
Az erőemelő és testépítő 
szakosztály versenyzői három 
aranyérmet hoztak haza az 
Európa-bajnokságról.  8. oldal

Erőemelőink fantaszti-
kus sikerei  

A Város elöljárói a hagyo-
mányhoz hűen elismerték 
a legjobb helyi tanulók és 
diákok munkáját.   5. oldal

Fogadták a legered-
ményesebb tanulókat 

Új látnivaló épült 
a várban 
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A nemrég újonnan épült 
kemence élményszerűen 
eleveníti meg a várhegy ókori 
történelmét.   3. oldal
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Fülek és a  környező falvak lakosai ápri-
lisban 4000-nél is több aláírást gyűjtöt-

tek a  vasúti főállomás megőrzése érdekében. 
A  petíciót Agócs Attila, Fülek polgármestere 
és a  Besztercebányai Megyei Önkormány-
zat képviselője indította azt követően, hogy 
nyilvánosságra került a  hír: a decemberben 
érvénybe lépő vasúti menetrend szerint az 
Államvasutak nem számolnak Fülek fő vasút- 
állomásának  le- és felszálló gyorsvonatmeg-
állóként, számos esetben személyvonat-meg-
állóként való üzemeltetésével sem. A  romos 

„kisállomás“ hivatott helyettesíteni azt.
Agócs arról tájékoztatott, hogy a petíció be-

nyújtása óta több találkozón vett részt a megye, 
a Közlekedési Minisztérium és a vasúttársaság 
szintjén. Az eddigi eredményekkel csak rész-
ben elégedett. „A minisztérium hozzáállása válto-
zatlan, még ha sikerült is kötnünk néhány komp-
romisszumot“ – magyarázta. A  minisztérium 
azt az álláspontot képviseli, hogy létezik egy 
felsőbbrendű társadalmi érdek a  közlekedési 
szolgáltatások tervezésénél. „Most zajlik az új 
vasúti irányítási rendszerre, az ütemes menetrend-
re történő átállás. Ez okból kell megtakarítaniuk 
Füleknél három percet, különben az egész rendszer 
működésképtelen lesz.“ 

Nehéz tárgyalások árán jutottunk el ahhoz 
a  kompromisszumhoz, amelynek értelmében 
a  vonatok átirányítása a  megállóra csak ide-
iglenes megoldás lesz. „Figyelmeztettünk, hogy 
a szükséges három perc helyett a fuvarozó több mint 
hetet takaríthatna meg, amennyiben helyreállítaná 
a körülbelül nyolc kilométeres szakaszt Ipolygalsa és 
Fülek között, ahol a sínek rendkívül rossz állapota 
miatt a vonatok csak lassan közlekednek“ – ponto-
sított. Az eddigi információk szerint az Ipoly-
galsa–Fülek szakasz felújításának tervezete 
készülőben van, azonban 2024 előtt nem va-
lósul meg. „Ezért minimum az elkövetkező néhány 
évben el kell viselnünk, hogy a főállomást a megálló 
pótolja. Nem tudjuk elkerülni a  vasúti átjárónál 

a  közúti forgalom lelassulását, amire sem a  fuva-
rozók, sem a  minisztérium nem kínálnak megol-
dást“ – tette hozzá a polgármester azzal, hogy 
egy másik részeredmény is van: a vasúti depó 
fenntartására tett ígéret. 

A minisztériummal és a Szlovák Államvasu-
tak vezérigazgató-helyettesével, Kubiček Mi-
lannal kötött megállapodás további feltétele a 

„kisállomás“ épületének mielőbbi teljes átépí-
tése. A Szlovák Államvasutak vállalat ígéretet 
tett az évek alatt  lepusztult objektum felújítá-

A vasúti főállomást ideiglenesen a megálló helyettesíti majd. A vasúti főállomást ideiglenesen a megálló helyettesíti majd. 
Az Államvasutak a váróterem épületének felújítását tervezik Az Államvasutak a váróterem épületének felújítását tervezik 

sára, jelenleg ehhez keres anyagi fedezetet. Egy 
kisebb parkolónak is meg kell épülnie. „Mivel 
eddig nem világos, hogy a megállón a felújítás után 
lesz-e egyáltalán jegypénztár, a vasút az épület 
másféle felhasználását is latolgatja, hogy biztosíta-
ni lehessen annak folyamatos üzemeltetését. Szóba 
jöhet pl. egy büfé vagy egyéb üzlet. A  főállomás 
azonban már decemberben kiiktatásra kerül, ezért 
elvárjuk, hogy a felújítás addig kész legyen“ – zár-
ta mondandóját Agócs Attila. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: za

Tervben van a váróterem épületének teljes felújítása. Fotók: kmk

A főállomás néhány évig kihasználatlan marad.
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Az ülés hivatalos megnyitása, a Az 
ülés hivatalos megnyitását, a napi-
rendi pontok kiegészítését és jóváha-
gyását, továbbá a határozat-előké-
szítő bizottság, a jegyzőkönyvvezető, 
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők 
megválasztását követően a tanács-
kozás képviselői interpellációkkal 
indult.
Flachbart László képviselő a polgá-
rok azon javaslatairól beszélt, ame-
lyek a Daxner utcai óvoda körüli 
(kazánház és internátus) problémás 
parkolást érintik. A javaslat szerint 
az utca egyik oldalán tennék le-
hetővé a parkolást, és továbbra is 
megmaradna a kétirányú forgalom. 
Az építésügyi osztály feltérképezi a 
megvalósításhoz szükséges műszaki 
feltételeket. Felmerült egy javaslat 
a járdán való parkolással kapcso-
latban is, a Daxner utcai pékségnél. 
Rubint Róbert képviselő ismétel-
ten a gimnázium előtti tér forgalmi 
helyzetével kapcsolatban szólalt fel, 
és kérte legalább az útjelző vonalak 
felfestését. Továbbá szeretné, ha el-
helyezésre kerülne egy tábla, amely 
szerint a turistabuszok számára 
egyértelművé válna, hogy a vár alatt 
lehetőségük nyílik parkolásra. Az 
a tapasztalat ugyanis, hogy sokan 
nincsenek ennek tudatában, és még 
mindig a gimnázium épülete előtt 
parkolnak. Javasolta, hogy vegyék 
tervbe a Lidl és a rendőrőrs közötti 
gyalogút mentén a fakiültetést. Újból 
hangsúlyozta a Halastó városrészen 
lévő hanyatló garázsok folyamatos 
rendezését, továbbá megjegyez-
te, hogy a Pincesoron felszakadt az 
aszfalt, miután az egyik tulajdonos 
aláásta az utat. A patak tisztítása 
ügyében nincs előrehaladás, mit le-
hetne tenni? A polgármester vála-
szában közölte, hogy a tornaterem 
előtt felfestik a jelzéséket, de a vár 
alatti parkolás inkább a pénzről szól, 
ugyanis 10 euró a parkolási díj, ezért 
a turisták megpróbálják ezt kikerül-
ni, a tábláról viszont még beszélni 
fognak. Ami a fákat illeti, meg kell 
nézni, hogy merre van vezetve a vil-
lanyhálózat. Legtöbbször éppen a 
kábelek miatt nem ültetik ki őket, de 
ennek még utánanéznek. A garázsok 
helyzetével az építésügyi hivatal fog-
lalkozott, munkatársai ellenőrizni 
fogják a beadványt. A pincék melletti 
út kérdését a tulajdonossal együtt ke-
zelik, miután megtörténik a támfal 
leszigetelése, a város feltölti az utat. 
Ez néhány héten belül végbemegy. 
Régebben munkanélküliek tisztítot-
ták a patakot, jelen esetben azon-
ban erre nincs keret. A vízgazdasági 

