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Miként az elmúlt években már hagyománnyá 
vált, idén is megrendezésre került a Füleki Tör
ténelmi Várjátékok és a Történelmi Íjászver
seny. A szombati műsor 16:00 órakor gyermek
programokkal kezdődött. A gyerekeket többek 
között óriásbábos előadás, akadálypálya, törté
nelmi játékok és Fjodor, a bohóc várta. Este hat
kor lovagi torna vette kezdetét, ahol a kicsik és 
nagyok hazai és külföldi hagyományőrző bajví

vó csoportok nagyszerű bemutatójának lehettek 
tanúi. A középkor harci hangulata, lovak és való
di fegyverek sem hiányoztak. Ezután a füleki 
vár elestének rekonstrukciója következett, a
mely az 1682-ben lezajlott történelmi esemé
nyeket hozta közel a látogatóknak. A kísérő
programokban sem volt hiány. Az érdeklődők 
meglátogathatták a korabeli kínzókamrát, ked
vükre vásárolhattak a kézműves vásáron, meg

kóstolhatták a Királyi Csokoládét, valamint ki
próbálhatták a különféle foglalkozásokat. A 
programot mulatság és lakoma zárta, korabeli 
táncokkal és étkekkel. A szervezők nagy örömé
re, a júniusi hónaphoz mérten szokatlanul hűvös 
idő ellenére, a várjátékokra 1200 érdeklődő láto
gatott el. A vasárnapi napon került megrende
zésre a Nemzetközi Történelmi Íjászverseny a 
Koháry PT szervezésében. A hagyományos ren
dezvényen csaknem száz szlovákiai és magyar
országi íjász vett részt. Aki az idei rendezvényt 
valamilyen okból elmulasztotta, ne csüggedjen, 
mert a szervezők már most készülnek a várjáté
kok következő, XIX. évadjára.

Deák Szőke Lucia, FVM

Ú RAD VLÁDY 
SLOVENSKÉ] REPUBLIKY

A rendezvény a Szlovák Köztársaság 
Kormányhivatalának anyagi támoga

tásával valósul meg, a Kisebbségi 
Kultúrák 2017 Program keretén belülwww.udvartfestival.com
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Kiváló hangulat, kellemes időjárás, több mint 
1000 látogató és önfeledten mosolygó gyerme
kek. Idén is sikeres volt a Városi Művelődési 
Központ által rendezett Városi Gyermeknap, 
ahol nem volt hiány játékban, nevetésben és szó
rakozásban. A rendezvény helyszíne, a Városi 
park különféle ügyességi játékokkal, verse
nyekkel és szórakoztató színpadi produkciókkal

várta az érdeklődőket. A helyi óvodák és alapis
kolák jóvoltából a gyermekeknek 16 állomáson 
nyílt lehetőségük kipróbálni ügyességüket és 
kreativitásukat. A Közösségi Központ arcfestés
sel, míg a Matica slovenská Háza és a 47. sz. Ko- 
háry István Cserkészcsapat különféle foglalko
zásokkal készült. A Füleki Farkasok bevezették 
az érdeklődőket az íjászat rejtelmeibe, a legki

sebbeket és szüleiket a Csemadok Ringató fog
lalkozása várta. A déli órákban felbukkant Filip 
bohóc, aki zsonglőrtrükkökkel varázsolta el a ki
csiket és nagyokat egyaránt, bevonva őket egy- 
egy mutatványba. A Kerek Perec Egylet A kalap 
című meséj ével kötötte le a nézők figyelmét, me
lyet a gyermekek tágra nyílt szemekkel, a fűben 
ülve követtek figyelemmel. A Helen Doron 
Nyelviskola diákj ai a színpadon mutatták be, mi
lyen dalokat tanultak az elmúlt tanévben, majd a 
Losonci Járási Rendőrkapitányság jóvoltából a 
nézők egy kutyakiképző bemutatónak lehettek 
részesei. A Körzeti Rendőrkapitányság lehető
séget kínált közelebbről megtekinteni a rendőr
ségi fegyvereket és kipróbálni a rendőrautót. A 
Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület valódi tű
zoltással készült, majd a gyerekek legnagyobb ö
römére habpartyval zárták a napot. Kísérőren
dezvényekben sem volt hiány: a Filleck Nights 
motoros klub gyermekmotoroztatással készült, 
de falmászás, aquazorbing, ugrálóvár és egyéb 
attrakciók is várták az érdeklődőket. A parkban 
az árusok is helyet kaptak, akik gyermekjátéko
kat, lufikat, cukorvattát és frissítőket kínáltak. A 
rendezvény társszervezői: Füleki Vármúzeum, 
Közhasznú Szolgáltatások -  Fülek, Füleki Ön
kéntes Tűzoltó Egyesület.

Palčo Kinga, VMK

http://www.udvartfestival.com


© Önkormányzat FU LEK I HÍRLAP2

Idősek napközi otthona
Fülek önkormányzata hamarosan felhasználja 
a cselekvési tervben jóváhagyott támogatást. A 
pénzt az időseknek szánt napközi otthon kiala
kítására fordítja, mely a művészeti alapiskola 
volt épületében, a Koháry téren kap helyet. Az é
pület egy részét jelenleg a városi rendőrség 
használja, az épületegyüttes másik része pedig 
a városi piactérhez kapcsolódik majd. Az épület 
többi része az idősek napközi otthonának ad 
majd helyet.
„Az idősek napközi otthona egy kiegészítő szo
ciális szolgáltatás, amely a városban már régó
ta hiányzik. Szükségünk van rá, mivel az egész 
mikrorégióban semmi hasonló szolgáltatás

nem található, “ magyarázta Agócs Attila, Fülek 
Város polgármestere. A létesítményben 15 
férőhelyet alakítanak ki az idősek számára, 
valam int 3 új m unkahely létesül majd. 
Elsőbbséget élveznek a rossz egészségügyi 
állapotban lévő idősek, akiket a hozzátartozóik 
egyelőre nem akarnak az idősek otthonában 
elhelyezni.
A jóváhagyott cselekvési tervből 10 ezer eurót 
fordítanak a tervezet megvalósítására. Ezt az 
összeget a tervdokumentáció elkészítésére, va
lamint az épület talajvíztől való mentesítésére, 
szigetelésére használták. Szükséges azonban az 
épület jelentősebb átépítése, ezért a város újabb

