont irodalmi rendezvénysorozata, a  Litera-
Túra. A kilencedik évfolyamába lépett projekt 
ebben az évben az Irodalom másképp alcímet 
kapta. Ennek jegyében a  költészet napja al-
kalmából az Ady/Petőfi című színházi előa-
dást kínálta a művelődési központ, májusban 
pedig előadóművészettel, zenével fűszerezett 
könyvbemutatóra került sor. A rendezvény 
május 13-án pénteken, 17:00 órai kezdettel 
valósult meg a  vmk bábtermében. Vendégei 
Barak László és Vida Gergely költők voltak, 
akikkel 2021-ben megjelent közös kötetükről, 
melynek címe „FEEDBACK – Karanténversek 
két IP-címre“, Ardamica Zorán beszélgetett. A 
könyvbemutatót vetítés színesítette annak a 
videósorozatnak a részleteiből, mely a kötet 
versei alapján született, még a könyv meg-
jelenése előtt, A  legjobb helyek bennünk vannak 
címmel. A videókban a Gál Tamás és Ollé Erik 
színművészek által előadott versek párbe-
szédét Lakatos Róbert brácsaművész virtuóz 
rögtönzései gazdagítják, melynek 
tanúi lehettek a  könyvbemutató 
részvevői is. A  programot a  Ki-
sebbségi Kulturális Alap támogatja.

A Füleki Művészeti Alapiskola 
hangszerbemutató koncertje 
a helyi óvodáknak és iskolák-
nak 
Május 18-án vidám hangulatban 
telt a délelőtt a VMK színházter-
mében. A Füleki Művészeti Alapis-
kola ugyanis a felvételi vizsgákat 
megelőzően hangszerbemutató 
koncertet tartott a  helyi óvodák 
és alapiskolák számára, ahol szó-
rakoztató és interaktív módon 
vezették be a gyerekeket a zene és 
a hangszerek világába. A gyerekek 
különböző ütős, fúvós, billentyűs, 
vonós és húros hangszerekkel is-
merkedhettek meg, valamint ezek-
nek a közös játékát is hallhatták 
a  zenetagozaton működő kama-
razenekaroknak köszönhetően. 
A  képzőművészeti tagozat tanu-
lóinak szemet gyönyörködtető 
műveiből pedig minikiállítás várta 
a  kíváncsi tekinteteket a  színpad 

előtt. A rendezvény szervezője a Füleki Művé-
szeti Alapiskola, társszervezője a Városi Mű-
velődési Központ.

Fuvola- és hárfadallamokkal nyitott a 
Zenés évszakok idei koncertsorozata
Május 27-én indult a Füleki Városi Művelődé-
si Központ komolyzenei programsorozatának 
harmadik évfolyama. A  Zenés évszakok ta-
vaszi koncertjének vendégei Jakab Tünde fu-
volaművész és Michal Matejčík hárfajátékos 
voltak, akikben az egyik  közös vonás, hogy 
a klasszikus vonal mellett a populáris zenébe 
is igyekeznek igényes módon becsempészni 
hangszerüket. A füleki közönség Bellini-, Do-
nizetti- és Debussy-műveket hallhatott, vala-
mint a két fellépő művész saját szerzeményei 
is felcsendültek. A  széria a  The Saxophone 
Connections nemzetközi trió nyári koncert-
jével folytatódik a júliusi UDVart fesztiválon. 
A Zenés évszakok című rendezvénysorozatot 
a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.

ika, mn, jf, vn, VMK

Gazdag programkínálat, sikeres szereplések a VMK-banGazdag programkínálat, sikeres szereplések a VMK-ban
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A tavaszi hónapok újabb kihí-
vások elé állítottak minket. 

A Füleki Gimnázium számos 
megmérettetéssel szerette volna 
feleleveníteni a magyar szekció 
fennállásának 70. évfordulóját, s 
ugyanakkor tisztelegni a szlovák 
szekció fennállásának 50. évfor-
dulója előtt. Az iskola múltjá-
hoz és hagyományaihoz méltó 
rendezvényekkel, versenyekkel 
készültünk. Immár nyolcadik al-
kalommal rendeztük meg az ifjú 
robotépítők RoboSum & Robo- 
Cross versenyét, köszönthettünk 
egy világhírű szakembert, majd 
diákjaink avatásával folytattuk a 
rendezvénysorozatot. 

