
Első rész

Bármennyire is hihetetlen, idén karácsonykor 
elérkeztünk az önkormányzati választási cik-
lus feléhez. A városi lap tavalyi utolsó illetve i-
dei első két számában adtam áttekintést az első 
év eredményeiről. Ezekhez az írásokhoz csat-
lakozva szeretném lerakni az éves polgármes-
teri számadások hagyományát a Füleki Hírlap-
ban, tehát idén is összefoglalom az év legfon-
tosabb eredményeit.
Rögtön az év első napjaiban megkezdtük a Vá-
rosháza történelmi épületének felújítását, mely 
folyamatban a potenciális kivitelezők szaksze-
rű versenyeztetésének és a megkötött szerző-
dések szigorú betartatásának köszönhetően 
messzebb jutottunk az eredetileg tervezettnél. 
Első lépésben a földszinten alakíttottuk ki az 
ügyfélfogadó központot, amelynek szükségé-
re a 2015-ös személyzeti audit hívta fel a vá-
rosvezetés figyelmét. Ez mára a hivatal egyik 
kulcsfontosságú irodájává vált, melynek 
komplex szolgáltatásait a lakosság is nagyon 
pozitívan fogadta. A további hónapokban – 
részben a Szlovák Köztársaság Pénzügymi-
nisztériumának támogatásával – megújultak a 
Városháza földszinti és emeleti szociális he-
lyiségei. Így jutottunk el a száznégy éves épü-
let történetében oda, hogy a polgármesteri tit-
kársághoz tartozó mosdókban – melyeket a vá-
rosba érkező illusztris vendégek is használnak 
– végre van melegvíz. További előrelépésként 
könyvelhetjük el, hogy úgy az ügyfélfogadó i-
roda, mint a fölszinti mosdók akadálymentessé 
váltak. A Városházát érintő éves munkálatok a 
lépcsőház vakolatainak és mennyezetének, 
valamint az esketőterem padlójának megújítá-
sával zárultak le. Az év első harmadában lezaj-
lott az egykori Adóhivatal iskolaépületté való 
adaptálása, amelynek köszönhetően a 
2015/2016-os tanévet Művészeti Alapiskolánk 
– mely menet közben hivatalosan is kéttan-
nyelvűvé vált – már a park szélén álló im-
pozáns épületben zárhatta le. Egykori Koháry 
téri épületének megüresedése a 2016-os füleki 
intézményvándorlás következő szakaszát 
indította meg. A városházi ügyfélfogadó köz-
pont kialakításával megszűntek a Városi Ren-
dőrség eredeti irodái. Rendőreink átmenetileg 

a Nógrádi Turisztikai Információs Központ-
ban kaptak helyet, majd ősszel költözhettek át 
az egykori Művészeti Alapiskola templommal 
szembeni épületének számukra felújított 
szárnyába. Az új székhelyükre becsatornázott 
kamerarendszerük év végéig tíz új kamerával 
bővült. Az épületegyüttes további részeinek 
hasznosítása céljából még nyáron megindultak 
a szükséges tervezési folyamatok. A részben fe-

dett Városi Piac épületének tervét a képviselők 
az év utolsó testületi ülésén fogadták el és tá-
mogatták meg azzal az összeggel, mely a 
2017-es költségvetésben a kétévesre tervezett 
építkezés első ütemének megvalósításához 
szükséges. Az épület és a fedett udvar megépí-
tésére 2017-2018 során kerül majd tehát sor a 
város saját forrásaiból és a Losonci járás cse-
lekvési tervében definiált regionális támoga-
tásnak köszönhetően. Az idősek napközi ott-
honának tervei év elejére készülnek majd el. A 
zeneiskola egykori főépületének hátsó traktu-
sában történő kiépítésére az Integrált Regioná-
lis Operációs Programból szeretnénk forrást 
kérni. 
A Füleki Közhasznú Szolgáltatások (VPS) gép-
parkját idén egy használt és egy új járművel si-