támogatásra nyújt be pályázatot.
„A tervdokumentáció már elkészült, várjuk az 
Integrált Regionális Operációs Program pá
lyázati kiírásait. A napközi otthonokróljelenleg 
viták folynak, mivel gyakran történnek visszaé
lések. Egyes önkormányzatok megváltoztatják 
a nyugdíjas klubjaik megnevezéseit, hogy tá
mogatásért folyamodhassanak. Mi ezt szeret
nénk elkerülni. Amennyiben valamilyen gondok 
merülnekfel és szigorítják a feltételeket, az áté
pítést önerőből is elkezdjük,“ jelentette ki a 
polgármester.
Az épület átépítését valószínűleg jövőre kezdik 
meg. Az időseknek szánt napközi otthont a 
város a helyi Nefelejcs Idősek Otthonával 
szeretné üzemeltetni.

Cíferová Iveta (Ford.: dszl)

Új helyre költöznek az önkéntes tűzoltók
A Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület székhelye 
a jövőben már nem a hivatásos tűzoltók által is 
használt szertárban lesz. A város önkormányzata 
úgy döntött, hogy nagyobb helyiségbe költözteti 
őket, amely azonban felújításra szorul. A becs
lések szerint, a felújítás költsége 32 ezer euró. A 
polgármester, Agócs Attila tájékoztatása alap
ján, az önkormányzat a belügyminisztériumtól 
vissza nem térítendő támogatást szeretne erre a 
célra igényelni. Ezt megelőzően azonban a vá
rosnak rendezni kell a vagyonjogi viszonyokat. 
Nem terhelik a városi költségvetést 
A helyiségek, ahová az önkéntes tűzoltók köl
töznek, a város részvételével létrehozott társa
ság, a Filbyt Kft. tulajdonában állnak, amely a tá
mogatást nem igényelheti. „Ez egy furcsa és bo
nyolult helyzet. Az épület a Filbyt Kft. tulajdo
nában áll, melynek a város a 100%-os tulajdono
sa. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, 
hogy az épület a városé, mivel a kft. alaptőkéjé
hez tartozik,“ magyarázta a polgármester.
A városi képviselők májusi ülésükön hagytákjó- 
vá a Filbyt Kft. tulajdonában lévő épület egy ré
szének megvásárlását. „A szakértői vélemény a
lapján ennek értéke több mint 24 ezer euró., e
zért az összegért fogjuk megvásárolni. Más le
hetőség nem volt. Csökkenthettük volna ezzel 
az összeggel a kft. alaptőkéjét, ez viszont egy 3 
hónapos folyamat, s így nem tudtunk volna idő
ben reagálni a minisztérium felhívására,“ vilá-

gosított fel Mágyel Andrea, a városi hivatal elöl
járója. Ez a művelet azonban nem terheli a váro
si költségvetést. „Ajövőben a társaság alaptőké
jét ezzel az összeggel csökkentjük, tehát így 
visszakerül a városi költségvetésbe. A vásárlás 
tehát nem terheli a városi költségvetést,“ tette 
hozzá az elöljáró.
Egy kis helyiség és egy garázs 
A Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékeny
sége három éve újult meg. A kb. 30 önkéntes egy 
kis helyiségben nyomorog, valamint a garázshe
lyiségen a hivatásos tűzoltókkal osztoznak. „A

felszerelésük egy részét eddig is a Filbyt he
lyiségeiben kellett tárolniuk, mivel egy raktár 
nélküli garázsban csak egy jármű fér el, “ ma
gyarázta Agócs.
Az új helyiségek tehát kényelmesebbek és prak
tikusabbak lesznek. „Látjuk, hogy az önkéntes 
tűzoltóink aktívak és igyekeznek. Nem csupán a 
tűzvédelemmel foglalkoznak, hanem részt vesz
nek a város különféle kulturális és társadalmi 
eseményein is,“ zárta le a polgármester.

Cíferová Iveta (Ford.: dszl)

NYÁRI TÁBOROK FÜLEKEN
2017. július 3. -július 7. Iskola Utcai Alapiskola Nyári napközis tábor

2017. július 3 -július 7. 47. sz. Koháry István Cserkészcsapat Nyári cserkésztábor

2017. július 3 -július 9. Füleki Farkasok PT Füleki Farkasok nyári tábora

2017. július 3 -július 14. II. Koháry István Alapiskola Nyári napközis tábor

2017.július 10 -július 16. Štúdio Beta Média tábor

2017. július 24 -  július 28. Oppidum Fileck PT Várszépítő tábor

2017. július 24 -  július 28. Matica slovenská Háza Matica-tábor

2017. júl. 31. -  aug. 4. Novohrad - Nógrád Geopark Geopark nyári tábor

Füleki Vásár
Fülek Város augusztus 12-én vásárt rendez 
a Füleki Gimnázium mögötti területen. A
vásár a 2017. 08. 11-től 2017. 08. 13-ig tartó 
„Városnapok és a XXVII. Palóc Napok“ e
gyik fő kísérő rendezvénye.

1) A vásár időtartam a: 08,00-20,00.

2) Az árusítóhelyért, amely 3 m széles, a ki
szabott helyi adó nagysága:

• vendéglátó-ipari termékek (frissítők, al
kohol, sör, sült ill. főtt ételek stb.) árusí
tása esetén 10,00 EUR/folyóméter,

• egyéb termékek esetén (népi kézműves 
termékeknél is) 5,00 EUR/folyóméter.

