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Jubiláló iskola köszöntése

Tisztelt Iskola, megtisztelő és ugyanakkor 
nagy örömömre is szolgál, hogy ilyen jelentős 
esemény alkalmából köszönthetem a 
pedagógusait, egyéb iskolai dolgozóit, 
tanulóit és szüleiket. Tisztán látom az Ön 

különleges helyét Fülek iskolái között, tudom, hogy 
specifikus oktatási, kulturális és nevelési célokat tölt be, 
ahogy azt is, hogy Ön nem csupán iskola, hanem egy fontos 
művészeti intézmény is. Ismertek előttem az oktatási 
eredményei, tanulói versenyeken elért sikerei, a gyönyörű 
diákkoncertek és a fiatal képzőművészeinek egyedülálló 
kiállításai. Tudom, hogy létezésének hat évtizede során 
érzékeny művészetszerető emberek százait nevelte ki, és a 
külön gondoskodásnak hála Szlovákiának és a világnak 
néhány jelentős művészt is adott. Érzékelem, s így egyben 
köszönöm is, hogy sikeresen képviseli városunkat és öregbíti 
jó hírnevét idehaza és a határainkon túl.
Tisztelt jubiláló iskola, kívánom Önnek a saját nevemben, 
valamint városunk valamennyi oktatásügyi dolgozója 
nevében is, hogy a tiszteletreméltó múltat és figyelemreméltó 
jelent kövesse az Ön életében szép eredményekben és további 
jelentős sikerekben bővelkedő jövő. 
Tisztelettel                                                    Dr. Fehér Péter,

az oktatási, kulturális és sport osztály vezetője

60 éves a Füleki Művészeti Alapiskola

1953-ban a város polgárainak kérésére hozták létre Füleken a 
Kovosmalt n.v. mellett működő Üzemi Zeneiskolát. Megalapítása 
főleg Schiller Gyula zenetanár, Chlebničan Štefan, a Füleki 
Kovosmalt Üzemi Klub szakszervezeti titkára és Vinár Dezső, a 
Kovosmalt n.v. igazgatóhelyettese érdeme volt. Az üzemi zeneiskola 
tanárainak és tanulóinak első koncertje 1954 februárjában valósult 
meg a Vigadóban.
1954-ben az üzemi zeneiskolát államosították. Az iskola igazgatójává 
Schiller Gyulát nevezték ki, maga az iskola a futballpálya újonnan 
épült helyiségeiben kapott helyet. 1961-ben, amikor a CSSZSZK 
Oktatásügyi Minisztériumának rendelete alapján a zeneiskolák 
átszervezésére került sor, az iskola a Művészeti Népiskola nevet kapta. 
1965 szeptemberétől az iskola a volt magyar tanítási nyelvű alapiskola 
helyiségeibe költözött.1968-tól a tanítási folyamat képzőművészeti 
tagozattal bővült. 1989 novembere változást hozott a művészeti 
népiskolák életébe is. Először is a Füleki Művészeti Népiskola 1990-
től a Művészeti Alapiskola nevet kapta. 2002-től az iskola 
jogalanyiságra tett szert, és az iskolafenntartó tisztjét azóta Fülek 
Város tölti be. 2003-ban az iskola ötvenéves történelmét összegezte, 
melyet  kul turál is  rendezvények sorával ,  saját  tanulói , 
konzervatoristák, az iskola neves abszolvensei - különféle 
m ű f a j o k b a n  i s m e r t t é  v á l t  p r o f e s s z i o n á l i s  z e n é s z e k 
koncertfellépéseivel, valamint volt és jelenlegi képzőművész tanulói 
kiállításával ünnepelt. 2013 májusában, további tíz év elteltével, ismét 
kerek évfordulóról emlékeztek meg az iskolában. A Városi 
Honismereti Múzeum termeiben két átfogó kiállítás megnyitójára 
került sor. Közülük egyik az iskola tevékenységét, kulturális és 
társadalmi aktivitásait idézte fel, míg a másik a szintén 60. 
születésnapját ünneplő jelenlegi iskolaigazgató, Mráz F. karikaturista 
és képzőművész műveinek volt szentelve. A megnyitót az iskola 
tanulóinak és tanárainak ünnepi koncertje követte...
Dr. Kaličiak Jaromír, Fülek város polgármestere, a jubileum 
alkalmából megjelentetett kiadványban az alábbiakat írja: „A 
művészeti alapiskola tevékenysége maradandó részét képezi városunk 
életének, az elmúlt évtizedekben sok-sok tehetséges fiatal került ki 
falai közül, akik sikeresen szerepelnek és képviselik pedagógusaikat 
és városukat mind idehaza, mind külföldön. Ez az intézmény a 
tehetségeket kutatja és fejleszti, művészetet visz a mindennapi 
életünkbe, arra törekszik, hogy minden gyermekben kialakuljon a 
szépérzék, és a szépet ne csupán a művészeti alkotásokban, hanem az 
egyszerű dolgokban is keresse. Küldetése, hogy érzékeny, 
művészetértő embereket neveljen. Az odaadó és lelkes  pedagógusok 
nélkül azonban ez nem lenne megvalósítható. Köszönöm azoknak, aki 
ott álltak a bölcsőjénél, életben tartották 60 éven keresztül és 
kitartottak a nem könnyű időkben...“
Az iskola igazgatója ezt így egészíti ki: „Az iskola krónikájában 
lapozva bátorkodom leszögezni (és remélem, hogy egyetértenek 
velem a tanulók, szüleik és az iskolafenntartó is), hogy közös 
munkánkkal nyomot hagytunk, amely egyben alkotó művészeti 
tevékenységünk PECSÉTLENYOMATA is. Számtalan iskolai, városi 
és regionális jellegű koncertet és kiállítást szerveztünk, zene- és 
képzőművészeti tagozatunk legjobb tanulói bebizonyították a 
legkülönfélébb szinteken - kezdve a regionális és országos 
versenyekkel és eljutva egészen a nemzetközi sikerekig, hogy 
művészeti megnyilvánulásaik szintje és minősége vetekedik a más 
művészeti iskolákat látogató kortárs diákokéval. Hogy a művészet 
által a személyükben rejlő értékeik helyeződnek előtérbe, hogy 
önmaguk jobbakká, érzőbbekké, értőbbekké váljanak..., és 
közvetítsék ezt az életfelfogást másoknak is... Úgy, ahogy azok is, akik 
a nyomdokainkba lépnek. Akik írni fogják a Füleki Művészeti 
Alapiskola ma már hatvanoldalas könyvének további lapjait...”
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Sikeres projekt