került kiegészíteni. A futballistáinkat, kulturá-
lis csoportjainkat és iskolásainkat fuvarozó 
régi Karosa autóbuszt sikerült egy újabb Volvo 
buszra lecserélnünk, így jelenleg két elfo-
gadható minőségű jármű áll az utazni vágyó fü-
leki és környékbeli közönség rendelkezésére. 
Az új Kubota fűnyíró traktor közterületeink 
rendben tartását fogja szolgálni. Ahhoz, hogy a 
hulladékgyűjtő udvar megkezdhesse működé-
sét, a telephelyen konténeres alkalmazotti szo-
ciális blokkot kellett létesítenünk, amely nem 
várt kiadásokat generált. A komplexum víz- és 
áramellátásában felmerült gondok leküzdését 
követően a VPS sikeresen vette a működési en-
gedélyeztetés akadályait, és mára elmondhat-
juk, hogy szelektív hulladékgyűjtő udvarunk 
az előírások minden betűjének eleget téve 
működik. További jó hír, hogy a gyűjtőudvar 
2017 tavaszán mintegy 260 ezer eurós európai 
uniós támogatással városi komposztáló telep-
pel egészül ki. Ennek köszönhetően a zöld-
hulladék gyűjtése nemcsak költséghatéko-
nyabbá válik majd városunkban, hanem a 
helyben termelt komposzt közterületeinken is 
hasznosulhat a jövőben. A kőbányába az épít-
kezési hulladék elhelyezésére megálmodott le-
rakó építészeti terveit kénytelenek voltunk egy 
21. századi – szinte önműködően is csalásbiz-
tosan működő – technikai rendszerrel kiegé-
szíteni. E stratégiai döntés – és a felmerülő 
pluszköltségek – miatt a kivitelezés 2017 tava-
szára csúszott át.
Folytattuk a városi kezelésben lévő utak és jár-
dák karbantartását és felújítását. Új aszfaltsző-
nyeget kapott a Park, a Tulipán és a Csendes ut-
ca, valamint a pincesori letérő a Sávolyi úton. 
Mindez a 2015-ösnél is több, összesen 5200 
négyzetméternyi új aszfalttakarót jelent a vá-
rosban. A felmart aszfaltot többek között a Tég-
lagyári utca Béna felé vezető szakaszának 
részleges kijavítására használtuk fel. Szegély-
köveket és új kavicsolást kapott a Roma Kor-
mánybiztosi Hivatal támogatásának köszön-
hetően a Jilemnický utca vár alatti szakasza. 
Zajlott a parkolóhelyek bővítése is. Az Iskola 
és a Kertész utcákon hoztunk létre új felülete-
ket. Az ötven férőhelyes új Papréti parkoló kié-
pítésére a bérházak és a Mocsáry Alapiskola kö-
zötti területen a képviselő-testület a jövő évre 
hagyta jóvá a szükséges pénzügyi fedezetet.

(Folytatás a következő lapszámban.)

Dr. Agócs Attila, polgármester
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A Füleki Hírlap következő száma 2017. február 1-jén jelenik meg!
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Az utóbbi hónapokban megjelent a toluol 
„szipuzása“ Füleken. A városban nem új a jelen-
ség, azonban nagyobb mértékben utoljára hat 
éve terjedt el. Ekkor gyerekek hígítózása is bei-
gazolódott. A jelen probléma egyelőre ugyan a 
kiskorúakat még nem érinti, az önkormányzat 
azonban elszánt időben orvosolni a helyzetet. 
„Az utóbbi hónapokban hígítót inhaláló egyének 
jelenléte figyelhető meg a városközpontban, 
főleg a Piac utca környékén. Eddigi megálla-
pításaink szerint egy nagyobb, nagyrészt 18-20 
éves fiatalokból álló csoportról van szó,“ 
nyilatkozta Agócs Attila, Fülek polgármestere.
A problémát a rendőrség parancsnoka, a közös-
ségi központ alkalmazottai, a szociális terep-
munkások és az oktatási intézmények egyes 
dolgozóinak segítségével próbálja megoldani az 
önkormányzat. Az eddigi megfigyeléseik 
szerint a gyerekek között egyelőre nem fordult 

