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XVI. Kodály Napok
2014. május 16-18-án, Galántán, a Kodály Napok keretében ismét 
megrendezték a szlovákiai magyar felnőtt énekkarok országos minősítő 
versenyét, amelyre a Pro Kultúra Füleki Férfikar, Szlovákia egyetlen 
magyar ajkú férfikara is benevezett. A nevezést hosszas mérlegelés előzte 
meg, hiszen a verseny nyílt, s az  elnyert minősítés három évre szól. Nagy 
volt tehát a tét.
Legutóbb 2011-ben vett részt kórusunk ezen a megmérettetésen és akkor, a 
sikeres szereplést követően „arany” minősítéssel tértünk haza. Az 
elismerés természetesen lendületet ad a mindennapokhoz. A galántai 
ünnepi együttlét - köszönet érte a szervezőknek, a CSEMADOK országos 
és helyi képviselőinek és valamennyi rendezésben segédkező szervezőnek 
- megalapozza az elkövetkező három év számtalan sikeres szereplését, a 
felkészülést, s az újabb művek tanulását. Kórusunk tagsága részben 
megújult, így repertoárunkat nemcsak bővíteni, hanem újra betanítani is 
kellett, hogy sikeresen felkészülhessünk a 2014-es Kodály Napokra. 
Mivel 2013 őszén részt vettünk Szerencsen (Magyarország) megrendezett 
férfikari Országos Minősítő Versenyen, ahol arany fokozatú minősítést 
értünk el, így nem volt mindegy, milyen eredményt érünk majd el a XVI. 
Kodály Napokon.
Mielőtt e cikket megírtam, arra gondoltam, felkészülésünk minden 
mozzanatát jó lenne rögzíteni. A rengeteg próbát, a pontos megjelenést, az 
odaadó gyakorlást, a fárasztó, de folyamatosan fejlődő énekléseket. Csak 
becsületes hozzáállással számíthatunk a sikerre. A felkészülés utolsó 
fázisában száz százalékos volt a 
j e l e n l é t  a  p r ó b á i n k o n . 
Összpontosításokat iktattunk be. 
Időt és pénzt sem sajnálva vettek 
részt dalostársaink próbáinkon, 
hiszen sokan a környező falvakból 
járnak be Fülekre. Karnagyunkról 
nem is szólva, aki Budapestről 
érkezik és oda is megy vissza.
Végre eljött a várva várt nap és 
2014. május 16-án elutaztunk a 
háromnapos versenysorozatra. Az a 
megtiszteltetés érte kórusunkat, 

hogy a XVI. Kodály Napok nyitókoncertjének egyik szereplője lehettünk, 
és a deáki katolikus templomban együtt énekelhettünk a díszvendég 
Veszprémi Városi Vegyeskarral, valamint versenytársunkkal, a kassai 
Laudáte Dominum kórussal. A koncert befejeztével a falu vezetése meleg 
fogadtatásban részesített bennünket.
A minősítő hangversenyre szombaton került  sor  16 kórus 
közreműködésével. Mi a délutáni blokkban léptünk színpadra. Hat 
kórusművet adtunk elő, melyet öt tagú zsűri értékelt Kertész Attila, Liszt 
Ferenc díjas címzetes egyetemi docens elnökletével. Legnagyobb 
meglepetésünkre műsorunkat végig hallgatta, pontosabban végig izgulta a 
Budafoki Lampart Kórus (testvérkórusunk) kis küldöttsége is, akik csak 
azért utaztak el Galántára, hogy részesei lehessenek ezeknek a 
pillanatoknak. A verseny végeztével aztán a kassai kórussal Zsigárdra 
utaztunk, ahol a református templomban ismét közös hangversenyt adtunk 
az összegyűlt híveknek.
Vasárnap délelőtt az összkari számok akusztikai próbája után került sor a 
verseny szakmai értékelésére. Külön értékeltek minden versenyző kórust. 
A Pro Kultúra Füleki Férfikarnál dícsérték az összhangzást, a karnaggyal 
való összeforrottságot, az éneklésben lelt örömöt, amely sugárzott a 
kórustagok arcáról. Pozitívumként értékelték az egyszólamú kórusmű 
előadásmódját és tisztaságát. Útravalóként a munkánk tökéletesebbé 
tételének érdekében felhívták figyelmünket a hibáinkra és jó tanácsokkal 
láttak el bennünket a jövőt illetően.
Délután 15 órakor került sor a koszorúzási ünnepségre. A szereplő kórusok 
koszorút helyeztek el az Esterházy kastély parkjában Kodály Zoltán 

emlékművénél. Ezt követően 16 
órakor kezdődött a XVI. Kodály 
Napok Gálaműsora, melyen minden 
kórus az értékelő bizottság által 
k iválasztot t  művel  szerepel t . 
Kórusunk Bárdos Lajos: Rika rika 
című művét adta elő. Az ünnepi 
hangverseny után került sor a 
díjátadásra. Tetőfokára hágott a 
hangula t  a  sz ínü l t ig  megte l t 
színházteremben.
Izgalmas perceket éltünk át, hiszen 

folytatás a 2. oldalon

Zománc- és üvegipari termékek, nógrádi 
képzőművészek alkotásai és tartalmas 

kultúrműsor a füleki Múzeumok Éjszakája 
hetedik évfolyamán

A füleki Múzeumok és Galériák Éjszakája idén 2014. május 17-én 
került megrendezésre. A füleki vár kiállítótermeiben és a Városi 
Honismereti Múzeumban a szervezők három új időszaki kiállítást 
nyitottak. A műsor a határ szlovákiai és magyarországi oldaláról 
származó legismertebb nógrádi képzőművészek festményeit, 
grafikáit és rajzait bemutató kiállítás megnyitójával vette kezdetét. 
A tárlat 2014. június 27-ig lesz látható a Honismereti Múzeumban. 
A létesítményben a város  társadalmi életét  megörökítő - 1967 és 

