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Fülek Szépe 2013

Az idei évben 17. évfolyamát ünnepelte a Fülek Szépe 
elnevezésű szépségverseny, melynek a füleki Városi 
Művelődési Központ adott otthont. A verseny döntőjébe 
tíz hölgy került be, a legfiatalabb 16, a legidősebb 22 éves 
volt. A versenyzők Fülekről és a környező falvakból 
érkeztek. A döntőt hosszú felkészülés előzte meg, melyen 
a lányok járástechnikát, különböző koreográfiákat, 
standard táncok lépéseit sajátították el. A versenyen a 
hölgyek különböző öltözékekben vonultak fel, 
megmutatva bájaikat a zsűrinek és a nézőknek. Volt 
koktélruhás, bikinis, sportos ruházat és nagyestélyis 
bevonulás. A műsorvezető kérdéseket is feltett a 
lányoknak, hogy a nézők a személyiségüket is 
megismerjék. A Fülek Szépe címet egy füleki hölgy, 
Ferencz Alexandra nyerte el. Az első udvarhölgy a sídi 

Kökény Lea, a második udvarhölgy a losonci Lenka Kosková lett. Az interneten keresztül a közönség is szavazhatott. A Miss 
Szimpátia címet szintén Kökény Lea nyerte. A zsűriben a helyi vállalkozókon kívül helyet kaptak a régió határain túlról 
érkezett neves szakemberek is. A versennyel a szervezők és a zsűri is elégedett volt. A teltházas szépségversenyen szlovákiai 
és magyarországi előadók szórakoztatták a nézőközönséget. A versenyt, a szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel 
jövőre is megszervezik.                                                                                                                                                                     SZ. E.

A programozási időszak végén -
a támogatások és városunk

Szlovákia területén a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
(NSR) és annak stratégiai céljai a 2007-2013-as időszakban 
11 operatív program által valósul meg. A teljes pénzkeret, 
amely a kohéziós poli t ika megvalósítására ál l 
rendelkezésre összesen 13,60 mld EUR (EU támogatások 
és állami források). Ezen alapok (pénzeszközök) 
meghatározó forrásai Szlovákia fejlesztési tevékenysé-
geinek. A NSR nem kielégítő pénzügyi megvalósítását több 
tényező is befolyásolja. Némelyek tükrözik az általános 
társadalmi - politikai változásokat Szlovákiában. A 
kormányzati változások, az államigazgatási szervek 
szintjén is, kohéziós politikára gyakorolt hatásai nem 
közvetlenek mégis nagyban befolyásolják a megvalósítás 
folyamatát. A pályázatok jóváhagyása és a szerződéskötés 
egyértelműen egy időben zajlik a 2010-es választásokkal, 
az új kormány hatalomra kerülésével Szlovákiában. Ezt az 
időszakot az addig érvényes stratégia a kohéziós politika 
megvalósításának felülvizsgálása jellemezte. Némely 
program esetében a 2010 - 2012-es időszak az új pályázati 
felhívások és pályázati  kérvények beadásának 
megszűnését jelentette. Maguk az irányító hatóság 
képviselői a politikai változásokat, hatásokat a legjelentő-
sebb külső tényezőként értékelték, mely befolyásolta az 
operatív programok és a NSR pénzügyi megvalósítását. A 
negatív hatású belső tényezők, amelyek befolyásolták a 
programok abszorpciós kapacitását, a következők: 
hosszadalmas közbeszerzési eljárás, nem elégséges 
adminisztratív befogadóképesség, gyakori jogszabályi 
változások és kiigazítások és adminisztratív terhek a 
megvalósítás során. (Forrás: A NSR 2012-es stratégiai 
értékelése, Szlovákia 2012-es stratégiai jelentése)

Fülek Város a 2005 - 2013-as időszakra készült Gazdasági 
és társadalmi fejlesztési programmal, annak Akció tervével 
összhangban folyamatosan adja be pályázatait azon 
pályázati felhívásoknak megfelelően ahol támogatásra 
jogosult. Ellenőrzi, és az irányító hatóság felé jelentésekkel 
számol be az összes sikeres projektről. Figyeli az aktuális 
pályázati felhívásokat a strukturális alapok felé, 
összhangban a NSR-rel és egyéb támogatási lehetőségeket 
keres (kisebb támogatások, alapítványok és támogatási 
alapok). A rendelkezésre álló adatok alapján 2005 óta 
a város által 98 pályázat került beadásra ebből 52 volt 
sikeres. 2013. április 15-ig kiértékelésre kerültek az 
aktuális pályázati felhívások, összesen 51 pályázati 
felhívás, melyekből 18 a strukturális alapok által 
meghirdetett a többi kisebb támogatás. Fülek Város 8 
esetben jogosult támogatásra (az 51-ből), minden esteben 
él a lehetőséggel. Az egyéb pályázati felhívások a magán 
szektorra (vállalkozókra), civil szervezetekre, oktatási 
intézményekre és az ifjúságra vonatkoznak, ahol pályázó 
csak az említett célcsoportok közül lehet. Az új Gazdasági 
és  Társadalmi  Fej lesz tés i  Terv  az  aktual izá l t 
Területrendezési terv Fülek város központjára, melyek 
készülőben vannak, hasznos kiindulási pontjai lesznek az 
új programozási időszaknak 2014-2020-ig, amikor 
a strukturális és hazai alapok segítségével városunk további 
fejlődésére számítunk. Aktuális információkat a 
pályázatokról, pályázati felhívásokról Fülek Város 
honlapján: www.filakovo.sk azon belül az Aktuális 
pályázatok fejezetben találhatnak. Engedjék meg, hogy 
felkeltsem érdeklődésüket a civil szervezetek számára 
rendelkezésre álló kisebb támogatási alapok iránt, ahol  
egy-egy pályázatnál nagyon sokat számít az önkéntesség. 
Ilyen módon is hozzájárulhat Fülek lakossága városunk 
szebbé, jobbá tételéhez.
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Jacsmenyík József füleki festő