szakemberek ilyen kis patak ügyével 
nem foglalkoznak, de rákérdezünk 
majd az illetékeseknél. Flachbart 
képviselő hozzátette, hogy a Püspöki 
úton a bérházak előtt egy nagy mé-
lyedés található az út közepén, az út 
a megye alá tartozik, de meg kell szó-
lítani a megyét a problémát illetően. 
A képviselő a Vöröskő alatti vízveze-
tékre is rákérdezett. A polgármester 
azt válaszolta, hogy három hónapja 
a járási hivatal döntésére várnak, 
ami a mai napig nem született meg, 
mivel az alkalmazottak nagy része 
felmondott. Szvorák Zsuzsanna 
képviselőasszony azt javasolta, hogy 
a jövő évben egy emléktáblát helyez-
zenek el Petőfi Sándor születésének 
200. évfordulója alkalmából, egy 
erre megfelelő helyen. Eibner Róbert 
képviselő felhívta a figyelmet a tér 
melletti átjárókban terjengő szagok-
ra, ahová folyamatosan odavizelnek. 
Figyelmeztetett továbbá a Május 1. 
utcából lekanyarodó útnál, a gará-
zsok mellett lévő gyomnövények-
re, amik miatt rosszul belátható az 
adott útszakasz. A polgármester vá-
laszában elmondta, hogy a növény-
zetet eltávolítják, az átjárókat pedig 
kitisztíthatják, de a komplex meg-
oldást jelentő szükséges vagyonren-
dezés  akadályba ütközött, azonban 
folyamatosan dolgoznak rajta. Gallo 
Csilla képviselőasszony felvetette a 
temető alatti benőtt csatorna kérdé-
sét. Ezt a  Közhasznú Szolgáltatások 
városi szervezet fogja intézni.
A második napirendi pontban Vis-
nyai Attila alpolgármester felolvasta 
a képviselő-testület mellett működő 
bizottságok üléseinek eredményeit 
és javaslatait. A soron lévő napiren-
di pontban pedig a város és a városi 
költségvetési és dotációs szervezete-
ik előző évi költségvetésének értéke-
lésére került sor, majd ezt követte a 
város 2021. évi zárszámadásának, a 
könyvvizsgálat eredményeinek és a 
főellenőr asszony városi zárszáma-
dásához való álláspontjának megvi-
tatása. A város költségvetési többlet-
tel zárta az évet, ezért a képviselők 
jóváhagyták a több mint 237 ezer eu-
rónyi megtakarított összeg átcsopor-
tosítását a tartalékalapba. A főellenőr 
asszony véleményében a költségve-
tés fenntartások nélküli elfogadását 
javasolta a képviselőknek. A függet-
len könyvvizsgáló jelentése szerint 
a város a jogszabályoknak megfele-
lően gazdálkodott. A polgármester 
felhívta a képviselők figyelmét arra, 
hogy az energiaárak már most is ma-
gasak, és folyamatosan emelkedni 
fognak. Figyelmeztetett, hogy ha jó-
váhagyják az ún. „családi csomag“ ja-

vaslatot is, amely az önkormányzat 
bevételéből von el pénzforrást, akkor 
a novemberi helyzetet rendkívül fe-
szültnek látja: „lehet, hogy azt kell 
majd megoldanunk, mely napokon 
tudunk bejönni dolgozni, hogy a fű-
tést és a világítást biztosítani tudjuk." 
A következő programpontban a 
város dotációs és költségvetési szer-
vezeteinek igazgatói adtak számot 
az elmúlt évbeli gazdálkodásról. A 
Közhasznú Szolgáltatások igazgató-
ja kiemelte, hogy a szelektív gyűjtés 
aránya 13 százalékkal nőtt az elmúlt 
évhez képest, aminek köszönhetően 
pénzt takarítottak meg a folyamato-
san dráguló  hulladéklerakásért. Fel-
hívta a figyelmet, hogy a jövő évben 
jelentős áremelkedésre számítha-
tunk a hulladéklerakásért, a terjengő 
hírek szerint akár 100 százalékos 
emelésről is lehet szó. Emellett a 
jövő hónaptól kezdődően a város sa-
ját hulladéklerakójában az inert hul-
ladék lerakásának ára is rendkívül 
megemelkedik. A városnak 1 tonna 
hulladékért 8 euró helyett 25 eurót 
kell majd fizetnie az államkasszá-
ba. A FVM és a VMK igazgatónői 
folytatták az intézmények múlt évi 
tevékenységeinek  összegzésével, 
amelyeket még mindig a koronaví-
rus-járvány befolyásolt.
Az ülés Fülek Város városi költség-
vetésből nyújtott támogatások fo-
lyósításáról szóló önkormányzati 
rendeletének módosítási javaslatát 
tárgyaló napirendi ponttal folyta-
tódott. A rendelet a támogatások 
január 31-ig történő elszámolási 
határidejét, a kérvényező 5%-os 
kötelező önrészét, valamint a köz-
igazgatás költségvetési szabályairól 
szóló törvény feltételeinek teljesítési 
kötelezettségeit szabályozza. Java-
solja továbbá a kérelmek elektroni-
kus elküldésének engedélyezését a 
slovensko.sk portálon keresztül. A 
képviselők jóváhagyták a 2/2022 
sz. általános érvényű rendeletet. Ezt 
követően elfogadták a városi szer-
vezetek második félévi munkater-
vét. Az értekezlet soronkövetkező 
pontja a város tulajdonjogi ügyeiről 
szólt. Ennek keretében jóváhagyták 
a város azon vagyoneladási szándé-
kát, amely a Fő utcán lévő telek és az 
ott található be nem fejezett épületre 
vonatkozik. A következő pontban 
a főellenőr asszony ismertette elle-
nőrzési munkájának eredményeit, és 
előterjesztette a második félévre vo-
natkozó ellenőrzési tervét.
A tanácskozáson elfogadták a szo-
ciális szolgáltatások közösségi ter-
vének aktualizálását is. Ennek oka 
az volt, hogy a Nefelejcs nyugdíjas 
otthonnak szüksége van az említett 
dokumentumra az intézmény mű-

ködésének finanszírozására benyúj-
tott kérvényhez. A város jelenlegi 
intéznivalóit illetően a képviselők 
elsőként a „Catching up regions“ 
kezdeményezésbe benyújtandó ön-
részes támogatási kérelmek beadását 
hagyták jóvá. A város támogatások 
révén szeretné megépíteni az uta-
kat  a település utolsó burkolatlan 
földútjain – a Šverma, a Puškin és a 
Jilemnicky utcákon. A projekt tartal-
mazza a városrész vízellátásának és 
szennyvízhálózatának bővítését, va-
lamint az utak rákövetkező aszfalto-
zását. A további napirendi pontban 
a képviselők jóváhagyták a polgár-
mester megbízatását és a képviselők 
létszámát a következő választási 
időszakra. Ennek oka az volt, hogy 
a legutóbbi népszámláláskor a város 
lakosságának száma a tízezres  határ 
alá csökkent. Megállapodtak a  kép-
viselők létszámának csökkentésében 
13 főre. A polgármester megbízatá-
sát meghagyták a teljes munkaidő-
re. Ezután a vendéglátó egységek 
új önkormányzati rendelet szerinti 
üzemidejének jóváhagyásával foly-
tatták. A városi önkormányzathoz 
három, rendkívüli üzemidőre vonat-
kozó kérvény érkezett (a jóváhagyott 
időrend meghosszabbítására). A ké-
relmek egyikét nem nyújtották be jó-
váhagyásra a képviselőknek, mivel a 
két bizottság egyike sem járult hozzá 
a kivétel engedélyezéséhez (Pumuk-
li). Az Európa Bárnak a képviselők 
jóváhagyták a kivételt, viszont az 
R-Klubnak (Roxy bár) csak 01:00 
óráig a kérelmezett 03:00 órához 
képest, mivel ez volt azon egységek 
egyike, amely miatt meghozták az új 
rendeletet (gyakori verekedések és 
zavargások).
A tanügyi hivatal vezetője tájékoz-
tatta a jelenlévőket a MAI igazga-
tói posztján történő személyvál-
tásról, mivel az igazgatónő szülési 
szabadságra ment. Ezután az ülést 
a polgármester folytatta, aki az új 
gyártócsarnok építésére vonatkozó 
projekthez szükséges pénzforrások 
Besztercebányai Megyei Önkor-
mányzattal történő megosztásáról 
szóló szerződéstervezetről tájékoz-
tatott.  A piaci helyzet miatt az ár 
mintegy 600 ezer euróval emelkedett. 
A megyei önkormányzat jóváhagyta 
a tervezetet azzal, hogy 400 ezer 
eurós beruházással csatlakozik az 
irodaház megépítéséhez invesztíció-
ként (nem támogatásként). A bérleti 
díj, vagy az eladási ár egy része (1/12) 
a megyei önkormányzatot illeti meg. 
Kiegészítő programpontként a kép-
viselők költségvetési intézkedéseket 
hagytak jóvá – a Štúr Utcai Óvoda 
költségvetésén belüli, illetve a városi 