1 9 7 2  k ö z ö t t i 
i d ő s z a k b a n  - 
készült  archív 
filmek következő 
c i k l u s á t 
tekinthették meg 
az érdeklődők. A 
v á r  B e b e k -
tornyának  ké t 
felső emeletét a 
nógrádi zománc- 
é s  ü v e g i p a r 

jellegzetes termékei, valamint a mai Szlovákia területén végzett 
régészeti feltárásokból és régebbi gyűjteményekből származó késő 
gótikus és reneszánsz kályhacsempék töltötték meg. Mindkét 
várbéli kiállítás 2014. szeptember 14-ig látogatható. 
A kísérőprogram keretén belül a For You Acapella énekegyüttes és 
a Börzsönyi Nehézgyalogosok magyarországi történelmi bajvívó 
csoport tartott műsort a középső várban, miközben a vár 
kazamatájában Puntigán József „Csontváry és Nógrád" 
c. előadását hallgathatták meg. A program különlegességeként a 
várudvarban a lengyelországi Teatr Formy színház „A böjt viadala 
a farsanggal” c. szabadtéri pantomimjátéka szórakoztatta a 
közönsége t .  A rendezvény fo lyamán az  é rdeklődők 
üveggravírozást, kályhacsempe és tűzzománc ékszer-készítést, 
valamint a Defensores történelmi csoport animációs műsorát 
láthatták. Az esős 
időjárás ellenére az 
este folyamán a várat 
több mint 370, a 
Városi Honismereti 
Múzeumot pedig 230 
látogató kereste fel.

Füleki Vármúzeum,
fotók: Mesiarik 

Marián
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A Füleki Vármúzeum és a rappi Novolandia 
Termálfürdő együttműkődési szerződést írt alá a 

Múzeumok Éjszakáján

A Füleki Vármúzeum és a rappi Novolandia Thermalpark Strandfürdő Kft. 
képviselői a „Múzeumok és Galériák Éjszakája a füleki várban” c. rendezvényen 
ünnepélyes keretek között együttműködési szerződést írtak alá május 17-én. A 
dokumentum értelmében a szerződő felek kölcsönös propagációval fogják 
támogatni egymást, hogy ezzel is növeljék egyrészt az általuk kezelt 
létesítmények látogatottságát, másrészt viszont elősegítsék az egész nógrádi 
régió idegenforgalmának fellendítését is. A szerződés aláírásával kapcsolat 
létesült a vidék két kiemelt idegenforgalmi célpontja között annak érdekében, 
hogy a régió desztinációs menedzsmentje hatékonyabban működjön, illetve hogy 
a szerződő felek olyan kínálatot tudjanak nyújtani, amely a Nógrádba érkező 
turistáknak több mint egy napos programot biztosít. Az együttműködés a 
látogatóknak nyújtott kölcsönös kedvezmények, valamint a felek által kezelt 
felületeken elhelyezett bannerek formájában valósul majd meg, melyeken a 
partnerek rendezvényeiről és az általuk kínált szolgáltatásokról tájékoztatják 
majd a látogatókat. 

Füleki Vármúzeum

Illemtan a színházban, színházteremben 

A színházba járás,  vagy az egyéb kulturális rendezvényeken való résztvétel 
ma már nem annyira formális mint volt évtizedekkel ezelőtt, de az 
illemszabályok nem változtak. Az alapvető szabály az egymás iránti 
figyelmesség. Az előadásra és más kulturális rendezvényre illik időben 
érkezni, hogy legyen idő ráhangolódni a színház illataira, fényeire, magára a 
rendezvényre. Illő már a ruházattal kifejezni, hogy tiszteletet adunk a 
megjelenőknek, a szereplőknek, és a közreműködőknek. A hölgyek általában 
ünnepélyesebben öltöznek fel egy több felvonásos, egész estés darabhoz 
mint egy egyfelvonásoshoz vagy vígjátékhoz. A férfiak lehetőleg sötét 
öltönyt viseljenek, hozzá világos inget. Nyáron világos árnyalatok is 
elfogadhatók. Fiataloknál: legalább egyszínű ing, sötét nadrág a fiúknak, 
lányoknak egyszínű szoknya és blúz. Nem elfogadható a gyűrött ing, a 
sportcipő, a rövidnadrág. A kabátot a ruhatárban illik hagyni. Az etikett 
szerint a nézőtérre a férfi lépjen be először, hogy megkeresse a jegynek 
megfelelő helyet. A távozás persze fordítva történik, tehát a nőt előre kell 
engedni. Ha középre vásároltunk jegyet, ne várakozzunk az előcsarnokban 
az utolsó pillanatig, hanem menjünk be minél előbb, hogy senkit ne 
zavarjunk. Ha mégis fel kell állítani szomszédjainkat, legyünk udvariasak. 
Az üléshez úgy illik bemenni, hogy már az ott ülőkkel szembe fordul az 
érkező és nem a fenekét tolja az orruk alá, és természetesen elnézést kér, hogy 
zavarta őket. Ha helyet foglalunk, karunkat lehetőleg úgy helyezzük el, hogy 
ne zavarjuk a szomszédokat. Általában csengetés, gongütés jelzi az előadás 
kezdetét, ekkor fejezzük be a beszélgetést, a zacskócsörgetést, ne 
magyarázzuk meg a fejleményeket, mert zavarhatjuk a többi nézőt. Ezt mind 
a szünetre hagyjuk. Kerüljük az orrfújást, a köhögést, ha nem lehet, tegyük 
minél halkabban és feltűnés mentesebben! Kiskorú gyermekeket ne hozzunk 
színházi rendezvényekre, s ha mégis, ne hagyjuk őket a színpad előtt 
futkározni, táncolni, mivel ez felettébb zavarja úgy az előadókat mint a 
nézőket. Az illemhelyiséget is próbáljuk meg nem az előadás alatt látogatni. 
A szünetben mozgassuk meg végtagjainkat és menjünk ki a folyosóra, vagy 
fogyasszunk el egy üdítőt a büfében! Nyújtózkodni nem illik sem a teremben, 
sem a folyosón. A színdarab, illetve a rendezvény vége felé közeledve illik 
megvárni az előadás végét és a művészeknek járó tapsot ne halasszuk el. A 
ruhatárban a kabátokért sorba állni megint a férfiak feladata. A ruhákat 
kiváltó férfi először saját kabátját veszi fel, s csak azután viszi a kissé 
távolabb várakozó hölgyhöz annak kabátját. Színházi este után, vagy a 
kulturális rendezvény befejeztével lehetőleg ne hagyjuk faképnél 
partnerünket! Kísérjük haza, kivételesen az is megengedhető (főleg 
nagyvárosokban) hogy a villamosig, autóbuszig, vagy a parkolóban parkoló 
gépkocsiig kísérjük vendégünket.                                                             