Sikeresen valósult meg a ČSOB Bank Alapítványának 
köszönhetően az Együtt a természetben elnevezésű projekt a 
Daxner utcai óvodában. Nagycsoportos óvodásaink a tátra-
lomnici SLOVAKIA Szállóban töltöttek néhány napot. 
Sportoltak, mozogtak, megismerték természeti értékeinket és 
azok védelmét. A huszonöt gyerek és az őket felügyelő 
pedagógusok kellemesen érezték magukat a festői tátrai 
környezetben. Örülünk, hogy megint egy jó ügyet képviseltünk!

Mgr. Vargová Danica

Ökoszivárvány ragyogta be Füleken
az iskola udvarát

2013. április 30-án immár nyolcadik alkalommal került sor a Föld 
és a természettudományok napja elnevezésű rendezvény 
megszervezésére iskolánkon.
A füleki Ifjúság utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola tanulói 
osztályfőnökeik kíséretében ragyogó szemekkel és kíváncsi 
tekintetekkel látogatták meg az iskola udvarán, sportpályáján és 
játszóterén elhelyezett állomásokat. A gyerekek a következő 
interaktív foglalkozásokon játékos formában gazdagították 
tudásukat: Geopark, Játékos biológia, Földünk a csodabolygó, 
Játékos kémia, PC- szerviz és Játékos földrajz.
A Földünk a csodabolygó nevű állomáson a tanulók 
kipróbálhatták,hogyan emelhetnek fel egy literes üveget egyetlen 
szívószál segítségével, illetve azt, hogy egy A/4-es méretű 
papírlapból olló segítségével hogyan készíthető akkora kör, 
amelyen könnyedén átfér egy nebuló. A természettudományok 
csodáinak sorozata ezzel nem ért véget, tovább folytatódott 
Játékos kémia név alatt. A fenolftalein alkoholos oldatával 
vetették papírra a Föld napja feliratot, melyet a tanulók egy lúgos 
kémhatású oldat felhasználásával tudtak csak elolvasni. Az 
emberi test felépítéséről új ismereteket sajátítottak el a gyerkőcök 
a Játékos biológia nevű állomáson. Az anatómiai baba és a 
csontváz elemeinek nevét szorgosan sorolta a sok kis csemete. 
Ezt követte a játékos földrajzóra keresztrejtvények 
megfejtésével. Azoknak, akiknek a számítástechnika áll a 
legközelebb a szívükhöz, igazán nagy élvezettel boncolták 
elemeire a számítógépeket PC-szerviz nevű foglalkozáson. A 
Geopark nevet viselő állomáson Nógrád megye térképén 
helyezték el a tanulók azokat a kártyalapokat, amelyek a geopark 
nevezetességeit szemléltették.
Az iskola udvarának színpadán szárítókötélre csipeszelve 
pompáztak a szivárvány minden színében az előzőleg begyűjtött 
használtruhák, ökoszivárványt alkotva. A gyerekek kedvük 
szerint válogathattak a megunt ruhadarabok között, így a rég nem 
hordott ruhák nem a szemétbe kerültek, hanem hasznos szerepet 
töltöttek be.
Iskolánk környezetéről sem feledkeztünk meg. Az ötödikes és 
hatodikos tanulók egy része a kerítés hiányzó részének pótlásán 
fáradozott. Az alsó tagozat tanulói a tanító nénikkel virágokat 
ültettek az iskola kertjébe. A kilencedikes lányok rajzszakosuk 
vezetésével a két épület folyosóinak fekete virágládáit 
varázsolták színessé. Azok, akik a papír újrahasznosítása 
érdekében a háztartásban felhalmozódott papírt szerették volna 
leadni, megtehették ezen a napon is. Sokszínű volt ez a nap, ahol a 
pedagógusok és a gyerekek egyaránt jól érezték magukat. Tanul-
tunk, játszottunk, ültettünk, újrahasznosítottunk, festettünk, 
szépítettük környezetünket. Fontos, hogy a gyerekeket kicsi 
koruk óta arra neveljük, hogy környezetükben akkor élhetnek 
boldogabban és egészségesebben, ha vigyáznak rá.

