
Már-már hagyománnyá vált Füleken, hogy az is-
kolai tanév végén több tucat füleki diák látogat a 
Városházára, a polgármester meghívásának ele-

get téve. A meghívott tanulók listáját az iskolai 
intézmények igazgatóinak és tanárainak ajánlá-
sa alapján állítják össze, figyelembe véve, mely 
diákok képviselték eredményesen  az iskolát – 
és egyben a várost is – különféle megméretteté-
seken, fesztiválokon, versenyeken vagy diáko-
limpiákon. A június 27-én megtartott rendezvé-
nyen a kijelölt diákok Agócs Attila polgármester 
úrtól nemcsak oklevelet, tárgyi ajándékot és é-

dességet kaptak, hanem magukkal vihették az 
elismerő szavakat és a dicséretet is. Az Iskola Ut-
cai Alapiskola diákjai kisebb tévedés miatt csak 
a díjátadó végét csípték el, ezért őket az ünnep-
ség után az irodájában fogadta a polgármester. 
Az idén összességében több mint 60 gyerek ré-
szesülhetett a Város elismerésében, akik a két 
óvodát, a négy alap- és a két középiskolát, a mű-
vészeti illetve a speciális alapiskolát is képvisel-
ték. A Városháza üléstermének képviselői szé-
keiben ezúttal 4 – 6 éves apróságok, kisebb és na-
gyobb gyerekek, illetve középiskolás fiatalok és 
érettségizők ültek, hogy meghallgassák a pol-
gármester úr szavait, aki a tudásalapú jövőről, a 
megszerzett tudás fontosságáról beszélt a diá-
koknak. Az elismerő oklevelek átadása után az 
ünnepség közös fényképezkedéssel zárult, hogy 
még sok év után is emlékezhessenek erre az ese-
ményre. A városvezetés elismerése egyben a töb-

bi diákot is arra szeretné ösztönözni, hogy tanulmányaikban legyenek szorgalmasak és sikeresek, 
mert a befektetett munka mindig meghozza gyümölcsét és a társadalom elismerését. Bár ezen sorok 
olvasása közben a diákok már bőven a szünidő felénél járnak, további kellemes, élményekben 
gazdag időtöltést kívánunk nekik, hogy szeptemberben frissen és megújult erővel kezdjék meg az új 
tanévet.

Cíferová Iveta

Fülek városa a parkolóhelyek alacsony számá-
val küszködik. Az önkormányzat ezért úgy dön-
tött, hogy két új parkolót építtet, melyek össze-
sen 70 parkolóhelyet biztosítanak majd. 
Az első, 15 gépkocsi számára kialakított parko-
ló alapjait már kiásták. A város központjában, a 
Május 1. utcában elhelyezkedő parkoló gyep-
rácskövekkel lesz burkolva, jelenleg a szegé-
lyek elhelyezése van folyamatban. A város 
nyolcezer eurót fektet az építésébe. A következő 
hetekben befejezésre kerülő munkálatokat a fü-
leki Közhasznú Szolgáltatások dolgozói végzik. 
A következő parkolót a papréti lakótelepen épí-
tik ki, ahol több mint 400 család él. „Pillanat-
nyilag befejezés előtt áll a tervdokumentáció el-
készítése. Ezen a környéken már hosszú ideje 
gondot okoz a parkolás. Mivel a tömbházak e-
lőtti telkek tulajdonjogai nem tisztázottak, vala-
mint több tíz személy tulajdonában állnak, már 
hosszabb ideje kerestük a megfelelő megoldást 
az új parkoló kiépítésére,“ mondta Agócs Atti-
la, polgármester. A parkolót végül a tömbházak 
és az általános iskola között építik meg. Ezáltal 
56 parkolóhely, az iskolába pedig egy új bejárat 
jön létre. „A központban elhelyezkedő kisebb 
parkolótól eltérően, a papréti aszfaltozott lesz. 
A többirányú közlekedéshez szükséges bekötőút 
és járda is kiépítésre kerülnek. A gyermekek, 
ezen a szakaszon, ez idáig nem tudtak járdán 
közlekedni. A tervezet természetesen olajlevá-
lasztókat is tartalmaz,“ nyilatkozta Vanko Iván, 
az építésügyi, környezetvédelmi és stratégiai-
fejlesztési osztály vezetője. 
A papréti parkoló építési költsége az előzetes 
számítások szerint 86 000 euró lesz. A külső ki-

vitelező már szeptemberben megkezdheti az é-
pítési munkálatokat. „Szeretnénk, ha a parkoló 
év végéig átadásra, ezt követően pedig a város 
tulajdonába kerülne,“ tette hozzá Vanko.
A parkolóhelyek hiánya komoly gondot okoz a 
Park, valamint a Sládkovič utca lakóinak is. Az 
önkormányzat ezért úgy döntött, hogy ezekben 
utcákban betiltja a lakókocsik, valamint a fur-
gonok parkolását, amelyek elfoglalják a sze-
mélygépkocsiknak szánt helyeket. „Ezt a meg-
oldást lakossági kezdeményezésre választot-
tuk. Az általános érvényű rendelet tavaly lépett 
érvénybe, azonban a furgonok tulajdonosaival 
való megegyezés alapján egy év áll rendelkezé-
sükre, hogy gépjárműveiknek más parkolóhe-
lyet biztosítsanak. Az elkövetkező hetekben a-
zonban már kihelyezzük a tiltó táblákat,“ 
mondta Agócs Attila. 
A városban nem megoldott a turistabuszok par-
kolása sem. Nincs számukra kijelölt parkoló, te-
hát a gimnázium épülete előtt, valamint más, 
nem erre a célra szolgáló területeken parkol-
nak. Ezt a problémát a füleki vár alatt található 
terület teljes átalakítása oldhatná meg. Az áta-
lakítás keretén belül buszparkoló is kialakítás-
ra kerülne. „Tavaly adtuk be a pályázatot. Az 
első, formális fordulón átment, jelenleg tart a 
tervezet tartalmi elbírálása. Az, hogy sikerrel 
jártunk-e, a napokban derül ki,“ zárta le a 
polgármester.

Cíferová Iveta (Ford.: dszl)
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A Füleki Hírlap következő száma 2017. október 1-jén jelenik meg!

A legsikeresebb
diákok fogadása

Új parkolóhelyek
Füleken

Új parkolóhelyek
Füleken

A legsikeresebb
diákok fogadása

A Mocsáry Lajos Alapiskola sikeres diákjai

Sikeres ovisok a Štúr Utcai Óvodából

A II. Koháry István Alapiskola sikeres diákjai (Fotók: Schnelczer Zoltán)
Az átadásra előkészített
oklevelek és ajándékok
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Füleki VásárFüleki Vásár
Fülek Város augusztus 12-én vásárt rendez 
a Füleki Gimnázium mögötti területen. A 
vásár a 2017. 08. 11-től 2017. 08. 13-ig tartó 
„Városnapok és a XXVII. Palóc Napok“ e-
gyik fő kísérő rendezvénye.

1) A vásár időtartama: 08,00–20,00.

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

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

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

Ha a gépjármű közvetlenül az árusítóhely 
mellett parkol, akkor ezért a helyért is kell a-
dót fizetni (5,00 EUR/folyóméter)!

3) Az engedélyeket a Füleki Városi Hivatal 
Közgazdasági és Vagyongazdálkodási Osz-
tálya (földszint 11. és 13. sz. iroda) adja ki a 
vásár megrendezése előtti napokon munka-

időben 07.30-16.00-ig, vagy a vásár napján 
a helyszínen.

4) A város honlapjáról (www.filakovo.sk) 
letölthető jelentkezési lapok visszaküldésé-
nek határideje 2017. augusztus 10. Kérjük 
a tisztelt árusokat, hogy érdeklődésüket mie-
lőbb jelezzék az alábbi címen: Mestský ú-
rad, odd. EaMM, Radničná 25, 986 01 Fiľa-
kovo. A szervező, tekintettel a rendelke-
zésre álló területek nagyságára, fenntartja a 
vásáron résztvevő árusok kiválasztásának 
jogát. Ha a bejelentkezett árus önhibájából 
nem vesz részt a rendezvényen, a befizetett 
adót a rendező nem szolgáltatja vissza.

5) További információkért telefonon a
+421 47 43 81001-es szám 115, 124-es mel-
lékén vagy a +421915264290 (Ing. Varga 
Zoltán), +421949412300 (Ing. Šuvertová 
Helena) telefonszámokon illetve a városi 
honlapon www.filakovo.sk, valamint a kö-
vetkező e-mail címeken lehet érdeklődni: 
zoltan.varga@filakovo.sk vagy 
helena.suvertova@filakovo.sk.

Nyilvántartva: 33
Megoldás alatt: 26
Megoldva: 271
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A polgárokkal való kapcsolattartást, az in-
teraktív kommunikációt és az égetően sür-
gős, de gyorsan megoldható ügyek azonnali 
intézését segíti elő a CITY MONITOR we-
bes és mobiltelefon-alkalmazás, mely Füle-
ken 2015 júniusától biztosított. Az önkor-
mányzat számára fontos, hogy a polgárok 
észrevételei könnyen eljussanak az illetéke-
sekhez, de természetesen, nem lehet min-
dent megoldani, és nem lehet azonnal orvo-
solni valamennyi bejelentett problémát. A-
gócs Attila polgármestert és Kerekes László 
alpolgármestert, a rendszer koordinátorát ar-
ról kérdeztük, milyen tapasztalataik voltak 
az elmúlt két évben az alkalmazással kap-
csolatban, milyen mértékben használják ki 
a polgárok az önkormányzattal való kap-
csolattartás ezen formáját. „Most már szinte 
naponta kapunk új bejegyzést – mondta Ke-
rekes. Fontosnak tartjuk a City Monitort, 
mert a polgárok nyitottabbak, ha névtelenül 
nyilváníthatnak véleményt, ez pedig pont 
egy ilyen rendszer.” Az alpogármester sze-
rint a másik előnye az alkalmazásnak, hogy 
a City Monitor mindenki számára elérhető 
felületet, aki rendelkezik okostelefonnal 

illetve internet elérhetőséggel, és bárki be-
jelentést tud tenni bárhonnan, kényelmesen 
és komolyabb szaktudás nélkül.
„Az adatok feldolgozása úgy történik, hogy 
a koordinátor a beérkező bejelentéseket to-
vábbküldi az adott területért felelős munka-
társaknak – tudtuk meg Agócs Attila pol-
gármestertől. Ha komolyabb ügyről van 
szó, azt a városvezetés szokta megtárgyalni 
– tette hozzá. Ezen felül minden negyedév-
ben tartunk egy munkaértekezletet, ahol ki-
értékeljük és átbeszéljük az egyes bejelenté-
seket és megoldásukat. Büszkék vagyunk rá, 
hogy az elmúlt két évben a beérkezett 330 be-
jelentésből 271-et megoldottunk, és a ma-
radék 59 nyilvántartásba vett bejelentésből 
jelenleg is 26 ügyön dolgozunk.”
A CITY MONITOR alkalmazás ingyenes, e-
lég letölteni az okostelefonba, vagy számí-
tógépen bejelentkezni. A polgárok gyorsan 
és tömören küldhetik el általa városuk veze-
tésének és a hatáskörébe tartozó szerveze-
teknek a problémák megoldására vonat-
kozó konkrét észrevételeiket, bejelenthetik 
a város területén észlelt problémákat. Az 
alkalmazás lehetőséget nyújt a bejelentők 
részére, hogy fényképeket is csatoljanak 
bejelentésükhöz, pontosítva ezáltal a 
helyszínt, illetve figyelemmel kísérhessék a 
probléma megoldását.

Illés Kósik Andrea

Szinte naponta küldenek
észrevételeket a lakosok

Nyáron többen tisztítják
a közterületeket

Nyáron többen tisztítják
a közterületeket

Már zajlanak a csereprogramok a testvérváros Szigethalommal
Utoljára februári számunkban közöltünk in-
formációkat a városban végzett közhasznú 
munkákról. A foglalkoztatást ösztönző tevé-
kenység (ún. aktivačná činnosť – AČ) és az ön-
kormányzati szolgáltatások (menšie obecné 
služby – MOS) jelenlegi helyzete felől érdek-
lődtünk az elöljárói hivatal közhasznú mun-
kákért felelős alkalmazottjánál. Belková Si-
monát főleg arról kérdeztük, mennyire tudják 
kihasználni a közterületek tisztán tartására be-
sorolt, tartósan munkanélküli egyéneket a nyá-
ri időszakban. „Az önkormányzati szolgálta-
tások formájában megvalósuló foglalkozta-
tás-ösztönző tevékenység célja, hogy támo-
gassa a rendszeres és rendkívüli szociális se-
gélyben részesülő, hosszú távú munkanélküli-
ségre ítélt polgárok munkavállalói készségei-
nek megőrzését. Jelenleg a városban két pro-
jekt fut – a MOS-on belül 152, az AČ-n 17 pol-
gár dolgozza le minden hónapban a szükséges 
időt (az adatok a július 17-i állapotokat tük-
rözik – a szerk. megjegyzése) – magyarázta a 
hivatal munkatársa. Az önkormányzati szol-
gáltatásokat végzők közül ugyan 17-en beteg-
állományban vannak, a foglalkozás-ösztönző 
tevékenységeket végzők közül pedig ketten 
nem léptek munkába betegség miatt, mégis 
nyertünk új embereket is, akik a közterületek 
tisztításán dolgoznak.” Belková kifejtette, 
hogy az oktatási intézmények a nyári időszak-
ban szüneteltetik munkájukat, így ott felesle-
gessé váltak azok az emberek, akik korábban 
ezekbe az intézményekbe lettek besorolva se-
gédmunkákra. „Őket a nyári szünidő idejére 
visszahívtuk az oktatási intézményekből, és 
közterület-fenntartási munkálatokra osztot-
tuk be. Az átcsoportosítással 17 új munkaerő-
vel erősödött azoknak a száma, akik az utcák 
rendbetételével teszik hasznossá magukat” – 
tette hozzá Belková.
A foglalkoztatás-ösztönző tevékenységekkel 
a város igyekszik a nyári hónapokban közte-
rületeken megvalósuló kulturális rendezvé-
nyek színvonalán is javítani. „Nagy segítség 
nekünk, hogy az olyan több napos rendezvény 
alkalmával, mint a Füleki Történelmi Várjá-
tékok, számíthatunk a város együttműködésé-
re abban, hogy közhasznú munkálatokra be-
osztott munkanélküliek segítségével megőriz-
hetjük a rendet és tisztaságot a rendezvény e-
gész ideje alatt” – nyilatkozta dr. Titton Viktó-
ria. A Füleki Vármúzeum igazgatónője el-
mondta, a turisták folyamatosan látogatják 
nemcsak a rendezvényeket, de magát a várat 
is, így különösen fontos, hogy annak környe-
zete tiszta legyen. A Városi Művelődési Köz-
pont rendezvényein, a Városi Gyermeknap 
vagy az UDVart fesztivál alkalmával szintén a 
fent említett módon gondoskodott város a ren-
dezvények kulturált környezetben való meg-
valósításáról, melyet a rendezvények látoga-
tói is értékeltek. Bár sokan vannak, akiknek a 
foglalkoztatás-ösztönző tevékenységekhez 
nincs semmilyen pozitív hozzáállásuk, külön 
ki kell emelni azokat, akik értékelik ezt a mun-
kát, és nagyon lelkiismeretesen állnak hozzá 
akár abban az esetben, ha egy-egy rendez-
vényre rendelik ki őket, akár a rendszeres ut-
cai munkákra kivezényelve, akár egy-egy vá-
rosi intézményben végzett munkájuk során.

