
 A Füleki Művészeti Alapiskola Fülek Város 
megbízásából képzőművészeti versenyt hirdet 

Fülek város 770. évfordulója alkalmából
„MINDEN, AMIT FÜLEKBEN 

SZERETEK“
– a város múltja és jelene –

címmel.

A versenybe a helyi óvodák és alapiskolák 
diákjai kapcsolódhatnak be.

Tárgy: A verseny címe számos témát kínál, me-
lyeket a diákok művészileg feldolgozhatnak: 
minden, amit szeretek magam körül. A téma 
meghatározása elegendő teret biztosít a különfé-
le ötletek megvalósítására, a képzelet vagy a va-
lóságban megélt történetek bemutatására.
A verseny célja: A verseny fő célja egyrészt a di-
ákok fejlesztése a képzőművészeti formák lehe-
tőségeinek és felhasználásának tartalommal tör-
ténő összekapcsolása terén, másrészt a városhoz 
fűződő érzelmi kötődésük erősítése. A megmé-

rettetés egyúttal teret biztosít a bemutatkozásra 
mind a diákoknak, mind a városunkban működő 
oktatási intézményeknek.
Forma: A versenybe egyének nevezését várjuk, 
csoportos munkákat nem fogadunk el. Minden 
versenyző csak egy munkával mutatkozhat be. 
Ajánlott forma: A3-as, maximum A2-es formá-
tum. Technika: festmény, rajz, kollázs vagy ezek 
kombinációja. 
A munka hátoldalának a következő adatokat kell 
tartalmaznia: a diák/versenyző neve; az iskola 
megnevezése; a tanár neve; kategória/osztály; a 
versenyző diák elérhetősége (cím, tel. szám)

A következő kategóriákban lehet nevezni:
1. óvodások, illetve iskolakötelezettség előtti 
 korosztály
2.  az alapiskolák 1.-4. évfolyamának diákjai

Kérjük, a munkákat legkésőbb 2016.10.14-ig 
küldjék el az alábbi címre: ZUŠ Fiľakovo, 
Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo.

A verseny eredményeit az iskola honlapján 
www.zusfilakovo.sk tesszük közzé, legkésőbb a 
győztes alkotásokból rendezendő kiállítás meg-
nyitójának napján. A munkákat nem szolgáltat-
juk vissza, azonban a kiállítás végeztével átve-
hetők lesznek az iskola titkárságán.

Sikeresen zárult a Fülek 770. évfordulójára 
meghirdetett logópályázat. Az évfordulóra fel-
állított bizottság 2016. május 4-én tartotta ülé-
sét, amelyen a bizottság tagjainak szavazatai 
és az internetes szavazás eredményei alapján 
megszületett a döntés.
A bizottság külön is díjazta az internetes sza-
vazás győztesét, aki 50 € jutalomban részesül. 
Ezen kívül a 155 lájkot begyűjtött győztes 3 
szavazatnak megfelelő ponttal indult azon a 
szavazáson, ahol a 10 tagú bizottság adta le 
voksait. 
Az abszolút győztes végül 7 szavazattal nyer-
te meg a versenykiírást. Az ő jutalma a 100 €-s 
anyagi díjazáson túl a győzelem eszmei érté-
ke: a város 770. évfordulója kapcsán az év vé-
géig minden városi intézmény az általa terve-
zett logót használja majd propagációs célok-
ra: megjelenik kulturális rendezvényeken, a-
jándéktárgyakon, a levelezésben, különböző 
kiadványokon és egyéb felületeken.
A végső sorrendben az első három helyezés a 
következőképpen alakult:

1. Csúz Erika (1-es számú pályamunka)
2. Csúz Erika (2-es számú pályamunka)
3. Andrej Štetka

A győztes logó alkotója indoklást is fűzött pá-
lyamunkájához. Csúz Erika a következőkép-
pen fedi fel az alkotáshoz ihletet adó forráso-
kat: A VÁR FÉNYKÉPEI szolgáltak pálya-
munkám fő motívumául, kihasználva a vár 
körvonalainak ábrázolását, kontrasztban a fe-
hér háttérrel.  A várat tartom városunk fő is-
mertető jegyének. IV. BÉLA PECSÉTJÉNEK 
FELIRATA. A pecsét peremén található feli-
rat betűtípusait használtam fel a logó szöve-
ges részének elkészítéséhez. A betűk felhasz-
nálásával igyekeztem az 1246-tól eltelt 770 é-
vet hitelesebben ábrázolni. Ezzel ellentétben 
egyszerű, sima vonalakat használtam, a mo-
dern minimalizmus hangulatát idézve.
A legtöbb internetes szavazatot kapott logó:

1. Andrej Štetka – 155
2. Máté Hégli – 142
3. Ágnes György – 87

A logópályázat győztes logója, Csúz Erika pá-
lyamunkája:

2016. május 21-én a Füleki Vármúzeum immár 
kilencedszer kapcsolódott be a Múzeumok és 
Galériák Éjszakája című össz-európai rendez-
vénybe. Az érdeklődők idén sem maradtak csa-
lódottak. A Füleki Várba több mint 1100, a Vá-
rosi Honismereti Múzeumba pedig majdnem 
500 érdeklődő látogatott el. A rendezvény a Vá-
rosi Honismereti Múzeumban kezdődött, ahol 
a Vármúzeum igazgatónője, Titton Viktória és 
Pécsi Ágnes művészetterapeuta, képzőművész 
nyitották meg Balázs Alfréd festőművész ki-
állítását. A múzeum a késő esti órákig nyitva tar-
tott. Az érdeklődőket az állandó és az ideig-
lenes kiállításon kívül archív filmek vetítése is 
várta az udvaron, ahol megnézhették a vá-
rosban zajló eseményekről készült korabeli fel-
vételeket. A filmek, újraélesztve a régi idők em-
lékeit, az idősebb generáció képviselőit szó-
lították meg leginkább. Az egyik résztvevő így 
nyilatkozott: „Miközben néztem a filmet, meg-
láttam magam és az osztálytársaimat az 1969-
es gimnáziumi ballagásunkon. Nem gondol-
tam, hogy még egyszer átélhetem azt a pillana-
tot. Köszönöm az élményt, egy pillanatra úgy 
éreztem, ismét 19 éves vagyok.“ A füleki vár-

ban 19:00 órakor kezdődött a program, ahol a 
látogatók körében nagy tetszést arattak az aján-
dékba kapott világító karkötők. A Bebek-
toronyban két ideiglenes kiállítás nyílott, ezek 
közül a „Görögország az idők kezdetén” című 
tárlat Ján Hertlík, gyűjtő és utazó figyelemre 
méltó gyűjteményének köszönhetően az égei 
világ elfeledett, több ezer éves civilizációját 
mutatja be. A „Tegnap a mában” című kiállítá-
son látható modern alkotások a Losonc–Kálnói 
Nemzetközi Kerámia Szimpózium résztvevői 
által készített történelmi témájú plasztikák, me-
lyek a Nógrádi Múzeum és Galéria gyűjtemé-
nyéből származnak. A megnyitó után görög spe-
cialitások kóstolója következett, ahol a látoga-
tók baklavát, görög sajtot, olajbogyót, illetve 
az Ouzot is megkóstolhatták. A középső várban 
zajló kulturális program keretén belül a Myd-
ros görög zenekar, az Iliosz táncegyüttes bemu-
tatója és a Tambores Formáció dob show-ja szó-
rakoztatta a nézőket. A kitartókat 22:00 órától a 
Mr. Psycho & The Dark Angels zenekar kon-
certje várta, ismert rockabilly dallamokkal 
zárva a rendezvényt.

Szőke Lucia, FVM
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Zenével telik meg július első szombatján 
a városi park. A „Muzsikál az erdő” több-
éves hagyományokkal rendelkező mátrai 
rendezvény, mely az idén átnyúlik a hatá-
ron, és július 2-i nyitónapjának helyszíne 
Fülek lesz. A városi park lombkoronái 
alatt népzenei koncertet ad a Dűvő együt-
tes Salgótarjánból, dalra fakad a helyi Me-
lódia Női Kar, fellép a Heľpan szlovák 
folklórcsoport a Felső-Garam mentéről, 
de itt lesznek a budapesti Liszt Ferenc Ze-
neakadémia szimfonikusai és a népszerű 
televíziós tehetségkutató virtuózai is.
A Muzsikál az Erdő Alapítvány 2005 óta 
szervezi meg minden évben a többnapos, 
több helyszínen zajló rendezvényt. Az 
összművészeti rendezvénysorozat felö-
leli a művészetek rétegeit, a természet, a 
környezet megóvásának fontosságát, a 
fenntartható életforma jelentőségét, s en-
nek megfelelően jelennek meg benne a 
jellegzetes programelemek: a komoly- és 
népzenei koncertek, előadások, szakve-
zetéses erdei séták, gyermekprogramok, 
helyi ételek és termékek bemutatója – 
hogy csak néhányat említsünk. A „Mu-
zsikál az erdő” egyfajta missziót is foly-
tat, hogy minél szélesebb rétegekkel is-
mertesse meg a klasszikus és népzene ér-
tékeit, a környezettudatos, erdőt szerető 
gondolatokat. A programok a család min-
den tagjához szólnak, minden korosztály 
megtalálja az őt érdeklő lehetőséget. A ki-
lencnapos rendezvény magyarországi 
helyszínein többek között fellép a Cim-
baliband, Pál István Szalonna és Bandá-
ja, a Muzsikás Együttes és Palya Bea. Fü-
leket a Jánošík Néptáncegyüttes és a Mo-
tolla Kézműves Műhely képviseli a határ 
másik oldalán.
A füleki helyszínen is gazdag program 
várja az ide látogatókat. Az említett ko-
moly- és népzenei koncerteken túl lesz 
kézműves műhely a Motollával, kisebb 
vásár – helyi termékek bemutatójával, he-
lyi ételek – tócsni és sztrapkács – kóstoló-
ja a Banyaklub jóvoltából, helytörténeti 
előadás Agócs Attila polgármester úrral a 
770 éves Fülekről, szakvezetéses erdei sé-
ta Balázs Csaba ökológussal, valamint 
bábszínházi előadás a kicsiknek és sok 
más érdekesség. A rendezvény hazai 
szervezői Fülek Város és a Városi Műve-
lődési Központ, valamint a Füleki Vár-
múzeum, a Közhasznú Szolgáltatások és 
a Novohrad–Nógrád Geopark.