Arany és ezüst sávos mazsorettek

2013. május 15-én Garamszentkereszten a Tánc Napja név alatt 
került megrendezésre a moderntáncosok kerületi versenye, 
melyen a SZIK két különböző korosztályú mazsorettcsoportja is 
részt vett. A Mihalidesz Tímea által vezetett csoportok a losonci 
regionális elődöntőről jutottak tovább e rangos megmérettetésre, 
melyen jónéhány művészeti iskola és konzervatórium mellett 
működő csoport is képviseltette magát. A meglehetősen erős 
mezőnyben a füleki lányok nagyszerű teljesítményt nyújtottak, 
melynek köszönhetően a Iuvenesky csoport arany, a Iuvenes 
csopor t  pedig  ezüst  sávos  besorolásban részesül t . 
Teljesítményükhöz ezúton is gratulálunk, valamint köszönetet 
mondunk a Lastmedia cégnek és Molnárová Zuzana 
magánvállalkozónak a versenyre való felkészülés során nyújtott 
önzetlen segítségükért.

Füleki Polgármester Kupa 2013 - Sakktorna
 

2013. május 18-án immár nyolcadik alkalommal került 
megrendezésre városunkban a polgármester kupáért zajló 
sakktorna. Az évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendő 
rendezvényen az idén több olyan versenyző is képviseltette 
magát, aki már magyar, osztrák vagy francia versenyeken elért 
nemzetközi sikerrel is büszkélkedhet. Ez is bizonyítja, hogy a 
nevezett kupa egy hátáron átnyúló kistérségi rendezvényből, 
főként a résztvevő versenyzők rangjának köszönhetően, egy 
nemzetközi színvonalú sakktornává nőtte ki magát. A verseny 
szabályszerű lebonyolítását Szamos Sándor bíró felügyelte.
A kilencfordulós svájci rendszerű torna a következő 
eredményekkel zárult: 1. hely - Bokros Albert, nemzetközi 
sakkmester (Magyarország), 2. hely - Czebe Attila, nagymester 
(Magyarország), 3. hely - Kiss Pál, nemzetközi sakkmester 
(Magyarország). Nők: 1. hely - Kozma Edit (Magyarország), 
2. hely - Engel Katalin (Szlovákia). Gyermekek 14 éves korig: 
1. hely - Makovíni Dominik (Szlovákia), 2. hely - Sviček Filip 
(Szlovákia), 3. hely - Bial Balázs (Szlovákia). Ifjúsági 
korosztály: 1. hely - Sike Tamás (Magyarország), 2. hely - Bial 
Bence (Szlovákia), 3. hely -Csernok László (Szlovákia).
Nyugdíjasok: 1. hely - Lengyel László (Magyarország), 2. hely - 
Balog Pál (Magyarország), 3. hely - Madarassy Ladislav 
(Szlovákia).
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Jana Chromiaková - Bialová grafikus, illusztrátor és tanár

Jana Chromiaková - Bialová 1971-ben született Turócszentmártonban. A körmöcbányai 
Iparművészeti Szakközépiskola restaurátor szakának elvégzése után a pozsonyi 
Képzőművészeti Egyetem grafikai szakán folytatta tanulmányait, az ismert illusztrátor, 
professzor Kállay Dušan szabad grafikai és könyvillusztráció szakmai műhelyében. 2002-
től egészen a mai napig a füleki Művészeti Alapiskola képzőművészeti tagozatának 
pedagógusaként tevékenykedik. Munkája során legfőképpen az akrilfestés és linómetszet 
festészeti és grafikai technikákat alkalmazza, de a szövet megmunkálásával is foglalkozik, 
legyen az ruhadarab, vagy textil ékszer. Együttműködik továbbá az Apropó helyi 
színjátszó csoporttal, amelynek színházi díszleteket készít. 
A művésznő színpompás festményei a képzeletvilág varázslatos és színes birodalmába 
kalauzolják a nézőt. Damijanovová Katarína művészettörténész a következőképpen 
vélekedik Jana Bialováról: "Alkotásaiba sok fantáziát és érzelmet visz. Kép képet követve 
bontakoznak ki a szerző gondolatmenetei, élményei, a mindennapok történetei, titkos 
kívánságai és vágyai. Egy szimbólumokban gazdag, sajátos és egyedi művészi nyelvet fejlesztett ki. Festészeti stílusa nőiesen 
kifinomult és kidolgozott a legapróbb részletekig. A legtöbb felhasznált szimbólum jelentése általánosan ismert, illetve könnyen 
olvasható. Némelyek értelme rejtve marad egészen addig, amíg nem engedjük, hogy a szerző képzelete, költői történetei és 
felnőtteknek szóló stilizált meséi vezessenek. Közösen keresünk valamit - egy illúziót, vágyat, álmot, vagy valamit, ami része a lelki 
életének. A látszólag egyszerű, kicsit furcsa témák és azok ábrázolása mögött rejtőzik az életről, valamint a humanizmus, a szeretet 
és a hit szükségéről szóló vallomása. Egy vallomás, amelyből nem hiányzik a szomorúság, alapjában véve viszont továbbra is 
optimista marad." 
Alkotásai néhány társas, illetve számos egyéni kiállításon kerültek már bemutatásra túlnyomórészt Szlovákiában és a környező 
országokban, de eljutottak Angliától Belgiumon, Hollandián, Izlandon, Tunézián, Litvánián és Dánián keresztül egészen Japánig, 
ahol magángyűjtők tulajdonába kerültek. Nemrégiben a Lévához közeli Borfőn nyílt közös kiállítása Fero Lipták ismert 
díszlettervezővel. Könyvillusztrációit megtaláljuk gyermekirodalmi kiadványokban, valamint Mikolášová Katarína írónő 
műveiben. Jana Bialová alkotásai megtekinthetők a janabialova.szm.com honlapon.