H a a gépjármű közvetlenül az árusítóhely 
mellett parkol, akkor ezért a helyért is kell a- 
dótfizetni (5,00 EUR/folyóméter)!
3) Az engedélyeket a Füleki Városi Hivatal 
Közgazdasági és Vagyongazdálkodási Osz
tálya (földszint 11. és 13. sz. iroda) adja ki a 
vásár megrendezése előtti napokon munka-

időben 07.30-16.00-ig, vagy a vásár napján 
a helyszínen.
4) A város honlapjáról (www.filakovo.sk) 
letölthető jelentkezési lapok visszaküldésé
nek határideje 2017. augusztus 10. Kérjük 
a tisztelt árusokat, hogy érdeklődésüket mie
lőbb jelezzék az alábbi címen: Mestský ú
rad, odd. EaMM, Radničná 25, 986 01 Fiľa
kovo. A szervező, tekintettel a rendelke
zésre álló területek nagyságára, fenntartja a 
vásáron résztvevő árusok kiválasztásának 
jogát. Ha a bejelentkezett árus önhibájából 
nem vesz részt a rendezvényen, a befizetett 
adót a rendező nem szolgáltatja vissza.
5) További információkért telefonon a
+421 47 43 81001 -es szám -es mel
lékén vagy a +421915264290 (Ing. Varga 
Zoltán), +421949412300 (Ing. Šuvertová 
Helena) telefonszámokon illetve a városi 
honlapon www.filakovo.sk, valamint a kö
vetkező e-mail címeken lehet érdeklődni: 
zoltan.varga@filakovo.sk vagy 
helena.suvertova@filakovo.sk.

Lehel, hogt| Ont is 
v á r ja  e q i | in g i |e n j e g i |!
Fülek Város értesíti polgárait, hogy akik
nek 2017. június 30. napjához nem lesz 
adó- és egyéb illetékhátralékuk a várossal 
szemben, érdeklődés esetén háztartásuk 
valamelyik felnőtt tagja 1 db ingyenjegyet 
vehet át a Palóc Napok és Városnapok há
romnapos fesztiválja keretén belül megva
lósuló koncertek valamelyikére. A választ
ható koncertek a következők: a Maduar au
gusztus 11-i, pénteki, vagy az Apostol e
gyüttes augusztus 13-i, vasárnapi koncert
je. Az ingyenjegyek kiadása augusztus 1- 
jétől 10-ig tart a Városi Hivatal ügyfélfo
gadó központjában. Az igénylők személyi 
igazolvány felmutatása ellenében vehetik 
át a belépőjegyet.
Fülek Város ily módon is szeretné megkö
szönni polgárainak, hogy teljesítik kötele
zettségeiket a várossal szemben.

http://www.filakovo.sk
http://www.filakovo.sk
mailto:zoltan.varga@filakovo.sk
mailto:helena.suvertova@filakovo.sk
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Örülök, hogy ismét itt vagyok... / /
tr
A füleki kolostor és templom személyi állománya 
az utóbbi években jelentősen megváltozott. Az 
előzőpapok új hatáskört kaptak, s ezáltal Fülek
re újakat, vagyis majdnem újakat küldtek. Jakab 
és Rajmundatya is, egyéb szolgálatok révén már 
korábban is tartózkodtak Füleken. Stanislav a
tyát tavaly nyáron Pozsonyba helyezték, s ezt kö
vetően új gvárdiánt, a fülekiek által csak Jakab 
atyaként emlegetett Martaus Jakabot helyezte 
ide a rendtartományfőnök. Bizonyára sokaknak 
szerez örömet, ha jobban bemutatjuk őt.
A római katolikus kolostor, valamint az egész 
füleki egyházközség az utolsó 2-3 évben sze
mélyileg viszonylag nagy változásokon ment 
keresztül. Mióta tartózkodik Füleken, és mi
lyen szerepet tölt be, hiszen már korábban is 
járt nálunk? Mutassa be röviden a kolostor és 
az egyházközség lelkiatyáit. Mennyi szerze
tes él a kolostorunkban, valamint mi tartozik 
még hatásköréhez?
Amint már az előszóban is említette, tavaly 
augusztusban kerültem Fülekre. A provinciális 
káptalanon megválasztott új tartományfőnök 
úgy döntött, hogy mivel segédlelkészként 3 évet 
Füleken töltöttem, már ismerem a helyi környe
zetet és a kolostort, ide helyeznek, ahol a gvár- 
dián és a plébános szerepét töltöm majd be. Ná
lunk, ferenceseknél az a szabály, hogy 3 évente 
lehet váltás, azonban nem kötelező. 2016 au
gusztusától tehát négyen vagyunk itt, három pap 
és egy szerzetes. A füleki templomon kívül mi
sét celebrálunk Fülekkovácsiban, Kurtányban, 
Rátkapusztán és Felső-Bábin. A mindennapi ün
nepi szentmisén kívül foglalkozunk betegekkel, 
idősekkel, családokkal s másokkal, valamint a 
szociális szférában is ténykedünk, stb. Termé
szetesen a galambai kápolnáról és remetelakról 
is segítünk gondoskodni.
Olyan környezetbe érkezett, ahol magas a 
magyar ajkúak száma. A plébániánk jelenlegi 
lelkipásztorai között több a „szlovák“ pap. 
Hatással van ez az egyházközösség tagjaihoz

való hozzáállásra, vagy szinte észrevehetetle
nek ezek a korlátok? Hogy azonosult a helyi 
lakossággal, illetve volt olyan, ami kelleme
sen meglepte Önt? Van valamilyen megmoso
lyogtató élménye, amely a helyi hívőkhöz kap
csolódik?
Talán azzal kezdeném, hogy az első meglepetés 
2004-ben ért, mikor frissen avatott papként ide 
küldtek káplánnak. Nem beszéltem és értettem 
egy szót sem magyarul. Három hónap után azt 
mondtam magamnak, hogy ha Urunk ide kül

az, ami meglepett minket. Nem haragszom a
zonban senkire, semmi sem véletlen, valószínű
leg így kellett lennie. Megtanultam mindenből 
kivenni csak a jót, s azt elraktározom magam
ban.
Végül áruljon még el valamit magáról, sze
mélyes életéből! Hol született, mikor és miért 
döntött úgy, hogy a papi pályát választja 
hivatásául, mit gondol, mi a feladata ezen a 
pályán?
Felső-Árva vidékén nőttem fel, Bobró község
ben (Námesztói járás). Van egy nővérem és egy 
húgom, ezért örömmel használom az áldott va
gyok az asszonyok között szófordulatot. Szü

Ferences egyházi énekkar koncertje Esztergomban (Jakab atya balról a harmadik)

Helyreigazítás
A Füleki Hírlap áprilisi számában a lap 3. ol
dalán található, Mojzes Frantisekkel készült 
beszélgetés szövegében Schneider Rudolf ne
ve tévesen Schneider Róbertként szerepelt. 
Az érintettől és olvasóinktól elnézést kérünk.