Illés Kósik Andrea

Már zajlanak a csereprogramok a testvérváros Szigethalommal
Nemcsak papíron deklarálták fél évvel ezelőtt 
a partnerséget az együttműködési szerződés a-
láírói. Fülek és Szigethalom komolyan gon-
dolja, hogy a lehető legintenzívebben tartsa 
egymással a kapcsolatot különböző progra-
mokon keresztül. A hivatalosan január 22-e 
óta testvérváros Szigethalom már februárban 
fogadta a füleki delegációt egyik városi ren-
dezvényük bemutatására, melynek viszonzá-
saként Fülek júniusban, a Várjátékok alkal-
mával látta vendégül a szigethalmi küldöttsé-
get. A partnerváros képviselői három napot 
töltöttek városunkban: pénteken részt vettek a 
Városháza sportnapján, este pedig a VMK 
által szervezett Swing táncestre látogattak el. 
Szigethalmon, az Emese Parkban szeptem-
berben tartják a Viking Fesztivál nevű rendez-
vényt, mely viking hajós csatákat, korabeli jel-
mezeket mutat be, de maga az Emese Park is 
turisztikai látványosság a 11 – 12. századot be-
mutató környezetével. Ezért érdeklődtek a szi-
gethalmiak az ugyancsak régi korokat idéző 
Füleki Történelmi Várjátékok iránt. Viszon-

zásul szeptemberben Szigethalomra várják a 
fülekieket.
„A kapcsolattartás valóban kézzelfogható ho-
zadéka nem a küldöttségek látogatása, hanem 
azok a csereprogramok, melyekben a helyi kö-
zösségek tagjai vehetnek részt” – hangsúlyoz-
ta Agócs Attila. A polgármester elmondta, 
hogy a partnervárosok tervébe a 2017-es évre 
két terület került be: a sport és a diáktáboroz-
tatás. Május 6-án zajlott a már hagyományos 
helyi futóverseny, a Füleki Cross, melyre Szi-
gethalomról 5 futó érkezett a csereprogram 
keretén belül. Szigethalmon július 8-án ren-
deztek futóversenyt, melyre szintén 5 futót 
vártak, de sajnos csak ketten tudtak részt ven-
ni rajta. A Hajmeresztő Halmi Hajsza nevű 
akadályversenyen induló futóink nemcsak 
szép élményekkel tértek haza, hanem előkelő 
díjakkal is: Földeš Michal a gyermek kategó-
riában második, Földeš František pedig a sa-
ját felnőtt kategóriájában első helyezést ért el. 
A csereprogramok tovább folytatódnak, je-
lenleg a diákok táboroztatása zajlik. Július 23. 

és 30. között 12 füleki alapiskolás és két kísé-
rőpedagógus tölthetett el egy hetet a sziget-

halmi vendéglátók által szervezett Kézműves 
Alkotótáborban, Béren. A szigethalmi tanuló-
kat és kísérőiket Füleken a Novohrad–Nóg-
rád Geopark Nyári Táborába várják július 31. 
és augusztus 4. között.
Szigethalom lengyel és svéd testvérvárosi 
kapcsolattal is rendelkezik, s több olyan prog-
ramot is szervez, melyeken egyszerre több 
partnerváros – köztük már Fülek is – részt 
vesz. „Több olyan terület van még, melyeket a 
két város kihasználhat a partnerségre – nyi-
latkozta Agócs. A jövőben igyekszünk életben 
tartani ezt az intenzíven induló kapcsolatot, 
hogy lakosaink és közösségeink hasznára vál-
hasson.“

Illés Kósik Andrea

Befejezéséhez közeledik a füleki önkor-
mányzat egyik kulcsfontosságú projektje. 
Végső szakaszához értek az inert hulladék le-
rakóhelyén folytatott munkálatok, az egykori 
Haraszt-hegyi kőbányában. A szemétlerakó 
valószínűleg szeptembertől kezd üzemelni. 
Agócs Attila, polgármester szavai alapján, a 
szemétlerakó a hétköznapi emberek számára 
szinte észrevehetetlen, viszont a város szá-
mára nagyon fontos. „Ez a város egyik kulcs-
fontosságú befektetése ebben a választási idő-
szakban. A szemétlerakó gondolata nyolc éve 
született. A tervezet aktuális változatán kb. 
két és fél éve dolgozunk intenzívebben.“
A város felett elhelyezkedő, valamikori kő-
bányában a különféle építési munkálatokkor 
keletkezett építési-bontási hulladék kerül el-
helyezésre. A városnak eddig gondjai voltak 
az ilyen jellegű hulladékkal. „A közhasznú 
szolgáltatások nap mint nap találkoznak az 
építési hulladék elhelyezésének kérelmével. 
A városnak eddig erre nem volt kapacitása. A 
lakóknak nem csak a hulladék elhelyezéséért, 
hanem a Losoncra való szállításért is fizet-
niük kellett,“ magyarázta a polgármester. 
A polgármester szavai alapján a volt kőbá-
nyában semmilyen veszélyes, sem kommu-
nális hulladék nem kerül elhelyezésre. 
„Senkinek nem kell tőle tartania, ne képzel-
jünk el nagy hulladékhegyeket. Az ártalmat-
lan hulladékkal csupán kitöltjük a kőfejtés ál-

tal létrejött gödröket.“
Az inert hulladék új lerakodóhelye az egyko-
ri Haraszt-hegyi kőbányában alakul ki. A te-
lek 10 ezer négyzetméter területű, s a helyi úr-
béresség tulajdona, amellyel a város szerző-
dést kötött. „A szemétlerakó megnyitásáig a 
város évente annyit fizet az úrbérességnek, a-
mennyi a város által rájuk kivetett adó. Ősz-
től az egy évre megállapított bérleti díj, min-
den tonna lerakott hulladék árának 20 száza-
lékával emelkedik,“magyarázta. A hulladék-

tárolás a lakosok számára fizetett szolgálta-
tás lesz. „Fedeznünk kell az előzetes költsé-
geket, az úrbérességnek fizetett illetéket, az 
üzemeltetés költségeit. Az így megtermelt ha-
szon egy részét a rekultivációs alapba 
tesszük.“ Hozzátette, hogy a hulladék elhe-
lyezéséért a lehető legkisebb összeget szab-
ják majd meg. 

A szemétlerakó tervezett működési ideje kb. 
10–15 év. A polgármester szerint a tárhely 
megtelése után akár duplájára is bővíthető. 
Az inert hulladéklerakót a városi Közhasznú 
Szolgáltatások közelben elhelyezkedő 
gyűjtő-udvarának dolgozói fogják üzemel-
tetni.
A munkálatokba, beleértve a tervdokumen-
tációt, eddig 85 ezer eurót fektetett a város. A 
költségek a telek körbekerítését, a kapusszo-
ba felépítését, a kamerarendszert, a rámpák, 
a mérleg, valamint a villámhárító megvásár-
lását tartalmazzák. „Próbáltuk a lehető leg-
modernebb technológiákat használni. A ka-

merarendszert működtető szoftver felismeri 
a rendszámtáblákat és hozzácsatolja a szám-
lázási adatokhoz. Magas színvonalú lesz a 
működése,“ mondta. Az építkezés már ebben 
a hónapban lezárul, s a lerakóhely idén ősszel 
kezdi meg működését.

Cíferová Iveta (Ford.: dszl)

A szigethalmi delegáció a füleki VMK swing táncestjén (Fotó: Estefán Viktor)

Földeš František és Michal a szigethalmi
vendéglátóikkal (Fotó: Földeš F. gyűjteménye)

Ősztől már üzemel az építési-bontási hulladéklerakó

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

1) A vásár időtartama: 08,00–20,00.

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

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

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

Ha a gépjármű közvetlenül az árusítóhely 
mellett parkol, akkor ezért a helyért is kell a-
dót fizetni (5,00 EUR/folyóméter)!

3) Az engedélyeket a Füleki Városi Hivatal 
Közgazdasági és Vagyongazdálkodási Osz-
tálya (földszint 11. és 13. sz. iroda) adja ki a 
vásár megrendezése előtti napokon munka-

időben 07.30-16.00-ig, vagy a vásár napján 
a helyszínen.

4) A város honlapjáról (www.filakovo.sk) 
letölthető jelentkezési lapok visszaküldésé-
nek határideje 2017. augusztus 10. Kérjük 
a tisztelt árusokat, hogy érdeklődésüket mie-
lőbb jelezzék az alábbi címen: Mestský ú-
rad, odd. EaMM, Radničná 25, 986 01 Fiľa-
kovo. A szervező, tekintettel a rendelke-
zésre álló területek nagyságára, fenntartja a 
vásáron résztvevő árusok kiválasztásának 
jogát. Ha a bejelentkezett árus önhibájából 
nem vesz részt a rendezvényen, a befizetett 
adót a rendező nem szolgáltatja vissza.

5) További információkért telefonon a
+421 47 43 81001-es szám 115, 124-es mel-
lékén vagy a +421915264290 (Ing. Varga 
Zoltán), +421949412300 (Ing. Šuvertová 
Helena) telefonszámokon illetve a városi 
honlapon www.filakovo.sk, valamint a kö-
vetkező e-mail címeken lehet érdeklődni: 
zoltan.varga@filakovo.sk vagy 
helena.suvertova@filakovo.sk.

Nyilvántartva: 33
Megoldás alatt: 26
Megoldva: 271
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A polgárokkal való kapcsolattartást, az in-
teraktív kommunikációt és az égetően sür-
gős, de gyorsan megoldható ügyek azonnali 
intézését segíti elő a CITY MONITOR we-
bes és mobiltelefon-alkalmazás, mely Füle-
ken 2015 júniusától biztosított. Az önkor-
mányzat számára fontos, hogy a polgárok 
észrevételei könnyen eljussanak az illetéke-
sekhez, de természetesen, nem lehet min-
dent megoldani, és nem lehet azonnal orvo-
solni valamennyi bejelentett problémát. A-
gócs Attila polgármestert és Kerekes László 
alpolgármestert, a rendszer koordinátorát ar-
ról kérdeztük, milyen tapasztalataik voltak 
az elmúlt két évben az alkalmazással kap-
csolatban, milyen mértékben használják ki 
a polgárok az önkormányzattal való kap-
csolattartás ezen formáját. „Most már szinte 
naponta kapunk új bejegyzést – mondta Ke-
rekes. Fontosnak tartjuk a City Monitort, 
mert a polgárok nyitottabbak, ha névtelenül 
nyilváníthatnak véleményt, ez pedig pont 
egy ilyen rendszer.” Az alpogármester sze-
rint a másik előnye az alkalmazásnak, hogy 
a City Monitor mindenki számára elérhető 
felületet, aki rendelkezik okostelefonnal 

illetve internet elérhetőséggel, és bárki be-
jelentést tud tenni bárhonnan, kényelmesen 
és komolyabb szaktudás nélkül.
„Az adatok feldolgozása úgy történik, hogy 
a koordinátor a beérkező bejelentéseket to-
vábbküldi az adott területért felelős munka-
társaknak – tudtuk meg Agócs Attila pol-
gármestertől. Ha komolyabb ügyről van 
szó, azt a városvezetés szokta megtárgyalni 
– tette hozzá. Ezen felül minden negyedév-
ben tartunk egy munkaértekezletet, ahol ki-
értékeljük és átbeszéljük az egyes bejelenté-
seket és megoldásukat. Büszkék vagyunk rá, 
hogy az elmúlt két évben a beérkezett 330 be-
jelentésből 271-et megoldottunk, és a ma-
radék 59 nyilvántartásba vett bejelentésből 
jelenleg is 26 ügyön dolgozunk.”
A CITY MONITOR alkalmazás ingyenes, e-
lég letölteni az okostelefonba, vagy számí-
tógépen bejelentkezni. A polgárok gyorsan 
és tömören küldhetik el általa városuk veze-
tésének és a hatáskörébe tartozó szerveze-
teknek a problémák megoldására vonat-
kozó konkrét észrevételeiket, bejelenthetik 
a város területén észlelt problémákat. Az 
alkalmazás lehetőséget nyújt a bejelentők 
részére, hogy fényképeket is csatoljanak 
bejelentésükhöz, pontosítva ezáltal a 
helyszínt, illetve figyelemmel kísérhessék a 
probléma megoldását.

