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XXII. kispályás I
labdarúgó-bajnokság *

a Polgármesteri Kupáért

A XXII. kispályás fiitballtomát a Polgármes
teri Kupáért június 20-án, szombaton rendez
ték meg a fuleki FTC sportpályáján. A főszer
vezők, tehát a városi képviselő-testület mellett 
működő Oktatásügyi, I^úsági és Sportbizott
ság tagjai úgy döntöttek, hogy az idei tornát 
érdekesebbé és színesebbé teszik. Három tor
nát rendeztek, magas részvételi aránnyal. A 
vándorserlegért vívott versenybe 9 csapat je
lentkezett be, nemcsak Fülekről, hanem Lo
soncról, sőt, a magyarországi Bátonytere- 
nyéről is. Az első helyen a címvédő FTC (az 
FTC volt játékosai), a másodikon a Balex 
csapata végzett. A harmadik helyen a PURT 
(PURT -  Roma Szervezet) tagjai végeztek a 
FRIENDS csapata (a városi rendőrség tagjai és 
a rendőrség barátai) előtt. A legjobb játékos és 
a legjobb kapus címet ismét a tavalyi győzte
sek szerezték meg, Ondrej Václavík, az FTC 
„A“ edzője és Visnyai Attila, az FTC elnöke.
A hagyományos bajnokság mellett az FTC 
sportpályáján az általános iskolások is a 
Polgármesteri Kupáért versenyeztek. A tornát 
az Iskola Utcai Alapiskola igazgatója, s egy
ben a bizottság tagja, Ujpál Stefan irányította. 
A négy alapiskola csapatai közül épp az ő 
diákjai harcolták ki az első helyet. A dobogó 
második helyét a szlovák tannyelvű Papréti 
Alapiskola foglalhatta el, a harmadik helyen a 
n. Koháry István Alapiskola végzett a Mocsá- 
ry Lajos Alapiskola előtt. A legjobb góllövő 
Iboš Dominik, a legjobb kapus pedig Illés 
Adam lettek, mindketten az Iskola Utcai 
Alapiskola diákjai.
A harmadik tornát a teke kedvelői számára 
rendezték. A z FTC-elnöki Kupa címért foljrt a

A résztvevő csapatok felsorakozása 
a mérkőzések előtt

harc. A versenybe kéttagú csapatok jelentkez
hettek, amatőr és alkalmi tekézők is. A 12 ver
senypár közül az egyik csapatot a város veze
tősége alkotta, a polgármester és helyettese. A 
győztes páros a papréti Mojzeš Ondrej és Bozó 
Marian lett. Utánuk Mojzeš František és Esz
tergomi Júlis végeztek, akik a fuleki szakkö
zépiskola színeiben indultak, a 3. helyen pedig 
a Selfinvest csapata lett, melynek tagjai idő
sebb és i^abb Szako Ladislav voltak.
A szervezők a gyerekek számára kísérőprogra
mokkal készültek -  volt légvár, lovaglás, triat- 
lon bemutató, a résztvevők számára frissítő (3 
nagy katlan gulyás), vattacukor és sok más ér
dekesség.
„Úgy gondolom, hogy ez a bajnokság igazán 
szép tömegrendezvény, mellyel meg tudjuk 
mutatni, hogy a sport támogatása a városban 
nem csak az igazolt játékosokról és klubokról 
szól -  nyilatkozta Agócs Attila polgármester. -  
Aj ö vőben is folyta^' uk a hagyományt, bár a ren- 
dezvénjít közelebb szeretnénk hozni a város- 
központhoz, hogy az iskolák mellett és a lakó
telepeken működő többi sportpályát, tomater- 
met is egészségünk megőrzésére és a közös 
időtöltésre fordítsuk. Már most örömmel vá
rom a következő városi sportnapot.”

Cíferová Iveta

Ggermebwp Füleken
A luvenes Szabadidőközpont, a Füleki Vármúzeum és a 
Városi Művelődési Központ május 30-án a Szabadság té
ren rendezte meg a városi gyermeknapot. Fülek városának, 
a helyi vállalkozók és cégek támogatásának, valamint a 
polgári társulások és társszervezők (47. sz. Koháry István 
Cserkészcsapat, Pro Gaudio PT, Banya Klub, Közösségi 
Központ) segítségének köszönhetően a gyermekeket sok 
meglepetés várta: volt légvár, trambulin, statikus bemutató 
a helyi rendőrkapitányság jóvoltából, ügyességi versenyek 
értékes díjakért, lufiosztás, arcfestés, mágneskészítés, sőt 

hagyományos tócsnikóstolás is. A kultúrműsor keretén belül felléptek a Štúr és Daxner utcai 
óvodások. Őket követte Gábriel atya és gyermekkórusa. Utánuk a Harry Teater mutatkozott be 
Besztercebányáról, amely az Aranyhaj című előadását adta elő szlovák nyelven. A fuleki 
alapiskolák közül a n. Koháry István Alapiskola, az Iskola Utcai Alapiskola, a Mocsáry Lajos 
Alapiskola és a Művészeti Alapiskola diákjai mutatkoztak be. Színes műsoraik után a Jánošík 
Néptáncegyüttes lépett a színpadra. Utolsóként a szécsényi Paraniisi Társulat szórakoztatta a 
közönséget magyarnyelvű előadásával. A nap csúcspontja a Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
bemutatója volt. Egy égő papírházikó eloltásán kívül tűzoltóhab fújásával kedveskedtek a 
gyerekeknek, amely belepte a tér felét. A gyerekek kedvükre furödhettek és játszhattak berme, 
ami a nap tökéletes záróakkordjának bizonyult. ^  őkeLucia FVM