folytatás a 4. oldalon

Rovat: A képviselő-testület üléseirőlRovat: A képviselő-testület üléseiről
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Fülek önkormányzata sikerrel pályázott a 
Szlovák Labdarúgó Szövetségnél, a támo-

gatást az FTC stadionjának belső felújítására 
használja fel. Az átépítési munkálatokra még 
az idei év végéig sor kerül. 

A 10 000 eurós dotációt Füleknek a Szlovák 
Labdarúgó Szövetség az Eurót az Euróból prog-
ram keretében folyósítja. Visnyai Attila alpol-
gármester, az FTC elnöke tájékoztatása sze-
rint az önkormányzat kb. 3500 euró önrésszel 
egészíti ki az összeget. „Eredetileg magasabb 
támogatásért folyamodtunk, melyből a belső infra-
struktúrán kívül a pálya megvilágítását is moderni-
zálni szerettük volna. A jóváhagyott összegből és a 
város önrészéből a hazai klub és a vendégek öltőzőit 
és a vizesblokkokat újítjuk fel. Létrehozunk egy or-
vosi részleget, amelynek lesz váróterme, vizsgálója 
és toalettje. A pálya megvilágítását más forrásokból 
igyekszünk majd fedezni“ – magyarázta Visnyai. 
E munkálatokat azért szükséges elvégezni, 
hogy az FTC részt vehessen a Keleti III. Ligá-
ban. „A versenyszerkezet átalakítása a nézők szá-

A Szlovák Labdarúgó Szövetség támogatja az FTC stadionjának felújítását A Szlovák Labdarúgó Szövetség támogatja az FTC stadionjának felújítását 

mára felkészültebb csapatokat, tehát jobb élményt 
garantál. Nekünk azonban a felkészülés mellett a 
SZLSZ infrastrukturális igényeit is ki kell elégíte-
nünk. A termek rekonstrukciójának hála teljesítjük 
ezeket a feltételeket“ – fűzte hozzá. A munkála-
tokat legkésőbb év végére el kell végezni. 

A tavalyi év folyamán az FTC stadionja több 
változáson is átesett. Az FTC vezetősége és a 
városi önkormányzat beruházásainak ered-

ménye a modern, digitális öntözőberendezés, 
az új életre keltett gyepszőnyeg és a felújított 
szállások. A Közhasznú Szolgáltatások  szer-
vezet az utóbbi telek folyamán fokozatosan 
javította az adminisztratív épület belső tereit. 
Helyreállításon esett át a tornaterem is, melyet 
a nedvesség miatt teljesen le kellett szigetelni. 
A padlózatot ugyancsak kicserélték. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford: za

Az őskori kemence még a tavalyi év végén 
épült meg az alsó várudvaron, melynek 

segítségével szeretné a  Vármúzeum élmény-
szerűen bemutatni a  látogatóknak és a  diá-
koknak az őskori emberek életét, valamint 
Fülek legrégebbi történetét.

A  füleki várhegy már az őskorban lakott 
volt, amit a  késő kőkorszakból származó 
bádeni kultúra leletei támasztanak alá. Elő-
kerültek itt kőbalták, egyéb pattintott kő- és 
csonteszközök, illetve kerámiatöredékek. Ez 
alapján merült fel az ötlet, hogy a vár terü-
lete egy új látványossággal bővüljön, aminek 
eredményeként elkészült a kemence a Füleki 
Vármúzeum és az Áji Fazekasműhely együtt-
működésével, Holíková Amália fazekas és ke-
menceépítő-mester vezetésével. „Négy napig 
tartott a kemencét felépíteni. Az első napon az ala-
pokat ástam ki a  domboldalban, aztán egy baráti 
társaságot hívtam segítségül. Agyagot tapostunk, 
amelyet szalmával, homokkal és levelekkel dol-
goztuk össze. Ezt követően leraktuk az alapzatot, 
amelyhez hozzárögzítettük a vesszőből készült vázat, 
majd ráhelyeztük az előformázott téglákat” – ma-
gyarázta Holíková.

A kemence megépítésének költsége a helyi 
cég által hozzáépített tetőszerkezettel együtt-
véve meghaladta az 5800 eurót. Ebből több 
mint 2700 eurót a Besztercebányai Megyei 
Önkormányzat Régiófejlesztési Ügynöksége 
és a  Turisztikai Nógrád és Polyána-hegyalja 
Területi Idegenforgalmi Szervezet finanszíro-
zott. „A gazdag történelmi múlttal rendelkező füle-
ki vár sokak számára még mindig egy feltáratlan 
gyöngyszem, amely jóval több figyelmet érdemel, 
és erősen remélem, hogy ez megmutatkozik majd 
a  látogatószám növekedésében is már az idei turis-
taidényben“ – mondta el Krahulec Tomáš, az 
idegenforgalmi szervezet igazgatója. 

Az őskori kemence hivatalos átadására má-
jus 26-án került sor. „A múzeum által szervezett 
rendezvényeken, a helyi iskolák rendhagyó tanórá-
in, valamint előre bejelentkezett csoportok számára 
szervezett kézműves-foglalkozásokon és workshopo-
kon szeretnénk az építmény működését bemutatni. 
A kemencét a régészeti feltárások során előkerült le-
letekre mintázott kerámiák, agyagedények és egyéb 
tárgyak kiégetésére használjuk majd” – fejtette ki 
Budaiová Valéria, a múzeum megbízott igaz-
gatója. Elmondása szerint a kemence üzembe 
helyezésének előkészítése még márciusban 
megkezdődött a helyi diákokkal. „Három füleki 
iskolában szerveztünk workshopot, ahol kézzel for-
mázott agyagedények készültek. Ezek a tárgyak a 
kemence használatának első bemutatása során ke-

Őskori kemencét adtak át várudvaronŐskori kemencét adtak át várudvaron

rültek kiégetésre.”
2020-ban nyílt meg a „Mesterségek Füleken 

a középkorban és a korai újkorban“ című in-
teraktív kiállítás a várudvaron lévő kézműves 
ház felújított belterében. „Az őskori kemence 
hozzájárul a különböző történelmi korszakok mes-
terségeinek bemutatására épülő koncepció megvaló-
sításához” – zárta gondolatait.

kmk, FVM ford.: (dk, dp)

Apróhirdetés:

Új mosodai és vegytisztító átvételi pont 
Füleken: a Fő utca 11 sz. alatt, a Katica 
Virágboltban. Tel.: 0915 866 941.