Illés Kósik Andrea

Szinte naponta küldenek
észrevételeket a lakosok

Nyáron többen tisztítják
a közterületeket

Nyáron többen tisztítják
a közterületeket

Már zajlanak a csereprogramok a testvérváros Szigethalommal
Utoljára februári számunkban közöltünk in-
formációkat a városban végzett közhasznú 
munkákról. A foglalkoztatást ösztönző tevé-
kenység (ún. aktivačná činnosť – AČ) és az ön-
kormányzati szolgáltatások (menšie obecné 
služby – MOS) jelenlegi helyzete felől érdek-
lődtünk az elöljárói hivatal közhasznú mun-
kákért felelős alkalmazottjánál. Belková Si-
monát főleg arról kérdeztük, mennyire tudják 
kihasználni a közterületek tisztán tartására be-
sorolt, tartósan munkanélküli egyéneket a nyá-
ri időszakban. „Az önkormányzati szolgálta-
tások formájában megvalósuló foglalkozta-
tás-ösztönző tevékenység célja, hogy támo-
gassa a rendszeres és rendkívüli szociális se-
gélyben részesülő, hosszú távú munkanélküli-
ségre ítélt polgárok munkavállalói készségei-
nek megőrzését. Jelenleg a városban két pro-
jekt fut – a MOS-on belül 152, az AČ-n 17 pol-
gár dolgozza le minden hónapban a szükséges 
időt (az adatok a július 17-i állapotokat tük-
rözik – a szerk. megjegyzése) – magyarázta a 
hivatal munkatársa. Az önkormányzati szol-
gáltatásokat végzők közül ugyan 17-en beteg-
állományban vannak, a foglalkozás-ösztönző 
tevékenységeket végzők közül pedig ketten 
nem léptek munkába betegség miatt, mégis 
nyertünk új embereket is, akik a közterületek 
tisztításán dolgoznak.” Belková kifejtette, 
hogy az oktatási intézmények a nyári időszak-
ban szüneteltetik munkájukat, így ott felesle-
gessé váltak azok az emberek, akik korábban 
ezekbe az intézményekbe lettek besorolva se-
gédmunkákra. „Őket a nyári szünidő idejére 
visszahívtuk az oktatási intézményekből, és 
közterület-fenntartási munkálatokra osztot-
tuk be. Az átcsoportosítással 17 új munkaerő-
vel erősödött azoknak a száma, akik az utcák 
rendbetételével teszik hasznossá magukat” – 
tette hozzá Belková.
A foglalkoztatás-ösztönző tevékenységekkel 
a város igyekszik a nyári hónapokban közte-
rületeken megvalósuló kulturális rendezvé-
nyek színvonalán is javítani. „Nagy segítség 
nekünk, hogy az olyan több napos rendezvény 
alkalmával, mint a Füleki Történelmi Várjá-
tékok, számíthatunk a város együttműködésé-
re abban, hogy közhasznú munkálatokra be-
osztott munkanélküliek segítségével megőriz-
hetjük a rendet és tisztaságot a rendezvény e-
gész ideje alatt” – nyilatkozta dr. Titton Viktó-
ria. A Füleki Vármúzeum igazgatónője el-
mondta, a turisták folyamatosan látogatják 
nemcsak a rendezvényeket, de magát a várat 
is, így különösen fontos, hogy annak környe-
zete tiszta legyen. A Városi Művelődési Köz-
pont rendezvényein, a Városi Gyermeknap 
vagy az UDVart fesztivál alkalmával szintén a 
fent említett módon gondoskodott város a ren-
dezvények kulturált környezetben való meg-
valósításáról, melyet a rendezvények látoga-
tói is értékeltek. Bár sokan vannak, akiknek a 
foglalkoztatás-ösztönző tevékenységekhez 
nincs semmilyen pozitív hozzáállásuk, külön 
ki kell emelni azokat, akik értékelik ezt a mun-
kát, és nagyon lelkiismeretesen állnak hozzá 
akár abban az esetben, ha egy-egy rendez-
vényre rendelik ki őket, akár a rendszeres ut-
cai munkákra kivezényelve, akár egy-egy vá-
rosi intézményben végzett munkájuk során.

Illés Kósik Andrea

Már zajlanak a csereprogramok a testvérváros Szigethalommal
Nemcsak papíron deklarálták fél évvel ezelőtt 
a partnerséget az együttműködési szerződés a-
láírói. Fülek és Szigethalom komolyan gon-
dolja, hogy a lehető legintenzívebben tartsa 
egymással a kapcsolatot különböző progra-
mokon keresztül. A hivatalosan január 22-e 
óta testvérváros Szigethalom már februárban 
fogadta a füleki delegációt egyik városi ren-
dezvényük bemutatására, melynek viszonzá-
saként Fülek júniusban, a Várjátékok alkal-
mával látta vendégül a szigethalmi küldöttsé-
get. A partnerváros képviselői három napot 
töltöttek városunkban: pénteken részt vettek a 
Városháza sportnapján, este pedig a VMK 
által szervezett Swing táncestre látogattak el. 
Szigethalmon, az Emese Parkban szeptem-
berben tartják a Viking Fesztivál nevű rendez-
vényt, mely viking hajós csatákat, korabeli jel-
mezeket mutat be, de maga az Emese Park is 
turisztikai látványosság a 11 – 12. századot be-
mutató környezetével. Ezért érdeklődtek a szi-
gethalmiak az ugyancsak régi korokat idéző 
Füleki Történelmi Várjátékok iránt. Viszon-

zásul szeptemberben Szigethalomra várják a 
fülekieket.
„A kapcsolattartás valóban kézzelfogható ho-
zadéka nem a küldöttségek látogatása, hanem 
azok a csereprogramok, melyekben a helyi kö-
zösségek tagjai vehetnek részt” – hangsúlyoz-
ta Agócs Attila. A polgármester elmondta, 
hogy a partnervárosok tervébe a 2017-es évre 
két terület került be: a sport és a diáktáboroz-
tatás. Május 6-án zajlott a már hagyományos 
helyi futóverseny, a Füleki Cross, melyre Szi-
gethalomról 5 futó érkezett a csereprogram 
keretén belül. Szigethalmon július 8-án ren-
deztek futóversenyt, melyre szintén 5 futót 
vártak, de sajnos csak ketten tudtak részt ven-
ni rajta. A Hajmeresztő Halmi Hajsza nevű 
akadályversenyen induló futóink nemcsak 
szép élményekkel tértek haza, hanem előkelő 
díjakkal is: Földeš Michal a gyermek kategó-
riában második, Földeš František pedig a sa-
ját felnőtt kategóriájában első helyezést ért el. 
A csereprogramok tovább folytatódnak, je-
lenleg a diákok táboroztatása zajlik. Július 23. 

és 30. között 12 füleki alapiskolás és két kísé-
rőpedagógus tölthetett el egy hetet a sziget-

halmi vendéglátók által szervezett Kézműves 
Alkotótáborban, Béren. A szigethalmi tanuló-
kat és kísérőiket Füleken a Novohrad–Nóg-
rád Geopark Nyári Táborába várják július 31. 
és augusztus 4. között.
Szigethalom lengyel és svéd testvérvárosi 
kapcsolattal is rendelkezik, s több olyan prog-
ramot is szervez, melyeken egyszerre több 
partnerváros – köztük már Fülek is – részt 
vesz. „Több olyan terület van még, melyeket a 
két város kihasználhat a partnerségre – nyi-
latkozta Agócs. A jövőben igyekszünk életben 
tartani ezt az intenzíven induló kapcsolatot, 
hogy lakosaink és közösségeink hasznára vál-
hasson.“

Illés Kósik Andrea

Befejezéséhez közeledik a füleki önkor-
mányzat egyik kulcsfontosságú projektje. 
Végső szakaszához értek az inert hulladék le-
rakóhelyén folytatott munkálatok, az egykori 
Haraszt-hegyi kőbányában. A szemétlerakó 
valószínűleg szeptembertől kezd üzemelni. 
Agócs Attila, polgármester szavai alapján, a 
szemétlerakó a hétköznapi emberek számára 
szinte észrevehetetlen, viszont a város szá-
mára nagyon fontos. „Ez a város egyik kulcs-
fontosságú befektetése ebben a választási idő-
szakban. A szemétlerakó gondolata nyolc éve 
született. A tervezet aktuális változatán kb. 
két és fél éve dolgozunk intenzívebben.“
A város felett elhelyezkedő, valamikori kő-
bányában a különféle építési munkálatokkor 
keletkezett építési-bontási hulladék kerül el-
helyezésre. A városnak eddig gondjai voltak 
az ilyen jellegű hulladékkal. „A közhasznú 
szolgáltatások nap mint nap találkoznak az 
építési hulladék elhelyezésének kérelmével. 
A városnak eddig erre nem volt kapacitása. A 
lakóknak nem csak a hulladék elhelyezéséért, 
hanem a Losoncra való szállításért is fizet-
niük kellett,“ magyarázta a polgármester. 
A polgármester szavai alapján a volt kőbá-
nyában semmilyen veszélyes, sem kommu-
nális hulladék nem kerül elhelyezésre. 
„Senkinek nem kell tőle tartania, ne képzel-
jünk el nagy hulladékhegyeket. Az ártalmat-
lan hulladékkal csupán kitöltjük a kőfejtés ál-

tal létrejött gödröket.“
Az inert hulladék új lerakodóhelye az egyko-
ri Haraszt-hegyi kőbányában alakul ki. A te-
lek 10 ezer négyzetméter területű, s a helyi úr-
béresség tulajdona, amellyel a város szerző-
dést kötött. „A szemétlerakó megnyitásáig a 
város évente annyit fizet az úrbérességnek, a-
mennyi a város által rájuk kivetett adó. Ősz-
től az egy évre megállapított bérleti díj, min-
den tonna lerakott hulladék árának 20 száza-
lékával emelkedik,“magyarázta. A hulladék-

tárolás a lakosok számára fizetett szolgálta-
tás lesz. „Fedeznünk kell az előzetes költsé-
geket, az úrbérességnek fizetett illetéket, az 
üzemeltetés költségeit. Az így megtermelt ha-
szon egy részét a rekultivációs alapba 
tesszük.“ Hozzátette, hogy a hulladék elhe-
lyezéséért a lehető legkisebb összeget szab-
ják majd meg. 

A szemétlerakó tervezett működési ideje kb. 
10–15 év. A polgármester szerint a tárhely 
megtelése után akár duplájára is bővíthető. 
Az inert hulladéklerakót a városi Közhasznú 
Szolgáltatások közelben elhelyezkedő 
gyűjtő-udvarának dolgozói fogják üzemel-
tetni.
A munkálatokba, beleértve a tervdokumen-
tációt, eddig 85 ezer eurót fektetett a város. A 
költségek a telek körbekerítését, a kapusszo-
ba felépítését, a kamerarendszert, a rámpák, 
a mérleg, valamint a villámhárító megvásár-
lását tartalmazzák. „Próbáltuk a lehető leg-
modernebb technológiákat használni. A ka-

merarendszert működtető szoftver felismeri 
a rendszámtáblákat és hozzácsatolja a szám-
lázási adatokhoz. Magas színvonalú lesz a 
működése,“ mondta. Az építkezés már ebben 
a hónapban lezárul, s a lerakóhely idén ősszel 
kezdi meg működését.

Cíferová Iveta (Ford.: dszl)

A szigethalmi delegáció a füleki VMK swing táncestjén (Fotó: Estefán Viktor)

Földeš František és Michal a szigethalmi
vendéglátóikkal (Fotó: Földeš F. gyűjteménye)

Ősztől már üzemel az építési-bontási hulladéklerakó

Fotó: Ing. Nagy PavolFotó: Ing. Nagy Pavol
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Július elsejétől új igazgatója van a Füleki Köz-
hasznú Szolgáltatásoknak (közismertebb nevén 
VPS-nek). Az intézmény eddigi vezetője, Erdős 
Vince mérnök májusban benyújtotta lemondá-
sát, így megüresedett a VPS igazgatói széke. Az 
önkormányzat pályázatot írt ki az igazgatói 
funkció betöltésére, az átmeneti időszakban 
Erdős Vince megbízott igazgatóként vezette az 
intézményt.  Agócs Attila polgármester 
elmondása szerint az önkormányzat a lehető 
legátláthatóbb módon kívánta megoldani az 
igazgatóválasztást, ezért 11 tagú bizottságot állí-
tott fel a pályázatok elbírálására. Öt személy a 
képviselő-testület tagjaiból került kiválasztásra 
a politikai erőviszonyoknak megfelelő arány-
ban: ketten a Híd pártból, egy képviselő az 
MKP-ból, továbbá egy független képviselő és az 
alpolgármester lettek a bizottság tagjai. További 
három tag – a polgármester, a főellenőr és az 
elöljáró – a városvezetést képviselte. A maradék 

három tagot a képviselő-testület mellett működő 
bizottságok delegálták az építési, a régiófej-
lesztési és a városivagyon-kezelő bizottságok 
tagjaiból. Az így felállt bizottság a pályázat ki-
írásánál igyekezett a lehető legszélesebb körű fel-
tételeket szabni, hogy minél többen jelentkez-
hessenek a kiírt posztra. Ennek ellenére a meg-
adott határidőig mindössze ketten nyújtották be 
pályázatukat. Az álláspályázat két részből állt: 
az írásban benyújtott anyagban a pályázó 
felvázolhatta koncepcióját az intézmény mű-
ködtetésével kapcsolatban, a szóbeli meghallga-
táson pedig be is mutathatta azt. A bizottság mint 
javasló, tanácsadó szerv a meghallgatás után az 
igazgatói funkció betöltésére Tóth Tibor mérnö-
köt javasolta a polgármesternek, aki ezt a javas-
latot a június 29-i képviselő-testületi ülésen 
terjesztette a képviselők elé. A testület egy tar-
tózkodással megszavazta a korábbi igazgató le-
mondásának elfogadásáról és az új igazgató ki-

nevezéséről szóló határozati javaslatot, így a 
Közhasznú Szolgáltatások igazgatói kinevezé-
sét Tóth Tibor mérnök vehette át. A városi intéz-
mény új vezetője elmondta, hogy koncepcióját 
két pillérre építette: egyrészt új tevékenységek-
kel szeretné bővíteni a VPS eddigi tevékenységi 
területeit, egyebek mellett építési munkákkal, 
másrészt tervei vannak az intézmény már 
meglévő aktivitásainak hatékonyabbá tételére, 
amelyek elsősorban a szelektált hulladék-
gyűjtést, a helyi közutakat, a növényzet kar-
bantartását, a téli karbantartási munkálatokat, a 
kisállatkert vagy a sportlétesítmények működé-
sét célozzák meg. „Köszönöm a bizalmat, igye-
kezni fogok megfelelni a kihívásnak. Részemről 
a munka intenzitásával, azt hiszem, nem lesz 
gond” – nyilatkozta a VPS új vezetője.