Illés Kósik Andrea,
a VMK igazgatónője

Meseszínház, ügyességi játékok, kézműves 
foglalkozások, sportjátékok, arcfestés és 
sok más érdekesség vár a kicsikre a Városi 
Gyermeknapon június 4-én, Füleken. A vá-
rosi parkban délelőtt 10 órától húsz állomá-
son próbálhatják ki ügyességüket a gyere-
kek a helyi alapiskolák és óvodák, a Közös-
ségi Központ, valamint a füleki cserkész-
csapat és a Helen Doron Nyelviskola jóvol-
tából. A déli órákban rendőrségi és katonai 
bemutatókkal kedveskednek a szervezők 
az érdeklődő gyerekeknek, akik így köze-
lebbről is megtekinthetik a rendőrségi 
fegyvereket, kipróbálhatják a rendőrautót, 
valamint találkozhatnak a légierő katonái-
val. A színpadon kettőkor kezdődik a Mese-
kocsi Színház Nyárindító fergeteg című mű-
sora. A vidám, zenés, interaktív előadásban 
bohóc, bűvész, és bábmesés varázsolja el a 
gyerekeket dalokkal, bűvésztrükkökkel, já-
tékokkal – mindezt megannyi mozgással és 
nevetéssel fűszerezve. A zárókoncert előtt 
tűzoltóbemutatóra invitálják a kicsiket a 

helyi tűzoltóegyesület önkéntesei: a 
tűzoltóautó és -felszerelés megtekintésén 
túl valódi tűzoltásnak is szemtanúi lehet-
nek, a kifejezetten számukra fújandó tűzol-

tóhabba pedig aktívan is belevethetik ma-
gukat. Az egész napos program kísérőren-
dezvényei közül a legapróbbak és szüleik 
részt vehetnek a Csemadok Ringató foglal-
kozásán, a kicsit nagyobbakra íjászat vár a 
Füleki Farkasokkal, valamint kézzel hajtott 
körhinta, ugrálóvár, aquazorbing és sok 
más attrakció. A parkban árusok is helyet 
kapnak, akik gyermekjátékokat, lufikat il-
letve cukorvattát – a szülők és kísérők ré-
szére frissítőt – kínálnak majd. A rendez-
vény záróprogramja a fél négykor kezdődő 
gyerekkoncert lesz Szafari címmel, a Lolo 
és Piškót zenekar előadásában. A Városi 
Gyermeknap szervezői a Városi Művelő-
dési Központ, a Füleki Vármúzeum, a Köz-
hasznú Szolgáltatások, a Füleki Közösségi 
Központ, valamint valamennyi helyi alap-
iskola és óvoda, a 47. sz. II. Koháry István 
Cserkészcsapat, a Matica slovenská és a 
Csemadok helyi szervezete, valamint a Fü-
leki Önkéntes Tűzoltók Egyesülete. A ren-
dezvény támogatói: Dometic Slovakia 
s.r.o., KARTEX – VL., s.r.o., OK TREND 
s.r.o., MK TRADE s.r.o., Fagylalt – 
Ferenczová Andrea.

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

Mesekocsi Színház: Nyárindító fergeteg

Idén is lesz habparti az önkéntes tűzoltók
jóvoltából (Fotó: Illés Kósik Andrea)

Tavaly még pilótaprojektként indult, de látha-
tóan sikerült hagyományos rendezvénnyé vál-
nia a RobotOlimpának csakúgy, mint az idén 
már negyedik alkalommal megrendezett Robo-
Sum Open Sumo Lego nyílt robotversenynek 
is. A füleki IN-NOVA polgári társulás szervezé-
sében az említett rendezvényeken idén is április 
végén mérhették össze tudásukat, kreativitásu-
kat a programozás iránt érdeklődő diákok.
A RoboSum, 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 a tavalyi nulladik 
olimpián még csak három szerepelt, az idén vi-
szont már négyre emelkedett a számuk: súlyhú-
zás, célba dobás, szumó és labirintus. Mind a 
RoboSum, mind a RobotOlimpia legfontosabb 
szabályai közé tartozik, hogy csakis eredeti 
LEGO alkatrészekből összeállított robotok 
indulhatnak a versenyben. Egy mérkőzés alatt 
nem lehet megváltoztatni a robot szerkezetét 
vagy programozását, a robotnak teljesen auto-
nómnak kell lennie.
„A RobotOlimpia megszervezésével egy to-
vábbjutásos rendszert valósítunk meg” – árulta 
el Kerekes László. Füleken van a szlovákiai, 
Hajdúböszörményben pedig a nemzetközi dön-
tő. „Oláh Tibor hajdúböszörményi kollégával e-
gyüttműködve szeretnénk egy Közép-európai 
Robotolimpiát rendezni. Egyelőre két ország 
részvételével indultunk, de bízunk benne, hogy 
mihamarabb sikerül bekapcsolnunk Romániát 
és Ausztriát is. A döntőt minden évben más-más 

országban rendeznénk“ – számolt be a további 
tervekről az IN-NOVA elnöke.
A versenyekbe hazai és magyarországi iskolák 
két fős csoportjai jelentkezhettek be. Az idén 10 
csapat regisztrált Kecskemét, Rimaszombat, 
Buzita, Kassa, Galánta és Fülek alap-, illetve kö-
zépiskoláiból. A RoboSum versenyben a Füleki 
Gimnázium nyolcosztályos tagozatának tanu-
lói (Molnár Nikolasz és Mag Kristóf) szerezték 
meg a 3. helyet. A RobotOlimpia 3. helyezettjei 
szintén füleki kisgimisek – Gáspár András és 
Szókovács Sándor – lettek.

Illés Kósik Andrea, IN-NOVA

A Füleki Gimnázium az e-Talentum nonprofit 
szervezet, az Infotér Egyesület és a Rákóczi Szö-
vetség támogatásával 2016. április 20-22-én 
már huszonegyedik alkalommal rendezte meg 
Füleken a szlovákiai magyar középiskolák 
országos informatikai versenyét és a kárpát-
medencei magyar középiskolák versenyét, az 
INFOPROG 2016-t.
Az idei döntőben a levelező fordulók alapján 15 
középiskola 60 diákja vett részt Magyarország, 
Románia, Szerbia és Szlovákia magyar tannyel-
vű iskoláiból. A középiskola 1.-2. évfolyama a B 
kategóriában, a 3.-4. évfolyama az A kategóriá-
ban versenyzett programozói és felhasználói ka-
tegóriában. A résztvevő iskolák csapatai általá-
nos számítástechnikai ismeretekből is vetélked-
tek egymással, másnap pedig a multimédiás pre-
zentációk megvédése és kiértékelése követke-
zett. A résztvevő tanárok számára a versennyel 
párhuzamosan már hagyományosan szakmai to-
vábbképzés zajlott, a diákok pedig a verseny ré-
szeként rejtvény- és kódfejtő játékban vehettek 
részt, amely óriási sikert arat immár sok éve. 
Idén a Füleki Gimnázium diákjainak sikerült 
megfejtenie a kincskereső játékot. Estére a szer-
vezők könnyedebb programot kínáltak, hogy 
mindenkinek legyen ideje energiát gyűjteni a 
másnapi megmérettetéshez – a diákoknak Haj-
nóczy Soma világhírű bűvész tartott bemutatót. 
A verseny utolsó napján a diákok és a felkészítő 
tanárok Salgótarjánban konferencián vettek 
részt, melynek témája: Hogyan legyünk a Wall 
Street farkasai. A konferencia záró részében ke-
rült sor a verseny ünnepélyes eredményhir-
detésére. A szlovákiai országos verseny felhasz-
nálói A kategóriájában a Füleki Gimnázium 
diákja, György Mátyás szerezte meg a 2. helyet. 
A programozási B kategóriában Both Tamás és 
Lukács Péter 2. illetve 3. helyezést értek el, s u-
gyanez a helyezés illette meg őket az open kate-
góriában, azaz a nemzetközi mezőnyben is. A Fü-
leki Gimnázium nyerte meg az iskolák ver-
senyét országos és nemzetközi szinten is, de a ve-
télkedő képzeletbeli dobogójának legmagasabb 
fokára is a fülekiek állhattak. A támogatóknak 
köszönhetően a nyertesek nagyon értékes díja-
kat vihettek haza. A legjobb versenyzők SAP ösz-
töndíjban részesültek, az iskolák tárgynyeremé-
nyekkel és szoftverlicencekkel lettek gazdagab-
bak.