Fotó: kmk

Fotók: kmk
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Jelentős rendezvények Füleken 2022 júliusában 

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

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.

07. 09.

Muzsikál az erdő
Helyszín: Városi park
Szervezők: Füleki Városi Művelődési Központ és a Muzsikál 
az Erdő Alapítvány (Magyarország)
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

10:00
 

07. 29.

XXXI. PALÓC NAPOK
XXVI. Nemzetközi Nógrádi Folklór Fesztivál
Helyszín: Várudvar
Szervezők: Füleki Városi Művelődési Központ és a Nógrádi 
Közművelődési Központ (Losonc)
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap és a Besztercebányai 
Megyei Önkormányzat támogatásával valósul meg.

17:30

08. 01. –  
08. 05. 

A Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark 
nyári tábora
Helyszín: NTIK és a NNG helyszínei
Szervező: Geopark Novohrad-Nógrád JSZT

* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

„Egyre mozgalmasabb az idei kerék-
páros szezon, ezért nagyon örülünk, 

hogy kerékpárszállító autóbuszunk 
ebben az évben ismét közlekedik hét-
végente a nógrádi és polyána-hegy-
aljai vidék gyönyörű természeti kör-
nyezetében” – tájékoztatott Baculík 
Pavol, Losonc alpolgármestere és 
a Besztercebányai Megyei Ön-
kormányzat képviselője.

Mint folytatta, a kerékpárbusz 
augusztus 27-ig minden páros 
szombaton Losoncról Ábelfalva 
(Ábelová) községbe jár majd 1 € 
díj ellenében. „Szeptember 3-ig pá-
ratlan szombatokon Polyána-hegyal-
ja irányába indul a busz új megálló-

Élményvadászat kerékpárbusszal
helyekkel Gyetván és Herencsvölgyön 
(Hriňová), a végállomás a Zerrenpach 
Látky szállodánál lesz, a menetdíj 
pedig utasonként 2 €” – tette hoz-
zá. A kerékpárbusz előnyös él-
ményszerzési lehetőséget kínál a 
kerékpártúrák és természetjárás 
rajongóinak.

Az érdeklődők a  kerékpárbusz 
útjaira személyesen a Losonci 
Városi Információs Központban 
jelentkezhetnek be (Losonci Vá-
rosháza (Radnica), Dr. Herz utca 
240/1; hétfő-szombat: 09:00-
17:00, vasárnap: 14:00-17:00), il-
letve telefonon a 047/433 15 13 
számon.

kmk, forrás: Losonc Város 

A rendőrség a Losonci járásban 
az utóbbi időben az idősebb 

személyek kárára elkövetett bűn-
cselekmények számának növeke-
dését regisztrálja. Ezért FIGYEL-
MEZTETI a lakosokat, főleg a 
szeniorokat azokra a csalásokra 
és lopásokra, melyeket a legen-
dákat és különféle érzelmekre 
ható történeteket kitaláló csalók 
követnek el. Ők kitalált históriák 
által igyekeznek az idősek bizal-
mába férkőzni, bejutni a laká-
sukba, megtalálni és a pillanatnyi 

figyelmetlenségüket kihasználva 
kicsalni vagy ellopni teljes meg-
takarításukat. A szélhámosok leg- 
gyakrabban telefonon veszik fel az 
idős emberekkel a kapcsolatot, ro-
konként (unoka, gyermek, testvér) 
vagy ismerősként mutatkoznak be, 
és sürgős kölcsönt kérnek külön-
féle célokból (autó vagy ingatlan 
vásárlása). Máskor orvosként mu-
tatkoznak be, tudatják a szeniorral, 
hogy közeli rokonuk komoly köz-
lekedési balesetet okozott, kórház-
ban fekszik, nem képes kommuni-

kálni, mert megsérült a nyelve vagy 
a hangszálai. Sürgősen pénzre van 
szüksége az okozott kár vagy az 
egészségügyi ellátás megtérítésére 
vagy a rendőrségi vizsgálatot elke-
rülendő. Egyes esetekben az elkö-
vetők rendőrként, az elektromos 
művek dolgozójaként stb. telefo-
nálnak. Felhívjuk tehát a lakosok 
figyelmét:

• legyenek elővigyázatosak az is-
meretlen telefonálókkal

• a telefonban elhangzottak való-
ságtartalmáról győződjenek meg 

egyéb rokonaik vagy megbízható 
ismerőseik segítségével

• ne vegyék ki megtakarításaikat 
idegen személyek számára

• ne engedjenek be a telkükre és 
lakhelyükre idegen személyeket 

• ne bocsássák mások rendelkezésé-
re személyes adataikat, számlave-
zetési vagy bankkártya-adataikat 

• amennyiben csalásra gyanakod-
nak, hívják a rendőrséget a 158-as 
számon. 

Látka Pavel kapitány, 
ford.: za

Rendőrségi felhívás szeniorok számára – ne hagyják magukat becsapni!Rendőrségi felhívás szeniorok számára – ne hagyják magukat becsapni!    

Sikeres projekt

A Füleki Művészeti 
Alapiskola mellett 

működő „Fiatal mű-
vész” Polgári Társulás 
sikeres pályázatot nyújtott be a Besztercebányai Megyei Önkor-
mányzathoz „Praktikus segédeszközök a tehetség és kreativitás fej-
lesztésére“ címmel. A társulás 1000 € összegű támogatásban része-
sült, amelyből kottákat és munkafüzeteket vásárolt a zenei tagozat, 
illetve munkakellékeket a képzőművészeti tagozat részére. Az iskola 
tanulói és pedagógusai ezúton fejezik ki köszönetüket!

Kenyereš Zsuzsanna

folytatás a 2. oldalról
költségvetésben történő átcsopor-
tosításokat –például az állami és a 
közigazgatásban dolgozók államilag 
elrendelt, de anyagilag nem fedezett 
juttatásait. A teljes költségvetés az 
operatív átcsoportosítások révén 
nem változott. Az utolsó pont egy, 
a vízművekkel kötött jövőbeli szer-
ződésről szólt. A tervezett építési 
beruházás a vár alatti utcák  vízel-
látásának és csatornarendszerének 
bővítését érinti. 

A hozzászólások során Anderko 
Zoltán képviselő megköszönte az 
önkéntes tűzoltók munkáját, és gra-
tulált a kitüntetéshez.
Végezetül a polgármester meg-
köszönte a képviselők részvételét, 
majd lezárta az ülést.

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

kmk, ford.: dp, dk
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Egy év elteltével újra 
láthatták az érdek-

lődők városunkban a 
történelmi gőzvona-
tot. A  nosztalgiaszerel-
vényt több tucatnyian 
jöttek el megnézni az 
állomásra, sokan közü-
lük pedig ki is próbál-
ták a régmúltat idéző 
gőzössel való utazást. 
A  jó hangulatról az állomáson 
a Traditional Dixie Stompers 
jazz-zenekar gondoskodott.

A tavalyi nagy érdeklődés után 
június 18-án, szombaton ismét a 
városba látogatott a  nosztalgia-
vonat, amelyet ezúttal a háború 
előtti időszak legnagyobb teljesít-
ményű gőzmozdonya, a „Zelený 
Anton“ húzott. A több mint 150 
éves, Zólyom – Fülek útvonalon 
közlekedő „Nógrádi Expressz“ 
utasai a  délelőtti órákban érkez-
tek meg. A menetjegy felmutatásá-
val ingyenesen  meglátogathatták 
a füleki várat, a Városi Honisme-
reti Múzeumot, valamint a római 
katolikus templomot és ferences 
kolostort. A nap folyamán lehető-
ség nyílt nógrádi regionális termé-

Ismét Fülekre érkezett a történelmi vonat

kek vásárlására is helyi alkotóktól 
a  vár közelében, a frissítőre vá-
gyók pedig a „street food“ kínálat-
ból válogathattak.