elő a hígítózás. 
„A szociális terepmunkások kommunikálnak és 
felvilágosítják a szociálisan hátrányos helyzetű 
családokat. Az eddigi megfigyelések egyelőre 
azt sugallják, hogy a hígítózás nem annyira el-
terjedt, mint hat éve. Az akkoriban érintett csa-
ládokban nevelkedő gyermekeket kénytelenek 
voltak intézetekben elhelyezni. Azokat, akik a 
függőséget okozó anyaggal kínálták a fiatalko-
rúakat börtönbe zárták,“ magyarázta a polgár-
mester.
A városi rendőrség tagjai is készenlétben állnak. 
Már több hónapja figyelik a gyanús csoportot. 
„Amennyiben az érintetteket tetten érjük, 
megbüntethetjük őket, viszont ha nem történik 
közrendsértés, tehetetlenek vagyunk. Felje-
gyeztünk egy esetet, amikor az anyag hatása 
alatt állók felgyújtottak egy bejárati ajtót a 
Papréten,“ részletezte Pavel Baláž, a füleki vá-

rosi rendőrség parancsnoka.
Amint hozzátette, a probléma teljes megoldását 
a toluol szabad forgalmazása is bonyolítja. Véle-
ménye szerint, az eladóknak nem kellene 
gyanús személyek és gyerekek számára eladni a 
vegyi anyagot. Az ilyen tett nem volt kifizetődő 
egy üzletasszonynak, akit hat éve a fiatalkorú-
aknak eladott toluolért megbüntettek. 
A toluol hatása alatt álló emberek első látásra 
megtörtek és tompultak. A rendszeres kábítózás 
jelentősen károsíthatja a mentális és a fizikai 
állapotot. Egy kiskorúnál a maradandó károso-
dás akár az egész jövőjét is tönkreteheti. 
„Az ún. „szipuzással“ szinte minden szociálisan 
hátrányos helyzetű közösségben találkozhatunk. 
Számukra a toluol egyfajta menekülés a 
mindennapi problémák elől. A baj akkor követ-
kezik be, amikor gyerekek és kiskorúak kerülnek 
ilyen közösségekbe. Ezt szeretnénk időben 
megakadályozni,“ fejezte be Agócs. 

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

(Ford.: lsz)

Fülek város önkormányzata újabb érdekes terve-
zeten dolgozik. Az elképzelés szerint, a Piac ut-
cában és a volt Művészeti Alapiskola udvarában 
egy új piactér kiépítése veszi kezdetét a követke-
ző hónapok folyamán. 
„A Művészeti Alapiskola elköltözése után ki-
használatlan maradt az épület, mely terveink sze-
rint négy új funkciót fog betölteni. Mint már ar-
ról tájékoztattunk, az épület egyik részébe költö-
zött a városi rendőrség. A koncertterem is meg-
őrzi eredeti funkcióját. Az épület harmadik ré-
szében egy nappal működő gondozási központ 
jön létre, míg a fennmaradó helyiségek adnak 
helyet az új piactérnek,“ nyilatkozta Agócs Atti-
la, Fülek polgármestere.
Az új piactér két részből áll majd. A Piac utca 
mentén falazott épület épül, melyben öt üzlethe-
lyiség lesz – beleértve a helyi mezőgazdasági ter-
mékek kínálatát is. A létesítményen belül két be-
járat lesz a fedett piactér udvarába. 
„Eredetileg szerettük volna megőrizni a koncert-
terem mögötti helyiségeket is. Ezek azonban nor-
mál üzemmódban működő üzleteknek adtak vol-
na helyet, így a piactéren csupán 20 árusítóhely 
létesült volna, miközben az igény 35 – 40 árusí-
tóhely között mozog. Úgy döntöttünk, hogy a be-
fogadóképesség, a sérült tartószerkezet és a nem 
megfelelő állapot miatt, a koncertterem mögötti 
helyiségeket részben lebontjuk,“ mondta Agócs. 
Ennek köszönhetően 36, fa szerkezeten álló 
tetővel fedett árusítóhely keletkezik. Az udvar át-

járható lesz, mivel átköti a Piac utcát és a Koháry 
teret. A piactér illemhelyiségekkel is el lesz lát-
va. Külalakja a kisvárosi ipari stílus szellemében 
készül majd. 
Füleken, szerdán és szombaton tartanak piacna-
pot. A polgármester szerint meg kellene őrizni 
ezt a hagyományt. Szavai alapján, például kará-
csonyi vásár, és más hasonló jellegű rendezvé-
nyek helyszíne is lehetne a fedett piactér. 
„Az a fontos, hogy a Piac utcából eltűnnek az íz-
léstelen, fémből készült vásári standok, amelyek 
rontják az összbenyomást a városközpontban. A 
jövőben parkolóhelyek létesülnének a helyükön, 
amivel tehermentesítenénk a városháza előtti 
parkolót. Ezek azonban hosszú távú, a következő 
választási időszakban megvalósítható tervek.“