Dr. Tomolya Róbert, Füleki Gimnázium

Felsőbb évfolyamokba is veszünk fel diákokat (az alsó évfolyamok elvégzésének igazolása esetén).
Amennyiben a tanuló nem tud részt venni a felvételin a kiírt időpontokban, kérjük a szülőket, lépjenek kap-
csolatba az igazgatósággal és érdeklődjenek a későbbi, június folyamán esedékes beiratkozás lehetőségéről. 
További infók www.zusfilakovo.sk, 047 / 43 819 26, vagy személyesen az ISKOLÁBAN!

MŰVÉSZETI ALAPISKOLA, Kertész utca (Záhradnícka) 2a, 986 01 Fülek – Fiľakovo

2016. június 21-én,
13,00–17,00 óra között.

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!
A MŰVÉSZETI ALAPISKOLA a 

2016/2017-es tanévben a következő szakokat 
nyitja meg:

ZENE TANSZAK
 - zongora  - keyboard
 - hegedű - harmonika
 - gitár - fúvós hangszerek
 - ének - újraindul a felnőttképzés

ÚJDONSÁGOK:

- elektromos gitár!!!
- ütős hangszerek!!! 

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK

 - rajz  
 - grafika 
 - modellezés
 - festészet
 - dekoráció 

ÚJDONSÁGOK!!!

TÁNC TANSZAK 

Előkészítő tanulmányok (6 éves kortól):
 - táncelőkészítő (heti 2 óra)
Alapfokú tanulmányok – I. fok:
 - primér művészeti oktatás 
 - táncelőkészítő és táncgyakorlat (heti 3 óra)

Tanulmányaik során a tanulók a táncelőkészí-
tésen túl különféle technikákat sajátítanak el:
 - klasszikus tánc (balett) - néptánc
 - kreatív tánc    
 + hip-hop, disco, show dance,
     modern tánc stb.
 + rövidebb és hosszabb koreográfiák

IRODALMI-DRAMATIKUS TANSZAK

Előkészítő tanulmányok (6 éves kortól)
 - előkészítő dramatikus oktatás (heti 1 óra)
Alapfokú tanulmányok – I. fok:
 - primér művészeti oktatás 
 - dramatikus előkészítő,
    előadásmód (heti 3 óra)
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A második legfiatalabb iskolaigazgató Fülek leg-
régebbi alapiskoláján. Az Iskola Utcai Alapis-
kola idén ünnepli alapításának 60-ik évforduló-
ját. A fenntartójának – Fülek Városnak – és a ve-
zetőségnek, az utóbbi években elnyert pályáza-
toknak köszönhetően, sikerült felújítani az isko-
la valamennyi helyiségét és felszerelni modern, 
új taneszközökkel. Ujpál Štefan ebben az iskolá-
ban immár 21 éve tanárként, két éve igazgató-
ként ténykedik. Interjúnkban megtudhatják, ho-
gyan emlékszik vissza tanári pályájának kezde-
teire, tanulmányaira, az iskolapadot koptató 
gyermeki lélek meglátásaira.
A témához kapcsolódva szinte kötelező meg-
kérdeznünk, miért éppen a tanári pályát vá-
lasztottad. Volt valamilyen példaképed a csa-
ládban és erről álmodtál már gyermekkorod 
óta, vagy később jött az elhatározás, mikor 
még a katedra másik oldalán álltál?
A választás nem családi indíttatású, nem szár-
mazom tanári környezetből. Gyerekkoromban 
sok minden szerettem volna lenni, csak nem ta-
nár. Nagyszerű szüleim vannak, akik mindig mö-
göttem álltak és mindenben támogattak. Nekik 
köszönhetően érdeklődési körömből, amely i-
gen gazdag volt, több mindennel foglalkozhat-
tam. Lehet, hogy éppen ezért volt számomra ab-
ban az időszakban nehezebb kiválasztani a jö-
vendőbeli hivatásom. A füleki gimnázium utol-
só osztályában azonban döntenem kellett, mi-
lyen pályát választok. Nem voltam biztos elha-
tározásomban, de a tanári pályát választottam. 
Ma már tudom, hogy jó döntés volt. A gyerekek 
tüneményes teremtmények. A munka velük – i-
gaz, hogy – nehéz, ugyanakkor gyönyörű is. 
Hogyan emlékszel a diákévidre? Mely taná-
rok vagy tantárgyak befolyásoltak a döntés-
ben, hogy pedagógus legyen belőled?
A diák- és tanulóéveimről nagyon szép emléke-
im vannak. Összehasonlítva mai életemmel, e-
zek az évek gondtalan időknek tűnnek. Olyan di-
ák voltam, mint bárki más, és ehhez természete-
sen hozzátartoztak a huncutságok is. A diáké-
vekben nem hiányzott belőlem a lázadó, és ben-
nem is égett a vágy, hogy megváltoztassam a vi-
lágot. Olyan tekintetben szerencsés voltam, 
hogy mindig kitűnő pedagógusok oktattak, úgy 
az alapiskolán, mint később, főiskolás korom-
ban. Hálás vagyok nekik mindazért, amire meg-
tanítottak – és nem csupán a tananyagra gondo-

lok. Nekik is köszönhető, hogy ma ezt a gyönyö-
rű foglalkozást művelhetem. Néhányukkal még 
ma is találkozom az iskolában. Remek együtt 
dolgozni valakivel, aki még diákként tanított és 
ma már nemcsak kollégákként, hanem barátok-
ként is találkozunk. Ezt nagyra értékelem. 
Gondoltál-e főiskolai tanulmányaid során o-
lyasmire, hogy én ezt nem fogom csinálni? Ta-
lán, mint minden embernek iskolai évei so-
rán, neked is voltak negatív élményeid. Ezek 
azonban szintén segítenek megtalálni a saját 
utunkat, megtalálni prioritásainkat, vagy el-
kerülni a csalódásokat. Hogy volt ez nálad? 
Mely tantárgyakat szeretted már kisdiák-
ként, és melyek voltak azok, amelyeket ké-
sőbb kedveltél meg?

Kisdiák koromban a tanító nénit és tanító bácsit 
szerettem. Az iskolában ők jelentettek számom-
ra mindent, és én minden tantárgyat vártam. Ké-
sőbb a kedvenc tantárgyaim közé tartoztak a geo-
gráfia, a biológia és a történelem. A rajzot ke-
vésbé kedveltem. 
Elégedett vagy a tanári szakoddal, vagy vol-
tak pillanatok, amikor sajnáltad, hogy ezt vá-
lasztottad?
Alsó tagozatos alapiskolai tanár a végzettségem. 
Ezt a szakot főleg a női nem képviselői választ-
ják, ezért először féltem, hogy fognak rám a kis 
nebulók reagálni. Minden jól sült el, és első 
perctől kezdve befogadtak maguk közé. Ezen kí-
vül segítettek tapasztaltabb kolléganőim is. 
Nagyszerű tanárok és emberek, és ezért nagyon 
hálás vagyok nekik. Van nagyon jó férfi példa-
képem is. Bystriansky tanító bácsi nemcsak ta-
nított, hanem nála végeztem a tanári szakmai 
gyakorlatot is. Kimagasló szakmai tudással és ki-

váló emberi tulajdonságokkal rendelkezik.
A tanári munkát, illetve az „igazgatást“ nem 
teszed egészen félre otthon sem, mivel a fele-
séged nevelőnőként szintén ebben az iskolá-
ban dolgozik. Ki tudjátok kapcsolni otthon az 
iskolai témákat, legalább rövid időre? Ho-
gyan szoktál pihenni? Jut időd olyan kedvte-
lésekre, melyek nem kapcsolatosak a pedagó-
giával?
A pedagógusi pálya olyan hivatás, amely a taní-
tás végét jelző csengő után is folytatódik. Az is-
kola, az előkészületek és más iskolai kötelezett-
ségek otthon kitöltik a szabadidőnk nagy részét. 
Legszívesebben a víkendházunkban pihenünk, 
amely szép hegyi környezetben helyezkedik el. 
Szabadidőnkben igyekszünk sportolni, szere-
tünk túrázni is. 
A nyilvánosság nagy része irigyli a tanároktól 
a sok szabadnapot és szünetet, azonban mi 
tudjuk, hogy ebből a szabadnapból közel 
sincs annyi, mint azt a közvélekedés hiszi. 
Hogy van ez nálad? Van időd elmenni egy 
hosszabb szabadságra? Hova szerettek leg-
jobban járni, illetve utazni a családoddal?
A szabadidőből valóban nincs sok, de nyaralás-
nak lennie kell. Előnyben részesítjük az aktív 
pihenést. Szeretünk sátorozni és különféle, akár 
külföldi hegységeket megismerni. Ugyanakkor 
nekünk az is elég, ha a környéken kimegyünk a 
természetbe, hiszen a világ legszebb hegyvidé-
kén élünk. 
A bevezetésben említettem az iskolátok (a-
mely voltaképpen az én iskolám is) kerek év-
fordulóját. Biztos mozgalmas időszak ez szá-
motokra, de egyben tele van gyönyörű pilla-
natokkal, emlékekkel, találkozásokkal és él-
ményekkel. Az esztrádműsor és az ünnepség 
előkészületei éppen beszélgetésünkkor zaj-
lottak. Előzetesen áruld el, mit vársz, illetve 
vártok a legjobban?
Valóban mozgalmas időszak ez számunkra. Fe-
lelősségteljesen felkészülni az esztrádműsorra, 
sok más kötelesség mellett, igényes feladat. 
Megszámlálhatatlan órányi gyakorlás és készü-
lődés. A diákjaink nagyon ügyesek, és ismerem 
a kollégaimat is, akik igazi profi csapatot alkot-
nak, tele ügyes emberekkel. Büszke vagyok a 
munkájukra. Már most biztos vagyok abban, 
hogy kitűnő lesz a műsor és feledhetetlen él-
mény lesz. Nemcsak a közös ünneplést várjuk, 
hanem a találkozást is egykori alkalmazottaink-
kal, akikkel együtt visszaidézzük a régi időket. 
Bizony lesz mire emlékezni.