Európai Geopaifcok 
Hete

Geoparks

A Novohrad-Nógrád Geopark szervezetei az 
idén 7. alkalommal rendezték meg az Európai 
Geoparkok Hetét, mely május 22-23-án Nagy- 
romhányban, ANovohrad-Nógrád Geoaparkon 
át” tanösvény hivatalos megnyitásával, ill. a 
nagyromhányi „Lipovianka/Romhányka“ kilá
tó átadásával vette kezdetét. Vanyarcon május 
23-án lovasturisztikai fejlesztéseket átadó ün
nepségre került sor. A Novohrad-Nógrád Geo
park geológiai értékeiről május 28-án, Füleken 
Gaál Lajos, rimaszombati barlangász, geológus, 
június 5-én, Eresztvényben Prakfalvy Péter, a 
Bükki Nemzeti Park geológusa tartott előadást. 
A fuleki óvodások a Nógrádi Turisztikai és In
formációs Központ udvarán a geopark értékei
vel ismerkedtek meg, megtekintve a Füleki 
Vármúzeum paleontológiai kiállítását is. A 
„Legkedvesebb virágom“ c. képzőművészeti

Alapiskolások a Nógrádi Turisztikai 
Információs Központban

versenyre közel 100 alkotás érkezett, melyeket 
Mráz František, a Füleki Művészeti Alapiskola 
igazgatója és Jacsmenyík József, füleki festő
művész értékelték ki. A versenjft Dorková Éva 
(luvenes Szabadidőközpont, Fülek) nyerte meg 
Balázsová Tímea (Papréti Alapiskola, Fülek) és 
Berky Tamás (Alapiskola, Síd) előtt. Az alapis
kolák alsó tagozatos tanulóinak műveltségi 
vetélkedőjét a füleki Iskola Utcai Alapiskola 
csapata nyerte meg a füleki Mocsáry Lajos 
Alapiskola és a II. Koháry István Alapiskola 
csapata előtt. Az alapiskolák felső tagozatos 
tanulói részére megrendezett „Ősi világ határok 
nélkül“ c. műveltségi vetélkedőt a füleki II. 
Koháry István Alapiskola nyerte meg nagyon 
szoros eredménnyel az Almágyi Alapiskola 
csapata és a füleki Iskola Utcai Alapiskola 
csapata előtt.
ARagyolc melletti abroncsosi üdülőközpontban 
május 29. és 31. között a fotky.sme.sk portál 
amatőr fényképészei találkoztak, akik gépeikkel 
a környékbeli természeti és geológiai értékhe
lyeket járták be.
A vezetett gyalogtúrák résztvevői május 30-án a 
Kazári Laskafesztivál keretében a kazári riolit- 
tufa eróziót, a Badland-et, május 31-én Balázs 
Csaba vezetésével az Ajnácskő-Tilics-Pogány- 
vár-Sőreg útvonal természeti és geológiai kép
ződményeit, június 7-énFarkas István vezetésé
vel részben „A Novohrad-Nógrád Geoparkon 
át” tanösvényen haladva a Kalonda-Rátka-Fü- 
lekútvonalatjártákbe. p„„tigánJózsef,NNG



(40) CITY MONITOR
már Füleken is

Június l-jétől a CITY MONITOR webes és 
mobiltelefon-alkalmazásnak köszönhetően 
már Füleken is biztosított, hogy az önkor
mányzat számára könnyen hozzáférhetők 
legyenek a polgárok észrevételei. Szlovákia 
több városában hónapok óta használják ezt az 
alkalmazást, és az első tapasztalatok pozití
vak. Az alkalmazás ingyenes, elég letölteni az 
okostelefonba, vagy számítógépen bejelent
kezni. A polgárok gyorsan és tömören küld
hetik el általa városiüí vezetésének és a hatás
körébe tartozó szervezeteknek a problémák 
megoldására vonatkozó konkrét észrevéte
leiket, bejelenthetik a város területén észlelt 
közműhibákat, az út- és utcaburkolat, a közvi
lágítás és a városi hangosbemondó meghibá

sodásait, esetleg a megrongált közúti jelzőtáb
lákat, információt küldhetnek az illegáhs sze
métlerakatok, veszélyes terepek, a huzamosan 
egy helyben álló üzemképtelen járművek, sza
bálytalan parkolás, stb. felől. Az alkalmazás 
lehetőséget nyújt a bejelentők részére, hogy 
fényképeket is csatoljanak bejelentésükhöz, 
pontosítva ezáltal a helyszínt, illetve figye
lemmel kísérhessék a probléma megoldását. A 
bejelentéseket rendszeresen figyelik, és továb
bítják az illetékes szervekhez.
Amint azt Agócs Attila polgármester nyilat
kozta, a szolgáltatás felhasználása javítja a 
polgárokkal való kapcsolattartást, elősegíti az 
interaktív kommunikációt és az égetően sür
gős, ugyanakkor gyorsan megoldható ügyek 
azormali kezelését. Nem lehet mindent azormal 
és száz százalékosan megoldani, de mindennek 
az alapj a, hogy tudjunk a problémákról.

Cíferová Iveta, Kerekes László

A bejelentések állapota: 

Megoldásra vár: 6 
Megoldás alatt: 2 
Megoldva: 11

A rendszer elindítása 
óta 19 bejelentést kap

tunk. A legtöbb panasz a 
megrongálódott útburkolat 

és a fűnyírás miatt érkezett.

QR kód az alkalmazás letöltéséhez:

lOS ANDROID

Közösségi központ 
Füleken

2015 áprilisában közösségi központ nyílt Füle
ken. Fő céljai közé tartoznak: a helyi közösség 
tevékenységeinek támogatása a szociális 
készségek fejlesztése által; a szociálpatológiai 
jelenségek megelőzése; tanácsadás a közösség 
és a kliens szükségletei szerint; oktatói és sza-

Tánctanítás gyerekek részére

Kutyatulaj donosok, 
figyelem!
Fülek városa ezúton értesíti a lakosságot, 
hogy a júniusi hónap folyamán 10 darab, 
speciálisan kutyaürülék elhelyezésére 
szolgáló szemétládát helyezett ki a város 
több pontján. A nyári időszakban a gyere
kek és felnőttek több időt töltenek a 
közterületeken, és némely kutyatulaj
donos felelőtlen viselkedése ezt kellemet
lenné teheti. Fülek városa ezúton figyel
mezteti azokat a lakosokat, akik szabad
téren sétáltátják kutyáikat, hogy a törvény 
értelmében kötelesek a kutyáik után 
zacskókba összeszedni az ürüléket és azt a 
szemétládába helyezni. Azok számára, 
akik bérházakban laknak és kutyával 
rendelkeznek, a zacskók ingyenesen 
igényelhetők a városi hivatal 13. számú 
irodájában. A fent említett törvény meg
szegése pénzbüntetést von maga után.

