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A város történelmében 
elsőször Kálosi János nyu-
galmazott gimnáziumi tanár 
vehette át az új díjat  7. oldal

Életműdíjat 
adományoztak

A márciusi téma a városi 
park volt. Olvassák el, hogy a 
fülekiek szerint min lehetne 
javítani  3. oldal

A lakók ismét elmond-
ták véleményüket

Hagyományosan si-
keres húsvét a várban 

I N G Y E N E S E N
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A közkedvelt rendezvényről 
ez évben sem hiányzott a 
vásár, lovagoltatás, íjászat és 
a kézműves műhelyek  5. oldal

Az önkormányzat befejezte az egyik kulcsfon-
tosságú projektjét. Az egykori Haraszt-hegyi 

kőbányában inerthulladék-lerakóhelyet nyitottak. 
Az építési-bontási hulladékot eddig Losoncra szál-
lították.

Március 29-én, pénteken, Füleken megnyitották 
az inert hulladék lerakóhelyét.  Egy több mint tíz-
éves gondolat valósult ezáltal meg, melyen a város 
az utóbbi négy évben intenzíven dolgozott. A hulla-
dékgyűjtő udvar és a komposztálótelep kialakítása 
után ezzel betetőződött a hulladékgazdálkodás ha-
tékonyabbá tételének folyamata.

Az inerthulladék-lerakó nem a  kommunális 
vagy egyéb, veszélyesnek minősülő hulladékok tá-
rolására fog szolgálni, egyedül az építési hulladék 
és a bontási törmelék bizonyos fajtáit lehet benne 
elhelyezni. A város kénytelen volt azokat ez idáig 
ráfizetésesen Losoncra szállítani. Ezután a volt Ha-
raszt-hegyi bánya bányaudvarát, illetve a kőfejtés 
után maradt gödröket fogják az építési-bontási hul-
ladékkal feltölteni. A terület 10 ezer négyzetméter 
kiterjedésű, és a helyi úrbéresség tulajdona. A  lera-
kóhely üzembe helyezését követően a város bérleti 
díjat fog neki fizetni, amely minden tonna hulladék 
után a lerakási illeték 20 százalékának megfelelő 
összegben lett megállapítva. 

Egy további lépés a hatékony hulladékgazdálkodáshoz

Az inerthulladék-lerakót a  Közhasznú Szolgál-
tatások városi cég fogja üzemeltetni. A  lerakó fe-
lelős dolgozójának állandó munkahelye a  közeli 
gyűjtőudvarban lesz. „Nála jelenthetik be a  lakosok 
az inert hulladék elhelyezését érintő szándékukat. A  le-
rakóhely munkanaponként 7-től 13 óráig tart nyitva. 
Természetesen, nagyobb mennyiségű hulladék esetén in-
dividuális terminus is megegyezhető“ – mondta Tóth 
Tibor, a Közhasznú Szolgáltatások igazgatója. Egy 
tonna hulladék elhelyezésének árát a  város 25,20 
euróban szabta meg. „Ehhez az összeghez még hozzá 
kell számolni a  törvény által megszabott hulladéklera-
kási illetéket, amely jelenleg tonnánként 7 euró“ – tette 
hozzá. Az illetékekből akarja az önkormányzat fe-
dezni az alapberuházást, az úrbéresség bérleti díját, 

a környezetvédelmi alapba és a rekultivációs alapba 
fizetett járulékokat, valamint az üzemeltetési költ-
ségeket. 

Az inerthulladék-lerakóba a  város ez ideig hoz-
závetőleg 108 ezer eurót fektetett be. A  költségek 
a terveztetést, a terület körbekerítését, a kapusszo-
ba felépítését, a kamerarendszer, a rámpák, a mér-
leg, valamint az aktív  villámvédelmi rendszer és 
a működtetéshez szükséges elektromos csatlakozó 
megvásárlását foglalják magukba. A hulladéklerakó 
tervezett működési ideje az elkövetkezendő 10-15 
év.  Amennyiben megtelik, a kapacitása a kétszere-
sére is bővíthető.

Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Brigád egy tisztább Paprétért
Március 23-án, szombaton délelőtt mintegy har-
minc önkéntes papréti lakos veselkedett neki, hogy 
kitisztítsa lakótelepét a szeméttől. Az önkormány-
zat biztosította számukra a szerszámokat, az 
ivórezsimet, valamint az összegyűjtött szemét el-
szállítását. Ugyanabban az időben hasonló kezde-
ményezésbe fogott az önkéntesek kisebb csoportja 
a Május 1. utcai lakótelepen is. 

kk, ford: fp

A  Városi Hivatal im-
már hagyományosan 

rendezvénnyel jelentke-
zett a Föld napja alkalmá-
ból, ezúttal április 17-én, 
szerdán. Bekapcsolódtak 
az alapiskolák és óvodák 
is. Az akció mindenekelőtt  facsemeték kiültetésére 
irányult a  város három részében – a  parkban, az 
Ifjúság utcai játszótéren és a  Papréten. A  tanulók 
100 fagyalbokrot ültettek ki, melyek élősövény-ke-
rítésként fognak szolgálni. Ugyanakkor három 
magas kőrissel, 15 tujával, 5 mezei juharral, két 
nyírfával, két cseresznyével és négy díszszilvával is 
gazdagodott a város, és az elmúlt években kiültetett 
fácskáknak is figyelmet szenteltek. 

A  Városi Hivatal dolgozója, Gáspár Szebasztián 
elmondása szerint ez évben a Daxner utcai óvodá-
ban praktikus foglalkozásokat is tartottak, melye-
ken arra tanították a gyerekeket, hogy miként kell 
helyesen szeparálni. „Jó a gyerekeket erre minél előbb 
megtanítani, hogy szokássá váljon náluk” – tette hoz-
zá. A  város nevében megköszönte Pócsa Péternek 
is, hogy ez alkalomból egy bagoly alakú kőszobrot 
ajándékozott a városnak, amely egész évben a kisál-
latkertet fogja díszíteni.

kk, ford.: fp

A Föld napja ismét a faültetés jegyében zajlott

Az idei Föld napja. FOTÓK -kk
FOTÓK - KSz

Tóth Tibor igazgató, Agócs Attila polgálmester és Visnyai Attila 
alpolgármester átadják a hulladék-lerakót.  FOTÓK - kk
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Rovat
2019. április 18-i ülés

Az ülés hivatalos megnyitását, a 
javasló bizottság, a jegyzőkönyv-

vezető és -hitelesítők megválasztását 
és az ülés módosítások nélkül beter-
jesztett napirendjének jóváhagyását 
a képviselők interpellációi követték. 
Ezen a napirendi ponton belül elő-
ször a polgármester foglalta össze 
az előző ülésen elhangzott képviselői 
kérdésekre adott válaszokat. Kerekes 
László képviselő korábbi interpelláci-
ójára Mágyel Andrea hivatalvezető és 
Visnyai Attila alpolgármester reagált. 
Az általa hiányolt szavazóberendezés 
ára 9 - 14 ezer euró között mozog, és 
beszerelése az év végéig megvalósul-
hat. A notebookokat, melyeket szin-
tén ő javasolt beszerezni, a képviselők 
csak a jövő évben kaphatják meg. Az 
ügyfélfogadó központ fizetési termi-
nállal történő felszerelésének kérdése 
továbbra is nyitott marad. A mű-
ködtetése a hivatalvezető szerint az 
önkormányzatnak évente minimum 
3300 eurójába kerülne. Rubint Róbert 
képviselő felvetette, hogy a Püspöki 
út járdájának felújítása során nem 
mindegyik bérház bejáratához lett 
felújítva a hozzáférést biztosító felü-
let, és a csatornafedelek ellenőrzését 
is szorgalmazta. 

Szvorák Zsuzsanna képviselő a 
foglalkoztatásösztönző tevékeny-
ségre kérdezett rá, mivel az emberek 
véleménye szerint a közterületek 
tisztasága romlott. A polgármester 
elmondása szerint a közhasznú mun-
kákra besoroltak száma 4 év alatt a 
negyedére csökkent. A hivatalvezető-
vel együtt arra utaltak, hogy az embe-
reknek kellene felelősségteljesebben 
viselkedniük, és kevesebbet szeme-
telniük. Anderko Zoltán képviselő 
a gyorshajtás veszélyére hívta fel a 
figyelmet a felújított utakon, főleg az 
iskolák környékén. Az alpolgármester 
szerint 30 km-es sebességkorlátozás 
várható a Daxner utcában, a papréti 
kereszteződéstől egészen a Kalinčiak 
utcáig, és felvetődött a fekvőrendőr 
elhelyezése is. A képviselő rámuta-
tott a szeparált szemétgyűjtő szigetek  
egyéb hulladékkal történő szennye-
zésére is, ami állandó problémaként 
jelentkezik és jelentősen komplikálja 

Rovat: A városi képviselő-testület üléseiről
a gyűjtőudvar dolgozóinak munkáját. 
Fehér László képviselő az optikai  há-
lózat bevezetése kapcsán mondta el, 
hogy a kábelek fektetése főleg a zöld-
sávokban  történik, hogy minimálisan 
kelljen a járdákat megbontani.

A következő pontban az alpolgár-
mester informált a képviselő-testület 
mellett működő bizottságok tevé-
kenységéről. Majd a hivatalvezető 
költségvetés-módosítási javaslatát 
szavazták meg egyhangúlag a kép-
viselők. Veliká Mária, a Nefelejcs 
Idősek Otthona igazgatónője éves 
beszámolójában a nonprofit szerve-
zet 2018-as tevékenységét értékelte. 
Elmondta, hogy egyre növekszik az 
ágyhoz kötött és nagyobb törődést 
igénylő kliensek száma. Örömmel 
venné, ha akadnának az ilyen klien-
sek részére társalkodást vállaló ön-
kéntesek, mert arra a dolgozóknak 
már nem marad ideje. A következő 
pontban a szociális szolgáltatásokról, 
ill. azok térítéséről szóló 2019. évi 1. 
sz. önkormányzati rendelet került be-
mutatásra. Az igazgatónő megindo-
kolta az egyes szolgáltatások térítési 
díjának emelését, melyek egyébként 
három év óta nem növekedtek. Ez 
után a város új tűzvédelmi szabály-
zatát, valamint Anderko Zoltánnak 
a tűzvédelmi ellenőrzéseket végző 
dolgozók jutalmazására tett javasla-
tát vitatták meg. Mesiarik Marian, 
az önkéntes tűzoltócsapat elnöke az 
ellenőrzésekből származó tapasztala-
tokat foglalta össze. 

A vagyonjogi ügyek felől immár 
hagyományosan a közgazdasági és 
vagyongazdálkodási osztályt vezető 
Varga Zoltán számolt be. Befejezé-
sül a polgármester informált az ak-
tuális kérdések, főleg a folyamatban 
levő projektek felől. Elmondta, hogy 
a Klub átadása június 6-án várható, 
egyelőre a színpadtechnika nélkül. Az 
a rákövetkező hónapokban lesz be-
szerelve további 130 ezer euró érték-
ben. A homlokzat javítása és festése a 
jövő évben esedékes.

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

Kovácsová Klaudia
Ford.: fp

Az európai parlamenti (EP) válasz-
tások a Szlovák Köztársaság terü-

letén 2019. május 25-én (szombaton) 
7:00 órától 22:00 óráig tartanak.

Az EP-választásokon a Szlovák 
Köztársaság (SZK) és az EU más tag-
országainak minden olyan állampol-
gára jogosult választani, aki állandó 
lakóhellyel rendelkezik az SZK terü-
letén, és legkésőbb a választások nap-
ján betölti 18. életévét. Jogosult vá-
lasztani az SZK olyan állampolgára 
is, aki nem rendelkezik állandó lakó-
hellyel az SZK területén, sem az EU 
más tagországa területén, de a válasz-
tások napján az SZK területén tar-
tózkodik, és legkésőbb a választások 
napján betölti 18. életévét. Választani 
csak az EU egy tagországában lehet. 
Akadályoztatást jelent a választójog 
gyakorlásában a személyi szabadság 
korlátozása a közegészség védelme 

érdekében. Az a választópolgár, aki 
állandó lakóhellyel rendelkezik az 
SZK területén, és a választások nap-
ján nem tud az állandó lakóhelyén 
abban a választókörzetben választa-
ni, amelynek választói jegyzékében 
be van jegyezve, kérheti az állandó 
lakóhelyéül szolgáló községtől, hogy 
adjon ki részére választói igazolványt. 
A község választói igazolványt állít 
ki, amely feljogosítja a kérelmezőt a 
választói jegyzékbe való bejegyzésre 
bármely választókörzetben. A vá-
lasztópolgár a község ügyfélfogadó 
óráiban személyesen vagy az általa 
megbízott személy által (legkésőbb 
2019.05.24-ig), illetve okirat formá-
jában vagy e-mailben is (a kérelmet 
2019.05.03-ig kell kézbesíteni a köz-
séghez) kérvényezheti a választói iga-
zolvány kiadását.

VH, ford.: fp

Európai parlamenti választások

A körzet száma, szék-
helye és a tel. kapcsolat

A választókörzetbe tartozó utcanevek 
és házszámok  

1. FTC stadion
Püspöki út 49.
0905611332

Gorkij u., Jánošík u., Mező u., Partizán u., Tajovský 
u., Hviezdoslav u., Sport u., Kalajvölgy, B. Němcová 

u., Püspöki út páros házszámok 10-től az utca végéig, 
páratlan házszámok 17-től az utca végéig

2. Iskola utcai AI
Új szárny

0915264235

Békevédők útja, Kistemetői u., Vasúti u., vasútállomás, 
Ján Botto u., Kertész u., Park u. 1287/2-10. és 1541/9-

13. házszámok

3. Művészeti Alapiskola
Kertész u. 2a.
0949412300

Park u. 1285/1-3., 1286/5-7., 1548/15-21., Sládkovič 
u., Püspöki út 1215/2., 1216/4., 1259/1-5., 1260/7-15. 

házszámok

4. Iskola utcai AI
Új szárny

0905405019
Mocsáry u., Iskola u., Május 1. u., Štúr u., Vajanský u.

5. II. Koháry István AI
I� úság u. 7.

0944437877

Csajkovszkij u., Augusztus 29. u., Kukučín u., Ifjúság 
u., Csehszlovák Hadsereg útja, Szövetkezeti út, Rózsa 
u., Tulipán u., Virág u., Ibolya u., Bartók Béla u., Jókai 

u., Smetana u.

6. Iskola utcai AI
Új szárny

0915352364

Szabadság tér, Sznf u., Kis u., Koháry tér, Hősök tere, 
Rázus u., Fő u.,Várfelső u., Piac u., Városháza u., Bás-

tya u., Jilemnický u.

7. Városi Hivatal
Városháza u. 25.

0915352356

Hollý u., Téglagyári út, Sávolyi út, Gyári út, Nálepka 
u., Losonci út, Madách Imre u., Egres, Moyzes u., B.S. 

Timrava u., Bernolák u., Jesenský u.

8. Mocsáry Lajos AI
Paprét 64/B.
0915352359

Malom u., Szűk u., Gömöri u., Csendes u., Szőlőhegy u., 
Daxner u., Puskin u., Šverma u., J. Kalinčiak u., J. Kráľ 

u., Szakszervezetek útja, L.Ny. Tolsztoj u.

9. Papréti AI 
Paprét 64/A.
0915264290

Paprét – Lakótelep (lakóházak) és családi házak

A 2019. május 25-i európai parlamenti választásra kialakított 
választókörzetek Fülek városban 

Március a köztársaságielnök-választás jegyében telt Szlovákiában. Az 
elkövetkező 5 évben – az ország történetében először – női államfője 

lesz a Szlovák Köztársaságnak Zuzana Čaputová személyében. A Progresz-
szív Szlovákia volt alelnöke győzte meg leginkább a fülekieket is. Már az 
elnökválasztás első fordulójában 877 választópolgár szavazott rá. Így meg-
lepetésszerűen kétszeresen lekörözte Bugár Bélát (Most-Híd), aki csupán 
347 érvényes szavazatot szerzett. Utánuk Maroš Šefčovič következett 248 

A fülekieket Čaputová győzte meg szavazattal, a „rendszerellenes jelöltek“, Štefan Harabin és  Marian Kotleba, 
szinte azonos számú, 135 és 130 szavazatot szereztek. A választási részvétel 
igen alacsony volt a városban, a választásra jogosultak megjelenési aránya 
csak 24 %-ot ért el.

A második fordulóban ismét nagy előnnyel győzött városunkban Zuzana 
Čaputová, aki a szavazatok 71,03 %-át szerezte meg. Maroš Šefčovič jelen-
tősen elmaradt mögötte a  voksok 28,97 %-ával. A részvétel azonban kiábrán-
dítóan alacsony volt, csupán a választók 20 %-a járult az urnákhoz.

kk,  ford.: fp
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Rovat: Érdekel a véleményük 
Az „Érdekel a véleményük“ rovat teret biztosít a fü-

lekieknek, hogy elmondhassák nézetüket, észre-
vételeiket. Minden lapszámban új, a város lakosainak 
életével kapcsolatos témát vetünk fel a rovatban. A 
problematika rövid felvezetését követően körvona-
lazzuk kérdéseinket, melyekkel kapcsolatosan érde-
kelne a véleményük. Ez a rovat lehetővé teszi, hogy 
konstruktívan reagáljanak az önkormányzat dön-
téseire és a városban zajló történésekre, ugyanakkor 
útmutatásként is szolgálhat a kompetensek számára, 
hogy javítsanak a helyzeten, vagy megoldják az adott 
problémát. 
A márciusi hónap témaja a városi park volt 
mint aktív pihenőhely. Megkérdeztük az ol-
vasókat, hogy a tavaly megépített játszótér és 
a tervezett multifunkcionális sportpálya ele-
gendő-e ahhoz, hogy a park vonzó hely legyen 
a pihenésre, illetve mi hiányzik még belőle a 
fülekieknek. Az olvasók 7 választ küldtek be 
arra vonatkozólag, mi hiányzik nekik ezen a 
területen, és megoldási javaslataikat is megír-
ták.  Köszönünk minden választ!

Az Önök válaszai:
Parkunk, akárcsak a vár, gyönyörű. A természet va-

rázsa, a csodaszép fák és a növényzet igazi megnyugvást 
jelentenek a léleknek. A játszótér megfelelő hely a gyer-
mekek számára. A park az átalakításoknak köszönhetően 
gyönyörű. Megfelelő azok számára is, akik szeretik a 
sportot, különösen a futást, a görkorcsolyázást. Nem va-
lók viszont ide a narkotikumokkal élő, alkalmazkodni 
képtelen polgárok, ahogy azok a kutyás gazdik sem, akik 
nem takarítanak el négylábú kedvencük után, és nem 
használnak pórázt. A park vasútállomás felé eső hátsó 
része veszélyes, különösen a szipuzó fiatalok miatt!  Más 
hiányosságokat nem látok. Mindenkinek javaslom, üljön 
le ott egy pillanatra, kapcsolja ki az elméjét és hallgasson 
bele a természetbe. A felfedezés varázsa, amely e csend 
mögött van, csodálatos.   Mártonová Henrieta

Mivel lehetőségem nyílt arra, hogy véleményt nyilvánít-
sak abban a témában, hogy hogyan lehet még vonzóbbá 
tenni a parkot, javasolnám egy sportpálya kialakítását 
felnőttek részére is.  Nagyon egyszerű vasszerkezetekről 
lenne szó, amelyeken az ember a saját súlyával tornászik, 
súlyzók nélkül.  Ennek prototípusa meg is tekinthető nem 
messze tőlünk, az eresztvényi erdőben, mindössze 3 km-re 
a magyar államhatártól. Azt hiszem, különösen azok fo-
gadnák örömmel, akik szívesen mozognak a friss levegőn 

és a futás után még tornásznának kicsit. Katona Erika

Még a szociban téma volt a parkban található tó kitisz-
títása. Sajnos, csak téma volt, nem lett belőle semmi. Van 
kilátásban valami e téren?    Kelemen František

Először is azt tanácsolnám mindenkinek, menjen el és 
nézze meg a losonci parkot. Másodszor: amíg nem tud-
ják megfegyelmezni a város antiszociális polgárait, addig 
semmi értelme és semmi jelentősége nem lesz semmilyen 
kezdeményezésnek.   Benčík Igor

Nem szokásom nyilvánosan kommentálni valamit, de 
most, hogy a füleki parkról van szó, egyszerűen nem tu-
dom megállni, hogy ne szóljak hozzá a témához. Milyen 
jelentőségük van azoknak a hatalmas értékű márvány-
kockáknak a parkban? Fából 80%-kal olcsóbb és szebb is 
lenne  (lásd Losonc példáját). A drága márványkockák 
helyett, melyek értelmetlenül hevernek szétszórva a park 
területén, inkább a parkból kivágott fák felfelé fordított 
gyökereit helyezhették volna szét.   Zupko Robert

Jó lenne egy forgalmi játszótér is a parkba, ha lehetsé-
ges lenne a kivitelezése. Nem kellene a gyerekeket isko-
láinkból és óvodáinkból Losoncra utaztani, és hasznukra 
válna azoknaka szülőknek is, akik a saját gyermekeiknek 
szeretnék megtanítani az alapvető közlekedési szabá-
lyokat. Jumarová Korponaiová Gabriela

Illés Zoltán:

Szerkesztette: Kovácsová Klaudia, ford.: zi, dp

A HÓNAP ÚJ TÉMAJA: A VÁROSI KAMERÁK ÉS A BIZTONSÁGÉRZET
A városban jelenleg 35 kamera működik. 2016-ban mindössze 12 kamera volt, az elmúlt három évben 
tehát számuk megháromszorozódott. A kamerarendszer elsődleges célja a bűnmegelőzés, a bűnözők vagy 
vandálok felderítésének segítése, a polgárok vagyoni védelme és általában a bűncselekmények csökkentése.
AZ ÖN VÉLEMÉNYE: Nagyobb biztonságban érzi magát a kamerák számának növekedé-
sével? Mi a tapasztalata? Milyen helyeken hiányoznak? Mi mást kellene tennie a városnak 
a biztonság javítása érdekében?
Válaszaikat és visszajelzéseiket május 15-ig várjuk elektronikusan a tlacove@filakovo.sk e-mail-címre, 
a közösségi hálón üzenetben a város oldalán, postázva a Radničná 25, 986 01 Fiľakovo címre, illetve 
személyesen is leadhatják a városi hivatal iktatójában „Füleki Hírlap – A hónap témája“ megjelöléssel.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vulgarizmusokat, becsmérlő vagy ócsárló megnyilvánulásokat automatikusan töröljük. 
Csak a konstruktív kritikát és javaslatokat tartalmazó reagálásoknak adunk helyet. A szerkesztőség fenntartja a 
jogot szükség esetén a hozzászólások nyelvtani korrekciójára vagy lerövidítésére. Reakcióikat a Füleki Hírlap májusi 
számában közöljük. 

FOTÓ - kk

Fülek önkormányzata 
ez év elején sikeresen 

valósította meg a Szlovák 
Belügyminisztérium által 
meghirdetett, 2018-as évre 
szóló bűnözésmegelőzési 
projektet. Ennek köszönhe-
tően 10 új statikus kamerát 
telepíthettek a városban, 
és új, képernyővel ellátott 
adatrögzítő berendezést 
vásárolhattak. A pályázat-
ra a minisztérium 6000 euró pénzügyi támogatást 
nyújtott, a város 20%-os önrésze mellett. A kame-
rákat az Ifjúság utcai (Mládežnícka ul.) játszótér 
közelében, továbbá a  Vajansky, a Vásár (Trhová 
ul.) és a Botto utcákon, valamint a  Papréti lakóte-
lepen helyezték el. Minden felsorolt   utcában két 
kamerát telepítettek és ezeket a helyeket meg is je-
lölték. Jelenleg összesen 10 forgófejes és 25 statikus 
kamera található a városban, amelyek jelentős sze-
repet töltenek be a bűnmegelőzés terén. A rendszer, 
amelyet a Füleki Városi Rendőrség működtet, a 
tervek szerint tovább fog bővülni. A napokban saját 
forrásból két további kamerát helyeznek üzembe a 
városi parkban – a játszótérnél és a kisállatkertnél.

Baláž Pavel, Városi Rendőrség
Ford.: zi és dp 

Tíz kamerával bővült a városi 
térmegfi gyelő rendszer 

A Gubányi-házban lakásokat 
vagy irodákat rendeznek be

Az önkor-
m á n y z a t 

eladásra bo-
csátja a Cseh-
szlovák hadse-
reg utcán lévő, 
ú g y n e v e z e t t 
Gubányi-házat. 
A  körülményes 
ingatlant a 
több évig tartó 
perlekedés után 
vásárolta meg 
a  tulajdonosoktól 15 500 euróért. A  városvezetés 
azután folyamodott ehhez a  lépéshez, hogy a  ház 
hosszú ideje elhanyagolt állapotban volt, aszociá-
lis egyének menedékévé vált, többször keletkezett 
benne tűz és a  tulajdonosok nem tudták megfele-
lően bebiztosítani. Az épület azonban a megvétel 
után a város fölösleges vagyonává vált.

Varga Zoltán, a közgazdasági és vagyongazdál-
kodási osztály  vezetője elmondta, hogy a  városi 
képviselők jóváhagyták az épület 15.500 euró vétel-
áron való eladását. „A város nyilvános pályázatot hirde-
tett meg, amelyet a képviselők a városi vagyon legtransz-
parensebb és leghozzáférhetőbb értékesítési lehetőségeként 
ítéltek meg” – részletezte. A pályázat márciusban ért 
véget. Egyetlen pályázóként a Filbyt városi lakáske-
zelő vállalat  jelentkezett. 

„A benyújtott tervezet szerint az épületben néhány ki-
sebb bérlakást vagy irodahelyiségeket terveznek létrehoz-
ni“ –  tette hozzá Varga Zoltán.

Kovácsová Klaudia
Ford.: zi és dp

A Szociális Terepmunka Füleki Irodája és a Jogsegélyközpont tudatja, hogy a személyi csőd tárgyában 
pozsonyi szakemberekkel folytatott konzultációk legközelebbi időpontja 2019. május 16., 8.00 – 10.00 

óra. Helyszín: a Szociális Terepmunka irodája az FTC stadionban.  A  további konzultációk időpontjai: 
május 30., június 13., június 27., július 11., július 25. és augusztus 15.  ic

Jogsegélyközpont - konzultációk

FOTÓ - FVR

A Gubányi-ház. FOTÓ - kk
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Rovat
Képviselők a fülekiek szolgálatában
A  „Képviselők a  fülekiek szolgálatában“ 

rovatunk olyan felület, mely vala-
mennyi városi képviselőnek   lehetőséget 
nyújt a bemutatkozásra. Mindegyiküknek 
ugyanazt a négy kérdést tesszük majd fel, 
válaszaikból pedig megtudhatják, hogy a 
városatyák mit tettek eddig Önökért, mit 
sikerült átültetniük és milyen további ter-
veik vannak. Arra is teret kapnak, hogy 
kendőzetlenül nyilatkozzanak  a város 
jelenlegi törekvéseivel és önkormányzati 
politikájával kapcsolatban.

Rubint Róbert 
Mióta tagja a képviselő-testületnek, és 
miért döntött az indulás mellett?
Ez az első választási időszakom 
városi képviselőként. Annak ellenére, 
hogy a kortársaim többsége elhagyta 
a  várost, én a  maradás mellett dön-
töttem. Támogatni és kezdeményezni 
szeretnék minden olyan lépést, me-
lyek következtében Fülek kelleme-
sebb, vonzóbb és biztonságosabb vá-
rossá válhat. 
Mi mindent tett mostanáig a város, il-
letve saját körzete lakosaiért?
Alig négy hónapja vagyok képviselő, 
de már a legelején javasoltam az ön-
álló oktatási bizottság létrehozását, 
amelyben jelenleg városunk minden 
iskolája képviselteti magát. Értéke-
lem, hogy a képviselő-kollégák fele-
lősségteljesen álltak hozzá, és a bizott-
ságot szakmai, nem pedig politikai 
szempontok alapján hoztuk létre. Va-
lamennyi képviselő-testületi ülésen 
interpellációkkal álltam elő. Képvi-
selői mandátumomra nem funkció-
ként, hanem szolgálatként tekintek, 
mellyel az emberek négy évre meg-

bíztak. Érdekel a véleményük, a min-
dennapi problémáik, tekintet nélkül 
arra, hogy a saját körzetemből vagy 
más körzetből vannak.  Most is több 
javaslat van az asztalomon, melyek-
kel belátható időn belül igyekszem 
foglalkozni. A választások előtt nyil-
vános ígéretet tettem, hogy megvá-
lasztásom esetén lemondok a közéleti 
funkcióból származó jövedelmemről 
a város polgárai javára. Negyed- vagy 
félévente egyszer a képviselői fize-
tésemet olyan célra adományozom, 
ami városunkat szebbé teszi, vagy 
ami a szélesebb közösség hasznára 
válik. Az első negyedévi jövedelme-
met a Pincesor Polgári Társulásnak 
ajándékoztam a sétára és kikapcso-
lódásra szolgáló nyilvános zöldterü-
letek rendbetételére. Következő fize-
tésemet az iskolaügy vagy a kultúra 
támogatására szánom. 
Mit kíván még tenni, elérni a  lakoso-
kért? 
Úgy gondolom, hogy egy képviselőnek 
az embereket kell szolgálnia, fog-
lalkoznia kell problémáikkal,  javas-
lataikkal. Ez az egyik prioritásom. 
Természetesen figyelmet szentelünk 
majd további témáknak is, melyeket 
fontosnak tartok, és nyíltan elmon-
dom a véleményem az önkormány-
zat ügyeivel kapcsolatban, legyen 
az akár elismerés, akár bírálat. Kar-
bantartott utakra, járdákra, működő 
infrastruktúrára, továbbá nagyobb 
tisztaságra és biztonságra, nyitott-
ságra és átláthatóságra van szüksége 
a városnak. Ezek az önkormányzat 
alapfeladatai, amelyek mellett kiál-
lok. Haladéktalanul el kell kezdenünk 

Rubint Róbert. FOTÓ - Schnelczer Zoltán

azonban a jövő témáival foglalkozni, 
versenyképes, minőségi és együtt-
működő iskolákra van szükségünk. 
Én magam is az oktatásügyben 
dolgozom, látom, mi történik, és ez 
aggodalommal tölt el. Képviselőként 
a város területén működő valameny-
nyi iskola érdekében a frontvonalon 
fogok harcolni. Alapvető érdekünk 
kell, hogy legyen a minőségi közép-
fokú oktatás, és foglalkoznunk kell a 
képzett fiatalok tömeges elvándorlá-
sával is. Ez, a jövőnkre nézve, óriási 
veszélyt jelent. A folyamatot teljesen 
megállítani nem tudjuk, de valamit 
tennünk kell. Én személy szerint már 
elkezdtem ezen dolgozni, és remélem, 
hogy a közeljövőben le tudok tenni 
valamit az asztalra. Itt vannak még 
az árvizekkel kapcsolatban felmerülő 
nehézségek is, valamint a környezet-
védelem és egészségügy terén tapasz-
talható gond ok. Úgy gondolom, a 
város intenzívebben foglalkozhatna a 
szociális problémákkal és a foglalkoz-
tatással is.
Mit változtatna a város jelenlegi poli-
tikáján? 
Amellett, hogy egyértelműen támoga-
tom a projekteket, az építkezéseket 
és felújításokat, melyek a városban 
zajlanak, kapcsolódnék az előző vá-
laszomhoz. Néha úgy érzem, hogy 
például a foglalkoztatottság területén 
csak azoknak szentelünk figyelmet, 
akik a „leggyengébbek”. Mintha csak 
azzal a forgatókönyvvel dolgoz-
nánk, hogy Fülek a munkanélküliek 
és a kevésbé képzett emberek váro-
sa, akik minimálbérért dolgoznak. 
Mintha megfeledkeznénk azokról, 
akik többre vitték, vagy azokról, akik 
azért, hogy érvényesülni tudjanak, 
elvándoroltak. Mintha nem várnánk 

őket haza, nem próbálnánk lehetősé-
geket teremteni a visszatérésükhöz 
és érvényesülésükhöz. Városunkból 
nemcsak a huszonévesek mennek 
el, hanem már a 15 éves tehetséges 
gyerekek is! Minden sarkon azzal a 
jelenséggel találkozom, hogy a szülők 
abban a tudatban nevelik a gyereke-
iket, hogy el kell majd innen menniük 
valahová. Úgy érzem, hogy a város 
közömbös ezen a téren. Ahelyett, 
hogy helyzetéből adódóan nyomást 
gyakorolna, például az iskolák felé, 
a fiatalok motiválására, fulladozunk 
a bürokrácia tengerében, és megfe-
ledkezünk a józan paraszti észről, 
kreativitásról és egyszerűségről. A 
közömbösség ott burjánzik, ahol az 
aktív és tisztességes emberek felad-
ják. El kell kezdenünk intenzívebben 
foglalkozni a fiatalokkal, aktívabban 
dolgozni azon, hogy kinevelődjenek a 
helyi értelmiségiek és lokálpatrióták. 
Egyszerűen arra kell serkenteni őket, 
hogy ne örökösök legyenek, hanem 
olyanok, akik valami újat indítanak 
el. Ez kell, hogy legyen a város első-
rendű érdeke.

kk, ford.: kp

Az utolsó előtti tavaszi napon 
a  Palovič testvérek, Jordana és 

Ivan játékának örülhetnek a zenera-
jongók. A  tavaszi komolyzenei kon-
cert keretében a zongora–brácsa duó 
május 30-án, csütörtökön 17:00 órai 
kezdettel ad hangversenyt a  helyi 
művészeti alapiskola koncerttermé-
ben. Ivan Palovič brácsaművész Po-
zsonyban, Zürichben és Salzburgban 
tanult, majd a  Pozsonyi Művészeti 
Főiskolán szerzett artis doctor fo-
kozatot, jelenleg pedig az intézmény 
Zene- és Táncművészeti Karának 
tanára. Jordana Palovičová zongo-
raművész Pozsonyban, Londonban 
és Lübeckben végezte tanulmányait, 
majd a  Pozsonyi Művészeti Főis-
kolán doktorált, melynek jelenleg 
docense. A  testvérpár előadásában 
Suchoň, Brahms, Szymanowska, Zel-
jenka és Bowen darabjai csendülnek 
fel.

A Füleki Városi Művelődési Köz-
pont 2019-ben indította el új prog-
ramsorozatát Zenés évszakok cím-
mel. Kamarakoncertekkel szeretné 
közelebb hozni a  klasszikus zenét 
az érdeklődőkhöz.  A teltházas  téli 
komolyzenei koncerten a  Beliczay 
Quartet mutatkozott be nagy siker-
rel a  Városi Honismereti Múzeum 
galériájában. A  május végi tavaszi 
hangversenyt követően a  nyári 
komolyzenei koncert júliusban, az 
UDVart fesztivál keretében valósul 
meg, amelyen Štefan Szabó és  Ján 
Fiala  gitár–vibrafon kettőse hallha-
tó majd. A Zenés évszakok sorozatát 
ősszel a Reiter Duo hegedűkoncertje 
zárja. A  tavaszi koncert társszerve-
zője a Füleki Művészeti Alapiskola. 
A Füleki Városi Művelődési Központ 
egész éves rendezvénysorozatát a  Mű-
vészeti Alap támogatja.

Illés Kósik Andrea

Tavaszbúcsúztató komolyzenei koncert
A  Füleki Vármúzeum immár 12. 

alkalommal csatlakozik a Múze-
umok és Galériák Éjszakája nevezetű 
összeurópai rendezvényhez. Az ér-
deklődőket idén is gazdag program 
várja, május 18-án. Az esemény ha-
gyományaihoz hűen a Városi Hon-
ismereti Múzeumban veszi kezdetét, 
ahol 18:00 órakor nyílik „A múzeum 
régi-új kincsei” c. kiállítás, amely az 
intézmény új gyűjteményi tárgyait 
mutatja be. Az utóbbi hat év szer-
zeményei között több ritka, a város 
múltjával összefüggő történelmi, nép-
rajzi és régészeti jellegű tárgy szerepel. 
A múzeum meglepetéssel is készül, 
amit a megnyitó után mutat be. Az 
udvaron 19:00, 20:30, 22:00 órai kez-
dettel a „´44 karácsonya, avagy min-
den december új májust ígér” c. film 
és archív felvételek vetítése indul.
A vár Bebek–tornyában 19:00 órakor 
nyílik a „Vámügy története ” című 
kiállítás, amely több szlovák és ma-

gyar intézmény szervezésében való-
sul meg.  A nem mindennapi tárlat 
a vámügy történetét mutatja be a 
kezdetektől a 21. századig. Az ország 
területén folytatott vám- és adósze-
dés folyamatát ismertető kiállításon 
vámtisztviselők korabeli egyenruhái 
és munkaeszközei is megtalálhatók, 
de jelenkori lefoglalt tárgyak – csem-
pészáruk és törvénytelenül behozott 
termékek is láthatók lesznek. Ezen 
kívül, a látogatók megtekinthetik a 
múzeum állandó kiállításába került 
ajnácskői zafírokat is. A zafírokról 
szóló előadásra 19:40-kor kerül sor 
a kazamatában, melyet a felfedezé-
sükről készített riport követ. A színes 
program keretén belül a Pénzügyi 
Hatóság Díszőrsége és egy fúvósze-
nekar mutatkozik be, a rendezvényt 
pedig a Traditional Dixie Stompers 
együttes koncertje zárja. Mindenkit 
szeretettel várunk!

Titton Viktória

Múzeumok és Galériák Éjszakája Füleken
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Ismét sikeres volt a Palóc Húsvét a Füleki Várban  
A rendezvényre a rossz idő ellenére is sokan 
ellátogattak. A tizennegyedik évfolyamába 
lépett Palóc Húsvét több mint 1200 érdek-
lődőt vonzott, nagy részük turista, akik a 
húsvéthétfőt a város idei első nagyszabású 
rendezvényén töltötték.

Színpadra lépett a helyi Kis Rakonca és Rakonca néptáncegyüttes, továbbá a helyi és környékbeli csoportok, a 
Foncsik és Galáris énekegyüttesek, a File Banda és a Dobroda zenekar. A rendezvényen a besztercebányai Ján 
Mak zenekara és vendégei is koncertet adott.     FOTÓK - Estefán Viktor

A rendezvény fő szervezője a Füleki Városi Művelődési Központ volt, társzervezők 
a Füleki Vármúzeum és a Közhasznú Szolgáltatások. Az idei Palóc Húsvét további 
kilenc partner közreműködésével jött létre. A rendezvény a Kisebbségi Kulturális 
Alap támogatásával valósult meg.                  SZÖVEG - kp

A rendezvény kísérőprogramjai között volt vásár, lovagolta-
tás, íjászat, kézműves foglalkozások, arcfestés, kézzel hajtott 
körhinta, mesesarok és hagyományos palóc ételkóstoló. 

A Herczku Ági és a Banda koncertjén a budapesti formáció 
megtáncoltatta a közönséget, kicsiket és nagyokat egyaránt. 

313 jelölésből 21-en kerültek be a döntőbe, ahol végül 7-en 
vehették át a  Roma Spirit-díjat olyan kezdeményezése-
kért, melyek a romák életének és helyzetének javítását 
segítik. 2018 végén a 10. jubileumi díjátadón az év sze-
mélyisége kategóriában a  füleki Sajko Ferenc kapta az 
elismerést.

Mentori és szabadidős tevékenységedért, valamint 
azokért a kiemelkedő eredményekért jelöltek a díjra, 
melyeket az erőemelés terén értél el a Powerlifting 
FTC Fülek sportklubbal. Ezek szerint fel� gyeltek 
a roma � atalokkal folytatott eredményes és sikeres 
munkádra.
Kellemes meglepetésként ért, hogy bekerültem 
a legjobb három jelölt közé, de álmomban sem gon-
doltam volna, hogy díjazott leszek. Akkor tudato-
sítottam mindezt, mikor az közszolgálati televízió 
színpadán álltam és a Szlovák Köztársaság elnöké-
nek hivatalvezetője átadta a Roma Spirit-szobrocs-
kát. Nagyon jó érzés, hogy országos szinten észre-
vették és elismerték a munkámat. Megerősít abban, 
hogy ennek az igyekezetnek van értelme, és ez arra 
ösztönöz, hogy tovább folytassam. Ez az elismerés 
nem csak engem illet, hanem a  sportklub minden 
tagját és mindenkit, aki segített nekünk és támoga-
tott minket. 
Miért és hogyan építetted ki a sportklubot?
2014 elején alapítottam meg a  Powerlifting FTC 
Fülek sportklubot. A klub elsődleges célja az volt, és 
a mai napig az, hogy a helyi fiataloknak lehetőséget 
nyújtson a sportolásra, hogy aktívan és hatékonyan 
tölthessék szabadidejüket. További célja felkészí-
teni a  fiúkat az erőemelő-versenyekre. A  nulláról 
kezdtük, nehéz idők voltak, szinte senki sem hitt 

bennünk. Sztereotípiák és előítéletek falait kellett 
ledöntenünk. Abban az időben a vármúzeum akko-
ri igazgatója, Agócs Attila segített, valamint Vavrek 
István, a PURT polgári társulás elnöke és Visnyai 
Attila, a  füleki FTC elnöke. Az ő segítségükkel ju-
tottunk el az első versenyekre. Az edzéseken mindig 
jó a hangulat, kölcsönösen biztatjuk, motiváljuk és 
segítjük egymást. Arra vezetem a klub tagjait, hogy 
iskolai kötelességeiket elvégezzék, hogy higgyenek 
magukban, igyekszem erősíteni az önbizalmukat. 
Most, 5 év elteltével, a  számos siker mellett azzal 
is dicsekedhetek, hogy azok a  fiúk, akik nálam 
kezdtek, egytől egyig befejezték a középiskolát, és 
a  szakmájukban dolgoznak. Személyes célom a jö-
vőre vonatkozólag: nemzetközi erőemelő verseny-
bíróvá válni. 
Azt írták rólad, hogy „feltornáztad a  világtérképre 
a füleki erőemelő csapatot és az azt alkotó � atal ro-
mákat“. Melyek voltak a legnagyobb eredményeitek?
2013-ban kezdtünk  amatőr fekvenyomóverse-
nyeken. 2014-ben eljutottunk az első országos 
professzionális kupákra, illetve Magyarországon 
rendezett nemzetközi versenyekre. 2016-ban részt 
vettünk a  szlovákiai bajnokságon Pozsonyban, 
ahol Szlovákia bajnokai lettünk, utána Gyulán 
Európa-bajnoki címet szereztünk  serdülők és ju-
nior kategóriákban. 2017-ben eljutottunk Prágába, 
ahol a  serdülőink elnyerték a  világbajnoki címet 
fekvenyomásban, a  junior kategóriában pedig má-
sodik helyezést értünk el erőemelésben. 2018-ban 
serdülőink sikeresek voltak fekvenyomásban az 
Európa-bajnokságon Lengyelországban és a  világ-
bajnokságon is Egerben. Büszke vagyok minden 

csapattagunkra, minden elismerésre, mert tudom, 
hogy milyen kitartó, szorgalmas és nehéz munka áll 
ezek mögött az eredmények mögött. 

Nyugalmazott hivatásos katonaként mentorálod 
a sport terén a roma � atalokat. Más területen is segí-
ted a roma közösséget az előbbre jutásban?

Miután hivatásos katonai pályafutásom véget ért, 
a  fegyveres erők kötelékében maradtam. Szaba-
didőmben a  közösségi központ önkéntes mun-
katársaként a  gyerekek és fiatalok szabadidős 
tevékenységeit irányítom, minden évben segítek 
a  közösségi központok  futball-versenyeinek meg-
szervezésében. Együttműködöm a  Roma Oktatási 
Alappal, valamint alap-és középiskolás diákokat 
mentorálok. Aktívan együttműködöm a PURT pol-
gári társulással és roma aktivistaként segítem a he-
lyi intézményeket.  Városunkban négy évig voltam 
tagja az oktatásügyi bizottságnak, jelenleg pedig 
a testnevelési és sportbizottság tagjaként igyekszem 
aktívan bekapcsolódni Fülek sport- és kulturális 
életébe.

Illés Kósik Andrea, Palčo Kinga 

„Ez az elismerés nem csak engem illet…”
Beszélgetés Sajko Ferenccel

Sajko Ferenc Ravasz Ábel álamtitkárral. FOTÓ - SF archívuma
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2019 májusában

05.10-ig

„Fényszilánkok és ékes jelek” – Molnár Rozália és Valac-
say Olga kiállításának megnyitója 
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum - galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

05.12-ig

„A XVIII. Nemzetközi Magyar Fotószalon Kiállítása
SHelyszín: Füleki vár – Bebek-torony
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Magyar Fotóművészek Világszövetsége

05. 15.
05. 16.
05. 17.

FOLT Művészeti Műhely – Filmes műhely Varga Gáborral
Helyszín: II. Koháry István Alapiskola
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

05. 18. 

Múzeumok és Galériák Éjszakája
Új kiállítások megnyitója gazdag kísérőprogram keretében

•
„A Vámügy története“ – kiállítás
Ajnácskői zafírok a FVM állandó kiállításán
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony

•
„A Vármúzeum régi-új kincsei“ – a múzeum új gyűjteményi 
tárgyait bemutató kiállítás
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria

•
Füleki archív felvételek és a „´44 karácsonya, avagy minden 
december új májust ígér” c. film vetítése  
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
Szervező: Füleki Vármúzeum

18:00

05. 24. 
Író-olvasó találkozó Ardamica Zoránnal
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

16:30

05. 25 – 
06. 10

Európai Geoparkok Hete 
Természeti környezetünkhöz kapcsolódó vetélkedők és 
egyéb rendezvények, vezetett gyalogtúrák
Helyszín: A Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geo-
park helyszínei
Szervező: Geopark Novohrad-Nógrád JSZT
Társszervezők: Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség, 
Cseres-hegység TK Igazgatósága, a N-N G területén lévő 
községi önkormányzatok és iskolák

05. 30 

Zenés évszakok – tavaszi komolyzenei koncert: Palovi-
čová Jordana és Palovič Ivan
Helyszín: Művészeti Alapiskola
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Társszervező: Füleki Művészeti Alapiskola
A rendezvény a Művészeti Alap támogatásával valósul meg.

17:00

06. 01. 
Városi Gyermeknap
Helyszín: Városi park
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

10:00

* A szervezők fenntartják a jogot  a helyszínek és időpontok megváltoztatásásra

A Füleki Városi Könyvtárban több 
rendezvény is zajlott "Március - a 

könyv hónapja" alkalmából. Titton 
Viktória, a Vármúzeum igazgatónő-
je elmondta, hogy olvasódélutánokat 
tartottak többszöri alkalommal, leg-
főképpen a gyermekek részére. „Mint-
egy négyszáz tanulót láttunk vendégül az 
egyes iskolákból, akiknek az ott kialakí-
tott gyereksarok állt a rendelkezésükre” 

– mondta el. A  fiataloknak szóló iro-
dalmi délutánok mellett bemutatásra 
került két új, felnőtt olvasmány is. Az 
első a „Séta vidéken“ című könyv volt, 
amelyet Szászi Zoltán,  a  kötet szer-
zője mutatott be. Következőként For-
gács Péter „Szuperhold“ c. novellakö-
tetét hozták el a füleki olvasóknak. A 
hónapot az immár évente ismétlődő 
Andersen Éjszakája rendezvény zár-
ta, amelyet külön tartottak meg a 
magyar és a szlovák ajkú gyermekek 
részére. „Az Andersen könyveiből való 
felolvasásokon kívül egyéb foglalkozások 
és kézműves műhelyek – papírdíszkészítés, 
kirakós játék, mesevetítés, stb. – várták az 

A könyv hónapja a füleki könyvtárban

ideérkezőket”.
A rendszeres (nem csak márciu-

si) rendezvények kínálata mellett 
a  könyvállomány folyamatos bővíté-
sével is igyekeznek vonzóbbá tenni 
a könyvtárat. Ebből a célból minden 
évben megpályázzák a  Szlovák Mű-
vészeti Alap által elérhető támoga-
tást. „A múlt évben 3000 eurót sikerült 
szereznünk a diákoknak és felnőtteknek 
szóló szakirodalom vásárlására. Ebből az 
összegből mintegy 200 könyvet vettünk. 
Ez évben a gyerekeknek és fiataloknak 
szóló szépirodalomra adtunk be pályáza-
tot. Várjuk az eredményt”– tette hozzá 
azzal, hogy a könyvtár jelenleg több 
mint 40 000 kiadvánnyal rendelkezik. 

„Mindezek ellenére az olvasók érdeklődése 
egyre inkább csökken”. A könyvvásárlás 
mellett az intézmény  idén magát az  
épületet is fejleszteni kívánja. „Folytat-
juk az ablakcserét, ezúttal az olvasóterem-
ben és az irodában. Ennek költsége körül-
belül 4000 euró lesz”– zárta szavait.

Kovácsová Klaudia, ford.: zi és dp

A ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA – MŰVÉSZETI ALAPISKOLA, Kertész 
utca (Záhradnícka) 2a, 986 01 Fülek – Fiľakovo, FELVÉTELI vizsgáira 2019. 
május 15-én és június 25-én, 13,00–17,00 óra között kerül sor a következő 
szakokra:
ZENETANSZAK
zongora, keyboard, hegedű, harmonika, gitár,  ének, fúvós hangszerek, ütős 
hangszerek 
KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK
rajz, festészet, grafika, dekoráció, modellezés
TÁNCTANSZAK
Tanulmányaik során a tanulók a táncelőkészítésen túl különféle technikákat 
sajátítanak el.
IRODALOM-DRÁMA TANSZAK
Drámaosztály

Amennyiben a tanuló nem tud részt venni a felvételin a kiírt időpontokban, 
kérjük a szülőket, lépjenek kapcsolatba az igazgatósággal, és érdeklődjenek 
a  későbbi, május-június folyamán esedékes felvétel lehetőségéről. További 
információk: www.zusfilakovo.sk, 047/43 819 26, vagy személyesen az ISKO-
LÁBAN! Ardamica Zorán, igazgató

FELVÉTELI A MŰVÉSZETI ALAPISKOLÁBA

FÜLEK VÁROS 
pályázatot hirdet

az alábbi alapiskolák igazgatói posztjára:
• Základná škola Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. 
Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7

• Základná škola, Školská 1
• Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským - Mo-
csáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B

• Základná škola, Farská lúka 64/A.
A jelentkezési ívet a kötelező mellékletekkel együtt legkésőbb 2019. május 17-ig kell 
benyújtani. Közelebbi információk a város honlapján olvashatók: www.filakovo.sk.

Az Andersen Éjszakája. FOTÓ - FVM
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Az önkormányzat 2009-től ado-
mányoz a városi pedagógusna-

pon Comenius Emlékplakettet. „A 11 
éves története ellenére sem sokat osztot-
tunk ki belőle, összesen 26-ot. Mert hát 
magasra tettük a mércét, s a pedagógusok-
nak szigorú kritériumoknak kell megfe-
lelniük“  –  magyarázta Fehér Péter, a 
tanügyi hivatal vezetője. 

Ez évben az Iskola utcai alapiskola 
tanárnőjének, Magdaléna Bábelová-
nak adták át az egyik emlékplakettet. 

„Megörültem neki, és köszönöm minden-
kinek, aki hozzásegített. A munkatársaim, 
az FTC és a Matica nélkül nem érhetnék 
el ilyen eredményeket. Ihletet ad ez, hogy 
tovább dolgozzak, ha a körülmények és az 
egészségem megengedik“ – mondta Bá-
belová.

A másik emlékplakettet Marian 
Bozó, a papréti szlovák tannyelvű 
alapiskola igazgatóhelyettese kap-
ta. „Még a főiskolai tanítási gyakorlat 
alatt kerültem a papréti iskolába, ahol jó 
viszonyt sikerült kialakítanom a pedagó-
gusokkal, akik azelőtt engem is tanítottak. 
Bár más terveim voltak, elfogadtam az 

A város először adományozott 
Pedagógus Életműdíjat
A pedagógusnap alkalmából az 
önkormányzat a két hagyomá-
nyos emlékplaketten kívül egy 
rendkívüli díjat is kiosztott. A 90 
éves Kálosi János nyugalmazott 
tanárt örvendeztették meg vele.

igazgató ajánlatát, és beadtam a kérvé-
nyemet. Köszönöm ezt a lehetőséget, és 
mindazt, amit ott azóta megtanulhattam 
és megélhettem“ – nyilatkozta Bozó 
Marian. A kitüntetést határkőnek 
érzi az életében. „Nem mindennapi 
esemény ez, főleg nem egy korombelinek. 
Köszönöm.“

A város történetében először egy új, 
rendkívüli díjat, egy Pedagógus Élet-
műdíjat is odaítéltek. „A nyugalmazott 
pedagógusoknak szántuk. Elsőként Ká-
losi János, a Füleki Gimnázium egykori 
legendás oktatója vehette át“ – mondta 
el Fehér Péter. Kálosi János négy évti-
zeden át volt a helyi gimnázium ma-
tematika - fizika szakos tanára. Az 
elismerés könnyeket csalt a szemébe. 

„Örülök, hogy valaki ennyi év után is 
gondolt rám“ – mondta a díjkiosztón. 
A pedagógusoknak üzeni: „...hogy tart-
sák szem előtt Comenius tanítását. Ha 
úgy fognak oktatni, hogy az osztályból 
hiányozni fog a fegyelem, olyan lesz az, 
mint a vízimalomban víz nélkül gabonát 
őrölni. Éppen a víz hajtja meg a malmot, 
neki köszönhetően kapjuk a lisztet. Nél-
küle, ahogy a fegyelem nélkül sem, ez nem 
megy” – fejezte be az elismerésre ér-
demes pedagógus. 

A három díjazott pedagógust  rész-
letesebben a Füleki Hírlap legköze-
lebbi számaiban mutatjuk be. 

Kovácsová Klaudia, ford.: fp

A 90 éves Kálosi János nyugalma-
zott gimnáziumi tanár életművét 

nehéz pár mondatban összefoglalni. 
Nem is a megélt kilenc évtizedről sze-
retnénk írni, hanem arról, ahogy pél-
dát mutatott sok ember – elsősorban 
diákjai – számára szakmai téren és 
emberileg egyaránt.

Kálosi János 1954–1991 között volt 
a füleki gimnázium matematika-fizi-
ka szakos tanára. Neve fogalommá 
vált – nem csupán tanári pályája alatt. 
Tanárként következetes, pontos, be-
csületes volt, ezt várta el diákjaitól is. 
Lendületes matematikaóráin nem-
csak szakmai tudást adott át, hanem 
nevelt is: a kultúra szeretetére, a 
munka becsületére, emberi tartásra. 
Széleskörű műveltségének köszönhe-
tően két szinuszfüggvény között bár-
mikor bedobott egy-egy versrészletet, 
s valakire hirtelen rámutatva kisfiús 
huncutsággal várta, kitől származik 
az idézet. 36 év alatt 9 osztálynak, 
244 diáknak volt nemcsak osztályfő-
nöke, hanem példaképe is. (S akkor 
még nem említettük azt a több száz 
diákot, akiket matematikára oktatott, 
s akiknek mai napig is pontosan em-
lékszik a nevére.) Nyugdíjba vonulása 
után is szívesen tért vissza a gimná-
ziumba matematikaórákat adni, ha 
egy-egy kollégát helyettesíteni kellett.  
A tanításon kívül sok más iránt is ér-
deklődött, s ezt az érdeklődést és örök 
kíváncsiságot szerette volna átültetni 
diákjaiba  is. Aktívan bekapcsolódott 
a Csemadok helyi szervezetének 
munkájába, jegyet árult s évtizedeken 
át házhoz vitte a Csemadok-bélye-
geket. Rendszeres látogatója volt a 
városi és környékbeli kulturális ren-
dezvényeknek. Nagyon értékes az a 
gyűjtemény, mely szorgos és követ-
kezetes munkájának köszönhetően 
dokumentálja a füleki kulturális élet 
több évtizedét gondosan elrakott pla-
kátok, meghívók, fotók, újságcikkek 
formájában. Bár ennek az anyagnak 
a feldolgozása még várat magára, a 
gimnázium történetének írásán ott-
hagyta névjegyét, hiszen a füleki ma-
gyar gimnáziumi oktatás 40. évfor-
dulója alkalmából kiadott évkönyvet 
Kálosi János írta és állította össze. Öt 

évvel később, immár nyugalmazott 
tanárként is hozzájárult a következő, 
45-ös évkönyv anyagához: Böszörmé-
nyi Istvánnal együtt „Fejezetek a füle-
ki iskolák múltjából – A kezdetektől a 
gimnáziumig” címmel közöltek érté-
kes visszatekintő összegzést.

Kálosi tanár úr a mai napig aktív, 
rendezvényeket látogat, érdeklődik, 
társalog – szavainak súlya van, beszé-
de nem felszínes csevegés. Szellemileg 
és fizikailag is frissen tartja magát: 
bár a biciklizést csak nemrégiben 
hagyta abba, ma is minden nap tor-
nászik, s nyugdíjasként megtanulta 
kezelni a számítógépet is.

A  füleki Városi Pedagógusnap ke-
retén belül elsőként részesült abban 
az elismerésben, mellyel a  város az 
idén bővítette a pedagógusoknak 
évente adományozott díjak sorát. Az 
iskolaügyben kifejtett munkásságáért 
Fülek Város Pedagógusi Életműdíjat 
adományozott neki, melyet a  város 
és az iskolaügyi hivatal vezetősége 
adott át. Meghatódva köszönte meg 
az elismerést, és szólt pár szót a meg-
jelentekhez. Rövid beszédét példa-
képe, Comenius szavaival fejezte be: 

„Az iskola fegyelem nélkül olyan, mint 
a  vízimalom víz nélkül“, majd minden 
pedagógusnak fegyelmezett, ügyes és 
tudásra éhes diákokat kívánt.

Illés Kósik Andrea

Kálosi János, a gimnázium legendája

A SZÜLŐK FIGYELMÉBE
Közeleg a MÁJUS – AZ ÓVODAI BEÍRATÁS HÓNAPJA

A  beíratás 2019. április 29-től május 31-ig tart. A  felvé-
tel alapvető feltételei a  város honlapján www.filakovo.sk                                                                                                                                     
(Občan → Školy a školské zariadenia → Materská škola – Óvoda, Štúrova 
1 vagy Materská škola – Óvoda, Daxnerova 15) olvashatók, ill. az óvodák 
igazgatónőinél pontosíthatók.

Kálosi János. FOTÓ - kk

Az idei díjazottak. FOTÓ - kk
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Minden házban füleki játék! Hirdette a szépen 
kidolgozott 1941-es játékkatalógus borító-

ja. Sokan nem tudják, hogy a 2. világháború alatt 
is sikeresen működő füleki gyárban valaha több 
millió szépen megmunkált fajáték is készült. In-
nen exportálták őket egész Európába. 1932-ben, 
amikor a zománcgyár akkori igazgatója, Hulita 
Vilmos elrendelte a famegmunkáló részleg létreho-
zását, az üzem már évek óta a prágai Sfinx Egyesült 
Zománcművek r. t. konszern tulajdonában volt. A 
fokozatosan fejlődő részlegen először csak csoma-
golóanyagként használt faládákat gyártottak, me-
lyek így jelentősen csökkentették a kiadásokat és 
meggyorsították a fémtermékek csomagolását és 
szállítását. Három évvel később a gyár már elkez-
dett készülődni a 2. világháborúra és lassan átállt 
hadigyártásra. Az 1938-as Magyarországhoz csato-
lás után a gyárat a következő évben kisajátította a 
Magyar Iparügyi Minisztérium és a Magyar Királyi 
Állami Vas -, Acél- és Gépgyárakhoz (MÁVAG) csa-
tolta. A többi részleg mellett a faipari részleg is to-
vább termelt, ahol a hadi célokra készített lőszeres 
ládák, gránátnyelek, sílécek, szánok és más katonai 
rendeltetésű eszközök egész során kívül fából ké-
szült háztartási termékek széles skáláját, „elsőrendű 
speciális fa-tömegcikkeket” is gyártottak. Fagylalt-
gépek, kávédarálók, bútorok, szövőszékek, konyhai 
eszközök kerültek a gyártósorról a háztartásokba.

A vezetőség, hamar felismerve a német játékgyá-
rak háború okozta leállása miatti hiányt a piacon, 
kihasználta a kínálkozó lehetőséget és még ugyan-
ebben az évben elrendelte a játékkészítő részleg lét-
rehozását is. A játékok tervezője – és egyben a rész-
leg vezetője – a Magyarországról származó Bencze 
László festőművész lett, aki hat évet töltött Füleken. 
A német és magyar készítésű játékok mintájára 
kidolgozott sablonokat saját, egyedi tervezésű já-
tékaival egészítette ki, így mintegy 200 különböző 
játék gyártása indult meg a városban. Többségük 
fából készült, de akadtak köztük vas alapú darabok 
is, pl. miniatűr zománcedény készletek. A fajáték 
kínálatot főleg piros kerekeken guruló háziállatok, 
kutya, macska, nyúl, ló, tyúk, kacsa, bárány, tehén, 
szamár figurák különböző variációi alkották, de 
többfajta vadállat – szarvas, medve – és egzotikus 
állat – teve, krokodil, elefánt, oroszlán, tigris – is 
készült. Valószínűleg közkedveltek lehettek az autó, 
indián, mikulás, hóember, puttonyos nyúl figurák is. 
A fajátékok készítésének speciális menete volt: a 
megrajzolt játékok sziluettjét vaslemezből szabták 
ki. Ezt egy vastagabb fémlapra szerelték, majd ab-
ból fölülmaró géppel kimaratták. A visszamaradt 
negatívok segítségével, szalagfűrésszel vágták ki a 
formákat az 1 cm vastag jó minőségű bükkfa desz-
kákból. Ezután csiszolták, legömbölyítették, majd 
nitrofestékkel fehérre vagy zsemleszínűre alapoz-
ták őket. Csúsztatható tokba rakott sárgaréz sab-
lonok segítségével, színenként festették a játéko-
kat, ezzel érdekes, plasztikus hatást érve el. Végül 
színtelen lakkal vonták be a felületet, behelyezték a 
fémszemeket, és felszerelték a tartósabb, gyertyán-
ból készült kerekeket. 

Más, korabeli fajátékoktól könnyű a fülekieket 
megkülönböztetni, hiszen minden kis játék kék 
vagy piros színű kör alakú védjeggyel volt ellátva 
a MÁVAG logójával, FÜLEK felirattal. A gyár ké-
sőbb már Füleki Iparművek r. t. néven működött 
tovább, viszont a matrica formatervezése nem 

Minden házban füleki játék!

változott. A gondosan kidolgozott és fényesre lak-
kozott fajátékok hamar meghódították a piacot és 
több európai országba is eljutottak. Már a második 
évben 400 000 darab készült és került forgalomba, 
a 2. világháború alatt pedig 50-60 vagon játékot ex-
portáltak külföldre. A sikeres eladást valószínűleg 
az is elősegítette, hogy csak olyan megrendeléseket 
fogadtak el, melyek az árukészlet összes típusára 
vonatkoztak, mivel egyedül így volt haszonhajtó a 
gyártás. A játékokat, ma már ritkaságnak számító, 
színes árjegyzék segítségével kínálták a megren-
delőknek, melyet valószínűleg a füleki származá-
sú, eredeti foglalkozását tekintve műbútorasztalos 
szakember, Gécs Zoltán tervezett. A katalógusban, 
a már említett kerekes játékokon és zománcedény 
készleteken kívül szerepelnek még társas- és ho-
mokjátékok, gyermekbútorok, hinták, szánkók, 
rollerek és diákpadok is. A kínálat tehát igen gaz-
dag volt.

Bár 1944 decemberében a gyárat elfoglalta a Vö-
rös Hadsereg és Hulita helyett új igazgatót nevez-
tek ki, a gyártás a következő évben is folytatódott. 
1945 júniusában még 30 ember dolgozott a játék-
festő részlegen, de még a ´46-os gyártérképen is fel 
van tüntetve a játékkészítő részleg és raktár. Hulita 
Vilmos, internálása után Budapestre költözve, az 
Iparügyi Minisztériumnak tett szolgálatai mellett 
továbbra is közbenjárt az ismét határon túlra ke-
rült Füleki Iparművek ügyében. ´47 szeptemberé-
ben írt leveléből kiderül, hogy a füleki játékgyártás 
leállása után az el nem adott 40 000 darab fajáték a 
MÁVAG értékesítési vállalatának (Iparművek Kép-
viselete Állami Érdekű Rt.) diósgyőri raktárában 
várja további sorsát. Az utolsó darabok tehát való-
színűleg Magyarországon belül kerültek eladásra. A 

´49-es gyártérkép a játékrészleg helyét már csak a 

fagyártmányok raktárhelyiségeként tünteti fel. 
Bencze László állatkái, mozgó lovasai, táncos 

párjai már csak elvétve, igen ritkán bukkannak fel 
gyűjtői körökben vagy aukciós oldalak kínálatában. 
A Füleki Vármúzeum gyűjteményében egy foxi ku-
tya, a Kékkői Báb- és Játékmúzeum gyűjteményé-
ben pedig egy mozgó magyar huszár figurája talál-
ható. Megbújik-e még ugyan füleki játék a padlások 
és pincék mélyén elrejtett dobozokban? Van-e esély 
megmenteni a kis játékokat, melyek egy letűnt 
kor boldog gyermekkori emlékeit idézik? Ha igen, 
kérjük Önöket, hozzák be őket a múzeumba, vagy 
értesítsenek bennünket a 047 43 82 017-es telefon-
számon. Várunk bármilyen hasznos információt, 
korabeli fényképeket, katalógusokat, esetleg gyári 
sablonokat, rajzokat és minden más füleki játékok-
kal összefüggő adatot. Az így hozzánk került játé-
kok a Városi Honismereti Múzeum állandó kiállítá-
sát fogják majd gazdagítani az ajándékozó nevének 
feltüntetésével. Köszönjük!

Titton Viktória, az FVM igazgatónője

Rovat Tudták hogy...
1937. május 29-én értékes kútfúrást végeztek Fü-
leken? A füleki zománcedénygyár nagyszabású 
kútfúrást végzett, s ötvenöt méter mélységben bő-
vizű szénsavas ásványvízre bukkantak. Valóságos 
áldást jelentett a kitűnő vizű kút, mert a község 
vize ihatatlan volt, és a régi savanyúvíz-forrás 
az évek folyamán elapadt. Hulita gyárigazgató a 
község lakóinak megengedte, hogy ingyen hasz-
nálják a kút vizét.

 Cirbus Vladimír

A játékkatalógus borítója, 1941. Bárány - Kalmár Ágnes, A Szórakaténusz Múzeum és Műhely gyűjteménye.

Nyuszi. www.ebay.com Magyar huszár - A Kékkői Báb- és Játékmúzeum 
gyűjteményében.                        FOTÓK - FVM