Cíferová Iveta
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Fülek várost és a Közösségi Központot Kö-
kény Zoltán képviselte május 10-én (kedden), 
Garamszentkereszten a helyi vmk esztrád ter-
mében megrendezett modern és divattáncok 
össz-szlovákiai seregszemléjén. A Tánc Nap-
ja már hagyományos rendezvény, melyen a 
nem hivatásos tánccsoportok találkoznak e-
gész Szlovákiából. A seregszemlét az idén is a 
Garam Menti Művelődési Központ szervezte. 
A különböző korosztályok különböző táncka-
tegóriákban mérhették össze ügyességüket. 
Kökény Zoltán a Füleki Közösségi Közpon-
tot már megalakulása óta látogatja. Unoka-
testvérével, Kökény Nikolettával nemcsak sa-
ját maga, hanem a közösségi központban mű-
ködő tánccsoport számára is készít koreográ-
fiákat. Zolika sikeresen túljutott a verseny te-

rületi és megyei fordulóin, s bejutott az orszá-
gos döntőbe, ahol az ifjúsági kategóriában a-
ranysávos minősítést szerzett a kis „open” ko-
reográfiák kategóriájában. Szívből gratulá-
lunk neki, és további sikereket kívánunk a 
táncparketten. Végül köszönet illeti a szülő-
ket, valamint a támogatókat: a Mocsáry Lajos 
Alapiskolát és a város vezetését.

Svetová Veronika,
a Közösségi Központ munkatársa

Fülek önkormányzata az eddiginél hatéko-
nyabban kívánja kezelni a fizetési hátraléko-
kat. Bizonyos esetekben az illetékeket végre-
hajtó közreműködése nélkül, az adósok 
jövedelméből való közvetlen levonás útján 
hajtják be.
„Kidolgoztuk a Fülek Város által kirótt illeté-
kek behajtásának alapelveit, melyek biztosít-
ják az egyenlő bánásmódot, elősegítik a helyi a-
dók és illetékek hatékonyabb beszedését és 
csökkentik az adósok költségeit“ – mondta a vá-
rosi önkormányzat utolsó ülésén Mágyel And-
rea, a városi hivatal elöljárója. Véleménye sze-
rint az alapelvek átláthatóbbá teszik az adózást 
és az adóvégrehajtást.
„Úgy gondoljuk, ha az adóvégrehajtást mi ma-
gunk fogjuk végezni, felgyorsul az illetékek be-
hajtásának folyamata. Nagyon fontos tényező 
az is, hogy az adósok megspórolják a végrehaj-
tói hivatal magas költségeit.“
Agócs Attila polgármester szavai alapján az a-
dósok nagy részénél magasabbak voltak a vég-
rehajtással járó költségek, mint maga a hátra-
lék. „Az új rendszer óvja a városi kasszát és 
egyben szociális érzékenységgel is bír, mivel 
az adósokat is védi.“
A polgármester szerint a rendszer előkészítése 
érdekes számokat hozott felszínre. „Tudomást 
szereztünk arról, hogy 1500 polgárra a város so-
sem szabta ki az illetéket a kommunális hulla-
dék gyűjtéséért. Ez a szám a város lakosainak 
15 százaléka. Együtt kívánunk működni az e-
gyes lakótömbök tulajdonosi társaságaival és 
vezetőikkel, valamint megoldásokat keresünk, 
hogy a polgárokkal való egyenlő bánásmód ér-
dekében mindenkire kiszabjuk az illetékfi-
zetést.“
Hozzátette, hogy a nagy és bonyolult végrehaj-
tásokba nem fognak bele. „Az olyan ügyeket, 
amelyeknél szükséges az adós vagyonához 
nyúlni, továbbra is a végrehajtók kezébe 
adjuk“ – fejezte be a polgármester. 

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense
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A város első írásos emléke 770. évfordulójá-
nak jegyében zajló Városnapok és 26. Palóc 
Napok alkalmából 2016 augusztusában, a kép-
viselő-testület ünnepi ülésén a következő vá-
rosi díjak átadását tervezik: 
Fülek Tiszteletbeli Polgára (olyan szemé-
lyeknek ítélhető oda, akik jelentős mértékben 
járultak hozzá a város fejlődéséhez és gyara-
pításához, érdekeinek védelméhez és jó hírne-
vének terjesztéséhez idehaza és külföldön, 
vagy akik kimagasló alkotói teljesítményeik-
kel gazdagították az emberi civilizációt), 
Fülek Város Díja (olyan személyeknek ítél-
hető oda, akik kimagasló eredményeket értek 
el a tudomány, a technika, a művészet, az új-
ságírás és a társadalmi munka területén, vagy 
olyan személyeknek, akik kiemelkedően hoz-

zájárultak a város gazdasági és kulturális fej-
lődéséhez, népszerűsítették városunkat itthon 
és külföldön egyaránt, illetve olyan szemé-
lyeknek, akik életmentésben vagy a város és 
lakosai vagyonának védelmében szereztek 
érdemeket),
Fülek Város Polgármesterének Díja (a vá-
ros polgármestere ítéli oda a város azon polgá-
rainak, akik sikeresen és érdemlegesen tevé-
kenykedtek városunkért).
A szervezetek és a város polgárai javaslataikat 
és azok indoklását írásban adhatják le – postai 
úton a Városháza címére: Radničná 25, 986 01 
Fiľakovo, vagy személyesen a Városháza ik-
tatójában, 2016. június 15-ig. A javaslatok a-
lapján a képviselő-testület dönti el, ki kapja 
meg a fent említett első két díjat. A polgármes-
teri díj odaítéléséről a város polgármestere 
dönt.

A Füleki Daxner Utcai Óvoda 2016. április 27-
én a Nyílt napon lehetőséget kínált a szülőknek 
és a leendő óvodásoknak az óvodával való meg-
ismerkedésre, az óvodai életbe való bepillantás-
ra. A gyermekeket mesével, zenével, arcfestés-
sel, angol nyelvű bemutatóval gazdagított prog-
ram várta. Nagyon örültünk annak, hogy bemu-
tathattuk óvodánkat. Nálunk talán csak a kicsik 
örültek jobban, amikor kíváncsian szétnéztek az 
óvoda termeiben, főként amikor ki is próbálhat-
ták a sok színes óvodai játékszert. A felkínált 
lehetőségeket ki-ki kedve szerint vette igénybe, 

rövidebb-hosszabb ideig élvezve vendégszere-
tetünket. Az érdeklődő szülők megtekinthették 
óvodánk minden szegletét, kérdéseiket megvá-
laszolva az óvónők részletesen beszámoltak a 
beíratással és az óvodával kapcsolatos fontos 
tudnivalókról, hiszen fontosnak tartjuk meg-
könnyíteni a családi környezetből jövő gyerme-
kek beszoktatását és beilleszkedését az óvo-
dába. 
Visszavárunk mindenkit, és sok sikert kívánunk 
a jövendő óvodásoknak! Köszönjük a rendez-
vény minden résztvevőjének az együttműkö-
dést és támogatást.

Bc. Végh Éva, az óvoda igazgatóhelyettese

A Füleki Daxner Utcai Óvoda és a Pro Gaudio 
PT 2016. 05.13-án „Mozgással az egészségért” 
címmel sport délelőttöt tartott a Mocsáry Lajos 
AI tornatermében. Meghívásunkat elfogadták a 
környező községek – Nagydaróc, Csoma, Ra-
gyolc, Béna, Síd és Sávoly – óvodái, valamint a 
füleki Štúr utcai óvoda.
Az üdvözlő szavak után a gyermekek izgalom-

mal vették birtokukba a hatalmas tornatermet. 
Különböző sport- és ügyességi feladatok telje-
sítésében mérték össze erejüket, kitartásukat. 
Volt rollerezés, alagútmászás, bukfencezés, 
kengurulabdázás, kosárra dobás. A feladatok si-
keres teljesítése után a „Füleki Farkasok” íjász-
bemutatóval kedveskedtek. Minden csapat 
oklevelet, érmet és végül finom ebédet kapott a 
Daxner utcai óvodában.