A szerkesztőség

dött, akkor valószínűleg így kell lennie, elfogad
tam s megbékéltem vele. Elmondhatom, hogy 
szép három év volt, utána sajnáltam is, hogy el
megyek. Azóta azonban minden évben szabad
ságom legalább egy hetét ebben a városban és a 
kolostorban töltöttem. Mikor tavaly azt mond
ták, hogy visszahelyeznek Fülekre, picit megle
pődtem, de nagyon örültem. Sok barátom van 
itt, ismerem a környezetet, igaz, a beosztásom 
változott, nagyobb a felelősségem, törődnöm 
kell a szerzetesekkel és a plébániával, ismét itt 
vagyok és valóban szeretek itt lenni. A hívők is ö
rültek, igaz páran kicsit tartottak is attól, hogy 
nem tudok magyarul. De én nem haragszom ér
te. Az embereket nem az anyanyelvük, szárma
zásuk, vagy a nézeteik alapján ítélem meg, csu
pán jó  és rossz embereket ismerek. Sok mindent 
értek, ha nagyon kell, akkor fonetikusan megta
nulok magyar szöveget is, noha a kiejtésem ta
lán megmosolyogtató, a hívőink nagyon értéke
lik ezt. Mi lepett még meg ezen kívül? Az embe
rek reakciója a toronyóra javítására. Talán töb
ben nem tudatosítják, hogy az óra a kolostor és a 
templom részét képezi, működése, karbantartá
sa és javítása a mi felelősségünk. Rajmund atya 
már több hasonló, nagy toronyóra javításában 
részt vett, azért is hagytam jóvá, hogy belefog
junk. Nem elég azonban csak dönteni és csele
kedni. Mi sem tudtuk előre, hogy ez egy ilyen 
bonyolult folyamat lesz. Most azonban nem sze
retnék az óráról beszélni, az emberek reakciója

leim emberemlékezet óta hívők voltak és minket 
is a hitre vezettek, tehát jártam templomba, mi- 
nistráltam és pár évig egyházfiként is dolgoztam 
nálunk. A szakközépiskolai tanulmányaim után, 
melyet Slaniská Osada nevű helységben sza
kácsként végeztem, 1,5 évre Sasvárra utaztam 
polgári katonai szolgálatra. Itt érett meg bennem 
a jelenlegi hivatásom melletti döntés. Már 15 é
ves koromban volt olyan belső sugallatom, hogy 
pap legyek. A középiskolában két osztálytárs
nőm nagyon jó barátnőm volt, mindkettőt Vierá- 
nak hívták (ford. megj. Viera -  női keresztnév, je 
lentése hit). Tőlük kaptam az Assisi Szent Fe
renc élete című könyvet, amely aztán a ference
sekhez irányított. Talán nem is tudatosította, de a
nyukám volt rám nagy hatással, mert ő is egy 
egyházfi lánya volt, valamint a két nagymamám, 
akik ezért imádkoztak. Már a szolgálat alatt jár
tam a szerzetesek közé, s 1996 szeptemberében 
Trsztenában szolgálatba léptem. Két évre rá le
tettem az első fogadalmakat és Pozsonyba utaz
tam teológiát tanulni. 2004-ben szenteltek pap
pá, és ezt követően Fülekre jöttem káplánnak. 
Mit érzek? Úgy gondolom, az utam már az előtt 
ki volt jelölve, hogy tudtam volna róla, Az Úr 
tudja, kit hová és miért küld. Én ezzel azonosul
tam, és teljes mértékben elégedett vagyok. Ér
zem, hogy így kellett lennie. A többit csak az Úr 
tudja, és az idő mutatja majd meg.

CíferováIveta (Ford.: dszl)

Evangélikus istentisztelet magyar és szlovák nyelven Füleken
A Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evan

gélikus Egyház Losonci Egyházközsége 
Losonctól egészen a magyar-szlovák országha
tárig terjed, amelybe a füleki evangélikus hívek 
is tartoznak. A 2011-es népszámlálás során 195 
füleki polgár vallotta magát evangélikusnak, 
amely a város összlakosságának nem egész 2 
százalékát teszi ki, s ez már nem elhanyagolható 
szám.
Pár évvel ezelőtt a füleki evangélikus híveknek 
még saját egyházközségük volt, ma már Losonc 
kirendeltsége alá tartoznak.
A füleki evangélikus hívek a sportpálya melletti 
Sport utca 1. szám alatt rendelkeznek egy meg
hitt imaházzal, melyről Pál Gabriel gondnok és 
családja gondoskodik. Eddig minden hónap első 
vasárnapján, valamint ünnepek alkalmával vol
tak szlovák-magyar istentiszteletek, szlovák 
nyelvű prédikációval.
2015-ben elindult egy határon túli együttműkö
dés Sámsonháza evangélikus híveivel. Ebbe a 
Salgótarján melletti községbe 1674-ben vándo-

roltak be az első szlovák telepesek. Evangélikus 
egyházközség 1678-tól működik a településen. 
Jelentősebb népességnövekedés 1720-ban vette 
kezdetét a Nógrád megye északi részéről (Ábel- 
falva) áttelepülteknek köszönhetően. A köz
ségben a mai napig aktívan működik a szlovák 
kisebbségi önkormányzat. Ennek jelenlegi el
nöke, aki egyben a falu polgármestere is, Bajnok 
Képes Gyöngyi, valamint Horváth-Hegyi Áron 
lelkész 2015 áprilisában fordultak hozzánk 
azzal a kéréssel, hogy Sámsonházán havi rend
szerességgel tartsunk szlovák nyelvű istentisz
teletet. Cserébe felaj ánlották a magyar nyelvű is
tentiszteletet Losoncon, amit szívesen fogad
tunk. Azóta folyamatosan fejlődik az együttmű
ködés, baráti kapcsolatok alakultak ki és nagyra 
becsüljük a kölcsönös támogatást.
Tekintettel arra, hogy magyar evangélikus 
hívekből több van Füleken, mint Losoncon, arra 
az elhatározásra jutottunk, hogy ebben az évben 
Füleknek ajánlunk fel magyar nyelvű istentisz
teleteket, melyek közül az első 2017. június 18-