A Zólyomból induló vonat meg-
állt Gyetván, Kriványban, Lónya-
bányán és Losoncon. A  fülekiek 
a városi program és a szerelvény 
megtekintése után kipróbálhat-
ták az élményvonatozást a teljes 
útvonalon, valamelyik szakaszán, 
illetve Losoncra és vissza.

A  rendezvény főszervezője 
a  Turisztikai Nógrád és Polyá-
na-hegyalja Területi Idegenfor-
galmi Szervezet és a  Beszterce-
bányai Megyei Önkormányzat 
Régiófejlesztési Ügynöksége, 
társszervezője Fülek Város és a 
Füleki Vármúzeum volt.

kmk, FVM. Ford.: dp

A Városi Hivatalban a járvány-
nyal megbélyegzett évek után 

ismét ünnepélyes keretek között 
fogadták Fülek iskoláinak leg-
jobbjait. Az eseményen körülbelül 
hatvan tanuló és pedagógus volt 
jelen. 

Június 22-én, szerdán a  város-
háza üléstermében találkoztak az 
óvodák, alapiskolák és középisko-
lák legeredményesebb tanulói, de 
a  speciális és a művészeti iskola 
növendékei sem hiányoztak. Az 
intézmények, melyeket látogat-
nak, tanulmányi eredményeik, 
a  versenyeken való képviselet, 
a tantárgyi olimpiászokon és más 
kulturális-közéleti rendezvénye-
ken való részvételük alapján jelöl-
ték őket. Agócs Attila polgármes-
ter és Ardamica Zorán, a tanügyi 
hivatal vezetője oklevelet és aján-
dékot adott át nekik. 

Fülek legsikeresebb tanulói:
Štúr Utcai Óvoda
Olšiaková Barbora, Czupper Pe-
ter, Balázs Hunor, Fekete Gábor

Daxner Utcai Óvoda
Balog Alex, Albertová Natália, 
Czene Hanna, Szabó Dóra

Papréti Alapiskola
Kováčová Lucia, Danyiová Lara, 
Murínová Alžbeta, Darabošová 

Dorina, Ivanová Lenka
Mocsáry Lajos Alapiskola
Nagy Alex, Botos Erik, Mocsáro-
vá Réka, Dóšová Tiffany, János 
Botoš Máté

Iskola Utcai Alapiskola 
Olšiaková Petra, Ostrihoň Lukáš, 
Krnáčová Sofia, Pribišan Márk, 
Telek Teodor Gejza, Tóthová Sas-
kia, Kalocsai Ivan, Mihályi Oliver, 
Tóthová Tessa, Oláhová Liana

II. Koháry István Alapiskola 
Varga Lilien,  Farkaš Dániel, Mi-
hály Rita, Filka Liána, Agócs Bog-
lárka, Liliana Čák, Illés Panka, 
Kóšik Boglárka, Valculčiak Jáz-
min, Krpelan Lara

Művészeti Alapiskola 
Olšiaková Petra, Farkašová Sofia, 
Földi Ádám, Lázárová Marianna

Bentlakásos Speciális Alapiskola 
Bariová Andrea, Bogdánová Lejla

Gimnázium 
Oravec Emanuel Patrik, Pastie-
rovičová Anna, Molnár Dániel, 
Csernok Miklós

Szakközépiskola
Knapp Damián, Serfőző Peter 
Gabriel, Varga Štefan, Molnáro-
vá Viktória

Mikuš Kovácsová Klaudia, 
ford.: za

A Városi Hivatalban fogadták 
a legjobb tanulókat 

A Füleki Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületet emléklappal ju-

talmazták. Az elismerést Dušan 
Hancko, a   Tűzoltó és Műszaki 
Mentő Szolgálat Kerületi Igaz-
gatóságának feje és a Beszterce-
bányai Megyei Önkormányzat 
alelnöke, Ondrej Lunter adta át 
Szent Flórián ünnepe alkalmából. 
„Nem vártuk, ám nagyon örülünk. Az 
emléklap azt jelenti számunkra, jó 
az irány, amelyet a 2014-es magala-
kuláskor kijelöltünk. Sok önkéntes 
tűzoltó egyesület inkább sportol, mi 
bevetésekre akartunk járni és a lehe-
tőségekhez mérten teljes értékű tűz-
oltóként dolgozni” – nyilatkozta az 
egyesület elnöke, Mesiarik Mari-
an.

Az egyesületet az aktivitásért és 
a Losonci járás, valamint a Pol-
tári járás bevetésszáma alapján 
tüntették ki. A füleki csapat tavaly 
22 esetnél lépett közbe. „Leggyak-
rabban kül- és beltéri tüzeket oltunk, 
de kimegyünk vihar- és árvízkárok-
hoz, kidőlt fákat távolítunk el, segí-
tünk a csípős rovarok vagy a kőolaj-

származékok okozta gondok esetében. 
Többször hívtak autóbalesetekhez, 
tavaly a járvány elleni harcban is 
részt vettünk” – magyarázta Me-
siarik, majd köszönetet mondott 
mindenkinek, aki az egyesület 
sikeréhez hozzájárult. „Az elisme-
rés a csapat munkáját illeti. A fiúk-
nak köszönhető, akik szabadidejüket, 
energiájukat és pénzüket is áldozzák, 
sokszor egészségüket teszik kockára. 
Köszönet jár a fenntartónak, Fülek 
Városnak a támogatásért és a Tűzoltó 
és Műszaki Mentő Szolgálatnak is” – 
tette hozzá.

kmk, ford.: za

Az önkéntes tűzoltókat kitüntették 
tevékenységükért

Fotó: Schnelczer Zoltán

Fotók: Schnelczer Zoltán

Fotó - a FÖTE FB-oldala
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Az UDVart fesztivál után egy 
héttel, július 9-én, szomba-

ton egy következő rendezvénnyel 
folytatódik a kulturális nyár Fü-
leken. A MUZSIKÁL AZ ERDŐ 
című, határon átnyúló zenei fesz-
tivál 10.00 órai kezdettel valósul 
meg a városi parkban. A komoly-
zenei koncert keretében Benedikfi 
István és Zoltán (zongora, hegedű, 
dob) játékát élvezhetik majd a 
zenekedvelők, fellép a helyi Me-
lódia Női Kar és bemutatkozik 
Barbora Botošová virtuóz triója 
is. A népzenei blokkban a Jánošík 
Gyermek-néptáncegyüttes éne-
keseit követően a magyarországi 
Cimbaliband együttest láthatja a 
közönség.