Bc. Végh Éva, a Daxner u. óvoda 
igazgatóhelyettese

Oktatás
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A második legfiatalabb iskolaigazgató Fülek leg-
régebbi alapiskoláján. Az Iskola Utcai Alapis-
kola idén ünnepli alapításának 60-ik évforduló-
ját. A fenntartójának – Fülek Városnak – és a ve-
zetőségnek, az utóbbi években elnyert pályáza-
toknak köszönhetően, sikerült felújítani az isko-
la valamennyi helyiségét és felszerelni modern, 
új taneszközökkel. Ujpál Štefan ebben az iskolá-
ban immár 21 éve tanárként, két éve igazgató-
ként ténykedik. Interjúnkban megtudhatják, ho-
gyan emlékszik vissza tanári pályájának kezde-
teire, tanulmányaira, az iskolapadot koptató 
gyermeki lélek meglátásaira.
A témához kapcsolódva szinte kötelező meg-
kérdeznünk, miért éppen a tanári pályát vá-
lasztottad. Volt valamilyen példaképed a csa-
ládban és erről álmodtál már gyermekkorod 
óta, vagy később jött az elhatározás, mikor 
még a katedra másik oldalán álltál?
A választás nem családi indíttatású, nem szár-
mazom tanári környezetből. Gyerekkoromban 
sok minden szerettem volna lenni, csak nem ta-
nár. Nagyszerű szüleim vannak, akik mindig mö-
göttem álltak és mindenben támogattak. Nekik 
köszönhetően érdeklődési körömből, amely i-
gen gazdag volt, több mindennel foglalkozhat-
tam. Lehet, hogy éppen ezért volt számomra ab-
ban az időszakban nehezebb kiválasztani a jö-
vendőbeli hivatásom. A füleki gimnázium utol-
só osztályában azonban döntenem kellett, mi-
lyen pályát választok. Nem voltam biztos elha-
tározásomban, de a tanári pályát választottam. 
Ma már tudom, hogy jó döntés volt. A gyerekek 
tüneményes teremtmények. A munka velük – i-
gaz, hogy – nehéz, ugyanakkor gyönyörű is. 
Hogyan emlékszel a diákévidre? Mely taná-
rok vagy tantárgyak befolyásoltak a döntés-
ben, hogy pedagógus legyen belőled?
A diák- és tanulóéveimről nagyon szép emléke-
im vannak. Összehasonlítva mai életemmel, e-
zek az évek gondtalan időknek tűnnek. Olyan di-
ák voltam, mint bárki más, és ehhez természete-
sen hozzátartoztak a huncutságok is. A diáké-
vekben nem hiányzott belőlem a lázadó, és ben-
nem is égett a vágy, hogy megváltoztassam a vi-
lágot. Olyan tekintetben szerencsés voltam, 
hogy mindig kitűnő pedagógusok oktattak, úgy 
az alapiskolán, mint később, főiskolás korom-
ban. Hálás vagyok nekik mindazért, amire meg-
tanítottak – és nem csupán a tananyagra gondo-

lok. Nekik is köszönhető, hogy ma ezt a gyönyö-
rű foglalkozást művelhetem. Néhányukkal még 
ma is találkozom az iskolában. Remek együtt 
dolgozni valakivel, aki még diákként tanított és 
ma már nemcsak kollégákként, hanem barátok-
ként is találkozunk. Ezt nagyra értékelem. 
Gondoltál-e főiskolai tanulmányaid során o-
lyasmire, hogy én ezt nem fogom csinálni? Ta-
lán, mint minden embernek iskolai évei so-
rán, neked is voltak negatív élményeid. Ezek 
azonban szintén segítenek megtalálni a saját 
utunkat, megtalálni prioritásainkat, vagy el-
kerülni a csalódásokat. Hogy volt ez nálad? 
Mely tantárgyakat szeretted már kisdiák-
ként, és melyek voltak azok, amelyeket ké-
sőbb kedveltél meg?

Kisdiák koromban a tanító nénit és tanító bácsit 
szerettem. Az iskolában ők jelentettek számom-
ra mindent, és én minden tantárgyat vártam. Ké-
sőbb a kedvenc tantárgyaim közé tartoztak a geo-
gráfia, a biológia és a történelem. A rajzot ke-
vésbé kedveltem. 
Elégedett vagy a tanári szakoddal, vagy vol-
tak pillanatok, amikor sajnáltad, hogy ezt vá-
lasztottad?
Alsó tagozatos alapiskolai tanár a végzettségem. 
Ezt a szakot főleg a női nem képviselői választ-
ják, ezért először féltem, hogy fognak rám a kis 
nebulók reagálni. Minden jól sült el, és első 
perctől kezdve befogadtak maguk közé. Ezen kí-
vül segítettek tapasztaltabb kolléganőim is. 
Nagyszerű tanárok és emberek, és ezért nagyon 
hálás vagyok nekik. Van nagyon jó férfi példa-
képem is. Bystriansky tanító bácsi nemcsak ta-
nított, hanem nála végeztem a tanári szakmai 
gyakorlatot is. Kimagasló szakmai tudással és ki-

váló emberi tulajdonságokkal rendelkezik.
A tanári munkát, illetve az „igazgatást“ nem 
teszed egészen félre otthon sem, mivel a fele-
séged nevelőnőként szintén ebben az iskolá-
ban dolgozik. Ki tudjátok kapcsolni otthon az 
iskolai témákat, legalább rövid időre? Ho-
gyan szoktál pihenni? Jut időd olyan kedvte-
lésekre, melyek nem kapcsolatosak a pedagó-
giával?
A pedagógusi pálya olyan hivatás, amely a taní-
tás végét jelző csengő után is folytatódik. Az is-
kola, az előkészületek és más iskolai kötelezett-
ségek otthon kitöltik a szabadidőnk nagy részét. 
Legszívesebben a víkendházunkban pihenünk, 
amely szép hegyi környezetben helyezkedik el. 
Szabadidőnkben igyekszünk sportolni, szere-
tünk túrázni is. 
A nyilvánosság nagy része irigyli a tanároktól 
a sok szabadnapot és szünetet, azonban mi 
tudjuk, hogy ebből a szabadnapból közel 
sincs annyi, mint azt a közvélekedés hiszi. 
Hogy van ez nálad? Van időd elmenni egy 
hosszabb szabadságra? Hova szerettek leg-
jobban járni, illetve utazni a családoddal?
A szabadidőből valóban nincs sok, de nyaralás-
nak lennie kell. Előnyben részesítjük az aktív 
pihenést. Szeretünk sátorozni és különféle, akár 
külföldi hegységeket megismerni. Ugyanakkor 
nekünk az is elég, ha a környéken kimegyünk a 
természetbe, hiszen a világ legszebb hegyvidé-
kén élünk. 
A bevezetésben említettem az iskolátok (a-
mely voltaképpen az én iskolám is) kerek év-
fordulóját. Biztos mozgalmas időszak ez szá-
motokra, de egyben tele van gyönyörű pilla-
natokkal, emlékekkel, találkozásokkal és él-
ményekkel. Az esztrádműsor és az ünnepség 
előkészületei éppen beszélgetésünkkor zaj-
lottak. Előzetesen áruld el, mit vársz, illetve 
vártok a legjobban?
Valóban mozgalmas időszak ez számunkra. Fe-
lelősségteljesen felkészülni az esztrádműsorra, 
sok más kötelesség mellett, igényes feladat. 
Megszámlálhatatlan órányi gyakorlás és készü-
lődés. A diákjaink nagyon ügyesek, és ismerem 
a kollégaimat is, akik igazi profi csapatot alkot-
nak, tele ügyes emberekkel. Büszke vagyok a 
munkájukra. Már most biztos vagyok abban, 
hogy kitűnő lesz a műsor és feledhetetlen él-
mény lesz. Nemcsak a közös ünneplést várjuk, 
hanem a találkozást is egykori alkalmazottaink-
kal, akikkel együtt visszaidézzük a régi időket. 
Bizony lesz mire emlékezni.

Cíferová Iveta
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Fülek várost és a Közösségi Központot Kö-
kény Zoltán képviselte május 10-én (kedden), 
Garamszentkereszten a helyi vmk esztrád ter-
mében megrendezett modern és divattáncok 
össz-szlovákiai seregszemléjén. A Tánc Nap-
ja már hagyományos rendezvény, melyen a 
nem hivatásos tánccsoportok találkoznak e-
gész Szlovákiából. A seregszemlét az idén is a 
Garam Menti Művelődési Központ szervezte. 
A különböző korosztályok különböző táncka-
tegóriákban mérhették össze ügyességüket. 
Kökény Zoltán a Füleki Közösségi Közpon-
tot már megalakulása óta látogatja. Unoka-
testvérével, Kökény Nikolettával nemcsak sa-
ját maga, hanem a közösségi központban mű-
ködő tánccsoport számára is készít koreográ-
fiákat. Zolika sikeresen túljutott a verseny te-

rületi és megyei fordulóin, s bejutott az orszá-
gos döntőbe, ahol az ifjúsági kategóriában a-
ranysávos minősítést szerzett a kis „open” ko-
reográfiák kategóriájában. Szívből gratulá-
lunk neki, és további sikereket kívánunk a 
táncparketten. Végül köszönet illeti a szülő-
ket, valamint a támogatókat: a Mocsáry Lajos 
Alapiskolát és a város vezetését.

