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Az FTC csapata nemrég még 
a kiesés ellen harcolt. A sze-
zont a harmadik liga ötödik 
helyén végezte  8. oldal

Véget ért a 2018/19-
es fociszezon

Átadták az inkluzív oktatásra 
szolgáló felújított helyiségeket 
a Mocsáry Lajos Alapiskolá-
ban  2. oldal

Beindult az alapisko-
lai inklúzió

Júniusban tobzód-
tunk a kultúrában 

I N G Y E N E S E N
T E R J E S Z T V E
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6 .  S Z Á MFüleki Hírlap

Lencsevégre kaptuk a hónap 
legfontosabb kulturális 
eseményeit. A zene, tánc és a 
szórakozás uralkodott  4. oldal

A város négy évig tartó intenzív munkája meg-
hozta a gyümölcsét. Június 6-án délután átad-

ták a Füleki Városi Művelődési Központ, közismert 
nevén a Klub, felújított épületét. Az ünnepségen a 
város vezetésén és a nagyközönségen kívül részt 
vett Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos, Ale-
xandra Pivková, Losonc város polgármesternője és 
a Nógrádi Városok és Falvak Társulása elnöknője, 
Branislav Hámorník a Losonci Járási Hivatal elöl-
járója, valamint a régió kulturális életének számos 
képviselője is.

A Klub felújítása az önkormányzat egyik legna-
gyobb projektje volt az utóbbi években. 2015-től 
emberek nagy létszámú csapata dolgozott intenzí-
ven rajta. A négy szakaszból eddig kettőt fejeztek be. 
A városnak ez összesen mintegy 1,5 millió euróba 
került. „Az első szakasz 2017-ben zajlott, amikor felújí-
tottuk és szigeteltük az épületen a tetőt. A munkák 132 
ezer euróba kerültek, melyhez az SZK Környezetvédelmi 
Minisztériuma 95 ezerrel járult hozzá a Környezetvédelmi 
Alapból“ ‒ pontosította Agócs Attila polgármester. A 
második szakasz az épület belső terének komplex 
felújítása volt, amely az utóbbi évben valósult meg. 
Ezen belül felújították az enteriőrt a színház- és 
táncteremmel együtt, és kicseréltek minden ajtót 
és ablakot. „Tekintettel az épület nagyságára, hatalmas 
mennyiségű kábelt és vezetéket kellett kicserélnünk. Tel-
jesen új a villanyvezeték, a központi fűtés, a víz- és csa-
tornavezeték“ ‒ sorolta a polgármester. A második 
szakasz költségei közel 1,4 millió euróra rúgnak. 

Fél évszázad után felújították a Klubot. Ismét kulturált 
beltere lett a kultúrpalotának

Abból 135 ezret a fejlesztési akciótervből szerzett 
az önkormányzat, 802 ezret hitelből finanszírozott, 
a fennmaradó mintegy 460 ezret pedig saját költ-
ségvetéséből ruházta be a város. „A teljes befejezéshez 
még két szakasz hiányzik. Az egyik ez év nyarán valósul 
meg, amikor összesen közel 160 ezer euróért megvásárol-
juk a színházterem audiovizuális és színháztechnikáját a 
színpadi világítással. Az utolsó szakaszt a homlokzat fel-
újítása jelenti majd közel 250 ezer euróért, melyet a jövő 
évben tervezünk kivitelezni. Akkor lesz az épület komplett 
felújítva összesen közel két millió euróért. Remélem, hogy 
ezt követően a kultúrházunk nem csupán a legnagyobb, 
hanem egy időre a legszebb is lesz a környéken“ ‒ fűzte 
hozzá a polgármester.

Az épület átadása a Városi Művelődési Központ 
igazgatónőjének, Illés Kósik Andreának is egy bo-
nyodalmas év lezárását jelentette. „A széleskörű felújí-
tás miatt el kellett hagynunk a Klubot a csoportjainkkal, a 
Közösségi Központtal és a többi bérlővel együtt, és egy évig 
provizórikus helyiségekben működtünk. Még mindig sok 
feladat vár ránk, be kell biztosítanunk a színháztechnikát, 
a bútorokat. De az épület már most kezdi teljesíteni a kül-
detését, s nagy örömünket leljük benne“ ‒ nyilatkozta 
az igazgatónő. 

Amint még hozzátette, a csoportok és az irodák 
a legközelebbi hetekben fokozatosan megkezdik a 
visszaköltözést az eredeti helyükre. „Ősszel már teljes 
lendülettel akarunk itt működni mindnyájan“ ‒ zárta 
szavait.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

FOTÓK - Schnelczer Zoltán

A színházterem.

A táncterem.

Az átadás kultúrprogrammal folytatódott.
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2019. június 20-i ülés
Az ülés hivatalos megnyitását, a ja-
vasló bizottság, a jegyzőkönyvvezető 
és -hitelesítők megválasztását és az 
ülés módosítások nélkül beterjesztett 
napirendjének jóváhagyását a kép-
viselők interpellációi követték. Ru-
bint Róbert képviselő szemétkosarak 
elhelyezését kérte a Vasúti utcába. 
Ugyanakkor jelezte, hogy a Téglagyá-
ri út állapota rossz, és hiányzik egy 
közlekedési tábla, amely jelezné, hogy 
a tehergépkocsiknak tilos oda behaj-
tani. Azok nemegyszer tévednek ott el, 
és azt követően ott forognak. A pol-
gármester elmondta, hogy az út füle-
ki kataszterbe tartozó részét a város 
szeretné ez évben részlegesen kijaví-
tani, a tiltó tábla el lesz helyezve. Fe-
hér László képviselő kérte a polgár-
mestert, hogy interpellálja a Szlovák 
Útkezelő Vállalatnál a rátki kereszte-
ződés (E71) állapotát, mert a Szövet-
kezeti út és a Tajovský utca közötti 
szakasz életveszélyes. A polgármester 
már tett lépéseket miniszteri szinten, 
de még választ nem kapott, sürgetni 
fogja. Flachbart Ladislav képviselő a 
park vasút melletti részében találha-
tó kültéri berendezések megrongált 
állapotára hívta fel a figyelmet. Ha-
tékonyabbá kell tenni a járőrözést 
(polgárőrség, városi rendőrök, par-
kőr). Az alpolgármester szerint a 
polgárőrök többet lesznek a parkban, 
mert főleg a nyári szünetben sok ott 
az idegen, nem füleki lakos. A parkőr 
munkaideje csak 20:00 óráig tart, a 
rendbontások pedig leginkább éjjel és 
hajnalban történnek.

A második pontban a Tanügyi Hi-
vatalt vezető Fehér Péter informált 
az alapiskolai igazgatóválasztások 
felől  (lásd a 6. oldalt). A polgármes-
ter átadta az újonnan megválasztott 
igazgatóknak a kinevezési okirato-
kat. Majd az alpolgármester tudósí-
tott a testület mellett működő bizott-
ságok üléseiről. A képviselők titkos 
szavazással kiválasztották az ez évi 
jelöltek közül a Város Díjára Estefán 
Lászlót és Tomolya Róbertet. Az érté-
kelő jelentések közül elsőnek a 2018-
as költségvetés teljesítését érintő 
jelentés hangzott el. Belőle az derült 
ki, hogy a város gazdálkodása (a mó-
dosított költségvetés alapján) többlet-
tel zárult, mivel a több mint 12 millió 
eurós bevételek mellett a kiadások 
csak 11 millió eurót haladtak meg. A 
többlet több mint 862 ezer eurót tesz 
ki. A ki nem merített, bizonyos célhoz 
kötött állami támogatásból származó 
pénzeszközök leszámolása után ab-
ból több mint 46 ezer euró a tartalék-
alapot gyarapítja. 