án meg is valósult. A nyári szünetben az isten
tiszteletek a következő időpontokban lesznek: 
2017. július 2-án 15:00-tól szlovák nyelven, 
2017. július 30-án 15:00-tól magyar nyelven. A 
szünidő után folytatjuk a megszokott beosztás 
szerint, azaz a hónap első vasárnapján szlovák 
nyelven a harmadik vasárnapon pedig magyar 
nyelven. Előreláthatólag a magyar nyelvű isten
tiszteletetek ez év novemberéig tartanak, na
gyobb érdeklődés esetén a következő év áprili
sáig. Mi magunk is kíváncsian várjuk, milyen 
visszhangja lesz a füleki hívek körében. Ezúton 
is szeretnénk előre megköszönni Hegyi- Hor
váth Áron lelkésznek az áldozatos munkáját.
A füleki evangélikus híveket szeretettel várjuk 
az istentiszteletekre. Bővebb információkért ke
ressenek bennünket a losonci evangélikus plé
bánia telefonszámán: 047 4326 375.

Mgr. Hroboň Ľudovít és Mgr. Hroboňová 
Mária evangélikus lelkészek, Losonc
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Fotók: Tóth Gergely

Felhívás ingyenes Angol nyelvtanfolyamra

VII. MÁM/ Mfy
Iskolánk rendhagyó, szórakoztató családi hét
végéje, az ún. „Családi nap” immár hetedik al
kalommal vonzotta intézményünkbe Fülek vá
rosának apraját-nagyját. A Családi nap lénye
ge, hogy az alapiskola diákjai és pedagógusai a 
szülőkkel, rokonokkal és más érdeklődőkkel 
közösen egy kötetlen, szórakoztató hétvégét 
tölthessenek együtt, ahol elsősorban nem a 
hétköznapokon megszokott tanulásé, munkáé 
a főszerep, hanem az ismerkedésé és a nagy 
beszélgetéseké. Iskolánk alkalmazottai, mint 
minden évben, ezúttal is színes, sokrétű foglal
kozásokkal várták az érdeklődőket, kicsiket és 
nagyokat egyaránt. A jelenlévők betekintést 
nyerhettek a salgótarjáni Karancs Speciális 
Mentőszolgálat tevékenységébe, megismer
kedhettek a Füleki Farkasok és a Bujitsu-kai 
csapat harcművészetével. Immár hagyomá
nyos módon -  és értékes tomboladíjak fejében 
-  többféle egyéb foglalkozás közül is választ
hattak: volt asztalitenisz-torna, íjászat, légpus
kalövészet, lovaglás, zumba torna, kerékpár-

verseny, quad bemutató; a legkisebbek pedig 
körhinta, aquazorbing, arcfestés, homokozó, 
akadálypálya és kézműves foglalkozások kö
zül próbálhatták ki a kedvükre valót. A változa
tosság kedvéért idén többféle meglepetéssel is 
szolgáltunk diákjainknak, illetve a legkiseb
beknek: a kicsik -  vélhetően jövendőbeli diák
jaink -  szüleikkel együtt a Ringató foglalkozá

son vehettek részt, a nagyobbak, szintén szüle
ikkel együtt, kipróbálhatták rátermettségüket 
egy hegyvidéki körülményeket imitáló mászó
falon, a programsorozat végén pedig az orszá
gosan népszerű Kobold zenekar szórakoztatta 
gyermekdalaival a jelenlévő nebulókat. Persze 
azért a felnőttek sem maradtak ki a jóból: az e
gész napos programsorozat ideje alatt nem hiá
nyozhattak a frissítő étel-ital standok sem, ahol 
az iskola alkalmazottai üdítőitallal, csapolt sör
rel, disznótoros ételekkel, fagylalttal várták az 
éhezőket és a szomjazókat. A nap végére ma
radt végül a tomboladíj-sorsolás, melynek so
rán három értékes díj talált gazdára. A közön
ség körében tetszést aratott számítógépes ü
gyességi játék első három helyezettjét szintén 
értékes díjjal jutalmaztuk, a kisdiákok körében 
évek óta népszerű gyümölcskereső játék első 3 
helyezettje pedig iskolalogós bögrét kapott. 
Ezúton is köszönjük a támogatást iskolánk 
szponzorainak, támogatóinak: Mediacity -  Fe
hér Matej, darnia.sk, Albeo, Adria Gold, Big 
Adventure, Dubrovnik Balkán fagyizó, Urbán 
Csaba, Kuzma Tamás, Schnelczer Zoltán. 
Köszönet jár az iskola minden alkalmazottjá
nak, aki részvételével hozzájárult a nap sikeré
hez. Az érdeklődők száma idén rekordokat dön
tött: a Családi nap a maga 730 résztvevőjével 
minden idők legsikeresebb iskolai rendezvé
nyévé vált.

Dányi László, Koháry A I

A Füleki Városi Művelődési Központ a Leam- 
ing Enterprises Alapítvánnyal és a Diákháló
zattal együttműködve második alkalommal in
dít amerikai projekt keretében ingyenes nyelv
tanfolyamot angol lektor vezetésével 2017. 
július 17-től augusztus 5-ig a Füleki VMK-ban. 
A háromhetes tanfolyam lektora Zara Retallick 
lesz az Egyesült Királyságból, aki naponta né
hány órát tanít majd több csoportban, korosz
tályok szerint, az óvodásoktól egészen a felnőt
tekig. A tanítási órákon kívül oktató és tanítvá
nyai kötetlen beszélgetéseken ismerkedhetnek

meg egymás kultúrájával, hagyományaival, 
szokásaival, ezért olyan család vagy családok 
jelentkezését is várjuk, ahol szállást biztosíta
nának a lektornak. A tanfolyam ideje alatt az ok
tatót ebédre, vacsorára is meg lehet hívni, így 
még több alkalom nyílik az angol nyelvű kom
munikációra. A tanfolyam a résztvevők számá
ra ingyenes. Az érdeklődők jelentkezését a 
VMK-ba várjuk 2017. július 14-ig. Az első ta
lálkozóra a lektorral július 17-én, 9.00 órakor 
kerül sor a VMK-ban.