Svetová Veronika,
a Közösségi Központ munkatársa

Fülek önkormányzata az eddiginél hatéko-
nyabban kívánja kezelni a fizetési hátraléko-
kat. Bizonyos esetekben az illetékeket végre-
hajtó közreműködése nélkül, az adósok 
jövedelméből való közvetlen levonás útján 
hajtják be.
„Kidolgoztuk a Fülek Város által kirótt illeté-
kek behajtásának alapelveit, melyek biztosít-
ják az egyenlő bánásmódot, elősegítik a helyi a-
dók és illetékek hatékonyabb beszedését és 
csökkentik az adósok költségeit“ – mondta a vá-
rosi önkormányzat utolsó ülésén Mágyel And-
rea, a városi hivatal elöljárója. Véleménye sze-
rint az alapelvek átláthatóbbá teszik az adózást 
és az adóvégrehajtást.
„Úgy gondoljuk, ha az adóvégrehajtást mi ma-
gunk fogjuk végezni, felgyorsul az illetékek be-
hajtásának folyamata. Nagyon fontos tényező 
az is, hogy az adósok megspórolják a végrehaj-
tói hivatal magas költségeit.“
Agócs Attila polgármester szavai alapján az a-
dósok nagy részénél magasabbak voltak a vég-
rehajtással járó költségek, mint maga a hátra-
lék. „Az új rendszer óvja a városi kasszát és 
egyben szociális érzékenységgel is bír, mivel 
az adósokat is védi.“
A polgármester szerint a rendszer előkészítése 
érdekes számokat hozott felszínre. „Tudomást 
szereztünk arról, hogy 1500 polgárra a város so-
sem szabta ki az illetéket a kommunális hulla-
dék gyűjtéséért. Ez a szám a város lakosainak 
15 százaléka. Együtt kívánunk működni az e-
gyes lakótömbök tulajdonosi társaságaival és 
vezetőikkel, valamint megoldásokat keresünk, 
hogy a polgárokkal való egyenlő bánásmód ér-
dekében mindenkire kiszabjuk az illetékfi-
zetést.“
Hozzátette, hogy a nagy és bonyolult végrehaj-
tásokba nem fognak bele. „Az olyan ügyeket, 
amelyeknél szükséges az adós vagyonához 
nyúlni, továbbra is a végrehajtók kezébe 
adjuk“ – fejezte be a polgármester. 

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense
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A város első írásos emléke 770. évfordulójá-
nak jegyében zajló Városnapok és 26. Palóc 
Napok alkalmából 2016 augusztusában, a kép-
viselő-testület ünnepi ülésén a következő vá-
rosi díjak átadását tervezik: 
Fülek Tiszteletbeli Polgára (olyan szemé-
lyeknek ítélhető oda, akik jelentős mértékben 
járultak hozzá a város fejlődéséhez és gyara-
pításához, érdekeinek védelméhez és jó hírne-
vének terjesztéséhez idehaza és külföldön, 
vagy akik kimagasló alkotói teljesítményeik-
kel gazdagították az emberi civilizációt), 
Fülek Város Díja (olyan személyeknek ítél-
hető oda, akik kimagasló eredményeket értek 
el a tudomány, a technika, a művészet, az új-
ságírás és a társadalmi munka területén, vagy 
olyan személyeknek, akik kiemelkedően hoz-

zájárultak a város gazdasági és kulturális fej-
lődéséhez, népszerűsítették városunkat itthon 
és külföldön egyaránt, illetve olyan szemé-
lyeknek, akik életmentésben vagy a város és 
lakosai vagyonának védelmében szereztek 
érdemeket),
Fülek Város Polgármesterének Díja (a vá-
ros polgármestere ítéli oda a város azon polgá-
rainak, akik sikeresen és érdemlegesen tevé-
kenykedtek városunkért).
A szervezetek és a város polgárai javaslataikat 
és azok indoklását írásban adhatják le – postai 
úton a Városháza címére: Radničná 25, 986 01 
Fiľakovo, vagy személyesen a Városháza ik-
tatójában, 2016. június 15-ig. A javaslatok a-
lapján a képviselő-testület dönti el, ki kapja 
meg a fent említett első két díjat. A polgármes-
teri díj odaítéléséről a város polgármestere 
dönt.

A Füleki Daxner Utcai Óvoda 2016. április 27-
én a Nyílt napon lehetőséget kínált a szülőknek 
és a leendő óvodásoknak az óvodával való meg-
ismerkedésre, az óvodai életbe való bepillantás-
ra. A gyermekeket mesével, zenével, arcfestés-
sel, angol nyelvű bemutatóval gazdagított prog-
ram várta. Nagyon örültünk annak, hogy bemu-
tathattuk óvodánkat. Nálunk talán csak a kicsik 
örültek jobban, amikor kíváncsian szétnéztek az 
óvoda termeiben, főként amikor ki is próbálhat-
ták a sok színes óvodai játékszert. A felkínált 
lehetőségeket ki-ki kedve szerint vette igénybe, 

rövidebb-hosszabb ideig élvezve vendégszere-
tetünket. Az érdeklődő szülők megtekinthették 
óvodánk minden szegletét, kérdéseiket megvá-
laszolva az óvónők részletesen beszámoltak a 
beíratással és az óvodával kapcsolatos fontos 
tudnivalókról, hiszen fontosnak tartjuk meg-
könnyíteni a családi környezetből jövő gyerme-
kek beszoktatását és beilleszkedését az óvo-
dába. 
Visszavárunk mindenkit, és sok sikert kívánunk 
a jövendő óvodásoknak! Köszönjük a rendez-
vény minden résztvevőjének az együttműkö-
dést és támogatást.

Bc. Végh Éva, az óvoda igazgatóhelyettese

A Füleki Daxner Utcai Óvoda és a Pro Gaudio 
PT 2016. 05.13-án „Mozgással az egészségért” 
címmel sport délelőttöt tartott a Mocsáry Lajos 
AI tornatermében. Meghívásunkat elfogadták a 
környező községek – Nagydaróc, Csoma, Ra-
gyolc, Béna, Síd és Sávoly – óvodái, valamint a 
füleki Štúr utcai óvoda.
Az üdvözlő szavak után a gyermekek izgalom-

mal vették birtokukba a hatalmas tornatermet. 
Különböző sport- és ügyességi feladatok telje-
sítésében mérték össze erejüket, kitartásukat. 
Volt rollerezés, alagútmászás, bukfencezés, 
kengurulabdázás, kosárra dobás. A feladatok si-
keres teljesítése után a „Füleki Farkasok” íjász-
bemutatóval kedveskedtek. Minden csapat 
oklevelet, érmet és végül finom ebédet kapott a 
Daxner utcai óvodában.

Bc. Végh Éva, a Daxner u. óvoda 
igazgatóhelyettese

Oktatás
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Zenével telik meg július első szombatján 
a városi park. A „Muzsikál az erdő” több-
éves hagyományokkal rendelkező mátrai 
rendezvény, mely az idén átnyúlik a hatá-
ron, és július 2-i nyitónapjának helyszíne 
Fülek lesz. A városi park lombkoronái 
alatt népzenei koncertet ad a Dűvő együt-
tes Salgótarjánból, dalra fakad a helyi Me-
lódia Női Kar, fellép a Heľpan szlovák 
folklórcsoport a Felső-Garam mentéről, 
de itt lesznek a budapesti Liszt Ferenc Ze-
neakadémia szimfonikusai és a népszerű 
televíziós tehetségkutató virtuózai is.
A Muzsikál az Erdő Alapítvány 2005 óta 
szervezi meg minden évben a többnapos, 
több helyszínen zajló rendezvényt. Az 
összművészeti rendezvénysorozat felö-
leli a művészetek rétegeit, a természet, a 
környezet megóvásának fontosságát, a 
fenntartható életforma jelentőségét, s en-
nek megfelelően jelennek meg benne a 
jellegzetes programelemek: a komoly- és 
népzenei koncertek, előadások, szakve-
zetéses erdei séták, gyermekprogramok, 
helyi ételek és termékek bemutatója – 
hogy csak néhányat említsünk. A „Mu-
zsikál az erdő” egyfajta missziót is foly-
tat, hogy minél szélesebb rétegekkel is-
mertesse meg a klasszikus és népzene ér-
tékeit, a környezettudatos, erdőt szerető 
gondolatokat. A programok a család min-
den tagjához szólnak, minden korosztály 
megtalálja az őt érdeklő lehetőséget. A ki-
lencnapos rendezvény magyarországi 
helyszínein többek között fellép a Cim-
baliband, Pál István Szalonna és Bandá-
ja, a Muzsikás Együttes és Palya Bea. Fü-
leket a Jánošík Néptáncegyüttes és a Mo-
tolla Kézműves Műhely képviseli a határ 
másik oldalán.
A füleki helyszínen is gazdag program 
várja az ide látogatókat. Az említett ko-
moly- és népzenei koncerteken túl lesz 
kézműves műhely a Motollával, kisebb 
vásár – helyi termékek bemutatójával, he-
lyi ételek – tócsni és sztrapkács – kóstoló-
ja a Banyaklub jóvoltából, helytörténeti 
előadás Agócs Attila polgármester úrral a 
770 éves Fülekről, szakvezetéses erdei sé-
ta Balázs Csaba ökológussal, valamint 
bábszínházi előadás a kicsiknek és sok 
más érdekesség. A rendezvény hazai 
szervezői Fülek Város és a Városi Műve-
lődési Központ, valamint a Füleki Vár-
múzeum, a Közhasznú Szolgáltatások és 
a Novohrad–Nógrád Geopark.