A Nefelejcs szolgáltatásai

Városunk nyugdíjasai már jó ideje igénybe vehetik a Nefelejcs 
Idősek Otthona szolgáltatásait. Az otthon kliensei nagyrészt 
kétágyas szobákban laknak. Biztosított az étkezés, mosás, 
vasalás és takarítás valamint a társalgót, éttermet, teakonyhát és 
számítógépet is használhatják. Az épület nagyteljesítményű 
felvonóval van felszerelve. Üldögélhetnek a filagóriában, amit a 
mozgásukban korlátozottak is igénybe vehetnek. Az 
alkalmazottak szlovákul és magyarul beszélnek. Ez év 
januárjától részmunkaidős gyógytornász munkájára is 
számíthatnak. Az intézmény orvosi rendelőjében hetente egyszer 
van orvosi rendelés. Szolgáltatásaink közé tartozik a 
gyógyszerek kiíratása és kiváltása is. Szakorvosi kivizsgálásra 
mentővel juthatnak el klienseink. Havonta egyszer katolikus 
szentmisén vehetnek részt. A rokonok korlátozás nélkül 
látogathatják klienseinket. Ünnepnapokon és évfordulókon 
közös összejöveteleket szervezünk. 
Igénybe vehető még a házi gondozószolgálat és ebéd házhoz 
szállítása is. Szolgáltatásaink árát Fülek város általános érvényű 
rendeletben határozta meg, ami megtalálható a város ás az otthon 
weboldalán is. Bővebb tájékoztatás telefonon, e-mailban vagy 
személyesen.
Cím: Nezábudka, Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo, tel: 047/4379099
E-mail: riaditelka@nezabudka-fi.sk., m.velika@nezabudka-fi.sk,
web: www.nezabudka-fi.sk

Veliká Mária

Ismét Gulyásfesztivál Füleken

Mikszáth Kálmán írta több mint 110 évvel ezelőtt: „Nem szabad a 
magyar konyhát pusztulni hagyni!” Ennek jegyében a Magyar 
Közösség Pártja füleki képviselőcsoportja május 11-én, a Füleki 
Várudvaron ismét megrendezte a hagyományos Füleki 
Gulyásfesztivált. Az idei, kilencedik évfolyamon a szervezők 
színesítették a palettát, így a nevezettek a magyar konyha egyik 
világszerte ismert jelképén, a gulyáslevesen kívül egyéb 
finomságokat is készíthettek. A gasztrobemutatóra a szervezők 
minimum 3 fős csapatok jelentkezését várták. Az alapanyagról, a 
főzéshez, és étkezéshez szükséges eszközökről minden évben a 
csapatok saját maguk gondoskodnak. A szervezők a tűzifát, a 
gasztro szakmai zsűrit és a jó hangulatot biztosították. A zsűrizés 
szempontjai: főzőhely kialakítása, kinézete, illat, zamat, szín, íz, 
harmónia, összbenyomás, tálalás. Ezeknek az elvárásoknak az 
Oppidum Fileck csapata felelt meg leginkább. Az idei 
rendezvényen az ő étkük bizonyult a legfinomabbnak. De 
emellett minden nevező csapat díjazásban részesült. A füleki 
Gulyásfesztivál célja: kötetlen kapcsolatok létrehozása 
önkormányzati képviselők és a választópolgárok, politikai pártok 
és civil szervezetek között, városközösség kialakítása, építése. 
A szervezők vallják: táplálkozási kultúránkat megőrizve is 
tudunk egyediek és gazdag hagyományokkal rendelkező 
városközösség lenni. A jó hangulatot és a nagyszámú érdeklődést 
figyelembe véve a rendezvény idén is sikeresnek bizonyult.