Mgr. Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatója

A Művészeti 
Alapiskola 

tanárokat keres 
részmunkaidőre
A Základná umelecká škola -  Művészeti A 
lapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo 
-  F ü le k , z u s f i la k o v o @ g m a il .c o m , 
047/43 819 26 2017. szeptember 1-i belé
péssel részmunkaidőre keres pedagóguso
kat az alábbi tárgyakra / szakokra: 
Zeneelmélet
Szükséges képzettség az érvényes jogsza
bályok szerint: felsőfokú, zenei nevelés sza
kon (317/2009 sz. törvény, 439/2009 sz. ren
delet értelmében)
Gitár
Szükséges képzettség az érvényes jogsza
bályok szerint: minimum konzervatórium, 
emelt szintű középfokú szakképzettség az a
d o tt szak o n  (3 1 7 /2 0 0 9  sz. tö rvény , 
439/2009 sz. rendelet értelmében)
Zongora
Szükséges képzettség az érvényes jogsza
bályok szerint: minimum konzervatórium, 
emelt szintű középfokú szakképzettség az a
d o tt szak o n  (3 1 7 /2 0 0 9  sz. tö rvény , 
439/2009 sz. rendelet értelmében)
Tánc:
Szükséges képzettség az érvényes jogsza
bályok szerint: minimum konzervatórium, 
emelt szintű középfokú szakképzettség az a
d o tt szak o n  (3 17 /2009  sz. tö rvény , 
439/2009 sz. rendelet értelmében) 
Szükséges készségek, képességek, feltéte
lek az összes pozícióhoz: gyermekekkel va
ló munka, felelősségvállalás, kreativitás, 
számítógépes ismeretek alkalmazása a gya
korlatban, feddhetetlenség, egészségügyi 
alkalmasság, a magyar nyelvismeret és 
szakmai gyakorlat előny.
Érdeklődés esetén kérjük a kérvényt és az 
önéletrajzo t az isko la  igazgatóságára 
küldeni: Z ákladná um elecká škola -  
Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 
01 Fiľakovo. Az iskola fenntartja a jogot, 
hogy a pozíciókat ne töltse be, illetve, hogy 
csak azokat hívja be meghallatásra, akik az 
írásos dokumentumok alapján az előzetes 
válogatásban kiválasztásra kerülnek.

fi} LM / ÍM kkM ow k,, VLty&tyzówk, íy jinu tű fH n ijcw k, ú k ir t i
Ismét nagy sikerrel szerepeltek a városunkban 
működő amatőr művészeti csoportjaink az or
szágos szintű megmérettetéseken.
Május végén a VMK csoportjai, a Melódia Női 
Kar és a Pro Kultúra Férfikar a szlovákiai ma
gyar felnőtt énekkarok országos minősítő ver
senyén vettek részt, Galántán. A XVII. Kodály 
Napok seregszemléjén a nyitóhangversenyen is 
szereplő Melódia Női Kar ezüst sávos besoro
lásban részesült, a Pro Kultúra Férfikar pedig -  
immár sokadszor -  arany koszorús minősítést 
kapott.
A jubileumi, 25. Saffova ostroha országos szó
lótáncversenyen június elején ismét kiválóan 
teljesítettek a VMK-ban működő Rakonca Nép

táncegyüttes szólistái, a Kolcsmezőn zajló meg
mérettetésről két fődíjjal, három aranysávos és 
egy ezüstsávos minősítéssel tértek haza. Egy 
héttel a nevezett verseny után a Kis Rakonca tán
cosai indultak újra útnak, ezúttal Liptószent- 
miklósra, a Gyermek-néptácegyüttesek orszá
gos versenyének döntőjére. A zsűri által kie
melkedően magas színvonalúnak tartott ver
senyben sikerült a képzeletbeli dobogó legma
gasabb fokára állni, hiszen az együttes újból a
ranysávos minősítésben részesült.
Színjátszóink májusban és júniusban mutathat
ták meg tehetségüket országos szinten is. A Fü- 
leki Gimnázium Zsibongó Kisszínpada május
ban Dunaszerdahelyre utazott a hazai gyermek

báb- és színjátszó csoportok versenyének or
szágos döntőjére. A 42. Duna Menti Tavasz 
színjátszók kategóriájában a csapat a legmaga
sabb, gyémántsávos minősítésben részesült. Jú
nius végén a diák- és felnőtt színjátszókat vár
ták Komáromba az 54. Jókai Napokra. Az or
szágos döntőben versenybe szállt a Zsák
színház (VMK) és az Apropó Kisszínpad (Füle- 
ki Gimnázium, Csemadok Füleki Alapszerve
zete) is. Az Apropó a diákszínjátszók nívódíjá
val térhetett haza a rangos fesztiválról. 
Valamennyi füleki csoportnak gratulálunk, és 
további munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Illés Kósik Andrea, Varga Norbert

mailto:zusfilakovo@gmail.com


Nyári fesztivál? Koncertek? Kreatív progra
mok? Művészetek? Kultúra? -  Mindez más
képp? Akkor UDVart!
Július elején a Városi Honismereti Múzeum ud
vara három napra teljesen megtelik művészet
tel. A minőségi koncertek -  Szabó Balázs Ban
dája, Gypo Circus, Jóvilágvan, Hajni, Tina és a 
Fiúk, Steve Misik & Co. és mások -  mellett 
lesznek irodalmi programok (Kocsmabeat, Né
meth Zoltán Kerekes Vicával, Irodalmi Szemle 
fiatal írókkal), különféle alkotóműhelyek (tör

ténelmi fényképészet, képzőművészet, kreatív 
írás, slam műhely és OpenMic, capoeira, ütő
hangszerek, zenei workshop és fesztiválinstal
lációk), valamint filmvetítéssel egybekötött elő
adás (Both Miklós és az ő titokzatos Ukrajnája), 
slam poetry (Varga Bencével és György Ádám- 
mal), esti mozi, sőt gyermekprogramok is. A 
Városi Művelődési Központ által szervezett há
romnapos kulturális -  könnyűzenei fesztivál 
védnöke Kerekes Vica színművésznő.
A jó fesztiválhoz nem hiányozhat a kézműves 
sör, a csocsó vagy a mászófal sem. A felsorolt kí
sérőprogramok még mindig csak a teljes kínálat 
töredékét képezik, így aki bővebb és frissebb in
formációkat szeretne, az látogasson el a webol-