VH

badidős tevékenységek szervezése. Az oktatói 
tevékenységben elsődleges az óvodáskorú 
gyermekek felkészítése, a szabadidős tevé
kenység pedig főleg különböző sportte
vékenységekre és szakkörökre összpontosít. 
Elsőrendű ügyfelei elsősorban a gyermekek és 
az i^úság. Ennek ellenére minden szülő és 
gyermek számára nyitva áll a Füleki Közös
ségi Központ ajtaja, és helyet ad az értelmes, 
hatékony és tartalmas szabadidős tevékeny
ségnek. A Közösségi Központ a Városi Műve
lődési Központ épületének második emeletén 
található. 5 alkalmazottja van, akik a szabadi
dős tevékenységeket irányítják, valamint szo- 
ciáUs tanácsadást is nyújtanak. Működésének 
rövid ideje alatt a Füleki Közösségi Központ 
már 170 ügyféllel épített ki kapcsolatokat, akik 
a következő szabadidős tevékenységeken 
vesznekrészt:
• Óvodáskorúak klubja (Főleg azoknak a 
gyermekeknek ajánlott, akik valamilyen okból 
nem járnak óvodába. Célja, hogy rendszeres te

vékenységek -  az általános iskola elkezdésé
hez szükséges készségek, ismeretek, szokások 
elsajátítása -  által felkészítse az általános isko
lára azokat az ingerszegény környezetből szár
mazó gyerekeket, akik különböző okokból 
nemj árhatnak hagyományos óvodába.)
• Nők és kismamák klubja (szülői készségek 
fejlesztése, beszélgetés, stb.)
• Korrepetálás, felkészítés a tanítási órára, 
mentorálás, tutorálás
• Szabadidős tevékenységek (a délutáni ó- 
rákban): tánc (modem tánc, roma néptánc), 
ének, sport (asztalitenisz, labdarúgás, fitnesz, 
testépítés), a gitározás alapjai (zenekar-alapí
tás)
2015. május 30-án a Közösségi Központ a vá
rossal, a luvenes Szabadidőközponttal és más 
partnerekkel egyetemben közreműködött a fü
leki gyermeknapon, ahol a gyermekek külön
böző papírvirágokat készíthettek, illetve arc
festésen is részt vehettek.

Sajko František, FKK

A Utolsó felszólítás a 
0  végrehajtási eljárás 

kezdeményezése előtt
Fülek városa felhívja valameimyi adó- és 
illetékfizető figyelmét, akik még nem 
egyenlítették ki a várossal szembeni 
anyagi kötelezettségüket, hogy azt legké
sőbb 2015. július 31 -ig tegyék meg, mert 
ezen határidő után az adógondnok az adó
sokkal szemben bírósági végrehajtást kez
deményez.
A követelések pontos nagyságáról a fize
tést elmulasztók meggyőződhetnek a vá
rosi hivatal vagyonkezelő, adó- és ille
tékosztályán.
Valamennyi adófajta és illeték befizeté
sére az adósoknak lehetőségük van min
den munkanapon a városi hivatalban, 
vagy banki átutalással az adógondnok 
számlájára. y j j

Tisztelt Olvasók!
Lehetőséget kínálunk Önöknek hir
detések közzétételére újságunk ha
sábjain. Havonta jelenünk meg, 
ezért havi lefutási idővel számolja
nak. Érdeklődés esetén reklámjaikat 
és hirdetéseiket legkésőbb a hónap
20. napjáig kéijük eljuttatni a szer
kesztőséghez írásban, e-mailben il
letve személyesen (a címeket az 
impresszumban találják).

Árlista:
1/32 oldal (46x32mm) 8 ,-€
1/16 oldal (46x64mm) 15,-€
1/8 oldal(92x64mm) 26 ,-€
1/4 oldal(128x92mm) 50,-6
1/2 oldal(128xl84mm) 90,-€

Havilapunkat megtalálj ák a 
www.filakovo.sk honlapon, már a 
hónap utolsó napján, a jobb oldali 
linkek között -  Füleki Hírlap (a 
szlovák verzió a honlap szlovák 
változatán tekinthető meg).

A Szerkesztőség

http://www.filakovo.sk


„Én csak nyitott vagyok az újdonságokra. »