Rovat: A városi képviselő-
testület üléseiről

Értékelő jelentést terjesztett be 
a Vármúzeum, Városi Művelődési 
Központ és a Közhasznú Szolgálta-
tások igazgatója is. A Városi Rendőr-
ség parancsnoka, Baláž Pavel az első 
negyedévet értékelte. A képviselők 
jóváhagyták az iskolákban és oktatási 
intézményekben fizetendő részleges 
költségtérítésről szóló 2/2019. sz. ön-
kormányzati rendeletet, amely az is-
kolai étkeztetésben hozott változáso-
kat. Módosították a város tűzvédelmi 
szabályzatát is. 

Tizedik pontként a város hulladék-
gazdálkodásáról tárgyaltak. A kap-
csolódó tizenegyedik pontban pedig 
elfogadták a 3/2019. sz. önkormány-
zati rendeletet a háztartási hulladék 
és építési törmelék kezeléséről. A 
képviselők jóváhagyták a város szer-
veinek munkatervét és a főellenőr 
munkatervét a 2019-es év második 
félévére. A főellenőrnő észrevételeit 
követően a képviselők a város va-
gyonjogi ügyei felől szavaztak. Töb-
bek között jóváhagyták, hogy a város 
különböző részeiben a humanitárius 
segítségnyújtás céljaira ruhagyűjtő 
konténerek legyenek elhelyezve. 

Módosították az idősek nappali el-
látójának létrehozására igényelt visz-
sza nem fizetendő támogatást érintő 
kérelem felőli korábbi határozatot, 
költségvetés-módosítási javaslatot 
fogadtak el, és jóváhagyták egy 900 
ezer euró összegű áthidaló hitel fel-
vételét a váralja revitalizálását érintő 
projektre. Mivel utófinanszírozott 
projektről van szó, a városnak előre 
ki kell fizetnie a számlákat, és erre 
akarja felhasználni a hitelt. A kiadá-
sok jogosultságának elbírálását kö-
vetően a ráfordításai megtérülnek a 
projektből. A hitelt feltételezhetően 
vissza tudja fizetni a 2020-as év első 
negyedévéig. 

Módosítást fogadtak el a szennyvíz 
elhordása ügyében is. A csatornahá-
lózatra rá nem kapcsolt városrészek 
lakóinak a város évi max. 32 köb-
méternyi szennyvíz elviteli árának 
megfelelő összegben fogja téríteni az 
emésztőgödör vagy szennyvízülepítő 
tisztításának költségeit. A képviselők 
megszavazták az Ustrzyki Dolne len-
gyel várost érintő partneri szerződés 
megkötését is. 

A megtárgyalt anyagok, az ülésről 
készült jegyzőkönyv, valamint a teljes 
videofelvétel a www.filakovo.sk olda-
lon tekinthetők meg.  

Az ülések jegyzőkönyvei, a megtár-
gyalt anyagok, valamint az ülésekről 
készült felvételek a www.� lakovo.sk 
oldalon tekinthetők meg.

Mikuš Kovácsová Klaudia
Ford.: fp

A város vezetése június 20-án át-
adta a Mocsáry Lajos Alapisko-

la felújított helyiségeit. A hátrányos 
környezetből származó gyermekek 
inkluzív oktatását fogják szolgálni.

Az önkormányzat az inkluzív okta-
tás projektjére 100 ezer euró összegű 
regionális támogatást hívott le a Lo-
sonci járás fejlesztési akciótervéből. 
Abból finanszírozza a négy tanterem 
felújításán és a szükséges segédeszkö-
zök és szerszámok beszerzésén kívül 
a növelt energiafogyasztás költségeit 
és a projektmenedzserek bérét, vala-
mint annak a 4 pedagógusnak a ju-
talmát, akik a szokásos kötelességeik 
kereteit túllépve szentelnek időt és 
energiát a gyermekek inklúziójának. 
A tervdokumentációt a város saját 
költségére dolgoztatta ki.

Maga a felújítás, melyen belül a 
valamikori öltözőket és raktárhe-
lyiségeket új tantermekké építették 
át, kis híján 47 ezer euróba került. A 
munkálatok folytán ablakcserékre, 
vezeték- és csőhálózat-felújításokra 
került sor, bontási munkák zajlottak, 
a helyiségek új padlózatot és fes-
tést kaptak. Konyhai gépek, például 
tűzhelyek, mikrohullámú sütők és 
hűtőszekrény lettek elhelyezve, a 
mindennapos háztartási munkavég-
zésnél használatos berendezések és 
eszközök lettek vásárolva. Nem hiá-
nyoznak a baba figurák és pelenkázó 
pultok sem.

Amint azt Kotlár Ildikó igazgató-
helyettes elmondta, a tanulók kb. 96 
százaléka roma származású. Nagy 
részük szociálisan   ingerszegény kör-
nyezetből származik. „A gyermekek 
iskolába lépésekor érezhető náluk a könyv-
ismeretből, ceruza- és papírhasználatból 
vagy konstruktív és didaktikus játékokból 
fakadó tapasztalat hiánya. Szociális kör-
nyezetük nem nyújt számukra elégséges 
ösztönzést személyiségük fejlesztéséhez, 
testi, lelki és beszédbeli fejlődésükhöz. A 
gyermekeknél hiányoznak a higiéniai 
és a munkaszokások is”  ‒ magyaráz-
ta. Annál is fontosabb Agócs Attila 
polgármester szerint az inkluzivi-

Beindult az alapiskolai inkluzív 
oktatás projektje

tásra irányuló projekt beindítása. A 
keretein belül a város helyettesíti a 
szülők szerepét, segíteni akar a gyer-
mekeknek az alapvető készségek, 
mindenekelőtt a háztartást érintők, 
elsajátításában, és a középiskolai 
továbbtanulás irányába tereli őket. 

„Eredetileg számítástechnikai irányultság-
ban is gondolkodtunk, de a kormányhiva-
tal által a gyakorlati készségek felé lettünk 
irányítva. A valamikori iskolaműhelyek 
formája ez. Azt várjuk a projekttől, hogy 
neki köszönhetően a jövőben emelkedhet 
a foglalkoztatottság, mert a középiskola 
elvégzése után könnyebben találhatnak 
munkát“ ‒ tette hozzá a polgármester.

Mikuš Kovácsová Klaudia
Ford.: fp 
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Az „Érdekel a véleményük“ rovat teret biztosít a fü-
lekieknek, hogy elmondhassák nézetüket, észre-

vételeiket. Minden lapszámban új, a város lakosainak 
életével kapcsolatos témát vetünk fel a rovatban. A 
problematika rövid felvezetését követően körvona-
lazzuk kérdéseinket, melyekkel kapcsolatosan érde-
kelne a véleményük. Ez a rovat lehetővé teszi, hogy 
konstruktívan reagáljanak az önkormányzat dön-
téseire és a városban zajló történésekre, ugyanakkor 
útmutatásként is szolgálhat a kompetensek számára, 
hogy javítsanak a helyzeten, vagy megoldják az adott 
problémát. 

A májusi hónap témája a galambok voltak, me-
lyek zavarják a lakótelepeken élőket.  Olvasó-
inkat arról kérdeztük, hogy milyen tapaszta-
lataik vannak, illetve, hogy milyen javaslataik 
vannak a probléma megoldására. Válaszaikat 
köszönjük!

Az Önök válaszai:
A Füleknél nagyobb, jóval nagyobb városokban sokkal 

több a galamb, nálam a Papréten galamb, rigó, veréb, cin-
ke is van. Ez a bolygó mindenkié, nem csak az emberek tu-
lajdona. Van Füleken sok más negatívum, amit meg kel-
lene oldani. Egy kis galambürülék senkit sem ölt még meg.  

Kleiban Sihelsky Hilda

A „zavarnak” gyenge kifejezés a galambokra. Tavasz 
óta harcolunk velük, de nagyon úgy tűnik, mi jövünk 
majd ki vesztesen a csatából. A lányom papréti lakása a 
6. emeleten van, és semmilyen praktikával nem tudtunk 
megszabadulni a galamboktól. Két hétig nyugalom volt, 
amikor kihelyeztünk az erkélyre egy ragadozó makettet és 
más egyebet. Összetörték a kerámiacserepet, mert fészket 
akartak rakni, újabban a kivirágzott muskátliban szeret-
nek ülni, amit már le is törtek. Szóval ezek a mi találkozá-
saink a galambokkal.   Paszkiewiczová Jitka

Paprét, 7. emelet – semmi probléma a galambokkal. 
A megoldás: lógó cédék, melyekről visszaverődik a fény. 
Néha-néha ülnek az erkélyen, de nem csinálnak semmi 
rosszat, az ember még el is beszélget velük.  

Budaiová Monika

Rovat: Érdekel a véleményük 

A HÓNAP ÚJ TÉMÁJA: A KLUB FEL-
ÚJÍTÁSA ÉS A BENNE ZAJLÓ KULTU-
RÁLIS ÉLET 
A város júniusban átadta a felújított kultúrház 
épületét, amelybe eddig 1,5 millió eurót fektetett 
bele. Kicserélték a vezetékeket, felújították az en-
teriőrt a színház- és táncteremmel együtt.  A teljes 
körű működése ősszel indul be.  

AZ ÖN VÉLEMÉNYE: Úgy gondolják, hogy 
ez a felújítás elég? Mi mindenre lehetne 
használni az új Klubot? Milyen szolgálta-
tások hiányoztak eddig belőle? Milyen új-
donságot szeretnének benne látni? 
Válaszaikat és visszajelzéseiket július 15-ig várjuk 
elektronikusan a tlacove@filakovo.sk e-mail-cím-
re, a közösségi hálón üzenetben a város oldalán, 
postázva a Radničná 25, 986 01 Fiľakovo címre, 
illetve személyesen is leadhatják a városi hiva-
tal iktatójában „Füleki Hírlap – A hónap témája“ 
megjelöléssel.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vulgarizmusokat, becs-
mérlő vagy ócsárló megnyilvánulásokat automatikusan 
töröljük. Csak a konstruktív kritikát és javaslatokat 
tartalmazó reagálásoknak adunk helyet. A szerkesz-
tőség fenntartja a jogot szükség esetén a hozzászólások 
nyelvtani korrekciójára vagy lerövidítésére. Reakcióikat 
a Füleki Hírlap májusi számában közöljük.  

A  „Képviselők a fülekiek szolgálatában“ rovatunk olyan 
felület, mely valamennyi városi képviselőnek  lehető-

séget nyújt a bemutatkozásra. Mindegyiküknek ugyanazt 
a négy kérdést tesszük majd fel, válaszaikból pedig meg-
tudhatják, hogy a városatyák mit tettek eddig Önökért, 
mit sikerült átültetniük és milyen további terveik van-
nak. Arra is teret kapnak, hogy kendőzetlenül nyilatkoz-
zanak  a város jelenlegi törekvéseivel és önkormányzati 
politikájával kapcsolatban.

Mede Alexander
Mióta tagja a képviselő-testületnek, és miért döntött 
az indulás mellett?
2018. december 1-jétől vagyok képviselő, ez az első 
választási időszakom. A második választási körzet-
ben, a Most-Híd párt jelöltjeként indultam. Hosszú 
idő után, kb. egy évvel ezelőtt munkahelyet váltot-
tam. Jelenleg mentősként dolgozom, ahol az em-
bereket egészségügyi szempontból segítem. Most 
azonban szeretnék részt venni városunk életkörül-
ményeinek javításában is, valamint támogatni az 
önkormányzatot a céljai elérésében. Ezen a  téren 
még nincsenek tapasztalataim, de bízom benne, 
hogy munkámmal és jó ötleteimmel hozzájárulha-
tok a fejlődéshez. 

Mi mindent tett mostanáig a város, illetve saját kör-
zete lakosaiért?
A sport az egyik szívügyem.  Az FTC PT-ben 
sportesemények és focimeccsek szervezőjeként 
tevékenykedem. A Füleki Városi Hivatal mellett 
működő Ifjúsági és sportbizottság elnökeként a 
városi tornák és sportesemények szervezését se-
gítem. Örömmel vállalom a város igen gazdag 
sporteseményeinek megörökítését is, főképpen 
fotózás formájában. Választási körzetemben pró-
bálok fokozottan odafigyelni a lakosok kéréseire, 
és amennyiben kivitelezhetők, a bizottsági ülésen, 
vagy a képviselő-testületi ülésen javaslataikat a 
városvezetés elé terjesztem. Próbálom az emberek 
számára világosabbá tenni, hogy működik a város 
egyes projektjeinek megvalósítása, mert tapasztala-
taim szerint a lakosok nem mindig rendelkeznek 
megfelelő információkkal. 

Mit kíván még tenni, elérni a lakosokért?
Az előbbi megállapítás  még engem is érint. Mivel 

a képviselők körében újoncnak számítok, sok min-
dent kell még tanulnom. Minden anyagot, ügyet, 
melyek a képviselő-testületi ülés napirendjén szere-
pelnek, becsületesen áttanulmányozok. Amennyi-
ben valami nem teljesen világos, nem vonok le el-
hamarkodott következtetéseket, hanem felkutatom 
a miérteket, módszereket, megoldási lehetőségeket. 
Képviselőként szeretném elérni, hogy a polgárok 
többet kommunikáljanak velünk, nemcsak a prob-
lémákról, hanem megosszák velünk jó ötleteiket is, 
s ne féljenek elmondani véleményüket. Szeretném, 
hogy mindenki jobban értse, hogy működik a köz-
igazgatás, a város irányítása.    

Mit változtatna a város jelenlegi politikáján? 
Hogy szeretnék-e valamin változtatni a város je-
lenlegi politikáját illetően? Mivel az utóbbi években 
a városvezetésben több változás is történt, a dol-
gok jó irányba haladnak – zajlanak az építkezések, 
felújítások. Úgy gondolom, egy ilyen kis városhoz 
mérten jó úton haladunk. A város vezetőségét az se-
gítené a legjobban, ha a képviselőkben támogatók-
ra lelne, s a pozitív dolgok jóváhagyásában a párt-
politika nem játszana közre. Bízom benne, hogy az 
elkövetkezendő négy évben – és talán a következő 
választási időszakban is – a városi képviselő-testü-
let teljes értékű tagja lehetek, s a polgárok, a képvi-
selő kollégák és az önkormányzat vezetősége nem 
fognak csalódni bennem.

Mikuš Kovácsová Klaudia,  ford.: dszl

Rovat
Képviselők a fülekiek szolgálatában

Mede Alexander. FOTÓ - Schnelczer Zoltán

FELHÍVÁS
A Füleki Városi Művelődési Központ

 2019. augusztus 17-én vásárral egybekötött rendezvényt szervez 
XXIX. Palóc Napok és Füleki Városnapok címmel

A vásár a Várfelső utcában kerül megrendezésre 8.00 órától 20.00 óráig, gazdag kulturális programmal 
egybekötve. A szervezők várnak minden árust, akik gasztronómiai különlegességeket és ínyencségeket, 
édességeket, játékokat, ajándéktárgyakat, ékszereket és kiegészítőket, valamint kézműves termékeket 
kínálnak. Az árusok 2 €/m2 illetéket kötelesek befizetni a szervezőknek. 
A vásárra a jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni. Az érdeklődők a kötelező okmányok benyúj-
tásával együtt legkésőbb 2019. augusztus 12-ig jelentkezhetnek. Határidőn túli, illetve kötelező doku-
mentumok nélküli jelentkezéseket nem fogadunk el. A szervezők, tekintettel a rendelkezésre álló te-
rület nagyságára, fenntartják a vásáron résztvevő árusok kiválasztásának és elhelyezésének jogát. 
A jelentkezési lap és a kötelező mellékletek listája megtalálható a www.filakovo.sk vagy a www. kultura.
filakovo.sk oldalon. A kitöltött jelentkezési lapokat a kötelező mellékletekkel együtt kérjük a következő 
címre postázni: Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo vagy elektroniku-
san elküldeni az msks@filakovo.sk címre. Bővebb információk a +421 950 689 610-es telefonszámon.
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Június - a kulturális programok kavalkádja

VÁROSI GYERMEKNAP
Az idei Városi Gyermeknap a résztvevők és a szervezők szempontjából is sikeresnek bizonyult. 
A látogatottság idén rekordot döntött, a gyerekeket minden sarkon más-más attrakció várta. A 
színpadi program is gazdag volt, a rendezvénybe idén is bekapcsolódtak a városi oktatási intéz-
mények és szervezetek is. Fotó - VMK

BALETT
Június 13-án megrendezésre került a VMK Mona Balett csoportjának nyilvános záróvizsgája. A 
2018/2019-es tanévet 16 kis táncos abszolválta. Fotó - VMK

XI. NEMZETKÖZI MELÓDIÁK SZÁRNYAIN 
Június 29-én megrendezésre került a XI. Nemzetközi melódiák szárnyain elnevezésű kórustalál-
kozó a Melódia Női Kar szervezésében. Közreműködött a szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar, a II. 
Koháry István Alapiskola Singing Teens – Éneklő Tinik csoportja, a rimaszombati Blaha Lujza 
Vegyeskar, a Füleki Művészeti Alapiskola növendékei: Tomáš Balog és Bartolomej Bogdán, a 
salgótarjáni Cantabile Kamarakórus és a Melódia Női Kar. A rendezvény a Kisebbségi Kulturális 
Alap támogatásával valósult meg.   Fotó - A Melódia PT archívuma

A Művészeti Alapiskola a tanév utolsó napjaiban is teljes fordulatszámon pörgött és az év végi 
vizsgák után a felújított Városi Művelődési Központban adott két koncertet az alapiskolák és 
óvodák számára. Jún. 20-án az ovisoknak tartott a Művészeti Alapiskola Nyílt napot, majd pedig a 
hó utolsó hetében 9 községi alapiskolába látogatott el gyermekműsorával. Még a felvételik 26-án 
délután esedékes második köre előtt játszották a zeneiskola növendékei hagyományos, A zene 
mindenkié című koncertjüket, mely minden évben az ő ajándékuk a város polgárainak. Sajnos 
idén az eső miatt félbe kellett szakítani, de ez is csak egy újabb ok arra, hogy a közönség megláto-
gatva következő nyilvános fellépésüket meghallgassa az „esős” program számait.
Ardamica Zorán, az MAI igazgatója, fotó - Estefán Viktor

ESZTERLÁNC 
Június második hétvégéjén gyermek-néptáncegyüttesekkel telt meg Fülek. Június 7-től 9-ig se-
regszemle zajlott, melyen a város csoportja, a Kis Rakonca Néptáncegyüttes ezüstsávos minősíté-
st ért el. Az együttes mindkét szólistája, Janštová Sofi a és Molnár Nicolas is a szólótáncversenyen 
aranysávos besorolást kaptak. Fotó - a Kultúralap archívuma

2019. június 15-16-án került megrendezésre a Füleki Várjátékok jubileumi, 20. évada, mely ez 
alkalommal a történelmi mesterségek bemutatására fókuszált. A szombati főműsor keretében 
fegyver- és harcmodor-bemutatókat, verbuválást, solymászbemutatót, H&B párbajokat, történel-
mi táncokat, mutatványosokat és óriásbábokat láthattak az érdeklődők, de ugyanakkor hiteles 
középkori zene, ételkóstoló és kézműves vásár is színesítette a rendezvényt. Vasárnap zajlott a 
hagyományokhoz híven a nemzetközi történelmi íjászverseny a Füleki Farkasok szervezésében. A 
kétnapos rendezvényre mintegy 1500 látogató érkezett. FOTÓK - Gergely Photo

A várjátékok különleges eseménye volt az egy-
kori füleki várkápolna harangjának kiöntése 
és átadása, amely mostantól új látványelem-
ként szolgál az ideérkezők számára.
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2019 júliusában

08.10-ig
„A múzeum régi-új kincsei” c. kiállítás  
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

08.25-ig
„A vámügy története ” c. kiállítás
Helyszín: Füleki Vármúzeum 
Szervező: Füleki Vármúzeum

07. 04.

UDVart 2019 – Kulturális–zenei fesztivál
16.00 Alkotóműhelyek: creativ workshop, fesztiválinstallációk, 
kézműves műhelyek
16.00 Építészet: Fülek a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem építész 
hallgatóinak munkáiban (prezentáció)
16.00 Kultúra: A Közel-Kelet világa – Kovács Attila iszlamoló-
gus, Ahmad Ali és Vasik János beszélgetése
17.30 Képzőművészet: Vilhan Vašová Adela– Léda & Šuhajo-
vá Kristína alkotásai (kiállításmegnyitó)
18.00 Komolyzene: Zenés évszakok - Szabó Štefan & Fiala Ján 
nyári komolyzenei koncertje
19.00 Színház: Kumšt (vígjáték) – Kassai Csongor, Hološka 
Gregor, Mňahončák Martin
21.30 Koncert: PARNO GRASZT (HU)

16:00

07. 05. 

UDVart 2019 – Kulturális–zenei fesztivál
16.00 Alkotóműhelyek: creativ workshop, történelmi fényké-
pészműhely, kézműves műhelyek
16.00 Építészet: Fülek a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem építész 
hallgatóinak munkáiban (prezentáció)
16.30 Koncert: Pázsit (SK)
17.30 Előadás: Operabeavató – Kolonits Klára (szoprán), Er-
dős Attila (bariton), Dinyés Dániel (zongorista, mesélő)
19.00 Beszélgetés: Irodalom, � lm és Losonc – Balko Peter, író, 
forgatókönyvíró és Mikuš Kovácsová Klaudia
21.00 Koncert: FRAJARA PUTIKA (CZ)
22.30 Esti mozi: Čiara (Forgatókönyv: Balko Peter)

16:00

07. 06. 

UDVart 2019 – Kulturális–zenei fesztivál
16.00 Alkotóműhelyek: történelmi fényképészműhely, ké-
zműves műhelyek, slam poetry workshop
16.00 Építészet: Fülek a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem 
építész hallgatóinak munkáiban (prezentáció)
16.00 Slam poetry: Pion István, Simon Márton, Laboda 
Róbert
16.30 Előadói est: KARDOS-HORVÁTH JÁNOS (HU)
17.30 Irodalom: Simon Márton és Laboda Róbert beszél-
getése
18.30 Slam poetry: Pion István, Simon Márton, Laboda 
Róbert
19.30 Koncert: PETER LIPA BAND (SK)
21.30 Koncert: Ferenczi György és az 1ső PESTI RACKÁK (HU)
23.00 Jam sassion: MONTANARO (FR)
Kísérőprogramok: Filmsarok, performance, gyermek-
programok (játékos angol, kincskeresés, kézműves műhe-
lyek, íjászat, gyerekcsocsó, társasjátékok), falmászóverseny, 
fényfestés, chill sátor, könyvbazár, falmászás, biliárd, 
csocsó, kézzel készített társasjátékok, kézműves sörök
Helyszín: A Városi Honismereti Múzeum udvara
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Társszervező: Füleki Vármúzeum
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap és a Művészeti Alap 
támogatásával valósul meg.

16:00

* A szervezők fenntartják a jogot  a helyszínek és időpontok megváltoztatásásra

A  TESCO által meghirdetett „Ön 
választ, mi segítünk“ közösségi 

programon belül benyújtott projek-
tünket a  bíráló bizottság a  legjobb 
három közé sorolta, s  ezáltal tovább-
jutott a 2. körbe. Most már a polgáro-
kon múlik, hogy a Tesco üzletláncban 
történő vásárlásaik során kit válasz-
tanak és támogatnak szavazatukkal.

A Nefelejcs, nonprof. sz. sok beteg 
és egészségkárosult idős ember fe-
lől gondoskodik, s lehetnek köztük 
olyanok is, akik az Önök rokonai, 
ismerősei vagy barátai. Sajnos, szinte 
mindnyájan valamilyen segédeszköz 
használatára szorulnak. Köszönettel 
fogadnánk, ha szavazatukkal támo-
gatnának minket, ezzel is bizonyítva, 

hogy nem közömbös Önöknek az 
ápoltjaink sorsa. Mindenki kénysze-
rülhet olyan döntésre, hogy igénybe 
kell vennie szolgáltatásainkat. Mos-
tani szavazatuk egy lépés lehet a 
jövőre nézve, amikor majd esetleg 
Önök is másokra lesznek utalva és 
tőlük várnak segítséget. 

A „Hátrányos helyzetünk ellenére 
is része vagyunk a füleki szépkorúak 
közösségének” elnevezésű projekt-
ből származó pénzösszeget olyan 
segédeszközökre költjük, melyek 
szükségesek a szociális otthonunk-
ban élők életminőségének javításához.                              
Köszönünk minden szavazatot.

Veliká Mária, igazgatónő

Sikeres lett a projektünk

A  Városi Hivatal felhívja a  figyelmet, hogy Fülek város minden lakosa 
köteles befizetni a  háztartási hulladék elszállítási díját. Az érvényes ön-

kormányzati rendelet szerint nem csupán a városban állandó vagy átmeneti 
lakhelyre bejelentett személyek kötelesek szemétszállítási díjat fizetni, hanem 
minden lakás céljára és nem lakás céljára szolgáló helyiség használója is. Ez 
azt jelenti, hogy mindenki, aki a város területén található lakásban lakik vagy 
nem lakás céljára szolgáló helyiséget használ a város területén akár érvényes 
bérleti szerződés nélkül is. Ezért felszólítunk minden ilyen helyiséghasználót 
vagy használatba adó tulajdonost, hogy jelentkezzenek a Városi Hivatalban, és 
teljesítsék mielőbb fizetési kötelességüket. VH 

Felhívás a Fülek város területén található 
lakások használóihoz

Immár 5 éve, hogy városunkban, 
a Rózsa utca 40 szám alatt megnyílt 

a „PASTELKA“ gyermekotthon (gyer-
mek- és családközpont). Az államilag 
gondozott gyermekekről 3 nevelőnő 
és 3 kisegítő nevelőnő gondoskodik 
egész év folyamán, a nap 24 órájában. 
Az igazgatóság Losoncon székel, on-
nan irányítja a  fϋleki és a  videfalvai 
(Vidiná) csoportot is. Jelenleg gyer-
mekeink a  helyi magyar illetve szlo-
vák nyelvű alapiskola tanulói. Az 5 
év alatt már voltak olyan gyermekek, 
akik betöltötték a 18. életévϋket és ki-
léptek a nagybetűs ÉLET-be. 

A  gyermekek nevelése a  közpon-
tunkban családi típusú, ami azt jelenti, 
hogy a  9 gyermeknek biztosítjuk az 
iskoláztatását, egészségϋgyi ellátá-
sát, valamint a szabadidejϋk hasznos 
eltöltését is. Természetesen a  célunk, 
hogy a gyermekek mielőbb visszatér-
hessenek a saját családjukba. 

Lehetőségϋnkhöz mérten bekap-

Ötéves a „Pastelka“ gyermekotthon 

csolódunk kϋlönféle projektekbe 
(Wolksvagen, ORANGE, Ochra-
nárik), s  az így nyert anyagi támo-
gatással igyekszünk a  gyermekek 
életkörülményein javítani. Minden 
évben részt veszϋnk a  hagyomá-
nyos karácsonyi vásárokon Fϋleken 
és Losoncon is, ahol saját készítésű 
munkáinkat kínáljuk. Az összegyűlt 
pénzösszeget a  gyermekek foglal-
koztatására fordítjuk. A nyári illetve 
a téli szϋnidőben, ha lehetőség nyílik 
rá, a  gyermekek táborban vesznek 
részt. Ezen kívül túrákat, kirándu-
lásokat szervezϋnk számukra, pró-
báljuk színesebbé tenni a forró nyári 
napokat. 

Ezúton szeretnénk megköszönni 
a  kϋlönféle adományokat – ruhá-
zat, gyϋmölcs, édességek –, melyeket 
a környékbeli jószívű emberektől ka-
punk.  Köszönjük.

 Simon Ágnes,  nevelőnő
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Ez az idézet egy tanár, pályaválasztási 
tanácsadó, sportoló, zenész, valamint 

a közelmúltig igazgatóhelyettes hitval-
lása, aki egyben az idei pedagógusnapon 
átadásra kerülő Comenius Emlékplakett 
díjazottja is. Bozó Marian életébe és mun-
kásságába nyerhetünk betekintést néhány 
kérdés erejéig. 

Mi ösztönözte arra, hogy tanító legyen, 
ki volt a  mentora, példaképe, illetve 
milyen rég foglalkozik a tanítással?
Szerencsésnek mondhatom magam, 
hiszen nagyon jó tanárok vettek 
körül az általános iskolától kezdve 
a  művészeti alapiskolán keresztül 
a gimnáziumig, tehát ez a hivatás már 
fiatal korom óta formálódott bennem. 
Diákként a  nyári hónapokban rend-
szeresen jártam úttörőtáborokba és 
különféle gyerektáborokba. Mindig 
is felnéztem a  csoportvezetők mun-
kájára, melyet később én is gyakorol-
hattam a pedagógiai tanulmányaim 
során, Besztercebányán. 1996-tól, az 
egyetem elvégzésétől kezdve végzem 
ezt a hivatást, egy év kihagyással, mi-
kor a kötelező katonai szolgálatom 
töltöttem.
Fő szakterülete a zene. Miért? Milyen 
tantárgyakat kedvelt diákként?
Kifejezetten nem állítanám, hogy a 
zene a  fő szakterületem, mivel torna-
tanárként is aktívan tevékenykedem. 
Főleg az utóbbi években, mikor a 
palánklabda (ford.: floorball) népsze-
rűsítésébe kezdtem. Erről már több 
cikket is írtam. Másrészt a népdalo-
kat a szüleimnek, valamint a nagy-
szüleimnek köszönhetően szerettem 
meg, akik sok szép dalt ismertettek 
meg velem. Ez kihatással volt rám. 
Harmonikázni kezdtem. Ez a hang-
szer nagy segítséget nyújt számomra 
nemcsak a zeneórákon, hanem a sza-
badidőmben is mind mai napig. Ami 
a további tárgyakat illeti, mindegyik-
ben található érdekes terület, s ezért 
választottam az alsó tagozatos tanári 
szakot. 
Több évig az iskola igazgatóhelyette-
si posztját töltötte be, nemsokára az 
igazgatói székbe ül. Mit jelent az Ön 
számára iskolájuk?
Az élet számos változást és olyan hely-
zetet hoz az ember életébe, amelyre 
reagálnia kell. Most is ez történt. Itt 
tanítok már 23 éve, s  majdnem min-
den posztot kipróbáltam már. Voltam 
tanár, pályaválasztási tanácsadó és 
igazgatóhelyettes is. Ez az iskola szá-
mos lehetőséget adott a gyerekekkel 
való munkára, az önmegvalósításra, 
és megéreztem a közösség erejét és 
együttműködését. Megtanított a tar-
talmas munkára és arra, hogyan adja 
át egy tanár a diákoknak azon érté-
keket és tudást, melyeket az életben 
megtapasztalt. Folyamatos lehetősé-

„A munkám számomra egyben a hobbim is“

get adott a továbbképzésre és a fejlő-
désre. Az, hogy hamarosan én leszek 
az iskola igazgatója, nagy felelősség 
számomra. Nemcsak a kollégáimmal 
és az iskola dolgozóival szemben, ha-
nem a  diákjaink és a szüleik irányá-
ban is, akik bíznak bennünk, s ami 
kicsi, de nagy szívvel rendelkező, csa-
ládi iskolánkba íratták gyermekeiket. 
Milyen érzések töltötték el a  díjá-
tadón? Meglepetést jelentett az Ön 
számára?
Szeretem a munkámat, és sosem 
az  anyagiak motiváltak. Jó érzéssel 
töltött el, hogy diákjaim kiváló ered-
ményeket érnek el. A diákok sikerél-
ménye és öröme volt az, ami motivált 
és ez a mai napig így van. Számos di-
ákommal jó barátok vagyunk, gyak-
ran a mindennapi életben is tartjuk a 
kapcsolatot. Számomra a legnagyobb 
köszönet az, amikor a diákom rám 
köszön, megszólít az utcán és nem 
hátat fordít nekem. A díj eléggé meg-
lepett, mert számos jó tanár van a vá-
rosban, akik szintén megérdemelnék. 
Ezt a kitüntetést az iskolánkban lévő 
jó kollektívának is köszönhetem, akik 
megteremtették a hátteret a terveim 
megvalósításához és mindig segítőké-
szek voltak. 
A  sport és más tevékenységek is közel 
állnak önhöz. Mi szórakoztatja a  leg-
jobban, mi által tud igazán kikapcso-
lódni? 
A  munkám által a  sport és a  zene, 
valamint a  családom és a hobbijaim. 
Szeretek síelni, teniszezni, asztalite-
niszezni, palánklabdázni és tekézni. 
Szerencsés vagyok, hiszen a munkám 
számomra egyben a hobbim is.  

Cíferová Iveta, ford.: dszl

Június második szombatja ismét 
tartalmasan telt a füleki II. Koháry 

István Alapiskolában. Az intézmény 
immár kilencedik alkalommal, ha-
gyományaihoz hű formában és kör-
nyezetben rendezte meg a  hivatalo-
san „IX. Családi nap“ névre keresztelt, 
gyermekbarát rendezvényét az idén 
rekordszámú, több mint nyolcszáz 
résztvevővel. 

A rendezvény lényege, hogy az is-
kola diákjai és pedagógusai a szülők-
kel, rokonokkal és más érdeklődőkkel 
közösen egy kötetlen, szórakoztató 
hétvégét tölthessenek el együtt; ahol 
elsősorban nem a hétköznapokon 
megszokott tanulásé, munkáé, hanem 
az ismerkedésé és a nagy beszélgeté-
seké a főszerep. Mint minden évben, 
az iskola pedagógusai és egyéb al-
kalmazottai ezúttal is színes, sokrétű 
foglalkozásokkal várták az érdeklő-
dőket: kicsiket és nagyokat egyaránt. 

Az iskola alkalmazottai és szponzo-
rai az idén még magasabbra próbál-
ták tenni azt a bizonyos képzeletbeli 

„lécet“. Új ötletekkel, látnivalókkal, 
felsorolni is nehéz, milyen progra-
mokkal, foglalkozásokkal várták az 
érdeklődő gyerekeket és szüleiket. 
Rendőrségi autó és tűzoltó bemutató, 
a legkisebbeknek ringató foglalkozás, 
arcfestés és kézműves foglalkozások, 
körhinta és trambulin, közlekedési 
és akadálypálya, zóna edzés és fitnesz, 
aquazorbing, lovaglás, ügyességi brin-
gapálya, kötélpálya, élő csocsó, íjcsata 
a Nomad War hagyományőrző egye-
sület közreműködésével, ugrálóvár, 
légpuskás lövészet – hogy csak néhá-
nyat említsek a sok játék és tevékeny-
ség közül. Újdonságnak számított a 

„Szóljon hangosan az ének!“ elnevezé-
sű, nagy sikert aratott karaoke party, 
amelyet az iskola pedagógusai segít-
ségével bármely énekesi ambíciókra 
törekvő gyermek és felnőtt kipróbál-
hatott; valamint a legkisebbek részére 

kitalált „Talpacskák ösvénye“. 
Szintén újdonságnak számított 

a  Magyarországról érkezett, Virran-
tó játszóbusz névre keresztelt mozgó 
iskola és játszóház; amely nem 
más, mint egy oktatási-nevelési és 
szabadidős célokra, általánosiskolás-
korú gyerekek számára átépített 
autóbusz fejlesztő játékokkal, 
sportszerekkel, számítógéppel, DVD- 
és könyvespolccal.

A  tűző nyári melegben a sok-sok 
játék és állomás mellett a  jelenlévők 
fagylalttal hűsíthették magukat, csa-
polt sörrel és üdítőitallal olthatták 
szomjukat, valamint ebédidőben le-
hetőségük volt gulyásleves és disznó-
toros termékek fogyasztására is. 

A  rendezvény zárásaként ugyan-
csak megrendezésre került az előző 
években nagy sikert aratott „habpar-
ty“ a gyerekek részére, amelyet idén is 
a Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjai biztosítottak. 

Az iskola ezúton szeretne köszöne-
tet mondani a Családi nap megszerve-
zésében segítséget nyújtott szponzo-
roknak. Segítségükkel idén is értékes 
díjak kerültek kisorsolásra a  szeren-
csés résztvevők között. Köszönet tehát 
a  következő szervezetek és 
magánszemélyek támogatásáért: 
Adria Gold, Cseperedő, Mäso Cent-
rum, Füleki Farkasok, Filleck Knights, 
Karancs Speciális Mentőszolgálat, 
Mediacity, Policajný zbor Slovenskej 
republiky, Csemadok, Helen Doron 
English, Darnia, Nomad War és még 
sokan mások. Köszönet Fülek Város 
Önkormányzatának a  rendezvény 
biztosításáért.  

Munkánkkal és tevékenységeink-
kel igyekszünk megszolgálni a város 
és a  környék bizalmát! Továbbra is 
bízunk a  kölcsönös együttműködés-
ben!

Dányi László, tanár 

Ismét rekordokat döntött a Koháry 
Alapiskola Családi napja

Bozó Marian. FOTÓ - kmk
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A 2018/2019-es iskolai évben a 
MAI képzőművészet szakos di-

ákjai 14 versenyen vettek részt, ezek-
re 240 alkotást küldtek be. Az egyes 
versenyek eredményeit még várjuk, 
közzétételükre csak a következő hó-
napokban kerül sor. Az eddig nyil-
vánossá tett nyertesekre büszkék 
vagyunk. Közülük itt nemzetközi és 
országos helyezettek felsorolására 
van mód; valamint azon lokális ver-
senyek megemlítésére, amelyekhez 
sajátos viszony fűzi iskolánkat.

Az apátfalviak által rendezett „Ríša 
fantázie” versenynek (2019. márc. 
15.) nemzetközi mezőnye volt. Isko-
lánk több éve visszatérő résztvevője 
több kategóriában is. Kelemen Esz-
ter 2. lett, Ingrid Péter Havranová 
3., Zuzana Spodniaková ezüst sávos 
minősítést szerzett; ők Mgr.art Jana 
Bialová tanulói. Mgr. Beáta Véghová 
diákjai, Rebeka Juhászová és Antónia 
Gašparová bronz sávban végeztek. 

Az országos „Maľujeme Timravu” 
versenyt a Matica slovenská rendez-
te Parlagoson okt. 6-án; díjazásban 
részesültek: 2. hely - Emma Donauer 
(Véghová tanítványa), 3. hely - Deni-
sa Szabová (Bialová tanítványa), tisz-
teletbeli elismerés - Katarína Sojková 
(Bialová tanítványa).

A  Rimaszombati MAI által meg-
hirdetett országos versenyről („No-
voročenky”, 2019. jan. 21.) tanuló-
ink a következő helyezésekkel tértek 
haza: 2. hely - Dominik Ferencz (Bi-
alová tanítványa); tiszteletbeli elisme-
rés - Emma Györmayová, Illés Panka 
(Bialová tanítványai), Tamás Cupper 
(Véghová tanítványa).

A „Jarné zvyky na pohľadnici” 
Miaván zajlott 2019. ápr. 6-án. Mgr.
art Jana Bialová tanulói közül né-
gyen értek el helyezést az élmezőny-
ben, különféle kategóriákban: 1. hely 

- Regina Kovácsová, Petra Olšiaková, 
Henrieta Kelemenová; 2. hely - Ma-
túš Jakúbek.

A  besztercebányai „Maľovaná 
ZUŠ” szintén országos megméret-
tetés, Vanesa Goldčiterová (Bialová 
tanítványa) a  zsűri elnökének díját 
hozta el.

Rimaszombatban, márc. 1-jén zaj-
lott még az „Objekt a  tieň” verseny. 
Ezt Nikoleta Magyarová nyerte, tisz-
teletbeli elismerésben részesült Réka 
Mária Radicsová (Véghová tanítvá-
nya).

„Vesmír očami detí” címmel a Lo-
sonci Szabadidőközpont és a MAI 
rendez évente seregszemlét, a bírálók 
idén is értékelték tanulóinkat: Liana 
Mrázovát, Tamara Olšiakovát és 
Barbora Rapiovát (Bialová tanítvá-
nyai); valamint Tóth Andrást (Végho-
vá tanítványa).

A Bacskai Béla festő emlékére 
évente rendezett „Szülőfölddel ösz-
szekötve” kapcsán a Füleki Művé-
szeti Alapiskola zenészei és dráma 
tagozatosai is eljárnak Persére; hi-
szen többek közt ők biztosítják a ren-
dezvény megnyitó műsorát. Díjakat 
nyertek: Barbora Rapiová (Bialová 
tanítványa), Mariana Juhászová 
(Véghová tanítványa) és Viktória 
Vaššová (Bialová tanítványa).

Minden tanulónak és pedagógus-
nak gratulálunk! 

MAI

A Művészeti Alapiskola képzőművészeti 
szakának eredményei

Köszönetnyilvánítás
A Füleki Művészeti Alapiskola diákjai április 16-án tanulmányi kirándulá-
son vettek részt Besztercebányán. A rövid városnézés után az Állami Ope-
raház színházi előadása következett; M. Stewart – J. Herman: „Hello, Dolly!” 
című darabját tekintették meg. Az ismert dallamú musical művészi előadása, 
az élő zenekari muzsika és a látványos díszlet együttesen varázslatos han-
gulatot teremtettek és felejthetetlen élményt nyújtottak minden résztvevő-
nek. A Művészeti Alapiskola ezúton fejezi ki köszönetét Fülek Városnak 
és a „Mladý umelec” polgári társulásnak az oktatást szakmailag kiegészítő 
színházlátogatáshoz nyújtott támogatásért.

MAI

Fülek Város 2019. április 8-án pá-
lyázatot hirdetett mind a  négy,  a 

fenntartói hatáskörébe tartozó 
alapiskola igazgatói posztjára. A  vá-
lasztások a június 10-től 13-ig terjedő 
időszakban zajlottak. A választási bi-
zottságok szerepét betöltő iskolataná-
csok javaslatai alapján az iskolafenn-
tartó megújította tisztjében a  város 
két legnagyobb alapiskolájának igaz-
gatóját, Bozó Rolandot a  II. Koháry 
István AI és Ujpál Štefant az Iskola 
utcai AI élén. Mivel az eddigi kine-
vezésük június 30-ig tartott, a Füleki 
Városi Képviselő-testület június 20-i 
ülésén átvették a  város polgármeste-
rétől azt a kinevezési okiratot, amely 
július 1-jétől újabb 5 évre szól. 

A  Mocsáry Lajos AI eddigi igazga-
tója, Šimko István már nem pályázott 
az igazgatói posztra. A két új jelölt kö-
zül pedig a választási bizottság egyiket 
sem javasolta kinevezésre, mivel a tit-
kos szavazás döntetlen eredménnyel 
végződött. Az iskolafenntartó újabb 
pályázatot hirdet, s  addig az iskola 
igazgatásával Kotlár Ildikót, a jelenle-

Igazgatóválasztás az alapiskolákban
gi igazgatóhelyettest bízta meg. Meg-
bízatása július 1-jétől max. 6 hónapra 
szól. A  nyugalmazott igazgatónak, 
Šimko Istvánnak őszinte hálánk és 
köszönetünk jár sokéves pedagógusi 
és igazgatói tevékenységéért, és kí-
vánjuk neki, hogy a nyugdíjas évei 
teljenek hosszantartó jó egészségben 
és nyugalomban. 

A papréti szlovák tannyelvű alapis-
kola igazgatójává az eddigi igazga-
tóhelyettest, Bozó Mariant válasz-
tották. Tisztségét augusztus 15-től 
fogja betölteni. A jelenlegi igazgatónő, 
Wágnerová Ildikó, akinek nevét az 
iskolájával elért kiváló eredmények 
és a  város legkisebb alapiskolájának 
fejlesztésében szerzett tagadhatatla-
nul nagy érdemek fémjelezik, mun-
kaviszonya megszüntetését kérte, és 
pedagógusi-vezetői tevékenységét 
egy másik iskolában fogja folytatni. 
Sokéves odaadó igazgatói munkáját 
őszintén köszönjük, a  további okta-
tó-nevelő tevékenységéhez pedig sok 
sikert kívánunk neki.

  Fehér Péter

Van-e Füleknek különleges fája? 
Versenyezzünk! Harminc éves a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet. Ennek 
kapcsán versenyt hirdetett A Cseres-hegység legszebb fája címmel. Minden te-
lepülés javasolhat egy, a kataszteri területén belül található fát, amely lehet 
bárhol – a réten, az erdőben, a város belterületén vagy az út mellett is. Ismer 
olyan fát, amely méltó lenne erre a címre? Küldjön róla fotót és adatokat 
augusztus 1-jéig az alábbi e-mail címre: sebastian.gaspar@filakovo.sk. A to-
vábbjutó fa felől bizottság dönt.

VH

Tudta, hogy ...
... Bem tábornok hamvait Füleken keresztül szállították szülőhazájába?
Bem apó hamvai szlovenszkói földön címmel jelent meg a  Prága Magyar Hír-
lap 1929. július 28-i számában a következő tudósítás: Bem tábornok, negy-
vennyolcas szabadsághős hamvai, amelyeket a lengyelek Aleppó-ból Tar-
now-ba szállítanak, ma délután öt órakor érkeztek meg Magyarország felől 
a csehszlovák határra. A hamvakat szállító vonatot a csehszlovák nemzet-
védelmi miniszter képviseletében egy tábornok több tiszttel fogadta a füleki 
állomáson. A tiszti küldöttség koszorút helyezett el Bem tábornok hamvain 
ezzel a felírással: „Chrabrému bojovníku, gen. Bémovi ministr národní ob-
rany Udržal“. (Bem tábornoknak, a hős harcosnak Udržal nemzetvédelmi mi-
niszter). Füleken és Losoncon, amerre a vonat áthaladt, nagyszámú magyar 
közönség rótta le kegyeletét a magyar szabadságharc hős lelkű harcosa és 
Petőfi benső barátjának földi porhüvelye előtt.

Cirbus Vladimír



8S P O R T / H I R D E T É S2 0 1 9 .  J Ú N I U S

Az FTC labdarúgói a  2018/19-es 
idényt a  táblázat ötödik helyén 

zárták a  TIPOS III. liga közép-szlo-
vákiai csoportjában. A csapat 16 győ-
zelemmel és 2 döntetlennel 50 pontot 
gyűjtött. Az előző évekkel összehason-
lítva, mikor a csapat többször a kiesés 
ellen küzdött, a  megszerzett ötödik 
helyet egyértelműen sikerként köny-
velhetjük el. „Ha valaki a  szezon elején 
megkérdezte volna, elégedett lennék-e az 
ötödik helyezéssel, habozás nélkül igent 
mondok. Amikor most a táblázatra nézek, 
s  látom, hogy a  harmadik helytől csu-
pán 3 pont választ el, van bennem némi 
csalódottság. Ha jobban koncentrálunk 
pl. a  Csaca (Čadca), vagy a Nagyselmec 
(Liptovská Štiavnica) elleni mérkőzéseken, 
harmadikok lehettünk volna. Kicsit bánt, 
de összességében elégedettek vagyunk“ –  
értékelt Visnyai Attila, az FTC elnöke. 

A  sárga-kékek sikeresen kezel-
ték a  januárban kialakult kritikus 
helyzetet, amit Vízteleki János ve-
zetőedző váratlan távozása jelentett. 
A  csapatvezetésnek rövid idő alatt 
sikerült megtalálni az utódot To-
máš Boháčik személyében. Egy edző 
számára mindig nehéz feladat idény 
közben átvenni egy csapat irányítá-
sát, ő ezt azonban sikeresen oldotta 
meg, s végül az ötödik helyre vezette 

A füleki labdarúgók a táblázat 
ötödik helyén végeztek 

tanítványait. „Szeretnénk, hogy tovább-
ra is Tomáš Boháčik vezesse csapatunk 
edzéseit, de bármi megtörténhet. Remél-
jük, hogy sikerül őt megtartanunk“ – fe-
jezte ki óhaját Visnyai. Az FTC az új 
idény előtti rövid szünetet szeretné 
kihasználni a  keret egyes posztokon 
való megerősítésére, hogy így a csapat 
sikeresen szállhasson harcba az első öt 
hely valamelyikének megszerzéséért.  
A  cél változatlanul a fiatal, saját ne-
velésű játékosok beépítése a csapatba. 
A  kitűzött céljaink eléréséhez nem-
csak a  játékosok, hanem az egész 
füleki futballszerető társadalom hoz-
zájárulása is szükséges. „A szakmai stáb, 
a tisztségviselők, a  gazdálkodásért felelős 
Šimkovič Ľubo, az operatőr, a  szervezők 
és mindenki, aki valamilyen formában 
segíti a klub működését, maximális köszö-
netet érdemel. Ezek az emberek a szabad-
idejüket áldozzák fel a  füleki labdarúgás 
színvonalas működéséért. Külön köszönet 
illeti a  városvezetést, szponzorainkat, tá-
mogatóinkat. Végül, de nem utolsósor-
ban pedig hűséges szurkolóinkat, akik 
a  liga legjobbjai, ahogy ezt ellenfeleink 
is többször megállapították. Köszönjük 
támogatásukat, s  örömmel nézünk az új 
idény elé“ – zárta szavait a klubelnök. 

Mikuš Kovácsová Klaudia
Ford.: dszl

Előző számunkban már röviden 
közöltük az örömteli hírt, mi-

szerint a  csehországi Rokycanyban 
megrendezett teke-világbajnokságon 
az ifjúsági kategóriában a fiatal Gallo 
Erik világbajnoki címet szerzett. Az 
ifjú világbajnok csupán 18 éves, de 
életének egyharmadát már ennek 
a  sportnak szentelte. Bábelová Mag-
daléna tanárnő bátorítására kezdett 
a  tekével foglalkozni, s kezdte el lá-
togatni a  tekecsapat edzéseit. „Már 
kezdetben kiemelkedő tehetségnek bizo-
nyult, erős akarata, kitartása szerénység-
gel párosult. Mérhetetlenül büszke vagyok 
sikereire“ – mondta Bábelová. 

Erik érdeklődése a sport iránt már 
korán érezhető volt. Szülei legna-
gyobb meglepetésére a  tekét válasz-
totta. „Már 12 éves korában elkezdett 
foglalkozni ezzel a sportággal. Én soha-
sem mutattam különösebb érdeklődést 

Gallo Erik, a füleki tekesport büszkesége
a  teke iránt, jószerivel a  lényegét sem 
értettem. Mikor elkezdtük őt versenyekre 
kísérni, nagyon megfogott“ – mondta 
Erik édesapja, Marian. Szülei a  kez-
detektől támogatták, segítették, hogy 
kibontakoztathassa tehetségét. Fiuk-
ra joggal büszkék. „A  világbajnokság 
óriási élmény volt számunkra, még most 
is rendkívül erős érzelmi töltést ad. Ahogy 
minden szülő, a  lelkünk mélyén titokban 
reménykedtünk győzelmében, de már azt 
is nagy sikerként éltük meg, hogy egyál-
talán eddig eljutott. Nagyon büszkék va-
gyunk rá.“

A  fiatal tekézőket – Erik mellett 
Mag Viliamot, Mihali Danielt és Pál 
Patrikot – Bábelová tanárnő után 
aktív játékosok és szakképzett edzők 
vették a szárnyaik alá: Pastorák Pe-
ter, Nagy Róbert és Šimon Alexander. 

„Mikor megtudtam, hogy Erik nyerte a vi-
lágbajnoki címet, szinte alig hittem el. Ez 

egy óriási dolog, amit csak egy bizonyos 
idő eltelte után tudunk igazán felfog-
ni, értékelni. Az FTC név Erik sikerének 
köszönhetően jelentősen felértékelődött“ – 
közölte Šimon. 

Erik már eddig is jó néhány baj-
noki címmel büszkélkedhetett, azon-
ban a  világbajnoki cím megnyerése 
számára a  megvalósult álmot jelenti. 
Magát a  vébét higgadtan élte meg. 

„Örömmel töltött el, hogy egyáltalán idáig 
eljutottam, büszke vagyok rá.  A versenyek 
alatt egyáltalán nem izgultam, nem gon-
doltam, hogy nyerhetek, csak játszottam 
a  saját játékomat“ – mondta Erik, aki 
631 ledöntött fával utasította maga 
mögé az esélyesebbnek tartott német, 
horvát, szerb, cseh és szlovén ellenfe-
leit. A világbajnokságról végül komp-
lett éremgyűjteménnyel tért haza. 

Jövőjét elképzelhetetlennek tartja 
a  teke nélkül. Példaképei, családja és 

az FTC szakmai stábja folyamatos 
javulásra ösztönzik. „Tudom, hogy 
még csak az út elején tartok. Keményen 
dolgozom, megfogadom edzőim tanácsait, 
igyekszem javítani az erőnlétemen, s min-
dig a legjobb tudásom szerint játszani. Ez 
egy igényes, de gyönyörű sportág“ – zárta 
szavait Erik.

ic, kmk, ford.: dszl 

Nyári táborok
2019. július 1–4. Iskola Utcai Alapiskola Nyári napközis tábor

2019. július 1–12. II. Koháry István Alapiskola Nyári napközis tábor

2019. július Füleki Farkasok PT Füleki Farkasok nyári tábora

2019. július 29 – augusztus 2. Novohrad - Nógrád Geopark Nyári tábor

2019. augusztus 4–14. 47. sz II. Koháry István Cserkészcsapat Nyári cserkésztábor

Gallo Erik és Flachbart Ladislav. FOTÓ - FL FB