A Muzsikál az erdő célja, hogy 
minél szélesebb rétegekkel is-
mertesse meg a klasszikus és 
népzene értékeit, a környezettu-
datos, erdőt szerető gondolato-
kat. A  kerékpárosok csatlakoz-
hatnak a  9.00 órakor kezdődő, 
48,6 km-es biciklitúrához, mely-
nek útvonala Salgótarján – Fü-
lek – Salgótarján. A parkból nem 
hiányoznak majd az olyan   kör-
nyezettel kapcsolatos aktivitá-
sok, mint a  bidoverzitásról és 
fenntartható erdőgazdálkodásról 
szóló előadás, vagy az erdei legen-
dákkal és rejtélyekkel tűzdelt kis-

csoportos családi élményprogram, 
erdőterápia-kóstolóval egybe-
kötve. Az említett programokon 
túl lesz kézműves foglalkozás a 
Motolla Kézműves Műhellyel és a 
Bábika Játszóházzal, kisebb vásár, 
helyi termékek bemutatójával, 
szakvezetéses parki séta Balázs 
Csaba ökológussal és Szabó Lajos 
erdőmérnökkel, régészeti előadás 
a Városi Honismereti Múzeum-
ban Vozár Bianka régésznek 
köszönhetően, valamint a kicsik-
nek és szüleiknek Bolba Éva és a 
JAZZterlánc ad családi koncertet. 
A rendezvény helyszínén Schnel-
czer Zoltán kültéri fotókiállását 
nézhetik meg az érdeklődők a 
parkról készült történelmi fo-
tókból. Az érdeklődők megismer-
kedhetnek a Novohrad-Nógrád 
Geopark és a Nógrádi Turiszti-
kai Információs Központ tevé-
kenységével és szolgáltatásaival, 
valamint a Nógrádi Regionális 
Termék védjeggyel ellátott ter-
mékekkel is. A Muzsikál az erdő 
szervezői a magyarországi Mu-
zsikál az Erdő Alapítvány és a Fü-
leki Városi Művelődési Központ, 
partnerei a Füleki Vármúzeum, 
a Közhasznú Szolgáltatások és a 
Novohrad–Nógrád Geopark. A 
rendezvényt a Kisebbségi Kultu-
rális Alap támogatja. 

Illés Kósik Andrea,  VMK

A július 27–31. között zajló 26. 
Nemzetközi Nógrádi Folklór 

Fesztivál programhelyszínei kö-
zött ismét szerepel Fülek is. Július 
29-én, 17:30 órai kezdettel a füle-
ki várudvarban kerül megrende-
zésre a fesztivál, Görögországból 
(Laografiki Archeologiki Eteria 
Elassonas), Bosznia–Hercegovi-
nából (Mladosť) és Magyarország-
ról (Vidróczki Néptáncegyüttes) 

Szorgalmasan folyik 
a Foncsik Ének- 

együttes szakmai mű-
helymunkája. A csapat 
nemrég 2 taggal gazda-
godott, így jelenleg már 
10 énekes leány gyako-
rolja hazai tájegységeink 
népdalainak autentikus 
bemutatását. Nemcsak 
létszámuk, repertoárjuk is egyre 
bővül. Művészeti vezetőjük, Var-
ga Lia fáradhatatlan lelkesedéssel 
viszi előre az együttest a tanulás 
és fejlődés útján. Támogató in-
tézményük, a Füleki Városi Mű-
velődési Központ minden lehető-
séget igyekszik megragadni, hogy 
pályázati forrásokból biztosítsa 
a csoport kiadásait, így a Kisebb-
ségi Kulturális Alap és a Szlovák 
Művészeti Alap mellett újabban 
a Csoóri Sándor Alap támogatá-
sát is sikerült elnyerni. A Foncsik 
Énekegyüttes június 11-én fellé-
pett Salgótarjánban a Kárpát-me-
dencei Csoóri Sándor Népművé-
szeti Fesztiválon, mely idén első 
alkalommal került megrendezésre 

és éppen a Csoóri Sándor Prog-
ram eredményeit és színvonalát, 
a hagyományőrzés szépségeit és 
összefogó erejét, a népművészeti 
mozgalom tömegekre való széles 
kiterjedését igyekszik bemutat-
ni a nagy nyilvánosság előtt. A 
nagyszabású rendezvény egy-
azon időben, a Kárpát-medence 
több mint harminc helyszínén 
zajlott, melyeknek egyike Salgó-
tarján volt, ahol a VIII. Palócföldi 
Táncháztalálkozóval egybekötve 
valósult meg a műsor. A Foncsik 
Énekegyüttesnek és Varga Liának 
további tevékenységükhöz és fel-
lépéseikhez is sok sikert és alkotó-
kedvet kívánunk!  

Farkas Júlia, VMK

MUZSIKÁL AZ ERDŐ – kellemes 
időtöltés a parkban

Csaknem tíz év kihagyás után újra lesz Nemzet-
közi Nógrádi Folklór Fesztivál Füleken

érkező néptáncegyüttesek közre-
működésével. A közel háromórás 
folklórműsort a honti régió zenei 
hagyományait bemutató Hruška 
zenekar, valamint a  hazai File 
Banda színesíti. A résztvevők gö-
rög és bosnyák nemzeti ételeket is 
kóstolhatnak. A fesztivál keretén 
belül valósul meg a Rakoncások 
Találkozója.

Varga Norbert, VMK

A Foncsik Énekegyüttes népművészeti feszti-
válon mutatkozott be Salgótarjánban
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A  Művészeti Alapiskola már ha-
gyományosan bekapcsolódik az 

évenként megrendezett Ifjú Művé-
szek Pódiuma elnevezésű verseny-
sorozatba, melynek idei 2022-es 
évadában a  zongora, harmonika és 
a fúvós tanszak diákjai mérték össze 
tudásukat.  A versenyekre Nagykür-
tös, Feled, Tornalja, Rimaszombat, 
Poltár és Fülek városok művészeti 
alapiskoláiban került sor. 
A kiértékelés során minősítő sávok-
ba sorolták a versenyzőket.
Aranysávos minősítésben része-
sültek:

Simon Lili – zongora (felkészítő ta-
nár Tóth Ágnes, DiS.art.)
Fehér Domonkos – szaxofon, aki 
megkapta Poltár város polgármes-
terének díját, valamint oklevelet a 
legjobb 20–21. századi darab inter-
pretációjáért (felk. t. Fehér Péter)   
Földi Ádám – aki egyben a  harmo-
nika tanszak  versenyének fődíjasa 
(felk. t. Jakab Géza)
Ezüstsávos minősítésben részesül-
tek:
Žolka Stanislav – zongora (felk. t. 
Tóth Ágnes)
Olšiaková Petra – zongora, aki meg-

Sikerek a Füleki Művészeti Alapiskola zenei tagozatán

A Mocsáry Lajos Alapiskola 
2021/2022-es tanévének má-

sodik féléve is eseménydúsan telt. 
Számos izgalmas hét áll mögöt-
tünk. Több versenyen is sikeresen 
jeleskedtek a diákok, de a tanulá-
son és a versenyekre való felkészü-
lésen kívül bőven jutott alkalom a 
szórakozásra is. 

A félévi bizonyítványok kiosz-
tását követően színes jelmezekbe 
bújva tartottunk farsangi ün-
nepséget. Miután visszatértünk a 
tavaszi szünetről, március 15-én 
megemlékeztünk az 1848–49-es 
szabadságharcról és forradalom-
ról. Március végén lezajlott a Pe-
tőfi-Tompa Országos Seregszemle 
iskolai fordulója, majd március 30-
án megrendezésre került az Ipolyi 
Arnold Népmesemondó Verseny 
iskolai fordulója is. A Petőfi-Tom-
pa Országos Seregszemle járási 
fordulóján résztvevő diákjaink a 
szorgos munkának köszönhetően 
ezüstsávos minősítésben részesül-
tek. Az Ipolyi Arnold Népmese-

mondó Verseny ragyolci regionális 
elődöntőjéről is szép eredmények-
kel tértek haza tanulóink: arany-, 
ezüst- és bronzsávos minősítést is 
szereztek. 