Illés Kósik Andrea,
a VMK igazgatónője

Meseszínház, ügyességi játékok, kézműves 
foglalkozások, sportjátékok, arcfestés és 
sok más érdekesség vár a kicsikre a Városi 
Gyermeknapon június 4-én, Füleken. A vá-
rosi parkban délelőtt 10 órától húsz állomá-
son próbálhatják ki ügyességüket a gyere-
kek a helyi alapiskolák és óvodák, a Közös-
ségi Központ, valamint a füleki cserkész-
csapat és a Helen Doron Nyelviskola jóvol-
tából. A déli órákban rendőrségi és katonai 
bemutatókkal kedveskednek a szervezők 
az érdeklődő gyerekeknek, akik így köze-
lebbről is megtekinthetik a rendőrségi 
fegyvereket, kipróbálhatják a rendőrautót, 
valamint találkozhatnak a légierő katonái-
val. A színpadon kettőkor kezdődik a Mese-
kocsi Színház Nyárindító fergeteg című mű-
sora. A vidám, zenés, interaktív előadásban 
bohóc, bűvész, és bábmesés varázsolja el a 
gyerekeket dalokkal, bűvésztrükkökkel, já-
tékokkal – mindezt megannyi mozgással és 
nevetéssel fűszerezve. A zárókoncert előtt 
tűzoltóbemutatóra invitálják a kicsiket a 

helyi tűzoltóegyesület önkéntesei: a 
tűzoltóautó és -felszerelés megtekintésén 
túl valódi tűzoltásnak is szemtanúi lehet-
nek, a kifejezetten számukra fújandó tűzol-

tóhabba pedig aktívan is belevethetik ma-
gukat. Az egész napos program kísérőren-
dezvényei közül a legapróbbak és szüleik 
részt vehetnek a Csemadok Ringató foglal-
kozásán, a kicsit nagyobbakra íjászat vár a 
Füleki Farkasokkal, valamint kézzel hajtott 
körhinta, ugrálóvár, aquazorbing és sok 
más attrakció. A parkban árusok is helyet 
kapnak, akik gyermekjátékokat, lufikat il-
letve cukorvattát – a szülők és kísérők ré-
szére frissítőt – kínálnak majd. A rendez-
vény záróprogramja a fél négykor kezdődő 
gyerekkoncert lesz Szafari címmel, a Lolo 
és Piškót zenekar előadásában. A Városi 
Gyermeknap szervezői a Városi Művelő-
dési Központ, a Füleki Vármúzeum, a Köz-
hasznú Szolgáltatások, a Füleki Közösségi 
Központ, valamint valamennyi helyi alap-
iskola és óvoda, a 47. sz. II. Koháry István 
Cserkészcsapat, a Matica slovenská és a 
Csemadok helyi szervezete, valamint a Fü-
leki Önkéntes Tűzoltók Egyesülete. A ren-
dezvény támogatói: Dometic Slovakia 
s.r.o., KARTEX – VL., s.r.o., OK TREND 
s.r.o., MK TRADE s.r.o., Fagylalt – 
Ferenczová Andrea.

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

Mesekocsi Színház: Nyárindító fergeteg

Idén is lesz habparti az önkéntes tűzoltók
jóvoltából (Fotó: Illés Kósik Andrea)

Tavaly még pilótaprojektként indult, de látha-
tóan sikerült hagyományos rendezvénnyé vál-
nia a RobotOlimpának csakúgy, mint az idén 
már negyedik alkalommal megrendezett Robo-
Sum Open Sumo Lego nyílt robotversenynek 
is. A füleki IN-NOVA polgári társulás szervezé-
sében az említett rendezvényeken idén is április 
végén mérhették össze tudásukat, kreativitásu-
kat a programozás iránt érdeklődő diákok.
A RoboSum, 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 a tavalyi nulladik 
olimpián még csak három szerepelt, az idén vi-
szont már négyre emelkedett a számuk: súlyhú-
zás, célba dobás, szumó és labirintus. Mind a 
RoboSum, mind a RobotOlimpia legfontosabb 
szabályai közé tartozik, hogy csakis eredeti 
LEGO alkatrészekből összeállított robotok 
indulhatnak a versenyben. Egy mérkőzés alatt 
nem lehet megváltoztatni a robot szerkezetét 
vagy programozását, a robotnak teljesen auto-
nómnak kell lennie.
„A RobotOlimpia megszervezésével egy to-
vábbjutásos rendszert valósítunk meg” – árulta 
el Kerekes László. Füleken van a szlovákiai, 
Hajdúböszörményben pedig a nemzetközi dön-
tő. „Oláh Tibor hajdúböszörményi kollégával e-
gyüttműködve szeretnénk egy Közép-európai 
Robotolimpiát rendezni. Egyelőre két ország 
részvételével indultunk, de bízunk benne, hogy 
mihamarabb sikerül bekapcsolnunk Romániát 
és Ausztriát is. A döntőt minden évben más-más 

országban rendeznénk“ – számolt be a további 
tervekről az IN-NOVA elnöke.
A versenyekbe hazai és magyarországi iskolák 
két fős csoportjai jelentkezhettek be. Az idén 10 
csapat regisztrált Kecskemét, Rimaszombat, 
Buzita, Kassa, Galánta és Fülek alap-, illetve kö-
zépiskoláiból. A RoboSum versenyben a Füleki 
Gimnázium nyolcosztályos tagozatának tanu-
lói (Molnár Nikolasz és Mag Kristóf) szerezték 
meg a 3. helyet. A RobotOlimpia 3. helyezettjei 
szintén füleki kisgimisek – Gáspár András és 
Szókovács Sándor – lettek.

Illés Kósik Andrea, IN-NOVA

A Füleki Gimnázium az e-Talentum nonprofit 
szervezet, az Infotér Egyesület és a Rákóczi Szö-
vetség támogatásával 2016. április 20-22-én 
már huszonegyedik alkalommal rendezte meg 
Füleken a szlovákiai magyar középiskolák 
országos informatikai versenyét és a kárpát-
medencei magyar középiskolák versenyét, az 
INFOPROG 2016-t.
Az idei döntőben a levelező fordulók alapján 15 
középiskola 60 diákja vett részt Magyarország, 
Románia, Szerbia és Szlovákia magyar tannyel-
vű iskoláiból. A középiskola 1.-2. évfolyama a B 
kategóriában, a 3.-4. évfolyama az A kategóriá-
ban versenyzett programozói és felhasználói ka-
tegóriában. A résztvevő iskolák csapatai általá-
nos számítástechnikai ismeretekből is vetélked-
tek egymással, másnap pedig a multimédiás pre-
zentációk megvédése és kiértékelése követke-
zett. A résztvevő tanárok számára a versennyel 
párhuzamosan már hagyományosan szakmai to-
vábbképzés zajlott, a diákok pedig a verseny ré-
szeként rejtvény- és kódfejtő játékban vehettek 
részt, amely óriási sikert arat immár sok éve. 
Idén a Füleki Gimnázium diákjainak sikerült 
megfejtenie a kincskereső játékot. Estére a szer-
vezők könnyedebb programot kínáltak, hogy 
mindenkinek legyen ideje energiát gyűjteni a 
másnapi megmérettetéshez – a diákoknak Haj-
nóczy Soma világhírű bűvész tartott bemutatót. 
A verseny utolsó napján a diákok és a felkészítő 
tanárok Salgótarjánban konferencián vettek 
részt, melynek témája: Hogyan legyünk a Wall 
Street farkasai. A konferencia záró részében ke-
rült sor a verseny ünnepélyes eredményhir-
detésére. A szlovákiai országos verseny felhasz-
nálói A kategóriájában a Füleki Gimnázium 
diákja, György Mátyás szerezte meg a 2. helyet. 
A programozási B kategóriában Both Tamás és 
Lukács Péter 2. illetve 3. helyezést értek el, s u-
gyanez a helyezés illette meg őket az open kate-
góriában, azaz a nemzetközi mezőnyben is. A Fü-
leki Gimnázium nyerte meg az iskolák ver-
senyét országos és nemzetközi szinten is, de a ve-
télkedő képzeletbeli dobogójának legmagasabb 
fokára is a fülekiek állhattak. A támogatóknak 
köszönhetően a nyertesek nagyon értékes díja-
kat vihettek haza. A legjobb versenyzők SAP ösz-
töndíjban részesültek, az iskolák tárgynyeremé-
nyekkel és szoftverlicencekkel lettek gazdagab-
bak.

Dr. Tomolya Róbert, Füleki Gimnázium

Felsőbb évfolyamokba is veszünk fel diákokat (az alsó évfolyamok elvégzésének igazolása esetén).
Amennyiben a tanuló nem tud részt venni a felvételin a kiírt időpontokban, kérjük a szülőket, lépjenek kap-
csolatba az igazgatósággal és érdeklődjenek a későbbi, június folyamán esedékes beiratkozás lehetőségéről. 
További infók www.zusfilakovo.sk, 047 / 43 819 26, vagy személyesen az ISKOLÁBAN!

MŰVÉSZETI ALAPISKOLA, Kertész utca (Záhradnícka) 2a, 986 01 Fülek – Fiľakovo

2016. június 21-én,
13,00–17,00 óra között.

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!
A MŰVÉSZETI ALAPISKOLA a 

2016/2017-es tanévben a következő szakokat 
nyitja meg:

ZENE TANSZAK
 - zongora  - keyboard
 - hegedű - harmonika
 - gitár - fúvós hangszerek
 - ének - újraindul a felnőttképzés

ÚJDONSÁGOK:

- elektromos gitár!!!
- ütős hangszerek!!! 

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK

 - rajz  
 - grafika 
 - modellezés
 - festészet
 - dekoráció 

ÚJDONSÁGOK!!!