Füleki születésű, a helyi gimnáziumban érettsé
gizett, tanulmányait a pozsonyi Komensky Egye
tem matematika-fizika szakán folytatta, jelenleg 
a fiileki szlovák tannyelvű Papréti Alapiskola 
igazgatónője. Pedagógusi munkáját szíwel-lé- 
lekkel végzi, elmondása szerint más hivatást el 
sem tudnaképzelni magának. 2013-ban a Peda
gógusnap alkalmából a Jan Amos Komensky 
emlékérmet nyerte el, tavaly Fülek Város Pol
gármesterének Dijával tüntették ki. Wágnerová 
Ildikóval beszélgettünk.
Eltöltött már jó pár évet a pedagógusi pályán. 
Mi késztette arra, hogy épp a tanári hivatást 
válassza? Mikor döntött így, netán családja 
irányította e pálya felé?
Lehet, hogy furcsán hangzik, de már kiskorom
ban eldöntöttem, hogy a tanári pályára lépek. 
Nem sokkal az első iskolanapom előtt hazaér
tem és kijelentettem: „Tanárnő leszek”. Attól a 
pillanattól kezdve ezzel a gondolattal éltem, 
igaz, még nem tudtam a pedagógia melyik 
irányába indulok el. Az általános iskolában kez
dett érdekelni a matematika, járási matematikai 
diákolimpiákat nyertem, a gimnáziumban pedig 
a kerületi fizikai diákolimpián vettem részt, és 
valószínűleg ezért döntöttem a matematika-fi- 
zika párosítás mellett. Példaképeim természe
tesen általános iskolai és gimnáziimii tanáraim 
voltak. Családom támogatott döntésemben, bár 
majdnem minden családtagom az egészségügy
ben dolgozott, dolgozik.
Milyen volt tanítani egy újonnan alapított is
kolában, kevés diákkal, kisebb pedagógusi kö
zösségben? Pozitívumnak tekintette, felfede
zetien területet látott benne?
1993-ban, még az egyetem befejezése előtt, 
mint minden egyetemista, elkezdtem munkát 
keresni. Ellátogattam az Iskola Utcai Alapisko
lába, hogy véletlenül nincs-e heljfük számomra. 
Tudatták velem, hogy nekik ugyan nincs szabad 
helyük, de a Papréten új iskola nyílik -  akkor 
még kétnyelvű, egy igazgatósággal - , azt taná
csolták, ott próbáljak szerencsét. Felvételt nyer-

Április végén mazsorettjeink továbbjutot
tak a modem tánc járási fordulójából ,A 
tánc napja 2015“ (Deň tanca 2015) ke
rületi versenybe, melyet májusban 
rendeztek meg Garamszentkereszten. A 
lányok itt is bizonyították tehetségüket, 
mivel 380 táncos és 48 tánccsoport ver
senyében 2 ezüst- és 2 aranysávot szerez
tek. Továbbjutottak a „Senci szivárvány 
2015“ (Senecká dúha 2015) országos 
döntőjébe, ahol a 6. és 7. helyen végeztek.

lUVENES

tem, kaptam osztályt, és hogy meglegyen a kellő 
óraszámom, a magyar osztályokban is tanítot
tam. Eleinte tartottam tőle, hogyan fogadnak 
majd a kollégák, hiszen az egykori alapiskolai 
tanárannmal tanítottam együtt. Ok viszont meg- 
értőek voltak, és bármikor szívesen segítettek, 
ha szükségem voh rá. Később én lettem az 
igazgatóhelyettes, majd az igazgató, de úgy gon
dolom, és remélem, hogy kapcsolatunk a mai 
napig baráti, és amikor szükségem van rá, to
vábbra is segítenek.

Ki volt a tanári példaképe, „mestere”, vagy 
voltak saját elképzelései, amelyeket utána 
fokozatosan teljesített?
Ahogy gondolkodom, a szorzótáblát nagyapám 
tanította meg nekem. Annak ellenére, hogy 
kőbányában dolgozott, volt berme valamiféle 
pedagógusi hajlam, amelyre még most, halála 
után is, szívesen emlékezem. Véleményem sze
rint tanárnak születni kell, a tudást el lehet saj átí- 
tani, de a gyerekek iránti szeretetet és a mód
szert, hogyan tanítsuk őket, nem oktatják egy 
iskolában sem. Tehát a saját utamon mentem, és 
remélem, sikerül rajta elégedetten végigmen
nem azzal a tudattal, hogy valaki számára hasz
nos volt a munkám, és szívesen emlékszik majd 
rám. A legjobbsin annak örülök, mikor volt 
diáig aink visszatémek az iskolába megosztani 
velünk sikereiket, és elmondják, mennjáre jól 
érezték magukat nálunk. El is tettem egy levelet, 
melyben egyik volt diákom az osztályomból azt

írta, hogy én voltam a legj óbb tanára. Ezek a dol
gok ösztönzik az embert a további munkájában. 
A diákok száma az évek során változott, egy
szer fölfelé, egyszer lefelé tendált. Ön úgy nyi
latkozott, hogy családias iskola szeretnének 
lenni. Miért?
Jelenleg iskolánkban 155 diák tanul 10 osztály
ban, 16 tanári és 12 nem pedagógusi alkahnazot- 
tunk van. Jövőre valamivel több gyermekre szá
mítunk. Azért nevezem családias iskolának, 
mert igyekszünk a kölcsönös bizalmon és segít
ségen alapuló kapcsolatokat kialakítani diákok, 
tanárok és szülők között. Arra tanítjuk diáig ain- 
kat, hogy az iskolát valóban második otthonuk
nak érezzék, hogy bizalommal fordulhassanak 
tanáraikhoz, akár gondjaikkal, akár örömükkel, 
élményeikkel a magánéletükből. Tulajdonkép
pen iskolánkban mindenkiről és mindenről 
tudunk mindent.
Az intézmény idén ünnepli alapításának 20. 
évfordulóját. Az iskolaügyi pályázatoknak és 
újításoknak köszönhetően, főleg az utolsó 
években, sok modern technikai eszközzel gaz
dagodott az iskola. Milyen újdonságoknak 
örül a legjobban, milyen céljai vannak még? 
Az utóbbi években az iskola valóban komoly 
változásokon ment keresztül. Az osztályok és a 
napközik interaktív táblákkal lettek gazdagab
bak, modem oktatási eszközöket és software- 
eket vásároltunk, számítógépes tantermünk tab- 
letekkel gyarapodott. Tanáraink továbbképzé
seken vettek részt, amelyek remélem, segítettek 
nekik, hogy elsajátítsák a modem és a gyerekek 
számára is izgalmas oktatás módszertanát. Véle
ményem szerint az iskolaügy mindig mozgás
ban van, nemcsak a törvények változnak, hanem 
a tantervek is, ugyanúgy, ahogy a gyerekek és a 
szülők is, akik szintén hozzátartoznak az iskolá
hoz, ezért úgy gondolom, hogy mi sem stagnál
hatunk. Azt mondják rólam, hogy maximalista 
vagyok, de én csak nyitott vagyok az újdonsá
gokra, szeretek mindig előbbre és feljebb jutni, 
tehát iskolánknak biztosan vannak még új abb és 
magasabb célkitűzései, melyekből mindenkinek 
előnye származik, aki minket választ.