-mi- 

Rekordszámú résztvevő a XVI. Füleki 
Gulyásfesztiválon

Május 10-én a Füleki Várudvarban ismét a gulyásé volt a főszerep. Idén ugyanis 
16. alkalommal szervezte meg az MKP füleki képviselőcsoportja a hagyományos 
gulyásfesztivált, a magyar konyha egyik világszerte ismert jelképének, a gulyás 
étel főzési hagyományainak megismerését elősegítő gasztrobemutatót. "A 
magyar nyelv védelme és a magyar ruha divatba hozása mellett egy egyszerű 
alföldi pásztorétel a gulyás az az étel, amely a magyar nép egységét és egyéni 
jellegét hangsúlyozza. Mi is ezt az egységet szeretnénk erősíteni Füleken. Ennek 
jegyében szervezzük minden évben a gulyásfesztivált"- tudatták az MKP helyi 
képviselői. Idén rekordszámú, mintegy 24 csapat, főként civil szervezetek, 
fiatalok, baráti társaságok neveztek a rendezvényre. Az alapanyagról, a főzéshez, 
és étkezéshez szükséges eszközökről minden csapat saját maga gondoskodott. A 
szervezők biztosították a tüzifát a főzéshez, a gasztro szakmai zsűrit és a jó 
hangulatot. A zsűritagok pontozták a főzőhely kialakítását, az étel kinézetét, 
illatát, zamatát, színét, ízét, harmóniáját, az összbenyomást, és a tálalást. A 
rendezvényen minden csapat díjazva volt. Bronz, ezüst és aranysávos 
minősítésben részesültek a nevezettek. A szervezők remélik, jövőre legalább 
ilyen sikeres lesz a rendezvény.

Szvorák Emese

A Szabadidőközpont életéből 
Tánc napja 2014
2014. május 15-én mazsorett-csoportunk Žiar nad 
Hronom-ban a „Tánc napja” elnevezésű 
táncversenyen vett részt. Ez a verseny a 
besztercebányai megye legrangosabb versenye 
ebben a műfajban, ahonnan egyenes út vezet az 
országos döntőbe. Az említett versenyen 52 
együttes vett részt hivatásos koreográfusok és 
táncosok vezetésével.  Mi a versenybe 4 

koreográfiával jelentkeztünk be, s két ezüst 
minősítést nyertünk (a Mini-mazsi mazsorettek, és 
Mező Dorinka szólótáncos), és két arany 
minősítést (Iuvenesky és a Iuvenes), mellyel az 
országos verseny döntőjébe jutottunk. A siker 
elengedhetetlen része a megfelelő kosztüm, amely 
a LASTMÉDIA cégnek köszönhető. Büszkék 
vagyunk lányainkra, akik magas művészi szinten 
táncoltak, és méltóképpen képviselték városunkat 
és a Szabadidőközpontot.

A  „Polgármester serlegéért“ kiírt sakk-verseny  
2014. május 17-én rendezte meg a Szabadidőközpont a 
„Polgármester serlegéért“ kiírt sakkverseny IX. évfolyamát 
Füleken. A versenyen 49 játékos vett részt nemcsak Fülekről, 
hanem a  besz tercebányai  megye városa iból  és 
Magyarországról is. Ez az esemény már évek óta jó 
hírnévnek örvend, valószínüleg ezért is jelentkeznek egyre 
többen a versenybe. Az idei versenyt Dr. Jaromír Kaličiak 
polgármester nyitotta meg.  A 9. Forduló után kialakult a 
végső sorrend:  1. h. Gledura Benjamin - Eger,  2.h.  Ladislav 
Balázs - Bodva,  3. h. Kiss Pál - Pétervására,  4. h. Bohati 
Tamás - Pásztó, 5.h. Radoslav Fendek - Detva,  6. h. Balázs 
Attila - Bodva, 7.h. Tódor Attila - Pásztó, 8. h. Peter Klein - 
Fülek, 9. h. Ján Rogos - Jolsva, 10. h. Jokman András -Bátka. 
V. kategóriában (tanulók 14 éves korig) 1. h. Jozef Lašák, 2. h. Jakub Gombala, 3. h. Nagy Levente
V.kategóriában (juniorok) 1. h. Csernok Ladislav, 2. h. Bial Balázs, 3. h. Bial Bence
V.kategóriában (hölgyek) 1. h. Sevelya Virág, 2. h. Lubica Cenková, 3. h. Lucia Kapičaková
V.kategóriában (szeniorok) 1. h. Ján Rogos, 2. h. Ján Valuška, 3. h. Tóth Pál.

Asztalitenisz torna
Az asztalitenisz kedvelői május 1-én rendezték meg a 
„Polgármester serlegéért“ kiírt asztalitenisz torna 
I.évfolyamát. A verseny kezdeményezője és főszervezője 
Pál Péter volt. Vendégként részt vett a versenyen  Visnyai 
Attila, az FTC elnöke és František Mojzeš a helyi 
önkormányzat iskolaügyi,  ifjúságügyi és sport-
bizottságának elnöke is. Megnyitójában Belko Róbert 
alpolgármester üdvözölte az új kezdeményezést, amellyel 
reményei szerint egy új hagyomány veszi kezdetét Füleken. 
A versenybe bekapcsolódó mintegy 30 versenyző és a 
szervezők köszönik a támogatóik segítségét. Eredmények:  
1. hely -  Viliam Hariž,  2. hely - Gejza Szamos, 3. hely - Pál 
Gábor. Párosok mérkőzése: 1. h. - Tőre Károly és Gracza Tamás, 2. h. - Pál Gábor és ifj. Pál Gábor, 3. h. - Ján 
Kocúr és Gál Tamás. A vigaszdíjat a torna legidősebb versenyzője Koós Mihály kapta.