Április 8-án egy rövid iskolai 
előadás keretén belül megemlékez-
tünk a Nemzetközi Roma Napról. 
Április 22-én színes programok-
kal és versenyekkel ünnepeltük a 
Föld napját. Szintén április végén 
zajlott a beiratkozás az első év-
folyamba. Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani azoknak a szü-
lőknek, akik gyermekeik számára 
iskolánkat választották. A tavasz 
a tanulás mellett kertészkedéssel 
is telt. Az SVO gyümölcsprogram 
keretén belül kapott gyümölcsfát 
és bokrokat diákjaink ügyes ke-
zeinek köszönhetően gondosan 
elültettük. Mint már sokszor, is-
mét élvezhettük a rimaszombati 
Tauris, a.s. húsfeldolgozó üzem tá-
mogatását, melynek köszönhetően 
a tanulóink finomságokat kós-
tolhattak. Május végén is érdekes 

Betekintés a Mocsáry Lajos Alapiskola életébe

Fülek legnagyobb létszámú tan- 
intézményében, a II. Koháry 

István Alapiskolában, számtalan 
megmérettetésen vettek részt ta-
nulóink ebben a tanévben is. A ko-
ronavírus miatt kialakult járvány-
helyzet sokáig nem tette lehetővé a 
versenyeken való személyes rész-
vételt, emiatt iskolánk diákjai eb-
ben az időszakban elsősorban le-
velező versenyeken képviseltették 
magukat. Később, a körülmények 
normalizálódása után, minden 
adódó lehetőséget kihasználtunk, 
hogy gyermekeink minél több 
versenyhelyzetbe kerüljenek, ahol 
felmérhették képességeiket, tudá-
sukat, fejleszthették tehetségüket.   

Legügyesebb vers- és próza-
mondóink jártak Somoskőújfalun, 
Szécsényben, Kazincbarcikán, 
valamint a Petőfi-Tompa Orszá-
gos Seregszemlén, Érsekújváron 
is. Minden helyszínen nagyszerű 
eredményeket értek el. Országos 
döntőkben képviseltük iskolán-
kat a Szép Magyar beszéd kassai, 
az Ipolyi Arnold Népmesemondó 
Verseny gombaszögi, és a Poznaj 
slovenskú reč érsekújvári finá-
léjában is. Két csapattal is jártunk 
Nyitrán, ahol a Katedra Iroda-
lomverseny döntőjét rendezték. 
Színházi csoportunkkal közre-
működtünk a rimaszombati Mik-
száth-projektnapon, ahol az író 

születésének 175. évfordulójára 
emlékeztünk. Remekül szerepel-
tünk a nemzetközi Englishstar és a 
Körösök Menti Levelezős Verseny 
angol nyelv tantárgyra fókuszáló 
megmérettetésein is.  

A matematika szépsége a tanítá-
si órákon kívül megmutatkozott a 
versenyeken is, mint pl. a Katedra, 
Sudoku, Olimpiász és a Pitagori-
ász fordulóiban, ahol több sikeres, 
díjazott megfejtőnk volt. Több 
hónapot kellett arra várni, hogy 
sportrendezvényeken is részt ve-
hessünk. A teljesség igénye nélkül 
iskolánk talpraesett tanulói részt 
vettek különféle floorball-, úszó-, 
atlétikai versenyeken, labdarú-
gópályánk több alkalommal volt 
helyszíne akár nemzetközi foci-

bajnokságnak is, és persze ügyes 
sportolóink a város által rendezett 
erőpróbákon, mint pl. a Füleki 
Cross, vagy éppen a városi sport-
nap, is eredményesen képviselték 
iskolájukat. Továbbra is tartjuk a 
kapcsolatot a Novohrad–Nógrád 
Geopark intézményével, diákjaink 
sikeresen szerepeltek az általuk 
szervezett akciókon. Képviseltet-
tük magunkat a Robosum infor-
matikai vetélkedőn, valamint sok 
rajzverseny kiértékelése tudhatja 
soraiban intézményünk legügye-
sebb „képzőművészeit”. 

Talán ezek a példák is bizonyít-
ják, hogy a Koháryban nem meg-
állt, hanem épp fordítva, egész vál-
tozatosan pezseg az élet!

Vanko Attila

programon vettek részt az iskola 
tanulói, jelen voltak a füleki vár-
ban megrendezésre kerülő őskori 
kemence átadóján. 

Az egyes mesemondó és vers-
mondó versenyek mellett a diákok 
aktívan részt vettek a sportver-
senyeken is. Nemcsak a Füleki 
CROSS futóversenyen képviselték 
iskolánkat, hanem a II. Koháry 
István Alapiskolában megrende-
zésre kerülő ifjúsági labdarúgó 
tornán is szerepeltek. A sport és a 
szavalás mellett a tanulók a kre-
atív oldalukat is megmutatták az 
elmúlt hónapokban.  Számos gyö-
nyörű alkotás készült, melyekkel 
megmérettették magukat rajzver-
senyeken.

A júniusi hónap sem telt érde-
kes élmények nélkül. Június else-
jén ünnepeltük a gyermeknapot, 
melyet a Füleki Farkasok által 
rendezett program tett színeseb-
bé, majd az Adria Gold finom jég- 
krémjeivel zártuk a napot. Isko-
lánk részt vett a Városi Gyer-
meknapon is, melyen igyekeztünk 

érdekes foglalkozásokkal szóra-
koztatni a gyermekeket. Egy rend-
hagyó informatika óra keretein 
belül a Füleki Gimnáziumnak kö-
szönhetően a tanulók megismer-
kedtek a drónok programozásával 
is. Akárcsak a korábbi években, 
idén is megmérettettük magunkat 
a Novohrad – Nógrád Geopark 
által rendezett tanulmányi verse-
nyen. Június 6–7-én Gombaszögre 
utaztak tanulóink, ahol a XII. Ipo-
lyi Arnold Népmesemondó Verse-
nyen az országos döntőn arany- és 
ezüstsávos minősítésben részesül-
tek. Június 17-én Rimaszombat-
ban a hagyományos projektnap 
keretein belül egy Mikszáth Kál-
mán novella feldolgozásával mu-
tatkoztak be a tanulók. 

Az év végi bizonyítványok ki-
osztása előtt a kirándulások sem 
maradhatnak el. A tanulók a pi-
hentető nyári szünidő előtt szá-
mos érdekes helyet bejárva zárják 
a 2021/2022-es iskolai tanévet.  

Kotlár Ildikó, igazgató 

kapta Feled község polgármesteré-
nek különdíját is (felk. t. Tóth Ágnes)
Mihály Rita – harmonika  (felk. t. 
Jakab Géza)
Nagy Dominik – harmonika (felk. t. 
Jakab Géza)
Mihály Eszter – furulya (felk. t. Fe-
hér Péter)
Bronzsávos minősítésben része-
sültek:
Kómár Eleonóra – zongora (felk. t.
Tóth Ágnes)
Kósik Boglárka – zongora (felk. t. 
Bodor Angelika)
Nyáriová Emma – zongora (felk. t. 

Bodor Angelika)
Tóth Gergő – zongora (felk. t. Bodor 
Angelika)
Tankina Fruzsina – furulya (felk. t. 
Fehér Péter)
Fehér Emma – szaxofon (felk. t. Fe-
hér Péter)

A  versenysorozat a  győztesek zá-
rókoncertjével végződött a  kékkői 
várban, melyen a  legjobbak, köztük 
megérdemelten iskolánk diákjai, 
Fehér Domonkos és a  fődíjas Földi 
Ádám is részt vettek. Gratulálunk 
versenyzőinknek a  szép eredmé-
nyekhez és köszönjük kitartó mun-
kájukat!