Cíferová Iveta

MŰVfezen AUÍPIéKOLA -  RAJZ $ZAKIRÄNy
A Füleki Művészeti Alapiskola fiatal rajz szakos diákjai idén többféle versenyen vettek részt,
tételesen legalább néhány díj azott;
►  A  FANTÁZIA BIRODALMA (Ríša fantázie) országos verseny III. évfolyama, Losonc: 2. DÍJ -  

Kaszová Karina, 3. DÍJ -  Alabán Csaba, ELISMERŐ OKLEVELEK -  Pavella Filip, Mitter 
Bruno, Bencsiková Sabrina, Kmáčová Sofia, Kómárová Veronika, Péter Tamara, Gáspárová 
Antónia

►  ÚJÉVI LAPOK (Novoročenlpí) 2015, országos verseny. Rimaszombat: 3. HELYEZETT -  
Kaszová Karina, ELISMERŐ OKLEVELEK -  Ardamica Júlia, Szamošová Bibiana, Trčanová 
Lenka

►  C s e n d é l e t  (Zátišie) -  országos fényképészverseny I. évfolyama, Rimaszombat: ELISMERŐ 
OKLEVÉL- Szamošová Bibiana

►  A r a n y c s a p ó  (Zlatá klapka) 2015 -  országos multimediális és audiovizuális alkotások 
versenyének III. évfolyama, Pozsony: MÉDIM.IS NEVELÉSÉRT DÍJ -  Bialová Jana, Mráz 
František

►  F e s t e t t  m ű v é s z e t i a l a p is k o l a  (MalWaná ZUŠka) -  A művészeti alapiskolák diákjainak 
országos vCTsenye, XI. évfolyam: KÜLÖNDÍJ a téma multidiszciplináris megközelítéséért; 
ARANYSÁV -  Pádárová Emília és Dorka, Šuvertová Laura, Molnárová Viktória, Tyralová 
Bianka, Kaszová Karina, Tóth Johanna és Csonka Dániel.

►  Sz a b ó  G y u l a  G r a f ik a i V e r s e n y s z e m l e  L o s o n c o n  (Szabóov grafický Lučenec) -  
XVIII. Országos seregszemle és IX. Nemzetközi képzőművészeti verseny: Ardamica Júlia -  az 
I. kategória2. DÍJaaBox: „BUUMMM...“ c. grafikájáért.

►  B a r á t o m , a  l o v a c s k a  (Môj priateľ koník) -  IV. országos verseny: 3. HELY -  Farkašová 
Sofia, ELISMERŐ OKLEVELEK- Farkašová Sabina és Tóth Johanna.

A rajz szakos diákok felkészítő tanárai: Mgr. art. Bialová Jana és Mgr. František Mráz. Minden
díjazott diáknak gratulálunk. Elismerés és köszönet illeti őket a város és a Füleki Művészeti
Alapiskolasikeresképviseletéért. MűvészetiAlapiskola



Családi nap a II. Koháry 
István Alapiskolában

Idén június 13-án került megrendezésre isko
lánkon a „Családi nap”. E rendhagyó, szóra
koztató családi hétvége immár ötödik alkalom
mal vonzotta iskolánkra Fülek városának 
apraját-nagyját. Iskolánk nevelőtestülete és 
egyéb alkalmazottai, mint minden évben, ezút-

A medencében hűsölő gyereksereg

tál is színes, sokrétű foglalkozásokkal várták az 
érdeklődőket, kicsiket és nagyokat egyaránt. A 
jelenlévők betekinthettek egy valódi roham
mentő autó felszerelésébe, és repülőgépmodel- 
lek kiállítását is megcsodálhatták. Immár 
hagyományos módon többféle egyéb foglalko
zás várta -  értékes díjak fejében -  az érdeklő
dőket: volt akadálj^álya, asztalitenisz, íjászat, 
légpuskalövészet, lovaglás, zumba, kerékpár- 
verseny, tanár-szülő labdarúgótoma. A legki
sebbek körhinta, aquazorbing, arcfestés, ho
mokozó, ugrálóvár, ügyességi játékok és kéz
műves foglalkozások közül választhattak. A 
hangulatról a Folk LC gondoskodott zenei re- 
pertoáijával, amely a néptáncbemutató és 
-foglalkozás ideje alatt a talpalávalót húzta. A 
változatosság kedvéért idén a Családi nap kere
tén belül került megrendezésre az immár ha
gyományosnak számító, néhány évtizedes 
múltra visszatekintő „Esztrád” is, iskolánk di
ákjainak kultúrműsor-bemutatója, ahol a jelen
lévők kicsik és nagyok színvonalasabbnál 
színvonalasabb színpadi produkcióit kísérhet
ték figyelemmel. Aprogramsorozat végére egy 
különlegesség is maradt, az ún. „habparty”, 
amely rendkívül nagy sikert aratott a gyerekek 
körében. Persze azért a felnőttek sem maradtak 
ki ajóból: az egész napos programsorozat ideje 
alatt nem hiányozhattak a frissítő étel-ital stan
dok sem, ahol az iskola alkalmazottai üdítőital
lal, csapolt sörrel, disznótoros ételekkel, fagy
lalttal várták az éhezőket és a szomjazókat. A 
nap végére maradt végül a célba dobó verseny, 
fodíjként egy ajándék mobiltelefonnal, vala
mint a tomboladíj-sorsolás, melynek során egy 
gumicsónak és egy tablet talált gazdára.

