
Kedves Szépkorúak, kedves Jubilánsok!

Az idősek iránti tisztelet hónapja alkalmából engedjék meg 
nekünk, hogy sok egészséget, kitartást és életkedvet kívánjunk 
Önöknek. Őszbehajló életük legyen gyönyörű, napfényes, békés. 
Kívánjuk, hogy teljes értékű, örömteli életet élhessenek szeretteik 
körében jó erőben, szilárd egészségben és boldogságban.

Dr. Agócs Attila, a város polgármestere
és a Füleki Hírlap szerkesztősége

Az elszármazott füleki művészek ünnepi műsora

Az alapítók után Hulita Vilmosnak jutott a legfontosabb szerep a 
füleki gyár életében. Hulita igazgató - akit a fülekiek közszájon már 
az 1930-as évek közepétől csak „Öregnek“ neveztek – még az 
Osztrák-Magyar Monarchia idején foglalta el a posztját, melyet a 
gyár Vörös Hadsereg általi elfoglalásáig sikerrel meg is tartott. Az 
üzem élén eltöltött 27 év alatt a Monarchia felbomlását követően 
még két állam (a Csehszlovák Köztársaság és a Magyar Királyság) 
legmagasabb vezetőivel volt módja füleki gyárigazgatóként kap-
csolatba kerülni. Hulita az üzemet megközelítőleg 400 fővel, 
felszámolás alatt vette át és – Dél-Szlovákia egyedüli üzemeként 
átvészelve a nagy világgazdasági válságot – 1944 végén 4.400 
alkalmazottat foglalkoztató ipari gigászként adta át. Annak 
ellenére, hogy gazdasági sikerei vitathatatlanok, kortársai az 
impérium- és kurzusváltások nyomán ellentmondásosan érté-
kelték, tevékenységét különböző politikai erők ideológiái alapján 
kritizálták. A polgári eszméket valló, mestereivel magyarul és 
németül beszélő bánsági örmény Hulitát bírálták a politikai jobb és 
bal oldalról egyaránt, fejéhez vágták csehbarát magatartását épp-
úgy, mint azt, hogy csehszlovák állampolgárként a Csehszlovák 
Köztársaság létezésének 20 éve alatt (1918-1938) sem tanult meg 
szlovákul még köszönni sem, az egyik oldalon dicsérték szinte 
ameriakaias gyártási rendszerét, a másikon pedig szemére vetették 
„munkásnyúzói“ hajlamait. Jellemző, hogy az üzem megala-
pításának 75. évfordulója alkalmából kiadott jubileumi kötetben 
csak mint a helyi munkásság tőkés ellensége tűnik fel. Sajnálatos to-
vábbá, hogy Hulita Vilmos kimaradt a város kétnyelvű mo-
nográfiájának helyi személyiségeket bemutató fejezetéből is. 
A továbbiakban arra keressük a választ, milyen szerepet töltött be 
Hulita Vilmos Fülek urbanizálódásában és indusztrializációjában, 
különös tekintettel a két vilgáháború közti füleki közéletre.

Folytatás a 4. oldalon.

Ünnepi körmenet (Fotók: Micsuda András)

„Valami titkon,
valami készül:

itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:

Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.“

(Kányádi Sándor)

Könnyűzenei koncertek a füleki vár udvarán



2 FÜLEKI HÍRLAP22 FÜLEKI HÍRLAP2 Önkormányzat 2FÜLEKI HÍRLAP 3Interjú

Kedves Olvasóink, lapunkban minden évben be-
szélgetéseket közlünk azokkal a polgárokkal, aki-
ket a Palóc Napok és Városnapok idején a városi 
képviselő-testület és a város polgármestere elis-
merésben részesített. Az idei évben Városdíjat ka-
pott Stanislav atya, polgári nevén Mgr. Marek Sa-
batula, aki jelenleg már Pozsonyban plébános.
A díjra a római katolikus templom és a Ferenc-
rendi kolostor restaurációs és felújítási munká-
latainak levezényléséért jelölték, melyet a váro-
sunkban eltöltött mintegy 10 éves szolgálat mel-
lett folytatott.
Csaknem egy évtizedet töltött el Füleken, a-
ránylag fiatalon érkezett ide, kissé más kör-
nyezetbe, más mentalitású emberek közé. Ho-
gyan emlékezik a kezdetekre, az első munka-
társakra, hittestvérekre?
Fülekre szorongva érkeztem, nagy tisztelettel, 
ugyanakkor félelmekkel is. Fülek az egyetlen 
plébánia, amely a szerzetesrendünkhöz tartozik, 
s máris gvárdiánná, azaz az itteni kolostor 
elöljárójává neveztek ki. Feladatom volt a 
templom és a kolostor működtetése, valamint a 
hívekkel való lelki törődés. Sokat segített 
Konrád testvér, aki előttem töltötte be a plébá-
nosi és elöljárói tisztséget. A kezdeteknél még 
egész évben számíthattam rá. Mário testvérrel 
elkezdtünk rendet rakni, s hozzáfogtunk a ko-
lostorban az apró javításokhoz: a szobák, folyo-
sók, szociális berendezések stb. rendbehoza-
talához. Szeretem a fizikai munkát, így ennek a 
kedvtelésemnek teljes egészében hódolhattam. 

Fokozatosan megismerkedtem az emberekkel. 
Nem is igazán tudom, hogyan szoktam meg a 
környezetet és az emberek mentalitását.
Hogy tetszik Önnek a város, a környék, ahol 
oly hosszú időt eltöltött – tehát a mi füleki ko-
lostorunk, templomunk –, min lepődött meg 
vagy mi tetszett leginkább?
A nyüzsgő városokban – Pozsonyban és Érsek-
újvárott – eltöltött időm után Fülek balzsamként 
hatott rám. Csendes városka, gyönyörű termé-
szettel körbevéve. Minden csupán egy karnyúj-
tásnyira. Az emberek is igen vendégszeretők és 
barátságosak. Ami tetszik, és amit ilyen mérték-
ben máshol nem tapasztaltam, hogy mindenki, 
aki a templom előtt elhalad, keresztet vet. Ez azt 
jelenti, hogy a városban sok a katolikus, még ha 
nem is gyakorolják olyan mélyen a vallásukat. 
Biztatok mindenkit, jöjjön a templomba imád-
kozni, jöjjön a szentmisére, könyörögjön Isten 
áldásáért.
Az Ön ténykedése alatt kezdődtek el fokoza-
tosan a templom és a kolostor széleskörű re-
konstrukciós munkálatai. Ki vagy mi adta eh-
hez az impulzust, s mennyiben vette ki részét 
a munkákból Ön személyesen?
Műszaki beállítottságú ember vagyok, aki szere-
ti a rendet. Van esztétikai érzékem. Észreveszem 
a dolgokat magam körül, s ha valami nem tetszik 
vagy elöregedett, megrongálódott, azt igyek-
szem megjavítani. Így a testvérekkel, és a füleki-
ek segítségével, fokozatosan hozzáfogtunk e-
lőbb a kisebb munkálatokhoz, aztán, ha az anya-

giak megengedték, a nagyobb javításokhoz is. 
Így aztán lassacskán sikerült nagy dolgokat vég-
hezvinnünk.
Városdíjjal tüntették ki Önt – ugyan már az 
áthelyezése után –, melyet a füleki hívők leg-
nagyobb örömére személyesen jött el átvenni. 
Mit érzett akkor, s mit jelent az Ön számára 
Fülek?
Az elismerés kellemesen meglepett. Köszönöm 
a város vezetésének és a fülekieknek ezt a meg-
becsülést. A díj azonban nemcsak engem illet, ha-
nem valamennyi ferences rendi testvéremet és a 
lelkipásztorokat, akik itt szolgáltak, és kivették a 
részüket a munkából. Ugyanígy megilleti a füle-
ki hívőket és a környező községek hívőit is, akik 
főként anyagilag támogatták a templom és a ko-
lostor javítási munkálatait. Egy biztos, Fülek 
megérdemli, hogy a város domináns épületei – a 
templom és a kolostor – az európai városok 
szintjére emelkedjen. Boldog vagyok, hogy kö-
zel egy évtizedet Füleken tölthettem, s legalább 
kis mértékben hozzájárulhattam a templom és a 
kolostor szebbé tételéhez.

Cíferová Iveta

„Lassacskán sikerült nagy dolgokat véghezvinnünk…”„Lassacskán sikerült nagy dolgokat véghezvinnünk…”
Beszélgetés Stanislav atyával, volt ferences rendházfőnökkel

Mit jelent az Ön számára Fülek, és milyen 
érzéssel tölti el az elismerés?
A szüleim a kezdetektől fogva a szülőföld irán-
ti tisztelet irányába terelgettek. Hálával tarto-
zom nekik, mert szerénységre, mások iránti 
tiszteletre és patriotizmusra neveltek. Nekik és 
tanítóimnak köszönhetően már gyermekként 
megismerhettem, milyen érzés a város kulturá-
lis életének támogatása, mi a felelősségtudat és 
a kitartás. Éppen ennek a kitartásnak köszönhe-
tem eredményeimet. Már a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetemen közel került hozzám a 
sport. Célom az volt, hogy a legjobbak közt le-
hessek. Ez hajtott előre, s ezért sikerült tanul-
mányaimat kitűnően befejeznem a sportolók 
között. Azonban mindig többre vágytam. A csa-
ládalapítás után kerültem a kassai Mester Ár-
pád fitness edzőhöz. Ő első látásra azt mondta: 
„Kitűnő genetika! Kár lenne kihagyni a ver-
senyzést.“ Így aztán sikerült feltornáznom ma-
gamat nemcsak az össz-szlovákiai bajnokság-
ba, ahol a verseny abszolút győztese lettem, ha-
nem megszereztem az európai bajnokság má-
sodik és a világbajnokság harmadik helyét is. 
Végtelenül boldog vagyok, hogy a város veze-
tése, dr. Agócs Attila polgármester a város első 

írásos emlékének 770. évfordulója tiszteletére 
megrendezett ünnepségen elismerését fejezte 
ki, s Polgármesteri Díjat adományozott a fit-
ness területén elért kitartó munkám eredmé-
nyeként. Boldog lennék, ha sikereim minél 
több fiatalt inspirálnának, és minél nagyobb 
népszerűségnek örvendene Füleken ez a 
sportág.