Illés Kósik Andrea
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Esős nappal kezdődött július 7-én Füleken a má-
sodik UDVart fesztivál, de a következő két nap-
ban az időjárás kegyesebb volt a szervezőkhöz, 
így az érdeklődés sem maradt el. A Városi Honis-
mereti Múzeum udvara mintha kifejezetten erre a 
rendezvényre lenne teremtve, nemcsak romos 
épületei, hanem a hangulata miatt is. A raklapok-
nak, fesztiválinstallációknak és a fényfestésnek – 
Jana Bialová falakra vetített festményeinek – kö-
szönhetően az atmoszféra adott volt, a programok 
szintén – a fesztiválozók pedig eljöttek nemcsak 
Fülekről, hanem Losoncról, Rimaszombatból és 
Salgótarjánból is.

Az UDVart politikailag független, kulturális, mű-
vészeti és könnyűzenei fesztivál, melyet a Füleki 
Városi Művelődési Központ szervez a Füleki Vár-
múzeum társrendezésében, valamint önkéntesek 
bevonásával. A VMK hiánypótló rendezvényként 
kezdett 2016-ban az UDVart fesztivál rendezésé-
hez, hiszen a város kulturális életéből hiányzott a 
fiatalok számára is vonzó, kulturálisan igényes, 
művészileg meglepő, hangulatában újszerű ren-
dezvény. Szerencsére sikerült lelkes, fiatal ön-

kéntesekre találni, akiket a VMK bevonhatott a 
szervezésbe.
A tavalyi első próbálkozás után a második, július 
7. és 9. között megrendezett UDVart fesztivál több 
területen is bővült. Nőtt az önkéntesek száma, 
gazdagabb lett a program és egy nappal hosszabb 
lett a fesztivál. Ez meg is hozta az eredményt: a 
tavalyi látogatottságot sikerült megduplázni.
A szervezők folytatják a hagyományt, jövőre is 
megszervezik az UDVart fesztivált. Nem titkolt cél-
juk, hogy az UDVart idővel a dél-szlovákiai régió 

középső részének közkedvelt fesztiválja legyen.
A rendezvény a Szlovák Köztársaság Kormány-
hivatalának anyagi támogatásával valósult meg a 
Kisebbségi Kultúrák 2017 Program keretén be-
lül. Köszönjük partnereinknek az anyagi támoga-
tást vagy bárminemű segítséget, médiapartne-
reinknek a megjelentetést.
Találkozunk jövőre, az UDVart 2018-as feszti-
válján!

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

Az „Emlékeim Zambiáról“ c. kiállítás, amely jú-
lius végén nyitott meg a füleki vár Bebek-
tornyában, Jeřábek Milan állatorvos zambiai em-
lékeit és élményeit közvetíti a látogatóknak. A ki-
állított tárgyakat a többéves ott-tartózkodása a-
latt gyűjtötte össze ebben a számunkra rendkí-
vül egzotikus országban. Dr. Jeřábek Milan 
1932-ben született Prágában. Miután elvégezte 
tanulmányait a Kassai Állatorvosi Főiskolán 
1961-ben, állatorvosként helyezkedett el Szlo-
vákiában. 1967 és 1969 között folytatta poszt-
graduális tanulmányait a Prágai Mezőgazdasági 
Főiskola trópusi és szubtrópusi állatorvosi tan-
székén, ahol egyben angol nyelvet is tanult. 
1977-ben nyitotta meg rendelőjét állami kerüle-
ti állatorvosként a zambiai Kalomóban, majd ké-
sőbb szerződést kötött a chomai ZATCo (Zam-
bia Agricultural and Trading Cooperative) társa-
sággal és a helyi agrárvállalkozók részére dol-
gozott. Csaknem tíz évig tartó zambiai munkás-
ságát pontosan harminc évvel ezelőtt fejezte be, 
amikor visszatért Szlovákiába.
„Már az első pillanattól kezdve, ahogy afrikai 
földre léptem, tudtam, hogy miután hazatérek, 
szeretném majd megosztani tapasztalataimat 

mindazokkal, akik azt igénylik. Ezért is gyűjtöt-
tünk feleségemmel és fiammal, Milannal kezdet-
től fogva mindent, ami ennek az afrikai ország-
nak a megismertetését szolgálná a jövőben. A ki-
állítás nem egy jelenkori országképet vázol fel, 
viszont szeretném, ha elkalauzolná a szemlélőt a 
távoli, fekete, forró és legfőképpen lenyűgöző 
Afrikába”, mondta Jeřábek a vándorkiállítás e-
gyik megnyitóján. A látogatók megismerhetik a 
világ e részének természetét, életvitelét, szépsé-
gét és egyedi varázsát. A gyűjtemény a helyiek 
ízlése és szemlélete szerint díszített, mindenna-
pi használati tárgyakat, hangszereket, szobro-
kat, öltözeteket és fegyvereket vonultat fel, ame-
lyek természetes anyagokból – fából, szárított 
tökből, bőrből, különféle növények szárából –, 
valamint fémekből készültek. Az autentikus tár-
gyakat fényképek is kísérik, melyek bemutatják 
az afrikaiak mindennapi életét és a táj varázsát, 
de betekintést engednek a szerző szakmai tevé-
kenységébe is. A kiállítás november 15-ig te-
kinthető meg. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Pócsa Denisza, FVM

aug. 4-ig  Ingyenes angol nyelvtanfolyam
 Helyszín: Füleki VMK, Szervező: Füleki VMK
 Társszervezők: Learning Enterprises Alapítvány, Diákhálózat

nov. 15-ig „Emlékeim Zambiáról” – kiállítás
 Helyszín: Bebek-torony; Szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Dr. Jeřábek Milan

aug. 11. Az „Áttört bútorok a Palócföld szlovákiai részén“
17:00 című néprajzi kiállítás megnyitója
 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
 Szervező: Füleki Vármúzeum

aug. XXVII. Palóc Napok és Városnapok
11. – 13. Helyszín: Fülek; Szervező: Fülek Város, Füleki VMK
 A részletes program a 8. oldalon található.

sept. 3. II. Füleki Veterántalálkozó
11:00 Helyszín: Szabadság tér; Szervező: Füleki VMK
 Társszervezők: „Kurtányi csapat”, Veterán Klub Losonc és mások

sept. 9. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
18:00 Függöny fel! – A komáromi Jókai Színház előadása
 Helyszín: VMK – színházterem; Szervező: Füleki VMK

sept. IX. Eszterlánc Szlovákiai Magyar Gyermek Néptáncfesztivál
15. – 17. Helyszín: Városi Művelődési Központ, Várudvar
 Szervező: Fond kultúry n. f.; Társszervező: Füleki VMK

sept. 21. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
9:00 Tele-tarsoly – a MeseFigurák színjátszó csoport előadása
10:00 Bajusz – A Zsibongó Kisszínpad előadása
 Helyszín: Füleki VMK – táncterem; Szervező: Füleki VMK

sept. 22. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
10:00 A nagy füzet – Az Apropó Kisszínpad előadása
18:00 Helyszín: Füleki VMK – táncterem; Szervező: Füleki VMK

sept. 22. Író-olvasó találkozó Jana Pronská írónővel
17:00 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

sept. 29. KLUB 2017 – Live Music Night a Florián Kvintett zenekarral
20:00 Helyszín: Füleki VMK – táncterem; Szervező: Füleki VMK

Jelentős kulturális rendezvények 2017 augusztusában és szeptemberében

A „Visegrád korlátok nélkül“ c. nemzetközi pro-
jekt szervezőinek négy éve nagyon megtetszett a 
füleki vár. Rendezvényüket 10 évig Csehország-
ban, Prostějov mellett, a plumlovi kastélyban 
szervezték. Ezt követően a tánc és színházi 
workshop megrendezésére új helyszínt kerestek. 
Városunk és várunk látogatása után egyértelmű-
vé vált számukra, hogy céljaik megvalósítása 
szempontjából tökéletes helyszínre leltek. A 
résztvevők első összpontosítására 2014 nyarán 
került sor, amikor Puskin „Cigányok“ című poé-
májának adaptációját „Kimúlt a ló a kalina alatt“ 
címmel mutatták be a nagyközönségnek. Tavaly, 
augusztus végén egy éves szünet után foly-
tatódott a projekt. Ekkor Janko Kráľ „Zverbo-
vaný“ (Besorozva) című művének adaptációját 
adták elő, amelyben több füleki táncos is szere-
pet kapott, nagyrészt a Jánošík NE tagjai. Idén 

egy megszegett ígéretről, valamint nagyszüleink 
és dédszüleink aggodalmairól szóló történetet 
dolgoztak fel. Ján Botto „Sárga liliom“ c. balla-
dájának népi, s egyben modern színpadi feldol-
gozását láthatták a nézők. A tánc és színházi 
workshop 10. + 3. évfolyama július 10–15. kö-
zött zajlott a füleki várudvarban. A darabot két-
szer tekinthették meg a nézők, mégpedig a pén-
teki főpróbán, valamint szombaton, a darab első, 
s egyben utolsó bemutatóján. Az előkészületek-
ről, valamint az előadásokról számos fotó bizo-
nyítja a rendezvény sikerességét, melyet a nézők 
élőben is követhettek a workshop facebook olda-
lán. Az alkotók már most kiválasztották a követ-
kező évfolyam időpontját és témáját.
A workshop 13 éves működése alatt a szervezők 
egy része kicserélődött, a füleki rendezvény há-
zigazdája azonban kezdetektől a Slnienko PT, 

melynek elnöke Rezková Alena. A kulturális mi-
nisztériumhoz beadott pályázatukat a Művészeti 
Alap támogatta. Társszervezők voltak a Füleki 
Vármúzeum, Fülek Város, a losonci Matica Slo-
venská Háza, a rimaszombati Művészeti Alap-
iskola és más támogatók.
A workshop részeként megrendezésre került a 
„Viseletes Babák“ c. kiállítás is, amely megnyi-
tójára július 14-én került sor, a füleki vár Bebek-
tornyában. A losonci Matica slovenská Háza 
igazgatója, Alena Rezková szavai alapján a ki-
állítás egyedi módon szemlélteti az egyes szlo-
vákiai régiók, tájegységek valamint települések 
szlovák népviseleteinek szépségét és sokszínű-
ségét. A precízen kidolgozott, díszített, autenti-
kus népviseletekbe öltöztetett babákat a Nyitra 
melletti Lukácsból származó Bellovič házaspár 
készítette.

Cíferová Iveta (Ford.: dszl)

Kinyílt a sárga liliom a füleki vár tövébenKinyílt a sárga liliom a füleki vár tövében

Fotó: Estefán Viktor

A szlovákiai magyar kórusmozgalom országos 
rendezvényét 2017. május 26 – 28-án rendezték 
meg Galántán, melynek aktív szereplője volt a 
Pro Kultúra Füleki Férfikar is. A kórus három é-
vente száll ringbe, hogy megmérettesse magát az 
ország legjobb magyar ajkú felnőtt kórusai kö-

zött. Az országos rendezvényen a füleki férfikó-
ruson kívül részt vett a füleki Melódia Női Kar és 
ragyolci Jázmin Női Kórus is.
Férfikarunk számára az egymás után szerzett hét 
aranykoszorús besorolás után a nyolcadik arany 
megszerzése volt a tét. Szerencsére a kórus Fehér 
Miklós személyében rendelkezik egy olyan tudá-
sú karnaggyal, aki áldozatkész munkájával im-
már 25 éve sikerről sikerre viszi a kórust.

Május 26-ával elkezdődött a háromnapos ünnep-
ségsorozat. Az első, esti koncert színhelye a 
Nagyfödémesi Római Katolikus Templom volt, 
ahol színvonalas hangversenyt adtunk a ragyolci 
Jázmin Női Karral. Másnap a kórusok minősítő 
hangversenye várt ránk.