Dányi László, II. Koháry I. AI

Szilvásváradoyi a II. Koháry 
István Alapiskola tanulói
Napsütésben, nagy éneklésekkel és rengeteg látvá
nyos túrával telt el a n. Koháry István Alapiskola 
idei erdei tábora. Ebben az évben az alsó tagozatos 
gyerekek számára szervezett természetiskolára -  
rendhagyó módon -  Magyarország területén került 
sor. A kiszemelt helyszín a megannyi szépséggel, 
nevezetességgel rendelkező Szilvásvárad telepü
lése lett. Május 11-15. között rekordszámú, össze
sen 77 fős diáksereg hódította meg a Bükk lábánál 
található községet és kömyékét. A Szalajka-völgy 
számos csodálatos látnivalóval lepett meg bennto- 
ket. Utaztunk erdei kisvasúton, megnéztük az Ős
ember-barlangot, ahol a legrégebbi leletek 44 000 
évvel ezelőttiek voltak, megpihentünk a Gloriette- 
tisztáson, Magyarország egyik legszebb magashe
gyi völgyének pihenőhelyén. Megcsodáltuk a Fá
tyol-vízesést, lefényképezkedtünk a Káp>átok 
Őrével, játszottunk és tanultunk a Szabadtéri Erdei 
Múzeumban. Láttunk sebes és szivárványos piszt
rángot, muflont, őzikét, dámszarvast, valamint 
megnézhettük a 2004-ben nemzeti kinccsé nyilvá

nított lipicai ménest is. A több mint 2 km hosszú 
millenniumi tanösvényen felmásztunk a 20 méter 
magas Kilátóba, ahonnan tiszta időben akár a Tátra 
hegycsúcsai is láthatóak. Láttuk még a falu köze
pén álló monumentális klasszicista épületet, amely 
Európa legnagyobb református kerektemploma, 
illetve bej ártuk a Történelmi Panoptikumot is, ahol 
a hét vezér és Magyarország megkoronázott kirá
lyai voltak kiállítva. Egészségesen elfáradva, ren
geteg élménnyel tértünk haza úgy, hogy utolsó nap 
még Eger látványosságait is megnéztük.

Vankó Attila, II. Koháry I. AI

A Tanügyi Hivatal felhívása
Fülek Város köteles nyilvántartást vezetni az 
iskolaköteles gyermekek felől és arról, hogy 
melyik iskolát látoga^ák. Mivel több. Füleken 
állandó lakhelyre bejelentett család állandó 
jelleggel vagy átmenetileg Szlovákia más helyén 
tartózkodik, vagy külföldön él, kérjük a 
nagyszülőket vagy további rokonokat, hogy 
telj esítsék helyettäc törvényes kötelességüket, és 
jelentsék be tartózkodási helyüket (személyesen 
a Városi Hivatalban, 1. em. 107. sz. ajtó, mobil: 
0905 611332, e-mail: peter.feher@filakovo.sk).

riEľlZETKOZI inFORDRTIKR- E5 ROBOT^EREEny R GlľinRZIURBRn
A fiileki IN-NOVA polgári társulás irmnár har
madszor szervezte meg a Füleki Gimnázium
ban idén április végén a RoboSum Open Sumo 
Lego nyílt robotversenyt, illetve egyfajta piló
taprojektként a nulladik RobotOlimpiát. A jó 
hangulatú rendezvény célja; lehetőséget bizto
sítani a tehetséges és a mémöki tudományok, 
valamint a programozás iránt fokozottan ér
deklődő diákok számára, hogy tudásukat, krea
tivitásukat megmutassák egy izgalmasan szó
rakoztató verseny keretein belül.
ARoboSum, ahogy a neve is mutatja, a robotok 
olyan versenye, ahol egy kör alakú szumó küz
dőtérről kell a robotoknak kiszorítaniuk egy
mást. A Robotolimpia eredetileg öt verseny
számból áll, melyek közül az idei nulladik 
olimpián még csak három szerepelt: súlyhúzás, 
célba dobás és szumó. Mind a RoboSum, mind 
a RobotOlimpia legfontosabb szabályai közé 
tartozik, hogy csakis eredeti LEGO alkatré
szekből összeállított robotok indulhatnak a 
versenyben. Egy mérkőzés alatt nem lehet meg
változtatni a robot szerkezetét vagy programo
zását, a robotnak teljesen autonómnak kell 
lennie.
A versenyekbe hazai és magyarországi iskolák 
kétfős csoportjai jelentkezhetnek be. Az idén 
11 csapat regisztrált Kecskemét, Rimaszombat, 
Losonc és Fülek több magyar, illetve szlovák ta
nítási nyelvű iskoláj ából. A RoboSum verseny
ben az első díjat a Füleki Ginmázium nyolcosz
tályos tagozatának tanulói (Bodor Levente,

Molnár Nikolasz) kapták, míg a négyosztályos 
tagozat diákjai (Pál Márk, Botos Péter) a har
madik díj at vihették haza.
Idén jubilált az INFOPROG 2015, a kárpát
medencei magyar középiskolák informatikai 
versenye -  huszadik éve rendezték meg ezt a ní
vós, tudást, felkészültséget és nem kis kreativi
tást igénylő versenyt a Füleki Gimnáziumban. 
Sok jó szakember, sok lelkes tanár munkájának 
köszönhető, hogy idén is sor kerülhetett rá ápri
lis 23 -  24-én. Igen, sokan tettek azért, hogy 
biztosítsák a verseny gördülékeny lefolyását, 
mégis nyilvánvaló, hogy amint a Földet Atlasz, 
úgy az INFOPROG-ot Tomolya Róbert tanár úr 
tar^ a a vállain. (Remélhetőleg, még jó sokáig.) 
A hagyományhoz hűen ebben az évben is sike
reket könyvelhetett el a mi iskolánk, hiszen csa
patunk, Bial Bence és Bial Balázs összetétel
ben megnyerte a programozási kategória szlo
vákiai 1. helyét, és az open, azaz a kárpát-me
dencei nemzetközi összesítés 1. helyezését is. 
A felhasználói kategória szlovákiai 1. helye
zetne szintén iskolánk csapata lett, György Má
tyás és Kasko Dávid személyében. S melyik is
kola állhatott a képzeletbeli dobogó legmaga
sabb fokára az iskolák szlovákiai és kárpát-me- 
dencei versenyében egyaránt? Természetesen 
szintén a miénk!
Remélem, a következő tanév is bővelkedni fog 
kihívásokban, hiszen „teher alatt nő a pálma”.