Ez év  május 13-án került sor a 
RoboSum & RoboCross ifjú ro-
botépítők nemzetközi versenyé-
re. Kecskemét és Besztercebánya 
ifjú robotépítői lettek a legjobbak 
a nyolcadik alkalommal szer-
vezett RoboSum és RoboCross 
versenyen. A verseny lehetőséget 
nyújt a robotikát kedvelő diákok 
számára, hogy csapatokat alkot-
va megmutassák tehetségüket és 
kreativitásukat..Összesen 20 csa-
patot köszönthettünk körünkben. 
Rendezvényünket megtisztelte 
Ondrej Lunter, Besztercebánya 
megye elnöke helyettese, váro-
sunk polgármestere, Agócs Attila, 
a Besztercebányai Megyei Hi-
vatal Tanügyi Szakosztályának  
igazgatónője, Jana Slačková, a 
Megyei Hivatal Tanügyi Szakosz-
tályának módszertani vezetőjét, 
Kováč Imre.

Diákjaink sikeresen szerepel-
tek. Kuzma Adrián Barnabás 3. 
helyezést ért el RoboCross ka-
tegóriában. Mindössze a besz-
tercebányai és a kecskemétiek 
bizonyultak rátermettebbeknek. 
Hasonlóképpen teljesítettek Cser-
nok Miklós és Molnár Dániel. 

Őket a Kecskeméti Szakképző 
Iskola diákjai és a Selmecbányai 
Andrej Kmeť Gimnázium csapata 
előzte meg.

Az egészséges életmódról és 
a helyes táplálkozásról tartott 
előadást a Loma Linda Kalifor-
niai Egyetem professzora, John 
Scharffenberger, aki vitalizmusá-
val, lendületével mindnyájunkat 
elkápráztatott. Magas kora elle-
nére (99) pozitív életszemléletével 
magyarázta a hosszú élet titká-
nak lehetőségeit.

Május 20-án volt a gimnazis-
ták avatása. Két év kihagyás után 
végre ismét visszatérhettünk ha-
gyományainkhoz. Ezúttal két 
évfolyam diákjait avatták fel a 
harmadikos diákok. Visszatérve 
a középkori hagyományokhoz és 
iskolánk hagyományaihoz Fülek 
város polgármestere és polgár-
mester-helyettese fogadta az idei 
és a tavalyi elsősöket. Ezzel szim-
bolikusan a város polgáraivá 
avatták Őket. Ezt követte a har-
madikosok játékos műsora. A nap 
koronája a Gimibál, ahol mind-
nyájan jól szórakoztunk. Ezúttal 
meghívtuk a város alapiskoláinak 
végzős és nyolcadikos tanulóit, 
akik szívesen fogadták meghívá-
sunkat.

Számos más akcióról is beszá-
molhatunk. Ismét fergetegesen 
szerepeltek Apropósaink. Számos 
versenyre beneveztük diákjainkat. 
Gratulálunk szavalóinknak, a ma-
tematikai és fizikai versenyeken 
résztvevőknek. Mihály Orsolya 
a német nyelvi olimpiászon öreg-
bítette hírnevünket. Nemsoká-
ra készül az országos versenyre. 
Mindnyájunknak gratulálok, iga-
zán gazdag tavaszi programmal 
jeleskedhetünk.

Péter Juraj, igazgató

Gimáziumi tavasz a lehetőségek Gimáziumi tavasz a lehetőségek 
és kihívások jegyébenés kihívások jegyében

Az e-Talentum civil szerve-
zet és a Füleki Gimnázium a 

Rákóczi Szövetség és az EMMI 
támogatásával 2022. április 28-án 
már huszonhetedik alkalommal 
rendezte meg Füleken a szlováki-
ai magyar középiskolák országos 
informatikai versenyét és a kár-
pát-medencei magyar középis-
kolák versenyét, az INFOPROG 
2022-t. 