dalunkra a www.udvartfestival.com címen, il
letve kövessen minket a facebook-on. Kedvez
ményes fesztiválbérletek még július 6-ig vált
hatók 12 euróért. A helyszínen a háromnapos 
bérlet ára 14 euró, a napijegy 7 euróba kerül. 
Gyermekeknek a belépés a fesztiválra 10 éves 
korig, szülői felügyelet mellett ingyenes.
A rendezvény társzervezője a Füleki Vármúze
um. Partnerek: Irodalmi Szemle, Priestor, OTP 
Banka Slovensko a.s., IntCor, Eral, Democolor, 
Kállai Panzió és Borozó. A rendezvény a Szlo
vák Köztársaság Kormányhivatalának anyagi 
támogatásával valósul meg, a Kisebbségi Kul
túrák 2017 Program keretén belül.
Mgr. Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

o i gyermedéalett ̂ eptemderéen folytatôcŕid ~ új tagodat ti vámad
Június 13-án volt a VMK és a Mona Deja-vu 
táncközpont közös Mona Balett csoportjának é
vadzáró vizsgaelőadása. A  kis balerinák a 4 kö
zös koreográfia mellett saját egyéni koreográfi
áikkal is bemutatkoztak. A vizsgaelőadás a ta
núsítványok átadásával ért véget.
A rendszeres balettoktatás gyerekeknek 2015 
végén indult el a Városi Művelődési Központ
ban. A 2015/2016-os tanévben több mint 20 
gyermek látogatta a balettcsoportot, akiknek az 
évadzáró vizsgaelőadáson a közös koreográ
fián kívül technikai tudásukról kellett számot 
adniuk kötelező elemek bemutatásával. Ebben 
a tanévben a Mona Balett csoport tagjainak szá
ma 12 -  23 között volt, akik nem csupán a közös 
koreográfiák előadásával mutatkozhattak be. 
Azt kapták feladatul, hogy legfeljebb 1 perc 
hosszúságú saját koreográfiát készítsenek, így 
nem csupán technikai és tánctudásukat mutat
hatták meg, hanem kreativitásukat is. „Nagy él

mény volt ezeket a saját koreográfiákat látni! 
Nagyon büszke vagyok a balerináimra!” -  
mondta a vizsga után Szabó Mona táncoktató. A 
balett tánccsoport a 2017/2018-as tanévben is 
folytatja munkáját. A régi és az új tagok szep
tember 2-tól iratkozhatnak be a VMK-ban. Cso-

portok több korcsoportban -  ovibalett, balett 
kisiskolásoknak, tinibalett -  is indulhatnak. A 
balettoktatás heti rendszerességgel zajlik, a ked
di napokon.
Mgr. Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

Foto: Estefan Viktor

Jelentős kulturális rendezvények 2017 júliusában Füleken
júl. 9-ig „Középkor expedíció“ c. interaktív kiállítás

Helyszín: Füleki Vár -  Bebek-torony (5. szint)
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Brünni Morva Helytörténeti Múzeum

A fesztivál védnöke Kerekes Vica színművésznő. 
Helyszín: A Városi Honismereti Múzeum udvara 
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ 
Társszervező: Füleki Vármúzeum

aug. 4-ig „Ásványok nagyító alatt” c. kiállítás
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum -  galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Kassai Kelet-szlovákiai Múzeum

júl. 7-9. UDVart 2017 -  kulturális-könnyűzenei fesztivál 
13:00-tól Alkotóműhelyek: kreatív írás műhely, képzőművészeti 

workshop, történelmi fényképészműhely, 
fesztiválinstallációk, zenei műhely, capoeira, 
ütőhangszeres műhely, slam műhely és OpenMic 

15:00-tól További programok: irodalmi programok (Kocsmabeat, 
Németh Zoltán Kerekes Vicával, Irodalmi Szemle fiatal 
írókkal), filmvetítéssel egybekötött előadás Both Miklóssal, 
slam poetry, esti mozi, chili sátor, ütőhangszeres bemutató, 
falmászás, csocsó, gyermekprogramok (kézműves műhelyek, 
mesekuckó, angol nyelvű foglalkozás)
Koncertek Péntek: 19:00 Redbreast Wilson

21:00 Gypo Circus
Szombat: 16:00 Hajni, Tina és a Fiúk 

19:00 Steve Misik & Co.
21:00 Jóvilágvan

Vasárnap: 15:00 Dancing with the Wrong Girl 
18:00 Smola a Hrusky 
20:30 Szabó Balázs Bandája

júl. 14. A „Babák Viseletben” c. kiállítás megnyitója
16:30 Helyszín: Füleki Vár -  Bebek-torony

júl. Előadással egybekötött tánc és színházi workshop
14-15. Főpróba: július 14., premier: július 15.
22:00 Helyszín: Füleki várudvar 

Szervező: Slnienko PT
Társszervezők: Füleki Vármúzeum, Fülek Város, Matica slovenská 
Háza -  Losonc, Rimaszombati Művészeti Alapiskola

júl. 17. -  Angol nyelvtanfolyam
aug. 5. Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ 

Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ 
Társszervezők: Learning Enterprises Alapítvány, Diákhálózat

júl. 28. Az „Emlékeim Zambiáról” c. kiállítás megnyitója
17:00 Helyszín: Füleki Vár -  Bebek-torony 

Szervező: Füleki Vármúzeum 
Társszervező: Dr. Jerábek Milan

júl. 29. XIII. Zenésztalálkozó
15:00 Helyszín: Füleki várudvar 

Szervező: Kalcso Gyula 
Társszervező: Füleki Vármúzeum
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Oktatás -  Sport FULEKI HÍRLAP