lüés Kósik Andrea -  György Mátyás, 
Füleki Gimnázium

A népdal a magyar ember lelkének legtisztább ki
fejezése. Olyan érzéseket közvetít, amilyeneket 
semmilyen más eszközzel nem tudnánk tolmá- 
csohii. Eleink a népdalokban mondták el minden 
bújukat, bánatukat, énekelték ki örömüket, boldog-

Ezt a hitvallást valljuk mi is iskolánkon mintegy 15 
éve, s ha számot kellene adni az eddig elhangzott 
népdalokról, akkor büszkén mondhatjuk, hogy ez 
alatt a 15 év alatt 900 gyermek majd 2000 dalt 
hagyott iskolánk falai között.
Az idén június 6-án került megrendezésre a XV. 
Hallottad-e hírét... elnevezésű regionális nép- 
dalverseny, melynek főszervezője a Pro Schola

Nostra Polgári Társulás és a Mocsáry Laj os Alapis
kola voltak. A Gáláns Énekegyüttes és a karancs- 
lapujtői furulyások rövid műsora után iskolánk 
igazgatója, Simko István olvasta fel ünnepi kö
szöntőjét, majd Benko Tünde üdvözölte a zsűri tag- 
j ait és a versenyzőket, pedagógusokat.
A versenyt rendhagyó módon népdal-illusztrációk- 
ból álló kiállítássEd tarkítottuk, melyen több, mint 
50 alkotás kapott helyet. A díjnyertes rajzokat 
Jacsmenyík József füleki festőművész értékelte. 
Rendezvényünkre 18 iskola 75 diákja nevezett be, 
akik arany-, ezüst-, és bronzpacsirta díjban része
sülhettek. A füleki iskolák tanulói közül aranysá
vos minősítést kapott: Agócs Boglárka, Mihalovics

Zsófia, Varga Vivien (I. kategória) és Gáspár An
géla (III. kategória).
Szeretnénk, ha rendezvényünk a résztvevők szá
mára a versenyzés és megmérettetés mellett szá
mos olyan élményt is nyújtana, melyek fokozzák a 
népdal iránt kialakult szeretetüket, valamint előse
gítik eddig megszerzett tudásuk bővítését. Köszö
net mindazoknak, akik éveken keresztül megtiszte
lik versenyünket, segítik és támogatjákmunkáiíkat. 
Hogy népdalaink a kisebbségi lét minden nehézsé
ge ellenére máig fennmaradtak, az annak köszön
hető, hogy mélyek a gyökerei. Fiataljaink között 
sokan vannak, akik tovább őrzik -  és remélhetőleg 
majd tovább is adják -  népdalkincsünk legszebb 
gyöngyszemeit.

Varga Lia, Mocsáry AI

mailto:peter.feher@filakovo.sk


Fotó: Micsuda András ROCK MAJÁLIS FÜLlüKEN
A fü lek i várudvarban m ájus 23-án a 
kedvezőtlen időjárás ellenére is több százan 
ellátogattak a III. Rock majálisra, amely a 
városi művelődési központ szervezésében 
került megrendezésre. A füleki Fűnk Rock 
Bánd és a Musí Byť bandák, valamint a 
besztercebányai Broken Rain és a budapesti 
Rock Bánd zenekarok bemutatkozása után a 
legnagyobb sikert kétségkívül a Mobilmánia 
aratta, amely egyre népszerűbb a fiatal 
rockerek körében. A zenekar Fénypokol 
című albumát a szakma az év legjobb lemezei

közé sorolta. A Mobilmánia „nagy örege”, 
Vikidéi Gyula ugyan nem minden koncerten 
tud részt venni, de Füleken ő is elemi erővel 
énekelt. A füleki közönség megismerhette a 
zenekar új énekesét, Stulát, akit sokan 
Vikidál utódjának tartanak. A legendás 
muzsikusok: Zefi és Bajnok a közel kétórás 
koncerten valóban gondoskodtak arról, hogy 
tényleg „őrület legyen ez a Mánia“. Akik 
élj öttek a rock máj álisra, nem bánták meg.

M ázik István, VMK

Országos sikerek
A Zsibongó Kisszínpad Dunaszerdahelyen Arany János: A 
walesi bárdok című versének dramatizált változatával gyé
mántsávos minősítést szerzett, azaz a Duna IVlenti Tavasz 
fődíjasa lett. A Szlovákiai Gyermek Néptáncegyüttesek Orszá
gos Versenyén Likavkán a Kis Rakonca Néptáncegyüttes egyet
len magyar résztvevőként nemcsak aranysávos minősítésben 
részesült, hanem elnyerte a szakmai zsűri fődíját is. Róluk és 
egyéb sikeres csoportjainkról még olvashatnak lapunk későbbi 
számaiban.