Cíferová Iveta

Füleki Városi Honismereti Múzeum

VÝCHODOSLOVESNKÉ
MÚZEUM V KOŠICIACH

FÜLEKI VÁRMÚZEUM
KELET-SZLOVÁKIAI MÚZEUM – KASSA

Folytatódnak a felújítási munkálatok a Füleki Vá-
rosi Hivatalban. A munkák első fázisában az ügy-
félfogadó központot hozták létre, majd az önkor-
mányzat két mellékhelyiség felújításába kezdett, 
melyek a nyilvánosság számára is hozzáférhe-
tőek és a városi képviselő-testület üléseinek, 
illetve különböző konferenciáknak teret bizto-
sító nagy előadóteremhez tartoznak.
„A földszinten található mellékhelyiség állapota 
nem volt megfelelő. A falak átnedvesedtek, s a 
nedvesség elérte az elektromos vezetékeket is. A 
toalettek nem voltak megfelelően elkülönítve, va-
lamint hiányoztak a mozgáskorlátozottak számá-
ra kialakított helyiségek is. Az emeleten lévő mel-
lékhelyiségekben ugyanakkor nem volt meleg 
víz“ – magyarázta Agócs Attila, Fülek Város pol-
gármestere.
A felújításra kidolgozott tervezet alapján a város 
39 ezer eurós befektetéssel számolt. A közbe-
szerzést elnyerő cég ajánlata valamivel megha-
ladta a 35 ezer eurót, amelyből 13 500 eurót tett 
ki a pénzügyminisztérium támogatása, a fenn-
maradó összeget pedig a város fedezte saját költ-
ségvetéséből. 
„A kivitelezői szerződésbe belefoglaltunk egy fel-
tételt, amely szerint a városnak jogában áll min-
den késedelmi napért 200 euró kötbért igényelni. 
Végül az egyik alvállalkozó okozta gondok miatt 

a cég 32 napot késett a munkálatok megkezdésé-
vel, ami 6 400 eurót juttatott vissza a városi 
kasszába“ – közölte Agócs.
A pénzt a földszinti előcsarnok és a házasságkötő 
teremhez vezető lépcső felújítására, illetve új 
gipszkartonos mennyezet és vakolatréteg kiala-
kítására fordította az önkormányzat. Ezekért a 
munkálatokért összesen 7500 eurót fizet ki a vá-
ros. A második fázisban tehát a Városi Hivatal-
ban több minden megújul, viszont a tervezett 
költségvetést nem lépik túl. 
A június elején kezdődő munkálatok lassan a vé-
gükhöz közelednek. A polgármester szavai szerint 
a városháza felújítása a jövőben is folytatódik. 
„Néhány földszinten található irodahelyiség na-
gyon rossz állapotban van. A falak nedvesek, és 
az illemhelyiségekben sem megfelelőek a körül-
mények. A következő években szeretnénk pénzt ke-
ríteni ennek a résznek renoválására is. Meg kell 
jegyeznem, hogy nem palotában szeretnénk szé-
kelni, ezért nem a városvezetés irodáinak rend-
betételével kezdtük a munkákat. A felújítás célja 
a hivatali dolgozók, az ügyfelek és a vendégek 
egészségének védelme, valamint a reprezentatív 
helyiségek kialakítása“ – fejezte be a polgár-
mester.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

Fülek város önkormányzata szeretné felújítani 
a helyi művelődési központ épületét, amely an-
nak ellenére, hogy a környék legnagyobb kul-
túrháza, meglehetősen elhanyagolt állapotban 
van. A részleges felújítás finanszírozására 
pénzcsomagot különítettek el a Losonci járás 
fejlesztésének támogatására elfogadott cselek-
vési tervben. 
A város az épületet 2011-ben vásárolta meg 
160 ezer euróért a Kovo Szakszervezeti Szö-
vetség alapszervezetétől. A város hatéves tör-
lesztési időtartamban egyezett meg az ela-
dóval. „Ez azt jelenti, hogy az összeget egészen 
2017 márciusáig folyamatosan törlesztjük“ – 
tájékoztatott Agócs Attila polgármester. Abban 
az időben költöztették át a városi művelődési 
központot is a Vigadó épületéből a jelenlegi he-
lyére. Az épület a művelődési központon kívül 
a szociális terepmunkának és a közösségi köz-
pontnak is helyet ad. Néhány helyiséget üzleti 
célokra, illetve helyi zenekarok részére adnak 
bérbe.
„Az épület jelenlegi állapota főleg biztonsági 
szempontból nem megfelelő. Ezen felül műkö-
dése energetikailag nem gazdaságos – az abla-
kok régiek, az épület nem hőszigetelt. A nagyte-
rem színpadtechnikájának állapota szintén 
veszélyes.“ Az épület a járás legnagyobb kul-
túrháza, ennek következtében felújítása költsé-
ges lesz. „Az idei városi költségvetésből kb. 25 

ezer eurót különítettünk el az épület komplex 
felújításához szükséges tervezet elkészítésére. 
Becslésünk szerint a teljes felújítás megközelí-
tőleg 1,5 millió euróba kerül, egyes szakértők 
szerint akár egy millióval is többe.“
A polgármester véleménye szerint az önkor-
mányzatot a következő pályázati időszakban is 
a szokásos gondok várják a forrásigénylés te-
rén. „Nem esünk bele a vidékfejlesztési pályá-
zati kiírásokba, ugyanakkor nem teljesítjük az 
ún. fejlesztési pólusok feltételeit sem, hogy ko-
molyabb pályázati kiírásokra jelentkezhes-
sünk. Falunak túl nagyok, városnak túl kicsik 
vagyunk.“
Ezen okból a javítások egy részét a Losonci já-
rás cselekvési tervének költségvetéséből sze-
retnék finanszírozni, amelyben 150 ezer eurót 
különítettek el e célra. „Ebben az évben kell fel-
használnunk 50 ezer eurót, 2017-ben további 
30 ezret és 2018-ban az utolsó, 70 ezer euró 
nagyságú támogatást.“ Először a nyílászárók 
cseréjét szeretnék megvalósítani. Szükség lesz 
a konyha felszereltségének korszerűsítésére is. 
„Sok társasági rendezvényt, esküvőt szervez-
nek itt. Régen az ilyen alkalmakkor közvetlenül 
a konyhában főzhettek, ma már a helyiség fel-
szereltsége legfeljebb az idehozott étel megme-
legítésére alkalmas“ – zárta le a polgármester.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

A füleki Malom utcára tervezett, kb. 500 méter 
hosszú járda kiépítésére egyelőre még várni 
kell. Ennek oka a jóváhagyási folyamatok le-
lassulása, melyet a Besztercebányai Megyei 
Önkormányzat illetékes részlegén végbemenő 
személyzeti változások idéztek elő.
A Malom utca gyalogosai, a járda hiánya miatt, 
már évek óta kénytelenek a forgalmas út szélén 
közlekedni. Fülek önkormányzata idén feb-
ruárban kezdett el foglalkozni a problémával. 
„Szerettük volna, ha a munkálatok már a 
nyáron elkezdődnek. Az egész folyamatot azon-
ban lassítják a Besztercebányai Megyei Ön-
kormányzat illetékes részlegén végbemenő 
személyzeti változások. Az alkalmazottak, 
akikkel az ügyet intézni kezdtük, már nem dol-
goznak a hivatalban“ – mondta Agócs Attila 
polgármester. 

2A tervezett járda területéből kb. 700 m  a Besz-
tercebányai Megyei Önkormányzat tulaj-
donában van. Az említett telkeket a városnak 
vagy meg kell vásárolnia, vagy megszereznie 
azokra a dologi teher jogait.  A szakértői 
vélemény alapján a megyei önkormányzat cse-
rét ajánlott a gimnázium környékén lévő tel-
kekért. A Besztercebányai Megyei Önkor-
mányzat tehát a járda kiépítésére szükséges te-
lekért megkapná az árának megfelelő területet 
a gimnázium környékén. 
„A megyei önkormányzat legközelebbi ülésére 
október elején kerül sor. A cserére tett javaslat 
elfogadása esetén folytathatnánk a jóvá-
hagyási eljárásokat. A legkedvezőbb forgató-
könyv az, hogy év végéig megkapjuk az építke-
zési engedélyt.“
A Malom utcára tervezett járda kiépítésére kb. 
39 ezer eurót különített el a város, az említett 
okok miatt azonban a tervezet kivitelezésével 
már csak jövőre számolnak. Az elkülönített 
összegből ezért körülbelül 35 ezer eurót a Szűz 
Mária mennybemenetele templom előtt lévő 
Koháry tér lekövezésére fordítanak. A temp-
lom a város közepén helyezkedik el és az 
állami műemlékek csoportjába tartozik.
„A templom környéke nem esztétikus. A tér egy 
részének burkolatát nagyméretű kövek alkot-
ják, a közepét pedig egy más szintben elhelyez-
kedő aszfaltjárda szeli át. A tér maradék részeit 
kavics borítja, melynek helyén rossz idő esetén 
sár és pocsolyák keletkeznek. Meg kell 
jegyeznem, hogy a zöld területekbe csak mini-
mális lesz a beavatkozás. A bokrok és a füves 
területek nem tűnnek el a templom elől“ – 
magyarázta Agócs Attila. 
Az önkormányzat a napokban hirdeti meg a 
közbeszerzést. A Füleki Közhasznú Szolgálta-
tások alkalmazottai az elkövetkezendő hetek-
ben felszedik és elrendezik a tér jelenlegi fe-
lületét. A tervezet kivitelezője már október ele-
jén elkezdhetné a térburkolást.
„Eredeti teveink szerint, azt szerettük volna, 
hogy a teret a közhasznú szolgáltatások munka-
társai kövezzék le, azonban jelen esetben egy 
nagyobb területről van szó, ahol több felté-
telnek is meg kell felelnünk, tehát a kivitelezést 
szakértőkre bízzuk“ – fejezte be a polgármester.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

2016. január 1-jén lépett hatályba az új hulladékgazdálkodásról szóló Tt. 79/2015. számú törvény. Az 
új törvény idevonatkozó előírásait figyelembe véve városunk kidolgozta a 9/2016. számú 
önkormányzati rendeletet „A kommunális és kisebb építési és bontási hulladék kezeléséről Fülek 
város területén“. A törvény előírása szerint 2020-ig a mostani 6%-ról 50%-ra kell, hogy emelkedjen a 
szelektált hulladék aránya Szlovákiában.
Célunk, az új törvény értelmében, a lakosokat szelektálásra öszötönözni, s ezzel csökkenteni a 
hulladéklerakást. Füleken a következő, színekkel megkülönböztetett, anyagok szelektív gyűjtése 
került bevezetésre: , , ,  és az . Mivel a törvény által papír műanyag üveg fém italos kartondobozok
megengedett a különböző anyagok közös konténerbe való gyűjtése, a fémeket és a társított 
csomagolóanyagokat közös, piros konténerbe gyűjtjük. A papír, a műanyag és az üveg közismert 
anyagok, azonban a fémek és az italos kartondobozok szelektív gyűjtése terén hiányos a lakosok 
tájékozottsága. A következő számunkban részletes tudnivalókat közlünk a hulladékanyagok 
szelektív gyűjtésével kapcsolatban. Megtudhatják, mi kerülhet és mi nem kerülhet a kék, zöld, sárga 
vagy piros szeméttárolóba.         Kuzma Gréta, a Füleki Városi Hivatal környezetvédelmi referense
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Kultúra

Tudták, hogy a VMK épülete 
már 50 éves?

Szeretnénk a segítségüket kérni. Ha va-
lakinek Önök közül vannak régi fotói a 
„klubról”, az épületről vagy a belső te-
rekről, azokból az időkből, mikor az é-
pítése folyt vagy az itt zajlott kulturális 
és társadalmi eseményekről, esetleg 
képeslapok, melyeken megörökítették 
az épületet, örülnénk, ha kölcsö-
nöznénk nekünk. A fotókat és képes-
lapokat október folyamán várjuk a 
VMK-ban.

Fotó: Mesiarik Marian
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Kedves Olvasóink, lapunkban minden évben be-
szélgetéseket közlünk azokkal a polgárokkal, aki-
ket a Palóc Napok és Városnapok idején a városi 
képviselő-testület és a város polgármestere elis-
merésben részesített. Az idei évben Városdíjat ka-
pott Stanislav atya, polgári nevén Mgr. Marek Sa-
batula, aki jelenleg már Pozsonyban plébános.
A díjra a római katolikus templom és a Ferenc-
rendi kolostor restaurációs és felújítási munká-
latainak levezényléséért jelölték, melyet a váro-
sunkban eltöltött mintegy 10 éves szolgálat mel-
lett folytatott.
Csaknem egy évtizedet töltött el Füleken, a-
ránylag fiatalon érkezett ide, kissé más kör-
nyezetbe, más mentalitású emberek közé. Ho-
gyan emlékezik a kezdetekre, az első munka-
társakra, hittestvérekre?
Fülekre szorongva érkeztem, nagy tisztelettel, 
ugyanakkor félelmekkel is. Fülek az egyetlen 
plébánia, amely a szerzetesrendünkhöz tartozik, 
s máris gvárdiánná, azaz az itteni kolostor 
elöljárójává neveztek ki. Feladatom volt a 
templom és a kolostor működtetése, valamint a 
hívekkel való lelki törődés. Sokat segített 
Konrád testvér, aki előttem töltötte be a plébá-
nosi és elöljárói tisztséget. A kezdeteknél még 
egész évben számíthattam rá. Mário testvérrel 
elkezdtünk rendet rakni, s hozzáfogtunk a ko-
lostorban az apró javításokhoz: a szobák, folyo-
sók, szociális berendezések stb. rendbehoza-
talához. Szeretem a fizikai munkát, így ennek a 
kedvtelésemnek teljes egészében hódolhattam. 