-  stk ftc -
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Albert István füleki késkészítő

Albert István nem szokványos kedvtelése és néhány éve 
már mestersége is a művészi értékű díszkések készítése. 
A rajz és festés tudománya gyerekkora óta természeti 
adottságai közé tartoznak, amelyeket ezeknek az első 
hallásra „rideg“ tárgyaknak a készítésénél hasznosít. 
Albert István Fülekről származik és ma is ez a nógrádi 
kisváros az otthona. Itt végezte el az alapiskolát, majd a 

bozitai szakközépiskolát látogatta. Jelenleg késkészítőként, tervezőként és vésnökként 
dolgozik. Véséssel immár 10-11 éve foglalkozik, munkáinak leggyakoribb motívumai a 
természet és az állatvilág voltak. Kezdetben csak fával és csonttal dolgozott, majd késeket 
kezdett készíteni ismerősöknek, barátoknak. A faragást és vésést saját sikerei, és olykor 
kudarcai által ismerte és tanulta meg, hiszen önmagát képezte ebben a mesterségben. 
Folyamatosan sajátította el a különböző technikákat tapasztalt mesterektől, akik szívesen 
vezették be az acél kemény de csodálatos világába. Idővel elsajátította a scrimshaw 
csontvésési,  majd a bulino fémvésési technikákat is, és fokozatosan kialakult az egyéni stílusa, 
melyet munkája során igyekszik csiszolni és tökéletesíteni. Legkedveltebb technikái 
mindenképpen a mély 3D-s vésés és a színes negatív scrimshaw. Késeihez sokféle alapanyagot 
használ, mint a kézileg kovácsolt és mozaikos damaszt acél, az acél RWL-es fajtái, illetve a 
Damasteel. A nyél elkészítéséhez fát vagy csontot, drágakövet, féldrágakövet, aranyat, platinát 
vagy ezüstöt használ. Kedvenc anyagai közé tartoznak az 
állatok agyarai, szarvai és fogai. Legszívesebben miniatűr 
művészi késeket készít, melyeket többnyire portrékkal díszít. 
István tagja a Szlovákiai Késkészítők Egyesületének és az 
Egyesült Államokbeli Custom Knife Collectors Association 
(CKCA) csoportosulásnak. Késeit 14 éve mutatja be sikeresen 
különböző kiállításokon Szlovákiában, Csehországban, 
Magyaro r szágon ,  Németo r szágban ,  Dán iában  é s 
Franciaországban, a közeljövőben egy párizsi kiállításra 
készül. Munkái megtalálhatók a világ szinte minden 
kontinensén, valamint megtekinthetők a hálózaton a 
www.albertknives.com weblapon .
      Pócsa Denisa, NTIK

az utolsó pillanatig nem tudtuk, milyen 
fokozatot kapunk. Üdvrivalgásban tört ki 
csapatunk, amikor a kórus neve után az arany 
fokozatot ejtette ki száján a műsorvezető. Tehát 
újra, immár hetedszer egymás után arany 
minősítést kapott kórusunk. Nagyon erős 
mezőnyben újra bizonyítottunk. Így nem csoda, 
hogy a műsor befejeztével a művelődési 
központ aulájában újra „repülni tanítottuk” 
karnagyunkat, vigyázva persze arra, ne essen 
baja, miközben feldobáljuk, mert még sokáig 
szeretnénk őt a kórusunk élén látni. Újra 
bebizonyosodott, hogy emberi nagysága, 
szakértelme, kórusunkhoz való viszonya a 
záloga annak, hogy ilyen nagyszerű sikereket 
érjünk el. Csak akkor tudatosítjuk az elért 
eredmény értékét és nagyságát, amikor már 
minden izgalom, teher lehull rólunk. A három 
napon keresztül nyújtott teljesítményünkért, 
magaviseletünkért külön dícséretet kaptunk a 
szervezőktől. A műsor szüneteiben találkoztunk 
kórusmuzsikát kedvelő emberekkel, akik a 
kezünket szorongatva mondtak köszönetet azért 
az élményért, amit éneklésünkkel szereztünk 
nekik. Örömmel tesszük ezt embertársainkért, a 
füleki emberekért, akik kedvelik és szeretik 
zenénket és kórusunkat karnagyunkkal Fehér 
Miklóssal az élen. Hisszük, hogy az elért 
eredményeink nagyban hozzájárulnak 
városunk, régiónk, szűk szülőföldünk zenei 
é l e t ének  meg i smeréséhez  é s  tovább i 
fejlődéséhez. 

Jakab József, a Pro Kultúra Férfikar alelnöke

Győzedelmeskedtek a füleki gimnazisták
Másodszor rendezték meg a Füleki Gimnáziumban a RoboSum Open Sumo Lego nyílt 
robotversenyt. Amint a neve is mutatja, ezen a megmérettetésen a diákok robotokat 
versenyeztetnek, melyeket előzőleg maguk raknak össze Lego elemekből, majd előre 
beprogramozzák őket egy másik robottal való összecsapáshoz, melyre a klasszikus 
sumo szabályai szerint kerül sor: azaz egy körpályáról kell egymást kitolniuk az 
ellenfeleknek - a robotoknak.
A versenyt alap- és középiskolásoknak egyaránt meghirdetik, de nincs külön 
kategória, mindenki egyenlő esélyekkel indul és juthat tovább a negyeddöntőbe, 
elődöntőbe és döntőbe. Az idén tizenegy csapat érkezett Fülekre hazai magyar és 
szlovák, valamint magyarországi diákokkal. Nemcsak a csapatok voltak többen a 
tavalyi első RoboSum versenyhez képest, hanem maga a rendezvény is kétnaposra 
bővült. Április 29-én, a Robotok napján a diákok és tanáraik előadásokat hallgathattak 
meg a National Instruments debreceni előadóitól, akik a Lego robotok kihívásairól, 
illetve napjaink mérnökeinek legmodernebb eszközeiről beszéltek a hallgatóságnak.
Másnap, április 30-án zajlott a Füleki Gimnázium és az IN-NOVA polgári társulás 
szervezésében a RoboSum nemzetközi verseny, melyet Jaromír Kaličiak polgármester 
úr nyitott meg. A rendezvény fő támogatója Fülek Város volt, a díjakat pedig a Media 
City biztosította. Kerekes László, a gimnázium informatika szakos tanára és a 
rendezvény fő szervezője a versenyt pozitívan értékelte. A programozás magasabb 
színvonalú volt, amatőr hibák már nem fordultak elő, és a konstrukciós megoldások is 
jobbak voltak. A harmadik helyezés Rimaszombatba vándorolt, de a két első hely a 
füleki gimnazistáknál maradt. A második helyen Botos Péter és Pál Márk végeztek 
Jagers nevű csapatukkal, akik a Füleki Gimnázium négyosztályos tagozatának diákjai. 
A RoboSum nemzetközi verseny idei győztese a Larimores csapat, azaz a Füleki 
Gimnázium nyolcosztályos tagozatának tanulói: Palocsányi Ádám és Szacsko Adrián.
A verseny életre hívását a hiánypótlás igénye vezette, hisz a környéken nem volt 
robotika verseny, miközben a diákok élénk érdeklődést mutattak a gimnáziumban a 
robotika szakkör iránt. Azóta a környéken is egyre több iskolában kezdtek Lego 
robotokkal foglalkozni, és 
v e r s e n y e k e n  i s 
megmérettetik magukat. A 
r o b o t i k a  h a s z n o s 
elsősorban azoknak, akik 
é r d e k l ő d n e k  a 
programozás és a mérnöki 
t u d o m á n y o k  i r á n t .  A 
robotikával foglalkozó 
diákok számára lehetőség 
n y í l i k  l o g i k u s 
g o n d o l k o d á s m ó d j u k , 
kreativitásuk és technikai 
érzékük fejlesztésére.