Helyreigazítás
A  Füleki Hírlap áprilisi számában a „Füleki lány lett Fülek 
Szépe” című cikkbe hiba csúszott. A gálaest sztárvendé
géről tévesen azt közöltük, hogy ipolysági. Am ondat erre vo
natkozó része helyesen így hangzik: „A gálaest sztárven
dége a vágsellyei Peter Srámek volt.” Az érintettől és 
olvasóinktól ezúton is elnézést kérünk.
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Mozart, Csajkovszkij és Bartók művei is felcsendültek a M elódia Női Kar 
által rendezett kórustalálkozón 2015. június 13-án a füleki római 
katolikus templomban. Az eddigi hagyománnyal szakítva az idén -  egy 
kivétellel -  olyan fellépőket hívtak Fülekre, akiket eddig még nem 
hallhatott a helyi közönség. A m eghívott énekkarok között volt a 
püspökhatvani Pro M usica Kórus és az ipolysági M usica A urea 
Vegyeskar, kiknek műsorát a salgótaijáni M atuz Csilla orgona- és 
Barabásné Morvái Tímea oboaművész játéka, valamint Makainé Simon 
Katalm szólóéneke színesítette. A hetedik alkalommal megrendezett 
„Nemzetközi melódiák szárnyain” kísérőrendezvénye a M elódia Női Kar 
eddigi eredményeit és tevékenységét bemutató kiállítás volt a Városi 
Művelődési Központban, ahol az érdeklődők megtekinthették a csoport 
okleveleit, plakáljait, beleolvashattak az ötévente kiadott füzeteikbe és 
krónikájukba, fotóik által pedig bepillanthattak a csoport életébe. A 
hangverseny a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala, valamint Fülek 
Város támogatásával valósulhatott meg.

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2015 júliusában
július 05. Marc Camoletti: Négy férfi gatyában
18:00 óra -  zenés vígjáték két felvonásban

a budapesti Bulvárszínház előadásában 
Helyszín: VMK, 
belépő elővételben: 7,- €, a helyszínen: 8,-€ 
Szervező: Városi Művelődési Központ Fülek

aug. 07-ig „Kőfaragók - Kővirágok” c. kiállítás
Helyszín: Városi Honismereti Múzeunn -  Galéria 
Szervező: Füleki Vármúzeum 

szept. 13-ig „Jövőnk a múltunkban'' c. kiállítás 
Helyszín: Bebek-torony 
Szervező: Füleki Vármúzeum

mailto:mesto@filakovo.sk
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Az FTC tekézői az országos tekebajnokságon
Április 25-26-án rendezték 

’ meg a szlovákiai országos te
kebajnokságot diák és férfi kate

góriában, amelyen a fíileki FTC is részt vett. 
A résztvevők a megyei bajnokságok ered
ményes versenyzőiből kerültek ki: diák ka
tegóriában Gallo Erik és Bojtos Peter, a 
férfiak versenyében pedig i§. Knapp Gejza 
és Murin Dušan voltak a továbbjutók.

Az országos tekebajnokság szenior kategóriájának 
dobogósai (Jobbról Simon Alexander -  FTC)

A szlovákiai országos tekebajnokság diák 
kategóriáj át Galántán rendezték meg, ahol a 
páros versenyben a fiúk második helyezést 
értek el, s egyben bejutottak a bajnokság 
döntőjébe. A lendületben lévő Gallo Erik
hez (a második helyről jutott tovább) a baj
nokság második felében hűtlen lett a szeren
cse, de így is a nagyon szép 5. helyen vég
zett. Bojtoš Péter a döntőben a 12. helyet 
foglalhatta el.
A férfi kategóriában versenyzők a pozsonyi 
Inter Bratislava tekepályán mutathatták

meg tudásukat. Murin Dušan a legjobb 36 
közül a 20. helyen végzett (ez a második 
nem továbbjutó hely). Knapp Gejza pedig a 
12. helyről került a legjobb 18 közé. Knapp 
Gejza a verseny második napján hasonló 
eredményt ért el, így az értékes 13. helyen 
végzett.
2015. május 2-án versenyzett a női szenior 
kategória a pozsonyi Pasienky tekepályán -  
Pastoráková Janka 13. és Bábelová Lenka
21. helyezést érte el.
Az FTC tekepályáján a szlovák tekebajnok
ság szenior kategóriáját rendezték meg 
2015. május 2-án, ahol a 32 részvevő között 
két esélyesünk is volt: Tőre Karol és Šimon 
Alexander. A döntőt Mgr. Visnyai Attila, a 
bajnokság igazgatója, Flachbart Ladislav, a 
Szlovák Tekeszövetség képviselője, vala
mint Nagy Róbert vezetőbíró nyitották 
meg. A bajnokság népes közönség előtt 
zajlott, és csak a kora esti órákban ért véget. 
A lelkes szurkolóknak köszönhetően az 
FTC tekepályája ezen a napon ismét élettel 
telt meg.
Végül említsük meg a legjobbakat: 1. he
lyezett -  Malgot Peter, Tatran Bratislava, 2. 
helyezett -  Ruttkay Miroslav, TJ Lokomo
tíva Vrútky, 3. helyezett- Šimon Alexander, 
FTC Fiľakovo (és 12. helyezett -  Tőre 
Karol FTC Fiľakovo).

Flachbart Ladislav, FTC

Ketszeres szlovák 
bajnokunk van

A közelmúltban megrendezett szlo
vák sakkbajnokságon Kapičáková Lucka, az 
FTC játékosa a D8-as kategóriában nagy fö
lénnyel végzett az első helyen. Versenyzőnk a 
bajnokság folyamán minden játszm áját 
megnyerte. Kiváló formáját igazolta a szlovák 
rapid sakk (rövidített idő egy játszmára) 
bajnokságban elért eredménye is, eJiol szintén 
100%-os teljesítményt ért el. Ezeknek a 
sikereknek köszönhetően kijutott a Csehor
szágban megrendezésre kerülő augusztusi 
európai uniós bajnokságra, valamint a no
vemberi Görögországban megrendezésre 
kerülő világbajnokságra. A gyors fejlődést e- 
dzője, Laurencsík Sándor lelkiismeretes mun
kájának, valamint szülei hathatós támogatá
sának is köszönheti. ír, . „  ,Klein Peter, FTC
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Vegye igénybe szolgáltatásainkat 
a Maxinnunnon

0907 256 204

Biskupická 4 
Fiľakovo 986 01
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