Jacsmenyík József 1957-ben született Füleken. 1972 és 1976 között 
a kassai Magyar Tannyelvű Ipariskola elektrotechnikai szakán 
tanult. A kassai diákévek alatt magántanulóként Feld Lajos grafikus 
és festőművésztől tanulta a rajzolás és ábrázolás technikáit, Jakoby 
Gyulától a sajátos kifejezés- és látásmódot, Löffler Bélától pedig a 
restaurálási műveleteket. Miután visszatért Fülekre, technikusként 
helyezkedett el, majd később a füleki Kovosmalt üzemben 
dolgozott. Több mint tíz éven át a Városi Honismereti Múzeumban 
tevékenykedett különböző beosztásokban. 
Az olajfestés, a színes és monokróm akvarell (diópác) festészeti 
technikák mellett grafikai technikákat is alkalmaz, mint például a 
hidegtű és a fametszet. Alkotásai témáit leginkább a városrészek, 
tájak jellemzik, de a tájképfestészeten kívül portrékat és alakokat 
fest. Saját elmondása szerint alkotásai a város és történelme iránti 
szeretetét, szívbéli vonzódását, a korok és az idő múlását, az elemek 
harcait, gyermekkori emlékeit és utazásai hangulatát tükrözik. 
Szászi Zoltán újságíró és költő így vélekedik a festőről: „Jacsmenyík 
József, Fülek, a táj festője az az ember, akinek mindegyik 

ecsetvonását elhiszem. S nem azért, mert igenis elfogult vagyok vele, mert emberként is, alkotóként is nagyra tartom, szeretem, 
becsülöm őt, hanem azért, mert az ő képi világa nekem közeli, kedves, fogható, értelmezhető, játékos, vonzó, sodró, még akkor is, ha 
monokróm technikával, saját készítésű diópáccal rajzolódnak fel a merített papírra a vonalak”. Jacsmenyík József képei számos 
füleki és környékbeli család otthonát és középületek belterét díszítik, valamint magángyűjteményekben találhatók szerte a világon. 
Mintegy 40 önálló, és 19 társas kiállításon vett részt hazánkban és Magyarországon. Személyes önzetlenségével és jószándékával 
ötvözött képzőművészeti tudásának révén tanítja évente a fiatalokat a martosi ifjúsági táborban a művészet szeretetére. Szakmai 
elhivatottságának köszönhetően tagja a Szabó Gyula Baráti Közösségnek. A festő képei megtekinthetők a Facebook-on.

A füleki mazsorettek elnyerték a regionális 
táncverseny szervezőjének fődíját

2013. április 12.-én moderntáncversenyt szervezett a 
Regionális Művelődési Központ Losoncon, amin már évek 
óta rendszeresen részt vesznek a Iuvenes Szabadidőközpont 
táncosai. Örömmel konstatálhatjuk, hogy az idei sikeres 
szereplésünknek köszönhetően mindkét csoportunk ismét 
továbbkerült Garamszentkeresztre a kerületi táncversenyre.
A Iuvenes Mazsorettcsoport a világító botokkal elnyerték a 
Regionális Művelődési Központ igazgatónőjének fődíját.
P.S.: Ezúton szeretnénk megköszönni Zuzka Molnárovának a 
kis mazsorettek tüllszoknyáit, amikben a táncversenyen 
tündököltek.

Dokumentumfilm forgatáson vettek részt  a mazsorettjeink

2013. április 13-án Bozitán forgatták a „Colnica“ című többrészes 
dokumentumfilm utolsó részét, melyben szerepet kapott a Iuvenesz 
Szabadidőközpont mazsorett csoportja, aminek köszönhetően 
reprezentálták intézményünket.
A sorozat 2013. április 14-től látható úgy Szlovákia mint   
Csehország területén az STV2 és ČT2 adóján. Türelmetlenül várjuk 
és biztosan nem szalasztjuk el a sorozat utolsó részének 
megtekintését.

Asztalitenisz bajnokság - I. SZIK Kupa

2013.  ápr i l i s  18-án kerül t  megrendezésre  az  I . 
Szabadidőközpont Kupa, melyen a füleki általános iskolák 
legjobb asztaliteniszezői vettek részt. A versenyszabályok 
betartását Mgr. Bozó Marian felügyelte, aki a bírói 
tevékenységen kívül a verseny előkészítésében is részt 
vállalt. Önzetlen munkáját ezúton is köszönjük. A verseny 
záró szakaszában egyre izgalmasabbá váló labdamenetek 
zárultával a következő végeredmény alakult ki: 4. hely - 
Andrej Berta, 3. hely - Nikolas Balog, 2. hely - Tomáš Gál, 1. 
hely - Dávid Bozó. Mind a négy díjazott versenyző a Papréti 
Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulója.