A füleki Pro Kultúra Férfikar délelőtt negyedik-
ként lépett a színpadra. A zeneművek előadása na-
gyon jól sikerült, főként Kodály Zoltán zenemű-
ve ért el osztatlan sikert a kórus előadásában, és a 
délelőtt folyamán az első vastapsot váltotta ki a 
nézőtéren. A kórus szombat este a Nádszegi Ró-
mai Katolikus Templomban adott hangversenyt a 
ragyolci Jázmin Női Kórussal. A versenyben 
résztvevő kórusok teljesítményeinek a kiértéke-

lésére vasárnap került sor. A férfikórus a kedvező 
pozitív értékelés mellett építő jellegű kritikát is 
kapott. Figyelmeztettek a fiziológiai változások-
ra, melyek az évek során a kórusban végbe 
mennek. Mi is nagyon jól tudjuk: öregszik a kó-
rus, és a jövőt illetően komolyan kell foglalkoz-
nia a fiatalítással. A zsűri ugyanakkor pozitívan ér-
tékelte a karnagy munkáját és a kórusművek ki-
választását. Délután került sor a galántai parkban 
Kodály Zoltán, világhírű zeneszerző emlékmű-
vének a megkoszorúzására, majd következett a 
gálahangverseny, amelyen kórusunk nagy tapsot 
aratva adta elő Kodály Zoltán szerzeményét. Köz-
vetlenül a gálahangverseny után adták át a díja-
kat. Nagy kő esett le a szívünkről, mert nyolcad-
szor is megszereztük az aranyfokozatot. 
Köszönjük Fülek Város Önkormányzatának és a 
Városi Művelődési Központnak, hogy minden se-
gítséget megadott a kórusnak a versenyre való 
nyugodt felkészüléshez. Köszönetünket fejezzük 
ki a füleki Csemadoknak, hogy szükség szerint i-
génybe vehettük a Magyar Közösségi Házat az e-
gész napos összpontosításainkra.
A XVII. Kodály Napokon nyújtott teljesítményé-
vel a kórus ismét bizonyította, hogy méltó helye 
van a szlovákiai magyar kórusmozgalomban és 
meghatározó képviselője Fülek város aktív kul-
túréletének.

Jakab József, a kórus alelnöke

A Pro Kultúra a XVII. Kodály NapokonA Pro Kultúra a XVII. Kodály Napokon

A füleki római katolikus templom és kolostor 
nemcsak a legfontosabb, hanem a város legré-
gebbi kulturális és történelmi épületei közé tar-
tozik. A hívők, valamint a turisták már pár éve fi-
gyelemmel kísérhetik, hogy a templomban min-
dig történik valami. Itt nem csupán a misékre és a 
szertartásokra gondolunk. A javításokat, vala-
mint felújításokat Stanislav atya vezetése alatt 
már a kolostor előző vezetése megkezdte. Jelen-
leg a rekonstrukció harmadik szakasza van fo-
lyamatban. Az elmúlt években a templom szen-
télyét és karzatát újították fel. Pillanatnyilag a 
templomhajó boltozatának festményei egy ré-
szén (presbitérium és oratórium) munkálkod-
nak. A felújításokért a jelenlegi gvárdián, Jakub 
atya felel. Amennyiben az anyagi eszközökből 
és szakemberekből nem lesz hiány, a templom-
hajó felújítása még három évet vesz igénybe. Ja-
kub atya szavai alapján, a restaurálás nagyon 
költséges, s mivel a templom teljes lezárása lehe-
tetlen, ezért a munkálatok szakaszosan folynak. 
A költségeket illetően biztos sokan kíváncsiak, 
milyen forrásokból biztosítják a viszonylag je-
lentős összeget a felújítási munkálatokra. A kó-
rus, valamint a templomhajó renoválása eddig 

több mint 70 ezer eurót vett igénybe. Az összeg 
nagy részét pályázati pénzek, valamint a hívők a-
dományai alkotják, melyeket különféle vallási 
szertartások (keresztelők, esküvők és temeté-
sek), illetve a misék utáni gyűjtések alkalmával 
szereznek be. Az idén beadott határon átnyúló pá-
lyázat elbírálására, melyet a magyarországi fe-
rencesekkel közösen nyújtottak be, még várnak. 
Sokat segített Fülek Város adománya is, amely 
10 ezer eurót tett ki. A most folyamatban lévő fel-
újítási szakasz költségei elérhetik akár a 100 ezer 
eurót is. Agócs Attila, a város polgármestere sza-
vai alapján, a ferenceseknek adományozott ösz-
szeg a második legnagyobb, amellyel egy helyi 
szervezetet, illetve egyesületet támogattak. Mi-
vel a városban igen magas a katolikus hívők szá-
ma, emellett a városi képviselők nagyra értéke-
lik a ferencesek igyekezetét a történelmi műem-
lékünk megóvása érdekében, mindnyájan egyet-
értettek abban, hogy a város támogatása célszerű 
és szükséges.  Az eddigi eredmények vitathatat-
lanok, ezért a jövőben is mérlegelni fogják a le-
hetséges támogatást. A szakmai munkát a Lo-
sonc melletti Videfalvából származó restaurátor, 
Janšto Miroslav végzi, aki rövid szünetekkel 

már 3 éve ingázik a két település között. A mun-
kálatokat kollégáival magasan felépített állások-
ról végzik. A boltozat bizonyos részeken eléri a 
több mint 15 méteres magasságot. A templom na-
pi zavartalan működése mellett a felújításokat ér-
telemszerűen kénytelenek több évre elosztani. 
Ádám Gyula rozsnyói festőművész falfestmé-
nyei, melyeket kb. 150 évvel ezelőtt készített, dí-
szítik a templom majdnem minden falát. Az 
adott felületeket a portól és a piszoktól finoman 
megtisztítják, s ezután következhet a festmé-
nyek renoválása. Jakub atya szavai alapján ren-
geteg még a munka. A következő években a bol-
tozat második felének felújítása van tervben, de 
tervezik az oltárok renoválását, a padló megjaví-
tását, illetve a padok cseréjét is. Minden az anya-
gi eszközök biztosításától függ. A napokban ke-
rül sor a toronyóra új számlapjainak elhelyezésé-
re, s magának az órának a beüzemelésére is. A zo-
máncozott számlapok alatt elhelyezett, fából ké-
szült alapok már a kolostorban vannak, s lapunk 
megjelenésekor valószínűleg már a számlapok is 
készen állnak. Ezt követi munkaigényes üzembe 
helyezésük, miután a fülekiek a toronyórára 
tekintve ismét megtudják a pontos időt.

Cíferová Iveta (Ford.: dszl)
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Július elsejétől új igazgatója van a Füleki Köz-
hasznú Szolgáltatásoknak (közismertebb nevén 
VPS-nek). Az intézmény eddigi vezetője, Erdős 
Vince mérnök májusban benyújtotta lemondá-
sát, így megüresedett a VPS igazgatói széke. Az 
önkormányzat pályázatot írt ki az igazgatói 
funkció betöltésére, az átmeneti időszakban 
Erdős Vince megbízott igazgatóként vezette az 
intézményt.  Agócs Attila polgármester 
elmondása szerint az önkormányzat a lehető 
legátláthatóbb módon kívánta megoldani az 
igazgatóválasztást, ezért 11 tagú bizottságot állí-
tott fel a pályázatok elbírálására. Öt személy a 
képviselő-testület tagjaiból került kiválasztásra 
a politikai erőviszonyoknak megfelelő arány-
ban: ketten a Híd pártból, egy képviselő az 
MKP-ból, továbbá egy független képviselő és az 
alpolgármester lettek a bizottság tagjai. További 
három tag – a polgármester, a főellenőr és az 
elöljáró – a városvezetést képviselte. A maradék 

három tagot a képviselő-testület mellett működő 
bizottságok delegálták az építési, a régiófej-
lesztési és a városivagyon-kezelő bizottságok 
tagjaiból. Az így felállt bizottság a pályázat ki-
írásánál igyekezett a lehető legszélesebb körű fel-
tételeket szabni, hogy minél többen jelentkez-
hessenek a kiírt posztra. Ennek ellenére a meg-
adott határidőig mindössze ketten nyújtották be 
pályázatukat. Az álláspályázat két részből állt: 
az írásban benyújtott anyagban a pályázó 
felvázolhatta koncepcióját az intézmény mű-
ködtetésével kapcsolatban, a szóbeli meghallga-
táson pedig be is mutathatta azt. A bizottság mint 
javasló, tanácsadó szerv a meghallgatás után az 
igazgatói funkció betöltésére Tóth Tibor mérnö-
köt javasolta a polgármesternek, aki ezt a javas-
latot a június 29-i képviselő-testületi ülésen 
terjesztette a képviselők elé. A testület egy tar-
tózkodással megszavazta a korábbi igazgató le-
mondásának elfogadásáról és az új igazgató ki-

nevezéséről szóló határozati javaslatot, így a 
Közhasznú Szolgáltatások igazgatói kinevezé-
sét Tóth Tibor mérnök vehette át. A városi intéz-
mény új vezetője elmondta, hogy koncepcióját 
két pillérre építette: egyrészt új tevékenységek-
kel szeretné bővíteni a VPS eddigi tevékenységi 
területeit, egyebek mellett építési munkákkal, 
másrészt tervei vannak az intézmény már 
meglévő aktivitásainak hatékonyabbá tételére, 
amelyek elsősorban a szelektált hulladék-
gyűjtést, a helyi közutakat, a növényzet kar-
bantartását, a téli karbantartási munkálatokat, a 
kisállatkert vagy a sportlétesítmények működé-
sét célozzák meg. „Köszönöm a bizalmat, igye-
kezni fogok megfelelni a kihívásnak. Részemről 
a munka intenzitásával, azt hiszem, nem lesz 
gond” – nyilatkozta a VPS új vezetője.

Illés Kósik Andrea
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Esős nappal kezdődött július 7-én Füleken a má-
sodik UDVart fesztivál, de a következő két nap-
ban az időjárás kegyesebb volt a szervezőkhöz, 
így az érdeklődés sem maradt el. A Városi Honis-
mereti Múzeum udvara mintha kifejezetten erre a 
rendezvényre lenne teremtve, nemcsak romos 
épületei, hanem a hangulata miatt is. A raklapok-
nak, fesztiválinstallációknak és a fényfestésnek – 
Jana Bialová falakra vetített festményeinek – kö-
szönhetően az atmoszféra adott volt, a programok 
szintén – a fesztiválozók pedig eljöttek nemcsak 
Fülekről, hanem Losoncról, Rimaszombatból és 
Salgótarjánból is.

Az UDVart politikailag független, kulturális, mű-
vészeti és könnyűzenei fesztivál, melyet a Füleki 
Városi Művelődési Központ szervez a Füleki Vár-
múzeum társrendezésében, valamint önkéntesek 
bevonásával. A VMK hiánypótló rendezvényként 
kezdett 2016-ban az UDVart fesztivál rendezésé-
hez, hiszen a város kulturális életéből hiányzott a 
fiatalok számára is vonzó, kulturálisan igényes, 
művészileg meglepő, hangulatában újszerű ren-
dezvény. Szerencsére sikerült lelkes, fiatal ön-

kéntesekre találni, akiket a VMK bevonhatott a 
szervezésbe.
A tavalyi első próbálkozás után a második, július 
7. és 9. között megrendezett UDVart fesztivál több 
területen is bővült. Nőtt az önkéntesek száma, 
gazdagabb lett a program és egy nappal hosszabb 
lett a fesztivál. Ez meg is hozta az eredményt: a 
tavalyi látogatottságot sikerült megduplázni.
A szervezők folytatják a hagyományt, jövőre is 
megszervezik az UDVart fesztivált. Nem titkolt cél-
juk, hogy az UDVart idővel a dél-szlovákiai régió 

középső részének közkedvelt fesztiválja legyen.
A rendezvény a Szlovák Köztársaság Kormány-
hivatalának anyagi támogatásával valósult meg a 
Kisebbségi Kultúrák 2017 Program keretén be-
lül. Köszönjük partnereinknek az anyagi támoga-
tást vagy bárminemű segítséget, médiapartne-
reinknek a megjelentetést.
Találkozunk jövőre, az UDVart 2018-as feszti-
válján!

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

Az „Emlékeim Zambiáról“ c. kiállítás, amely jú-
lius végén nyitott meg a füleki vár Bebek-
tornyában, Jeřábek Milan állatorvos zambiai em-
lékeit és élményeit közvetíti a látogatóknak. A ki-
állított tárgyakat a többéves ott-tartózkodása a-
latt gyűjtötte össze ebben a számunkra rendkí-
vül egzotikus országban. Dr. Jeřábek Milan 
1932-ben született Prágában. Miután elvégezte 
tanulmányait a Kassai Állatorvosi Főiskolán 
1961-ben, állatorvosként helyezkedett el Szlo-
vákiában. 1967 és 1969 között folytatta poszt-
graduális tanulmányait a Prágai Mezőgazdasági 
Főiskola trópusi és szubtrópusi állatorvosi tan-
székén, ahol egyben angol nyelvet is tanult. 
1977-ben nyitotta meg rendelőjét állami kerüle-
ti állatorvosként a zambiai Kalomóban, majd ké-
sőbb szerződést kötött a chomai ZATCo (Zam-
bia Agricultural and Trading Cooperative) társa-
sággal és a helyi agrárvállalkozók részére dol-
gozott. Csaknem tíz évig tartó zambiai munkás-
ságát pontosan harminc évvel ezelőtt fejezte be, 
amikor visszatért Szlovákiába.
„Már az első pillanattól kezdve, ahogy afrikai 
földre léptem, tudtam, hogy miután hazatérek, 
szeretném majd megosztani tapasztalataimat 

mindazokkal, akik azt igénylik. Ezért is gyűjtöt-
tünk feleségemmel és fiammal, Milannal kezdet-
től fogva mindent, ami ennek az afrikai ország-
nak a megismertetését szolgálná a jövőben. A ki-
állítás nem egy jelenkori országképet vázol fel, 
viszont szeretném, ha elkalauzolná a szemlélőt a 
távoli, fekete, forró és legfőképpen lenyűgöző 
Afrikába”, mondta Jeřábek a vándorkiállítás e-
gyik megnyitóján. A látogatók megismerhetik a 
világ e részének természetét, életvitelét, szépsé-
gét és egyedi varázsát. A gyűjtemény a helyiek 
ízlése és szemlélete szerint díszített, mindenna-
pi használati tárgyakat, hangszereket, szobro-
kat, öltözeteket és fegyvereket vonultat fel, ame-
lyek természetes anyagokból – fából, szárított 
tökből, bőrből, különféle növények szárából –, 
valamint fémekből készültek. Az autentikus tár-
gyakat fényképek is kísérik, melyek bemutatják 
az afrikaiak mindennapi életét és a táj varázsát, 
de betekintést engednek a szerző szakmai tevé-
kenységébe is. A kiállítás november 15-ig te-
kinthető meg. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Pócsa Denisza, FVM

aug. 4-ig  Ingyenes angol nyelvtanfolyam
 Helyszín: Füleki VMK, Szervező: Füleki VMK
 Társszervezők: Learning Enterprises Alapítvány, Diákhálózat

nov. 15-ig „Emlékeim Zambiáról” – kiállítás
 Helyszín: Bebek-torony; Szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Dr. Jeřábek Milan

aug. 11. Az „Áttört bútorok a Palócföld szlovákiai részén“
17:00 című néprajzi kiállítás megnyitója
 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
 Szervező: Füleki Vármúzeum

aug. XXVII. Palóc Napok és Városnapok
11. – 13. Helyszín: Fülek; Szervező: Fülek Város, Füleki VMK
 A részletes program a 8. oldalon található.