Illés Kósik Andrea

Ifjú művészek 
pódiuma 2014 

Az „Ifjú művészek  pódiuma 
2 0 1 4 “  e l n e v e z é s ű 
v á n d o r k i á l l í t á s  I X . 
évfolyamának megvalósítása az 
idén januárban vette kezdetét a 
N ó g r á d - G ö m ö r - K i s h o n t 
r é g i ó b a n .  A  v e r s e n y 
megvalósítását a Művészeti 
Iskolák Regionális Tantárgy 
Bizottsága kezdeményezte. A legutóbbi vándorkiállítást Losoncon az apátfalvai 
Művészeti Magániskola szervezte meg. Ezen a kiállításon elismerésben 
részesítették a füleki Művészeti Alapiskola ifjú képzőművészeit: Dorka 
Pádárovát, Erika Czakovát és Hámori Viktóriát. 
Az „Ifjú művészek pódiuma 2014“ zenei fesztiválja a losonci B.S.Timrava 
Színházban zajlott ez év március 27-én. A Művészeti Alapiskolát az iskola 
Kvintett csoportja képviselte sikerrel. (Vezetőjük Bozó Alexander). Az iskola 
Harmonika csoportja is nagy sikert aratott. (Vezetőjük Kobela Róbert). 
A Poltáron megrendezett április 11-i újabb fordulón a kamara-együttesek és 
zenekarok mutatkoztak be. Ifjú zenészeink az alábbi eredményeket érték el:  A IV. 
kategóriában a legjobban előadott művekért járó díjban és ezüst sávos 
minősítésben részesült: Farkas Balázs, Martin Hámor, Brusznyai Erik 
(felkészítőjük Alexander Bozó). A III. kategóriában ezüst sávos minősítést 
szerzett: Koronczi Annamária, Karolína K. Barnová, Branislav Lipták 
(felkészítőjük Fehér Péter). A III. kategóriában bronz sávos minősítést ért el: Lea 

Šimonidesová, Vivien Körmendi, Noémi 
Nagyová (felkészítőjük Balog Adrián).

Gyermek „Oszkár -díj“
 

2014.április 15-én rendezték meg a 
pozsonyi Szlovák Nemzeti Színházban  
Dušan Čaplovič oktatásügyi miniszter 
védnöksége alatt az Ifjú Animátorok 
Fesztiválját. Az V. kategóriában  „Oszkár“ 
je lölést  kapot t  a  füleki  Művészet i 
Alapiskola diákjainak ELDORÁDO című 
animációs filmje. (Köszönet jár Jana 
Bialovának és Fero Mráznak pedagógiai 
munkájukért). Az iskola diákjai által 
készített film ugyan nem lett „Oszkár-díjas”, 
de a szakmai zsűri elismerő oklevelében 
részesült.

XVI. KODÁLY NAPOK - folytatás
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A Füleki Vármúzeum és a rappi Novolandia 
Termálfürdő együttműkődési szerződést írt alá a 

Múzeumok Éjszakáján

A Füleki Vármúzeum és a rappi Novolandia Thermalpark Strandfürdő Kft. 
képviselői a „Múzeumok és Galériák Éjszakája a füleki várban” c. rendezvényen 
ünnepélyes keretek között együttműködési szerződést írtak alá május 17-én. A 
dokumentum értelmében a szerződő felek kölcsönös propagációval fogják 
támogatni egymást, hogy ezzel is növeljék egyrészt az általuk kezelt 
létesítmények látogatottságát, másrészt viszont elősegítsék az egész nógrádi 
régió idegenforgalmának fellendítését is. A szerződés aláírásával kapcsolat 
létesült a vidék két kiemelt idegenforgalmi célpontja között annak érdekében, 
hogy a régió desztinációs menedzsmentje hatékonyabban működjön, illetve hogy 
a szerződő felek olyan kínálatot tudjanak nyújtani, amely a Nógrádba érkező 
turistáknak több mint egy napos programot biztosít. Az együttműködés a 
látogatóknak nyújtott kölcsönös kedvezmények, valamint a felek által kezelt 
felületeken elhelyezett bannerek formájában valósul majd meg, melyeken a 
partnerek rendezvényeiről és az általuk kínált szolgáltatásokról tájékoztatják 
majd a látogatókat. 