Fokozatosan megismerkedtem az emberekkel. 
Nem is igazán tudom, hogyan szoktam meg a 
környezetet és az emberek mentalitását.
Hogy tetszik Önnek a város, a környék, ahol 
oly hosszú időt eltöltött – tehát a mi füleki ko-
lostorunk, templomunk –, min lepődött meg 
vagy mi tetszett leginkább?
A nyüzsgő városokban – Pozsonyban és Érsek-
újvárott – eltöltött időm után Fülek balzsamként 
hatott rám. Csendes városka, gyönyörű termé-
szettel körbevéve. Minden csupán egy karnyúj-
tásnyira. Az emberek is igen vendégszeretők és 
barátságosak. Ami tetszik, és amit ilyen mérték-
ben máshol nem tapasztaltam, hogy mindenki, 
aki a templom előtt elhalad, keresztet vet. Ez azt 
jelenti, hogy a városban sok a katolikus, még ha 
nem is gyakorolják olyan mélyen a vallásukat. 
Biztatok mindenkit, jöjjön a templomba imád-
kozni, jöjjön a szentmisére, könyörögjön Isten 
áldásáért.
Az Ön ténykedése alatt kezdődtek el fokoza-
tosan a templom és a kolostor széleskörű re-
konstrukciós munkálatai. Ki vagy mi adta eh-
hez az impulzust, s mennyiben vette ki részét 
a munkákból Ön személyesen?
Műszaki beállítottságú ember vagyok, aki szere-
ti a rendet. Van esztétikai érzékem. Észreveszem 
a dolgokat magam körül, s ha valami nem tetszik 
vagy elöregedett, megrongálódott, azt igyek-
szem megjavítani. Így a testvérekkel, és a füleki-
ek segítségével, fokozatosan hozzáfogtunk e-
lőbb a kisebb munkálatokhoz, aztán, ha az anya-

giak megengedték, a nagyobb javításokhoz is. 
Így aztán lassacskán sikerült nagy dolgokat vég-
hezvinnünk.
Városdíjjal tüntették ki Önt – ugyan már az 
áthelyezése után –, melyet a füleki hívők leg-
nagyobb örömére személyesen jött el átvenni. 
Mit érzett akkor, s mit jelent az Ön számára 
Fülek?
Az elismerés kellemesen meglepett. Köszönöm 
a város vezetésének és a fülekieknek ezt a meg-
becsülést. A díj azonban nemcsak engem illet, ha-
nem valamennyi ferences rendi testvéremet és a 
lelkipásztorokat, akik itt szolgáltak, és kivették a 
részüket a munkából. Ugyanígy megilleti a füle-
ki hívőket és a környező községek hívőit is, akik 
főként anyagilag támogatták a templom és a ko-
lostor javítási munkálatait. Egy biztos, Fülek 
megérdemli, hogy a város domináns épületei – a 
templom és a kolostor – az európai városok 
szintjére emelkedjen. Boldog vagyok, hogy kö-
zel egy évtizedet Füleken tölthettem, s legalább 
kis mértékben hozzájárulhattam a templom és a 
kolostor szebbé tételéhez.

Cíferová Iveta

„Lassacskán sikerült nagy dolgokat véghezvinnünk…”„Lassacskán sikerült nagy dolgokat véghezvinnünk…”
Beszélgetés Stanislav atyával, volt ferences rendházfőnökkel

Mit jelent az Ön számára Fülek, és milyen 
érzéssel tölti el az elismerés?
A szüleim a kezdetektől fogva a szülőföld irán-
ti tisztelet irányába terelgettek. Hálával tarto-
zom nekik, mert szerénységre, mások iránti 
tiszteletre és patriotizmusra neveltek. Nekik és 
tanítóimnak köszönhetően már gyermekként 
megismerhettem, milyen érzés a város kulturá-
lis életének támogatása, mi a felelősségtudat és 
a kitartás. Éppen ennek a kitartásnak köszönhe-
tem eredményeimet. Már a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetemen közel került hozzám a 
sport. Célom az volt, hogy a legjobbak közt le-
hessek. Ez hajtott előre, s ezért sikerült tanul-
mányaimat kitűnően befejeznem a sportolók 
között. Azonban mindig többre vágytam. A csa-
ládalapítás után kerültem a kassai Mester Ár-
pád fitness edzőhöz. Ő első látásra azt mondta: 
„Kitűnő genetika! Kár lenne kihagyni a ver-
senyzést.“ Így aztán sikerült feltornáznom ma-
gamat nemcsak az össz-szlovákiai bajnokság-
ba, ahol a verseny abszolút győztese lettem, ha-
nem megszereztem az európai bajnokság má-
sodik és a világbajnokság harmadik helyét is. 
Végtelenül boldog vagyok, hogy a város veze-
tése, dr. Agócs Attila polgármester a város első 

írásos emlékének 770. évfordulója tiszteletére 
megrendezett ünnepségen elismerését fejezte 
ki, s Polgármesteri Díjat adományozott a fit-
ness területén elért kitartó munkám eredmé-
nyeként. Boldog lennék, ha sikereim minél 
több fiatalt inspirálnának, és minél nagyobb 
népszerűségnek örvendene Füleken ez a 
sportág.

Cíferová Iveta

Füleki Városi Honismereti Múzeum

VÝCHODOSLOVESNKÉ
MÚZEUM V KOŠICIACH

FÜLEKI VÁRMÚZEUM
KELET-SZLOVÁKIAI MÚZEUM – KASSA

Folytatódnak a felújítási munkálatok a Füleki Vá-
rosi Hivatalban. A munkák első fázisában az ügy-
félfogadó központot hozták létre, majd az önkor-
mányzat két mellékhelyiség felújításába kezdett, 
melyek a nyilvánosság számára is hozzáférhe-
tőek és a városi képviselő-testület üléseinek, 
illetve különböző konferenciáknak teret bizto-
sító nagy előadóteremhez tartoznak.
„A földszinten található mellékhelyiség állapota 
nem volt megfelelő. A falak átnedvesedtek, s a 
nedvesség elérte az elektromos vezetékeket is. A 
toalettek nem voltak megfelelően elkülönítve, va-
lamint hiányoztak a mozgáskorlátozottak számá-
ra kialakított helyiségek is. Az emeleten lévő mel-
lékhelyiségekben ugyanakkor nem volt meleg 
víz“ – magyarázta Agócs Attila, Fülek Város pol-
gármestere.
A felújításra kidolgozott tervezet alapján a város 
39 ezer eurós befektetéssel számolt. A közbe-
szerzést elnyerő cég ajánlata valamivel megha-
ladta a 35 ezer eurót, amelyből 13 500 eurót tett 
ki a pénzügyminisztérium támogatása, a fenn-
maradó összeget pedig a város fedezte saját költ-
ségvetéséből. 
„A kivitelezői szerződésbe belefoglaltunk egy fel-
tételt, amely szerint a városnak jogában áll min-
den késedelmi napért 200 euró kötbért igényelni. 
Végül az egyik alvállalkozó okozta gondok miatt 

a cég 32 napot késett a munkálatok megkezdésé-
vel, ami 6 400 eurót juttatott vissza a városi 
kasszába“ – közölte Agócs.
A pénzt a földszinti előcsarnok és a házasságkötő 
teremhez vezető lépcső felújítására, illetve új 
gipszkartonos mennyezet és vakolatréteg kiala-
kítására fordította az önkormányzat. Ezekért a 
munkálatokért összesen 7500 eurót fizet ki a vá-
ros. A második fázisban tehát a Városi Hivatal-
ban több minden megújul, viszont a tervezett 
költségvetést nem lépik túl. 
A június elején kezdődő munkálatok lassan a vé-
gükhöz közelednek. A polgármester szavai szerint 
a városháza felújítása a jövőben is folytatódik. 
„Néhány földszinten található irodahelyiség na-
gyon rossz állapotban van. A falak nedvesek, és 
az illemhelyiségekben sem megfelelőek a körül-
mények. A következő években szeretnénk pénzt ke-
ríteni ennek a résznek renoválására is. Meg kell 
jegyeznem, hogy nem palotában szeretnénk szé-
kelni, ezért nem a városvezetés irodáinak rend-
betételével kezdtük a munkákat. A felújítás célja 
a hivatali dolgozók, az ügyfelek és a vendégek 
egészségének védelme, valamint a reprezentatív 
helyiségek kialakítása“ – fejezte be a polgár-
mester.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

Fülek város önkormányzata szeretné felújítani 
a helyi művelődési központ épületét, amely an-
nak ellenére, hogy a környék legnagyobb kul-
túrháza, meglehetősen elhanyagolt állapotban 
van. A részleges felújítás finanszírozására 
pénzcsomagot különítettek el a Losonci járás 
fejlesztésének támogatására elfogadott cselek-
vési tervben. 
A város az épületet 2011-ben vásárolta meg 
160 ezer euróért a Kovo Szakszervezeti Szö-
vetség alapszervezetétől. A város hatéves tör-
lesztési időtartamban egyezett meg az ela-
dóval. „Ez azt jelenti, hogy az összeget egészen 
2017 márciusáig folyamatosan törlesztjük“ – 
tájékoztatott Agócs Attila polgármester. Abban 
az időben költöztették át a városi művelődési 
központot is a Vigadó épületéből a jelenlegi he-
lyére. Az épület a művelődési központon kívül 
a szociális terepmunkának és a közösségi köz-
pontnak is helyet ad. Néhány helyiséget üzleti 
célokra, illetve helyi zenekarok részére adnak 
bérbe.
„Az épület jelenlegi állapota főleg biztonsági 
szempontból nem megfelelő. Ezen felül műkö-
dése energetikailag nem gazdaságos – az abla-
kok régiek, az épület nem hőszigetelt. A nagyte-
rem színpadtechnikájának állapota szintén 
veszélyes.“ Az épület a járás legnagyobb kul-
túrháza, ennek következtében felújítása költsé-
ges lesz. „Az idei városi költségvetésből kb. 25 

ezer eurót különítettünk el az épület komplex 
felújításához szükséges tervezet elkészítésére. 
Becslésünk szerint a teljes felújítás megközelí-
tőleg 1,5 millió euróba kerül, egyes szakértők 
szerint akár egy millióval is többe.“
A polgármester véleménye szerint az önkor-
mányzatot a következő pályázati időszakban is 
a szokásos gondok várják a forrásigénylés te-
rén. „Nem esünk bele a vidékfejlesztési pályá-
zati kiírásokba, ugyanakkor nem teljesítjük az 
ún. fejlesztési pólusok feltételeit sem, hogy ko-
molyabb pályázati kiírásokra jelentkezhes-
sünk. Falunak túl nagyok, városnak túl kicsik 
vagyunk.“
Ezen okból a javítások egy részét a Losonci já-
rás cselekvési tervének költségvetéséből sze-
retnék finanszírozni, amelyben 150 ezer eurót 
különítettek el e célra. „Ebben az évben kell fel-
használnunk 50 ezer eurót, 2017-ben további 
30 ezret és 2018-ban az utolsó, 70 ezer euró 
nagyságú támogatást.“ Először a nyílászárók 
cseréjét szeretnék megvalósítani. Szükség lesz 
a konyha felszereltségének korszerűsítésére is. 
„Sok társasági rendezvényt, esküvőt szervez-
nek itt. Régen az ilyen alkalmakkor közvetlenül 
a konyhában főzhettek, ma már a helyiség fel-
szereltsége legfeljebb az idehozott étel megme-
legítésére alkalmas“ – zárta le a polgármester.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

A füleki Malom utcára tervezett, kb. 500 méter 
hosszú járda kiépítésére egyelőre még várni 
kell. Ennek oka a jóváhagyási folyamatok le-
lassulása, melyet a Besztercebányai Megyei 
Önkormányzat illetékes részlegén végbemenő 
személyzeti változások idéztek elő.
A Malom utca gyalogosai, a járda hiánya miatt, 
már évek óta kénytelenek a forgalmas út szélén 
közlekedni. Fülek önkormányzata idén feb-
ruárban kezdett el foglalkozni a problémával. 
„Szerettük volna, ha a munkálatok már a 
nyáron elkezdődnek. Az egész folyamatot azon-
ban lassítják a Besztercebányai Megyei Ön-
kormányzat illetékes részlegén végbemenő 
személyzeti változások. Az alkalmazottak, 
akikkel az ügyet intézni kezdtük, már nem dol-
goznak a hivatalban“ – mondta Agócs Attila 
polgármester. 