Fergeteges hangulat a füleki Edda koncerten

Fergeteges hangulat, hatalmas tömeg, dübörgő rock zene. Többek között ezzel találkoztak azok, akik május 3-án részt vettek a füleki vár 
udvarában megrendezett Edda koncerten. A kedvezőtlen időjárás ellenére is több százan érkeztek a helyszínre. A legendás zenekar 
fellépése előtt Pataky Gergő, Pataky Attila fia, lépett színpadra, aki a Pataky Művek zenekar frontembere. Őket követte a már több mint 
húsz éve zenélő Edda Művek. A magyar rock zene jeles képviselői melódikus rock zenéikkel és balladáikkal már több évtizede belopták 
magukat a közönség szívébe és fülébe. Debütáló albumuk 1980-ban jelent meg, mellyel a zenekar elnyerte a közönség szeretét és hatalmas 
népszerűségre tett szert. Azóta is a csúcson vannak, mindig képesek megújulni. Legismertebb zeneszámaik A hűtlen, Gyere őrült, A kör. 
Utóbbi a magyar rock zenék egyik legkedveltebb alkotásai közé tartozik. A zenekar frontembere Pataky Attila, további tagjai Hetényi 
Zoltán (Heti), Alapi István (Steve), Gömöri Zsolt (Göme), és Kicska László (Kicsi). A rendezvény problémamentesen lezajlott. A 
hangulattal a szervezők: a Városi Művelődési Központ munkatársai is elégedettek voltak.
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Sikeres projekt

Sikeresen valósult meg a ČSOB Bank Alapítványának 
köszönhetően az Együtt a természetben elnevezésű projekt a 
Daxner utcai óvodában. Nagycsoportos óvodásaink a tátra-
lomnici SLOVAKIA Szállóban töltöttek néhány napot. 
Sportoltak, mozogtak, megismerték természeti értékeinket és 
azok védelmét. A huszonöt gyerek és az őket felügyelő 
pedagógusok kellemesen érezték magukat a festői tátrai 
környezetben. Örülünk, hogy megint egy jó ügyet képviseltünk!

Mgr. Vargová Danica

Ökoszivárvány ragyogta be Füleken
az iskola udvarát

2013. április 30-án immár nyolcadik alkalommal került sor a Föld 
és a természettudományok napja elnevezésű rendezvény 
megszervezésére iskolánkon.
A füleki Ifjúság utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola tanulói 
osztályfőnökeik kíséretében ragyogó szemekkel és kíváncsi 
tekintetekkel látogatták meg az iskola udvarán, sportpályáján és 
játszóterén elhelyezett állomásokat. A gyerekek a következő 
interaktív foglalkozásokon játékos formában gazdagították 
tudásukat: Geopark, Játékos biológia, Földünk a csodabolygó, 
Játékos kémia, PC- szerviz és Játékos földrajz.
A Földünk a csodabolygó nevű állomáson a tanulók 
kipróbálhatták,hogyan emelhetnek fel egy literes üveget egyetlen 
szívószál segítségével, illetve azt, hogy egy A/4-es méretű 
papírlapból olló segítségével hogyan készíthető akkora kör, 
amelyen könnyedén átfér egy nebuló. A természettudományok 
csodáinak sorozata ezzel nem ért véget, tovább folytatódott 
Játékos kémia név alatt. A fenolftalein alkoholos oldatával 
vetették papírra a Föld napja feliratot, melyet a tanulók egy lúgos 
kémhatású oldat felhasználásával tudtak csak elolvasni. Az 
emberi test felépítéséről új ismereteket sajátítottak el a gyerkőcök 
a Játékos biológia nevű állomáson. Az anatómiai baba és a 
csontváz elemeinek nevét szorgosan sorolta a sok kis csemete. 
Ezt követte a játékos földrajzóra keresztrejtvények 
megfejtésével. Azoknak, akiknek a számítástechnika áll a 
legközelebb a szívükhöz, igazán nagy élvezettel boncolták 
elemeire a számítógépeket PC-szerviz nevű foglalkozáson. A 
Geopark nevet viselő állomáson Nógrád megye térképén 
helyezték el a tanulók azokat a kártyalapokat, amelyek a geopark 
nevezetességeit szemléltették.
Az iskola udvarának színpadán szárítókötélre csipeszelve 
pompáztak a szivárvány minden színében az előzőleg begyűjtött 
használtruhák, ökoszivárványt alkotva. A gyerekek kedvük 
szerint válogathattak a megunt ruhadarabok között, így a rég nem 
hordott ruhák nem a szemétbe kerültek, hanem hasznos szerepet 
töltöttek be.
Iskolánk környezetéről sem feledkeztünk meg. Az ötödikes és 
hatodikos tanulók egy része a kerítés hiányzó részének pótlásán 
fáradozott. Az alsó tagozat tanulói a tanító nénikkel virágokat 
ültettek az iskola kertjébe. A kilencedikes lányok rajzszakosuk 
vezetésével a két épület folyosóinak fekete virágládáit 
varázsolták színessé. Azok, akik a papír újrahasznosítása 
érdekében a háztartásban felhalmozódott papírt szerették volna 
leadni, megtehették ezen a napon is. Sokszínű volt ez a nap, ahol a 
pedagógusok és a gyerekek egyaránt jól érezték magukat. Tanul-
tunk, játszottunk, ültettünk, újrahasznosítottunk, festettünk, 
szépítettük környezetünket. Fontos, hogy a gyerekeket kicsi 
koruk óta arra neveljük, hogy környezetükben akkor élhetnek 
boldogabban és egészségesebben, ha vigyáznak rá.