Gáspár Katalin, igazgató

Versenyek a KohárybanVersenyek a Koháryban
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És ott tényleg megértettem, miért volt jó ez 
a sok szenvedés, miért is érdemes ezt csi-

nálni, ott értettem meg és fogtam fel, mit is tel-
jesítettünk a hétvége alatt. 
524km - 7823m szintkülönbség - Kassa–Po-
zsony - 12 fős csapat - CRAZY Team
Amikor a rajthoz álltunk, azzal indultunk el, 
hogy csak le akarjuk futni ezt a távot, nem tel-
jesíteni jöttünk, osszuk be az erőnket, hiszen 
48 órán belül mindenki lefut egy maratoni tá-
vot. Ez addig tartott, míg az első csapattársunk 
el nem rajtolt, és onnantól mindenki maximá-
lis erőbedobással teljesítette a távokat. Kas-
sától a Tátráig végig felfelé vezetett az út és 
napközben nagyon meleg volt, de azt gondol-
tuk ezek a tényezők nem fognak befolyásolni, 
mert az első szakaszt még mindenki kipihen-
ten futja, utólag belegondolva viszont sokunk-
nak ez volt a legnehezebb. A többi szakasz sem 
volt könnyebb, mindenki más félelmével vagy 
nehézséggel küzdött meg: például ahol nem 
volt annyi jelzés az úton, ott sikerült eltévedni, 
vagy éjszaka 1:30-kor történő stafétaátvétel és 
10 km erdei út – sötétben, ködben, egymagunk, 
imádkozva, hogy ne találkozzunk medvével. 
Visszatekintve ezt futottuk a leggyorsabban 
(nem csoda). A 3. szakasz sokunknak mély-
pont volt, de nem adtuk fel, hiszen egy csapat 
vagyunk. Mikor már csak az utolsó, a 4. sza-
kasz volt hátra, senki sem gondolkozott, csak 
futott a maximális erején felül. Itt tapasztal-
tuk először életünkben, hogy mi is az az érzés, 
amikor az adrenalin hajt előre és olyanra is 
képes az ember, amit soha nem gondolt vol-
na. Kiléptünk a komfortzónánkból, rengeteget 
adott ez a verseny. Nagy köszönettel tartozok 
a csapatnak és a rengeteg ismerősnek, aki tá-
mogatott minket, igazi csapatmunka volt ez a 
teljesítmény. A végeredmény már csak hab a 
tortán – 5. hely a 17ből.
Tagok:
Vörös Ádám - Rimaszombat, Šimon Mari-
án - Fülek, Nagy Róbert - Ajnácskő, Pétero-
vá Mária - Fülek, Kovács Zsuzsanna - Fülek, 
Riecky Ladislav - Fülek, Péter Ladislav - Fülek, 
Rončák Peter - Losonc, Daniš Dušan - Losonc, 
Kelemen Gábor - Fülekkovácsi, Miklušáková 
Klaudia - Fülek/Pozsony, Pelle Krisztina - Aj-
nácskő.

Kovács Zsuzsanna

Az FTC labdarúgói maguk mögött tudhatják 
a szezont, s így számukra a 2021/2022-es 

év véget ért. Hetedikként fejezték be a bajnok-
ságot, minek köszönhetően bejutottak a Keleti 
III. Ligába. 

Az őszi szakaszt követően edzőcsere történt 
az FTC-ben, Bari Jenőt Šimkovič Ľubomír vál-
totta. Feladatul kapta, hogy juttassa be a csapa-
tot a Szlovák Labdarúgó Szövetség új ligájába. 

„A vezetőség elégedett az edző teljesítményével. A ki-
tűzött célokat egytől egyig teljesítette, a szezont meg-
nyugtató eredménnyel zárta. A Šimkovič edzővel és 
asszisztensével tervezett találkozóinkon meg fogjuk 
tárgyalni az elképzeléseinket. Örülnénk, ha jelenlegi 
posztjukon maradnának“ – magyarázta az FTC 
elnöke, Visnyai Attila, aki örülne, ha a nyári fel-
készülés elindításáig tisztáznák a személyi kér-
déseket.  „A jelentős változások időszaka következik. 
Betagozódunk a Keleti III. Ligába, amely a nézők 
számára felkészültebb csapatokat hoz. Számunkra, a 
vezetőség és az edzők számára ez nem lesz könnyű, 
pótolnunk kell a játékosokat. Láthatjuk, hogy leg-

utóbb 19 játékossal kezdtünk és csak 13-mal zárjuk 
a szezont, négyen ugyanis sérültek. Ez a Liga igényes 
lesz, több futballistára van szükség“ – kommentál-
ta céljait az elnök. A szezonzáró rövid pihenőt 
követően a labdarúgás ismét felpörög. „Szeret-
nénk indulni a Szlovák Kupában, s valószínűleg au-
gusztus elején elkezdjük az új évadot. Az a cél, hogy 
a nehezebb új ligában az első tíz között végezzünk, 
miközben a hazai pályán zajló meccseket a közön-
ség kedvéért meg akarjuk nyerni“ – tette hozzá és 
köszönetét fejezte ki a szurkolók és sportolók 
közösségeinek. „Köszönet jár minden nézőnek, aki 
jelenlétével örömöt okozott nekünk a szezon során. 
Köszönetet szeretnék mondani minden csapatunk 
összes edzőjének és minden embernek, akiknek hála 
Füleken tovább él a foci. Az FTC más szakosztálya-
inak is köszönjük a lelkesedést és a szép versenyzést. 
Gyönyörű eredményeket láthattunk a teke, a floor-
ball, a birkózó, az erőemelő és a sakk szakágakban. 
Végezetül köszönetemet fejezem ki az önkormányzat-
nak, amely a sport legbőkezűbb támogatója Füleken. 
Viszlát a következő évadban!

kmk, ford.: za
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Az FTC-hez tartozó Powerlifting sportklub 
három versenyzője elképesztő eredményt 

ért el. Sajkó Ferenc, Deme Krisztián és  Hor-
váth Dávid a  WUAP szervezet ausztriai Eu-
rópa-bajnokságán három aranyérmet szerzett, 
s így egyszerre három Európa-bajnoki cím ér-
kezik Fülekre.

„Becsületesen készültünk, tehát tudtam, hogy va-
lamilyen érmet elhozunk. De hogy mindhárman 
Európa-bajnokok leszünk, arról nem is álmodtam“ 

– közölte az edző és egyben szakosztályvezető 
Sajkó Ferenc, aki ma már háromszoros bajno-
ka a kontinensnek. 

A két másik éremről Horváth Dávid és Deme 
Krisztián gondoskodtak. Horváth Dávid, fel-
húzásban 10 kilóval javította meg (180kg) ed-
digi teljesítményét a  nemrégen lezajlott Szlo-
vák Bajnokság után, abszolút rangsorban lett 
a bajnokság legjobb ifjúsági sportolója. Deme 
Krisztián fekvenyomásban tündökölt és má-
sodik Európa-bajnoki címét szerezte meg. 

„Nagyon büszke vagyok a fiúkra és gratulálok ne-
kik. Szakosztályunkban nemcsak az erőnlétünkön 
dolgozunk, hanem a  tagok iskolai kötelességeinek 
teljesítésével is foglalkozunk. Nagyon örülök, hogy 

Krisztián a bajnoki felkészülés során sikeres érettsé-
gi vizsgát is tett“ – mondta Sajkó.

A  hatalmas siker után sem pihennek ám 
a  szakosztályban. A nyár folyamán az edző 
szerint el akarják kezdeni a felkészülést az ok-
tóberi németországi világbajnokságra. „Úgy hi-
szem, a világversenyen is sikeresek lehetünk. Ehhez 
viszont szponzori segítségre lesz szükség, mert a mai 
üzemanyagárak mellett sokba kerül a több mint ezer 
kilométeres utazás. Bízom benne, hogy találunk tá-
mogató partnereket“ – nyilatkozta Sajkó Ferenc.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: za

Hihetetlen siker! Három füleki Európa-bajnok A célban megérted...
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