A levelező fordulók feladata-
inak (2021. november – 2022. 
március) a megoldásaival lehe-
tett a versenybe bekapcsolódni. 
A levelező fordulók eredményei 
alapján került volna sor a verseny 
hagyományos döntőjére Füleken 
2022. április 28–29-én. A  kollé-
giumi férőhelyek hiánya miatt 
viszont (ahová háborús mene-
külteket szállásoltak el), valamint 
a koronavírus járvány okozta, 4 
országban érvényes, különböző 
korlátozások miatt az idei döntőt 
a múlt évhez hasonlóan online 
rendeztük meg. 

A versenyzők programozói és 
felhasználói kategóriában in-
dultak. A levelező fordulóba 19 
középiskolából kapcsolódtak be 
a diákok (Magyarország, Romá-
nia, Szerbia és Szlovákia). A dön-

tőben aztán 19 középiskola 54 
diákja vett részt. A középiskola 
1–2. évfolyama a B kategóriában, 
a 3–4. évfolyama az A kategóri-
ában versenyzett programozói 
és felhasználói kategóriában. A 
programozói kategóriában a di-
ákoknak Python, C++, C#, Pascal, 
Java nyelven kellett megoldaniuk 
a feladatot. A felhasználói kate-
gória táblázatkezelésben, szöveg-
szerkesztésben és adatbázis-keze-
lésben mérte össze erejét. 

Szintén a verseny része a döntő 
ideje alatt tartó rejtvény és kód-
fejtő játék, amely óriási sikert arat 
immár sok éve. A játékban taná-
rok, diákok, kísérők egyaránt 
részt vehetnek.

A Füleki Gimnázium diákja a 
szlovákiai országos versenyben és 
nemzetközi versenyben is előkelő 
helyezést ért el. Gáspár András 
a programozási A kategóriában 
bizonyult a negyedik legjobbnak 
a mezőnyben. Az összesített, Kár-
pát-medencei versenyben Gáspár 
András a programozási A kategó-
ria 5. helyén végzett a négy ország 
19 középiskolájának diákjai közül. 
Gratulálunk!

Tomolya Róbert

Infoprog 2022 – nemzetközi Infoprog 2022 – nemzetközi 
informatikai versenyinformatikai verseny
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Rovat: Sporteredmények
LABDARÚGÁS – 3. liga Közép csoport
5. 7. Csaca – FTC 1:1
5.15. FTC – Túrócszentmárton 2:2
5.18. FTC – Alsókubin 1:0

BIRKÓZÁS
szlovák országos bajnokság, fiatalabb diá-
kok korosztálya
szabadfogás, Bán, 4.30.
Arany – Jónás Róbert 30 kg
Ezüst – Widerman Richard 85 kg
Bronz – Mészáros Péter 77 kg
SAKK
2. liga C 
4.30.  FTC – Zsolna, szabadidőközpont B  3½ : 4½
5.1.  FTC – Zsolna, szabadidőközpont C 8:0 
3. liga C2
4.24. FTC junior – Újbánya 8:0
5.8. Csáb B – FTC junior 3½ : 4½
FLOORBALL  
szlovák országos bajnokság, serdülő lányok
Nemsó, 5.13.–15.
FTC – Modor 2:8
FTC – Galánta 2:6
FTC – Igló 2:0
FTC – Kiszucaújhely 1:7
az 5. helyért 
Galánta – FTC 7:5
KERÉKPÁROZÁS – országúti és hegyi
Szlovák Kupa-futam, Korpona, 5.1., 
125 km/1900m   
Kaško Dávid – 1. hely
4 futam után a 2. helyen áll
Csapatok tekintetében az 1. helyen állnak