Arany és ezüst sávos mazsorettek

2013. május 15-én Garamszentkereszten a Tánc Napja név alatt 
került megrendezésre a moderntáncosok kerületi versenye, 
melyen a SZIK két különböző korosztályú mazsorettcsoportja is 
részt vett. A Mihalidesz Tímea által vezetett csoportok a losonci 
regionális elődöntőről jutottak tovább e rangos megmérettetésre, 
melyen jónéhány művészeti iskola és konzervatórium mellett 
működő csoport is képviseltette magát. A meglehetősen erős 
mezőnyben a füleki lányok nagyszerű teljesítményt nyújtottak, 
melynek köszönhetően a Iuvenesky csoport arany, a Iuvenes 
csopor t  pedig  ezüst  sávos  besorolásban részesül t . 
Teljesítményükhöz ezúton is gratulálunk, valamint köszönetet 
mondunk a Lastmedia cégnek és Molnárová Zuzana 
magánvállalkozónak a versenyre való felkészülés során nyújtott 
önzetlen segítségükért.

Füleki Polgármester Kupa 2013 - Sakktorna
 

2013. május 18-án immár nyolcadik alkalommal került 
megrendezésre városunkban a polgármester kupáért zajló 
sakktorna. Az évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendő 
rendezvényen az idén több olyan versenyző is képviseltette 
magát, aki már magyar, osztrák vagy francia versenyeken elért 
nemzetközi sikerrel is büszkélkedhet. Ez is bizonyítja, hogy a 
nevezett kupa egy hátáron átnyúló kistérségi rendezvényből, 
főként a résztvevő versenyzők rangjának köszönhetően, egy 
nemzetközi színvonalú sakktornává nőtte ki magát. A verseny 
szabályszerű lebonyolítását Szamos Sándor bíró felügyelte.
A kilencfordulós svájci rendszerű torna a következő 
eredményekkel zárult: 1. hely - Bokros Albert, nemzetközi 
sakkmester (Magyarország), 2. hely - Czebe Attila, nagymester 
(Magyarország), 3. hely - Kiss Pál, nemzetközi sakkmester 
(Magyarország). Nők: 1. hely - Kozma Edit (Magyarország), 
2. hely - Engel Katalin (Szlovákia). Gyermekek 14 éves korig: 
1. hely - Makovíni Dominik (Szlovákia), 2. hely - Sviček Filip 
(Szlovákia), 3. hely - Bial Balázs (Szlovákia). Ifjúsági 
korosztály: 1. hely - Sike Tamás (Magyarország), 2. hely - Bial 
Bence (Szlovákia), 3. hely -Csernok László (Szlovákia).
Nyugdíjasok: 1. hely - Lengyel László (Magyarország), 2. hely - 
Balog Pál (Magyarország), 3. hely - Madarassy Ladislav 
(Szlovákia).
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Jana Chromiaková - Bialová grafikus, illusztrátor és tanár

Jana Chromiaková - Bialová 1971-ben született Turócszentmártonban. A körmöcbányai 
Iparművészeti Szakközépiskola restaurátor szakának elvégzése után a pozsonyi 
Képzőművészeti Egyetem grafikai szakán folytatta tanulmányait, az ismert illusztrátor, 
professzor Kállay Dušan szabad grafikai és könyvillusztráció szakmai műhelyében. 2002-
től egészen a mai napig a füleki Művészeti Alapiskola képzőművészeti tagozatának 
pedagógusaként tevékenykedik. Munkája során legfőképpen az akrilfestés és linómetszet 
festészeti és grafikai technikákat alkalmazza, de a szövet megmunkálásával is foglalkozik, 
legyen az ruhadarab, vagy textil ékszer. Együttműködik továbbá az Apropó helyi 
színjátszó csoporttal, amelynek színházi díszleteket készít. 
A művésznő színpompás festményei a képzeletvilág varázslatos és színes birodalmába 
kalauzolják a nézőt. Damijanovová Katarína művészettörténész a következőképpen 
vélekedik Jana Bialováról: "Alkotásaiba sok fantáziát és érzelmet visz. Kép képet követve 
bontakoznak ki a szerző gondolatmenetei, élményei, a mindennapok történetei, titkos 
kívánságai és vágyai. Egy szimbólumokban gazdag, sajátos és egyedi művészi nyelvet fejlesztett ki. Festészeti stílusa nőiesen 
kifinomult és kidolgozott a legapróbb részletekig. A legtöbb felhasznált szimbólum jelentése általánosan ismert, illetve könnyen 
olvasható. Némelyek értelme rejtve marad egészen addig, amíg nem engedjük, hogy a szerző képzelete, költői történetei és 
felnőtteknek szóló stilizált meséi vezessenek. Közösen keresünk valamit - egy illúziót, vágyat, álmot, vagy valamit, ami része a lelki 
életének. A látszólag egyszerű, kicsit furcsa témák és azok ábrázolása mögött rejtőzik az életről, valamint a humanizmus, a szeretet 
és a hit szükségéről szóló vallomása. Egy vallomás, amelyből nem hiányzik a szomorúság, alapjában véve viszont továbbra is 
optimista marad." 
Alkotásai néhány társas, illetve számos egyéni kiállításon kerültek már bemutatásra túlnyomórészt Szlovákiában és a környező 
országokban, de eljutottak Angliától Belgiumon, Hollandián, Izlandon, Tunézián, Litvánián és Dánián keresztül egészen Japánig, 
ahol magángyűjtők tulajdonába kerültek. Nemrégiben a Lévához közeli Borfőn nyílt közös kiállítása Fero Lipták ismert 
díszlettervezővel. Könyvillusztrációit megtaláljuk gyermekirodalmi kiadványokban, valamint Mikolášová Katarína írónő 
műveiben. Jana Bialová alkotásai megtekinthetők a janabialova.szm.com honlapon.

A Nefelejcs szolgáltatásai

Városunk nyugdíjasai már jó ideje igénybe vehetik a Nefelejcs 
Idősek Otthona szolgáltatásait. Az otthon kliensei nagyrészt 
kétágyas szobákban laknak. Biztosított az étkezés, mosás, 
vasalás és takarítás valamint a társalgót, éttermet, teakonyhát és 
számítógépet is használhatják. Az épület nagyteljesítményű 
felvonóval van felszerelve. Üldögélhetnek a filagóriában, amit a 
mozgásukban korlátozottak is igénybe vehetnek. Az 
alkalmazottak szlovákul és magyarul beszélnek. Ez év 
januárjától részmunkaidős gyógytornász munkájára is 
számíthatnak. Az intézmény orvosi rendelőjében hetente egyszer 
van orvosi rendelés. Szolgáltatásaink közé tartozik a 
gyógyszerek kiíratása és kiváltása is. Szakorvosi kivizsgálásra 
mentővel juthatnak el klienseink. Havonta egyszer katolikus 
szentmisén vehetnek részt. A rokonok korlátozás nélkül 
látogathatják klienseinket. Ünnepnapokon és évfordulókon 
közös összejöveteleket szervezünk. 
Igénybe vehető még a házi gondozószolgálat és ebéd házhoz 
szállítása is. Szolgáltatásaink árát Fülek város általános érvényű 
rendeletben határozta meg, ami megtalálható a város ás az otthon 
weboldalán is. Bővebb tájékoztatás telefonon, e-mailban vagy 
személyesen.
Cím: Nezábudka, Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo, tel: 047/4379099
E-mail: riaditelka@nezabudka-fi.sk., m.velika@nezabudka-fi.sk,
web: www.nezabudka-fi.sk

Veliká Mária

Ismét Gulyásfesztivál Füleken

Mikszáth Kálmán írta több mint 110 évvel ezelőtt: „Nem szabad a 
magyar konyhát pusztulni hagyni!” Ennek jegyében a Magyar 
Közösség Pártja füleki képviselőcsoportja május 11-én, a Füleki 
Várudvaron ismét megrendezte a hagyományos Füleki 
Gulyásfesztivált. Az idei, kilencedik évfolyamon a szervezők 
színesítették a palettát, így a nevezettek a magyar konyha egyik 
világszerte ismert jelképén, a gulyáslevesen kívül egyéb 
finomságokat is készíthettek. A gasztrobemutatóra a szervezők 
minimum 3 fős csapatok jelentkezését várták. Az alapanyagról, a 
főzéshez, és étkezéshez szükséges eszközökről minden évben a 
csapatok saját maguk gondoskodnak. A szervezők a tűzifát, a 
gasztro szakmai zsűrit és a jó hangulatot biztosították. A zsűrizés 
szempontjai: főzőhely kialakítása, kinézete, illat, zamat, szín, íz, 
harmónia, összbenyomás, tálalás. Ezeknek az elvárásoknak az 
Oppidum Fileck csapata felelt meg leginkább. Az idei 
rendezvényen az ő étkük bizonyult a legfinomabbnak. De 
emellett minden nevező csapat díjazásban részesült. A füleki 
Gulyásfesztivál célja: kötetlen kapcsolatok létrehozása 
önkormányzati képviselők és a választópolgárok, politikai pártok 
és civil szervezetek között, városközösség kialakítása, építése. 
A szervezők vallják: táplálkozási kultúránkat megőrizve is 
tudunk egyediek és gazdag hagyományokkal rendelkező 
városközösség lenni. A jó hangulatot és a nagyszámú érdeklődést 
figyelembe véve a rendezvény idén is sikeresnek bizonyult.

Fergeteges hangulat a füleki Edda koncerten

Fergeteges hangulat, hatalmas tömeg, dübörgő rock zene. Többek között ezzel találkoztak azok, akik május 3-án részt vettek a füleki vár 
udvarában megrendezett Edda koncerten. A kedvezőtlen időjárás ellenére is több százan érkeztek a helyszínre. A legendás zenekar 
fellépése előtt Pataky Gergő, Pataky Attila fia, lépett színpadra, aki a Pataky Művek zenekar frontembere. Őket követte a már több mint 
húsz éve zenélő Edda Művek. A magyar rock zene jeles képviselői melódikus rock zenéikkel és balladáikkal már több évtizede belopták 
magukat a közönség szívébe és fülébe. Debütáló albumuk 1980-ban jelent meg, mellyel a zenekar elnyerte a közönség szeretét és hatalmas 
népszerűségre tett szert. Azóta is a csúcson vannak, mindig képesek megújulni. Legismertebb zeneszámaik A hűtlen, Gyere őrült, A kör. 
Utóbbi a magyar rock zenék egyik legkedveltebb alkotásai közé tartozik. A zenekar frontembere Pataky Attila, további tagjai Hetényi 
Zoltán (Heti), Alapi István (Steve), Gömöri Zsolt (Göme), és Kicska László (Kicsi). A rendezvény problémamentesen lezajlott. A 
hangulattal a szervezők: a Városi Művelődési Központ munkatársai is elégedettek voltak.
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2013 júniusában

2013.06.07., 16:00 óra
A végzős diákok évzáró hangversenye     
Helyszín: Művészeti Alapiskola, szervező: Művészeti Alapiskola
2013.06.08., 14:00 óra
Szlovákok találkozója
Helyszín: Rátka, szervező: Matica slovenská háza, Rátka község
2013.06.09., 8:30 óra
Szakvezetett gyalogtúra: Fenek TT (Péterfalva)
Bővebb információ: geopark.filakovo@gmail.com, tel: 0917 646 551
Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark 
2013.06.09., 18:00 óra
A Zsákszínház nyilvános főpróbája Molnár Ferenc - Az ibolya című 
vígjátékával
Helyszín: Városi Művelődési Központ, szervező: VMK, Zsákszínház PT
2013.06.15., 18:00 óra
III. Shai-Nefer Hastánc Határok Nélkül -  Gálaműsor
Helyszín: Városi Művelődési Központ, szervező: Vis Vitalis PT

XIV. Füleki Történelmi Várjátékok
2013.06.22., 10:00 óra
Kézműves vásár és bemutató
Kísérő programok gyerekek és felnőttek részére - íjászat, lovaglás, 
versenyek, bábszínház, szórakoztató gyerekprogramok, hinta
Helyszín: Várfelső utca, várudvar, szervező: KOHÁRY PT
2013.06.22., 14:30 óra
XIV. Füleki Történelmi Várjátékok hazai - és külföldi történelmi 
hagyományőrző csoportok közreműködésével, solymászbemutató és a vár 
1593-as évi visszafoglalásának rekonstrukciója az összes közreműködő 
csoport részvételével
Helyszín: várudvar, szervező: KOHÁRY PT
2013.06.23., 10:00 óra
VII. Nemzetközi Történelmi Íjászverseny a „Nógrád Íjásza“címért és a 
„Füleki  vár védője“ rangért
Helyszín: Füleki vár, szervező: KOHÁRY PT

2013.06.25., 17:00 óra
Országos Koreográfia-szemle és az Eszterlánc Fesztivál Közép-Szlovákiai 
előválogatója
Helyszín: VMK, szervező: Táncfórum
2013.06.29., 16:00 óra
V. Nemzetközi Melódiák Szárnyain - hangverseny
Jubileumi ünnepi kórustalálkozó
Helyszín: Városi Művelődési Központ, szervező: VMK, Melódia PT

„A város polgármesterének vándorserlegéért“ minifoci 
torna 20. évfolyama

A legnépszerűbb sport mind a világon, mind Füleken különféle 
tornákon, versenyeken és életkor, valamint teljesítmény szerinti 
változatokban képviselteti magát. Szép tradíciónak, ez évben jubileumi - 
huszadik évfordulónak, örvendett „A város polgármesterének 
vándorserlegéért“ folytatott minifoci torna. Szervezője a kezdetektől a 
Füleki Városi Képviselő-testület mellett működő oktatási, ifjúsági és 
sportbizottság. A résztvevő csapatok száma évente változó, s ettől függő 
a torna játékrendje is. Ez évben csak egy csoportban folyt a játék, 
mindenki mindenkivel, mivel csupán 5 csapat jelentkezett. Ennek 
ellenére az FTC- stadionban 10 nagyon jó mérkőzés zajlott, s közülük 
haton csak büntetőrúgásokkal született döntés. A torna színvonalával 
elégedett lehetett mindenki, mert a hűvös idő ellenére is sikeres napot 
tudhattak maguk után. A labdarúgók a meleg napsugaraknál jobban 
hiányolták a nézői érdeklődést, de a játék öröme elfeledtette velük a nap 
eme hiányosságát is. A vándorserleg gazdája a 11 pontot gyűjtő győztes 
Arsenal csapat lett, amelynek tagjai közé tartozott a torna legsikeresebb 
góllövője, Sáfrány Péter is. A legjobb kapus címet Vetrák Gergő nyerte el 
a Városi Rendőrség csapatának képviseletében. A további eredmények: 
A 2. helyen a Cosmos „öregfiúi“ végeztek, akik ötven év feletti 
átlagéletkorral dicsekedhetnek. Csupán a záró mérkőzésen dőlt el, hogy 
a harmadik helyezést a Fürdő nevű csapat érte el. A sort a Városi 
Rendőrség és a Zedníček team zárta. A sportszellem és a jó hangulat 
uralkodott el mindenkin, aki május 25-én egy kellemes szombatot töltött 
el a füleki stadionban.