sept. 3. II. Füleki Veterántalálkozó
11:00 Helyszín: Szabadság tér; Szervező: Füleki VMK
 Társszervezők: „Kurtányi csapat”, Veterán Klub Losonc és mások

sept. 9. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
18:00 Függöny fel! – A komáromi Jókai Színház előadása
 Helyszín: VMK – színházterem; Szervező: Füleki VMK

sept. IX. Eszterlánc Szlovákiai Magyar Gyermek Néptáncfesztivál
15. – 17. Helyszín: Városi Művelődési Központ, Várudvar
 Szervező: Fond kultúry n. f.; Társszervező: Füleki VMK

sept. 21. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
9:00 Tele-tarsoly – a MeseFigurák színjátszó csoport előadása
10:00 Bajusz – A Zsibongó Kisszínpad előadása
 Helyszín: Füleki VMK – táncterem; Szervező: Füleki VMK

sept. 22. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
10:00 A nagy füzet – Az Apropó Kisszínpad előadása
18:00 Helyszín: Füleki VMK – táncterem; Szervező: Füleki VMK

sept. 22. Író-olvasó találkozó Jana Pronská írónővel
17:00 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

sept. 29. KLUB 2017 – Live Music Night a Florián Kvintett zenekarral
20:00 Helyszín: Füleki VMK – táncterem; Szervező: Füleki VMK

Jelentős kulturális rendezvények 2017 augusztusában és szeptemberében

A „Visegrád korlátok nélkül“ c. nemzetközi pro-
jekt szervezőinek négy éve nagyon megtetszett a 
füleki vár. Rendezvényüket 10 évig Csehország-
ban, Prostějov mellett, a plumlovi kastélyban 
szervezték. Ezt követően a tánc és színházi 
workshop megrendezésére új helyszínt kerestek. 
Városunk és várunk látogatása után egyértelmű-
vé vált számukra, hogy céljaik megvalósítása 
szempontjából tökéletes helyszínre leltek. A 
résztvevők első összpontosítására 2014 nyarán 
került sor, amikor Puskin „Cigányok“ című poé-
májának adaptációját „Kimúlt a ló a kalina alatt“ 
címmel mutatták be a nagyközönségnek. Tavaly, 
augusztus végén egy éves szünet után foly-
tatódott a projekt. Ekkor Janko Kráľ „Zverbo-
vaný“ (Besorozva) című művének adaptációját 
adták elő, amelyben több füleki táncos is szere-
pet kapott, nagyrészt a Jánošík NE tagjai. Idén 

egy megszegett ígéretről, valamint nagyszüleink 
és dédszüleink aggodalmairól szóló történetet 
dolgoztak fel. Ján Botto „Sárga liliom“ c. balla-
dájának népi, s egyben modern színpadi feldol-
gozását láthatták a nézők. A tánc és színházi 
workshop 10. + 3. évfolyama július 10–15. kö-
zött zajlott a füleki várudvarban. A darabot két-
szer tekinthették meg a nézők, mégpedig a pén-
teki főpróbán, valamint szombaton, a darab első, 
s egyben utolsó bemutatóján. Az előkészületek-
ről, valamint az előadásokról számos fotó bizo-
nyítja a rendezvény sikerességét, melyet a nézők 
élőben is követhettek a workshop facebook olda-
lán. Az alkotók már most kiválasztották a követ-
kező évfolyam időpontját és témáját.
A workshop 13 éves működése alatt a szervezők 
egy része kicserélődött, a füleki rendezvény há-
zigazdája azonban kezdetektől a Slnienko PT, 

melynek elnöke Rezková Alena. A kulturális mi-
nisztériumhoz beadott pályázatukat a Művészeti 
Alap támogatta. Társszervezők voltak a Füleki 
Vármúzeum, Fülek Város, a losonci Matica Slo-
venská Háza, a rimaszombati Művészeti Alap-
iskola és más támogatók.
A workshop részeként megrendezésre került a 
„Viseletes Babák“ c. kiállítás is, amely megnyi-
tójára július 14-én került sor, a füleki vár Bebek-
tornyában. A losonci Matica slovenská Háza 
igazgatója, Alena Rezková szavai alapján a ki-
állítás egyedi módon szemlélteti az egyes szlo-
vákiai régiók, tájegységek valamint települések 
szlovák népviseleteinek szépségét és sokszínű-
ségét. A precízen kidolgozott, díszített, autenti-
kus népviseletekbe öltöztetett babákat a Nyitra 
melletti Lukácsból származó Bellovič házaspár 
készítette.

Cíferová Iveta (Ford.: dszl)
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Fotó: Estefán Viktor

A szlovákiai magyar kórusmozgalom országos 
rendezvényét 2017. május 26 – 28-án rendezték 
meg Galántán, melynek aktív szereplője volt a 
Pro Kultúra Füleki Férfikar is. A kórus három é-
vente száll ringbe, hogy megmérettesse magát az 
ország legjobb magyar ajkú felnőtt kórusai kö-

zött. Az országos rendezvényen a füleki férfikó-
ruson kívül részt vett a füleki Melódia Női Kar és 
ragyolci Jázmin Női Kórus is.
Férfikarunk számára az egymás után szerzett hét 
aranykoszorús besorolás után a nyolcadik arany 
megszerzése volt a tét. Szerencsére a kórus Fehér 
Miklós személyében rendelkezik egy olyan tudá-
sú karnaggyal, aki áldozatkész munkájával im-
már 25 éve sikerről sikerre viszi a kórust.

Május 26-ával elkezdődött a háromnapos ünnep-
ségsorozat. Az első, esti koncert színhelye a 
Nagyfödémesi Római Katolikus Templom volt, 
ahol színvonalas hangversenyt adtunk a ragyolci 
Jázmin Női Karral. Másnap a kórusok minősítő 
hangversenye várt ránk.

A füleki Pro Kultúra Férfikar délelőtt negyedik-
ként lépett a színpadra. A zeneművek előadása na-
gyon jól sikerült, főként Kodály Zoltán zenemű-
ve ért el osztatlan sikert a kórus előadásában, és a 
délelőtt folyamán az első vastapsot váltotta ki a 
nézőtéren. A kórus szombat este a Nádszegi Ró-
mai Katolikus Templomban adott hangversenyt a 
ragyolci Jázmin Női Kórussal. A versenyben 
résztvevő kórusok teljesítményeinek a kiértéke-

lésére vasárnap került sor. A férfikórus a kedvező 
pozitív értékelés mellett építő jellegű kritikát is 
kapott. Figyelmeztettek a fiziológiai változások-
ra, melyek az évek során a kórusban végbe 
mennek. Mi is nagyon jól tudjuk: öregszik a kó-
rus, és a jövőt illetően komolyan kell foglalkoz-
nia a fiatalítással. A zsűri ugyanakkor pozitívan ér-
tékelte a karnagy munkáját és a kórusművek ki-
választását. Délután került sor a galántai parkban 
Kodály Zoltán, világhírű zeneszerző emlékmű-
vének a megkoszorúzására, majd következett a 
gálahangverseny, amelyen kórusunk nagy tapsot 
aratva adta elő Kodály Zoltán szerzeményét. Köz-
vetlenül a gálahangverseny után adták át a díja-
kat. Nagy kő esett le a szívünkről, mert nyolcad-
szor is megszereztük az aranyfokozatot. 
Köszönjük Fülek Város Önkormányzatának és a 
Városi Művelődési Központnak, hogy minden se-
gítséget megadott a kórusnak a versenyre való 
nyugodt felkészüléshez. Köszönetünket fejezzük 
ki a füleki Csemadoknak, hogy szükség szerint i-
génybe vehettük a Magyar Közösségi Házat az e-
gész napos összpontosításainkra.
A XVII. Kodály Napokon nyújtott teljesítményé-
vel a kórus ismét bizonyította, hogy méltó helye 
van a szlovákiai magyar kórusmozgalomban és 
meghatározó képviselője Fülek város aktív kul-
túréletének.

Jakab József, a kórus alelnöke

A Pro Kultúra a XVII. Kodály NapokonA Pro Kultúra a XVII. Kodály Napokon

A füleki római katolikus templom és kolostor 
nemcsak a legfontosabb, hanem a város legré-
gebbi kulturális és történelmi épületei közé tar-
tozik. A hívők, valamint a turisták már pár éve fi-
gyelemmel kísérhetik, hogy a templomban min-
dig történik valami. Itt nem csupán a misékre és a 
szertartásokra gondolunk. A javításokat, vala-
mint felújításokat Stanislav atya vezetése alatt 
már a kolostor előző vezetése megkezdte. Jelen-
leg a rekonstrukció harmadik szakasza van fo-
lyamatban. Az elmúlt években a templom szen-
télyét és karzatát újították fel. Pillanatnyilag a 
templomhajó boltozatának festményei egy ré-
szén (presbitérium és oratórium) munkálkod-
nak. A felújításokért a jelenlegi gvárdián, Jakub 
atya felel. Amennyiben az anyagi eszközökből 
és szakemberekből nem lesz hiány, a templom-
hajó felújítása még három évet vesz igénybe. Ja-
kub atya szavai alapján, a restaurálás nagyon 
költséges, s mivel a templom teljes lezárása lehe-
tetlen, ezért a munkálatok szakaszosan folynak. 
A költségeket illetően biztos sokan kíváncsiak, 
milyen forrásokból biztosítják a viszonylag je-
lentős összeget a felújítási munkálatokra. A kó-
rus, valamint a templomhajó renoválása eddig 

több mint 70 ezer eurót vett igénybe. Az összeg 
nagy részét pályázati pénzek, valamint a hívők a-
dományai alkotják, melyeket különféle vallási 
szertartások (keresztelők, esküvők és temeté-
sek), illetve a misék utáni gyűjtések alkalmával 
szereznek be. Az idén beadott határon átnyúló pá-
lyázat elbírálására, melyet a magyarországi fe-
rencesekkel közösen nyújtottak be, még várnak. 
Sokat segített Fülek Város adománya is, amely 
10 ezer eurót tett ki. A most folyamatban lévő fel-
újítási szakasz költségei elérhetik akár a 100 ezer 
eurót is. Agócs Attila, a város polgármestere sza-
vai alapján, a ferenceseknek adományozott ösz-
szeg a második legnagyobb, amellyel egy helyi 
szervezetet, illetve egyesületet támogattak. Mi-
vel a városban igen magas a katolikus hívők szá-
ma, emellett a városi képviselők nagyra értéke-
lik a ferencesek igyekezetét a történelmi műem-
lékünk megóvása érdekében, mindnyájan egyet-
értettek abban, hogy a város támogatása célszerű 
és szükséges.  Az eddigi eredmények vitathatat-
lanok, ezért a jövőben is mérlegelni fogják a le-
hetséges támogatást. A szakmai munkát a Lo-
sonc melletti Videfalvából származó restaurátor, 
Janšto Miroslav végzi, aki rövid szünetekkel 

már 3 éve ingázik a két település között. A mun-
kálatokat kollégáival magasan felépített állások-
ról végzik. A boltozat bizonyos részeken eléri a 
több mint 15 méteres magasságot. A templom na-
pi zavartalan működése mellett a felújításokat ér-
telemszerűen kénytelenek több évre elosztani. 
Ádám Gyula rozsnyói festőművész falfestmé-
nyei, melyeket kb. 150 évvel ezelőtt készített, dí-
szítik a templom majdnem minden falát. Az 
adott felületeket a portól és a piszoktól finoman 
megtisztítják, s ezután következhet a festmé-
nyek renoválása. Jakub atya szavai alapján ren-
geteg még a munka. A következő években a bol-
tozat második felének felújítása van tervben, de 
tervezik az oltárok renoválását, a padló megjaví-
tását, illetve a padok cseréjét is. Minden az anya-
gi eszközök biztosításától függ. A napokban ke-
rül sor a toronyóra új számlapjainak elhelyezésé-
re, s magának az órának a beüzemelésére is. A zo-
máncozott számlapok alatt elhelyezett, fából ké-
szült alapok már a kolostorban vannak, s lapunk 
megjelenésekor valószínűleg már a számlapok is 
készen állnak. Ezt követi munkaigényes üzembe 
helyezésük, miután a fülekiek a toronyórára 
tekintve ismét megtudják a pontos időt.

Cíferová Iveta (Ford.: dszl)



25Kultúra 7KultúraFÜLEKI HÍRLAP2226 FÜLEKI HÍRLAPSport

A június 24-i szombat igazán mozgalmasan telt Füleken, kellemes hangulat 
uralkodott az FTC sportpálya csaknem minden szegletében. A Városi Sport-
nap 3. évfolyama zajlott itt, bár maga a rendezvény szűkebb keretekben már 
több mint két évtizedes múlttal rendelkezik. Idén számos teke- és lab-
darúgótornára került sor, továbbá atlétikai verseny várta az alapiskolás diá-
kokat, mi több a rendezvényt a Štúr Utcai Óvoda kis mazsorettjei nyitották 
meg. Ezáltal egészséges mozgásba lendült a sportolók szinte minden kor-
osztálya a helyszínen. A nap folyamán mintegy 200 aktív résztvevő gyűlt 
össze, így a szervezőkkel és a nézőtérben ülőkkel egybevéve több mint 350 
helybéli és ideérkező élte meg együtt a sport örömét. A Polgármester 
vándorserlegéért zajló kispályás labdarúgótorna a felnőtt, nem bejegyzett 
játékosok, illetve a 35 évesnél idősebbek részére volt meghirdetve. A tornán 
7 csapat vett részt, az FTC „öregfiúk” és az FTC edzőcsapata mellett losonci, 

ajnácskői, feledi, fülekpüspöki és salgótarjáni sportalakulatok is bekapcso-
lódtak a versenybe. A vándorserleget a losonci LAFC Lučenec „öregfiú” csa-
pata nyerte el, megelőzve az FTC edzőcsapatát és az ajnácskői játékosokat. 
A második kispályás futballmérkőzést, amely szintén a Polgármester ván-
dorserlegéért zajlott, ebben az évben az általános iskolák alsó tagozatos ta-
nulói számára rendezték, azzal a céllal, hogy a fiatalabb labdarúgó-rajongók 
is lehetőséget kapjanak. Mind a négy „elemi” képviseltette magát, amelyek a 
következő sorrendben végeztek: 1. helyezés – Iskola Utcai Alapiskola, 2. he-

lyezés – II. Koháry I. Alapiskola, 3. helyezés – Papréti SzTNy Alapiskola, 4. 
helyezés – Mocsáry L. Alapiskola.
A sportnap újdonságát – az atlétikai négytusát – a szervezők az alapiskolák 
felső tagozatú vegyes csapatainak szánták. Két lány és két fiú négy sportág-
ban mérte össze erejét: 60 m-es sprint, súlylökés, távolugrás és a 4x100 m 
váltófutás. A teljesítményeket összegző eredményhirdető lap szerint a füleki 
általános iskolák első atlétikai versenyének nyertese a II. Koháry I. Alap-
iskola lett, amelyet az Iskola Utcai Alapiskola, valamint a Mocsáry L. Alap-
iskola követett. 
A következő, felnőtteknek szóló versenyszám a tekepályán zajlott. Az FTC 
elnökének kupájáért párban és egyénileg is versenyeztek, és ez alkalommal 
is 20 csapat nevezett be. Közülük a legjobban az „A” – a füleki rendőrök 
csapata teljesített, amelyet az SOU 1 és a Loko füleki csapatok követtek. Az 
egyéni versenyben a legtöbb bábut Mojzeš Ondrej (SOU 1) döntötte le, a 
dobogó második és harmadik  fokát pedig Tóth Zoltán (MsP A) és Estergomi 
Július (Loko) foglalta el. A kedvező időjárás, az oklevelek, az érmek, a 
sportnap élménydús hangulata és remélhetőleg az egyéni elégedettség is a 
teljesítményeket illetően emlékezetessé teszi majd ezt az évadot. Elégedet-
tek lehettek nemcsak a szervezők – tehát a sport, ifjúsági és oktatási 
bizottság tagjai az FTC PT-al egyetemben, de a város polgármestere sem 
titkolta jó érzését a rendezvény iránt. A nagyszabású nap rövid összegzését 
az Ő szavaival zárjuk: „Nagy örömmel tölt el, hogy ez a kezdeményezés a 
generációk egyre szélesebb köreit szólítja meg. Ma is a helyi óvodák apró 
mazsorettjei léptek fel, és a korcsoportokat valahol az öregfiúknál zárjuk. 
Nagyon fontos, hogy a sportot ne csak félbajnoki vagy élsport szinten művel-
jék, de szélesebb tömegeket is be kell hogy vonzzon. Láthatjuk itt ma az 
iskoláinkat, és hálás vagyok azért is, hogy az alapiskolák pedagógusai fel-
készítik diákjaikat akár a futballra, akár erre az újonnan beiktatott verseny-
sportra – az atlétikai négytusára. Egyúttal szerettük volna kipróbálni a 
felújított futópályát és a távolugrásnál alkalmazott leérkezőhelyet is, mert 
mindez hozzájárul az egészségesebb generációk felneveléséhez. A szer-
vezőknek megköszönöm a sportnap színvonalas előkészítését, a résztvevők-
nek az igyekezetet és a teljesítményeket, a nézőknek pedig a versenyzők 
biztatását, illetve a rendezvényünkön való részvételt.”

Ciferová Iveta (Ford.: dp)

Idényzáró után, idénynyitó előttIdényzáró után, idénynyitó előtt
A füleki FTC labdarúgó szakosztálya a 
2016/2017-es idényben a Szlovák Labdarúgó 
Szövetség illetékes közép-szlovákiai, valamint 
losonci területi szerve által irányított bajnoksá-
gokban vett részt.
Legifjabb reménységeink bajnoksága még nem 
versenyszerűen zajlik. A mérkőzéseknek moti-
vációs jellege van, nem vezetnek hivatalos táblá-
zatot, az eredmény és a helyezés az ő esetükben 

még másodlagos. Ezek az előkészítő és az U12-
es korosztály bajnokságai.
Az U15-ös korosztály bajnoksága már hivatalos, 
versenyszerűen zajlik, melyben az FTC csapata 
már hosszabb ideje a II. liga déli csoportjában 
szerepel. A mostani idényben csapatunk a táblá-
zat előkelő 5. helyén végzett. A lejátszott 26 
mérkőzésből 16-ot megnyert, négy végződött 
döntetlennel, míg 6-szor vesztesen hagyta el a 
pályát. 52 megszerzett ponttal és 99:34-es gól-
aránnyal zárta az idényt.
Serdülőcsapatunk, az U18-as korosztály, a III. li-
ga déli csoportjában versenyzett. Csapatunk a he-
tedik helyen végzett, 24 mérkőzésen tíz győzel-
met aratott, ugyanilyen a vereségek száma, míg 
4 mérkőzésen döntetlent ért el. Megszerzett 
pontjainak száma 34.
A legnagyobb érdeklődés felnőtt csapatunk sze-
replését kísérte, amely a közép-szlovákiai III. fo-
ciligában újoncként szerepelt. Az őszi idény nem 
igazán felelt meg a várakozásnak, így a tavasz i-

gencsak nehéznek ígérkezett. A kitűzött cél a III. li-
gában való bennmaradás volt, melyet végül si-
került elérnünk. Csapatunk a bennmaradást jelen-
tő 11. helyen végzett. A 28 lejátszott mérkőzésé-
ből 9 győztes, 5 döntetlen és 14 vesztes, valamint 
32 megszerzett pontot könyvelhetünk el. 
Az idény zárásaként szeretnék köszönetet mon-
dani valamennyi tisztségviselőnek, edzőnek, 
minden játékosnak, akik példásan képviselték vá-
rosunkat. Köszönet illeti lelkes szurkolóinkat, a-
kik jóban, rosszban kitartottak a csapat mellett. 
Köszönetet szeretnék mondani valamennyi tá-
mogatónknak az anyagi és erkölcsi támogatá-
sért. Külön köszönet illeti a városvezetést, amely 
jelentősen hozzájárult a szakosztály zökkenő-
mentes működéséhez.
A rövid pihenő után megkezdődik a felkészülés, 
valamint a keret megerősítése az új 2017/2018-
as idényre. A bajnokság július 30-án indul, a nyi-
tómérkőzésen csapatunk az Újbánya (Nová Ba-
ňa) együttesét fogadja.

Mindent bele! Hajrá Fülek!

Visnyai Attila, az FTC elnöke (Ford.: dszl)A lelkes utánpótlás (Fotó: Mede Alexander)

A Polgármester vándorserlegéért zajló kispályás labdarúgótorna 
alapiskolás résztvevői (Fotó: Ivan Bábela)

Palóc áttört bútorok kiállítása
Egyedi kiállítással készül a Füleki Vármúzeum 
a Palóc Napok és Füleki Városnapok alkalmá-
ból. A szlovákiai magyarság egyik jellegzetes, 
mégis alig ismert, regionális specifikuma az É-
szak-Nógrádban és Délnyugat-Gömörben el-
terjedt palóc áttört bútor. Az „Áttört bútorok a 
Palócföld szlovákiai részén“ című tárlat célja, 
hogy a látogatókkal megismertesse a vidékre 
jellemző tárgyi kultúra sokszínűségét. Míg a 
magyar nyelvterület egyéb tájain áttört faragás-
sal általában közvetlenül a bútorfelületet díszí-
tették, addig a palócoknál az áttörés külön desz-
kalapra került, azt építették be a bútorba. A kiál-
lított bútorok nagy részét címerekkel, huszá-
rokkal, a pásztor és az erdőkerülői élet jelenete-

ivel díszített faragott lócák alkotják. A tárlaton, 
melynek kurátora Dr. Agócs Attila, megtekint-
hetőek lesznek a Füleki Vármúzeum saját gyűj-
teményi tárgyai mellett a rimaszombati Gömör-
Kishonti Múzeum, a losonci Nógrádi Múzeum 
és Galéria, a zólyomi Erdészeti és Faipari Mú-
zeum és a Bussai Falumúzeum lócái, illetve La-
dóczky Vilmos egyházasbásti Tájmúzeumából 
és Benko Pál magángyűjteményéből származó 
értékes bútorok, valamint padhátbetétek is. A 
Vármúzeum bemutatja legújabb gyűjteményi 
tárgyainak egyikét, egy különleges Érújfaluból 
származó áttört faragással díszített lócát is, 
melynek megvásárlása a Szlovák Köztársaság 
Kulturális Minisztériumának Művészeti Alap-

jához beadott sikeres pályázat segítségével va-
lósult meg. A kiállítás megnyitójára 2017. au-
gusztus 11-én, 17:00 órától kerül sor, a Városi 
Honismereti Múzeum galériájában. A tárlat 
2017. október 13-ig lesz megtekinthető. Szere-
tettel várunk minden érdeklődőt!

Füleki Vármúzeum

Oktatás

,,Jöttünk hegyről lefelé,
S szétszóródott a kis csapat,
Ki erre, ki amarra ment
Keresgélve az utakat.“

2017. június 10-én tartotta az 1957-ben érettsé-
gizett két osztály – a XI.A és XI.B – 22 diákja 
hatvanadik érettségi találkozóját. A két osz-
tályfőnök dr. Molnár Zoltán és dr. Lóska Lajos 
volt.
Az összejött volt ,,öreg diákok“ örültek a talál-
kozónak, ahol felelevenítették emlékeiket, el-
beszélgettek és tisztelettel adóztak volt tanára-
iknak, akik nem csak tanítottak, hanem nevel-
tek, gondviseltek, szépre, jóra, nemeslelkű-
ségre intettek minket. Ez adott a következő év-
tizedekben lelki erőt, emberi tartást a ránk ne-

hezedő nehézségek elviseléséhez és túlélésé-
hez. Eljöttek Brünnből, Pozsonyból, Salgótar-
jánból, hogy együtt lehessenek a régen nem lá-
tott diáktársakkal, barátokkal.
Az ünneplő diákokat fogadta a Füleki Gimná-
zium igazgatója, Molnár László és volt taná-
ruk, Kálosi János. Az igazgató úr bemutatta a 
jelenlegi iskolát, szólt eredményeiről és őszin-
te szavakkal köszöntötte az összejött hajdani 
diákokat, akik sok-sok mindent átéltek az el-
telt ,,nagybetűs évek“  alatt. Örült neki, hogy 
megint eljöttünk a régi Alma Materbe, további 
jó erőt és egészséget kívánt a megjelenteknek, 
akiknek egy szál virággal névre szóló Emlék-
lapot adott át, amit hálásan köszönünk. Ha-
sonlóan emlékezett vissza Kálosi János tanár 

úr is, aki a feldíszített asztal melletti beszélge-
tésben felelevenített egy-két diáktörténetet a 
két osztály életéből. 
A vén diákok találkozója a Bebek Panzióban 
folytatódott jó hangulatú, kötetlen beszélgeté-
sekkel, a régi – talán már nem is igaz – iskolai 
években átélt történetekkel, diákcsínyekre va-
ló emlékezéssel.

Fehér László, a XI.A osztály diákja
és a Gimnázium volt tanára

Áttört faragású lóca Ipolyvarbóról – a Néprajzi
Múzeum gyűjteménye (Fotó: Sarnyai Krisztina)

Fülek Város értesíti polgárait, hogy akiknek 
2017. június 30. napjához nincs adó- és egyéb 
illetékhátralékuk a várossal szemben, érdek-
lődés esetén háztartásuk valamelyik felnőtt 
tagja 1 db ingyenjegyet vehet át a Palóc Na-
pok és Városnapok háromnapos fesztiválja ke-
retén belül megvalósuló koncertek valamelyi-
kére. A választható koncertek a következők: a 
Maduar augusztus 11-i, pénteki, vagy az A-
postol együttes augusztus 13-i, vasárnapi kon-
certje. Az ingyenjegyek kiadása augusztus 1-
jétől 10-ig tart a Városi Hivatal ügyfélfogadó 
központjában. Az igénylők személyi iga-
zolvány felmutatása ellenében vehetik át a 
belépőjegyet.
Fülek Város ily módon is szeretné megkö-
szönni polgárainak, hogy teljesítik kötelezett-
ségeiket a várossal szemben.