ŠKODA MTB maraton, Rajecfürdő, 5.21.
50km  kat.54./abs. 113. Palocsányi Adam 
02:42:58.1
80km  19.kat/abs. 32. Šimon Marian 3:55:32.8 
FUTÁS 
Rimaszombat, 5.1., 5 km   
Šimon Marian (Energia Svit) 2./2.kat. M18 18:28
Péter Ladislav (ŠK Novohrad) 5./1.kat. M40 21:15
Kassai Béke Félmaraton, 5.15., 21,2 km
Nagy Robert összesített 262./kat.115. M19-39 
1:41:41
Péter Ladislav összesített 96./kat.26. M40  
1:58:56
Night Run Štrbské Pleso, 5.21.
5 km  kat.9/abs.13 Péterová Mária  24:15
5 km  kat.10/abs.15 Kovácsová Zuzana  24:18
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Tudta hogy...
Füleken 1927 óta van villanyvilágítás? A Középszlovenszkói Villamossági r.t. 1927-ben a má-
jus-júniusi hónapokban kiépítette a Losonc és Fülek közötti vonalat, s ezzel villamosította 
a két város közötti területet. Ennek óriási gazdasági jelentősége volt, mert a drága kőszén 
helyett ezen területek gyáripara, de főképpen kisipara előnyös árak mellett jutott áramhoz, 
így versenyképesebb lett. Azzal, hogy Fülek községet bekapcsolták a Középszlovenszkói Vil-
lamossági r.t. áramhálózatába, Fülek régóta húzódó világítási kérdése megoldást nyert.

A Gömör (1927.5.15) és a Prágai Magyar Hirlap (1927.6.25) hírei alapján 
feldolgozta Cirbus Vladimír

A Füleki FTC Birkózó Szakosztálya májusig 
jelentős sikereket ért el. Több hazai orszá-

gos bajnokságon szerzett érmeket. 
Az utolsó márciusi hétvégén a kadét kor-

csoport szlovák bajnoksága zajlott Nyitrán. 
Szombaton szabadfogású birkózásban mér-
te össze erejét 19 csapat 89 versenyzője. Az 
FTC-t három birkózó képviselte. Paradi 
Julián a maximum 45 kg-os kategóriában 
bronzérmet szerzett, Horváth Dávid a 71 kilo- 
grammosok között negyedik lett, Rácz Róbert 
ugyanabban a súlycsoportban nem szerzett 
helyezést. Horváth és Rácz gyengébb szomba-
ti szereplésének oka lehet, hogy csak nemrég 
épültek fel a COVID-19 betegségből. Megin-
gásuk után másnap mindketten szépítettek a 
görög-római birkózásban, melyben 19 csapat 
79 versenyzője mutatkozott be. Rácz Róbert 
és Horváth Dávid a 71 kg-os súlycsoportban 
megosztott harmadik helyen végeztek, így 
bronzérmesek lettek. Paradi Julián a 45 kg-os 
súlycsoportban ötödik lett.

Április 23-án, szombaton Dunaszerdahe-
lyen zajlott az országos szabadfogású birkó-
zóbajnokság az idősebb diákok korosztálya 
számára. Az FTC az ifi korosztályos Paradi 
Juliánnal és két serdülővel, Kökény Július, va-
lamint Kaločai Daniel indulókkal érkezett a 
versenyre. A hiányos felállás és az idősebb el-
lenfelek dacára Kökény Július (32-35 kg) két 
győzelemmel a harmadik helyért járó bronzot 
szerezte meg. Kaločai Daniel (85 kg) egy ellen-
féllel szemben nyert, ami a negyedik helyre 
volt elég. 

Az FTC birkózói április 30-án, Bánban 
(Bánovce nad Bebravou) aratták legnagyobb 
sikerüket. Ez volt a serdülők szabadfogású 
országos bajnokságának helyszíne. Az FTC 5 

ifjú reménysége csatlakozott a 139 résztvevő 
sportolóhoz. Jónás Róbert 30 kg-os súlycso-
portban első helyen végzett, így országos baj-
noki címet nyert. Mészáros Péter (77 kg-ig) 
bronzérmet szerzett, Widerman Richard (85 
kg-ig) a dobogó második fokára léphetett.

Az elkövetkezendő időszakban kisebb fajsú-
lyú versenyek várnak a fülekiekre, valamint a 
két bajnoki forduló, és az őszi országos kötött-
fogású (görög-római stílusú) birkózóbajnok-
ságra való felkészülés.

kmk, ford.: za
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