TÁNC TANSZAK 

Előkészítő tanulmányok (6 éves kortól):
 - táncelőkészítő (heti 2 óra)
Alapfokú tanulmányok – I. fok:
 - primér művészeti oktatás 
 - táncelőkészítő és táncgyakorlat (heti 3 óra)

Tanulmányaik során a tanulók a táncelőkészí-
tésen túl különféle technikákat sajátítanak el:
 - klasszikus tánc (balett) - néptánc
 - kreatív tánc    
 + hip-hop, disco, show dance,
     modern tánc stb.
 + rövidebb és hosszabb koreográfiák

IRODALMI-DRAMATIKUS TANSZAK

Előkészítő tanulmányok (6 éves kortól)
 - előkészítő dramatikus oktatás (heti 1 óra)
Alapfokú tanulmányok – I. fok:
 - primér művészeti oktatás 
 - dramatikus előkészítő,
    előadásmód (heti 3 óra)
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Zenével telik meg július első szombatján 
a városi park. A „Muzsikál az erdő” több-
éves hagyományokkal rendelkező mátrai 
rendezvény, mely az idén átnyúlik a hatá-
ron, és július 2-i nyitónapjának helyszíne 
Fülek lesz. A városi park lombkoronái 
alatt népzenei koncertet ad a Dűvő együt-
tes Salgótarjánból, dalra fakad a helyi Me-
lódia Női Kar, fellép a Heľpan szlovák 
folklórcsoport a Felső-Garam mentéről, 
de itt lesznek a budapesti Liszt Ferenc Ze-
neakadémia szimfonikusai és a népszerű 
televíziós tehetségkutató virtuózai is.
A Muzsikál az Erdő Alapítvány 2005 óta 
szervezi meg minden évben a többnapos, 
több helyszínen zajló rendezvényt. Az 
összművészeti rendezvénysorozat felö-
leli a művészetek rétegeit, a természet, a 
környezet megóvásának fontosságát, a 
fenntartható életforma jelentőségét, s en-
nek megfelelően jelennek meg benne a 
jellegzetes programelemek: a komoly- és 
népzenei koncertek, előadások, szakve-
zetéses erdei séták, gyermekprogramok, 
helyi ételek és termékek bemutatója – 
hogy csak néhányat említsünk. A „Mu-
zsikál az erdő” egyfajta missziót is foly-
tat, hogy minél szélesebb rétegekkel is-
mertesse meg a klasszikus és népzene ér-
tékeit, a környezettudatos, erdőt szerető 
gondolatokat. A programok a család min-
den tagjához szólnak, minden korosztály 
megtalálja az őt érdeklő lehetőséget. A ki-
lencnapos rendezvény magyarországi 
helyszínein többek között fellép a Cim-
baliband, Pál István Szalonna és Bandá-
ja, a Muzsikás Együttes és Palya Bea. Fü-
leket a Jánošík Néptáncegyüttes és a Mo-
tolla Kézműves Műhely képviseli a határ 
másik oldalán.
A füleki helyszínen is gazdag program 
várja az ide látogatókat. Az említett ko-
moly- és népzenei koncerteken túl lesz 
kézműves műhely a Motollával, kisebb 
vásár – helyi termékek bemutatójával, he-
lyi ételek – tócsni és sztrapkács – kóstoló-
ja a Banyaklub jóvoltából, helytörténeti 
előadás Agócs Attila polgármester úrral a 
770 éves Fülekről, szakvezetéses erdei sé-
ta Balázs Csaba ökológussal, valamint 
bábszínházi előadás a kicsiknek és sok 
más érdekesség. A rendezvény hazai 
szervezői Fülek Város és a Városi Műve-
lődési Központ, valamint a Füleki Vár-
múzeum, a Közhasznú Szolgáltatások és 
a Novohrad–Nógrád Geopark.

Illés Kósik Andrea,
a VMK igazgatónője

Meseszínház, ügyességi játékok, kézműves 
foglalkozások, sportjátékok, arcfestés és 
sok más érdekesség vár a kicsikre a Városi 
Gyermeknapon június 4-én, Füleken. A vá-
rosi parkban délelőtt 10 órától húsz állomá-
son próbálhatják ki ügyességüket a gyere-
kek a helyi alapiskolák és óvodák, a Közös-
ségi Központ, valamint a füleki cserkész-
csapat és a Helen Doron Nyelviskola jóvol-
tából. A déli órákban rendőrségi és katonai 
bemutatókkal kedveskednek a szervezők 
az érdeklődő gyerekeknek, akik így köze-
lebbről is megtekinthetik a rendőrségi 
fegyvereket, kipróbálhatják a rendőrautót, 
valamint találkozhatnak a légierő katonái-
val. A színpadon kettőkor kezdődik a Mese-
kocsi Színház Nyárindító fergeteg című mű-
sora. A vidám, zenés, interaktív előadásban 
bohóc, bűvész, és bábmesés varázsolja el a 
gyerekeket dalokkal, bűvésztrükkökkel, já-
tékokkal – mindezt megannyi mozgással és 
nevetéssel fűszerezve. A zárókoncert előtt 
tűzoltóbemutatóra invitálják a kicsiket a 

helyi tűzoltóegyesület önkéntesei: a 
tűzoltóautó és -felszerelés megtekintésén 
túl valódi tűzoltásnak is szemtanúi lehet-
nek, a kifejezetten számukra fújandó tűzol-

tóhabba pedig aktívan is belevethetik ma-
gukat. Az egész napos program kísérőren-
dezvényei közül a legapróbbak és szüleik 
részt vehetnek a Csemadok Ringató foglal-
kozásán, a kicsit nagyobbakra íjászat vár a 
Füleki Farkasokkal, valamint kézzel hajtott 
körhinta, ugrálóvár, aquazorbing és sok 
más attrakció. A parkban árusok is helyet 
kapnak, akik gyermekjátékokat, lufikat il-
letve cukorvattát – a szülők és kísérők ré-
szére frissítőt – kínálnak majd. A rendez-
vény záróprogramja a fél négykor kezdődő 
gyerekkoncert lesz Szafari címmel, a Lolo 
és Piškót zenekar előadásában. A Városi 
Gyermeknap szervezői a Városi Művelő-
dési Központ, a Füleki Vármúzeum, a Köz-
hasznú Szolgáltatások, a Füleki Közösségi 
Központ, valamint valamennyi helyi alap-
iskola és óvoda, a 47. sz. II. Koháry István 
Cserkészcsapat, a Matica slovenská és a 
Csemadok helyi szervezete, valamint a Fü-
leki Önkéntes Tűzoltók Egyesülete. A ren-
dezvény támogatói: Dometic Slovakia 
s.r.o., KARTEX – VL., s.r.o., OK TREND 
s.r.o., MK TRADE s.r.o., Fagylalt – 
Ferenczová Andrea.

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

Mesekocsi Színház: Nyárindító fergeteg

Idén is lesz habparti az önkéntes tűzoltók
jóvoltából (Fotó: Illés Kósik Andrea)

Tavaly még pilótaprojektként indult, de látha-
tóan sikerült hagyományos rendezvénnyé vál-
nia a RobotOlimpának csakúgy, mint az idén 
már negyedik alkalommal megrendezett Robo-
Sum Open Sumo Lego nyílt robotversenynek 
is. A füleki IN-NOVA polgári társulás szervezé-
sében az említett rendezvényeken idén is április 
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A RoboSum, ahogy a neve is mutatja, a robotok 
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szabályai közé tartozik, hogy csakis eredeti 
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Hajdúböszörményben pedig a nemzetközi dön-
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gyüttműködve szeretnénk egy Közép-európai 
Robotolimpiát rendezni. Egyelőre két ország 
részvételével indultunk, de bízunk benne, hogy 
mihamarabb sikerül bekapcsolnunk Romániát 
és Ausztriát is. A döntőt minden évben más-más 

országban rendeznénk“ – számolt be a további 
tervekről az IN-NOVA elnöke.
A versenyekbe hazai és magyarországi iskolák 
két fős csoportjai jelentkezhettek be. Az idén 10 
csapat regisztrált Kecskemét, Rimaszombat, 
Buzita, Kassa, Galánta és Fülek alap-, illetve kö-
zépiskoláiból. A RoboSum versenyben a Füleki 
Gimnázium nyolcosztályos tagozatának tanu-
lói (Molnár Nikolasz és Mag Kristóf) szerezték 
meg a 3. helyet. A RobotOlimpia 3. helyezettjei 
szintén füleki kisgimisek – Gáspár András és 
Szókovács Sándor – lettek.

Illés Kósik Andrea, IN-NOVA
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vezők könnyedebb programot kínáltak, hogy 
mindenkinek legyen ideje energiát gyűjteni a 
másnapi megmérettetéshez – a diákoknak Haj-
nóczy Soma világhírű bűvész tartott bemutatót. 
A verseny utolsó napján a diákok és a felkészítő 
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nálói A kategóriájában a Füleki Gimnázium 
diákja, György Mátyás szerezte meg a 2. helyet. 
A programozási B kategóriában Both Tamás és 
Lukács Péter 2. illetve 3. helyezést értek el, s u-
gyanez a helyezés illette meg őket az open kate-
góriában, azaz a nemzetközi mezőnyben is. A Fü-
leki Gimnázium nyerte meg az iskolák ver-
senyét országos és nemzetközi szinten is, de a ve-
télkedő képzeletbeli dobogójának legmagasabb 
fokára is a fülekiek állhattak. A támogatóknak 
köszönhetően a nyertesek nagyon értékes díja-
kat vihettek haza. A legjobb versenyzők SAP ösz-
töndíjban részesültek, az iskolák tárgynyeremé-
nyekkel és szoftverlicencekkel lettek gazdagab-
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 + hip-hop, disco, show dance,
     modern tánc stb.
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