Óvodásod SátotsÓQptóéája a fa ion
Immár második alkalommal kaptunk meghí
vást a salgótarjáni Mackóvár Központi Óvodá
tól, melynek szívesen tettünk eleget. Részt ve
hettünk az általuk, 2017. május 20-án megren
dezett X. Országos Óvodás Műfalmászó Talál
kozón. Mi, a Štúr u.-i Óvoda egy 8 fős csapattal 
képviseltettük magunkat, a Daxner u.-i Óvodá
ból pedig 3 gyermek vett részt a találkozón. A 
vendéglátó óvoda alkalmazottai, óvó nénik és 
daduskák nagy szeretettel fogadtak bennünket. 
A mászás 2 darab, a szabadban elhelyezett 6 m 
magas áthajlás nélküli, 2,5 m széles, 6 soros má
szófalon történt, nagyméretű, sűrűn elhelyezett 
fogásokon. Azok a gyerekek akik először talál-

koztak ezzel a sportággal, szükség szerint be
melegíthettek a benti, valamivel kisebb má
szófalon.
A rendezvény ideje alatt gyermekműsorok, já 
ték és kézműves foglalkozások, vetélkedők, be
mutatók várták az idelátogatókat.
Gyerekeinkre nagyon büszkék voltunk, mivel a 
feladatot teljesítették és mindnyájan felmász
tak egy bizonyos, az általuk biztonságosnak tar
tott magasságig. Teljesítményükért minden 
gyermek ajándékot kapott.
Vidám, élménydús délelőttről térhettünk haza, 
annak ígéretében, hogy óvodáink között fenn
tartjuk a baráti kapcsolatot, kölcsönös óvodalá-

togatások, szakmai továbbképzéseken való 
részvétel, valamint közös kirándulások formá
jában.

Čúz Lívia óvónő, Štúr Utcai Óvoda, Fülek

G ye rm e k  s p o rto lim p ia
A Szlovák Ifjúsági és Gyermek Olimpiai rFesz- 
tivál program keretén belül a Štúr Utcai Óvoda 
2017. május 24-én megszervezte az óvodáskorú 
gyermekek sportolimpiáját. Megvalósítására a 
legideálisabb helyen, az Iskola Utcai Alapiskola 
sportpályáján került sor. A sportolimpiára a kör-

lekkovácsi, valamint a két helyi, a Štúr és a Dax
ner utcai óvodák. Meghívásunkat a város képvi
seletében Kerekes László polgármesterhelyet
tes, Fehér Péter, az oktatási, kulturális és sport
osztály vezetője, valamint Štefan Újpál, az okta
tási, kulturális és sportosztály tagja is elfogadta,

nyező falvak óvodásai is meghívást kaptak. A 
rendezvényen összesen 80 gyermek vett részt, a 
következő óvodák képviseletében: Sávoly, Bo- 
zita, Nagydaróc, Síd, Béna, Ragyolc, Csoma, Fü-

aki egyben a vendéglátó iskola igazgatója is.
Az olimpiát a Štúr Utcai Óvoda mazsorettjei nyi
tották meg, és a közös bemelegítő torna után a 
gyermekek megkezdték a feladatok teljesítését.

Ügyességüket, rátermettségüket 9 állomáshe
lyen bizonyíthatták: járás magasított lépegetőn, 
futás, ugrás, mászás, kúszás, kosárra, valamint 
célbadobás, kapura rúgás, roller slalom. A ren
dezvény jó  hangulatú lebonyolításához a napsü
tésen kívül a vidám zene is hozzájárult, amit a 
kis sportolók részére Mgr. Adrián Balog az 
Iskola Utcai Alapiskola pedagógusa szolgálta
tott. A sportfeladatok teljesítése után minden 
gyermek érmet kapott. A rendezvény résztvevő
inek a frissítőt, az óvodák részére az oklevelet és 
az apró ajándékokat az óvodánk mellett működő 
SUB SOLE PT biztosította be. Az egész délelőtt 
vidám hangulata, az örömtől csillogó gyer
mekszemek arról biztosítottak bennünket, hogy 
a rendezvény elérte célját, és minden résztvevő 
egy nagyon kellemes, mozgással és örömmel 
teli delelőttöt tölthetett együtt.
A következő sportrendezvény a Szlovák Ifjúsági 
és Gyermek Olimpiai Fesztivál program keretén 
belül 2017. június 23-án lesz, „Az olimpiai futás 
napja“ elnevezéssel, melyet óvodánk minden év
ben megszervez az óvoda minden gyermeke 
részvételével.

Čúz Lívia óvónő, Štúr Utcai Óvoda, Fülek

A
három klu

<LUB 2017 első féléve:
skoncert és egy táncest

Swing táncestet rendezett a Füleki Városi Mű
velődési Központ június 16-án. A múlt század 
20-as -  40-es éveibe visszaröpítő rendezvényre 
korabeli öltözékbe várták az érdeklődőket. A 
zenét a pozsonyi Fats Jazz Band swing zenekar 
szolgáltatta, mely eredeti hot jazz és swing ze
nét játszott. Nemcsak muzsikájuk volt autenti
kus, hanem hangszereik és egész megjelenésük 
is a huszadik század első felét idézte. A kilenc
tagú zenekar a legnagyobb amerikai jazz legen

dák -  Louis Armstrong, Billie Holiday, Ella 
Fitzgerald és mások - dalait tolmácsolta, s igazi 
korabeli miliőt varázsolt. A kétórás táncest szü
netében a budapesti Keep Swinging táncklub 
tagjai tartottak swingtánc-bemutatót, de a je 
lenlévőket is megtáncoltatták.
A táncest a KLUB 2017 -  Live Music Night ren
dezvénysorozat rendhagyó eseménye volt, 
mely élőzenei jellegével illeszkedett az éves 
klubrendezvényekbe. A Live Music Night

Fotók: Estefán Viktor
2016-ban kelt életre a VMK és a helyi zené
szek, zenekedvelők kezdeményezéseként. A 
klubkoncertek elsősorban a füleki zenészeknek 
kínálnak bemutatkozási lehetőséget. Március
ban Balog Zsolt és barátai nyitották meg a 
klubkoncertek sorozatát, áprilisban pedig a Gu
ru Brothers zenekar koncertjét élvezhette a kö
zönség, akik nemcsak a szűk régióban ismer
tek, hanem bemutatkoztak a 2010-es Eu
rovíziós Dalfesztivál hazai elődöntőjében is. 
Májusban az Infinity Music Band mutatkozott 
be nagy sikerrel. Az új füleki formáció a legna
gyobb magyar slágerekkel vonzotta be a kö
zönséget. A klubkoncertek a júniusi swing tánc
est után szeptemberben folytatódnak.
Mgr. Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője


