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A városi szervezetek igaz-
gatói sikeresnek értékelték 
a 2018-as évet. Elárulták a 
jövőbeli terveiket is 4. - 9. oldal

A szervezetek érté-
kelik az elmúlt évet

Kerekes László után Visnyai 
Attila képviselő, az FTC elnö-
ke tölti be az alpolgármesteri 
tisztséget   3. oldal

Új alpolgármestere 
van a városnak

A képviselők megsza-
vazták a költségvetést
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A város 12 millió euróval fog 
gazdálkodni 2019-ben. Az 
összes támogatási kérelmet 
jóváhagyták    2. és 3. oldal

A múlt év a választások jegyében zajlott, s Önnek 
nem akadt kihívója. Mit gondol, miért?
Úgy vélem, hogy ezt főleg az befolyásolta, hogy az 
emberek a kezdetektől regisztrálták a város fej-
lesztésére irányuló igyekezetünket. Észlelték azt a 
tényt, hogy az elmúlt években 25 sikeres fejlesztési 
projekt formájában több mint 3 millió eurót sike-
rült közösen a városba hoznunk. Annak is köszön-
hető volt ez, hogy jelentősen előreléptünk a kom-
munikálás terén is, mind a lakosok, mind a médiák 
és a nagy nyilvánosság irányában. A sikerhez bizo-
nyára hozzájárult a képviselő-testületen és a szak-
bizottságokon belüli jó együttműködés is.
Kihatással lehettek a választások előtti ígéretei is? 
Sikerült teljesítenie, amit négy évvel ezelőtt ígért?
Merem állítani, hogy túlnyomó többségükben igen. 
A nagy részük még megvalósítás alatt van, és csak 
ebben és a jövő évben lesz befejezve. A választási 
programom ugyanis középtávú tervezési horizon-
tot képviselt, nem csupán az elmúlt négy évet érin-
tette. Ismételten szeretném megköszönni az akkori 
képviselőknek, hogy támogattak abban, hogy az 

embereknek tett ígéreteim teljesüljenek.
Hogy értékelné a 2018-as évet? Sikeresnek tartja?
Határozottan igen. A több projektünknél is je-
lentkező bürokratikus akadályok ellenére sikerült 
a múlt évben a városi vagyont a Szputnyik több-
lakásos lakóházzal gazdagítanunk, s ezzel 21 új 
bérlakáshoz jutottunk. Sikerült nagyméretű pro-
jekteket is beindítanunk, mint amilyen a piaccsar-
nok építése, a Klub és a Štúr utcai óvoda átépítése, 
megnyitottuk a komposztálótelepet, felújítottuk az 
FTC-stadion tornatermét. Közutak, járdák és köz-
területek sokaságát sikerült helyreállítanunk, bele-
értve négy buszmegállót is, és új gyermekjátszóteret 
alakítottunk ki a parkban. A városok átláthatósá-
gának értékelése során országos viszonylatban az 
első tizenöt között végeztünk. Kicsit bosszant, hogy 
ez idáig nem sikerült teljes egészében beindítanunk 
a váralja revitalizálására irányuló projektet, ott 
azonban mindmáig komoly bürokratikus gondok-
kal küzdünk. Bízom azonban benne, hogy ez évben 
sikeresen megvalósítjuk.
Milyen eltökélésekkel indítja a városvezetés az új 
évet?
Sok célunk van, követni akarjuk a megkezdett 
irányvonalat. Prioritásaink között három terület 
projektjei szerepelnek. Az első a vár és környéke 
revitalizálása a nemzeti kulturális emlék megőrzé-
sének, valamint az idegenforgalom fejlesztésének 
szintjén. A második terület a barnamezős projekt 

Agócs Attila polgármester: Követjük a megkezdett irányvonalat
Az eddigi új évek a polgármester hagyomá-
nyos számadásával indultak újságunkban. 
Ebben az évben beszélgetést közlünk, amely-
ből megtudhatják, mennyire elégedett a város 
vezetése az elmúlt esztendővel, és megismer-
kedhetnek a közeljövőt érintő tervekkel.

általi iparfej-
lesztés, melynek 
keretén belül re-
vitalizálni akar-
juk a volt Kovos-
malt területének 
egy részét, és 
új gyártócsar-
nokot akarunk 
rajta felépíteni. 
A harmadik a 
szociális terület, 
mindenekelőtt a 
nappal működő 
gondozási központ létrehozásának terve. Nemrég 
kaptuk meg a projekttervünk pozitív elbírálása fe-
lőli jelentést, úgyhogy készülünk az „éles” projekt 
benyújtására. Új helyiségeket akarunk biztosítani 
az önkéntes tűzoltóinknak, beindítjuk az inkluzív 
oktatás projektjét a Mocsáry Alapiskolában, ahol 
egyidejűleg a tornaterem szociális helyiségeinek 
felújítását is tervezzük. Bővítjük a temető urnali-
getét, kormánytámogatásból multifunkciós pályát 
építünk a parkban, és folytatjuk a Daxner utcai 
óvoda ablakainak cseréjét. Megkezdjük a vasútállo-
mást az ipari zónával összekötő kerékpárút építését, 
és új világítás-, hang- és színháztechnikát veszünk 
a VMK-ba. A járdák és közutak felújítása továbbra 
is a prioritásunk marad.

Kovácsová Klaudia, ford: fp 

A  helyi közutak téli karbantartása minden 
évben komoly erőpróba elé állítja az önkor-

mányzatokat. Ez évben annál inkább, hogy az 
új törvény alapján a város kötelessége lett a hó 
eltakarítása az összes járdáról, ami Fülek eseté-
ben 27,3 km-t jelent. A Közhasznú Szolgáltatások 
(VPS) ezért speciális munkacsapatot hozott létre, 
új technikát vásárolt, és a város együttműködésre 
lépett a Besztercebányai Regionális Útkezelő Vál-
lalattal is.

Január folyamán lépett érvénybe az új törvény, 
amely elrendeli, hogy az önkormányzatnak a köz-
utak karbantartásán kívül biztosítania kell az 
összes járda tisztítását is. A decemberi és januári 
vastag hólepedő máris próbára tette a Közhasznú 
Szolgáltatások felkészültségét.  „Ezért is hoztunk lét-
re egy 18 tagú speciális munkacsapatot a járdák tisztítá-
sára, amely készültségben áll a hétvégeken is“ – mondta 
el Tóth Tibor igazgató. Ez ideig a  járdák karban-
tartását a  kézi tisztításon kívül egy hátsó hótoló 
ekével szerelt kistraktor segítségével biztosították. 

„Ez évben négy, egy méter széles motoros rotációs kefét 

is beiktattunk melléje“ – tette hozzá, azzal, hogy egy 
kefe ára 950 euró. „Már most látjuk, hogy ez hatékony 
segítség. De minden igyekezetünk ellenére sem vagyunk 
képesek letakarítani a  város területén lévő összes járdát. 
Ezért hálások vagyunk minden lakosnak, aki az új törvény 
ellenére is letakarítja a háza előtt a járdát. Nagy segítség ez 
nekünk“ – említette meg.

A  közutak hóekézésére a  Közhasznú Szolgáltatá-
sok három traktort használ, melyekből kettő a  vá-
rosi intézmény saját tulajdona, a harmadikat pedig 
alvállalkozó által biztosítja. Ez évi újdonságnak 
számít a  regionális útkezelő vállalattal kialakított 
együttműködés. „Az állami főutak, például a Losonci, a 
Fő és a Püspöki utak, tisztántartása van a gondjaira bízva. 
Decembertől leszerződtünk a Besztercebányai Regionális 
Útkezelő Vállalattal, hogy a  legnagyobb hóesések idején 
megszórják sóval és inert anyaggal a városi közutakat és 
a járdáinkat is. Néhány szórást már magunk mögött tud-
hatunk, és azokat igazán pozitívan értékelem“ – mondta 
Agócs Attila polgármester. Tóth Tibor igazgató még 
hozzáfűzte, hogy egy szórás átlagban véve 700 eu-
rójába kerül a városnak. „Gazdaságosabb ez, mint saját 

Rotációs hóseprő keféket vettünk. A közutak sózása is újdonság
szóróautót venni. Már a kisebb gépek ára is 150 ezer euró 
körül van, és sózni évente csak néhányszor kell. A meg-
térülését évtizedekben kellene számolnunk“ – zárta az 
igazgató.

Kovácsová Klaudia, ford: fp
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2018. december 3-i ülés
Az újonnan választott képviselő-tes-
tület alakuló ülése a nemzeti himnusz-
szal indult. A helyi választási bizottság 
elnöknője, Gyetvai Mária, ismertette 
a képviselőkkel és a jelenlévőkkel a 
2018. november 10-i önkormányzati 
választások eredményeit. Azt köve-
tően letette esküjét az újraválasztott 
polgármester, Agócs Attila, majd a 
képviselők eskütétele következett. 
Kerekes László nem tudott részt 
venni az ülésen. A polgármester ün-
nepi beszéde után kijelölték a jegyző-
könyvvezetőt és a jegyzőkönyv-hite-
lesítőket, a következő pontban pedig 
a javasló, mandátumvizsgáló és vá-
lasztási bizottságok tagjait. Az ülés 
napirendjének jóváhagyását követően 
a képviselők soraikból Fehér Lászlót 
bízták meg azzal, hogy szükség esetén 
jogosult képviselőként összehívja és 
vezesse a képviselő-testület üléseit. A 
polgármester a következő pontban 
kinevezte alpolgármesternek Visnyai 
Attila képviselőt.

A képviselők titkos szavazással 
megválasztották a városi tanács 
tagjává Fehér Lászlót, Szvorák Zsu-
zsannát, Kelemen Eriket és Czup-
per Tibort. Az alpolgármester auto-
matikusan tanácstaggá lett. Titkos 
szavazással megválasztották a kép-
viselő-testület mellett működő bi-
zottságok elnökeit is: pénzügyi és 
városivagyon-kezelő bizottság – Gal-
lo Csilla, építési, környezetvédelmi 
és területrendezési bizottság – Sza-
kó László, szociális és egészségügyi 
bizottság – Tankina József, sport- 
és testnevelési bizottság – Mede 
Sándor, régiófejlesztési, vállalkozói és 
idegenforgalmi bizottság – Anderko 
Zoltán, kulturális bizottság – Orosz 
Margit és közrendvédelmi és közle-
kedési bizottság – Flachbart Ladislav. 
Egy új bizottság is létrejött, mégpedig 
az oktatási, művelődési és ifjúsági bi-
zottság. Elnökének Kerekes Lászlót 
jelölték, aki azonban nem volt jelen.

A 15. pontban a képviselők jóvá-
hagyták az eskettetőket a polgár-
mester, az alpolgármester, Szakó 
László és Orosz Margit képviselők 
személyében. A következő pont a 
Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap 
városi újság szerkesztőbizottságá-
nak megválasztása volt. A képviselők 
főszerkesztőnek és a bizottság elnö-
kének Kovácsová Klaudiát, helyet-
tesének Illés Kósik Andreát, szer-
kesztőnek Cíferová Ivetát, bizottsági 
tagoknak pedig Orosz Margit és Ke-
rekes László képviselőket választották 
meg. Ugyanakkor megbízták a kultu-
rális bizottságot, hogy javasoljon két 
további tagot a város polgárai közül.

A képviselők titkos szavazással 
döntöttek a polgármester fizetése 

A képviselő-testület üléseiről felől, a lehetséges 60-ból 42,3%-ot 
hagytak jóvá részére jutalom gya-
nánt. A javasló bizottság beszámoló-
ját követően a polgármester bezárta 
az ülést.

2018. december 13-i ülés
Az ülés megnyitását követően Kere-
kes László, aki az alakuló ülésen nem 
tudott részt venni, letette képviselői 
esküjét. A jegyzőkönyvvezető és a 
jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése 
után megszavazták a javasló 
bizottság tagjait. Miután a képviselők 
jóváhagyták az ülés napirendjét, a 
város fenntartói hatáskörébe tartozó 
iskolák igazgatói kaptak szót. A 
tanulók és az alkalmazottak száma, 
a múlt év gazdasági eredményei, 
a kilencedikesek tesztelésén és 
a különböző versenyeken elért 
eredmények felől számoltak be.  Szó 
esett a problémákról is, az egyes 
épületek műszaki állapotáról, a 
legkisebb iskola aggasztó tanulói 
létszámáról, de a tervekről is. E pon-
ton belül a képviselők jóváhagyták az 
iskolatanácsok város által delegált 
tagjait is.

A város költségvetéséből nyújtott 
támogatások jóváhagyása követ-
kezett, majd megszavazták a helyi 
adókról és a háztartási hulladékszál-
lítási díjról szóló, valamint további 
önkormányzati rendeletek módosítá-
sát. A városi rendőrség parancsnoka 
a harmadik negyedév tevékenységét 
értékelte, utána került sor a jövő évi 
költségvetés jóváhagyására. Majd a 
város szerveinek a 2019-es év első 
félévére előírt munkaterve követ-
kezett, és megválasztották Kerekes 
Lászlót az oktatási, művelődési és 
ifjúsági bizottság elnökévé. A képvi-
selő-testület mellett működő bizott-
ságok tagjainak megválasztása után 
jóváhagyták Cirbus Vladimírt és 
Szvorák Emesét a város polgárainak 
soraiból az önkormányzati lap 
szerkesztőbizottságának tagjául, és 
megválasztották a Filbyt s.r.o. fel-
ügyelőbizottságának tagjait is. A főel-
lenőr beszámolóit követően a polgár-
mester bezárta az ülést.

2018. december 20-i ülés
A városvezetés még közvetlenül az 
ünnepek előtt is ülésezett. A decem-
ber 20-i ülésen a képviselők 3. sz. 
szerződéskiegészítést hagytak jóvá a 
Városi Művelődési Központ épületét 
felújító EURO-BUILDING részvény-
társasággal kötött vállalkozási szerző-
déshez. 

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

Kovácsová Klaudia
ford: fp

Fülek város önkormányzatának 
2019-es költségvetése meghaladja 

a múlt évi rekordot. Ez évben a város 
több mint 12,3 millió euró összegű 
költségvetést feltételez. Legnagyobb 
összeget az oktatásügy finanszírozása 
visz el, szoros egymásutánban a beru-
házási projektek követik.

Folyó költségek
Az önkormányzat költségvetése há-
rom fő részre oszlik – folyó költsé-
gekre, tőkekiadásokra és pénzügyi 
műveletekre. A  folyó költségek min-
denekelőtt a  költségvetési szerve-
zetek (alapiskolák és óvodák, isko-
lai étkezdék és napközik, valamint 
a  művészeti alapiskola) és a  dotációs 
szervezetek  (Vármúzeum, Közhasznú 
Szolgáltatások, Városi Művelődési 
Központ) finanszírozását jelentik. Ide 
tartozik még az összes önkormány-
zati és átruházott államigazgatási fel-
adat, például a  szociális ügyek, a köz-
biztonság és a sport területén végzett 
tevékenységek, vagy a  helyi közutak 
felújítása, a  városi hivatal működésé-
nek biztosítása, stb. Míg a 2009-es év-
ben a város folyó költségei csaknem 5 
millió euró összeget tettek ki, ez évben 
kis híján 8 millió eurónyi összeg felté-
telezhető. A  legnagyobb szelet a  költ-
ségvetési szervezeteknek, vagyis az 
iskolahálózatnak jut. A 2009-es évben 
megközelítőleg 2,4 millió eurónyi ösz-
szeg ment az oktatásügybe, ma, tíz év 
múltán, ez az összeg csaknem 4,8 mil-
lióban feltételezhető. A folyó kiadások 
a város teljes költségvetésének 60 szá-
zalékát teszik ki.

A teljes költségvetés
Az utóbbi tíz év alatt a  város költség-
vetése több mint a  kétszeresére nőtt. 
A  2009-es 5,2 millió eurónyi összeg-
ről fokozatosan emelkedett a  most 

Az önkormányzat ez évben több mint  
tizenkét millió euróval fog gazdálkodni

feltételezett 12,3 millión euróra, ami 
a  város történetének legmagasabb 
költségvetése. 

Pénzügyi műveletek 
A  pénzügyi műveletek a  város eladó-
sodottságát – a  hitelek törlesztését 
jelentik, ami jelenleg évi 160 ezer eu-
róban fejezhető ki. 

Tőkekiadások
Érdekes számokat mutat a  tőkeki-
adások rész is, amely főleg a  város 
beruházásait foglalja magában, vala-
mint a  fejlesztéseket tükrözi. A 2011-
es és 2012-es évek kivételével, amikor 
a  park revitalizálására merítettek tá-
mogatást, a város tőkekiadásai 100 és 
220 ezer euró között mozogtak. Jelen-
tős ugrás történt 2015-ben, amikor 2,5 
millióra emelkedtek. A 2016-os évben 
az összegük 490 ezer euró volt, majd 
2017-ben 1,3 millió euró, 2018-ra 
pedig már 3,6 millió euró lett. Mivel 
ez az összeg az elmúlt évben nem lett 
teljes egészében kimerítve, csaknem 
1,9 millió euró átvivődött a  2019-es 
év tőkekiadásaiba. A  feltételezett be-
ruházások így ez évben elérik meg-
közelítőleg a 4,2 millió eurót. Ebből a 
pénzből lesznek továbbfinanszírozva 
a megkezdett építkezések (a piactér, a 
művelődési központ, a Štúr utcai óvo-
da), a váralja revitalizálására irányuló 
projekt, az önkéntes tűzoltók tűzoltó-
szertárának átépítése, a helyi közutak 
komplex felújítása, a  Mocsáry Lajos 
Alapiskolában induló inkluzív okta-
tást szolgáló helyiségek kialakítása, 
a  papréti iskolai étkezde tetőjavítása, 
a Daxner utcai óvoda nyílászáróinak 
cseréje, a kerékpárút projekt, a parki 
multifunkciós pálya kiépítése és a  to-
vábbi, a finanszírozás szempontjából 
kevésbé igényes projektek.

Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Főellenőr-választás
A községi önkormányzatokról szóló többször módosított Tt. 369/1990. sz. 
törvény 18a. § értelmében és a Füleki Városi Képviselő-testület 2018.12.13-
án 42/2018. sz. alatt hozott határozata szerint a  Füleki Városi Képvise-
lő-testület 2019.02.28-ra hirdeti meg Fülek város főellenőre választásá-
nak napját. A főellenőr tisztségének betöltésére pályázóknak legkésőbb 
2019.02.13-án 15:00 óráig kell zárt borítékban személyesen leadniuk az 
írásbeli jelentkezésüket a város polgármesterének irodájában (Füleki Váro-
si Hivatal, Városháza u. 25., 1. emelet 101. ajtó) vagy postán kézbesíteniük a 
következő címre: „Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01  Fiľakovo“. 
A borítékot a következő szöveggel kell megjelölni: „VOĽBA HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA MESTA FIĽAKOVO – NEOTVÁRAŤ!“. A jelentkezésnek 
2019.02.13-án szerepelnie kell a Füleki Városi Hivatal hivatalos levelezé-
seinek nyilvántartásában. A főellenőr-választásra érkezett jelentkezések 
hiánytalanságát a Városi Tanács ítéli meg 2019.02.14-én. A 2019.02.28-án 
megvalósuló főellenőr-választáson csak azok a jelentkezők vesznek részt, 
akiknek a jelentkezése teljesíti az összes megszabott feltételt, és a jelentke-
zéssel együtt benyújtottak valamennyi megkövetelt okmányt. A feltételek, a 
jelentkezés kellékei, az iskolai végzettség és egyéb követelmények felől kö-
zelebbi információk Fülek város honlapján (www.filakovo.sk) olvashatók. 

VH, ford.:fp

http://www.filakovo.sk
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Újévtől Fülek alpolgármesteri tisztségét 
új személy tölti be. Kerekes Lászlót az 

alpolgármesteri székben a helyiek által sokéves 
városi képviselőként és az FTC elnökeként ismert 
Visnyai Attila váltotta fel.
Agócs Attila polgármester a Füleki Torna Club 
eddigi elnökét, Visnyai Attilát választotta helyette-
séül. „Rátermett vezéregyéniségnek tartom őt. Rátermett-
ségét már sokszor bizonyította a sportolóink vezetőjeként. 
Ugyanakkor úgy vélem, hogy a város javára tudja majd 
kamatoztatni az eddigi rendőri karrierjét is“ – hangsú-
lyozta ki a polgármester.

Visnyai Attila 1995-től állt a szlovák rendőrség 
szolgálatában, először mint a rendőrőrs tagja, majd 
mint a bűnügyi rendőrség alkalmazottja. Több mint 
15 évig volt a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal, a 
későbbiekben Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség 
(NAKA) tagja. „A munkám mindig a súlyos bűncse-
lekmények felderítésére irányult. Az új tisztség nagy 
változást jelent számomra. Nagyon hálás vagyok ezért 
a lehetőségért, ugyanakkor nagy tisztelettel viseltetek 
iránta“ – mondta az alpolgármester. A kinevezésére 
csak az új évben került sor, mert akkorra telt le a 
NAKÁ-nál a korkedvezményes nyugdíjba vonulá-
sának ideje.

Az illetékek emelése vár ez évben a  fülekiek-
re. A  városvezetés legérezhetőbben a  háztar-

tási hulladék elszállításának díját emelte. Ennek 
oka a  dráguló hulladéklerakás és az SZK Állami 
Számvevőszékének észrevétele. Az emelés nem ke-
rülte el az ingatlanadót sem. Ez elsősorban a nagy 
cégek esetében lesz érezhető.

Drágul a szemételhordás 
Füleken az utóbbi hat évben nem emelték 
a  háztartási hulladék elszállításának díját. Eddig 
a  lakosok személyenként évi 19,40 eurót fizettek. 
Mostantól 27 eurót fognak. Agócs Attila polgármes-
ter szerint a városvezetésnek nem volt más válasz-
tása. „Az Állami Számvevőszék arra a következtetésre ju-
tott, hogy a város túl sokkal járul hozzá a háztartásokban 
keletkező hulladék elszállításához. Az elszállítást az embe-
reknek kellene fizetniük teljes egészében“ – magyarázta 
az egyik okot, hozzátéve, hogy amennyiben maguk 
fizetnék a lakosok az elszállítást, évente 34 eurójuk-
ba kerülne. „Ez azonban, a  lakosság életszínvonalát te-
kintve, szerintünk túl sok. Ezért a díjat 27 euróra emeltük, 
és a  különbözetet mint város fogjuk dotálni továbbra is 
az emberek helyett.“ Amint a  folytatásban elmondta, 
a döntésük másik lényeges indoka a  lerakási díjak 
állami szinten történt jelentős emelése volt. Az ál-
lam ezzel a lépéssel akarja ösztönözni az embereket 
a  látványosabb szeparálásra, amelyben Szlovákia 
európai viszonylatban messze le van maradva. „A 
lerakási díjak globálisan nőni fognak évről évre. Ameny-
nyiben azonban a szeparált hulladék aránya növekedne, s 
ezáltal a háztartási mennyisége csökkenne, legalább las-
sítani tudnánk ezt a trendet“ – magyarázta a polgár-
mester. Füleknek nincs saját szemétlerakó telepe, 
a hulladékot Losoncra kell szállítani, ahol szintén 
emelkedett a lerakási díj. „Az olyan városokban, mint 
Losonc, ahol van szemétlerakó telep, alacsonyabb szinten 
tudják tartani a díjakat, mert a hulladéklerakásból bevé-
telük származik. A hulladéklerakó azonban, szerintem, a 
város szempontjából több negatívummal jár, mint pozití-
vummal, ezért örülök, hogy nekünk nincs“ – fűzte hozzá.

Emelkedik az adó és a hulladékszállítási díj
Az adó emelése főleg a nagy cégeket sújtja
Emelkedik az ingatlanadó is. A  közgazdasági és 
vagyongazdálkodási osztály vezetője, Varga Zoltán 
szerint a természetes személyek esetében 36-tól 50 
százalékig terjedően, a vállalkozók esetében 98 szá-
zalékkal emelkedik. „Első hallásra drasztikusan hang-
zik ez, de az átlagembereket ez nem érinti jelentősebben. 
Például egy klasszikus kertes családi ház tulajdonosa 
évi 8 euróval, egy háromszobás lakás tulajdonosa évente 
nem egész három euróval fog többet fizetni. Más a helyzet 
a nagy cégek esetében“ – mondta Varga Zoltán. A pol-
gármester szerint a  város ez idáig extrémen ala-
csony adókulcsot szabott meg a vállalkozók részére. 

„Kétszer, illetve háromszor alacsonyabb volt nálunk az adó, 
mint a szlovákiai átlag. A százszázalékos emelést követő-
en is jelentősen alacsonyabb lesz az általunk megszabott 
adókulcs, mint például a tőlünk  felével kisebb városban, 
Poltáron“ – tette hozzá. Emelkedik a  mobilgará-
zsok illetéke is, amivel a  város a  számuk fokoza-
tos csökkenését akarja elérni, főleg a városközpont 
közelében. A lakosok egyes csoportjait, például az 
egészségkárosodott személyeket és a  70 év feletti 
nyugdíjasokat érintő kedvezmények Varga Zoltán 
szerint továbbra is változatlanul megmaradnak.

Az ingatlanadó emeléséből származó pénzt 
a város főleg a helyi közutak aszfaltozására akarja 
felhasználni. „Ha az adózók rendesen teljesítik a köteles-
ségüket, ebben a választási időszakban komplett leaszfal-
tozhatnánk minimum 18 további utcát, a 2020-as évvel 
kezdődően évi kb. 240 ezer euróért“ – egészítette ki a 
polgármester.

Hogyan tovább a nem fizetőkkel?
Az utóbbi években sikerült a  városi hivatal alkal-
mazottainak kiszűrni az adózók nyilvántartásának 
hibáit, és fokozatosan javult a háztartási hulladék 
elszállítási díját érintő fizetési fegyelem is. A városi 
kasszába ez évente 10 ezer euróval többet hoz. Var-
ga Zoltán szerint a jövőben is ezt a trendet akarják 
folytatni.

Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Januártól új alpolgármestere van a városnak
Amint azt to-
vább elmondta, 
az új tisztségé-
ben is szeretné 
ka ma tozta tni 
az eddigi ta-
pasztalatait. „El-
sősorban a köz-
rend területe van a 
gondjaimra bízva, 
vagyis a térfigyelő 
kamerarendszer, a 
városi rendőrség 
és a polgárőr-
ség. De az előző 
a lpo lgármes t e r 
számomra újnak 
számító, például az energetika területét érintő agendáját 
is átveszem“ – tette hozzá. Az FTC elnökének szé-
két sem hagyja el. „Az év elején azonban új választások 
lesznek, s majd meglátjuk, hogy maradok-e a következő 
választási időszakban. A sport területén azonban minden-
esetre továbbra is aktív maradok“ – zárta szavait.

Kovácsová Klaudia, ford.: fp A városi képviselő-testület második decemberi 
ülésén a képviselők a város költségvetéséből 

a polgári társulások és egyéb szervezetek részére 
nyújtott, 700 eurót meghaladó támogatások felől 
döntöttek. A 700 euró alatti támogatásokat már 
korábban megszavazta saját hatáskörével élve a 
városi tanács. 350 euró összegig terjedő támogatást, 
mely felől maga a polgármester dönthet, az évben 
senki sem igényelt. Ezért a polgármesteri alap pénz-
eszközeit átcsoportosították a többi kérelem társfi-
nanszírozására. Az önkormányzat – immár hagyo-
mányosan – egyetlen kérelmet sem utasított el.

kk                                                                                                                                                                                              
A városi képviselő-testület által megítélt 2019-es 
támogatások:

Kérelmező
A támogatás 

összege
A határozat 

száma
OZ Kvapky rosy 800 € 14/2018
OZ Šťastné labky 700 € 15/2018

OZ MADOM  
Fiľakovo 

1500 € 16/2018

ZO Csemadok 2100 € 17/2018
OZ FTC Fiľakovo 90 000 € 18/2018

MO JDS vo Fiľakove 1 000 € 19/2018
Toma-tex s.r.o. vo 

Fiľakove
700 € 20/2018

OZ Minorita pre 
všetkých

500 € 21/2018

A városi tanács által megítélt 2019-es támogatások:

Kérelmező
A támogatás 

összege
OZ Fiľakovskí Vlci - Füleki  

Farkasok
700 € 

Zápasnícky klub Fiľakovo, o.z. 700 €
OZ Spoločnosť Pro Futuro 700 €

OZ PRO SCHOLA NOSTRA 300 €
OZ Mladý umelec 500 €

OZ Hudba bez hraníc – hbh 500 €
OZ Iuvenis Neogradiensis 600 €

OZ Pivničný rad 700 €
OZ IN-NOVA 700 €

OZ e-Talentum 500 €
OZ FLK Bulls 300 €

OZ Extreme Sport Club 300 €
OZ Kovosmaltskí zvárači    500 €

Jóváhagyták a 2019-es támogatásokat

Az új évtől már Fülekről is jár síbusz
· Az új évtől kezdődően a füleki autóbusz-állomásról 
is rendszeres síbuszjárat indult. Először január 5-én, 
szombaton, lehetett igénybe venni. Március 9-ig minden 
szombaton rendszeresen közlekedik 08:15 órai indulás-
sal a buszállomásról a Fülek – Losonc – Videfalva – Ló-
nyabánya – Košútka (Hriňová) – Kokava Háj – Látky 
Prašivá útvonalon és vissza. A síbuszt igénybe vehetik a 
sízők és a nem síelők egyaránt, valamint a turisták is. Az 
egyirányú menetjegy ára 2 euró.  A projektben részt vevő 
partnerek Fülek Város, a Szlovák Autóbusz-közlekedési 
Vállalat Rt., Losonc és a Turisztikai Nógrád és Polyán-
hegyalja Területi Idegenforgalmi Szervezet.

· Január 19-től, szombattól, Fülekről nemzetközi síbusz 
is közlekedik. Salgótarjánból indul, Füleken és Losoncon 
áthaladva, Hriňová – Košútka, Mýto nad Ďumbierom, 
Tále és Chopok úti célokkal. A busz március 24-ig, szom-
batonként és vasárnaponként, 7:20 órakor fog indulni a 
városháza elől. A menettérti jegy ára Košútkára 4 euró, 
a többi sípályára 7 euró. A férőhelyek korlátozott szá-
ma miatt az érdeklődőknek mindig péntek 18 óráig kell 
e-mailben jelentkezni a skibus@blaguss.sk címen. Fel kell 
tüntetni az utas nevét, a személyi igazolványának számát, 
az utazás napját és a felszállás helyét. A buszjárat utasa-
inak a regisztrálásuk és a személyi igazolványuk alapján 
az egyes síközpontokban kedvezményes napijegyváltásra 
van lehetőségük. kk, ford.: fp

Visnyai Attila alpolgármester.  
FOTÓ - VA archívuma
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Mérlegre került a 2018-as év a város Közhasz-
nú Szolgáltatásainál is. Bár Tóth Tibor igaz-

gató elégedett a szervezet eredményeivel, még min-
dig lát lehetőséget a javulásra, és vannak is új tervei. 
Az új évben szeretnék felújítani a gépparkjukat és 
bővíteni a temetőt.
Új munkahelyek
A Közhasznú Szolgáltatások (VPS) szervezet első-
sorban az önkormányzat finanszírozásával műkö-
dik. 2018-ban a tevékenységükre mintegy 765 ezer 
eurót kaptak a várostól. „További pénzeszközöket a 
helyi infrastruktúra építésének keretein belül szerzünk a 

„házon belüli” beszerzés által. Az elmúlt évben így 1320 
négyzetméternyi járdát sikerült megépítenünk, illetve 
felújítottuk az FTC-stadion egyes helyiségeit, közel 60 
ezer euróért“ – magyarázta az igazgató. Az 50 főnyi 
állandó alkalmazottal ezen kívül a gondjaikra van 
bízva a stadion, a városi park, a temető, a piac, a 
közvilágítás, a helyi utak, a zöldövezet és nem utol-
só sorban a város hulladékgazdálkodása. „Bár a vá-
rostól kapott összeg a mindennapok emberének soknak 
tűnhet, de a mi széleskörű tevékenységünkre épphogy elég. 
Az első félévben az adott összeg közel felét merítettük ki, 
úgyhogy az elszámolási időszak végén a gazdálkodásunk 
kiegyensúlyozott lesz.“ 

Amint azt tovább folytatta, az év közben nem tét-
lenkedtek a személyzeti politika terén sem. Április 
végéig 12 embert foglalkoztattak az „Út a munkapi-
acra“ programon belül, akikből kilencet sikerült ál-
landósítani. „Közülük hatot a szeparált gyűjtés, hármat 
pedig a fő tevékenység területén. Perszonálisan megerősí-
tettük a parki és városi zöldövezet terét is, minek köszön-
hetően nagyobb terjedelemben tudjuk biztosítani a virág-
termesztést és -kiültetést városunkban“ – fűzte hozzá. 
Új gépi és egyéb felszerelés
Az elmúlt évben a Közhasznú Szolgáltatások vagyo-
na új felszereléssel gazdagodott. „Főleg az építőbrigá-
dot érinttette ez. Vettünk egy újabb, max. 3,5 tonna össz-
tömegű teherkocsit, egy talajtakarítót, és a homlokrakodót 
felszereltük bontókalapáccsal. Ezenkívül beruházásra volt 

szükség az emelőkosaras autó és egy kisebb szemétgyűjtő 
autó generáljavítására“ – sorolta az igazgató. A ta-
vasz végén megnyitották a városban a komposztá-
lótelepet is, melynek a város hulladékgazdálkodá-
sán belül a Közhasznú Szolgáltatások szervezet lett 
a gondnoka. „Rázórostával, komposztfogatóval, hom-
lokrakodóval és zúzógéppel van felszerelve.“ A jövő évtől 
építési és bontási hulladéklerakóval is gyarapodunk, 
amelyet már átadtunk. „A hulladékok keretén belül új-
donságnak számít az elektromos hulladék gyűjtése is. Azt 
az emberek a gyűjtőudvarban adhatják le. Jelenleg a vál-
lalkozók által termelt hulladék gyűjtését próbáljuk meg-
oldani. Esetükben főleg a csomagolóanyagokról van szó“ 

– fűzte hozzá. A fülekieket ez évben új karácsonyi 
fénydekorációk vásárlásával is megörvendeztettük. 

„Mindenekelőtt a Püspöki út megvilágítására és a temp-
lom előtti fénykapura gondolok. Az elkövetkezendő évben 
szeretnénk további oszlopdekorációkat venni“ – árulta el.
További tervek
Az igazgató általánosságban véve pozitívan érté-
keli a 2018-as évet a Közhasznú Szolgáltatásoknál. 

„Igazán gazdag évünk volt. A szokásos tevékenységeinken 
kívül részt vállaltunk több városi projekt megvalósításá-
ban is“ – mondta az igazgató, azzal, hogy közülük a 
legnagyobb a Püspöki úti többlakásos lakóház előt-
ti térség komplett revitalizációja volt. „Továbbá új 
buszmegállókat helyeztünk el, bekerítettük és biztonsági 
felülettel láttuk el a parki gyermekjátszóteret, a tél beállta 
előtt felújítottuk a Botto utca körüli utakat, és még tovább 
sorolhatnám.“

A megelégedettség ellenére úgy érzi, hogy vannak 
a szervezetnél még tartalékok, és lehetőséget lát a 
további javulásra. A 2019-es évhez új tervekkel fog 
hozzá. Főleg a géppark felújítását akarja folytatni. 

„Egy kisebb zárt felépítményű teherkocsi cseréjét tervezzük. 
A gyűjtőudvarban új hídmérleget akarunk építeni. Azon-
kívül bővíteni fogjuk a temetőt, ahol urnaligetet alakítunk 
ki, és természetesen folytatjuk a járdák felújítását“ – zár-
ta szavait.

Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Az elmúlt évvel elégedettek a Közhasznú Szolgáltatásoknál is

A Csemadok Füleki Alapszervezete minden esz-
tendőben a tagság és a vezetőség által jóváha-

gyott munkaterv szerint végzi tevékenységét.
Minden év első programjai közé tartozik a ma-

gyar kultúra napjának megünneplése és a Hagyo-
mányos magyar bál megszervezése. Olyan megszo-
kott  rendezvények ezek, amelyek minden évben 
vonzzák a törzsközönséget, és mindig jönnek újak 
is, akik meglepetéssel értékelik, hogy milyen szín-
vonalas rendezvényeket szervezünk. Jóleső érzés, 
hogy ezt nem csupán a fülekiek mondják, hanem 
visszatérő, anyaországi barátaink is Budapest- 
ről, Pásztóról, Egerből és Füléről. Március idusát 
2018. március 15-én  tartottuk meg Allegro bar-
baro! címmel a katolikus templomban. Több mint 
százan gyűltünk össze emlékezni a hősökre, a for-
radalmi ifjúságra. A műsor különlegessége az volt, 
hogy kivételesen csak férfiak szerepeltek benne.

A Palóc Húsvét a Füleki Várban című rendez-
vénybe is belekapcsolódtunk, hiszen a Magyar Ház 
udvarán egy látványos disznótorral kedveskedtünk 
a turistáknak és fellépő vendégeinknek, akik Duna-
újvárosból érkeztek hozzánk. Minden esztendőben 
gazdagítjuk tevékenységünket színházlátogatások-
kal, tárlatok, kiállítások szervezésével. Ebben az 
évben az újdonság a Családi mozivetítés volt, ahol 
minden generáció megtalálhatta a neki tetsző ma-
gyar filmet, melyet reggetől estig vetítettünk a gim-
názium aulájában a város óvodásainak, kisiskolá-
sainak és a felnőtteknek.

A Csemadok égisze alatt működő 2 ifjúsági szín-
játszócsoport sikereivel is dicsekedhetünk, hiszen 
az országos minősítő versenyeken az ország leg-
jobbjaiként végeztek. A Zsibongó Kisszínpad 3 díj-
jal aranysávos minősítést kapott, az Apropó pedig 
az 55. Jókai Napok fesztiválgyőztese lett.

A családi rendezvényeinken a legkisebbeket 
szólítottuk meg,hiszen a rendszeres Ringató fog-
lakozások a Magyar Házban a szervezetünk támo-
gatásával működnek, és a karácsonyi ünnepváró 
fesztivált is a kedvükért éltetjük.

A törénelmi megemlékezéseken túl kedves ha-
gyományt éltetünk azzal, hogy mi szervezzük az 
óriási adventi koszorú gyertyáinak közös meggyúj-
tását, illetve a városi Betlehem megépítését.

Összességében a Csemadok Alapszervezete a tá-
mogatóknak, pártolóknak köszönhetően gazdag te-
vékenységgel bír, a Magyar Ház fenntartása mellett 
a város kulturális életét is gazdagítja, odafigyelve a 
hagyományőrzésre és a magyar identitás megőrzé-
sére.

Szvorák Zsuzsanna, 
a Csemadok Füleki Alapszervezet elnöke

Az első bentlakó kliensek fogadása óta már több 
mint 10 év telt el a füleki Idősek Otthonában. Ez 

idő alatt az intézmény jó néhány változáson ment át, 
és kisebb-nagyobb problémákkal kellett megküzdenie, 
hogy végezetül megtalálja a  módját annak, miként 
nyújthat segítséget mindenkinek, aki valamelyik szo-
ciális szolgáltatást igényelve fordult hozzá. A  2018-
as év kulcsfontosságú problémája a  terepen végzett 
gondozó szolgáltatásnak a  kliensek igényeivel ösz-
szhangban történő biztosítása volt. Évről évre egyre 
többen kérik ezt a szolgáltatást, s ezért az intézmény 
kénytelen volt növelni a részlegen dolgozók számát. 
Ugyanakkor az idősotthon és az ápoló és gondozó 
otthon klienseinek magas fokú rászorultsága miatt 
meg kellett erősíteni az egészségügyi és üzemeltetési 
részleget is. 

A  manuális teljesítmények javításának érdekében 
az intézmény a  mozgásképtelen kliensek részére új 
elektromos emelő berendezést szerzett be, és egy új, 
egyedi méretű kádat helyezett el, amely lehetővé te-
szi a mozgásképtelen és túlsúlyos kliensek higiéniai 
ellátását. Ez idáig az ilyen személyek fürdetése csak 
fürdetőágyon történhetett. A  szolgáltatások minő-
ségét és a velük járó adminisztratív tevékenységeket 
érintő megnövekedett igények, az ápoló és gondozó 
tevékenységek realizálása, valamint a szociális szolgál-
tatásokkal összefüggő egyes tevékenységek számának 
emelkedése miatt az intézmény működtetésének ha-

Valóra váltják a terveiket 

2018-ban is tevékeny 
volt a Csemadok 

tékonyabbá tételére van szükség, melyet a CYGNUS 
új információs rendszer bevezetése hivatott biztosíta-
ni. A dolgozók menet közben sajátítják el a program 
által nyújtott lehetőségek alkalmazását a gyakorlat-
ban. A kezdeti aggályok, hogy képesek leszünk-e rá, 
lassan elmúlnak, és napról napra egyre inkább azt 
észleljük, hogy sok mechanikus tevékenység elmarad 
a munkánkból, és annál több idő jut a kliensekre.    Az 
intézmény saját pénzeszközeiből vízmelegítő kazánt 
vásárolt, kiegészítette a  berendezését tolókocsikkal, 
járássegítő eszközökkel, mobil szobai vécékkel, szé-
kekkel, számítógéppel és nyomtatókkal. 

A kliensekkel végzett munka során az elsődleges ér-
dekünk, hogy biztosítsuk az egyéni szükségleteiket és 
igényeiket, igyekszünk változatossá tenni a  minden-
napjaikat, örömet szerezni nekik a  különböző ren-
dezvényeink által, és a lehetőségeinknek megfelelően 
maximális kényelemben részesíteni őket.

Az egész évben, ahogy minden eddigiben is, a klien-
seink álltak az érdeklődésünk középpontjában, az idős 
és beteg emberek, akik megérdemlik, hogy életük utol-
só évei kényelmes környezetben teljenek, ahol olyan 
emberek törődnek velük, akik szeretik ezt a munkát, 
amely elégedettséggel tölti el őket. A Nefelejcs kollek-
tívája sok egyszerű, áldozatkész, munkaszerető, néha 
fáradt, de mindig készséges és felelősségteljes ember-
ből áll. A terveink megvalósításának év végi mérlege 
éppen az ő munkájuk által kap értelmet.

Veliká Mária, igazgatónő. Ford.: fp
FOTÓ - a CsFA
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Jelentős kulturális rendezvények 2019 februárjában Füleken

02. 05-ig
A „Füleki cigány zenészek és zenekarok” c. kiállítás
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum - galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum 

02. 06.

Zenés évszakok – téli komolyzenei koncert: Beliczay 
Quartet
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum - galéria
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Társszervező: Füleki Vármúzeum
A rendezvény a Művészeti Alap támogatásával valósul meg.

17:00

02. 08.

A füleki Művészeti Alapiskola „A történelem darab-
kái a 21. században” című kiállításának megnyitója  
A kiállítás 2019.2.28-ig tart
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: A füleki Művészeti Alapiskola
Társszervező: Füleki Vármúzeum

16:30

02. 15.

LiteraTúra – rendhagyó irodalomóra Grecsó Kriszti-
án íróval a gimnázium 3–4. évfolyama számára  
Helyszín: Gimnázium
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

11:35

02. 22.

LiteraTúra – rendhagyó irodalomóra Nyáry Krisztián íróval 
az alapiskola 8–9. és a gimnázium 1–2. évfolyama számára  
Helyszín: Gimnázium
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

12:50

02. 22.

LiteraTúra – író-olvasó találkozó Nyáry Krisztiánnal
Az „Írjál és szeressél!” c. könyvéről Prékop Mária beszé-
lget a szerzővel. Helyszín: Európa Bár
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Társszervező: Európa Bár
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával 
valósul meg.

17:30

02. 26.

Író - olvasó találkozó Jozef Banášsal,  a szerző új 
könyvének bemutatója
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

17:00

02. 28.

UDVart Klub – a Nagy Lebowski c. film vetítése
Helyszín: Európa Bár
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Társszervező: Európa Bár

16:30

02. 28.

Az FVM által kiadott legújabb szakirodalmi kötetek 
bemutatása: „A Koháry és a Coburg család emlékezete 
Barstól Gömörig“

„Tanulmányok a Koháryak Nógrád vármegyei köz-
pontú birtokairól (1647–1731)“
Helyszín: A városi hivatal ülésterme
Szervező: Füleki Vármúzeum

16:30

Füleki vár és Vármúzeum
A Vármúzeum 2018-ban egy sikeres 
évet tudhat maga mögött, melynek 
eredményeit szeretnénk megosztani 
az olvasókkal. Az idei rekordszámú, 
több mint 31  000 látogatót fogadó 
intézményünk idén is sok érdekes 
programmal és kiállítással várta az 
érdeklődőket. 

A már hagyományosan márciusban 
induló turistaszezont megelőzte egy 
nagy sikernek örvendő kezdeménye-
zés. A Vízkereszt napján megrendezett 
rendhagyó újévi vársétára, melynek 
érdekessége a sok év után először 
megnyitott várhegy alatti titokzatos 
folyosók bemutatása volt, mintegy 
1700 látogató érkezett. A járatok-
ban májustól már egy helytörténeti 
kiállítás is megtekinthető. A gazdag 
szöveg- és képanyaggal színesített, 
2. világháborús időszakra fókuszáló, 
Fiľakovo/Fülek 1938 – 1945 c. tárlat 
alapját a füleki lakosok visszaemlé-
kezései adták. Beszámolóikat egy do-
kumentumfilmben is rögzítettük, ezt 
év végén tekinthették meg a könyv-
tárba látogatók. A turistaszezon 
megkezdését a tavaszi Múzeumok 
és Galériák Éjszakája c. közkedvelt 
rendezvény követte, itt került át-
adásra gazdag program keretében a 
vár új művészi díszkapuja is. Június 
elején ismét a  legkisebbek foglalták 
el a várudvart, ahol a Gyermeknap 
folyamán korabeli ügyességi verse-
nyek szórakoztatták őket. A Besz-
tercebányai Megyei Önkormányzati 
Hivatal és a Kisebbségi Kulturális 
Alap pénzügyi támogatásával kerültek 
megrendezésre június harmadik hét-
végéjén a  XIX. Füleki Várjátékok. 

A Füleki Vármúzeum 2018-as éve 
A „törökök”, miután elfoglalták a 
várat, keleti hangulatú bemutatók-
kal, zenével, interaktív, a török kul-
túrát, művészetet és kézművességet 
bemutató állomásokkal, és sok más 
különlegességgel vártak mindenkit. 
Másnap, a  Füleki Farkasok PT gon-
doskodott az egyre nagyobb érdek-
lődésnek örvendő Nemzetközi Tör-
ténelmi Íjászverseny lebonyolításáról. 
A turistaidényt a Tűzben született 
szépség c. tárlat zárta, Ladóczki Vil-
mos magángyűjteményéből szárma-
zó felső-magyarországi hutaüvegeket 
bemutatva. A vár 2018-ban is számos 
más kulturális rendezvény színtere 
volt.

Fontos kiemelni a több hónapon 
át zajló régészeti, állagmegóvási és 
építkezési munkálatokat is a várrom 
és a Várfelső utca területén. Ezeknek 
köszönhetően újult meg a Perényi-to-
ronyba vezető farámpa és zajlott 
teljes körű felújítás az alsó várudvar 
egyik ágyúbástyáján, melyre jövőre 
tetőszerkezet kerül, teret adva így egy 
új látogatói helyszínnek. A váralja te-
rületén folytatott feltárás szintén sok 
új információval és értékes régészeti 
lelettel gazdagította az intézmény 
ismereteit és gyűjteményét. A Vármú-
zeum, szakmai múzeumi tevékenysé-
gén belül, összesen 10 sikeres pályá-
zat lebonyolítását vitte véghez az év 
folyamán. A szlovák Művészeti Alap 
támogatásával gyűjteményünk két át-
tört díszítésű palóc lócával és 5 darab, 
helyi művészektől származó kortárs 
festménnyel bővült.  Szintén a Művé-
szeti Alap támogatta a várhegy alatti 
2. világháborús járatok belterének 
kialakítását – szellőztetőrendszerük 

kiépítése a Megyei Önkormányzati 
Hivatal dotációjával valósult meg –, 
a Városi Könyvtár diákoknak és fel-
nőtteknek szóló szakirodalom-állo-
mányának gyarapítását, valamint az 
intézmény Discussiones Filekienses 
c. tanulmánykötet-sorozata második 
részeként megjelenő konferenciakö-
tetének kiadását. A Koháry és Coburg 
család emlékezete Barstól Gömörig 
c. tanulmánykötet februárban kerül 
bemutatásra a sorozat harmadik szá-
maként kiadott Gazdálkodás a  Ko-
háryak Nógrád vármegyei központú 
birtokain (1647-1731) c. tanulmány-
nyal egyetemben.

Városi Honismereti Múzeum, Vá-
rosi Könyvtár, Nógrádi Turiszti-
kai és Információs Központ
A  Városi Honismereti Múzeum ha-
sonlókképpen érdekes programok-
nak adott helyet az év folyamán. Idén 
a füleki származású alkotókra fóku-
szálva, Schneider Gizella, Jacsmenyík 
József, Schnelczer Zoltán, és Kovács 
Péter Garp munkáit, ill. gyűjtemé-
nyeit prezentáltuk. A Palóc Napok és 
Füleki Városnapok rendezvényeibe 
egy nem mindennapi Bunker-túrával 
is bekapcsolódtunk. Az évet egy kel-
lemes hangulatú, élő zenével kísért 

megnyitó, a füleki cigány zenészeket 
és zenekarokat bemutató tárlat és 
karácsonyfa-díszítés zárta. A városi 
könyvtár állománya idén 992 db ki-
advánnyal bővült, de az újdonságokon 
kívül érdekes előadások, könyvbemu-
tatók és vetítések is várták az olvasó-
kat, a legkisebbek pedig az Andersen 
Éjszakája c. rendezvénybe és sok más 
interaktív programba kapcsolódhat-
tak be. A NTIK munkatársai idén is 
képviselték városunkat a budapesti, 
brünni és pozsonyi idegenforgal-
mi kiállításokon, ahol bemutatták a 
városunkba látogató külföldi turisták 
számára készül új, angol nyelvű 
városi ismertetőfüzetünket. Ennek 
szlovák és magyar nyelvű változatait 
az érdeklődők az NTIK irodájában 
tudják beszerezni. Reméljük, hogy 
múzeumaink és könyvtárunk is egész 
évben a szabadidős programok izgal-
mas helyszínei voltak, ahová érdemes 
ezután is visszatérni. Ebben a hitben 
várjuk Önöket szeretettel a 2019-
es évben! Végül engedjék meg, hogy 
a  Füleki Vármúzeum munkatársai 
nevében, sikerekben gazdag új évet 
kívánjak minden kedves Olvasónak 
és Várbarátnak!

Titton Viktória, 
a FVM igazgatónője

FOTÓ - FVM
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Nyolc regionális, országos illetve nemzetközi 
fesztivál, csaknem húsz városi és egyéb kisebb 

rendezvény, tizenöt gyerekprogram és tizenkétezer 
látogató a Városi Művelődési Központ 2018-as évi 
tevékenységének mérlege. Annak ellenére is sikeres 
évet zárhatott a VMK, hogy a székhelyéül szolgá-
ló épület rekonstrukciója miatt az elmúlt év nagy 
részében ún. kényszerüzemmódban működött. 
Irodáit ideiglenesen átköltöztette a Püspöki úti vál-
lalkozói inkubátorházba, ingóságait pedig más in-
tézményeknél kellett elhelyeznie – emiatt bonyolul-
tabbá vált a szabadtéri rendezvények megvalósítása. 
Átmeneti helyszínt kellett találni a korábbi bérlők 
számára, s a VMK csoportjainak is másutt kellett 
biztosítani a működésükhöz szükséges feltételeket. 
A művelődési központnak a több hónapig elhúzó-
dó költözködés közben is sikerült megvalósítania 
a már hagyományos rendezvényeit, mindössze a 
színházi fesztiválon megszokott előadásszám csök-
kent. Mivel a színháztermet is nélkülözni kellett az 
elmúlt évben, a VMK több városi rendezvénynek 
sem tudott otthont adni, így a szervezők kénytele-
nek voltak azokat máshol, gyakran szerényebb kö-
rülmények között megrendezni.

A VMK rendezvényei a korábbi évekhez hasonló 
látogatottságnak örvendtek, például az Ismerjük 
meg egymást! és A táncművészet világnapja alkal-
mából rendezett gyermektáncházak, továbbá a 
Városi Gyermeknap, illetve a karácsonyi vásárral 
egybekötött Közös nyelvünk, a zene című zenés 
program. Volt olyan fesztivál – az UDVart –, mely-
nek három napjából kettőt elmosott az eső, de vol-
tak olyan rendezvények is, melyek rekord számú 
látogatót vonzottak a 2018-as évben. Ilyen volt Fü-
lek Város Bálja, a XIII. évébe lépett Palóc Húsvét a 
Füleki Várban illetve a III. Füleki Veterántalálkozó. 
Magas nézőszámot értek el a Palóc Napok és Füleki 
Városnapok rendezvényei is, különösen a fesztivált 
záró operett-előadás. 2018-ban az előző évhez ké-
pest még két rendezvény gazdagította a programot. 
Szeptemberben egy országos fesztiválnak adhatott 
otthont Fülek (a VMK az Eszterlánc Országos 
Gyermek-néptáncfesztivál gálájának lebonyolítá-
sában segédkezett), júniusban pedig a Muzsikál az 
erdő című határon átnyúló rendezvény nyitónap-
jának lehetett házigazdája. Bár az általában több 

mint húsz előadást is magában foglaló Nemzetközi 
Színházi Fesztivál 2018-ban a Klub felújítása mi-
att nem valósult meg, mégsem maradtak előadások 
nélkül sem a gyerekek, sem a színházrajongók. Az 
év során 11 gyerek- és 3 felnőtt előadást kínált a 
VMK, melyek többsége a szabadtéri rendezvények 
programjában szerepelt. Az év során vendégül lát-
hattuk Janza Kata musical énekesnőt, Szabó Gyuri 
bácsit, a bükki füvesembert, a budapesti Csángálló 
zenekart, Rigó Konrád kulturális államtitkárt, a 
Hugo Kauder Triót, az Egri Szimfonikus Zenekart, 
a Rusín Čendeš Orchestra formációt, Csík János 
és a  Mezzo zenekart, Veiser Alinda újságírót, Ján 
Benčík bloggert, a magyarországi Szeder és a cseh 
Circus Brothers zenekarokat, az indiai Shilpagya 
néptáncegyüttest, a  Modus Memory, a  Bon Bon 
és a  Piramis együtteseket, a  Csavar Színházat, 
a  Kaschauer Klezmer Band zenekart – hogy csak 
néhányat említsünk. A művelődési központ az el-
múlt évben több mint negyven partnerrel működött 
együtt, belépődíjas rendezvényeit csaknem négye-
zer fizető vendég látogatta. Az egész évben megva-
lósult programok csaknem háromnegyede ingyenes 
rendezvény volt, melyekre több mint nyolcezren 
látogattak el. 

Továbbra is a VMK-val együttműködve tevé-
kenykedhettek a város által kiemelten támogatott 
Melódia és Pro Kultúra énekkarok, a Jánošík és Ra-
konca gyermek- és felnőtt néptáncegyüttesek, vala-
mint a Zsákszínház. A VMK égisze alatt működő 
Rakonca 5 országos és határon túli versenyen ért el 
szép sikereket és 8 jelentősebb hazai illetve külföldi 
rendezvényen képviselte városunkat. A gyermekek 
részére folytatódott a balett- és táncsportoktatás, s 
a művelődési központ támogatásával bővült a Me-
sefigurák bábszínház felszereltsége is, akik az év so-
rán hat alkalommal léptek fel városi rendezvényen. 
A VMK legújabb csoportja, a Foncsik Énekegyüttes 
is rendszeres tevékenységet folytatott, részt vettek 
a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia tovább-
képzésén is, s kilenc alkalommal léptek színpadra 
Füleken. Csoportjaink a 2018-as évben 220 taggal 
(80 gyerekkel) működtek.

Folytatta tevékenységét az alkotóműhelyek for-
májában működő FOLT Művészeti Műhely, s meg-
valósult a már hagyományos nyári ingyenes angol 

nyelvtanfolyam is. Az év vége felé új klubtevékeny-
ség indult el UDVart Klub néven, mely 2019-ben is 
havi rendszerességgel folytatódik majd. Ezekbe a 
rendszeres tevékenységbe 170 fiatal kapcsolódott 
be.

A VMK rendszeresen tájékoztatja programjairól 
a nyilvánosságot (évi 500 megjelenés a médiában), 
saját honlapot működtet (www.kultura.filakovo.sk), 
folyamatosan jelen van a szociális hálón, s lehetősé-
get nyújt az online jegyvásárlásra is.

A művelődési központ egész éves programjait, 
illetve csoportjainak működését pályázatokon el-
nyert anyagi támogatásokból is biztosítja, melyeket 
évről évre sikerül növelnie. A 2015-ös év 6 sikeres 
pályázatához képest 2018-ban már 13 sikeres pro-
jekttel dicsekedhetett az intézmény, s az elmúlt há-
rom évben az elnyert támogatások összege is évi 9 
ezer euróról évi 25 ezer euróra nőtt. Rendezvénye-
inket a Kisebbségi Kulturális Alap, a Besztercebá-
nyai Megyei Önkormányzat és a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatta. 

A VMK csapata 2018-ban – az épületfelújítás 
adta kényszerhelyzet ellenére is – igyekezett zök-
kenőmentesen működtetni az intézményt és minő-
ségi programokat kínálni az érdeklődőknek. Tette 
mindezt 6 fővel, 5 és fél munkaviszonyban.

Nagyon nagy köszönet jár minden intézménynek, 
amely segítette a költözködést, az épület berende-
zésének elhelyezését, és egész évben helyszínt biz-
tosított a művelődési központ csoportjainak műkö-
déséhez. Köszönjük az érdeklődést és a sok dicsérő 
szót mindazoknak, akik ellátogattak a VMK ren-
dezvényeire.

2019-ben is készülünk újdonságokkal: a zene-
rajongókat komolyzenei és jazz koncertekre vár-
juk, a színház szerelmesei több előadást láthatnak, 
megünnepeljük a Zsákszínház megalakulásának 40. 
évfordulóját, folytatjuk az UDVart Klub rendezvé-
nyeit és a LiteraTúra irodalmi programjait, s termé-
szetesen nem maradnak el a nagyobb rendezvények, 
fesztiválok sem.

A Városi Művelődési Központ munkatársai 
nevében is kívánok mindenkinek kulturális élmé-
nyekben gazdag, boldog új évet!

Illés Kósik Andrea,
a VMK igazgatónője

Nagyrészt épület nélkül működött a VMK 2018-ban

Karácsony Füleken

http://www.kultura.filakovo.sk
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Az idei báli szezont is Fülek Város 
Bálja nyitotta meg január 12-én, 

ezúttal új helyszínen, a Kállai pincé-
ben.  A reprezentatív estre meghívást 
kaptak a városi képviselő-testület 
tagjai, a városi intézmények igazga-
tói, valamint a helyi nagyvállalatok 
vezetői is, de a plakátokon és a szoci-
ális hálón meghirdetett társasági ren-
dezvényre természetesen bárki fog-
lalhatott asztalt, aki a farsangi táncos 
mulatságok gazdag kínálatából ezt a 
bált választotta. A füleki VMK mellett 
működő Rakonca Néptáncegyüttes 
szólistái hazai és erdélyi táncokat 
bemutató nyitóprogramja és a pol-
gármesteri pohárköszöntő után a 
bál azonnal jó hangulatban indult. A 

A  Nyugdíjas Egyesület helyi szer-
vezete 2018-ban jelentős átalaku-

láson ment át. Február elején került 
sor az értékelő taggyűlésre, ahol új el-
nökséget és bizottsági tagokat válasz-
tottak. Az új elnökön, Jelínek Jurajon 
kívül Chytil Milan személyében új 
tiszteletbeli elnöke is lett az egyesü-
letnek. Az elnökségben és a bizottság-
ban is jelentős változtatások történ- 
etek, de az elmúlt évben a  nagyobb 
rendezvények helyszíne is megválto-
zott. A nemzetközi nőnap vagy május 
elseje megünneplésére szervezett ren-
dezvények, a jubilánsok köszöntése, 
illetve az év végi Mikulás-est átlago-
san 150 látogatót vonz. A VMK épü-
letének felújítása miatt új helyiségek 
után kellett néznünk, melyek távol-
ságban, megközelíthetőségben és a 
férőhelyet illetően is megfelelnek ren-
dezvényeinknek. Ezúton szeretnénk 
megköszönni Bozó Roland igazga-
tónak és a  II. Koháry István Alapis-
kola dolgozóinak, valamint az iskola 
étkezdéjének, hogy rendelkezésünkre 
bocsátották a tornatermet, és megfe-
lelő körülményeket biztosítottak ren-
dezvényeink lebonyolításához. Há-
rom nagyobb kulturális-társadalmi 
rendezvényünkön csaknem 500-an 
vettek részt: nagyrészt egyesületünk 
tagjai, továbbá hozzátartozói, vala-
mint a meghívott vendégek. A május 
1-je alkalmából a Vigadó udvará-
ban rendezett ünnepségen, melyet 
a Nyugdíjas Klubbal közösen szer-

veztünk, több mint 170 tagunk vett 
részt. Az említett rendezvényekre 
kapott 1 000 euró értékű támogatást 
ezúton is köszönjük Agócs Attila pol-
gármesternek és a képviselő-testület 
tagjainak, akik az anyagi hozzájáru-
lást megítélték nekünk. Hasonlóan 
szeretnénk megköszönni a Beszter-
cebányai Megyei Önkormányzat 
képviselőinek és az Ekoltech vállalat 
vezetőségének a 14. alkalommal meg-
rendezett Generációk találkozója c. 
rendezvényünkre nyújtott 300 eurós 
támogatását, valamint a füleki vállal-
kozóknak az értékes tomboladíjakat. 
Mindenkinek köszönjük az együtt-
működést, és kívánunk békés, sike-
rekben gazdag új évet!

     Jelínek Juraj, 
a helyi szervezet elnöke 

Ford.: kp

A PRO KULTÚRA Füleki Férfikar, 
Szlovákia egyetlen magyar ajkú 

férfikórusa, két év múlva ünnepli 
megalakulásának 100. évfordulóját. 
A  közel száz év alatt sok-sok sikert 
értünk el úgy itthon, mint külföldön.

Sajnos létszámunk az élethelyze-
tekből adódóan megcsappant, ezért 
keresünk olyan lelkes és jó hangú 
férfiakat, akiket érdekel a  közös 
éneklés, és szeretnének egy jó csapat 
tagjává válni. 

Aki úgy érzi, nem elég képzett éne-
kes ahhoz, hogy énekkarban énekel-

A  Nyugdíjas Klubot 1987-ben ala-
pította az önkormányzat azzal 

a  céllal, hogy lehetőséget teremtsen 
a  kulturális, fizikai és szellemi tevé-
kenységek végzésére a nyugdíjasok 
számára. A  klub vezetője 2017 októ-
berétől Lipničková Elena, s a szerve-
zet saját elnökséggel is rendelkezik. 
Jelenleg 130 aktív és fizető tagja van 
(a tagsági díj egy évre 2 €/fő). A klub 
tevékenysége 2017 őszétől ismét fel-
lendült, 2018-ban 25 rendezvényt 
szerveztünk klubhelyiségeinken kívül, 
és rendszeresen – minden hétfőn és 
szerdán – a  székhelyünkön, klubhe-
lyiségeinkben folytatunk különbö-
ző tevékenységeket: tagjaink baráti 
beszélgetéseken, ételkóstolásokon, 
születés- és névnapi ünnepségeken 
vehettek részt. A  nagyobb esemé-
nyek közül szeretném kiemelni a 165 
fős részvételt hét színházi előadáson 
(idén a  losonci B.S.Timrava Szín-
házban), a több mint 300 fős rész-
vételt nyolc kiránduláson, legtöbb-
ször Kovácsfalván, a  magyarországi 
Ónód, Bogács, Zsóri, Jászárokszállás 
fürdőhelyeken, végül a  gyönyörű ki-
rándulást a  betléri kastélyban és az 
Ochtinai-aragonitbarlangban (Mar-
tonházi-aragonitbarlang). Sikeresek 
voltak a  nagyobb rendezvényeink is, 
mint pl. a Nemzetközi Nőnap, Anyák 
napja, Május 1-je, Jubilánsok köszön-
tése, Mikulás-est vagy a  Szilveszteri 

mulatság, melyeken több mint 320 
tagunk vett részt. Közkedvelt tevé-
kenysége a  klub tagjainak a  6 napos 
nyaralás a  bajmóci és pöstyéni für-
dőkbe, ahol a tavalyi év folyamán 78-
an vettek részt nagyon kedvező áron. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a  város vezetésének és Agócs Attila 
polgármesternek az anyagi és erköl-
csi támogatást, az intézményigaz-
gatóknak és az ott dolgozóknak a 
segítségét (KSz, VMK, Iskola u. AI, II. 
Koháry I. AI), valamint a támogatók-
nak a  rendezvényeinkre felajánlott 
díjait.

Lipničková Elena, a NyK vezetője 
Ford.: kp

Tagtoborzás

A Nyugdíjas Klubban elégedettek az elmúlt évvel

A Nyugdíjas Egyesület tavalyi éve  
a változások jegyében zajlott

Ismét színvonalas volt a városi bál
zenét a füleki Infinity Music Band 
zenekar szolgáltatta, az est sztárven-
dége pedig Peter Šrámek, a Magyar-
országon is ismertté vált hazai éne-
kes volt. A bálterem ízlésesen terített 
asztalairól nem hiányoztak a Kállai 
pince gasztronómiai ínyencségei és 
a finom italok sem. A bál hangulatos 
pillanatképeit Schnelczer Zoltán len-
cséje örökítette meg. A támogatóknak 
köszönhetően a város színvonalas 
társasági rendezvényén értékes tom-
boladíjak találtak gazdára. Köszönjük 
valamennyi támogató segítségét, a 
bálozóknak pedig, hogy jelenlétükkel 
hozzájárultak a jó hangulathoz.

Palčo Kinga, VMK

jen, annak sem kell izgulnia. Olyan-
nal még nem találkoztunk, aki ne 
tudott volna megtanulni bátran és jól 
énekelni, ha igazán akarta. Kottaol-
vasás nem szégyen, de nem is feltétel. 

A  kórus jelenlegi tagjai zenét és 
közösséget, valamint kultúrájukat 
szerető emberek, akik hisznek a  kó-
ruséneklés közösségformáló erejében 
és aktívan tesznek kulturális hagyo-
mányaink továbbéléséért.

Szeretettel várunk minden jelent-
kezőt a  0905 248 804-es telefonszá-
mon.

Tisztelettel a PRO KULTÚRA 
Füleki Férfikar elnöksége

Mikulás-est. 

A PRO KULTÚRA Füleki Férfikar.

FOTÓ - Schnelczer Zoltán
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A füleki II. Koháry István Alapiskola évtizedek 
óta a környék legeredményesebb alapiskolája. 

Falain belül színvonalas oktató-nevelő munka fo-
lyik, amit mi sem jelezhetne jobban, mint hogy pad-
jaiból sorra kerülnek ki a nagybetűs életbe olyan 
egykori növendékek, akiknek a neve országszerte 
és a határainkon túl is jól cseng. 

A színvonalas oktató-nevelő munka mellett 
azonban a jelenlegi iskolavezetés kiemelt céljai 
közé tartozik az intézmény jó hírének továbbvitele 
más, iskolai és tanórán kívüli tevékenységek szer-
vezése által is, természetesen a diákok aktív rész-
vételével. Ezekből az elmúlt három hónap során is 
szép számmal jutott.

Az új tanévet rögtön a Confident Generation kez-
deményezésében létrejött szlovák-magyar diákcse-
re-program útnak indításával kezdtük, amelynek 
keretében két-két cserediák ismerhette meg köl-
csönösen egymás iskolai közösségét, szokásait. Az 
időjárásnak megfelelően szeptember második felét 
a sporttevékenységek fémjelezték: a diákok tagoza-
tonkénti erőnlét-felmérését követően a főszerep az 
alsóbb évfolyamokon az úszótanfolyamé volt. Di-
ákjaink ezen kívül számtalan sportversenyen és ta-
nulmányi versenyen mutathatták meg tehetségüket. 

Október hónapja számos, évek óta hagyomány-
nak tekinthető tevékenység megszervezésével telt: 
iskolai tehetséggondozó programunk idén is elin-
dult, immár négy csoportban, nemcsak az alsó, ha-
nem a felső tagozatos tanulóink között is. Elsőseink 
és ötödikeseink avatása mellett az októberi hónap 
folyamán koszorúzással emlékeztünk meg az aradi 
vértanúkról, rádióműsorral elevenítettük fel októ-
ber, majd november jeles emlék- és ünnepnapjait, 
majd a mindenszentek eljövetele és Halloween kö-
zeledtével egy késő őszi délutánon meghitt, családi 
tökfaragó foglalkozást rendeztünk az alsó tagozat 
diákjainak és szüleinek bevonásával. Az idősebb 
generáció előtt is fejet hajtottunk: iskolánk egykori 
alkalmazottainak meghívásával nyugdíjas pedagó-
gus-találkozót szerveztünk, a 2. évfolyam kisdiákjai 
pedig ünnepi műsor keretében tiszteletüket fejezték 
ki a füleki Nefelejcs nyugdíjasotthon lakói előtt. Is-
kolánkon helyet biztosítunk több városi akció lebo-
nyolítására, így többek között idén iskolánk adott 
otthont a  hagyományos füleki nyugdíjasbálnak is.   
Iskolánk elkötelezettnek tartja magát a városhoz 
közeli intézményekkel és helyi vállalkozásokkal 
való együttműködésben, ennélfogva igyekszünk 
megteremteni e téren is a kölcsönös bizalmat és 
támogatást. 

Hasonló jó viszonyt igyekszünk ápolni magyar-
országi iskolákkal. A Határtalanul program kereté-
ben idén is, ahogy az elmúlt évek során is vendégül 
láttunk és látunk magyarországi általános iskolákat. 
Az elmúlt borongós, őszi hónapok hétköznapjait 
két színvonalas zenei produkció is színesítette: is-
kolánkon egy rövid koncert erejéig vendégül lát-
hattuk a somorjai Gaudium együttest és a méltán 
híres, idén jubiláló Zsapka-Vadkerti-Sipos triót is, 
akik ez alkalommal is jó kedvet teremtettek ismert 
dalaikkal. 

Novemberben sor került néhány tanulmányi ki-
rándulásra az iskola mellett működő Pro Iuventus 
Polgári Társulás és a  szülői szövetség támogatásá-
val: nyolcadikos diákjaink egy irodalmi tanulmány-
út során bővíthették ismereteiket Petőfi Sándorról, 
Arany Jánosról és Ady Endréről a budapesti Petőfi 
Irodalmi Múzeum kiállításain, kilencedikeseink pe-
dig az egykor rettegett budapesti Andrássy út 60-as 

Új tanév, új tevékenységek a kohárysok háza táján

szám alatt található Terror Háza múzeum állandó 
kiállításain ismerkedhettek meg egy rendhagyó tör-
ténelemóra keretében a  XX. századi kommunista 
diktatúra történetével.  

A  Rákóczi Szövetség ösztöndíj-programja kere-
tén belül idén is kiosztásra kerültek az 1. évfolyam 
kisdiákjainak szánt támogatások. 
Ha november, akkor tantestületi csapatépítés: is-
kolánk alkalmazottai egy tanulmányi kirándulás 
során két emlékezetes napot tölthettek el Bécsben 
és Pozsonyban. 

December hónapja az ünnepi várakozás és elő-
készület jegyében telik: az adventi gyertyagyújtás 
mellett diákjaink Mikulás-napi és Luca-napi fogla-
latosságokkal, adventi kézműves foglalkozásokkal, 
énekkari fellépésekkel színesítik az iskola és a  vá-
ros hétköznapjait. Iskolánk ez évben is részt vesz 
a Városház előtt megrendezésre kerülő karácsonyi 
vásárban, ahol diákjaink készítette szeretetcsoma-
gok kerülnek portékára. 

Az iskolai élet azonban nem áll meg a  kalendá-
riumi év vége közeledtével sem. A  tanév második 
fele sem fog szűkölködni tevékenységekben. A  tel-
jesség igénye nélkül íme egy kis ízelítő néhány ter-
vezett tevékenységünkből: sítanfolyam januárban, 
farsangi mulatság és iskolabál februárban, tavaszi 
tanulmányi és sportversenyek, Koháry-hét ünnep-
ségsorozat márciusban, megemlékezéssel egybekö-
tött ünnepi műsorok március 15-e tiszteletére, ün-
nepi műsorok a költészet napja alkalmából, tavaszi 
nagytakarítás a  Föld napja keretében, a  jövendő 
elsősök beíratása április folyamán, májusban anyák 
napi műsor, valamint egyhetes erdei iskola Szilvás-
váradon az alsó tagozat kisdiákjainak, iskolai csalá-
di nap, iskolai jutalomkirándulások, valamint tanév 
végi esztrád műsor júniusban, nyári napközi július 
első felében, magyarországi nyári táborok a nyári 
szünidő két hónapja során.

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

       Dányi László, pedagógus

A 2018-as esztendő nagy várakozásokkal indult, 
mivel Az integrált operatív program keretén 

belül sor kerülhetett az óvoda épületének nagysza-
bású rekonstrukciójára, valamint  kapacitásának 
bővítésére.

Az előkészítő munkálatok május 21-én kezdőd-
tek, ezért szükségszerű volt az óvoda épületének 
a kiürítése, valamint a 139 gyermek számára átme-
neti férőhely biztosítása. Az alapiskolák és a Daxner 
utcai óvoda segítségével ez lehetségessé is vált, így 
megfelelő feltételeket tudtunk biztosítani a  min-
dennapi oktató-nevelő tevékenység, valamint a be-
tervezett akciók és események megvalósítására.

Az óvodapedagógusok megtervezték és megvaló-
sították  „Az egészség hetét“, a farsangi maszkabált, 
a „Hol volt, hol nem volt“ elnevezesű verses, mesés 
délelőttöt, a Föld napja alkalmából szervezett játé-
kos, environmentális aktivitásokat, májusfát állítot-
tak, megünnepelték az anyák napját, a beiratkozás 
alkalmából nyitott napokat tartottak, és bemutat-
ták az óvodát az érdeklődő szülőknek és gyerekek-
nek, a  gyermeknap keretén belül megszervezték 
A vidámság hetét, a gyerekek és az óvónénik  Olim-
piai futáson vettek részt az óvoda szervezésében, 
20 gyermek vett részt Látkyn a természetiskolában, 
elbúcsúztattuk a ballagó nagycsoportosokat, „Tök-
lámpáskészítő délutánra“ invitáltuk az érdeklődő-
ket és a gyerekek nagy örömére, ebben az évben is 
meglátogatott minket a Mikulás.

Az óvodai eseményeken kívül az óvodapedagó-
gusok és a  gyerekek a  város különböző  intézmé-
nyei – Nyugdíjas Klub, Nefelejcs Idősek Otthona, 
Matica slovenská Háza, Városi Művelődési Köz-
pont, Városi Hivatal, Geopark, Csemadok – által 
szervezett akciókon is részt vettek. Bekapcsolódtak 
különböző rajzversenyekbe,  a „Spievaj, že si spievaj“ 
elnevezésü énekversenybe,  valamint részt vettek 
a salgótarjáni falmászó versenyen is.

Az óvoda pedagógusai a  Losonci Pedagógiai 
Szakközépiskolával is együttműködtek.  Az össze-
függő   pedagógiai gyakorlat helyének  biztosításán 
kívül, óvodánkban bonyolították le a végzős diákok 
gyakorlati érettségi vizsgáját.

A város alapiskoláival nagyon jó a kapcsolatunk, 
és azáltal, hogy májustól ők biztosítják az óvodape-
dagógusok és a  gyermekek átmeneti elhelyezését, 
ez a jó együttműködés tovább mélyült.

Napjainkban  az újonnan kialakított épületrész 
belterében  még folytatódanak a felújítási munká-
latok, ám az épületkomplexum   többi részét már 
takarítják.

Köszönet jár az alapiskolák vezetőinek a  segít-
ségükért, valamint a  szülőknek a  türelmükért és 
megértésükért.                                                                   

      Kecskemétiová Helena, 
a Štúr Utcai Óvoda igazgatónője

Mi történt a 2018-as esztendő-
ben a Štúr utcai óvodában?
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A Füleki Gimnáziumban tanuló diákok számára 
a 2018-as év is sok kihívást és lehetőséget kí-

nált. A tanítási órák, szakkörök, versenyekre való 
felkészítések ismét sikereket hoztak az Alma Ma-
ternek. Egy iskola minőségét nem lehet kizárólag 
a versenyeken elért eredmények alapján meghatá-
rozni, mégis ezek a megmérettetések, ahol a diákja-
ink országos és nemzetközi szinten bizonyíthatnak, 
érdemesek arra, hogy bekerüljenek a köztudatba és 
megosszuk őket Fülek város polgáraival. 

Szinte természetesnek tűnik, hogy az iskolánk 
színjátszó csoportjai az országos megmérettetése-
ken elsöprő győzelmet aratnak. Így történt ez idén 
is. Arisztophanész: Lüszisztraté c. művét dolgozták 
fel igazi diákos, aktuális humorral fűszerezve. A 
mindig megújuló, új tagokkal bővülő Apropó Kisz-
színpad Szvorák Zsuzsa rendezői munkájának és a 
diákok rátermettségének köszönhetően az 55. Jó-
kai Napok fődíjasa lett. 

A nyolcéves tagozat Zsibongó Kisszínpada a Má-
tyás-emlékév kapcsán „Oda az igazság!” címmel 
készített színdarabot. A Zsibongó Kisszínpad Du-
naszerdahelyen nemcsak az aranysávos elismerést 
érdemelte ki fergeteges játékával, hanem a diákzsű-
ri fődíját és a szakmai zsűri elismerését is, hiszen a 
legszellemesebb előadás különdíjával is az ő előadá-
sukat jutalmazták. 

2018 szeptemberében bővült a kínálatunk, meg-
alakult a szlovák tagozat színjátszó csoportja is. 
Az ifjúság anyanyelvi nevelése és a beszédkultúra 
javítása is feladata iskolánknak. Az eredmény itt 
sem maradt el.  A Szép Magyar Beszéd országos 
versenyén iskolánk diákja, Lukács Péter lett a ka-
tegóriája győztese.

Diákjaink sokoldalúságát mutatja, hogy Péter 
nem csak az ékesszólás mestere, hanem a termé-
szettudományokban is sikeres. Az Infoprog 2018 
informatikaversenyen a programozói kategóriá-

ban első helyezést ért el a 
felvidéki és a nemzetközi 
összesítésben is. Nem ő 
az egyetlen, aki a ter-
mészettudomá nyokba n 
kiváló, hiszen a verseny 
felhasználói kategóriájá-
ban Szacsko Adrián lett a 
győztes a nemzetközi és a 
felvidéki összesítésben is.  A Természettudományi 
Triatlon versenyben is dobogóra állhatott iskolánk 
háromfős csapata, mely tagjai a matematika-, fizi-
ka- és informatikafeladatok megoldásában értek el 
országos 3. helyezést.   

A robotika iránt érdeklődő diákok számára 
sok versenyhelyzet adódik. Az idei országos RBA 
versenyen ismét kiválóan szerepelt a Robotika 
szakkör programozócsapata. A távirányítós autó 
(LEGO-Racing) kategóriában a Larimores csapat 
1. helyezést, a RoboBoss csapat pedig a 2. helye-
zést érte el 52 versenyző csapat közül. A Larimores 
csapatunk 1. helyezést ért el a zsolnai egyetem által 
rendezett RoboRAVE versenyen a SUMO kategó-
riában. 

Az iskola weboldalát meglátogatva további 
eredményekről és sikerekről olvashatnak, hiszen a 
sportban, sakkversenyen, olimpiászokon, irodalmi 
versenyeken, történelemversenyeken elért eredmé-
nyekről, az iskola Erasmus, Smart Communities, IT 
Akadémia projektjéről helyszűke miatt nem tud-
tunk beszámolni. 

Reméljük, hogy diákjaink sikerei azokhoz is el-
jutnak, akik most választanak középiskolát. Sze-
retnénk, ha szeptembertől iskolánk falaki között 
folytatnák tanulmányaikat, és ők is csatlakozná-
nak egy sok lehetőséget és kihívást jelentő oktatási 
intézményhez.

Molnár László, igazgató

A Füleki Daxner Utcai Óvoda sikeresen zárja a 
2018-as évet. Intézményünk 8 osztályt üzemel-

tet, melyből 4 szlovák és 4 magyar tanítási nyelvű. 
Összesen 162 gyermek számára biztosítja a teljes 
óvodai ellátást. Az óvodában dolgozó pedagógusok 
száma 17, a technikai személyzet 9 tagból áll. 

Az év vége minden szervezetben, iskolai és óvo-
dai intézményben, az év értékelésével zárul. Na-
gyon fontos, hogy újabb és újabb célokat tűzzünk ki 
magunk elé, amelyek előbbre visznek. Ezt tesszük 
mi is ez időben: megállunk, hogy megvizsgáljuk és 
kiértékeljük munkánk eredményességét és felis-
merjük hiányosságainkat is. 

Intézményünk olajozott működését minden dol-
gozónk kollektív munkája segíti elő, melyért ezúton 
is szeretném kifejezni elismerésemet és köszönete-
met.  Együttesen valósítjuk meg a „Szivárvány Óvo-
dai Programunk” célkitűzéseit, melyek elsősorban 
a gyermekek egészséges fejlődésére, az egészséges 
környezet biztosítására, valamint a néphagyomá-
nyok ápolására irányulnak. 

Célunk az óvodai oktató-nevelő munka sokré-
tű tevékenységgel átszőtt megvalósítása. Kellemes, 
otthonos környezet biztosítása a gyermekek fejlő-
déséhez szükséges jó közérzethez, hogy elégedett 
mosolyt varázsoljunk az arcukra.

Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való 
együttműködést, akiket igyekszünk minél jobban 
bevonni az óvodai életünkbe. Nagyon sok rendez-
vényünk van: sárkányeregetés, töknap, gyaloglás 
napja, óvodák napja, Mikulás napja, karácsonyi 
fellépés, az egészséges fogak napja, téli sportok 
napja, könyvtárlátogatás, vers és mese napja, víz 
napja, zöld hét, exkurziók, kirándulások, nyílt nap, 
beiratkozás, anyák napja, sportnap, Geopark napja, 
turisztika, gyermeknap, apák napja, búcsú az óvo-
dától, ballagás. Rendszeresen látogatjuk az alapis-
kolákat, ahol a jövendő elsősöknek kínálnak bete-
kintést az iskolai életbe különféle programokkal. 
Részt veszünk a művészeti alapiskola koncertjein. 
Az idén óvodásainkat sokféle versenybe is bene-
veztük, ahol a gyerekek eredményesen szerepeltek: 
ének, rajz, mesemondás terén.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném kiemel-
ni az Erasmus+ projektben megvalósított határon 
átnyúló együttműködésben való részvételünket, 
mely fontos mérföldkövet jelentett a néphagyo-
mány ápolásában az óvodásaink körében. A gyere-
kek megismerkedtek a palóc néphagyományokkal, 
megtapasztalták, hogyan zajlott régen a szüret, ku-
koricatörés, szövés-fonás, agyagedény készítése és 
sok más hagyományos tevékenység. Számos nép-
dalt, mondókát, népi játékot, népmesét tanultak 
meg elsősorban környékbeli gyűjtésekből.