Hirdetés
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A június 24-i szombat igazán mozgalmasan telt Füleken, kellemes hangulat 
uralkodott az FTC sportpálya csaknem minden szegletében. A Városi Sport-
nap 3. évfolyama zajlott itt, bár maga a rendezvény szűkebb keretekben már 
több mint két évtizedes múlttal rendelkezik. Idén számos teke- és lab-
darúgótornára került sor, továbbá atlétikai verseny várta az alapiskolás diá-
kokat, mi több a rendezvényt a Štúr Utcai Óvoda kis mazsorettjei nyitották 
meg. Ezáltal egészséges mozgásba lendült a sportolók szinte minden kor-
osztálya a helyszínen. A nap folyamán mintegy 200 aktív résztvevő gyűlt 
össze, így a szervezőkkel és a nézőtérben ülőkkel egybevéve több mint 350 
helybéli és ideérkező élte meg együtt a sport örömét. A Polgármester 
vándorserlegéért zajló kispályás labdarúgótorna a felnőtt, nem bejegyzett 
játékosok, illetve a 35 évesnél idősebbek részére volt meghirdetve. A tornán 
7 csapat vett részt, az FTC „öregfiúk” és az FTC edzőcsapata mellett losonci, 

ajnácskői, feledi, fülekpüspöki és salgótarjáni sportalakulatok is bekapcso-
lódtak a versenybe. A vándorserleget a losonci LAFC Lučenec „öregfiú” csa-
pata nyerte el, megelőzve az FTC edzőcsapatát és az ajnácskői játékosokat. 
A második kispályás futballmérkőzést, amely szintén a Polgármester ván-
dorserlegéért zajlott, ebben az évben az általános iskolák alsó tagozatos ta-
nulói számára rendezték, azzal a céllal, hogy a fiatalabb labdarúgó-rajongók 
is lehetőséget kapjanak. Mind a négy „elemi” képviseltette magát, amelyek a 
következő sorrendben végeztek: 1. helyezés – Iskola Utcai Alapiskola, 2. he-

lyezés – II. Koháry I. Alapiskola, 3. helyezés – Papréti SzTNy Alapiskola, 4. 
helyezés – Mocsáry L. Alapiskola.
A sportnap újdonságát – az atlétikai négytusát – a szervezők az alapiskolák 
felső tagozatú vegyes csapatainak szánták. Két lány és két fiú négy sportág-
ban mérte össze erejét: 60 m-es sprint, súlylökés, távolugrás és a 4x100 m 
váltófutás. A teljesítményeket összegző eredményhirdető lap szerint a füleki 
általános iskolák első atlétikai versenyének nyertese a II. Koháry I. Alap-
iskola lett, amelyet az Iskola Utcai Alapiskola, valamint a Mocsáry L. Alap-
iskola követett. 
A következő, felnőtteknek szóló versenyszám a tekepályán zajlott. Az FTC 
elnökének kupájáért párban és egyénileg is versenyeztek, és ez alkalommal 
is 20 csapat nevezett be. Közülük a legjobban az „A” – a füleki rendőrök 
csapata teljesített, amelyet az SOU 1 és a Loko füleki csapatok követtek. Az 
egyéni versenyben a legtöbb bábut Mojzeš Ondrej (SOU 1) döntötte le, a 
dobogó második és harmadik  fokát pedig Tóth Zoltán (MsP A) és Estergomi 
Július (Loko) foglalta el. A kedvező időjárás, az oklevelek, az érmek, a 
sportnap élménydús hangulata és remélhetőleg az egyéni elégedettség is a 
teljesítményeket illetően emlékezetessé teszi majd ezt az évadot. Elégedet-
tek lehettek nemcsak a szervezők – tehát a sport, ifjúsági és oktatási 
bizottság tagjai az FTC PT-al egyetemben, de a város polgármestere sem 
titkolta jó érzését a rendezvény iránt. A nagyszabású nap rövid összegzését 
az Ő szavaival zárjuk: „Nagy örömmel tölt el, hogy ez a kezdeményezés a 
generációk egyre szélesebb köreit szólítja meg. Ma is a helyi óvodák apró 
mazsorettjei léptek fel, és a korcsoportokat valahol az öregfiúknál zárjuk. 
Nagyon fontos, hogy a sportot ne csak félbajnoki vagy élsport szinten művel-
jék, de szélesebb tömegeket is be kell hogy vonzzon. Láthatjuk itt ma az 
iskoláinkat, és hálás vagyok azért is, hogy az alapiskolák pedagógusai fel-
készítik diákjaikat akár a futballra, akár erre az újonnan beiktatott verseny-
sportra – az atlétikai négytusára. Egyúttal szerettük volna kipróbálni a 
felújított futópályát és a távolugrásnál alkalmazott leérkezőhelyet is, mert 
mindez hozzájárul az egészségesebb generációk felneveléséhez. A szer-
vezőknek megköszönöm a sportnap színvonalas előkészítését, a résztvevők-
nek az igyekezetet és a teljesítményeket, a nézőknek pedig a versenyzők 
biztatását, illetve a rendezvényünkön való részvételt.”

Ciferová Iveta (Ford.: dp)

Idényzáró után, idénynyitó előttIdényzáró után, idénynyitó előtt
A füleki FTC labdarúgó szakosztálya a 
2016/2017-es idényben a Szlovák Labdarúgó 
Szövetség illetékes közép-szlovákiai, valamint 
losonci területi szerve által irányított bajnoksá-
gokban vett részt.
Legifjabb reménységeink bajnoksága még nem 
versenyszerűen zajlik. A mérkőzéseknek moti-
vációs jellege van, nem vezetnek hivatalos táblá-
zatot, az eredmény és a helyezés az ő esetükben 

még másodlagos. Ezek az előkészítő és az U12-
es korosztály bajnokságai.
Az U15-ös korosztály bajnoksága már hivatalos, 
versenyszerűen zajlik, melyben az FTC csapata 
már hosszabb ideje a II. liga déli csoportjában 
szerepel. A mostani idényben csapatunk a táblá-
zat előkelő 5. helyén végzett. A lejátszott 26 
mérkőzésből 16-ot megnyert, négy végződött 
döntetlennel, míg 6-szor vesztesen hagyta el a 
pályát. 52 megszerzett ponttal és 99:34-es gól-
aránnyal zárta az idényt.
Serdülőcsapatunk, az U18-as korosztály, a III. li-
ga déli csoportjában versenyzett. Csapatunk a he-
tedik helyen végzett, 24 mérkőzésen tíz győzel-
met aratott, ugyanilyen a vereségek száma, míg 
4 mérkőzésen döntetlent ért el. Megszerzett 
pontjainak száma 34.
A legnagyobb érdeklődés felnőtt csapatunk sze-
replését kísérte, amely a közép-szlovákiai III. fo-
ciligában újoncként szerepelt. Az őszi idény nem 
igazán felelt meg a várakozásnak, így a tavasz i-

gencsak nehéznek ígérkezett. A kitűzött cél a III. li-
gában való bennmaradás volt, melyet végül si-
került elérnünk. Csapatunk a bennmaradást jelen-
tő 11. helyen végzett. A 28 lejátszott mérkőzésé-
ből 9 győztes, 5 döntetlen és 14 vesztes, valamint 
32 megszerzett pontot könyvelhetünk el. 
Az idény zárásaként szeretnék köszönetet mon-
dani valamennyi tisztségviselőnek, edzőnek, 
minden játékosnak, akik példásan képviselték vá-
rosunkat. Köszönet illeti lelkes szurkolóinkat, a-
kik jóban, rosszban kitartottak a csapat mellett. 
Köszönetet szeretnék mondani valamennyi tá-
mogatónknak az anyagi és erkölcsi támogatá-
sért. Külön köszönet illeti a városvezetést, amely 
jelentősen hozzájárult a szakosztály zökkenő-
mentes működéséhez.
A rövid pihenő után megkezdődik a felkészülés, 
valamint a keret megerősítése az új 2017/2018-
as idényre. A bajnokság július 30-án indul, a nyi-
tómérkőzésen csapatunk az Újbánya (Nová Ba-
ňa) együttesét fogadja.

Mindent bele! Hajrá Fülek!

Visnyai Attila, az FTC elnöke (Ford.: dszl)A lelkes utánpótlás (Fotó: Mede Alexander)

A Polgármester vándorserlegéért zajló kispályás labdarúgótorna 
alapiskolás résztvevői (Fotó: Ivan Bábela)

Palóc áttört bútorok kiállítása
Egyedi kiállítással készül a Füleki Vármúzeum 
a Palóc Napok és Füleki Városnapok alkalmá-
ból. A szlovákiai magyarság egyik jellegzetes, 
mégis alig ismert, regionális specifikuma az É-
szak-Nógrádban és Délnyugat-Gömörben el-
terjedt palóc áttört bútor. Az „Áttört bútorok a 
Palócföld szlovákiai részén“ című tárlat célja, 
hogy a látogatókkal megismertesse a vidékre 
jellemző tárgyi kultúra sokszínűségét. Míg a 
magyar nyelvterület egyéb tájain áttört faragás-
sal általában közvetlenül a bútorfelületet díszí-
tették, addig a palócoknál az áttörés külön desz-
kalapra került, azt építették be a bútorba. A kiál-
lított bútorok nagy részét címerekkel, huszá-
rokkal, a pásztor és az erdőkerülői élet jelenete-

ivel díszített faragott lócák alkotják. A tárlaton, 
melynek kurátora Dr. Agócs Attila, megtekint-
hetőek lesznek a Füleki Vármúzeum saját gyűj-
teményi tárgyai mellett a rimaszombati Gömör-
Kishonti Múzeum, a losonci Nógrádi Múzeum 
és Galéria, a zólyomi Erdészeti és Faipari Mú-
zeum és a Bussai Falumúzeum lócái, illetve La-
dóczky Vilmos egyházasbásti Tájmúzeumából 
és Benko Pál magángyűjteményéből származó 
értékes bútorok, valamint padhátbetétek is. A 
Vármúzeum bemutatja legújabb gyűjteményi 
tárgyainak egyikét, egy különleges Érújfaluból 
származó áttört faragással díszített lócát is, 
melynek megvásárlása a Szlovák Köztársaság 
Kulturális Minisztériumának Művészeti Alap-

jához beadott sikeres pályázat segítségével va-
lósult meg. A kiállítás megnyitójára 2017. au-
gusztus 11-én, 17:00 órától kerül sor, a Városi 
Honismereti Múzeum galériájában. A tárlat 
2017. október 13-ig lesz megtekinthető. Szere-
tettel várunk minden érdeklődőt!

Füleki Vármúzeum

Oktatás

,,Jöttünk hegyről lefelé,
S szétszóródott a kis csapat,
Ki erre, ki amarra ment
Keresgélve az utakat.“

2017. június 10-én tartotta az 1957-ben érettsé-
gizett két osztály – a XI.A és XI.B – 22 diákja 
hatvanadik érettségi találkozóját. A két osz-
tályfőnök dr. Molnár Zoltán és dr. Lóska Lajos 
volt.
Az összejött volt ,,öreg diákok“ örültek a talál-
kozónak, ahol felelevenítették emlékeiket, el-
beszélgettek és tisztelettel adóztak volt tanára-
iknak, akik nem csak tanítottak, hanem nevel-
tek, gondviseltek, szépre, jóra, nemeslelkű-
ségre intettek minket. Ez adott a következő év-
tizedekben lelki erőt, emberi tartást a ránk ne-

hezedő nehézségek elviseléséhez és túlélésé-
hez. Eljöttek Brünnből, Pozsonyból, Salgótar-
jánból, hogy együtt lehessenek a régen nem lá-
tott diáktársakkal, barátokkal.
Az ünneplő diákokat fogadta a Füleki Gimná-
zium igazgatója, Molnár László és volt taná-
ruk, Kálosi János. Az igazgató úr bemutatta a 
jelenlegi iskolát, szólt eredményeiről és őszin-
te szavakkal köszöntötte az összejött hajdani 
diákokat, akik sok-sok mindent átéltek az el-
telt ,,nagybetűs évek“  alatt. Örült neki, hogy 
megint eljöttünk a régi Alma Materbe, további 
jó erőt és egészséget kívánt a megjelenteknek, 
akiknek egy szál virággal névre szóló Emlék-
lapot adott át, amit hálásan köszönünk. Ha-
sonlóan emlékezett vissza Kálosi János tanár 

úr is, aki a feldíszített asztal melletti beszélge-
tésben felelevenített egy-két diáktörténetet a 
két osztály életéből. 
A vén diákok találkozója a Bebek Panzióban 
folytatódott jó hangulatú, kötetlen beszélgeté-
sekkel, a régi – talán már nem is igaz – iskolai 
években átélt történetekkel, diákcsínyekre va-
ló emlékezéssel.

Fehér László, a XI.A osztály diákja
és a Gimnázium volt tanára

Áttört faragású lóca Ipolyvarbóról – a Néprajzi
Múzeum gyűjteménye (Fotó: Sarnyai Krisztina)

Fülek Város értesíti polgárait, hogy akiknek 
2017. június 30. napjához nincs adó- és egyéb 
illetékhátralékuk a várossal szemben, érdek-
lődés esetén háztartásuk valamelyik felnőtt 
tagja 1 db ingyenjegyet vehet át a Palóc Na-
pok és Városnapok háromnapos fesztiválja ke-
retén belül megvalósuló koncertek valamelyi-
kére. A választható koncertek a következők: a 
Maduar augusztus 11-i, pénteki, vagy az A-
postol együttes augusztus 13-i, vasárnapi kon-
certje. Az ingyenjegyek kiadása augusztus 1-
jétől 10-ig tart a Városi Hivatal ügyfélfogadó 
központjában. Az igénylők személyi iga-
zolvány felmutatása ellenében vehetik át a 
belépőjegyet.
Fülek Város ily módon is szeretné megkö-
szönni polgárainak, hogy teljesítik kötelezett-
ségeiket a várossal szemben.

Hirdetés
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