2A tervezett járda területéből kb. 700 m  a Besz-
tercebányai Megyei Önkormányzat tulaj-
donában van. Az említett telkeket a városnak 
vagy meg kell vásárolnia, vagy megszereznie 
azokra a dologi teher jogait.  A szakértői 
vélemény alapján a megyei önkormányzat cse-
rét ajánlott a gimnázium környékén lévő tel-
kekért. A Besztercebányai Megyei Önkor-
mányzat tehát a járda kiépítésére szükséges te-
lekért megkapná az árának megfelelő területet 
a gimnázium környékén. 
„A megyei önkormányzat legközelebbi ülésére 
október elején kerül sor. A cserére tett javaslat 
elfogadása esetén folytathatnánk a jóvá-
hagyási eljárásokat. A legkedvezőbb forgató-
könyv az, hogy év végéig megkapjuk az építke-
zési engedélyt.“
A Malom utcára tervezett járda kiépítésére kb. 
39 ezer eurót különített el a város, az említett 
okok miatt azonban a tervezet kivitelezésével 
már csak jövőre számolnak. Az elkülönített 
összegből ezért körülbelül 35 ezer eurót a Szűz 
Mária mennybemenetele templom előtt lévő 
Koháry tér lekövezésére fordítanak. A temp-
lom a város közepén helyezkedik el és az 
állami műemlékek csoportjába tartozik.
„A templom környéke nem esztétikus. A tér egy 
részének burkolatát nagyméretű kövek alkot-
ják, a közepét pedig egy más szintben elhelyez-
kedő aszfaltjárda szeli át. A tér maradék részeit 
kavics borítja, melynek helyén rossz idő esetén 
sár és pocsolyák keletkeznek. Meg kell 
jegyeznem, hogy a zöld területekbe csak mini-
mális lesz a beavatkozás. A bokrok és a füves 
területek nem tűnnek el a templom elől“ – 
magyarázta Agócs Attila. 
Az önkormányzat a napokban hirdeti meg a 
közbeszerzést. A Füleki Közhasznú Szolgálta-
tások alkalmazottai az elkövetkezendő hetek-
ben felszedik és elrendezik a tér jelenlegi fe-
lületét. A tervezet kivitelezője már október ele-
jén elkezdhetné a térburkolást.
„Eredeti teveink szerint, azt szerettük volna, 
hogy a teret a közhasznú szolgáltatások munka-
társai kövezzék le, azonban jelen esetben egy 
nagyobb területről van szó, ahol több felté-
telnek is meg kell felelnünk, tehát a kivitelezést 
szakértőkre bízzuk“ – fejezte be a polgármester.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

2016. január 1-jén lépett hatályba az új hulladékgazdálkodásról szóló Tt. 79/2015. számú törvény. Az 
új törvény idevonatkozó előírásait figyelembe véve városunk kidolgozta a 9/2016. számú 
önkormányzati rendeletet „A kommunális és kisebb építési és bontási hulladék kezeléséről Fülek 
város területén“. A törvény előírása szerint 2020-ig a mostani 6%-ról 50%-ra kell, hogy emelkedjen a 
szelektált hulladék aránya Szlovákiában.
Célunk, az új törvény értelmében, a lakosokat szelektálásra öszötönözni, s ezzel csökkenteni a 
hulladéklerakást. Füleken a következő, színekkel megkülönböztetett, anyagok szelektív gyűjtése 
került bevezetésre: , , ,  és az . Mivel a törvény által papír műanyag üveg fém italos kartondobozok
megengedett a különböző anyagok közös konténerbe való gyűjtése, a fémeket és a társított 
csomagolóanyagokat közös, piros konténerbe gyűjtjük. A papír, a műanyag és az üveg közismert 
anyagok, azonban a fémek és az italos kartondobozok szelektív gyűjtése terén hiányos a lakosok 
tájékozottsága. A következő számunkban részletes tudnivalókat közlünk a hulladékanyagok 
szelektív gyűjtésével kapcsolatban. Megtudhatják, mi kerülhet és mi nem kerülhet a kék, zöld, sárga 
vagy piros szeméttárolóba.         Kuzma Gréta, a Füleki Városi Hivatal környezetvédelmi referense

A Kis Rakonca Gyermek Néptáncegyüttes
tagfelvételt hirdet 10-14 éves fiúk részére.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A próbák helyszíne:
Városi Művelődési Központ, Fülek.

Időpontja: hétfőnként 15 órától 17 óráig.

Fotó: Micsuda András
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Kultúra

Tudták, hogy a VMK épülete 
már 50 éves?

Szeretnénk a segítségüket kérni. Ha va-
lakinek Önök közül vannak régi fotói a 
„klubról”, az épületről vagy a belső te-
rekről, azokból az időkből, mikor az é-
pítése folyt vagy az itt zajlott kulturális 
és társadalmi eseményekről, esetleg 
képeslapok, melyeken megörökítették 
az épületet, örülnénk, ha kölcsö-
nöznénk nekünk. A fotókat és képes-
lapokat október folyamán várjuk a 
VMK-ban.

Fotó: Mesiarik Marian
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okt. 11-ig „A Szűz Mária Mennybemenetele tiszteletére szentelt 
 templom szentélyének restaurálása“ – fotókiállítás
 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
 Szervező: Füleki Vármúzeum 

nov. 13-ig „A kőedény költészete“ – kiállítás
 Helyszín: Bebek-torony; Fő szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Rozsnyói Bányászati Múzeum 

nov. 13-ig III. Medvesi Fotós Maraton – kiállítás
 Helyszín: Bebek-torony; Fő szervező: N – N Geopark JSZT 
 Társszervező: Füleki Vármúzeum

okt. 04. IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál
18:00 „Rebellis” – a füleki Apropó Kisszínpad előadása
 Helyszín: VMK – Fülek; Szervező: Városi Művelődési Központ

okt. 06. Az aradi vértanúk emléknapja
16:00 Helyszín: Hősök tere
 Fő szervezők: Koháry PT, Fülek, Csemadok h. sz. Fülek
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 14-től „Suszter, maradj a kaptafánál!“ – kiállítás
17:00 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
dec. 9-ig Fő szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Kelet-szlovákiai Múzeum –  Kassa

okt. 15. Variációk“ – kiállításmegnyitó Juhász Zsuzsanna (selyemfestő)
16:30 és Stancz Alíz (ékszerész) alkotásaiból
 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ;
 Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 15. IX. Verséneklő Együttesek Országos Fesztiválja
17:00 Helyszín: VMK; Fő szervező: Csemadok NTV Losonc
 Társszervezők: Nógr. Műv. Közp. Losonc, Csemadok h. sz. Fülek

okt. 18. IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál
9:00 „Buda halála” – a hetényi Csavar Színház előadása
11:00 az alapiskolák 5-9. évf. tanulói és a gimnázium diákjai számára
 Helyszín: VMK – Fülek; Szervező: Városi Művelődési Központ

okt. 19. IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál
18:00  „Medúza-fő” – a losonci Kármán József Színház előadása
 Helyszín: VMK – Fülek; Szervező: Városi Művelődési Központ

okt. 20. IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál
11:00 „Azördögbe!!!“ – a hetényi Csavar Színház előadása 
 az alapiskolák 1-4. évf. tanulói számára
 Helyszín: VMK – Fülek; Szervező: Városi Művelődési Központ

okt. 21. „Generációk találkozója” – műsor az idősek 
14:00 iránti tisztelet hónapja alkalmából
 Helyszín: VMK Fülek; Fő szervező: Fülek Város, 
 Nyugdíjas Egyesület h. sz. Fülek; Társszervező: VMK Fülek

okt. 22. Ünnepi műsor a 20 éve újjáalakult Jánošík NTE tiszteletére
18:00 Helyszín: VMK; Fő szervező: Jánošík Folklór Egyesület
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 28. Michal Chmeliar utazó előadása
16:30 Téma: Peru (szlovák nyelvű vetítés és előadás)
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

Folytatás az első oldalról.

GYÁR
A füleki gyár igazgatója 1917 és 1944 közt a má-
ig nagy tisztelettel emlegetett örmény származá-
sú Hulita Vilmos volt, aki a Bánságból került Fü-
lekre. A gyár szolgálatába 1915. február 18-án 
lépett, a horganyozó műhely élére került, ahol ek-
kor katonacsajkákat gyártottak. Egy év múltán ő 
lett az üzemvezető mérnök. Maga köré meste-
rekből és előmunkásokból verbuvált új vezetést 
gyűjtött, a tisztviselőket maga képezte ki. Az i-
gazgató a tisztességes munkát minden alkalma-
zottjától megkövetelte és elvárta munkásaitól az 
egyéni felelősségvállalást is. A Magyar Tanács-
köztársaság megalakulásakor családjával el 
kellett menekülnie, visszatérésekor ezekkel a 
szavakkal lépett be a gyár kapuján: „A bosszú 
édes ugyan, de hagyjuk az Istenre“. A munkások 
létszáma 1920 elejére 1200 főre nőtt. Megindult 
a kolónia (üzemi lakótelep) kiépítése a Béna-
patak bal partján, a gyár megvásárolta a Brüll-
féle vendéglőt (Dokupel vendéglő), a Vigadót 
újra bérbe vette a községtől, megalapította az ún. 
konzumot (üzemi boltot), pincéket bérelt.
A gyárat 1927 végén a Prágai Kereskedelmi és 
Iparbank vette meg, és a Sfinx konszernhez csa-
tolta. A Sfinxnek 6 gyára volt Csehszlovákia-
szerte. „Hulita üzleti érzékét nemcsak a tűzhely-
gyártás fellendítése igazolta, hanem az is, hogy 
nem kizárólag a zománcgyártást hajszolta, a 
háztartási cikkek gyártását is tervbe vette, 
vashordók, mezőgazdasági gépek, katonai 
cikkek gyártásával akarta a munkáslétszámot 
fenntartani.“ A gyár az 1930-as évek elején már 
egymagában olyan termelési eredményt ért el, 
mint a többi Sfinx érdekeltségek együttvéve. 
Megvásárolta és Füleken újra üzembe helyezte a 
leállt gyárak (pl. losonci gépgyár, galgóci 
szekérgyár) gépeit. 1932-ben elindította a 
faüzemet, amely a ládagyárból fejlődött ki. 
Sikerei elismeréseként Hulitát a Gyáriparosok 
Országos Szövetsége 1934-ben elnökévé vá-
lasztotta. 1935-ben ünnepelte Fülekre kerülé-
sének húszéves jubileumát. A Magyar Híradó 
cikkírója a következő szavakkal méltatta a 
jubilánst: „Életrevalóság, rugalmasság, a 
változó életlehetőségekhez és igényekhez való 
alkalmazkodás, modern, szinte amerikaias 
gyártási rendszer – ezek tették lehetővé, hogy a 

füleki zománcgyár megtartsa, sőt megerősítse 
pozícióját a köztársaság gazdasági életében.“
A Füleki Iparművekben a második világháború 
alatt a polgári célokra szolgáló cikkek gyártását 
fokozatosan háttérbe szorította a hadi termelés. 
Hulita ekkor 4400 főt foglalkoztatott.

KÖZÉLET 
Hulita Vilmos 1920 után a füleki közélet egyik 
meghatározó szereplőjévé vált. A Füleki Torna 
Club (FTC) 1920. januári megalapítását szemé-
lyesen is támogatta, annak örökös díszelnöke 
lett. Majd 1927-ben az YMCA helyi alapszerve-
zetének elnökévé választották. Támogatta 
továbbá a helyi fúvószenekart is, amelynek 
1928 tavaszán Brünnből modern hangszereket 

hozatott. 1929-ben Hulitát már az egykori tűz-
oltó egyesületi elnökök névsorán találjuk, majd 
1933-ban 8000 korona értékben gyakorlótor-
nyot építtetett a tűzoltóknak a gyár közelében. 
1936-ban védnöksége alatt alakult meg az Ady 
Ifjusági Kör. A harmincas évek második felének 
legjobb dél-szlovákiai labdarúgócsapata kétség-
telenül a füleki FTC volt, mely 1935 és 1938 kö-
zött négy alkalommal is bejutott az országos dön-
tőbe, a szlovák bajnoki címet viszont csak 
egyszer, 1937-ben sikerült elnyernie.

POLITIKA
1918-ban, az „őszirózsás forradalom“ győzelme 
után – amikor Hulita jó másfél éve látta el a gyár-
igazgatói teendőket – megválasztották a Magyar 

Nemzeti Tanács füleki Helyi Bizottságának el-
nökévé, tisztségét egészen a Tanácsköztársaság 
kikiáltásáig viselte. 1931-re Fülek lakossága 
megelégelte a községházán uralkodó kommu-
nista irányzatot és a polgári kurzus felé fordult. 
A helyhatósági választások során a helyiek szta-
rosztává (bíróvá) az agrárpárt színeiben induló 
Hulita Vilmost választották. Čičmanec járásfő-
nök ekkor megtartott beszédében megállapíto-
tta, hogy Füleken ezzel „sikerült megtalálni az 
utat kisebbségünk és a magyarok közeledésé-
hez“. Szavaira reagálva Hulita megjegyezte, 
hogy az együttműködés szükségességének gon-
dolata Tomáš Garrigue Masaryk köztársasági el-
nök 1930-as füleki látogatása kapcsán fogalma-
zódott meg benne, amikor az elnök magyar 
nyelven szólt a fülekiekhez. Politikai hitvallása 
volt: „Nem adjuk el magyarságunkat, de loyális 
polgárai akarunk lenni a Csehszlovák állam-
nak... Ebben a községben a szabadság tudata 
köti annak lakosságát nemzetiségre való tekintet 
nélkül szeretetben egymáshoz.... A jó Istenhez fo-
hászkodva kérjük, hogy tegye nekünk lehetővé, 
hogy a jövőben is megértésben, szeretetben, meg-
becsülésben egymás mellett megférhessünk“.
Hulitát 1944. november 23-án a német Gestapo 
elfogta és elvitte, csak december 17-én tért visz-
sza. Ekkor kiadta a jelszót: „A gyár leszerelését 
el kell szabotálni!“. A gépeket megbízható mun-
kások leszerelték és elrejtették. A volt igazgatót 
később besúgták és a Gestapo újra elvitte, csak 
1945. április végén jelent meg ismét Füleken. 
De a Vörös Hadsereg által 1944. december vé-
gén elfoglalt gyár élére kinevezett új vezetőség 
nem akarta őt az üzembe visszaengedni. 
Ezt követően családjával Magyarországra távo-
zott és Budapesten telepedett le. Egy ideig az 
Iparügyi Minisztérium részére tett szolgálatokat 
az ismét határon túlra került Füleki Iparművek 
ügyében, majd nyugdíjazták. 1951 júniusában 
hunyt el.
„Még külön irodája sem volt. Asztala a közös iro-
da egyik sarkában volt, ahol az összes irodai 
munkát bonyolították le. Mindenki részére nyit-
va állt az irodájának ajtaja. Mindenki bármikor 
bemehetett hozzá. Mindenki panaszát meghall-
gatta, ha kellett a hatóságnál is közben járt. A 
legintimebb ügyekben is hozzá fordultak... férj 
és feleség között békét teremtett. Minden dolgo-
zónak aki nősült 5-30 kg zománcedényt adott 
ajándékba.“

Dr. Agócs Attila

A Nefelejcs nonprofit szervezet minden év-
ben bekapcsolódik az Önkéntesek Hete 
programba. 2016. szeptember 21-én 9-től 16 
óráig az önkéntes aktivitásokhoz csatlakoz-
tak a Füleki Gimnázium diákjai, a Közössé-
gi Központ munkatársai, a Nyugdíjas Egye-
sület Városi Szervezétnek tagjai, a városi 
képviselő-testület mellett működő szociális 
bizottság tagjai, a foglalkoztatásösztönző te-
vékenységbe önkéntes szolgálaton keresztül 
bekapcsolt munkanélküliek, valamint, mun-
kaidőn kívül, a nonprofit szervezet munka-
társai. A nap folyamán 66 önkéntes váltotta 
egymást, akik összesen 101 órát dolgoztak 
le. Az önkéntesek az idősek szabadidejét be-
szélgetéssel tették kellemesebbé, az ügyes 
kezek szakkör keretében segítettek a fali-
újságok őszi témájú elkészítésében, a kony-
hában zöldség- és krumplihámozásban se-
gédkeztek. A gimnazista fiúk és a szociális 
bizottság tagjai összegereblyézték a lehul-
lott faleveleket és ősszegyűjtötték a földre 
esett faágakat. Köszönet minden önkéntes-
nek, aki segített és színesebbé tette az idősek 
napját.

A Nefelejcs n. sz. vezetése

Kedves barátaink, tisztelt borkedvelők!
Sikeresen zárult a „Füleki nyitott pincék” elne-
vezésű rendezvényünk első évfolyama. Akik 
ellátogattak hozzánk, nem bánták meg, mert 
nem csupán baráti beszélgetésekre is alkalmas, 
újabb kellemes helyre találtak itt, hanem meg-
ízlelhették a füleki borászok borait, és megis-
merkedhettek néhány különleges pincével és 
azok történetével is. Nagyszerű volt a hangulat, 
zajlott a borkóstoló, a korábban születettek 
nosztalgiával idézték fel a régi időket, a fiata-
labbakat elragadta a borospincék varázsa, s a jó 
hangulatot kitűnő zenészek játéka tetézte.
A Pincesor Polgári Társulás célja a helyi borá-
szati hagyományok felelevenítése a pinceso-
ron. Higgyék el, hogy az egyenesen a pincéből 
származó, tisztességesen termelt bornak nincs 
párja. Napjainkban a pincesoron már kevés a 
saját bort készítő borász, ugyanakkor itt külön-
böző fajtájú borokat kóstolhatnak meg, és a fü-
leki pincékből származó borok már versenye-
ken is képviseltették magukat. Minden jó bor-
nak megvan a maga története, még itt, a füleki 
pincékben is. A bortermelés módja ugyan 
hagyományos, de mi is haladunk a kor kínálta 
új lehetőségekkel. Az új technikai felszerelé-
sek, mint a zúzó-bogyózók, korszerű prések 

vagy lapszűrők több füleki pincé-
ben is nagyban megkönnyítik a kis-
termelők munkáját. A „Szüret va-
rázsa” elnevezésű rendezvényünkön, amelyre 
2016. október 15-én délután 13,00 órakor kerül 

sor a Sávolyi úti pincesoron, minden borászat-
tal kapcsolatos érdekességet szeretnénk bemu-
tatni az érdeklődőknek. Megtekinthetik a szőlő 
feldolgozását hagyományos és modern mód-
szerekkel, részt vehetnek a Pincesor Polgári 
Társulás első közös borának elkészítésében, 
megkóstolhatják a mustot és a még kiforratlan 
karcos bort (burcsákot), és különféle szórakoz-
tató és hasznos versenyekkel is készülünk Ö-
nöknek. Részletes információkat facebook ol-
dalunkon találnak.                         Pincesor PT

Füleken a Városi Művelődési Központ szervezé-
sében javában zajlik a IV. Őszi Nemzetközi Szín-
házi Fesztivál, melynek műsorában szeptember-
től november végéig 9 esti előadást tekinthetnek 
meg a színházkedvelők. Szeptember folyamán 
már bemutatásra került a besztercebányai 
Divadlo na Vysokej Nohe gólyalábas utcaszínház 
Gyilkosságok a helsingőri kastélyban című játéka 
szlovák nyelven, továbbá a varsói Walny-Teatr 
kísérleti színház Hamlet című, lengyel nyelvű 
előadása, valamint a füleki Zsákszínház magyar 
nyelvű kamara darabja, A pulóveres lány.
A IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál szerve-
zői az idén sem feledkeztek meg a gyermekekről. 
A fesztivál műsorában 8 gyermek-, ill. ifjúsági elő-
adás is helyet kapott. Szeptember folyamán déle-
lőtti előadásban tekinthette meg a helyi ifjúság a 
lengyelországi Walny-Teatr Hamlet című pro-
dukcióját, majd az eperjesi Divadlo bez opony 
színház két mesejátéka, A béka-királykisasszony 
és a Bolond asszony című szlovák nyelvű elő-
adások várták az iskolásokat. Két angol nyelvű 
darab is műsorra került: a Puss in boots (A 
csizmás kandúr) és a Peter Black 3 (Fekete Péter 
3) című előadásokat láthatta a gyerekközönség a 
turócszentmártoni Divadelné centrum jóvoltából.
A fesztivál októberben is folytatódik. Az esti elő-
adások közé két magyar nyelvű produkció került.  
A hónap elején, október 4-én 18.00 órai kezdettel 
a füleki Apropó Kisszínpad mutatja be nívódíjas 
darabját Rebellis – Lovaglógyakorlatok címmel. 
Október 19-én, ugyancsak 18:00 órától a losonci 
Kármán József Színház előadásában tekinthetik 
meg a Medúza-fő című komédiát. A délelőtti 
diákelőadások a magyar tanítási nyelvű iskolák 
tanulóit célozzák meg: a hetényi Csavar Színház 
október 18-án 9:00 és 11.00 órától mutatja be Bu-
da halála című előadását, majd október 20-án 
11:00 órától Azördögbe!!! című mesejátékát.
A szervezők a belépőjegyeken kívül kétféle szín-
házi bérletet is biztosítottak az érdeklődők szá-
mára: teljes árú bérletet az összes esti előadásra 
12 euróért, valamint nyugdíjas-, ifjúsági és diák-
bérletet a fesztivál valamennyi esti előadására 9 
euróért.
A IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál szer-
vezői novemberben újabb – cseh, lengyel és ma-
gyar nyelvű – előadásokkal várják a színházked-
velő közönséget.

Illés Kósik Andrea igazgatónő, VMK

Az utolsó szünidei vasárnap a veterán gépkocsik 
találkozójának jegyében zajlott a Füleki Városi 
Művelődési Központnak, valamint Bodzási Ti-
bornak, Oľga Kocúrovának, Michal Muránsky-
nak és kurtányi csapatuknak, továbbá a Losonci 
Veterán Klubnak, Fehér Mátyásnak és Mészáros 
Eriknek köszönhetően. A Szabadság térre már a 
kora délelőtti órákban egyre több gépkocsi és 
motorkerékpár érkezett, olyan verdák, melyeket 
a közutakon ma már nemigen látni. Többnyire a 
közeli településekről érkeztek a veteránok, de 
voltak gépkocsik Besztercebányáról és Balassa-
gyarmatról is. A téren összesen 62 veterán, ebből 
42 gépkocsi és 20 motorkerékpár gyűlt össze. 
Az elmúlt idők verdáin kívül a közönséget sok-
színű kísérőprogram szórakoztatta. A színpadon 
bemutatkozott a Papréti Alapiskola „Hot Steps” 
mazsorett csoportja, a losonci székhelyű, de a 
Füleki VMK mellett is működő Dance Attack 
tánciskola, a besztercebányai Divadlo na Vyso-
kej Nohe gólyalábas színház. A legkisebbeket 
kreatív játékok várták: rajzolhattak vagy vete-
rán játékautókat rakhattak össze, de a vállalkozó 
kedvű felnőttek számára is készítettek ügyessé-
gi játékokat a szervezők. A gyerekek körében a 
legnagyobb sikert kétségkívül az önkéntes tűz-
oltók programja, a „habparti“ aratta.  
Versenyeket hirdettek meg a veteránok között 
is, keresték a legkorosabb és legszebb verdát. A 
gépkocsik kategóriájában a legidősebb veterán 
címet az AERO 30 típusú gépkocsi nyerte el Ri-
maszombatból, amelyet 1936-ban gyártottak, s 
melynek tulajdonosa Ladislav Eliáš. A legidő-
sebb motorkerékpár kategóriában a ČZ 98 típu-

sú motorkerékpár lett a győztes Losoncról, 
gyártási éve 1938, tulajdonosa Ivan Václavík. A 
nézői szavazatok alapján a legszebb gépkocsi ka-
tegóriában 3. helyezést ért el a losonci Miroslav 
Nagy Škoda 1100 MBX típusú gépkocsija, 
gyártási éve 1969. Második helyen végzett a lo-
sonci Peter Vaculčiak Mazda RX7 típusú autója, 
gyártási éve 1979. A kategória győztese a rima-
szombati Eliáš Ladislav AERO 30 típusú gépko-
csija lett, gyártási éve 1936. A legszebb motor-
kerékpár kategória 3. helyezettje a füleki Mé-
száros Erik PIAGGIO PX125 típusú motorja 
lett, gyártási éve 1990. Második helyezést ért el 
a losonci Ivan Vaculčiak ČZ 98 típusú motorke-
rékpárja, gyártási éve 1938. Első helyen a 
losonci Patrik Krnáč végzett JAVA Californian 
típusú motorkerékpárjával, gyártási éve 1969.
Ahogyan a szünidő, az I. Füleki Veterántalákozó 
is véget ért, s a pozitív visszajelzések alapján a 
szervezők úgy döntöttek, folytatják a hagyo-
mányt, így a veteránok szerelmesei már most 
örülhetnek a jövő évi találkozónak.

Halgašová Anikó, VMK Fülek

Októbertől ismét elkezdődik a táncoktatás a 
VMK-ban, kicsik és nagyok számára egyaránt. 

Az idén az érdeklődőknek 5-féle tánckört ill. -tanfolyamot kínálunk. Hétfőnként a mozgásra vágyó 
hölgyeknek és lányoknak a Latino Fitnesst ajánljuk 17:00-tól. A keddi nap a baletté lesz: 14:00 
órától 15:30-ig a Mona Deja-vu Tánciskola oktatójának vezetésével az 5-10 éves gyerekek, míg 
15:30-tól 17:00 óráig a tizenéves lányok (11-18 évesek) sajátíthatják el a balett alapjait. 
Csütörtökönként a társastáncoké a fő szerep a losonci Dance Attack Tánciskola oktatóinak 
vezetésével. Az 5 éven felüli gyerekeknek 16:30-tól 17:30-ig táncsport oktatása zajlik, 18:00 
órától 19:00 óráig pedig a felnőttek részére indul illetve folytatódik majd tanfolyam a társastánc 
alapjaival. Némely tánckörre és -tanfolyamra még utólag is jelentkezhetnek az érdeklődők. 
Amennyiben felkeltettük az érdeklődésüket, készségesen nyújtunk bővebb tájékoztatást a VMK-
ban illetve a következő telefonszámokon: 0915812503, 0950689610, 0915715094 vagy az alábbi 
e-mail címen: msks@filakovo.sk.                                                    Halgašová Anikó, VMK Fülek
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okt. 11-ig „A Szűz Mária Mennybemenetele tiszteletére szentelt 
 templom szentélyének restaurálása“ – fotókiállítás
 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
 Szervező: Füleki Vármúzeum 

nov. 13-ig „A kőedény költészete“ – kiállítás
 Helyszín: Bebek-torony; Fő szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Rozsnyói Bányászati Múzeum 

nov. 13-ig III. Medvesi Fotós Maraton – kiállítás
 Helyszín: Bebek-torony; Fő szervező: N – N Geopark JSZT 
 Társszervező: Füleki Vármúzeum

okt. 04. IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál
18:00 „Rebellis” – a füleki Apropó Kisszínpad előadása
 Helyszín: VMK – Fülek; Szervező: Városi Művelődési Központ

okt. 06. Az aradi vértanúk emléknapja
16:00 Helyszín: Hősök tere
 Fő szervezők: Koháry PT, Fülek, Csemadok h. sz. Fülek
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 14-től „Suszter, maradj a kaptafánál!“ – kiállítás
17:00 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
dec. 9-ig Fő szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Kelet-szlovákiai Múzeum –  Kassa

okt. 15. Variációk“ – kiállításmegnyitó Juhász Zsuzsanna (selyemfestő)
16:30 és Stancz Alíz (ékszerész) alkotásaiból
 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ;
 Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 15. IX. Verséneklő Együttesek Országos Fesztiválja
17:00 Helyszín: VMK; Fő szervező: Csemadok NTV Losonc
 Társszervezők: Nógr. Műv. Közp. Losonc, Csemadok h. sz. Fülek

okt. 18. IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál
9:00 „Buda halála” – a hetényi Csavar Színház előadása
11:00 az alapiskolák 5-9. évf. tanulói és a gimnázium diákjai számára
 Helyszín: VMK – Fülek; Szervező: Városi Művelődési Központ

okt. 19. IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál
18:00  „Medúza-fő” – a losonci Kármán József Színház előadása
 Helyszín: VMK – Fülek; Szervező: Városi Művelődési Központ

okt. 20. IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál
11:00 „Azördögbe!!!“ – a hetényi Csavar Színház előadása 
 az alapiskolák 1-4. évf. tanulói számára
 Helyszín: VMK – Fülek; Szervező: Városi Művelődési Központ

okt. 21. „Generációk találkozója” – műsor az idősek 
14:00 iránti tisztelet hónapja alkalmából
 Helyszín: VMK Fülek; Fő szervező: Fülek Város, 
 Nyugdíjas Egyesület h. sz. Fülek; Társszervező: VMK Fülek

okt. 22. Ünnepi műsor a 20 éve újjáalakult Jánošík NTE tiszteletére
18:00 Helyszín: VMK; Fő szervező: Jánošík Folklór Egyesület
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 28. Michal Chmeliar utazó előadása
16:30 Téma: Peru (szlovák nyelvű vetítés és előadás)
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

Folytatás az első oldalról.

GYÁR
A füleki gyár igazgatója 1917 és 1944 közt a má-
ig nagy tisztelettel emlegetett örmény származá-
sú Hulita Vilmos volt, aki a Bánságból került Fü-
lekre. A gyár szolgálatába 1915. február 18-án 
lépett, a horganyozó műhely élére került, ahol ek-
kor katonacsajkákat gyártottak. Egy év múltán ő 
lett az üzemvezető mérnök. Maga köré meste-
rekből és előmunkásokból verbuvált új vezetést 
gyűjtött, a tisztviselőket maga képezte ki. Az i-
gazgató a tisztességes munkát minden alkalma-
zottjától megkövetelte és elvárta munkásaitól az 
egyéni felelősségvállalást is. A Magyar Tanács-
köztársaság megalakulásakor családjával el 
kellett menekülnie, visszatérésekor ezekkel a 
szavakkal lépett be a gyár kapuján: „A bosszú 
édes ugyan, de hagyjuk az Istenre“. A munkások 
létszáma 1920 elejére 1200 főre nőtt. Megindult 
a kolónia (üzemi lakótelep) kiépítése a Béna-
patak bal partján, a gyár megvásárolta a Brüll-
féle vendéglőt (Dokupel vendéglő), a Vigadót 
újra bérbe vette a községtől, megalapította az ún. 
konzumot (üzemi boltot), pincéket bérelt.
A gyárat 1927 végén a Prágai Kereskedelmi és 
Iparbank vette meg, és a Sfinx konszernhez csa-
tolta. A Sfinxnek 6 gyára volt Csehszlovákia-
szerte. „Hulita üzleti érzékét nemcsak a tűzhely-
gyártás fellendítése igazolta, hanem az is, hogy 
nem kizárólag a zománcgyártást hajszolta, a 
háztartási cikkek gyártását is tervbe vette, 
vashordók, mezőgazdasági gépek, katonai 
cikkek gyártásával akarta a munkáslétszámot 
fenntartani.“ A gyár az 1930-as évek elején már 
egymagában olyan termelési eredményt ért el, 
mint a többi Sfinx érdekeltségek együttvéve. 
Megvásárolta és Füleken újra üzembe helyezte a 
leállt gyárak (pl. losonci gépgyár, galgóci 
szekérgyár) gépeit. 1932-ben elindította a 
faüzemet, amely a ládagyárból fejlődött ki. 
Sikerei elismeréseként Hulitát a Gyáriparosok 
Országos Szövetsége 1934-ben elnökévé vá-
lasztotta. 1935-ben ünnepelte Fülekre kerülé-
sének húszéves jubileumát. A Magyar Híradó 
cikkírója a következő szavakkal méltatta a 
jubilánst: „Életrevalóság, rugalmasság, a 
változó életlehetőségekhez és igényekhez való 
alkalmazkodás, modern, szinte amerikaias 
gyártási rendszer – ezek tették lehetővé, hogy a 

füleki zománcgyár megtartsa, sőt megerősítse 
pozícióját a köztársaság gazdasági életében.“
A Füleki Iparművekben a második világháború 
alatt a polgári célokra szolgáló cikkek gyártását 
fokozatosan háttérbe szorította a hadi termelés. 
Hulita ekkor 4400 főt foglalkoztatott.

KÖZÉLET 
Hulita Vilmos 1920 után a füleki közélet egyik 
meghatározó szereplőjévé vált. A Füleki Torna 
Club (FTC) 1920. januári megalapítását szemé-
lyesen is támogatta, annak örökös díszelnöke 
lett. Majd 1927-ben az YMCA helyi alapszerve-
zetének elnökévé választották. Támogatta 
továbbá a helyi fúvószenekart is, amelynek 
1928 tavaszán Brünnből modern hangszereket 

hozatott. 1929-ben Hulitát már az egykori tűz-
oltó egyesületi elnökök névsorán találjuk, majd 
1933-ban 8000 korona értékben gyakorlótor-
nyot építtetett a tűzoltóknak a gyár közelében. 
1936-ban védnöksége alatt alakult meg az Ady 
Ifjusági Kör. A harmincas évek második felének 
legjobb dél-szlovákiai labdarúgócsapata kétség-
telenül a füleki FTC volt, mely 1935 és 1938 kö-
zött négy alkalommal is bejutott az országos dön-
tőbe, a szlovák bajnoki címet viszont csak 
egyszer, 1937-ben sikerült elnyernie.

POLITIKA
1918-ban, az „őszirózsás forradalom“ győzelme 
után – amikor Hulita jó másfél éve látta el a gyár-
igazgatói teendőket – megválasztották a Magyar 

Nemzeti Tanács füleki Helyi Bizottságának el-
nökévé, tisztségét egészen a Tanácsköztársaság 
kikiáltásáig viselte. 1931-re Fülek lakossága 
megelégelte a községházán uralkodó kommu-
nista irányzatot és a polgári kurzus felé fordult. 
A helyhatósági választások során a helyiek szta-
rosztává (bíróvá) az agrárpárt színeiben induló 
Hulita Vilmost választották. Čičmanec járásfő-
nök ekkor megtartott beszédében megállapíto-
tta, hogy Füleken ezzel „sikerült megtalálni az 
utat kisebbségünk és a magyarok közeledésé-
hez“. Szavaira reagálva Hulita megjegyezte, 
hogy az együttműködés szükségességének gon-
dolata Tomáš Garrigue Masaryk köztársasági el-
nök 1930-as füleki látogatása kapcsán fogalma-
zódott meg benne, amikor az elnök magyar 
nyelven szólt a fülekiekhez. Politikai hitvallása 
volt: „Nem adjuk el magyarságunkat, de loyális 
polgárai akarunk lenni a Csehszlovák állam-
nak... Ebben a községben a szabadság tudata 
köti annak lakosságát nemzetiségre való tekintet 
nélkül szeretetben egymáshoz.... A jó Istenhez fo-
hászkodva kérjük, hogy tegye nekünk lehetővé, 
hogy a jövőben is megértésben, szeretetben, meg-
becsülésben egymás mellett megférhessünk“.
Hulitát 1944. november 23-án a német Gestapo 
elfogta és elvitte, csak december 17-én tért visz-
sza. Ekkor kiadta a jelszót: „A gyár leszerelését 
el kell szabotálni!“. A gépeket megbízható mun-
kások leszerelték és elrejtették. A volt igazgatót 
később besúgták és a Gestapo újra elvitte, csak 
1945. április végén jelent meg ismét Füleken. 
De a Vörös Hadsereg által 1944. december vé-
gén elfoglalt gyár élére kinevezett új vezetőség 
nem akarta őt az üzembe visszaengedni. 
Ezt követően családjával Magyarországra távo-
zott és Budapesten telepedett le. Egy ideig az 
Iparügyi Minisztérium részére tett szolgálatokat 
az ismét határon túlra került Füleki Iparművek 
ügyében, majd nyugdíjazták. 1951 júniusában 
hunyt el.
„Még külön irodája sem volt. Asztala a közös iro-
da egyik sarkában volt, ahol az összes irodai 
munkát bonyolították le. Mindenki részére nyit-
va állt az irodájának ajtaja. Mindenki bármikor 
bemehetett hozzá. Mindenki panaszát meghall-
gatta, ha kellett a hatóságnál is közben járt. A 
legintimebb ügyekben is hozzá fordultak... férj 
és feleség között békét teremtett. Minden dolgo-
zónak aki nősült 5-30 kg zománcedényt adott 
ajándékba.“

Dr. Agócs Attila

A Nefelejcs nonprofit szervezet minden év-
ben bekapcsolódik az Önkéntesek Hete 
programba. 2016. szeptember 21-én 9-től 16 
óráig az önkéntes aktivitásokhoz csatlakoz-
tak a Füleki Gimnázium diákjai, a Közössé-
gi Központ munkatársai, a Nyugdíjas Egye-
sület Városi Szervezétnek tagjai, a városi 
képviselő-testület mellett működő szociális 
bizottság tagjai, a foglalkoztatásösztönző te-
vékenységbe önkéntes szolgálaton keresztül 
bekapcsolt munkanélküliek, valamint, mun-
kaidőn kívül, a nonprofit szervezet munka-
társai. A nap folyamán 66 önkéntes váltotta 
egymást, akik összesen 101 órát dolgoztak 
le. Az önkéntesek az idősek szabadidejét be-
szélgetéssel tették kellemesebbé, az ügyes 
kezek szakkör keretében segítettek a fali-
újságok őszi témájú elkészítésében, a kony-
hában zöldség- és krumplihámozásban se-
gédkeztek. A gimnazista fiúk és a szociális 
bizottság tagjai összegereblyézték a lehul-
lott faleveleket és ősszegyűjtötték a földre 
esett faágakat. Köszönet minden önkéntes-
nek, aki segített és színesebbé tette az idősek 
napját.

A Nefelejcs n. sz. vezetése

Kedves barátaink, tisztelt borkedvelők!
Sikeresen zárult a „Füleki nyitott pincék” elne-
vezésű rendezvényünk első évfolyama. Akik 
ellátogattak hozzánk, nem bánták meg, mert 
nem csupán baráti beszélgetésekre is alkalmas, 
újabb kellemes helyre találtak itt, hanem meg-
ízlelhették a füleki borászok borait, és megis-
merkedhettek néhány különleges pincével és 
azok történetével is. Nagyszerű volt a hangulat, 
zajlott a borkóstoló, a korábban születettek 
nosztalgiával idézték fel a régi időket, a fiata-
labbakat elragadta a borospincék varázsa, s a jó 
hangulatot kitűnő zenészek játéka tetézte.
A Pincesor Polgári Társulás célja a helyi borá-
szati hagyományok felelevenítése a pinceso-
ron. Higgyék el, hogy az egyenesen a pincéből 
származó, tisztességesen termelt bornak nincs 
párja. Napjainkban a pincesoron már kevés a 
saját bort készítő borász, ugyanakkor itt külön-
böző fajtájú borokat kóstolhatnak meg, és a fü-
leki pincékből származó borok már versenye-
ken is képviseltették magukat. Minden jó bor-
nak megvan a maga története, még itt, a füleki 
pincékben is. A bortermelés módja ugyan 
hagyományos, de mi is haladunk a kor kínálta 
új lehetőségekkel. Az új technikai felszerelé-
sek, mint a zúzó-bogyózók, korszerű prések 

vagy lapszűrők több füleki pincé-
ben is nagyban megkönnyítik a kis-
termelők munkáját. A „Szüret va-
rázsa” elnevezésű rendezvényünkön, amelyre 
2016. október 15-én délután 13,00 órakor kerül 

sor a Sávolyi úti pincesoron, minden borászat-
tal kapcsolatos érdekességet szeretnénk bemu-
tatni az érdeklődőknek. Megtekinthetik a szőlő 
feldolgozását hagyományos és modern mód-
szerekkel, részt vehetnek a Pincesor Polgári 
Társulás első közös borának elkészítésében, 
megkóstolhatják a mustot és a még kiforratlan 
karcos bort (burcsákot), és különféle szórakoz-
tató és hasznos versenyekkel is készülünk Ö-
nöknek. Részletes információkat facebook ol-
dalunkon találnak.                         Pincesor PT

Füleken a Városi Művelődési Központ szervezé-
sében javában zajlik a IV. Őszi Nemzetközi Szín-
házi Fesztivál, melynek műsorában szeptember-
től november végéig 9 esti előadást tekinthetnek 
meg a színházkedvelők. Szeptember folyamán 
már bemutatásra került a besztercebányai 
Divadlo na Vysokej Nohe gólyalábas utcaszínház 
Gyilkosságok a helsingőri kastélyban című játéka 
szlovák nyelven, továbbá a varsói Walny-Teatr 
kísérleti színház Hamlet című, lengyel nyelvű 
előadása, valamint a füleki Zsákszínház magyar 
nyelvű kamara darabja, A pulóveres lány.
A IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál szerve-
zői az idén sem feledkeztek meg a gyermekekről. 
A fesztivál műsorában 8 gyermek-, ill. ifjúsági elő-
adás is helyet kapott. Szeptember folyamán déle-
lőtti előadásban tekinthette meg a helyi ifjúság a 
lengyelországi Walny-Teatr Hamlet című pro-
dukcióját, majd az eperjesi Divadlo bez opony 
színház két mesejátéka, A béka-királykisasszony 
és a Bolond asszony című szlovák nyelvű elő-
adások várták az iskolásokat. Két angol nyelvű 
darab is műsorra került: a Puss in boots (A 
csizmás kandúr) és a Peter Black 3 (Fekete Péter 
3) című előadásokat láthatta a gyerekközönség a 
turócszentmártoni Divadelné centrum jóvoltából.
A fesztivál októberben is folytatódik. Az esti elő-
adások közé két magyar nyelvű produkció került.  
A hónap elején, október 4-én 18.00 órai kezdettel 
a füleki Apropó Kisszínpad mutatja be nívódíjas 
darabját Rebellis – Lovaglógyakorlatok címmel. 
Október 19-én, ugyancsak 18:00 órától a losonci 
Kármán József Színház előadásában tekinthetik 
meg a Medúza-fő című komédiát. A délelőtti 
diákelőadások a magyar tanítási nyelvű iskolák 
tanulóit célozzák meg: a hetényi Csavar Színház 
október 18-án 9:00 és 11.00 órától mutatja be Bu-
da halála című előadását, majd október 20-án 
11:00 órától Azördögbe!!! című mesejátékát.
A szervezők a belépőjegyeken kívül kétféle szín-
házi bérletet is biztosítottak az érdeklődők szá-
mára: teljes árú bérletet az összes esti előadásra 
12 euróért, valamint nyugdíjas-, ifjúsági és diák-
bérletet a fesztivál valamennyi esti előadására 9 
euróért.
A IV. Őszi Nemzetközi Színházi Fesztivál szer-
vezői novemberben újabb – cseh, lengyel és ma-
gyar nyelvű – előadásokkal várják a színházked-
velő közönséget.

Illés Kósik Andrea igazgatónő, VMK

Az utolsó szünidei vasárnap a veterán gépkocsik 
találkozójának jegyében zajlott a Füleki Városi 
Művelődési Központnak, valamint Bodzási Ti-
bornak, Oľga Kocúrovának, Michal Muránsky-
nak és kurtányi csapatuknak, továbbá a Losonci 
Veterán Klubnak, Fehér Mátyásnak és Mészáros 
Eriknek köszönhetően. A Szabadság térre már a 
kora délelőtti órákban egyre több gépkocsi és 
motorkerékpár érkezett, olyan verdák, melyeket 
a közutakon ma már nemigen látni. Többnyire a 
közeli településekről érkeztek a veteránok, de 
voltak gépkocsik Besztercebányáról és Balassa-
gyarmatról is. A téren összesen 62 veterán, ebből 
42 gépkocsi és 20 motorkerékpár gyűlt össze. 
Az elmúlt idők verdáin kívül a közönséget sok-
színű kísérőprogram szórakoztatta. A színpadon 
bemutatkozott a Papréti Alapiskola „Hot Steps” 
mazsorett csoportja, a losonci székhelyű, de a 
Füleki VMK mellett is működő Dance Attack 
tánciskola, a besztercebányai Divadlo na Vyso-
kej Nohe gólyalábas színház. A legkisebbeket 
kreatív játékok várták: rajzolhattak vagy vete-
rán játékautókat rakhattak össze, de a vállalkozó 
kedvű felnőttek számára is készítettek ügyessé-
gi játékokat a szervezők. A gyerekek körében a 
legnagyobb sikert kétségkívül az önkéntes tűz-
oltók programja, a „habparti“ aratta.  
Versenyeket hirdettek meg a veteránok között 
is, keresték a legkorosabb és legszebb verdát. A 
gépkocsik kategóriájában a legidősebb veterán 
címet az AERO 30 típusú gépkocsi nyerte el Ri-
maszombatból, amelyet 1936-ban gyártottak, s 
melynek tulajdonosa Ladislav Eliáš. A legidő-
sebb motorkerékpár kategóriában a ČZ 98 típu-

sú motorkerékpár lett a győztes Losoncról, 
gyártási éve 1938, tulajdonosa Ivan Václavík. A 
nézői szavazatok alapján a legszebb gépkocsi ka-
tegóriában 3. helyezést ért el a losonci Miroslav 
Nagy Škoda 1100 MBX típusú gépkocsija, 
gyártási éve 1969. Második helyen végzett a lo-
sonci Peter Vaculčiak Mazda RX7 típusú autója, 
gyártási éve 1979. A kategória győztese a rima-
szombati Eliáš Ladislav AERO 30 típusú gépko-
csija lett, gyártási éve 1936. A legszebb motor-
kerékpár kategória 3. helyezettje a füleki Mé-
száros Erik PIAGGIO PX125 típusú motorja 
lett, gyártási éve 1990. Második helyezést ért el 
a losonci Ivan Vaculčiak ČZ 98 típusú motorke-
rékpárja, gyártási éve 1938. Első helyen a 
losonci Patrik Krnáč végzett JAVA Californian 
típusú motorkerékpárjával, gyártási éve 1969.
Ahogyan a szünidő, az I. Füleki Veterántalákozó 
is véget ért, s a pozitív visszajelzések alapján a 
szervezők úgy döntöttek, folytatják a hagyo-
mányt, így a veteránok szerelmesei már most 
örülhetnek a jövő évi találkozónak.

Halgašová Anikó, VMK Fülek

Októbertől ismét elkezdődik a táncoktatás a 
VMK-ban, kicsik és nagyok számára egyaránt. 

Az idén az érdeklődőknek 5-féle tánckört ill. -tanfolyamot kínálunk. Hétfőnként a mozgásra vágyó 
hölgyeknek és lányoknak a Latino Fitnesst ajánljuk 17:00-tól. A keddi nap a baletté lesz: 14:00 
órától 15:30-ig a Mona Deja-vu Tánciskola oktatójának vezetésével az 5-10 éves gyerekek, míg 
15:30-tól 17:00 óráig a tizenéves lányok (11-18 évesek) sajátíthatják el a balett alapjait. 
Csütörtökönként a társastáncoké a fő szerep a losonci Dance Attack Tánciskola oktatóinak 
vezetésével. Az 5 éven felüli gyerekeknek 16:30-tól 17:30-ig táncsport oktatása zajlik, 18:00 
órától 19:00 óráig pedig a felnőttek részére indul illetve folytatódik majd tanfolyam a társastánc 
alapjaival. Némely tánckörre és -tanfolyamra még utólag is jelentkezhetnek az érdeklődők. 
Amennyiben felkeltettük az érdeklődésüket, készségesen nyújtunk bővebb tájékoztatást a VMK-
ban illetve a következő telefonszámokon: 0915812503, 0950689610, 0915715094 vagy az alábbi 
e-mail címen: msks@filakovo.sk.                                                    Halgašová Anikó, VMK Fülek
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V Dňoch 11-12.8.2016 sa uskutočnil 1.FTC Fiľakovo futbalový tábor, v ktorom deti 
mali možnosť stráviť dni plné futbalu a zábavy. Zúčastnilo sa ho 20 detí z rôznych 
vekových kategórií. Počas dňa sa trénovalo dvojfázovo: do obeda prvý tréning a po-
obede druhý. Prvý deň sa s nami počasie zahrávalo, trénovali sme na štadióne FTC, 
kde sme mali k dispozícii telocvičňu pre prípad ak by pršalo. Ranný tréning sa začal 
o 10:00 do 12:00, kde deti mali možnosť zdokonaliť ovládanie lopty a cit pre loptu, 
taktiež obojnohosť. Po chutnom obede, sme voľný čas medzi dvoma tréningami vy-
plnili premietaním videí, fotiek z uplynulej sezóny, analýzou a diskusiou. Pred dru-
hou fázou tréningu sme program obohatili o zábavné súťaže, kde hráči súperili v sku-
pinách ale aj medzi sebou. Druhá fáza tréningu bola zameraná na nácvik a zdo-
konaľovanie technických schopností tzv. kľučkovanie, ukončili sme ju futbalom na 
turnajový spôsob. Na záver dňa sme deti odmenili tričkami a spoločne zhrnuli prvý 
deň pri občerstvení. Druhý deň nám počasie prialo, takže sme ranný tréning absol-
vovali v Čakanovciach na futbalovom ihrisku. Zamerali sme sa na prihrávanie a 
spracovanie lopty, prvý dotyk s loptou, presnosť a na kreativitu prihrávky. Tréning 
nám obohatil o svoje skúsenosti aj hráč z A mužstva. Po guláši v penzióne „Bázsán 
vendégház“, sme si premietali video z tréningu z predošlého dňa, ktoré malo veľký 
úspech u detí. Program sme spestrili návštevou „Pacek lovastanya“, kde na deti 
čakala jazda na koni a lukostreľba. Druhá fáza tréningu sa začala s veľkým elánom, 
prevládali skupinové hry a tréning sme ukončili so zápasom. Po tréningu sa deti 
osviežili ovocím. Radosť nám spravili rodičia, ktorý sa pridali k večernej opekačke, 
čím sa atmosféra stala rodinnou. Strávili sme spolu krásne, užitočné chvíle, ktoré 
nás motivujú k tomu, aby sme boli ešte lepší. Na záver VEĽKÉ ďakujem ľuďom, 
ktorí nás podporovali pri realizácii tábora. FTC DO TOHO !!!

Mgr. Sebastián Gáspár – tréner FTC U11

V septembri odštartovala Mestská knižnica vo Fiľakove sériu 
podujatí s názvom „Od fantasy k toxikológii“, v rámci ktorej si 
čitatelia môžu počas nasledujúcich mesiacov vybrať z bohatej 
ponuky prednášok a besied rôznych žánrov. Sériu otvorila 
beseda s obľúbeným slovenským autorom fantastickej 
literatúry, Jurajom Červenákom, o jeho novej knihe s názvom 
„Prízraky na Devíne“. Červenákove príbehy sa tešia veľkej 
priazni nie len v kruhu mladých čitateľov, ale aj u dospelých 
milovníkov kvalitnej fantastickej literatúry. Koncom mesiaca 
predstavil novú básnickú zbierku mladého spisovateľa 
Róberta Labodu s názvom „Én csak néztem“ (Ja som sa len 
díval) editor knihy, Zoltán Szászi. Zohraná dvojica sa v 
knižnici postarala o nezameniteľnú atmosféru a zaviedla 
čitateľov do zákutí súčasnej maďarskej literárnej tvorby. Počas 
nasledujúcich mesiacov čaká záujemcov v rámci série podujatí 
aj prednáška a premietanie o stratenom meste Inkov s 
cestovateľom Michalom Chmeliarom (október), uvedenie 
čerstvo vydaného románu Zoltána Szásziho, významného 
predstaviteľa súčasnej maďarskej literatúry na Slovensku, s 
názvom „Bábukák“ (Bábky) (november), ale čitatelia budú 
mať možnosť osobne stretnúť aj známeho slovenského 
spisovateľa Jozefa Banáša, ktorý rád odpovie (nie len) na 
otázky spojené s najnovšou časťou obľúbenej série kníh s 
názvom „Kód 7“ (november). Podujatia budú pokračovať aj v 
roku 2017. Záujemcovia o aktuálne problémy spoločnosti si 
môžu vypočuť prednášku sociologičky Zsuzsanny Lampl 
(január) a nežné pohlavie sa môže tešiť na besedu so 
spisovateľkou ženských románov, Petrou Nagyovou-
Ďžerengovou (február). Posledným hosťom v rámci projektu 
bude známy maďarský toxikológ Gábor Zacher (marec), na 
ktorého neobyčajné prednášky sa môžu tešiť nie len dospelí, 
ale aj študenti základných a stredných škôl. Nenechajte si ujsť 
stretnutie so zaujímavými hosťami Mestskej knižnice a 
vyberte si z bohatej ponuky! Podujatia v knižnici z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Viktória Tittonová, PhD., riaditeľka HMF

2016. 8. 11–12-én zajlott le az 1. FTC Fülek focitábor, amelyben a gyerekeknek le-
hetőségük volt nemcsak focizni, hanem szórakozni is. Különböző korosztályokból 
20 fiatal vett részt a táborban. Mindkét nap kétfázisú edzések voltak, egy tréning dél-
előtt és egy délután. Az első napon sajnos az időjárás megtréfált minket, így az FTC 
pályáján edzettünk, ahol eső esetén a tornaterem állt rendelkezésünkre. A reggeli 
edzés 10:00 és 12:00 között folyt le, ahol a gyerekek labdaérzéküket, labdakészsé-
güket fejleszthették. A finom ebéd után az elmúlt szezont elemeztük videók, fény-
képek segítségével, majd egyéni és csoportos szórakoztató versenyekkel színesítet-
tük a szabadidős programot. A délutáni edzés főleg a technikai elemek (pl. cselezés) 
gyakorlására, csiszolására összpontosított. Az edzés kétkapus focival ért véget. A 
napot kiértékeléssel zártuk, majd FTC-s pólóval jutalmaztuk a gyerekeket. Focitá-
borunk 2. napján már az időjárás is kedvezett nekünk, így Csákányházára utaztunk, 
ahol az ottani focipályán edzettünk. Az első edzésen a passzok pontosságát, ladba-
kezelését fejleszthették a gyerekek. Az edzés színvonalát tapasztalataival a felnőtt 
csapat egyik játékosa gazdagította. Edzés után a csapat tagjai átvonultak a Bázsán 
vendégházba, ahol finom gulyás várt rájuk. Ebéd után levetítettük az előző napi 
edzéseket, mely nagy sikert aratott a gyerekek körében. Csapatunk meglátogatta a 
„Pacek lovastanyát” is, ahol mindenki kipróbálhatta a lovaglás és íjászat tudomá-
nyát. A délutáni edzés – a csapatjátékok jegyében – nagy lelkesedéssel zajlott, me-
lyet egy mérkőzéssel fejeztük be. Edzés után finom gyümölcs pótolta a kiadott ener-
giát. Örömmel vettük, hogy a szülők is bekapcsolódtak az esti kolbászsütésbe, mely 
családias légkörben zajlott. Fantasztikus pillanatokat éltünk át és hasznos tapaszta-
latokat szereztünk együtt a két nap alatt, melyek arra ösztönöznek minket, hogy még 
jobbak legyünk. Végül egy nagy KÖSZÖNÖM mindenkinek, aki hozzájárult a 
tábor megszervezéséhez és lebonyolításához. Hajrá Fülek, hajrá FTC!!!

Mgr. Gáspár Sebastián, edző FTC U11

A Füleki Városi Könyvtár szeptemberben indította „A 
fantasytól a toxikolóiáig“ című rendezvénysorozatát, melynek 
keretén belül az olvasók előadások és könyvbemutatók gazdag 
kínálatából választhatnak. A rendezvénysorozatot az ismert 
szlovákiai fantasy író, Juraj Červenák könyvbemutatója 
nyitotta meg, ahol legújabb, „Prízraky na Devíne“ (Dévényi 
látomások) c. könyvéről hallhattak az érdeklődők. Červenák 
könyvei nem csak a fiatal olvasók, de az igényes fantasy 
regényeket kedvelő felnőttek körében is közkedveltek. A hónap 
végén Laboda Róbert „Én csak néztem“ c. új kötetét mutatta be 
a könyv szerkesztője, Szászi Zoltán. A páratlan hangulatú 
beszélgetés során a fiatal szerző versei által betekintést 
nyerhettünk a kortárs magyar irodalom berkeibe. A következő 
hónapokban a rendezvénysorozat folytatásaként, Michal 
Chmeliar utazó várja majd az érdeklődőket, a Peruról és az 
Inkák elveszett városáról szóló, vetítéssel egybekötött 
előadásával (október), de bemutatásra kerül a szlovákiai 
magyar irodalom jeles képviselője, Szászi Zoltán frissen 
megjelent novellás regénye is „Bábukák“ címmel (november). 
Az olvasóknak lehetőségük nyílik személyesen találkozni az 
ismert szlovák íróval, Jozef Banášsal is, aki a könyvlistákat 
vezető sorozatának legújabb részét, a „Kód 7“-et mutatja majd 
be (november). A rendezvények azonban 2017-ben is foly-
tatódnak, ekkor Lampl Zsuzsanna szociológus előadását hall-
gathatják meg az aktuális társadalmi problémák iránt érdek-
lődők (január), illetve Petra Nagyová-Ďžerengová írónővel ta-
lálkozhatnak a női regények kedvelői (február). A rendezvény-
sorozat utolsó, ám nem kevésbé jeles vendége, az ismert ma-
gyar toxikológus, Zacher Gábor lesz (március). Érdekfeszítő 
előadásain nem csak a felnőttek, de az alapiskolák és kö-
zépiskolák tanulói is részt vehetnek majd a délelőtt folyamán. 
Ne szalasszák el a lehetőséget, és találkozzanak a Városi 
Könyvtár nem mindennapi vendégeivel! Mindenkit szeretettel 
várunk! A könyvtár rendezvényeit a Művészeti Alap támogatta.

Dr. Titton Viktória, a Füleki Vármúzeum igazgatónője
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