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Elsők közt van Fülek, ahol 
már megkezdték a hagyo-
mányos magyar népzene 
oktatását.  5. oldal

Magyarnépzene-
oktatás

A város az orvosokkal karölt-
ve pályázik az integrált egész-
ségügyi központ kialakítására 
Füleken.  2. oldal

Harc indul  
a röntgenért

Az átépítés alatt - a következő 
fél évben - a postaépület első 
emeletén folyik az ügyfélfoga-
dás. 3. oldal

Megkezdődött  
a posta felújítása 
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Tizenegyedszer zajlott Füleken a  várban szer-
vezett rendezvények közül hagyományosan a 

legnagyobbnak számító Múzeumok és Galériák Éj-
szakája. A kedvelt akció most sem nem hazudtolta 
meg a hírét. Ismét látogatottsági rekordot döntött, 
hisz a várba több mint 1700, a Városi Honismereti 
Múzeumba pedig mintegy 600 ember látogatott el. 
A szervezők a napokban már az elkövetkező évad 
előkészületeihez fogtak.

A Múzeumok és Galériák Éjszakája nevet viselő 
összeurópai kezdeményezés Füleken már tizenegy 
éves hagyománnyal rendelkezik. A szervezőknek 
május 19-én ismét rekordszámú látogatót sikerült 
a várba csalogatniuk. A program délután a Városi 
Honismereti Múzeumban indult, ahol második 
világháborús témájú fényképkiállítás nyílott „HA-
ZAVÁR-LAKK“ – Egy katona emlékei címmel. A 
fotók Schnelczer Zoltán gyűjteményéből kerültek 
ki. A megnyitót füleki archív felvételek vetítése kö-
vette.

A program a vár művészi kivitelezésű új díszka-
pujának átadásával folytatódott. Az évad legvár-
tabb attrakciója a  várhegy föld alatti légoltalmi 
óvóhelyeinek megnyitása volt. Bennük „Fülek 1938 

– 1945“ címmel nyílt állandó kiállítás, amely a város 
második világháború alatti eseményeit dokumen-
tálja (a kiállításról részletesebb információk a 4. oldalon 
olvashatók – a szerk. megjegyzése). Az óvóhelyek meg-
nyitását követően a látogatók a Bebek-torony ötö-
dik emeletén a „Gésa és szamuráj“ című kiállításban 
gyönyörködhettek. A prágai Nemzeti Múzeum alá 

A Múzeumok és Galériák Éjszakája 
ismét rekordot döntött

tartozó, ázsiai, afrikai és amerikai kultúrákat be-
mutató Náprstek Múzeumtól kölcsönzött anyag 
először lett Szlovákiában bemutatva. „Az egyedinek 
számító kiállítás a szamurájok és gésák mindennapjaival 
és társadalmi életével, valamint a korabeli japán harcmű-
vészettel és művészi alkotásokkal ismerteti meg a látoga-
tókat. Különleges fegyverek, katonai kalapok, ló nyergek 
és dísztárgyak gyűjteményét mutatja be a látogatóknak. 
A gésák élete a kiállításon selyemkimonók, ruhakiegészí-
tők és használati tárgyak által jelenítődik meg“ – sorolta 
Titton Viktória, a múzeum igazgatónője.

A harmadik megnyitó után különféle kísérőprog-
ramok szórakoztatták a látogatókat. Köztük hand-
pan előadás, japán harcművészeti bemutató, vala-
mint a talán leginkább várt Slovak Tango koncert, 
aminek azonban az időjárás nemigen kedvezett, 
s az eső miatt félbemaradt. „Sajnos, hasonlóan alakult 
tavaly is, amikor az eső félbeszakította az esti programot. 
De a handpan koncert folytatódott a Bebek-toronyban 
este fél tizenegyig“ – egészítette ki az igazgatónő. A 
szervezők így is elégedettek a rendezvénnyel. „A 
kollégáimmal igazán nagyon örülünk, hogy a rendezvény 
az eső ellenére is sikeres volt, és ennyi ember eljött. Remél-
jük, hogy tetszett a program is és jövő évben ismét talál-
kozunk. A következő évad programjának összeállításához 
már most hozzáfogtunk, megint érdekes lesz“ – fejezte be.

Kovácsová Klaudia
Fordította: fp

A füleki Múzeumok és Galériák Éjszakája során a 
várudvar bejárata új kaput kapott. A művészileg 

kivitelezett kapu a maga nemében egyedülálló a széles 
környéken. Az átadására több tucatnyian voltak kíván-
csiak.  A tíz évvel ezelőtt született ötlet május 19-én, a 
Múzeumok és Galériák Éjszakáján, művészileg kivite-
lezett kapu formájában valósult meg. A térgrafika stí-
lusában készült hatméteres és egy tonnát nyomó kaput, 
amely két egymással szemben álló lovast ábrázol, a ter-
vezője, Szabó Ottó képzőművész vezette alkotógárda 
készítette. „Itt állunk a múlt pókhálója előtt. Fehér fátyol ez, a 
történelem fátyla, amely mögött a valóságot látjuk – a várromot, 
valamint a szlovákok és magyarok történelmét“ – mondta az 
átadáskor Szabó Ottó. 

„Ez a hely a nemzeti kulturális műemlék és a város további 
zónájának küszöbén, szimbolikus hely. Annak a szimbóluma, 
hogyan nőhet át a kulturális örökség védelme a városmag to-
vábbi részének revitalizációjába és magába a városfejlesztésbe“ 

– mondta Agócs Attila polgármester, megemlítve a si-
keres INTERREG határon átnyúló projektet, melynek 
köszönhetően a váralja revitalizációjába ez évben csak-
nem egy millió eurót ruháznak be. Ebből a projektből 
finanszírozták az új kaput is.

Amint befejezésül a mű alkotója kiegészítette, a kapu 
nem marad ezüst színű, amilyen most. „Meglátjuk, mit 
tesz vele a természet és az oxidáció, és majd aszerint közösen 
eldöntjük, hogy meghagyjuk-e a kaput a természetes árnyala-
taiban, vagy lefestjük“ – fejezte be.

Mgr. art Szabó Ottó elismert művész, aki szakrális 
és monumentális festészettel, grafikával, szobrászattal, 
számítógépes és enteriőr tervezéssel foglalkozik. Te-
vékenységét a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje és 
a Pro Cultura Hungarica díjjal jutalmazták. A losonci 
zsinagóga üvegfestési tervei, a véglesi vár enteriőrje és 
képzőművészeti tervei, a restei szakrális tér, a debrődi 
Szent László lovas szobor és több tucatnyi további alko-
tás fűződik a nevéhez.

Kovácsová Klaudia,  fordította: fp

Új kapu díszíti a vár bejáratát

A várba több mint 1700 ember látogatott el. 

A Slovak Tango koncertje. Fotók - JM A díszkapu átadása. Fotó - JM
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Fülek harcba száll a röntgenért
Fülek önkormányzata csatlakozik az Integrált 

Regionális Operatív Program (IROP) közvetítő 
szerve, az SZK Egészségügyi Minisztériuma által az 
integrált egészségügyi központok építésére meghir-
detett pályázati felhíváshoz. Így hosszú évek múl-
tán visszakerülhetnének Fülekre a  diagnosztikai 
berendezések, mindenekelőtt a hiányzó röntgen. 

A város és az orvosok mint partnerek
Hosszú évek múltán visszakerülhetne Fülekre a 
röntgen. Mindez abban az esetben valósulhat meg, 
ha az önkormányzat és az orvosok soraiból kike-
rült partnerei sikeresen pályázzák meg az egész-
ségügyi minisztérium által az integrált egészségügyi 
központok (IEüK) építésére meghirdetett IROP 
felhívást. Mágyel Andrea hivatalvezető szerint a 
város a vonzáskörzetébe tartozó több mint 21 ezer 
lakossal a jogosult pályázók közé tartozik. „Beke-
rült azon alanyok közé, akik a pályázati tervezetüket a 
kétkörös felhívás első körében nyújthatják be. A környe-
ző városok a második körben szerepelnek.“ Amint azt a 
továbbiakban elmagyarázta, az IEüK létrehozása 
és működése a város és minimum két, kiemelten 
helyi, elsődleges egészségügyi ellátást nyújtó alany 
együttműködésére épül. Az IEüK hasznosságát fő-
ként abban kell látni, hogy teret nyújt a vonzáskör-
zet lakosainak specifikus igényei alapján a komplex 
egészségügyi ellátás egy helyen történő biztosításá-
ra. „Visszatérünk a harminc évvel ezelőtti elgondo-
láshoz, a rendelőintézetek koncepciójához, ahol az ember 
egy helyen tudta intézni a kivizsgálásokat és a diagnosz-
tikát.“ Elmondása szerint a központ általános, vala-
mint szakorvosoknak is helyet ad.

A hiányzó diagnosztika
Besztercebánya Megye Önkormányzati Hiva-

talának egészségügyi részlege szerint a mikroré-
gióban 32 egészségügyi ellátás nyújtására jogosult 
alany van. Az önkormányzat a projekten belüli 
együttműködés javaslatával fordult mindegyikük-
höz. „Közülük eddig 11 orvos nyilatkozott kedvezően, hat 
elutasította, a többiek pedig nem reagáltak a kérelmünk-
re” –  mondta, hozzátéve, hogy az együttműködési 
javaslattal sikerült előzetesen az általános orvosok, 
de az olyan szakorvosok érdeklődését is felkelteni, 
amilyeneknek a felhívás alapján az IEüK projekt-
ben kötelezően szerepelniük kell. „Rajtuk kívül pél-
dául a neurológusét, ortopédusét, urológusét, stb.“ 

A hivatalvezető szavai szerint a projekt jelentősége 
Fülek számára főleg abban van, hogy lehetőséget 
nyújt a diagnosztikai berendezések visszajuttatá-
sára a városba. „Mindnyájan tudjuk, hogy legnagyobb 
problémánk a már hosszú ideje hiányzó röntgen. Mivel 
az együttműködés iránt érdeklődést mutatott egy radio-
lógus is, ahogy azok az orvosok is, akiknek a munkájuk-
hoz szükségük van a röntgenre, reális az esély arra, hogy 
amennyiben sikeresen pályázunk, visszakerülhetne hoz-
zánk a diagnosztika“ – magyarázta a hivatalvezető.

A központ a jelenlegi elképzelések szerint a jövő-
ben a Püspöki úton található, magánkézben lévő és 
már hosszú ideje kihasználatlan, egykori rendelő-
intézet épületében működne. „A projekt részét fogja 
képezni a jövőben az a támogatási kérelem is, amely a 
helyiségek felújítására irányul. Eldöntjük, hogy milyen 
jogi formában fogjuk megvalósítani. Valószínűleg hosszú 
távú bérlettel" – egészítette ki a hivatalvezető, hozzá-
téve, hogy az első körben csak a pályázati tervezet 
benyújtásáról van szó. „A többi részlet, ahogy az or-
vosokkal való együttműködés jogi formája is, csak a ké-
sőbbiekben lesz a városi képviselő-testület által eldöntve” 

– fejezte be.
„Sok munka vár ránk, alkudozások és harc az ésszerűt-

lenül rövid határidőkkel. De belevágunk. A hiányzó diag-
nosztika problémáját már a Losonci járás akciótervének 
kidolgozásakor is hangsúlyoztuk.  Erre a felhívásra már 
két éve várunk. Ez ideig ebben látjuk a legreálisabb esélyt, 
hogy harcba szállhassunk a röntgenért és a további diag-
nosztikai berendezésekért, valamint jelentősen emeljük az 
egészségügyi ellátás színvonalát a városban“ –  zárta le 
Agócs Attila polgármester.

Kovácsová Klaudia
Fordította: fp 

A Városnapok és 28. Palóc Napok alkalmából 2018 au-
gusztusában, a képviselő-testület ünnepi ülésén 

a következő városi díjak átadását tervezik:
Fülek Tiszteletbeli Polgára (olyan személyek-

nek ítélhető oda, akik jelentős mértékben járultak 
hozzá a város fejlődéséhez és gyarapításához, ér-
dekeinek védelméhez és a jó hírnevének terjeszté-
séhez idehaza és külföldön, vagy akik kimagasló 
alkotói teljesítményeikkel gazdagították az emberi 
civilizációt),

Fülek Város Díja (olyan személyeknek ítélhető 
oda, akik kimagasló eredményeket értek el a tudo-
mány, a technika, a művészet, az újságírás és a tár-
sadalmi munka területén, vagy olyan személyeknek, 
akik kiemelkedően hozzájárultak a város gazdasági 
és kulturális fejlődéséhez, népszerűsítették váro-

Jelölési felhívás sunkat itthon és külföldön egyaránt, illetve olyan 
személyeknek, akik az életmentés vagy a város és 
lakosai vagyonának védelmében szereztek érdeme-
ket),

Fülek Város Polgármesterének Díja (a város 
polgármestere ítéli oda a város azon polgárainak, 
akik sikeresen és érdemlegesen tevékenykedtek vá-
rosunkért).

A szervezetek és a város polgárai javaslataikat 
és azok indoklását (FIGYELEM – indoklás nélkül a 
javaslatokat nem veszik figyelembe!) írásban adhat-
ják le postai úton a Városháza címére: Radničná 25, 
986 01 Fiľakovo, vagy személyesen a Városháza ik-
tatójában, 2018. június 13-ig. A javaslatok alapján a 
képviselő-testület dönti el, ki kapja meg a fent em-
lített első két díjat. A polgármesteri díj odaítéléséről 
a város polgármestere dönt.

FVH
Fordította: ika

A füleki anyukák és csemetéik méltán örülhetnek. 
A városi park gyermekjátszótere a hosszú évek 

múltán nagy felújítás előtt áll. A város és partnerei, 
a Veolia Alapítvány és a Közép-szlovákiai Vízi-
közmű Üzemeltető Társaság Rt., közös invesztíci-
ója az összes régi játszótéri elem újakkal történő 
helyettesítésére irányul. A munkák kezdete a nyári 
hónapokban várható.

Fülek önkormányzata a Veolia Alapítvánnyal és 
a Közép-szlovákiai Víziközmű Üzemeltető Társa-
ság Rt.-vel együttműködve készül invesztálni a vá-
rosi park gyermekjátszóterébe. A mászókák, a kör-
hinta és a  többi elem műszaki állapota már nem 
kielégítő, és némelyek közülük immár nem felelnek 
meg a jelenlegi biztonsági szabványoknak. Egyi-
kük a vas körhinta, amely évtizedek óta a parkban 
található. „Sokunk számára szentimentális értékkel bír, 
hisz több generáció gyermekkorának volt része. Azonban 
ma már nem felel meg az előírásoknak, veszélyt jelenthet 
a  gyerekekre, ezért kénytelenek vagyunk eltávolítani“ – 
állapította meg Agócs Attila polgármester. A többi 
elem közül a még használhatókat felújítják, és azt 
követően széthelyezik a város más részeiben, min-
denekelőtt a papréti lakótelepen. 

Az új gyermekjátszótér közel 22 ezer euróba fog 
kerülni. Abból 12 ezret az említett partnerek in-
vesztálnak a  Hiszünk a szórakozásban Kft. közre-
működésével. Kétszemélyes hinta, ütéscsillapító gu-
mitakaró, kombinált torony, rúgós és mérleghinta, 
akác körhinta, fedett pihenőhely, szemétkosár, rajz-
tábla és információs tábla gazdagítja általuk a par-
kot. A város a fennmaradó kb. 10 ezer eurót téríti, 
és négy részből álló kombinált tornyot vásárol rajta 
a gyermekeknek. Az egyes tornyokat hidacskák, 
hengerek és egyéb elemek kötik össze, és mászóka 
és ellenálló üveglaminát csúszdarészek is tartoznak 
hozzá. Ez a vár akácrönkből készül, ami a gyerme-
kek szempontjából a legbiztonságosabb. 

A maradék pénzből a város a Május 1. utcai ját-
szótérhez hasonló módon körülkeríti ezt a játszóte-
ret is. „Bár alacsony a kerítés, de bevált. Főleg a kutyák 
általi területszennyezés ellen nyújt védelmet, de a telek 
kijelölését is szolgálja“ –  egészítette ki a polgármester, 
azzal, hogy a munkáknak a nyári hónapokban kel-
lene megkezdődniük. A gyermekjátszótér befejezé-
sét augusztusra tervezik.

Kovácsová Klaudia                                          
Fordította: fp

Megújul a városi park  
gyermekjátszótere

Illusztrációs fotó - pixabay.com

Gyermekjátszótér. Fotó - kk

Vizualizáció - Hiszünk a szórakozásban Kft.
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A  néphagyomány szerint április utolsó napja 
a  májusfa állításához kapcsolódik térségünk-

ben. Bár ez a  kedves szokás egyre inkább feledés-
be merül, Szlovákia egész területén akadnak fiatal 
férfiak, néptánccsoportok, községek, akik ezt a ha-
gyományt próbálják megőrizni és életben tartani. 

A  füleki maticások április 30-án (hétfőn) állítot-
tak lucfenyőfát a városban élő összes lány részére. 
A  Jánošík Néptáncegyüttes lánytagjai népdalok 
éneklése kíséretében színes szalagokkal díszítették 
a  májusfát, a  néptánccsoport fiútagjai, valamint 
a  füleki Közhasznú Szolgáltatások ügyes alkalma-
zottai pedig a  már megszokott helyre állították, 
a  Füleki Városi Művelődési Központ előtti térre. 
Annak ellenére, hogy egyre kevesebb érdeklődőt 
vonz a rendezvény, köszönjük, hogy életben tartják 
ezt a szokást. 

Podhorová Miroslava,  
a füleki és losonci MSH kinevezett igazgatónője

Fordította: dk

Májusfaállítás Füleken

A füleki nyugdíjasok rendezvényei közül nem hi-
ányozhat a már hagyománnyá vált május else-

jéhez kötődő ünnepség, melynek elmaradhatatlan 
része a finom gulyásleves. 

Az ünnepnapon idén is több mint 150 nyug-
díjas gyűlt össze az egykori  Vigadó udvarában, 
a  Nyugdíjas Klub termeiben, ahol élő zene mel-
lett, jó hangulatban élvezték a  finom gulyásleves 
és egyéb frissítők ízeit, néhányan pedig táncra is 
perdültek. A  Nyugdíjas Klub és a  Nyugdíjas Egye-
sület Városi Szervezetének tagsága közös szervezé-
sében két nagy katlan gulyás készült, 200 adag étel 
került felszolgálásra. Köszönet illeti a  rendezvény 
támogatóit, akik a  húst és a  többi hozzávalót biz-
tosították a  gulyásleves elkészítéséhez, valamint 
mindazokat, akik hozzájárultak az esemény kitűnő 
hangulatához.
Nociar Marian – Filagro plus, Ferenc Jozef – Hús- 
és hentesáru, Végh Zoltán – Hentesáru, Zygadlo 
Kazimír – mezőgazdasági termékek (burgonya), 
Farkaš Florián – Flóri pékség, Mede Július – Kemex 
élelmiszerüzlet és a többi támogató. Köszönjük!

A füleki NK és a NEVS tagjai nevében, 
Cíferová Iveta

Fordította: dk

Május elsejéről mindig meg-
emlékeznek a nyugdíjasok

Körülbelül fél évszázad után felújítják a füleki 
postahivatal épületét. A széleskörű rekonst-

rukció a következő fél évben zajlik le, melynek ke-
retében a Szlovák Posta az eddigi korszerűtlen he-
lyiségekben modern postahivatalt tervez kiépíteni 
A felújítás ideje alatt a posta az emeleten szolgálja 
ki ügyfeleit. 

Május első felében lezárták a Szlovák Posta ed-
dig használatban lévő helyiségeit Füleken. A lezárás 
oka a kiterjedt felújítási munkák megkezdése, ame-
lyek körülbelül fél évet vesznek majd igénybe. Mar-
tina Macková, a Szlovák Posta szóvivője szerint az 
épület a múlt évszázad hatvanas éveiben épült, és 
azóta semmilyen jelentős felújításon nem ment ke-
resztül. „Az épület helyiségei éppen ezért nagyon elhasz-
nálódtak. A postai alkalmazottak munkakörnyezetének és 
a szolgáltatásnyújtás feltételeinek modernizációja és javí-
tása céljából döntöttünk a füleki hivatal felújítása mellett.”

Véleménye szerint a hivatal helyiségei teljes re-
konstrukción mennek keresztül, amelynek köszön-
hetően átszerveződnek, és így egy 8 ablakos ügyfél-
fogadási pulttal rendelkező új postacsarnok alakul 
majd ki. „A felújítás magában foglalja a következőket: az 
építési és bontó munkálatok, talajmunkák, alapozás, füg-
gőleges és vízszintes felújítás, szigetelés, asztalosmunkák, 
padlózás, csempézés, bevonatok felvitele, festés – csapte-
lepek, központi fűtés, világítástechnika kábelezése, szel-
lőztető rendszer, kisfeszültségű vezetékek és az objektum 
tűzvédelmi biztonsági rendszere” – sorolta fel. A tető 

Új külsőt kap a füleki postahivatal

az egész épületen is felújításra kerül, kicserélik az 
ablakokat és új külsőt kap az épület homlokzata is. 

„A végösszeget a munkálatok befejezése után lehet majd 
pontosan meghatározni” – tette hozzá.

A felújítás idején az épület második emeletére 
költözik a postahivatal. „Az átmeneti helyiségekben a 
posta ugyanúgy működik, mint eddig, sem szolgáltatá-
sokat nem korlátozunk, sem a posta nyitvatartási ideje 
nem változik” – mondta végezetül a Szlovák Posta 
szóvivője.

Kovácsová Klaudia
Fordította: sc

Összesen közel 300 ezer eurós adótartozása van 
több természetes és jogi személynek a város 

irányában. Többnyire rászoruló személyekről van 
szó, de az adósok közt több biztos háttérrel ren-
delkező vállalkozó is megtalálható. A Füleki Hírlap 
márciusi számában közöltük azon személyek 
listáját, akik több mint 160 euróval tartoznak 
a városnak, és azon vállalkozások listáját, amelyek 
több mint 1.600 eurós tartozást halmoztak fel. A 
városi hivatal munkatársai önerőből igyekeznek 
behajtani az adóhátralékokat.

2017-ben az önkormányzatnak a kivetett adók 
84%-át sikerült beszedni a lakosoktól, amely több, 
mint 2016-ban. A régebbi követeléseket 17%-al si-
került csökkenteni, s ezen elmaradások kifizetésé-
vel 43-ezer euró került a városi pénztárba. „ Ezt úgy 
sikerült elérni, hogy folyamatosan kapcsolatban voltunk 
az adófizetőkkel, rendszeresen felszólítottuk és figyelmez-
tettük az adókötelességük teljesítésére a várossal szemben” 

– pontosította Varga Zoltán, a városivagyon-kezelő 
és pénzügyi bizottság vezetője.

A korábbi évekhez képest újdonságnak számít az 
adóhátralékok önálló irányítású behajtása, vagyis 
a pénzbehajtás a városi hivatal egyes osztályai és 
részlegei által megy végbe. „Azért tartottuk fontosnak 
ezt a lépést, hogy az adósok számára megakadályozzuk 
a további kiadások megnövekedését, főként, ami a magas 
végrehajtási költségeket illeti” – magyarázta Gecso 
Norbert, a hivatal jogi asszisztense.

A városi hivatal 2016-ig összesen 164 bírósági 
adóhátralék-végrehajtást regisztrált, majdnem 100 
ezer euró összértékben, az adóhátralékokat 75 
esetben sikerült behajtani összesen 42-ezer euró 

A város végrehajtó szervek nélkül intéz-
kedik az adóhátralékok ügyében

értékben.  2017-ben a város 38 darab törlesztési 
ütemterv alapú megegyezést kötött és 23 adó vég-
rehajtási felszólítást bocsátott ki természetes és jogi 
személyek számára egyaránt. "A felszólítások után 12 
adós önkéntesen teljesítette kötelezettségeit. Vagy kiegyen-
lítették a tartozásukat, vagy törlesztési ütemtervet írtak 
alá a várossal,” tette hozzá Gecso, továbbá megje-
gyezte, hogy a fennmaradó 11 esetben végrehajtói 
parancsot bocsátottak ki.

Ezen intézkedések ellenére a város felé összesen 
292 ezer euró összértékű adótartozás halmozódott 
fel, amely magába foglalja az új és régi adóhátra-
lékokat is. Ebből 84 ezer euró az ingatlanadó, 200 
ezer euró hulladékadó, a közterület használata utá-
ni adó háromezer euró, míg ötezer euró hátralék az 
ebadótartozásokból ered. Az önkormányzat igyek-
szik behajtani ezeket a hátralékokat, de sokszor 
ez a folyamat összetett és hosszadalmas. „Némely 
esetben a végrehajtási folyamat során az adós elhalálozik, 
ilyenkor a városi hivatal követelése a hagyatéki eljárás 
részéve válik. Továbbá a Társadalombiztosítási Hivatal 
(Sociálna poisťovňa) kimondja, hogy abban az esetben 
nem engedélyezett törlesztő részleteket levonni az adós 
nyugdíjából, amennyiben a nyugdíjat más végrehajtás 
törlesztése is terheli, az adott követelést csak a már folya-
matban lévő végrehajtás befejezése után lehet érvényesíte-
ni. Körülbelül az esetek háromnegyedében nem lehetséges 
a hátralék behajtásának megkezdése, mivel legtöbbször az 
adósok rászoruló személyek, és az ő esetükben ezt a jelen-
legi jogszabályozás nem engedélyezi” – fejezte be Gecso.

Kovácsová Klaudia
Fordította: sc

Fotó - kk
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A  Füleki Vármúzeum által a nyilvánosság előtt 
még januárban feltárt titokzatos föld alat-

ti folyosók hivatalos megnyitójára május 19-én, 
a Múzeumok Éjszakáján került sor. Ez alkalommal 
azonban már teljesen más élményt nyújtottak. Lá-
togatók százai gyűltek össze a második világhábo-
rú alatti Füleket idéző, újonnan indított, állandó 
kiállítás megnyitóján.

A  várhegy gyomrába vájt két folyosó nemrégen 
még szeméttel volt tele, és el voltak rejtve az em-
berek szeme elől. A múlt év végén azonban a vár-
múzeum dolgozói nekigyürkőztek, és hozzáláttak 
a munkához. A  kitakarításukat követően kutat-
ni kezdtek, aminek köszönhetően kiderült, hogy 
a  folyosók a  második világháború alatt légoltal-
mi óvóhelyként szolgáltak, melyekben a  fülekiek 
a bombázások alatt húzódtak meg. Sőt, a  front át-
vonulása során egész hetet töltöttek bennük. Innen 
jött az ötlet, hogy ezekben a  helyiségekben éppen 
ilyen témájú kiállítás nyíljon. A projekt ötletgazdája 
Mesiarik Marian, a múzeum dolgozója volt. „Hoz-
záfogtunk a  munkához, és anyagok után kutattunk. 
A kutatás során kortárs szemtanúkkal beszélgettünk, akik 
elmondták, hogyan ültek végig egész napokat pokrócokon 
ezekben a  helyiségekben“ – mesélte Mesiarik Mari-
an. A kutatások januártól májusig tartó ideje alatt 
a  múzeumi dolgozók információhiánnyal küzdöt-
tek. „Megállapítottuk, hogy ez az időszak nagyon gyéren 
van nálunk feltérképezve, hiányoztak az adatok. Nehéz 
munka volt, de sikerült.“ 

Az eredmény egy érdekfeszítő és emotív állandó 
kiállítás, melyet a  hosszabbik folyosóban hoztak 
létre. Hasonló kiállítást hiába keresnének a  széles 
környéken. „Egyedülálló mind a  helyiségeket tekintve, 
melyekben helyet kapott, mind a  témáját nézve, mivel 
kifejezetten Fülek térségével foglalkozik.“ A  háborús 
időszakot 19 oktatópanel és sok, a  háború alatt 
Füleken és a közeli környéken használt tárgy által 

mutatja be a  látogatóknak. „Ezek aknák, puskák ré-
szei, hatástalanított lőszerek és katonai felszerelés, melyek 
a  közeli erdőkből kerültek elő“ – írta körül Mesiarik 
Marian. A tárgyakat tartalmazó négy vitrin mellett 
kialakították a  bunker parancsnoki állását, ahol 
német és orosz egyenruhát, fegyvereket és a  bun-
ker berendezését állították ki. A kiállítás legerősebb 
érzelmi töltetet hordozó részei kétségtelenül a  ho-
lokauszt füleki áldozatainak nevét tartalmazó pa-
nel és az „élményhelyiség“.  A látogatók átélhették 
benne a  bombázás borzalmait. „Az emberek helyet 
foglalhatnak a sötét helyiségben, ahol a mennyezetről víz 
csepeg, és a  háttérből bombázás és szirénák hangja hal-
latszik“ – mondta el Mesiarik Marian. Valójában 
ezeket a hátborzongató hangokat hallani a megte-
kintés alatt az egész bunkerben.

A kisebbik folyosóban – bunkerban a tanulók és 
látogatók részére terveznek berendezni egy helyi-
séget, amelyben a kiállítást és magát a témát érintő 
előadások folynak majd. „Filmet is készítünk erről az 
időszakról, amelyet decemberben akarunk bemutatni“ – 
egészítette ki.

A  vármúzeum 5000 eurót szerzett erre a  célra 
a Művészettámogatási Alaptól, ill. öt százalék ön-
résszel vett részt a projektben. Magán a kiállításon 
kívül ebből cserélték le a bunkerek bejárati kapuit, 
és teljesen új villanyvezetéket telepítettek. „Nem volt 
egyszerű, 95 százalékos itt a nedvességtartalom. Mindent 
speciálisan hozzá kellett igazítanunk ezekhez az igényes 
körülményekhez“ – tette hozzá. 

Az új kiállítás a  turistaszezon alatt a  várral egy 
időben tart nyitva. „A pénztárnál kell jelentkezni, és 
a múzeum dolgozói lehetővé teszik a kiállítás megtekinté-
sét az érdeklődők számára“ – fejezte be.

Kovácsová Klaudia
Fordította: fp

Sötétség és bombabecsapódások. A vár 
alagsorában nem szokványos kiállítás nyílt

Genius Loci Díjjal tüntették ki a RegioTel Fülek 
Kft.-t. A  füleki családi vállalkozás egyike volt 

azon kilenc díjazottnak, akik 2018. április 20-án 
Budapesten vehették át a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) díját.  A Ma-
tehetsz azokat a gazdasági szereplőket ismeri el, 
amelyek a társadalmi felelősségvállalási program-
jukban kiemelten támogatják a tehetséggondozást. 

A 2015-ben megalapított díjat eddig 39 vállalat és 
egyéni vállalkozó vehette át. Idén a magyarországi 
és határon túli tehetséghálózatból beérkezett jelö-
lések és a zsűri döntése alapján három (helyi, re-
gionális és nemzeti) kategóriában, összesen kilenc 

Díjat kapott a RegioTel

A táncművészet világnapja alkalmából az idén 
gyermektáncházat rendezett a Füleki Városi 

Művelődési Központ, melynek csoportjaiban je-
lenleg is több mint száz gyermek és felnőtt ropja a 
táncot heti rendszerességgel. 

A nemzetközi táncművészeti napot az UNESCO 
kezdeményezésére 1982 óta április 29-én ünne-
pelik szerte a világban. Füleken a VMK harmadik 
ízben rendezte meg A Táncművészet Világnapját, 
az idén viszont az eddigiektől eltérő programmal. 
Április 25-én gyermektáncházba várták a nóg-
rádi régióban működő magyar és szlovák gyer-
mek-néptánccsoportok tagjait. A táncházban a 
gyerekek ezúttal szlovák (Šumiac vidéki) táncokat 
tanultak, melyhez a talpalávalót a Ďatelinka zene-
kar húzta Ondrej Molota vezetésével, a  táncok-
tatásról pedig  Ivana Vajdová és Michal Grajciar 
gondoskodott. A kétórás rendezvényen ott voltak 
a VMK csoportjai: a Jánošík gyermeknéptánccso-
port, valamint a Rakonca és Kis Rakonca néptánc-
együttesek.

A  korábbi években a  VMK a  táncművészet vi-
lágnapjáról a Füleken működő tánccsoportok pro-
dukcióinak bemutatásával emlékezett meg. Az idén 
áprilisban a VMK – épületének tervezett felújítása 
miatt – már nem vehette igénybe színháztermét, 
így a  még hónap végéig használható tánctermet 
használta ki rendezvénye megvalósítására. Ezáltal 
módosult a  program is: fellépések helyett táncta-
nulást kínáltak az érdeklődő fiataloknak. A  gyer-
mektáncház egyben kapcsolódott egy korábbi 
rendezvényhez: január 17-én az „Ismerjük meg 
egymást!” rendezvénysorozat keretében a kör-
nyékbeli néptánccsoportokat látogató szlovák és 
magyar gyerekek a magyar régiók néptáncaival 
ismerkedtek meg. 

A rendezvénysorozat célja olyan lehetőségek 
keresése a kulturális élet területén, melyek segítik 
az itt élő magyarok és szlovákok kultúrájának köl-
csönös megismerését, rámutatva a közös kapcsoló-
dási pontokra és hasonlóságokra. Ennek jegyében 
tanultak januárban magyar táncokat a szlovák, 
áprilisban pedig szlovák táncokat a magyar gye-
rekek. Az áprilisi rendezvény megvalósításában a 
Füleki Városi Művelődési Központ társszervezői 
a  Jánošík Gyermek-néptáncegyüttes és a  Matica 
slovenská Háza voltak.

Illés Kósik Andrea,
a VMK igazgatónője

A Táncművészet 
Világnapja

vállalkozás érdemelte ki a Genius Loci Díjat. A Re-
gioTel a  regionális kategóriában kapta az elisme-
rést. A vállalkozást a díjra az e-Talentum szervezet 
által létrehozott  Talentum Tehetségpont Fülek je-
lölte, mely a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akk-
reditált Kiváló Tehetségpontja, képviselője pedig dr. 
Tomolya Róbert, aki az informatikai tehetséggon-
dozás terén jeleskedik.

A Genius Loci elnevezés az antik kultúrában a 
település mitikus védelmezőjét jelölte, a mai nyelv-
használatában a hely szellemét jelenti. A díjat alapí-
tó Matehetsz fontosnak tartja, hogy a tehetséggon-
dozás folyamatába cégek is bekapcsolódjanak, mert 
így jelentősen javul a tehetségprogramok fenntart-
hatósága és erősödik a tehetségbarát társadalom is.

-ika-

A „Fülek 1938 – 1945“ c. állandó kiállítás megnyitása. Fotók - JM

Fehér László és Tomolya Róbert.  Fotó - FL arhívuma
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Sokéves igyekezet után felcsendül 
Füleken a magyar népzene

deklődés, kibővítjük az oktatást a dudára és további ha-
gyományos fúvós hangszerekre.“ Elmondása szerint az 
oktatás érdekessége, hogy auditív formában zajlik, 
vagyis a gyermekek kotta nélkül tanulnak. „A gyer-
mekek az egyes régiók népi melódiáit csak hallás alapján 
sajátítják el. A kották ismerete csak a további fázisban 
követelmény“ – tette hozzá.

A társulás másik szakelőadója, Illés Gábor szavai 
szerint az Élő Hagyomány Polgári Társulás által 
a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia tevé-
kenysége realizálódik, amely szorosan együttmű-
ködik a budapesti Hagyományok Házával. „Magyar-
ország legnagyobb nemzeti népművészeti és népművelési 
intézménye ez a közművelődés, kutatás és népművelő te-
vékenység területén. Az egész Kárpát-medence népi kultú-
rájának és néphagyományának megőrzésére lett létrehoz-
va“ – magyarázta Illés Gábor. Amint azt hozzátette, 
a társulás küldetése, hogy alkalmazza a budapesti 
intézmény kutatási és közművelődési módszereit a 
szlovákiai magyarok népi kultúrájának egyes ága-
zataiban. „Tevékenységünk fő pillérei a nevelő és oktató 
jellegű aktivitások, ismeretterjesztő és dokumentációs ak-
tivitások, és a szakmai rendezvények, workshopok és fesz-
tiválok szervezése Dél-Szlovákiában“ – zárta szavait.

Kovácsová Klaudia, fordította: fp

Szlovákiában ez ideig nagy ritkaságnak számított 
a magyar népzene oktatása. Nemsokára válto-

zik a helyzet. Az Élő Hagyomány Polgári Társulás 
projektjének keretében a Füleki Művészeti Alapis-
kolában megindult az oktatás, melynek ki kellene 
terjednie a déli régiók további városaira is. 

Míg a hagyományos szlovák népzene oktatása 
nálunk erős gyökerekkel rendelkezik, a nemzetisé-
gi kisebbségek hagyományos muzsikájának okta-
tása ritkaságszámba megy. Sokéves igyekezet után 
azonban Szlovákia déli régióiban már a legköze-
lebbi időszakban felcsendül a hagyományos ma-
gyar népzene. Mindez az Élő Hagyomány Polgári 
Társulás projektjének köszönhetően történik. A 
társasággal együttműködő Füleki Művészeti Alapis-
kolában már kezdetét vette az oktatás, és nemso-
kára beindul további helyeken is. „Közéjük tartozik 
például Rozsnyó, Ipolyság, Somorja és Szőgyén. Várjuk, 
hogy hamarosan további városok és falvak is jelentkez-
nek. Ez idáig gondot jelentett magyar népzenéhez jutni a 
környéken. Az egyes rendezvényekre többnyire egyenesen 
Magyarországról kellett megrendelni“ – mondta Varga 
Norbert, a társulás szakelőadója. 

Amint azt tovább magyarázta, a projekt aktuális 
első fázisában a gyermekek vonós hangszereken 
kezdenek tanulni. „Amennyiben elégséges lesz az ér-

valójában csak kevés pontkülönbség döntött: „A 
rekordmennyiségű 20 versenycsapat igazán megkönnyí-
tette a munkánkat, mivel nem volt pontegyenlőség. Azok 
a csapatok, melyek már a múltban is részt vettek a ver-
senyeken, felhasználták tapasztalataikat és minimálisan 
a negyeddöntőig meneteltek. Ott már igazán szoros ered-
mények születtek. Minden mérkőzés, a döntő kivételével, 
2:1 arányban végződött” – jegyezte meg az esemény 
margójára. Végül éppen a hazai versenyzők érték 
el a legnagyobb sikert. Mindkét versenyben első he-
lyezettként végeztek és a RoboSum versenyben az 
ezüstérmet is elvitték.
További részletek és a képgaléria elérthetőek a www.
in-nova.sk és a www.gymfilakovo.sk oldalakon.

RoboSum
Larimores, Füleki Gimnázium
Larimores, Füleki Gimnázium
Dave, Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta

RobotOlympia
Larimores, Füleki Gimnázium
Noname, Tompa Mihály Gimnázium, RKC, Ri-
maszombat
Dave, Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta

Cíferová Iveta
Fordíttotta: sc

A programozás és IT szakirány területén meg-
rendezett nemzetközi versenyeken itthon és 

külföldön is híres a Füleki Gimnázium. Az áprili-
si Infoprog verseny után két robotikai verseny is 
megrendezésre került május 10-én – a VI. Robo-
Sum és a IV. RobotOlympia. A versenyek fő szer-
vezője az iskola mellett működő IN-NOVA polgári 
társulás volt.

Kerekes László, aki a kezdetektől a versenyek 
fő szervezője és támogatója, megerősítette, hogy a 
versenyek iránt egyre nagyobb az érdeklődés, és a 
színvonaluk is növekszik: „Idén rekord mennyiségű 
csapat nevezett: a RoboSum-ra 20, a RobotOlympiára 7 
két fős csapat jelentkezett. Nagyon kellemes volt a légkör 
és a versenyek minden probléma nélkül zajlottak le.” A 
versenycsapatok Kassáról, Galántáról, Rimaszom-
batból, Besztercebányáról továbbá Selmecbányá-
ról érkeztek, valamint a magyarországi Kecske-
métről és Nyíregyházáról három-három csapat 
érkezett. Ugyanennyi csapattal képviseltette magát 
a hazai gimnázium is.

A zsűri elnöke az itteni gimnázium volt diákja, 
Urbančok Dávid volt, a versenyek egykori résztve-
vője és jelenleg a brünni Masaryk Egyetem hallga-
tója. Véleménye szerint a robotok versenye és a ver-
senyzők felkészültsége kiegyenlített szinten zajlott, 

Rekordot döntött a robotok versenye

A Füleki Gimnázium két informatikatanárának, 
Tomolya Róbertnek és Molnár Lászlónak az 

ötlete alapján a Pro Futuro Polgári Tárulás és az ak-
kori Pénzügyi és Számviteli Főiskola Salgótarjáni 
Intézete támogatásával 1996 óta szervezzük a ver-
senyt. Időközben megszűnt a salgótarjáni főiskola, 
a verseny szervezését átvette a Füleki Gimnázium, 
a támogatók mellé felsorakozott az e-Talentum 
és a Rákóczi Szövetség. Az idei verseny szakmai 
részének szervezésében együttműködő partnerünk 
volt a gödöllői Szent István Egyetem is. A Füleki 
Gimnázium és a Szent István Egyetem a verseny 
23. évadjának közös szervezését az „Smart Com-
munities” határon átnyúló INTERREG pályázat 
keretében valósította meg. 

A kétnapos döntőre 2018. április 19–20-án került 
sor közel 100 résztvevő közreműködésével. A felvi-
déki résztvevők mellett magyarországi, erdélyi, vaj-
dasági diákok is versenyeztek négy kategóriában. 
A verseny a Füleki Gimnázium számára szép si-
kereket hozott, hiszen a felhasználói B kategóri-
ában Szacsko Adrián (Füleki Gimnázium) lett az 
országos és a nemzetközi verseny 1. helyezettje. A 
programozói B kategóriában Lukács Péter (Füleki 
Gimnázium) szintén 1. helyen végzett a felvidéki és 
a nemzetközi összesítésben is. 

Infoprog 2018 eredmények: 
Felhasználói B kategória nemzetközi összesítés: 
1. Szacsko Adrián (Füleki Gimnázium), 2. Mede 
Rebeka Eszter (Táncsics Mihály Szakgimnázium, 
Salgótarján), 3. Gordos Máté (Táncsics Mihály 
Szakgimnázium) 
Felhasználói B kategória felvidéki összesítés: 
1. Szacsko Adrián (Füleki Gimnázium), 2. Bugárová 
Anna (Vámbéry Ármin Gimnázium, Dunaszerda-
hely), 3. Gaboda László (Márai Sándor Gimnázium, 
Kassa)
Felhasználói A  kategória nemzetközi összesítés: 
1. Nagy Kinga (Bolyai Tehetséggondozó Gimná-
zium, Zenta), 2. Szlatincsán Andrián (Táncsics 
Mihály Szakgimnázium), 3. Szalma Andrej ( Jedlik 
Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola, Érsekúj-
vár)
Felhasználói A  kategória felvidéki összesítés: 
1. Szalma Andrej ( Jedlik Ányos Elektrotechnikai 
Szakközépiskola), 2. Molnár Ernő (Selye János 
Gimnázium. Komárom), 3. Tamás Ádám (Márai 
Sándor Gimnázium) 
Programozói B nemzetközi összesítés: 
1. Horváth István (Bolyai Tehetséggondozó Gim-
názium), 2. Bartalos Márk ( Jedlik Ányos Elektro-
technikai Szakközépiskola), 3. Dancs Balázs (Besse-
nyei György Gimnázium, Kisvárda)
Programozói B felvidéki összesítés: 
1. Bartalos Márk ( Jedlik Ányos Elektrotechnikai 
Szakközépiskola), 2. Bogar Peter (Ipari Szakkö-
zépiskola, Komárom), 3. Kucsera Szabolcs ( Jedlik 
Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola)
Programozói A kategória nemzetközi és felvidé-
ki összesítés: 
1. Lukács Péter (Füleki Gimnázium), 2. Kis Lázár 
Bence (Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium, 
Dunaszerdahely), 3. Zemes András ( Jedlik Ányos 
Elektrotechnikai Szakközépiskola)
Gratulálunk a nyerteseknek és a felkészítő tanároknak. 

Molnár László, 
igazgató, Füleki Gimnázium

Megújult az Infoprog nemzet-
közi informatikai verseny

Fotók - KL
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A Füleki MAI képzőművészeti tanszaka idén is 
kivételes eredményekkel dicsekedhet. Mivel 

egyre sűrűbben követik egymást az egyes verse-
nyek, nehéz az eredményeket a megfelelő pilla-
natban közzétenni.. Tegyünk azonban próbát, 
summázzuk a 2017/2018-as tanévet most, noha 
reméljük, még néhány díjjal gazdagodni fogunk 

– érdemes hát figyelmi FB- profilunkat. (Mgr. art. 
Jana Bialová és Mgr. Végh Beáta nevét terjedelmi 
okokból olykor JB és BV monogrammal jelezzük.)

A Roma mese versenyen a következő tanulók 
munkáit díjazták: Alexandra Karina Kaszová, Bi-
anka Tyralová, Veronika Hanyusová - VB, Kar-
men Oláhová, Lara Péter, Mária Kúdeľová - JB. A 
Slovensko v srdci Európy (Szlovákia Európa Szívé-
ben) versenyen I. helyezett Alexa Atlasová - JB, II. 
helyezéseket az egyes kategóriákban Patrik Košík, 
Dávid Habodász, Peter Serfőző és Róbert Klu-
ka - JB szerzett. A Maľujeme Timravu (Timravát 
festjük) megmérettetést szintén J. Bialová diákja 
nyerte: Gabriela Kováčová I. h. A Szülőfölddel ösz-
szeforrva elnevezésű persi Bacskai-rendezvényen 
mindkét pedagógus gyermekeinek munkáit elis-
merték: Bruno Mitter, Vaculčiak Jázmin - JB, Ma-
rianna Lázárová - VB. 

A művészeti iskolák körében legismertebb ver-
seny a PMU - Fiatal Művészek Palettája. Ezen a kö-
vetkezőket díjazták: Réka Mária Radicsová - VB és 
Zuzana Mrázová - JB. A megnyitóra és díjátadóra 
Rőcén került sor. Galántán a GABI 2018 versenybe 
szálltunk be. Ott Tamara Pétert - JB díjazták. Részt 
venni a nemzetközi jellegű Ríša fantázie (Fantá-
ziabirodalom) versenyen az utóbbi években már 
presztízsnek számít. A Füleki MAI jó pár kategóri-
ában szó szerint aratott: Dominik Ferencz II. hely, 
Nela Kanderová, Zuzana Sznidová, Monika Pa-
lúchová arany sávos, Ingrid Havranová ezüst sávos, 
Sonja Sauerová, Linda Vargová, Zuzana Spodni-
aková bronz sávos lett. Mindnyájan J. Bialovánál 
tanulnak. Besztercebányán rendezik a Maľovaná 
ZUŠ-ka (Festett művészeti suli)-t. Ott minden 
egyes diákunk arany sávos minősítést kapott, ők: 
Glória Kolenkášová, Kristína Smolárová és  Natá-
lia Kadášová - JB, Kovács Enikő és Daniel Csonka 

- BV. A magyarországi Balassagyarmat Pueri Fabri 
2018 rendezvényén ugyancsak eredményesek vol-
tak a tanulók, az egyes kategóriákban elsők: Liana 
Oláhová - JB, Mário Gášpár - BV lettek, második 
Nela Kanderová - JB, harmadikok pedig Fazekas 
Veronika és Maxima Gáblyaszová - JB.  

A felsoroltakon kívül a tanszak egyéb, gyakran 
nemzetközi versenyeken is részt vett itthon és kül-
földön (némely eredményt csak lapzárta után tud-
juk majd meg), ilyenek pl. a budapesti Karácsonyi 
készülődés (beküldött 16 mű), Petrohrad očami 
detí (Pétervár gyermekszemmel 14), Malé grafic-

A Füleki Művészeti Alapiskola 
képzőművészeti tanszakának eredményei

ké formy (Kis grafikai formák) Ruttka (17), Lidi-
ce Voda ( Víz 14), Dúha (Szivárvány) Ólubló (12), 
Ľudová rozprávka (Népmese) Pöstyén (11), Ves-
mír očami detí (Az űr gyermekszemmel) Losonc 
(15), Fantazijné zviera (Fantáziaállat) Pozsony 
(23), Zlatý drak (Aranysárkány) Nagyselmec (14). 
Iskolánk megszokott tematikus, végzős kiállításai, 
plakátok, oklevelek, némely videófelvételek készí-
tése, koncertek díszítése mellett tiszteletre méltó 
eredményei ezek a gyermekeknek és képzőművész 
oktatóinknak, Mgr. art. Jana Bialovának és Mgr. 
Végh Beátának, akik a MAI-ban nemzetközi szin-
ten tartják a nívót, s ehhez igazgatóként gratulálok 
nekik.

Nyilvánvaló tehát, hogy nevezett tanítónőkhöz 
a képzőművészeti tanszakra az alapiskolás és óvo-
dás gyermekeknek a jövő tanévre fölöttébb megéri 
bejelentkezni május 17-én és június 26-án (vagy 
akár máskor is) a Füleki Művészeti Alapiskola im-
már Kertész utcai épületében.

Dr. Ardamica Zorán

A Základná umelecká škola – Művészeti 
Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo 

– Fülek, zusfilakovo@gmail.com, 047 / 43 819 26 
2018. szeptember 1-i belépéssel részmunkaidőre 
keres pedagógust az alábbi szakra:

- tánc
Szükséges képzettség az érvényes jogszabályok 
szerint: minimum konzervatórium, emelt szin-
tű középfokú szakképzettség az adott szakon 
(317/2009 sz. törvény, 439/2009 sz. rendelet értel-
mében)

Szükséges készségek, képességek, feltételek 
a pozícióhoz: gyermekekkel való munka, felelős-
ségvállalás, kreativitás, számítógépes ismeretek al-
kalmazása a gyakorlatban, feddhetetlenség, egész-
ségügyi alkalmasság. A magyar nyelvismeret és 
szakmai gyakorlat előny.

Érdeklődés esetén kérjük a kérvényt, az 
önéletrajzot, a végzettséget igazoló okiratok 
másolatát és az adatkezelési beleegyezést  
(letölthető: www.zusfilakovo.sk) postán az iskola 
igazgatóságára küldeni: Základná umelecká ško-
la – Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 
Fiľakovo. 

Az iskola fenntartja a jogot, hogy a pozíciókat 
ne töltse be, illetve, hogy csak azokat hívja be 
meghallgatásra, akik az írásos dokumentumok 
alapján az előzetes válogatásban kiválasztásra 
kerülnek. 

MAI

Fülek Város mint a  Štúr utcai óvoda fenn-
tartója tudatja, hogy 2018. május 21-én 

kezdetét vette a fenti óvoda kapacitásának 
növelésére és épületeinek felújítására irá-
nyuló sikeres pályázat első szakasza. 

Mivel az óvoda komplex rekonstrukciójá-
ról van szó, ami több hónapig tart, az óvoda 
területe építési területté lett nyilvánítva, és 
biztonsági okok miatt le van zárva. A gyerme-
kek óvodalátogatása átmenetileg más iskolai 
intézményekben van biztosítva, mégpedig a 
Daxner utcai óvodában, az Iskola utcai alapis-
kolában és a magyar tannyelvű II. Koháry Ist-
ván Alapiskolában. 

Esetleges további kérdéseikkel forduljanak 
a városházán székelő Füleki Tanügyi Hiva-
talhoz.

Fehér Péter, Füleki Tanügyi Hivatal

Az óvoda üzemeltetése 
szünetel

Fotó - MAI
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A Füleki Vármúzeum 
KÉZMŰVES KIRAKODÓVÁSÁRT

rendez, amelyre kézműves alkotók és hagyományos termékeket kínáló árusok 
jelentkezését várja.

A vásár a füleki Várfelső (Podhradská) utcán, 2018. június  16-án kerül megren-
dezésre, a XIX. Füleki Várjátékok kísérő rendezvényeként.  

                       
Az érdeklődők a következő elérhetőségeken jelentkezhetnek: 
Füleki Vármúzeum – Nógrádi Turisztikai Információs Központ, Podhradská 
u. 14., 986 01 Fülek/Fiľakovo, tel. sz.: +421 47/4382016, +421 918 994 481, 
e-mail: ntic@hradfilakovo.sk

Június 27. és 29. között a városi 
rendőrség közreműködésével va-

lósul meg városunkban a kasztrációs 
program második évfolyama. Meg-
valósítására a város azon problémás 
részeiben kerül sor, ahol sok a kóbor 
kutya. A  projekt nem érinti azokat 
a kutyatartókat, akik bejelentett ebek 
gazdái, és ebadót fizetnek. 

A program célja, hogy fékezze a ku-
tyák ellenőrzés nélküli szaporodását, 
csökkentse a kóbor állatok szá-
mát a város utcáin, és ugyanakkor 
növelje az emberek informáltságát a 
kasztráció fontossága és hasznossága 
felől.

Boldog Mancsok PT,  fordította: fp

Kasztrációs program 

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2018 júniusában

8. 3-ig  

„Hazavár-lakk“ – Egy katona emlékei 
Schnelczer Z. gyűjteményéből származó fotókiállítás. 
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

9. 9-ig 

A „Gésa és szamuráj“ c. kiállítás
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Nemzeti Múzeum – Náprstek Múze-
um (Prága)

6. 2.
Városi Gyermeknap
Helyszín: Városi park
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

10:00

6. 9.

Hugo Kauder Trio - kamarakoncert
A trió tagjai: Ivan Danko - oboa (DE), Lakatos Róbert 

- hegedű (HU), Ladislav Fančovič - zongora (SK)
Helyszín: Művészeti Alapiskola (Kertész u. 2a)
Szervezők: A Füleki Városi Művelődési Központ és a 
Füleki Művészeti Alapiskola

19:00

6. 16.
XIX. Füleki Várjátékok
Helyszín: füleki várudvar
Szervező: Füleki Vármúzeum

6. 17.

XII. Nemzetközi Történelmi Íjászverseny a „Nóg-
rád Íjásza“ címert és a „Füleki Vár Védője“ rangért
Helyszín: füleki várudvar
Szervező: Füleki Farkasok PT
Társszervező: Füleki Vármúzeum

6. 22.

Író-olvasó találkozó Lucia Sasková szlovák írónő-
vel
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

16:30

 6. 30.

Muzsikál az erdő
Helyszín: Városi park
Szervezők: A Muzsikál az Erdő Alapítvány és a Füle-
ki Városi Művelődési Központ

10:00

Zenével telik meg június utolsó 
szombatján a városi park Fü-

leken. A „Muzsikál az erdő” többéves 
hagyományokkal rendelkező mátrai 
rendezvény, mely kétévente átnyúlik 
a határon, és június 30-i nyitónap-
jának helyszíne ismét Fülek lesz. A 
városi park lombkoronái alatt kon-
certezik majd a „Zem spieva” televízi-
ós műsorból ismert ruszin zenekar, a 
Rusín Čendeš Orchestra, dalra fakad 
a helyi Melódia Női Kar és a Vox 
Mirabilis Kórus Székesfehérvárról, 
fellép a Tari Kontyvirág Néptánc-
együttes, bemutatkozik a füleki Fon-
csik Énekegyüttes, s hangversenyt ad 
az Egri Szimfonikus Zenekar is.

A Muzsikál az Erdő Alapítvány 
2005 óta szervezi meg minden évben 
a  többnapos, több helyszínen zaj-
ló rendezvényt. Az összművészeti 
rendezvénysorozat felöleli a művé-
szetek rétegeit, a természet, a kör-
nyezet megóvásának fontosságát, a 
fenntartható életforma jelentőségét, 
s  ennek megfelelően jelennek meg 
benne a  jellegzetes programelemek: 
a  komoly- és népzenei koncertek, 
előadások, szakvezetéses erdei séták, 
gyermekprogramok, helyi ételek és 
termékek bemutatója – hogy csak 
néhányat említsünk. A „Muzsikál 
az erdő” egyfajta missziót is foly-
tat, hogy minél szélesebb rétegekkel 
ismertesse meg a klasszikus és nép-
zene értékeit, a környezettudatos, 

erdőt szerető gondolatokat. A prog-
ramok a család minden tagjához szól-
nak, minden korosztály megtalálja az 
őt érdeklő lehetőséget. A kilencnapos 
rendezvény magyarországi helyszíne-
in Füleket a Pro Kultúra Férfikar és a 
Motolla Kézműves Műhely képviseli.

A füleki helyszínen is gazdag prog-
ram várja az ide látogatókat. Az emlí-
tett komoly- és népzenei koncerteken 
túl lesz kézműves műhely a Motol-
lával, kisebb vásár – helyi termékek 
bemutatójával, helyi ételek – tócsni és 
sztrapkács – kóstolója a Banyaklub 
jóvoltából, szakvezetéses erdei séta 
Balázs Csaba ökológussal, régészeti 
előadás a a füleki várban Titton Vik-
tória igazgatónőnek köszönhetően, 
geológiai előadás, melyet Gaál Lajos, 
a Szlovákiai Barlangigazgatóság bar-
langvédelmi részlegének vezetője tart, 
valamint a MeseFigurák bábszínházi 
előadása a kicsiknek és sok más érde-
kesség. Az érdeklődők megismerked-
hetnek a Novohrad-Nógrád Geopark 
és a Nógrádi Turisztikai Információs 
Központ tevékenységével és szolgál-
tatásaival is.

A füleki rendezvény szervezője a 
Városi Művelődési Központ, partne-
rei a Füleki Vármúzeum, a Közhasz-
nú Szolgáltatások és a Novohrad–
Nógrád Geopark.

Illés Kósik Andrea,
a VMK igazgatónője

Ismét muzsikál a füleki park

Muzsikál az erdő 2016. Fotó - VMK
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A Füleki Cross futóit megöntözte a májusi eső

Kétségkívül a kellemes füleki sportesemények 
közé tartozik a minden kor- és teljesítmény-

csoport számára rendezett futóverseny, mely az 
utóbbi években már több külföldi résztvevővel is 
büszkélkedhet. Május 19-én, szombaton a Füleki 
Cross XI. évfolyama került megrendezésre a Füleki 
Cross polgári társulás, Fülek Város és az FTC Fülek 
szervezésében.

Földeš František, a rendezvény fő szervezője 
lapunknak megerősítette: „Továbbra is kellő 
érdeklődés mutatkozik a verseny iránt, és megvannak az 
állandó résztvevői is, akik ki nem hagynák a viszonylag 
megerőltető, 13 km-es hosszú távot. Az erejük és 
kitartásuk igazolásaként fogják fel ezt a versenyszámot. 
Idén kicsit aggódtunk a változékony időjárás miatt, amely 
végül is kiadós esővel frissítette fel sportpályánkat, de 
ez semmilyen sérülést vagy problémát nem okozott.” A 
legkisebbek számára is akadt versenyszám „Dro-
bizg” kategóriában, ebben az évben összesen 35 
gyerkőc startolt a 0-6 éves korcsoportban. A kicsi 
és felnőtt futók összesen 200-an vettek részt a ver-
senyen, ebből 76 versenyző lefutotta a 13 km-es 
távot, 19 résztvevő (felnőttek és serdülők) megkísé-
relte a 4,3 km-es táv lefutását.

3 év kihagyás után a fő versenyszám győztese 
újra Kubej Tomáš lett Murányhosszúrétről és egy 
új versenyző, Behan Anikó Salgótarjánból (Ma-
gyarország). Három versenyző részt vett a duatlon 
kategóriában – vagyis a 13 km-es szakasz lefutása 
után az egész távot újra megtették kerékpáron. A 
legidősebb versenyző Slanina Peter volt Losoncról, 
négy kisbaba (3-15 hónaposak) pedig szüleik segít-
ségével szintén részt vettek a versenyen. A résztve-
vőket, az egyes kategóriák részletes eredményeit 
és további információkat a www.filakovskycross.
webnode.sk weboldalon és a Facebook oldalukon 
találhatnak.

Köszönet illeti a verseny összes részvevőjét, 
szervezőjét és szponzorát, és végül, de nem utolsó 
sorban olimpikonunkat, Szikora Pavolt, aki elvál-
lalta az összes versenyszám rajtját, továbbá Agócs 
Attilát, a város polgármesterét, aki megnyitotta az 
esemény legfőbb részét, illetve helyettesét, Kerekes 
Lászlót, az ifjúsági kategóriák védnökét.

Illés Zoltán, Földeš František 
és Ciferová Iveta

Fordította: sc

Felhívás

Fülek Város és a  füleki oktatásügyi, ifjúsági 
és sportbizottság meghívja  Önöket a  Váro-

si sportnapra, amely 2018. június 23-án kerül 
megrendezésre 8:30 órai kezdettel az FTC Fülek 
stadionjában. 

A sportnapon a  következő bajnokságokat és 
versenyeket rendezik meg: Felnőtt kispályás 
labdarúgótorna a  polgármesterkupáért, Az álta-
lános iskolák 5–9. évfolyamai számára  megren-
dezett kispályás labdarúgótorna a  polgármes-
terkupáért, Teketorna az FTC-elnöki kupáért, 
Atlétikai versenyek a  füleki általános iskolák di-
ákja i számára  – 1–4. évfolyam (versenyszámok: 
60 méteres futás, távolugrás, súlylökés, 4 x 100 
méteres staféta). 

Az egyes bajnokságok további részleteit meg-
találhatják plakátokon, szórólapokon, illetve 
hallhatók a  városi hangosbemondóban is. Sze-
retettel várunk mindenkit erre a  sportünnepé-
lyre, ahol szurkolhatnak versenyzőknek, család-
tagja iknak, és egy kellemes napot tölthetnek el.

FVH
Fordítás: (sc)

A liptószentmiklósi Tatralandia sportcsarnoká-
ban a Szlovák Erőemelő Egyesület (Slovenská 

asociácia silového trojboja – SAST) zászlaja alatt 
került megrendezésre az idei Szlovák Fekvenyomó 
Bajnokság, melyet az AWPC és GPC erőemelő szö-
vetség szervezett.

Az FTC Fülek erőmelő részlegét három ver-
senyző képviselte: Péter Csaba, Oláh Ondrej, Sajko 
František. Súlycsoportjaikban sikerült első helye-
zést elérniük, egy új nemzeti rekord (167,5 kg) felál-
lításával, és így megvédték szlovák bajnoki címűket, 
illetve kiérdemelték a továbbjutást a lengyelorszá-
gi Európa Bajnokságra is. Oláh Ondrej ezenkívül 
212,1 ponttal az egész bajnokság abszolút második 
helyezettjeként végzett.

Az FTC Fülek erőemelő részlegének nevében 
köszönettel tartozunk versenyzőknek a kiváló 
eredményekért, továbbá a sportklub és Fülek város 
méltó képviseletéért. A segítségért és támogatáso-
kért köszönet illeti a város vezetését, ahogy az FTC 
Fülek és a Purt PT vezetését is.

Sajko František, 
a STaK egyesület elnöke és edzője

Fordítás: (sc)

Az FTC erőemelői pontot  
szereztek a Szlovák Bajnokságon

Április első szombatja a floorball szellemében 
telt a papréti tornateremben. Az FLK BULLS 

csapat tagjai gondoskodtak erről, akik sikeresen 
megszervezték a Fülecki Torer Kupa 1. floorball 
bajnokságát a környékbeli amatőr csapatok szá-
mára. A szervezők szándéka olyan bajnokság meg-
szervezése volt, melyen kiegyenlített képességű 
csapatok mérkőzhetnek meg egymással, amely a 
résztvevők értékelése alapján sikeresen meg is va-
lósult. 

A nézők megtekinthették a csoportmérkőzé-
seket, amelyeket az elődöntők követtek, ahol a 
döntőbe jutás és a harmadik helyezés volt a tét. A 
kiegyenlített és az előre nem látható mérkőzések 
után a harmadik helyezést a szervező FLK BULLS 

Az 1. floorball bajnokság a Fülecki 
Torer Kupáért

csapata érte el, az izgalmas megmérettetés után a 
második helyen a Green Stars csapat végzett, míg 
az első helyet és vele együtt a Fülecki Torer Kupát 
megérdemeltem az ŠK Sršne Revúca csapata vitte 
el. Győzelmüket a hatodik gól biztosította, amely a 
hosszabbításban rezegtette meg az ellenfél hálóját. 
A fődíjon kívül díjat osztottak még legjobb kapus 
kategóriában is, amelyet az FLK BULLS kapusa, 
Jakab Kristián vihetett haza, a legkevesebb begyűj-
tött gólért. 

A kiváló hangulaton kívül pozitív értékelés illeti 
a bajnokság tökéletes megszervezését, és azt, hogy 
az ellenfelek tiszteletet tanúsítottak egymási iránt, 
amely a mérkőzéseken és azokon kívül is tükrö-
ződött. A fair playről felelősségteljes bírók, Alušik 
Jozef és Rapčan Pavol gondoskodtak, valamint az 
összes résztvevő csapat játékosa, amiért a köszönet 
a szervezőket illeti.

Résztvevő csapatok: SK Sršne Revúca, Green 
Stars Fülek, FLK Bulls Fülek, Krocans LC, Hlavne, 
že hráme z Rimavskej Soboty, FBK Kružno, Dream 
Team Losonc, FBK PRO/MAX Reality Losoncta-
mási.

Katarína Bertová
Fordítás: (sc) Fotó - StaK FTCA fő szervező FLK BULLS játékosai. Fotó - Kecskés Pavol

Fotók - Füleki Cross polgári társulás