Füleki Vármúzeum

Illemtan a színházban, színházteremben 

A színházba járás,  vagy az egyéb kulturális rendezvényeken való résztvétel 
ma már nem annyira formális mint volt évtizedekkel ezelőtt, de az 
illemszabályok nem változtak. Az alapvető szabály az egymás iránti 
figyelmesség. Az előadásra és más kulturális rendezvényre illik időben 
érkezni, hogy legyen idő ráhangolódni a színház illataira, fényeire, magára a 
rendezvényre. Illő már a ruházattal kifejezni, hogy tiszteletet adunk a 
megjelenőknek, a szereplőknek, és a közreműködőknek. A hölgyek általában 
ünnepélyesebben öltöznek fel egy több felvonásos, egész estés darabhoz 
mint egy egyfelvonásoshoz vagy vígjátékhoz. A férfiak lehetőleg sötét 
öltönyt viseljenek, hozzá világos inget. Nyáron világos árnyalatok is 
elfogadhatók. Fiataloknál: legalább egyszínű ing, sötét nadrág a fiúknak, 
lányoknak egyszínű szoknya és blúz. Nem elfogadható a gyűrött ing, a 
sportcipő, a rövidnadrág. A kabátot a ruhatárban illik hagyni. Az etikett 
szerint a nézőtérre a férfi lépjen be először, hogy megkeresse a jegynek 
megfelelő helyet. A távozás persze fordítva történik, tehát a nőt előre kell 
engedni. Ha középre vásároltunk jegyet, ne várakozzunk az előcsarnokban 
az utolsó pillanatig, hanem menjünk be minél előbb, hogy senkit ne 
zavarjunk. Ha mégis fel kell állítani szomszédjainkat, legyünk udvariasak. 
Az üléshez úgy illik bemenni, hogy már az ott ülőkkel szembe fordul az 
érkező és nem a fenekét tolja az orruk alá, és természetesen elnézést kér, hogy 
zavarta őket. Ha helyet foglalunk, karunkat lehetőleg úgy helyezzük el, hogy 
ne zavarjuk a szomszédokat. Általában csengetés, gongütés jelzi az előadás 
kezdetét, ekkor fejezzük be a beszélgetést, a zacskócsörgetést, ne 
magyarázzuk meg a fejleményeket, mert zavarhatjuk a többi nézőt. Ezt mind 
a szünetre hagyjuk. Kerüljük az orrfújást, a köhögést, ha nem lehet, tegyük 
minél halkabban és feltűnés mentesebben! Kiskorú gyermekeket ne hozzunk 
színházi rendezvényekre, s ha mégis, ne hagyjuk őket a színpad előtt 
futkározni, táncolni, mivel ez felettébb zavarja úgy az előadókat mint a 
nézőket. Az illemhelyiséget is próbáljuk meg nem az előadás alatt látogatni. 
A szünetben mozgassuk meg végtagjainkat és menjünk ki a folyosóra, vagy 
fogyasszunk el egy üdítőt a büfében! Nyújtózkodni nem illik sem a teremben, 
sem a folyosón. A színdarab, illetve a rendezvény vége felé közeledve illik 
megvárni az előadás végét és a művészeknek járó tapsot ne halasszuk el. A 
ruhatárban a kabátokért sorba állni megint a férfiak feladata. A ruhákat 
kiváltó férfi először saját kabátját veszi fel, s csak azután viszi a kissé 
távolabb várakozó hölgyhöz annak kabátját. Színházi este után, vagy a 
kulturális rendezvény befejeztével lehetőleg ne hagyjuk faképnél 
partnerünket! Kísérjük haza, kivételesen az is megengedhető (főleg 
nagyvárosokban) hogy a villamosig, autóbuszig, vagy a parkolóban parkoló 
gépkocsiig kísérjük vendégünket.                                                             

-mi- 

Rekordszámú résztvevő a XVI. Füleki 
Gulyásfesztiválon

Május 10-én a Füleki Várudvarban ismét a gulyásé volt a főszerep. Idén ugyanis 
16. alkalommal szervezte meg az MKP füleki képviselőcsoportja a hagyományos 
gulyásfesztivált, a magyar konyha egyik világszerte ismert jelképének, a gulyás 
étel főzési hagyományainak megismerését elősegítő gasztrobemutatót. "A 
magyar nyelv védelme és a magyar ruha divatba hozása mellett egy egyszerű 
alföldi pásztorétel a gulyás az az étel, amely a magyar nép egységét és egyéni 
jellegét hangsúlyozza. Mi is ezt az egységet szeretnénk erősíteni Füleken. Ennek 
jegyében szervezzük minden évben a gulyásfesztivált"- tudatták az MKP helyi 
képviselői. Idén rekordszámú, mintegy 24 csapat, főként civil szervezetek, 
fiatalok, baráti társaságok neveztek a rendezvényre. Az alapanyagról, a főzéshez, 
és étkezéshez szükséges eszközökről minden csapat saját maga gondoskodott. A 
szervezők biztosították a tüzifát a főzéshez, a gasztro szakmai zsűrit és a jó 
hangulatot. A zsűritagok pontozták a főzőhely kialakítását, az étel kinézetét, 
illatát, zamatát, színét, ízét, harmóniáját, az összbenyomást, és a tálalást. A 
rendezvényen minden csapat díjazva volt. Bronz, ezüst és aranysávos 
minősítésben részesültek a nevezettek. A szervezők remélik, jövőre legalább 
ilyen sikeres lesz a rendezvény.

Szvorák Emese

A Szabadidőközpont életéből 
Tánc napja 2014
2014. május 15-én mazsorett-csoportunk Žiar nad 
Hronom-ban a „Tánc napja” elnevezésű 
táncversenyen vett részt. Ez a verseny a 
besztercebányai megye legrangosabb versenye 
ebben a műfajban, ahonnan egyenes út vezet az 
országos döntőbe. Az említett versenyen 52 
együttes vett részt hivatásos koreográfusok és 
táncosok vezetésével.  Mi a versenybe 4 

koreográfiával jelentkeztünk be, s két ezüst 
minősítést nyertünk (a Mini-mazsi mazsorettek, és 
Mező Dorinka szólótáncos), és két arany 
minősítést (Iuvenesky és a Iuvenes), mellyel az 
országos verseny döntőjébe jutottunk. A siker 
elengedhetetlen része a megfelelő kosztüm, amely 
a LASTMÉDIA cégnek köszönhető. Büszkék 
vagyunk lányainkra, akik magas művészi szinten 
táncoltak, és méltóképpen képviselték városunkat 
és a Szabadidőközpontot.

A  „Polgármester serlegéért“ kiírt sakk-verseny  
2014. május 17-én rendezte meg a Szabadidőközpont a 
„Polgármester serlegéért“ kiírt sakkverseny IX. évfolyamát 
Füleken. A versenyen 49 játékos vett részt nemcsak Fülekről, 
hanem a  besz tercebányai  megye városa iból  és 
Magyarországról is. Ez az esemény már évek óta jó 
hírnévnek örvend, valószínüleg ezért is jelentkeznek egyre 
többen a versenybe. Az idei versenyt Dr. Jaromír Kaličiak 
polgármester nyitotta meg.  A 9. Forduló után kialakult a 
végső sorrend:  1. h. Gledura Benjamin - Eger,  2.h.  Ladislav 
Balázs - Bodva,  3. h. Kiss Pál - Pétervására,  4. h. Bohati 
Tamás - Pásztó, 5.h. Radoslav Fendek - Detva,  6. h. Balázs 
Attila - Bodva, 7.h. Tódor Attila - Pásztó, 8. h. Peter Klein - 
Fülek, 9. h. Ján Rogos - Jolsva, 10. h. Jokman András -Bátka. 
V. kategóriában (tanulók 14 éves korig) 1. h. Jozef Lašák, 2. h. Jakub Gombala, 3. h. Nagy Levente
V.kategóriában (juniorok) 1. h. Csernok Ladislav, 2. h. Bial Balázs, 3. h. Bial Bence
V.kategóriában (hölgyek) 1. h. Sevelya Virág, 2. h. Lubica Cenková, 3. h. Lucia Kapičaková
V.kategóriában (szeniorok) 1. h. Ján Rogos, 2. h. Ján Valuška, 3. h. Tóth Pál.

Asztalitenisz torna
Az asztalitenisz kedvelői május 1-én rendezték meg a 
„Polgármester serlegéért“ kiírt asztalitenisz torna 
I.évfolyamát. A verseny kezdeményezője és főszervezője 
Pál Péter volt. Vendégként részt vett a versenyen  Visnyai 
Attila, az FTC elnöke és František Mojzeš a helyi 
önkormányzat iskolaügyi,  ifjúságügyi és sport-
bizottságának elnöke is. Megnyitójában Belko Róbert 
alpolgármester üdvözölte az új kezdeményezést, amellyel 
reményei szerint egy új hagyomány veszi kezdetét Füleken. 
A versenybe bekapcsolódó mintegy 30 versenyző és a 
szervezők köszönik a támogatóik segítségét. Eredmények:  
1. hely -  Viliam Hariž,  2. hely - Gejza Szamos, 3. hely - Pál 
Gábor. Párosok mérkőzése: 1. h. - Tőre Károly és Gracza Tamás, 2. h. - Pál Gábor és ifj. Pál Gábor, 3. h. - Ján 
Kocúr és Gál Tamás. A vigaszdíjat a torna legidősebb versenyzője Koós Mihály kapta.

-  stk ftc -
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Albert István füleki késkészítő

Albert István nem szokványos kedvtelése és néhány éve 
már mestersége is a művészi értékű díszkések készítése. 
A rajz és festés tudománya gyerekkora óta természeti 
adottságai közé tartoznak, amelyeket ezeknek az első 
hallásra „rideg“ tárgyaknak a készítésénél hasznosít. 
Albert István Fülekről származik és ma is ez a nógrádi 
kisváros az otthona. Itt végezte el az alapiskolát, majd a 

bozitai szakközépiskolát látogatta. Jelenleg késkészítőként, tervezőként és vésnökként 
dolgozik. Véséssel immár 10-11 éve foglalkozik, munkáinak leggyakoribb motívumai a 
természet és az állatvilág voltak. Kezdetben csak fával és csonttal dolgozott, majd késeket 
kezdett készíteni ismerősöknek, barátoknak. A faragást és vésést saját sikerei, és olykor 
kudarcai által ismerte és tanulta meg, hiszen önmagát képezte ebben a mesterségben. 
Folyamatosan sajátította el a különböző technikákat tapasztalt mesterektől, akik szívesen 
vezették be az acél kemény de csodálatos világába. Idővel elsajátította a scrimshaw 
csontvésési,  majd a bulino fémvésési technikákat is, és fokozatosan kialakult az egyéni stílusa, 
melyet munkája során igyekszik csiszolni és tökéletesíteni. Legkedveltebb technikái 
mindenképpen a mély 3D-s vésés és a színes negatív scrimshaw. Késeihez sokféle alapanyagot 
használ, mint a kézileg kovácsolt és mozaikos damaszt acél, az acél RWL-es fajtái, illetve a 
Damasteel. A nyél elkészítéséhez fát vagy csontot, drágakövet, féldrágakövet, aranyat, platinát 
vagy ezüstöt használ. Kedvenc anyagai közé tartoznak az 
állatok agyarai, szarvai és fogai. Legszívesebben miniatűr 
művészi késeket készít, melyeket többnyire portrékkal díszít. 
István tagja a Szlovákiai Késkészítők Egyesületének és az 
Egyesült Államokbeli Custom Knife Collectors Association 
(CKCA) csoportosulásnak. Késeit 14 éve mutatja be sikeresen 
különböző kiállításokon Szlovákiában, Csehországban, 
Magyaro r szágon ,  Németo r szágban ,  Dán iában  é s 
Franciaországban, a közeljövőben egy párizsi kiállításra 
készül. Munkái megtalálhatók a világ szinte minden 
kontinensén, valamint megtekinthetők a hálózaton a 
www.albertknives.com weblapon .
      Pócsa Denisa, NTIK

az utolsó pillanatig nem tudtuk, milyen 
fokozatot kapunk. Üdvrivalgásban tört ki 
csapatunk, amikor a kórus neve után az arany 
fokozatot ejtette ki száján a műsorvezető. Tehát 
újra, immár hetedszer egymás után arany 
minősítést kapott kórusunk. Nagyon erős 
mezőnyben újra bizonyítottunk. Így nem csoda, 
hogy a műsor befejeztével a művelődési 
központ aulájában újra „repülni tanítottuk” 
karnagyunkat, vigyázva persze arra, ne essen 
baja, miközben feldobáljuk, mert még sokáig 
szeretnénk őt a kórusunk élén látni. Újra 
bebizonyosodott, hogy emberi nagysága, 
szakértelme, kórusunkhoz való viszonya a 
záloga annak, hogy ilyen nagyszerű sikereket 
érjünk el. Csak akkor tudatosítjuk az elért 
eredmény értékét és nagyságát, amikor már 
minden izgalom, teher lehull rólunk. A három 
napon keresztül nyújtott teljesítményünkért, 
magaviseletünkért külön dícséretet kaptunk a 
szervezőktől. A műsor szüneteiben találkoztunk 
kórusmuzsikát kedvelő emberekkel, akik a 
kezünket szorongatva mondtak köszönetet azért 
az élményért, amit éneklésünkkel szereztünk 
nekik. Örömmel tesszük ezt embertársainkért, a 
füleki emberekért, akik kedvelik és szeretik 
zenénket és kórusunkat karnagyunkkal Fehér 
Miklóssal az élen. Hisszük, hogy az elért 
eredményeink nagyban hozzájárulnak 
városunk, régiónk, szűk szülőföldünk zenei 
é l e t ének  meg i smeréséhez  é s  tovább i 
fejlődéséhez. 

Jakab József, a Pro Kultúra Férfikar alelnöke

Győzedelmeskedtek a füleki gimnazisták
Másodszor rendezték meg a Füleki Gimnáziumban a RoboSum Open Sumo Lego nyílt 
robotversenyt. Amint a neve is mutatja, ezen a megmérettetésen a diákok robotokat 
versenyeztetnek, melyeket előzőleg maguk raknak össze Lego elemekből, majd előre 
beprogramozzák őket egy másik robottal való összecsapáshoz, melyre a klasszikus 
sumo szabályai szerint kerül sor: azaz egy körpályáról kell egymást kitolniuk az 
ellenfeleknek - a robotoknak.
A versenyt alap- és középiskolásoknak egyaránt meghirdetik, de nincs külön 
kategória, mindenki egyenlő esélyekkel indul és juthat tovább a negyeddöntőbe, 
elődöntőbe és döntőbe. Az idén tizenegy csapat érkezett Fülekre hazai magyar és 
szlovák, valamint magyarországi diákokkal. Nemcsak a csapatok voltak többen a 
tavalyi első RoboSum versenyhez képest, hanem maga a rendezvény is kétnaposra 
bővült. Április 29-én, a Robotok napján a diákok és tanáraik előadásokat hallgathattak 
meg a National Instruments debreceni előadóitól, akik a Lego robotok kihívásairól, 
illetve napjaink mérnökeinek legmodernebb eszközeiről beszéltek a hallgatóságnak.
Másnap, április 30-án zajlott a Füleki Gimnázium és az IN-NOVA polgári társulás 
szervezésében a RoboSum nemzetközi verseny, melyet Jaromír Kaličiak polgármester 
úr nyitott meg. A rendezvény fő támogatója Fülek Város volt, a díjakat pedig a Media 
City biztosította. Kerekes László, a gimnázium informatika szakos tanára és a 
rendezvény fő szervezője a versenyt pozitívan értékelte. A programozás magasabb 
színvonalú volt, amatőr hibák már nem fordultak elő, és a konstrukciós megoldások is 
jobbak voltak. A harmadik helyezés Rimaszombatba vándorolt, de a két első hely a 
füleki gimnazistáknál maradt. A második helyen Botos Péter és Pál Márk végeztek 
Jagers nevű csapatukkal, akik a Füleki Gimnázium négyosztályos tagozatának diákjai. 
A RoboSum nemzetközi verseny idei győztese a Larimores csapat, azaz a Füleki 
Gimnázium nyolcosztályos tagozatának tanulói: Palocsányi Ádám és Szacsko Adrián.
A verseny életre hívását a hiánypótlás igénye vezette, hisz a környéken nem volt 
robotika verseny, miközben a diákok élénk érdeklődést mutattak a gimnáziumban a 
robotika szakkör iránt. Azóta a környéken is egyre több iskolában kezdtek Lego 
robotokkal foglalkozni, és 
v e r s e n y e k e n  i s 
megmérettetik magukat. A 
r o b o t i k a  h a s z n o s 
elsősorban azoknak, akik 
é r d e k l ő d n e k  a 
programozás és a mérnöki 
t u d o m á n y o k  i r á n t .  A 
robotikával foglalkozó 
diákok számára lehetőség 
n y í l i k  l o g i k u s 
g o n d o l k o d á s m ó d j u k , 
kreativitásuk és technikai 
érzékük fejlesztésére.

Illés Kósik Andrea

Ifjú művészek 
pódiuma 2014 

Az „Ifjú művészek  pódiuma 
2 0 1 4 “  e l n e v e z é s ű 
v á n d o r k i á l l í t á s  I X . 
évfolyamának megvalósítása az 
idén januárban vette kezdetét a 
N ó g r á d - G ö m ö r - K i s h o n t 
r é g i ó b a n .  A  v e r s e n y 
megvalósítását a Művészeti 
Iskolák Regionális Tantárgy 
Bizottsága kezdeményezte. A legutóbbi vándorkiállítást Losoncon az apátfalvai 
Művészeti Magániskola szervezte meg. Ezen a kiállításon elismerésben 
részesítették a füleki Művészeti Alapiskola ifjú képzőművészeit: Dorka 
Pádárovát, Erika Czakovát és Hámori Viktóriát. 
Az „Ifjú művészek pódiuma 2014“ zenei fesztiválja a losonci B.S.Timrava 
Színházban zajlott ez év március 27-én. A Művészeti Alapiskolát az iskola 
Kvintett csoportja képviselte sikerrel. (Vezetőjük Bozó Alexander). Az iskola 
Harmonika csoportja is nagy sikert aratott. (Vezetőjük Kobela Róbert). 
A Poltáron megrendezett április 11-i újabb fordulón a kamara-együttesek és 
zenekarok mutatkoztak be. Ifjú zenészeink az alábbi eredményeket érték el:  A IV. 
kategóriában a legjobban előadott művekért járó díjban és ezüst sávos 
minősítésben részesült: Farkas Balázs, Martin Hámor, Brusznyai Erik 
(felkészítőjük Alexander Bozó). A III. kategóriában ezüst sávos minősítést 
szerzett: Koronczi Annamária, Karolína K. Barnová, Branislav Lipták 
(felkészítőjük Fehér Péter). A III. kategóriában bronz sávos minősítést ért el: Lea 

Šimonidesová, Vivien Körmendi, Noémi 
Nagyová (felkészítőjük Balog Adrián).

Gyermek „Oszkár -díj“
 

2014.április 15-én rendezték meg a 
pozsonyi Szlovák Nemzeti Színházban  
Dušan Čaplovič oktatásügyi miniszter 
védnöksége alatt az Ifjú Animátorok 
Fesztiválját. Az V. kategóriában  „Oszkár“ 
je lölést  kapot t  a  füleki  Művészet i 
Alapiskola diákjainak ELDORÁDO című 
animációs filmje. (Köszönet jár Jana 
Bialovának és Fero Mráznak pedagógiai 
munkájukért). Az iskola diákjai által 
készített film ugyan nem lett „Oszkár-díjas”, 
de a szakmai zsűri elismerő oklevelében 
részesült.

XVI. KODÁLY NAPOK - folytatás
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