Partnereink voltak a Tempo-Legato Kft. (Ma-
gyarország) és 2 partneróvoda: a Csengővár Óvoda 
Recsk (Magyarország) és a Ficánka Napközi Óvo-
da Székelyudvarhelyről (Románia). Együttműködé-
sünk egy módszertani kiadvány elkészítésében tel-
jesedett ki. A könyvbemutatóra ez év végén került 
sor a pedagógusok, a pedagógiai szakközépiskola 
diákjai és a szülők körében.

Élménydús, alkotó munkával teli esztendőt zá-
runk. „Gyermekeink boldog mosolya!” – ez az, amit 
továbbra is szem előtt tartunk.
Mindenkinek kívánunk örömökben gazdag ünne-
peket és boldog új évet 2019-ben!

Vargová Danica, óvodaigazgató

A  munkaerőpiac feltérképezése, partneri kap-
csolatok kiépítése és jó hírnevünk öregbítése 

– mindez iskolánk elsőrendű feladatai közé tarto-
zik. Ezen dolgozunk egész évben, kiegészítve az 
alapiskolákban végzett tájékoztató kampánnyal. 
Az alapiskola kilencedikes diákjai részére „Nyílt 
napokat“ tartunk, műhelygyakorlatok formájában. 
A tanulók megtekinthetik valamennyi szakműhe-
lyünket, ahol helyben felmérhetik rátermettségüket.
Büszkék vagyunk iskolánk diákjaira, akik minden 
évben részt vesznek munkáikkal a nyitrai „Fiatal 
alkotók“ országos kiállításán. Mindez nemcsak já-
rási, hanem országos ismertséget  is eredményez.

A 2017/2018-as iskolai évben immár 3. alkalom-
mal került megrendezésre a „Robotronik“ verseny 
az alapiskolások részére. A tanulók körében a meg-
mérettetés nagy sikert aratott, megmutathatták tu-
dásukat, melyért megfelelő díjazásban részesültek. 
Minden résztvevő az oklevél mellett tárgyi jutalmat 
is kapott.

Nagy jelentőséggel bír, hogy iskolánk egyidejűleg 
több tervezetben is részt vesz. Az egyik ilyen pro-
jekt  átfogó neve IROP, ezen belül aktív résztvevői 
vagyunk „A szakiskolák jövője a korszerűsítés“ ne-
vezetű projektnek. A másik projekt a Losonci járás 
fejlesztési terve  „Regionális Oktatási Központok és 
Tréningközpontok kiépítése“ címmel. A regionális 

A gimnázium nem csak a robotika terén tündökölt Nemzetközi projektben 
is részt vett az óvoda

oktatási központ és a  tréningcentrum  kialakása 
által lehetőségünk nyílik modernizálni, illetve fel-
újítani a szakgyakorlati műhelyeket. Ez a moderni-
zálás minden olyan szakot érint, melyet iskolánkon 
oktatunk. A  projekthez való csatlakozás előnyei 
közé sorolhatjuk, hogy szakgyakorlati műhelye-
inkbe modern berendezéseket vásárolhatunk, fel-
újíthatjuk az asztalos- és az autószerelő-műhelyt, 
javíthatjuk szaktantárgyaink oktatási színvonalát 
és növelhetjük a  munkaerőpiacon való elhelyezke-
dés esélyeit. A  2017/2018-as tanévtől az INTER-
REG projektnek is részesei  vagyunk. Ennek a ha-
táron átnyúló (Szlovákia és Magyarország közötti) 
együttműködésnek a célja az infrastruktúra fejlesz-
tése. Bekapcsolódunk az ERASMUS+ projektbe 
is, mely által diákjaink külföldi (magyaroszági és 
olaszországi) szakgyakorlatokon vehetnek részt. Ez 
által lehetőségük nyílik megismerkedni más orszá-
gok kultúrájával és  munkakörülményeivel. 

Szakközépiskolánk kollégiumi szállást biztosít 
más régiók diákjai számára, akik jó alapokat sze-
retnének kapni a munkaerőpiacon való elhelyezke-
déshez, további tanulmányaikhoz vagy saját válla-
kozásukhoz. Iskolánk a következő szakterületekre 
specializálódott: gépészet, elektronika, famegmun-
kálás és adminisztrációs munkák.

Badinková Agnesa

Sikeres projektek éve a Füleki Szakközépiskolában
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Füleken, a papréti lakótelepen 1992-ben tárta 
ki kapuit az új alapiskola, kezdetben szlovák és 

magyar tagozattal. A fordulópontot 1995 szeptem-
bere hozta, amikor az iskola kettévált. A Szlovák 
Köztársaság Oktatási Minisztériuma 2002 őszén a 
Mocsáry Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
tiszteletbeli nevet adományozta intézményünknek. 
Így Mocsáry Lajos tiszteletére minden évben – 
szeptember, október környékén – megrendezzük a 
Mocsáry-napokat. Ez idén sem lehetett másképpen. 
Szinte már hagyománnyá vált, hogy ezen a rendez-
vényen nálunk vendégeskedik a Motolla Baráti Kör 
kézműves csoportja. A résztvevők betekintést nyer-
hetnek a mézeskalácssütésbe, rongybabakészítésbe, 
szövés-fonásba, népi bútorok festésébe, szalmadí-
szek alkotásába. A hét keretén belül megrendezzük 
a gyümölcsnapot, ellátogatunk a Mocsáry utcába 
és ünnepélyesen felavatjuk elsőseinket. A hét zárá-
saként megkoszorúzzuk az iskolánk falán lévő Mo-
csáry Lajos-emléktáblát.

Az alsó tagozatos tanulóink minden évben izga-
tottan várják a losonci közlekedési pályán eltöltött 
napot. Elméleti, majd gyakorlati tudást szereznek a 
biztonságos közlekedésről. Iskolánkon fontosnak 
tartjuk nemcsak a magyar nemzeti ünnepekről 
(aradi vértanúk, 1956, március 15.) való megem-
lékezést, de nagy hangsúlyt fektetünk a hagyomá-
nyok ápolására is. A Márton-napi lampionos fel-
vonulás, libazsíros kenyér sohasem maradhat el a 
novemberi hónapban, mint ahogy decemberben a 
Mikulás, a lucázás és az adventi várakozás sem.

Kotlár Ildikó, igazgatóhelyettes

Az alapiskola mindennapjai

Fontos telefonszámok
A városi rendőrség szolgálati telefonszámai: 
0918 270 852, 047/43 82 290
A városi rendőrség a  városi képviselő-testület 
rendfenntartó testülete, amely a város közbizton-
ságának kulcsfontosságú eleme. Szükség esetén 
hívja bizalommal a fent említett  telefonszámokat.

A  helyi polgárőrség szolgálati telefonszá-
mai: 0908 051 325, 0908 051 326
A közrendet és a biztonságot Füleken a városi rend- 
őrség mellett a helyi polgárőrség (MOPS) tagjai is 
felügyelik. Segédkeznek a  város és a városi intéz-
mények által szervezett kulturális rendezvények 
és sportesemények közrendjének fenntartásában. 
Feladatkörükhöz tartozik a  magánvagyon rongá-
lásának  megelőzése is, valamint felügyelik a gyer-
mekek biztonságát a  tanítás kezdete előtt és után. 
A polgárőrség szolgálati ideje munkanapokon 7:00 
órától 22:00 óráig terjed.  Szükség esetén hívja bi-
zalommal a feltüntetett telefonszámokat.

kk, ford.: zi, dp

Január elején a  füleki FTC tekepályáján zajlott 
a  huszonötödik évfolyamába lépett Újévi teke- 

torna a  polgármesterkupáért. A versenyen hozzá-
vetőleg százan vettek részt Szlovákiából és a szom-
szédos Magyarországról. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel a  mérkőzések négy napon keresztül 
zajlottak, január másodikától ötödikéig. Ahogy 
a bajnokság előző évfolyamaiban, úgy az idén sem 
maradtak szégyenben a füleki tekések, akik kiemel-
kedő eredményeket értek el. Az FTC A csoportja az 
összesítésben első helyezést ért el. 

Az újévi bajnokság Fülekre csalogatta a magyarországi  
és szlovákiai tekéseket

Az újévi tekebajnokság eredményei: 
Női kategória: 
1. hely: Michálková Patrícia (ŠK Šport Podbrezová)
2. hely: Bábelová Magdaléna (FTC Fiľakovo)
3. hely: Skalošová Dominika (ŠK Šport Podbrezová)
Ifjúsági kategória:
1. hely: Gallo Erik (FTC Fiľakovo)
2. hely: Juhász Bence (Bátonyterenye)
3. hely: Ivanyík Richárd (Kazincbarczika II)
Férfi kategória: 
1. hely: Pašiak Tomáš (ŠK Podbrezová – férfi teke-
csapat)
2. hely: Ander Tamás (Kazincbarczika II)
3. hely: Flachbart Patrik (FTC Tekeszakosztály A 
csoport)
Csapatok: 
1. hely: FTC Tekeszakosztály A csoport
2. hely: Kazincbarczika II
3. hely: ŠK Železiarne Podbrezová – férfi tekecsa-
pat

Kovácsová Klaudia, ford.: kp

2018. december 15-én, szombaton rendezték meg 
5. alkalommal az FTC elnökének kupájáért kiírt 

nemzetközi labdarúgótornát az FTC sportcsarno-
kában, amelyet az U-19 korosztály számára hirdet-
tek meg. A tornán részt vett a füleki FTC, a füleki 
FTC B csapata, a nyustyai Iskra Hnúšťa, a nagykür-
tösi MFK Baník, a Mályi SE és a feledi FK Jesens-
ké. A csapatok a “mindenki-mindenkivel” rendszer 
szerint játszottak, majd a heves mérkőzések után 

– természetesen a szabályok betartása mellett – a 
következő lett a sorrend:

1. Füleki FTC  2. Iskra Hnúšťa
3. MFK Baník  4. Mályi SE
5. FK Jesenské 6. Füleki FTC B csapata 

További díjakat kaptak a  következő játékosok:  
a torna legjobb góllövője (7 góllal): Botoš František 

– FTC Fülek, a legjobb kapus: Greško Tomáš – Isk-
ra Hnúšťa, a torna legjobb játékosa: Botoš Matej – 
FTC Fülek, Fair Play díj: Szági József – Mályi SE. 
Köszönjük a támogatást Fülek Városnak és mind-
azoknak, akik hozzájárultak a színvonalas torna 
megszervezéséhez – Sáfrány Péternek (SAFI), Sza-
ko Lászlónak (Falcon Sport Fiľakovo), Felső Zoltán-
nak és Mag Róbertnek.

Visnyai Attila,  az FTC elnöke

Labdarúgótorna az FTC  
elnökének kupájáért Az év vége a tehetségkutató versenyek jegyében 

zajlott mind a szlovák, mind a magyar televízi-
ók képernyőjén. A fülekiek háromban is rendkívül 
jól szerepeltek. Kovács-Benko Fruzsina Borbála a 
Fölszállott a  páva televíziós népzene- és néptánc-
verseny középdöntőjéig küzdötte fel magát, az 
Universal Dance Group tánccsoport a Česko Slo-
vensko má talent tehetségkutató verseny döntőjébe 
jutott, Sajko Ferenc pedig a Roma Spirit szövetség 
által a 2018-as év személyiségének lett megválaszt-
va. Mindnyájuknak szívből gratulálunk. Lapunk 
következő számaiban beszélgetéseket közlünk ve-
lük, hogy olvasóink közelebbről is megismerhessék 
őket. kk 

Füleki tehetségek

FTC Tekeszakosztály A csoport. FOTO - Flachbart Ladislav

Kovács-Benko Fruzsina Borbála.Universal Dance Group. FOTÓK - FB

Sajko Ferenc (középen).
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