A Budapesti Táncháztalálkozón vendégszerepelt a Rakonca

Az UNESCO által is elismerésben részesített magyar táncház 
mozgalom egyik legrangosabb eseménye az Országos 
Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár az idén 32. alkalommal került 
megrendezésre a Papp László Budapest Sportarénában. A közel 
tízezer érdeklődőt vonzó kétnapos rendezvény szombati főműsorát 
az Aprók Bálja elnevezésű program alkotta, melynek házigazdái a 
szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági néptáncegyüttesek voltak. A 
színpadi bemutatókból, táncoktatásból, szokás felelevenítésből álló 
hatórás műsor szerkesztésében és megvalósításában, nyolc másik 
csoport tal  egyetemben,  részt  vet t  a  Rakonca If júsági 
Néptáncegyüttes is. Az aréna nagyszínpadán a „Szépen hasad a 
hajnal” c. koreográfiájukat mutatták be, míg a küzdőtéren zajló 
táncoktatás során Varga Norbert és Koronczi Alexandra vezetésével 
medvesalji táncokat tanítottak a több száz fős érdeklődő 
közönségnek.
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Infoprog 2013

Molnár László, a Füleki Gimnázium igazgatójának ünnepélyes 
megnyitójával vette kezdetét az Infoprog 2013 nemzetközi informatikai 
verseny. A Füleki Gimnázium, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola 
Salgótarjáni Intézete, valamint a Rákóczi Szövetség közös 
szervezésében 18. alkalommal valósult meg az esemény, melynek idén a 
Füleki Gimnázium adott otthont. A felvidéki megmérettetés néhány éve 
a Kárpát-medencei magyar középiskolák informatikai versenyévé is 
vált. A szervezők minden évben próbálnak újdonságot csempészni a 
versenybe.
Molnár László, a Füleki Gimnázium igazgatója: Az első években 
Word feladatokat kellett megoldani a versenyzőknek. Aztán a Word-öt 
elhagytuk, adatbázis kezelés került a helyére, Excell táblázatkezelés, 
viszont, ami megmaradt, az a Pascal programozás.
Tomolya Róbert, tanár, szervező: Minden évben próbáljuk egy kicsit 
magasabb szintre emelni a verseny színvonalát, és ez bizony látszik a 
feladatok kiírásában is. A pár évvel ezelőtti eredményekkel most már 
nem lehetne dobogóra kerülni.
Idén 16 iskola nevezett be a versenybe, a felvidéki középiskolásokon túl, 
Magyarországról, Vajdaságból és Erdélyből is érkeztek csapatok. A 
versenyzők programozói és felhasználói kategóriában indultak, 
valamint az iskolák vetélkedőjében. Idén is a levelező fordulók 
eredményei alapján rendezték meg a füleki döntőt. A verseny része a 
rejtvény- és kódfejtő játék, mely óriási sikert arat már több éve. A 
játékban tanárok, diákok, kísérők egyaránt részt vehetnek. A zsűri 
nagyon elégedett volt a versenyzők teljesítményével.
Dr. Gubán Miklós, PhD., főiskolai tanár, zsűritag: Minden 
kategóriában jelentős előrelépést láttunk. A felhasználói kategóriában 
tökéletes megoldások születtek, a programozói versenyben is sikerült 
nagyon jó megoldásokat találnunk. Ott egy kicsit kettészakadt a mezőny, 
de még mindig a gyengébbek is a jó kategóriába tartoztak.
Zólyomi Tamás egykor versenyzőként volt részese a megmérettetésnek, 
most pedig már a zsűriben foglalt helyet. 
Zólyomi Tamás, zsűritag: Hihetetlen mennyiségű pluszt kaptam a 
versenyre való felkészülés keretében, illetve a verseny alatt, amit aztán a 
későbbi években, egyetem alatt is és a munkában is a mai napig tudok 
használni és kamatoztatni.
Az idei évben Dr. Hua Nam Son, főiskolai docens vállalta el a verseny 
fővédnökségét.
Dr. Hoan Shon, a zsűri elnöke: Ebben a versenyben mindenki nyertes. 
Aki nem díjat hoz haza, az tudást és barátságot vihet haza. 
A Füleki Gimnázium diákjai idén is eredményesen szerepeltek. Több 

A veszélyes hulladék gyűjtése

Évente két alkalommal (tavasszal és ősszel - mindig 
szombaton) gyűjtésre jogosult kereskedelmi társaság 
- DETOX kft. veszélyes hulladékok mobilis 
gyűjtését végzi a városban. Mindenkinek lehetősége 
lesz biztonságosan megszabadulni a következő 
veszélyes anyagoktól: akkumulátorok, nikkel - 
kadmium elemek, szavatosság utáni festékek, 
gyógyszerek  és  permetszerek ,  e lhasznál t 
motorolajak, romlott étolajak és zsírok, sérült 
higanyos hőmérők, vegyi anyagok maradékai, 
vegyileg szennyezett textíliák, fénycsövek.
A mobilis gyűjtésre nyolc kijelölt gyűjtőhelyen kerül 
sor, ahol a gyűjtőkocsi 20-30 percet tartózkodik.

Utca Megállóhely elhelyezése Időpont

Malom u. 65 A Malom és Szőlőhegy utcák kereszteződésénél (Urbánka) 8.30 - 9.00

Paprét 3 A VPS telephelye (volt Zväzarm) előtt a Papréten 9.05 - 9.35

Nálepka sz.u.13 A Pepita vendéglő előtt a Nálepka százados utcában 9.40 -10.00

Szövetkezeti u. A Szövetkezeti és Virág utcák kereszteződésénél 10.30 -10.50

május 1 u. 50 A Filbyt épülete előtt a május 1. utcában 10.55 -11.15

Jánošík u. A Kalaj és Jánosík utcák kereszteződésénél 11.20 -11.50

Štúr u. A Vajansky és Stúr utcák kereszteződésénél (a garázsoknál) 12.20 -12.50

Sládkovič u. A Sládkovič és Park utcák kereszteződésénél 12.55 -13.30

A gyűjtés időpontja: 2013 május 18 a következő gyűjtés: szeptember 2013

Területrendezési terv - Fülek városközpont

Fülek Város a Füleki Városi Képviselőtestület 50-es számú 
határozata alapján, összhangban a területrendezési és építkezési 
törvénnyel bejelenti a „Területrendezési terv - Fülek városközpont, 
Változások és kiegészítések 2013“ beszerzésének megkezdését.
A rendezési terv aktualizálása során bővülni fog Fülek város-
központjának lehatárolása (a térkép mellékletet megtalálják a 
www.filakovo.sk honlapon és Fülek Város hivatalos hirdető 
tábláján). 

Ing.arch. Erika Anderková -
Füleki VH, Stratégiai és Fejlesztési Alosztály

Tisztelt polgárok!
A Füleki Városi Művelődési Központ tisztelettel meghívja 

Önöket a híres magyarországi rock együttes

az EDDA koncertjére,
amely a füleki várudvarban kerül megszervezésre

2013. május 3-án, 20:00 órai kezdettel.
A belépőket elővételben a Városi Művelődési Központban 
lehet megvásárolni munkanapokon 8:00 órától 15:00 óráig.

A belépő ára elővételben 9,90 Euro.
A koncert napján a belépő ára 13,- €.

kategóriában dobogós helyen végeztek.
György Mátyás, versenyző: A verseny nem volt olyan nagyon könnyű, 
mint ahogy elmondták azt a zsűritagok is, de azért megoldható volt.
Az ünnepélyes díjkiosztáson a zsűri elnöke értékelte a versenyzők 
teljesítményét, majd kategóriánként díjazták a három legeredményesebb 
csapatot. A szervezők remélik, hogy jövőre legalább ilyen magas 
színvonalon sikerül újra megszervezni a versenyt.

Infoprog 2013 - výsledky / eredmények: 

Programátorská kategória / Programozói open kategória:
1. Szecsődi Imre, Vraga Somogyi Ákos (Srbsko)
2. László Tamás, Kohel Zoltán (Dunaszerdahely /Dun. Streda)
3. Barta János, Herperger Miklós (Salgotarján)

Používateľská kategória / Felhasználói open kategória:
1. Bujdosó Barnabás, Molnár Dávid (Miskolc-HU)
2. Gagyi Mátyás, Patakfalvi Örs Krisztián (Rumunsko /Romania)
3. Ács Raymund, Füzi Sára (Kisvárda-HU)

Súťaž škôl / Iskolák versenye open:
1. Madách Imre Gimnázium Salgótarján (HU)
2. Gymnázium Fiľakovo - Gimnázium Fülek
3. Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr (Rumunsko /Romania)

Kvíz / Vetélkedő open:
1. Gymnázium Fiľakovo - Gimnázium Fülek
2. Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Zenta (Srbsko)
3. Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium Dunaszerdahely (Dun. Streda)

Programátorská celoslovenská súťaž / Programozói országos:
1. László Tamás, Kohel Zoltán (Dunaszerdahely /Dunajská Streda)
2. Bartal Márton, Černý Viktor (Dunaszerdahely /Dunajská Streda)
3. Csernok László, György Mátyás (Fiľakovo /Fülek)

Používateľská celoslovenská súťaž / Felhasználói országos:
1. Nagy Dominik, Takács Erik (Košice /Kassa)
2. Bolcsó Miklós, Pál Dániel (Fiľakovo /Fülek)
3. Majerník Gergely, Tóth Viktor (Nové Zámky /Érsekújvár)

Celoslovenská súťaž škôl / Iskolák versenye országos:
1. Gymnázium Fiľakovo - Gimnázium Fülek
2. Magyar Tanítási Nyelvű Magán gimnázium Dunaszerdahely (Dun. 
Streda)
3. Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola (Nové Zámky 
/Érsekújvár)

Információ: VPS Fiľakovo tel.: 047 / 438 10 03, Detox, kft.: tel.: 048 / 416 11 12
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Jacsmenyík József füleki festő

Jacsmenyík József 1957-ben született Füleken. 1972 és 1976 között 
a kassai Magyar Tannyelvű Ipariskola elektrotechnikai szakán 
tanult. A kassai diákévek alatt magántanulóként Feld Lajos grafikus 
és festőművésztől tanulta a rajzolás és ábrázolás technikáit, Jakoby 
Gyulától a sajátos kifejezés- és látásmódot, Löffler Bélától pedig a 
restaurálási műveleteket. Miután visszatért Fülekre, technikusként 
helyezkedett el, majd később a füleki Kovosmalt üzemben 
dolgozott. Több mint tíz éven át a Városi Honismereti Múzeumban 
tevékenykedett különböző beosztásokban. 
Az olajfestés, a színes és monokróm akvarell (diópác) festészeti 
technikák mellett grafikai technikákat is alkalmaz, mint például a 
hidegtű és a fametszet. Alkotásai témáit leginkább a városrészek, 
tájak jellemzik, de a tájképfestészeten kívül portrékat és alakokat 
fest. Saját elmondása szerint alkotásai a város és történelme iránti 
szeretetét, szívbéli vonzódását, a korok és az idő múlását, az elemek 
harcait, gyermekkori emlékeit és utazásai hangulatát tükrözik. 
Szászi Zoltán újságíró és költő így vélekedik a festőről: „Jacsmenyík 
József, Fülek, a táj festője az az ember, akinek mindegyik 

ecsetvonását elhiszem. S nem azért, mert igenis elfogult vagyok vele, mert emberként is, alkotóként is nagyra tartom, szeretem, 
becsülöm őt, hanem azért, mert az ő képi világa nekem közeli, kedves, fogható, értelmezhető, játékos, vonzó, sodró, még akkor is, ha 
monokróm technikával, saját készítésű diópáccal rajzolódnak fel a merített papírra a vonalak”. Jacsmenyík József képei számos 
füleki és környékbeli család otthonát és középületek belterét díszítik, valamint magángyűjteményekben találhatók szerte a világon. 
Mintegy 40 önálló, és 19 társas kiállításon vett részt hazánkban és Magyarországon. Személyes önzetlenségével és jószándékával 
ötvözött képzőművészeti tudásának révén tanítja évente a fiatalokat a martosi ifjúsági táborban a művészet szeretetére. Szakmai 
elhivatottságának köszönhetően tagja a Szabó Gyula Baráti Közösségnek. A festő képei megtekinthetők a Facebook-on.

A füleki mazsorettek elnyerték a regionális 
táncverseny szervezőjének fődíját

2013. április 12.-én moderntáncversenyt szervezett a 
Regionális Művelődési Központ Losoncon, amin már évek 
óta rendszeresen részt vesznek a Iuvenes Szabadidőközpont 
táncosai. Örömmel konstatálhatjuk, hogy az idei sikeres 
szereplésünknek köszönhetően mindkét csoportunk ismét 
továbbkerült Garamszentkeresztre a kerületi táncversenyre.
A Iuvenes Mazsorettcsoport a világító botokkal elnyerték a 
Regionális Művelődési Központ igazgatónőjének fődíját.
P.S.: Ezúton szeretnénk megköszönni Zuzka Molnárovának a 
kis mazsorettek tüllszoknyáit, amikben a táncversenyen 
tündököltek.

Dokumentumfilm forgatáson vettek részt  a mazsorettjeink

2013. április 13-án Bozitán forgatták a „Colnica“ című többrészes 
dokumentumfilm utolsó részét, melyben szerepet kapott a Iuvenesz 
Szabadidőközpont mazsorett csoportja, aminek köszönhetően 
reprezentálták intézményünket.
A sorozat 2013. április 14-től látható úgy Szlovákia mint   
Csehország területén az STV2 és ČT2 adóján. Türelmetlenül várjuk 
és biztosan nem szalasztjuk el a sorozat utolsó részének 
megtekintését.

Asztalitenisz bajnokság - I. SZIK Kupa

2013.  ápr i l i s  18-án kerül t  megrendezésre  az  I . 
Szabadidőközpont Kupa, melyen a füleki általános iskolák 
legjobb asztaliteniszezői vettek részt. A versenyszabályok 
betartását Mgr. Bozó Marian felügyelte, aki a bírói 
tevékenységen kívül a verseny előkészítésében is részt 
vállalt. Önzetlen munkáját ezúton is köszönjük. A verseny 
záró szakaszában egyre izgalmasabbá váló labdamenetek 
zárultával a következő végeredmény alakult ki: 4. hely - 
Andrej Berta, 3. hely - Nikolas Balog, 2. hely - Tomáš Gál, 1. 
hely - Dávid Bozó. Mind a négy díjazott versenyző a Papréti 
Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulója.

A Budapesti Táncháztalálkozón vendégszerepelt a Rakonca

Az UNESCO által is elismerésben részesített magyar táncház 
mozgalom egyik legrangosabb eseménye az Országos 
Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár az idén 32. alkalommal került 
megrendezésre a Papp László Budapest Sportarénában. A közel 
tízezer érdeklődőt vonzó kétnapos rendezvény szombati főműsorát 
az Aprók Bálja elnevezésű program alkotta, melynek házigazdái a 
szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági néptáncegyüttesek voltak. A 
színpadi bemutatókból, táncoktatásból, szokás felelevenítésből álló 
hatórás műsor szerkesztésében és megvalósításában, nyolc másik 
csoport tal  egyetemben,  részt  vet t  a  Rakonca If júsági 
Néptáncegyüttes is. Az aréna nagyszínpadán a „Szépen hasad a 
hajnal” c. koreográfiájukat mutatták be, míg a küzdőtéren zajló 
táncoktatás során Varga Norbert és Koronczi Alexandra vezetésével 
medvesalji táncokat tanítottak a több száz fős érdeklődő 
közönségnek.
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Infoprog 2013

Molnár László, a Füleki Gimnázium igazgatójának ünnepélyes 
megnyitójával vette kezdetét az Infoprog 2013 nemzetközi informatikai 
verseny. A Füleki Gimnázium, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola 
Salgótarjáni Intézete, valamint a Rákóczi Szövetség közös 
szervezésében 18. alkalommal valósult meg az esemény, melynek idén a 
Füleki Gimnázium adott otthont. A felvidéki megmérettetés néhány éve 
a Kárpát-medencei magyar középiskolák informatikai versenyévé is 
vált. A szervezők minden évben próbálnak újdonságot csempészni a 
versenybe.
Molnár László, a Füleki Gimnázium igazgatója: Az első években 
Word feladatokat kellett megoldani a versenyzőknek. Aztán a Word-öt 
elhagytuk, adatbázis kezelés került a helyére, Excell táblázatkezelés, 
viszont, ami megmaradt, az a Pascal programozás.
Tomolya Róbert, tanár, szervező: Minden évben próbáljuk egy kicsit 
magasabb szintre emelni a verseny színvonalát, és ez bizony látszik a 
feladatok kiírásában is. A pár évvel ezelőtti eredményekkel most már 
nem lehetne dobogóra kerülni.
Idén 16 iskola nevezett be a versenybe, a felvidéki középiskolásokon túl, 
Magyarországról, Vajdaságból és Erdélyből is érkeztek csapatok. A 
versenyzők programozói és felhasználói kategóriában indultak, 
valamint az iskolák vetélkedőjében. Idén is a levelező fordulók 
eredményei alapján rendezték meg a füleki döntőt. A verseny része a 
rejtvény- és kódfejtő játék, mely óriási sikert arat már több éve. A 
játékban tanárok, diákok, kísérők egyaránt részt vehetnek. A zsűri 
nagyon elégedett volt a versenyzők teljesítményével.
Dr. Gubán Miklós, PhD., főiskolai tanár, zsűritag: Minden 
kategóriában jelentős előrelépést láttunk. A felhasználói kategóriában 
tökéletes megoldások születtek, a programozói versenyben is sikerült 
nagyon jó megoldásokat találnunk. Ott egy kicsit kettészakadt a mezőny, 
de még mindig a gyengébbek is a jó kategóriába tartoztak.
Zólyomi Tamás egykor versenyzőként volt részese a megmérettetésnek, 
most pedig már a zsűriben foglalt helyet. 
Zólyomi Tamás, zsűritag: Hihetetlen mennyiségű pluszt kaptam a 
versenyre való felkészülés keretében, illetve a verseny alatt, amit aztán a 
későbbi években, egyetem alatt is és a munkában is a mai napig tudok 
használni és kamatoztatni.
Az idei évben Dr. Hua Nam Son, főiskolai docens vállalta el a verseny 
fővédnökségét.
Dr. Hoan Shon, a zsűri elnöke: Ebben a versenyben mindenki nyertes. 
Aki nem díjat hoz haza, az tudást és barátságot vihet haza. 
A Füleki Gimnázium diákjai idén is eredményesen szerepeltek. Több 

A veszélyes hulladék gyűjtése

Évente két alkalommal (tavasszal és ősszel - mindig 
szombaton) gyűjtésre jogosult kereskedelmi társaság 
- DETOX kft. veszélyes hulladékok mobilis 
gyűjtését végzi a városban. Mindenkinek lehetősége 
lesz biztonságosan megszabadulni a következő 
veszélyes anyagoktól: akkumulátorok, nikkel - 
kadmium elemek, szavatosság utáni festékek, 
gyógyszerek  és  permetszerek ,  e lhasznál t 
motorolajak, romlott étolajak és zsírok, sérült 
higanyos hőmérők, vegyi anyagok maradékai, 
vegyileg szennyezett textíliák, fénycsövek.
A mobilis gyűjtésre nyolc kijelölt gyűjtőhelyen kerül 
sor, ahol a gyűjtőkocsi 20-30 percet tartózkodik.

Utca Megállóhely elhelyezése Időpont

Malom u. 65 A Malom és Szőlőhegy utcák kereszteződésénél (Urbánka) 8.30 - 9.00

Paprét 3 A VPS telephelye (volt Zväzarm) előtt a Papréten 9.05 - 9.35

Nálepka sz.u.13 A Pepita vendéglő előtt a Nálepka százados utcában 9.40 -10.00

Szövetkezeti u. A Szövetkezeti és Virág utcák kereszteződésénél 10.30 -10.50

május 1 u. 50 A Filbyt épülete előtt a május 1. utcában 10.55 -11.15

Jánošík u. A Kalaj és Jánosík utcák kereszteződésénél 11.20 -11.50

Štúr u. A Vajansky és Stúr utcák kereszteződésénél (a garázsoknál) 12.20 -12.50

Sládkovič u. A Sládkovič és Park utcák kereszteződésénél 12.55 -13.30

A gyűjtés időpontja: 2013 május 18 a következő gyűjtés: szeptember 2013

Területrendezési terv - Fülek városközpont

Fülek Város a Füleki Városi Képviselőtestület 50-es számú 
határozata alapján, összhangban a területrendezési és építkezési 
törvénnyel bejelenti a „Területrendezési terv - Fülek városközpont, 
Változások és kiegészítések 2013“ beszerzésének megkezdését.
A rendezési terv aktualizálása során bővülni fog Fülek város-
központjának lehatárolása (a térkép mellékletet megtalálják a 
www.filakovo.sk honlapon és Fülek Város hivatalos hirdető 
tábláján). 

Ing.arch. Erika Anderková -
Füleki VH, Stratégiai és Fejlesztési Alosztály

Tisztelt polgárok!
A Füleki Városi Művelődési Központ tisztelettel meghívja 

Önöket a híres magyarországi rock együttes

az EDDA koncertjére,
amely a füleki várudvarban kerül megszervezésre

2013. május 3-án, 20:00 órai kezdettel.
A belépőket elővételben a Városi Művelődési Központban 
lehet megvásárolni munkanapokon 8:00 órától 15:00 óráig.

A belépő ára elővételben 9,90 Euro.
A koncert napján a belépő ára 13,- €.

kategóriában dobogós helyen végeztek.
György Mátyás, versenyző: A verseny nem volt olyan nagyon könnyű, 
mint ahogy elmondták azt a zsűritagok is, de azért megoldható volt.
Az ünnepélyes díjkiosztáson a zsűri elnöke értékelte a versenyzők 
teljesítményét, majd kategóriánként díjazták a három legeredményesebb 
csapatot. A szervezők remélik, hogy jövőre legalább ilyen magas 
színvonalon sikerül újra megszervezni a versenyt.

Infoprog 2013 - výsledky / eredmények: 

Programátorská kategória / Programozói open kategória:
1. Szecsődi Imre, Vraga Somogyi Ákos (Srbsko)
2. László Tamás, Kohel Zoltán (Dunaszerdahely /Dun. Streda)
3. Barta János, Herperger Miklós (Salgotarján)

Používateľská kategória / Felhasználói open kategória:
1. Bujdosó Barnabás, Molnár Dávid (Miskolc-HU)
2. Gagyi Mátyás, Patakfalvi Örs Krisztián (Rumunsko /Romania)
3. Ács Raymund, Füzi Sára (Kisvárda-HU)

Súťaž škôl / Iskolák versenye open:
1. Madách Imre Gimnázium Salgótarján (HU)
2. Gymnázium Fiľakovo - Gimnázium Fülek
3. Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr (Rumunsko /Romania)

Kvíz / Vetélkedő open:
1. Gymnázium Fiľakovo - Gimnázium Fülek
2. Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Zenta (Srbsko)
3. Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium Dunaszerdahely (Dun. Streda)

Programátorská celoslovenská súťaž / Programozói országos:
1. László Tamás, Kohel Zoltán (Dunaszerdahely /Dunajská Streda)
2. Bartal Márton, Černý Viktor (Dunaszerdahely /Dunajská Streda)
3. Csernok László, György Mátyás (Fiľakovo /Fülek)

Používateľská celoslovenská súťaž / Felhasználói országos:
1. Nagy Dominik, Takács Erik (Košice /Kassa)
2. Bolcsó Miklós, Pál Dániel (Fiľakovo /Fülek)
3. Majerník Gergely, Tóth Viktor (Nové Zámky /Érsekújvár)

Celoslovenská súťaž škôl / Iskolák versenye országos:
1. Gymnázium Fiľakovo - Gimnázium Fülek
2. Magyar Tanítási Nyelvű Magán gimnázium Dunaszerdahely (Dun. 
Streda)
3. Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola (Nové Zámky 
/Érsekújvár)

Információ: VPS Fiľakovo tel.: 047 / 438 10 03, Detox, kft.: tel.: 048 / 416 11 12
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Tekézőink búcsúztak az extraligától

Tekézőinknek áprilisban befejeződtek az extraligás és I. ligás 
versenyek. A szezon utolsó mérkőzését csapatunk hazai pályán a 
kétszeres BL-győztes Podbrezová ellen játszotta. A hazaiak 
edzője először a Šmatlík (587 fa – 0 p.) és ifj. Knapp (582 fa – 0 p.) 
kettőst jelölte játékra. Utánuk Flachbart P. (551 fa – 0 p.) és 
Flachbart L. (526 fa – 0 p.), majd id. Knapp ( Simon cserélte le – 
515 fa – 0 p.) és Murín (537 fa – 0 p.) következett. A vendégek – 
Tomka (629 fa – 1 p.), Zavarko (651 fa – 1 p.), Čalič (587 fa – 1  
p.), Kyselica (596 fa – 1 p.), Čech (604 fa – 0 p.) és Foltín (606 fa – 
1 p.) – jobb játékkal, megérdemelten nyertek. A hazaiak közül 
Šmatlík Róbert és a vendégektől a kétszeres világbajnok Zavarko 
Vilmos bizonyult a legjobbnak. A mérkőzés végeredménye: 
Füleki FTC ” A”  -  Podbrezová Sport „ A” 3298 fa – 3673 fa 

Füleki CROSS 2013

2013. május 11-én a füleki FTC stadionban kerül megrendezésre 
a Füleki CROSS futóverseny 6. évfolyama. A rendezvényen részt 
vehet bárki, aki szeret sportolni, vagy versenyezni akar a legjobb 
időért ill. helyezésért. Szeretettel várják azokat is, akik a 
versenyzőknek akarnak szurkolni, vagy itt szeretnék eltölteni 
délutánjukat.
Kategóriák:

Gyerekek
13.00 - legkisebbek (óvodások - 6 éves korig) - 200 m
13.20 - előkészítő (6-8 évesek) - 400 m   fiúk, lányok
13.40 - kisebb tanulók (9-11 évesek) - 1000 m  fiúk, lányok
14.00 - nagyobb tanulók (12-15 évesek) - 2000 m  fiúk, lányok
14.30 - ifik (16-18 évesek) - 3000 m  -  megegyezik a fun run 
távjával

Felnőttek
A kategória - férfiak (16 - 39 évesek)
B kategória - férfiak (40 - 49 évesek)
C kategória - férfiak  (50 év felettiek)
E kategória - nők (16 - 34 évesek)
F kategória - nők  (35 év felettiek)

Jelentős kulturális rendezvények
Füleken 2013 májusában

2013.05.03., 20:00 óra
EDDA KONCERT
Helyszín: várudvar, szervező: EloKoncert, társszervező: VMK

2013.05.10., 19:00 óra
V. Keresztény majális
Helyszín: VMK, szervező: Római Katolikus Egyház Füleki 
Plébániája

2013.05.11., 9:00 óra
Gulyásfesztivál
Helyszín: várudvar, szervező: MKP h. sz.

2013.05.18., 8:40 óra
Fülek város polgármesterének serlegéért kiírt sakkverseny 
VIII. évfolyama
Helyszín: IUVENES Szabadidő Központ, szervező: IUVENES 
Szabadidő Központ

2013.05.18., 18:20 óra
A jubiláló Füleki Művészeti Alapiskola növendékeinek 
koncertje
Helyszín: Művészeti Alapiskola koncertterme, szervező: 
Művészeti Alapiskola

Az  A,B,C,E,F kategóriákban indulók 13 km-es távot tesznek 
meg  (rajt 15 óra 30 perckor)
X - fun run kategória ( versenyen kívüli futás 3 km-es távon)
Duatlon - 13 km futás és 13 km kerékpározás  (csoportos rajt 
15 óra 30-kor)
Nordic Walking - turisták, versenyen kívül 13 km-es távot 
tesznek meg  (rajt 14 óra 30-kor)
Nevezési díj 4 euró (a 13 km-es táv és a fun run kategória 
résztvevői fizetik). A 13 km-es táv összes résztvevője pólót és a 
célba érés után frissítőt kap. A gyerekek és 18 éven aluli fiatalok 
nem fizetnek nevezési díjat.
Regisztráció és öltözők az FTC stadionban. Kérjük a 
résztvevőket, hogy legkésőbb 30 perccel az adott korcsoport 
rajtja előtt jelentkezzenek. A regisztráció 12 órakor kezdődik a 
stadion tornatermében. Minden kategória első három helyezettje 
oklevélben és tárgyi jutalomban részesül, valamint tombola várja 
a résztvevőket. Információk www.ff7.estranky.sk internetes 
oldalon.
A rendezvény Fülek város és Béna község anyagi támogatásával, 
továbbá a szponzorok – Coremark, Falcin, Starvys, Ekoltech, 
Thorma, Topvar, Birell, Smädný mních segítségével valósul 
meg. 

(0:8). Tekézőinknek búcsúzniuk kellett az extraligától. A 
következő idényben jó szerepléssel újból feljuthatnak.

Az FTC tartalék, B csapata szoros mérkőzésen  kapott ki  
Jolsvától. Az utolsó kör előtt még esélyük volt a győzelemre, de 
16 fával mégis vereséget szenvedtek.  A fülekiek eredményei: 
Gallo (579 fa-  1 p.), Tőre (508 fa - 0 p.), Pastoráková (507 fa - 0 
p.), Baláž (538 fa - 0 p.), Pastorák (539 fa - 0 p.) és Nagy (618 fa - 1 
p.) A hazaiak közül Nagy Roland egyéni rekorddal és a 
vendégektől Lipták Ľudovít (569 fa) bizonyult a legjobbnak. 
Végeredmény: Füleki FTC B - Jolsvai MKK Magnezit 3289 
fa - 3305 fa, (2 : 6) 

Tekézőinknek kellemes nyaralást és eredményes felkészülést 
kívánunk!

Múzeumok éjszakája Füleken
2013.05.18.

18:00 - 23:00 óra - A „Nógrádi és gömöri vasúti technika” - 
kiállítás megnyitó

19:00 - 23:00 óra - Filmvetítés az egykori füleki Üzemi klub 
mellett dolgozó Filmes Szakkör archív filmjei az 1967 és 
1972 közötti időszakból
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum, szervező: Vármúzeum

19:00 - 23:00 óra - Két kiállítás megnyitó és kísérő programok:
„Castling - Hradovanie - Váralás“
„Bronzkor a történeti Nógrád és Gömör-Kishont 
vármegyék területén“
Helyszín: Bebek-torony, szervező: Vármúzeum

2013.05.26., 8:30 órakor
Gyalogtúra a Pogány várba - az autóbusz a VMK elől indul
Szervező: Geopark Novohrad-Nógrád JSZT, információ: 
NTIK- Fülek, e-mail: ntic@filakovo.sk

2013.05.26., 18:00 óra
A Budapesti Körúti Színház előadása - Meseautó - musical
Helyszín: VMK, szervező: VMK

2013.05.31., 19:00 óra
DISCO - DJ KASHIRI
Helyszín: VMK, szervező: VMK