Befejező szakaszába érkezett a tervezet projekt-
dokumentációjának és költségvetésének 
előkészítése. Az eddigi becslések szerint, hozzá-
vetőlegesen 350 – 400 ezer euró között mozog-
hat a végső összeg. Ebből 100 ezer eurót a régió 
támogatása érdekében nemrégiben jóváhagyott 
cselekvési terv biztosíthatná, amelyre az önkor-
mányzat már beadta kérvényét. A további kiadá-
sokat a városi költségvetésből finanszíroznák.
„A város költségvetéséből kétszerre, 2017-ben és 
2018-ban, merítenénk a szükséges összeget, 
hogy ne egyszerre terheljük a városi költségve-
tést. Amennyiben minden a terv szerint halad, az 
első fázis már 2017 tavaszán elkezdődhetne. A 
kész piacteret 2018 nyarán szeretnénk megnyit-
ni,“ fejezte be a polgármester.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense
(Ford.: lsz)

„...a Piac utcából eltűnnek az ízléstelen, fémből készült vásári standok“

A Füleki Városi Művelődési Központ a gyere-
kek és fiatalok művelődéséhez nem csupán kul-
turális, hanem természettudományi irányultsá-
gú programok szervezésével is szeretne hozzá-
járulni. Az idén jutalomkirándulás szevezése 
volt a cél a helyi alap- és középiskolák tehetsé-
ges tanulóinak a Cosmos Discovery világkiállí-
tásra Pozsonyba, s az Ekoltech vállalat támoga-
tásának köszönhetően ez december 9-én sike-
rült is. 
A Cosmos Discovery a világ legnagyobb, 
űrkutatást bemutató vándorkiállítása. Több 

2mint 3000 m -en terül el és több mint 200 erede-
ti kiállításai tárgyat tartalmaz az Egyesült Álla-
mokból és a Szovjetunióból, köztük a Szput-
nyikot, a Szaturnusz amerikai rakétát, de a Szo-
juz orosz rakéta eredetijét is. Diákjaink tehát 
valódi történelmet láthattak, megismerkedhet-
tek a Lunokhod és az Apollo lunáris progra-
mokkal, betekinthettek a korabeli dokumentu-
mokba. Nagyon színes volt a szkafanderek be-

mutatója, s a kiállítás dioráma technológiával is 
kiegészült, melynek köszönhetően a tanulók a 
Holdra vagy a Marsra léphettek. A interaktív 
„űrtábor“ területén kipróbálhatták az űrhajósok 
megterhelő kiképzését vagy a háromdimenziós 
holdjárást.

A kiállításon 4 alap- és 2 középiskola 41 legte-
hetségesebb diákja vett részt, s a tárlat nemcsak 
a tanulókat, hanem a kísérőtanárokat is elvará-
solta. Még egyszer köszönjük a támogatást, re-
méljük, hogy közös erővel sikerül hagyományt 
teremtenünk és hasonló programot jövőre is 
megvalósíthatunk.

Halgašová Anikó, VMK 
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Havilapunk szeptemberi számában lebilincse-
lő beszélgetést közöltünk Stanislav atyával, a 
füleki ferences kolostor volt rendházfőnökével. 
Több mint egy éve Rajmund atya személyében 
új ferences rendi lelkipásztora van a füleki hí-
veknek, akik aránylag rövid időn belül megta-
lálták hozzá az utat. Sokan többet szeretnének 
megtudni róla, nem mindenki veszi azonban a 
bátorságot, hogy feltegye a kérdéseit. Megtet-
tük hát Önök helyett.
Rajmund atya, Ön aránylag fiatal lelkész, 
bár az utóbbi években többnyire hasonló 
korú lelkipásztorok szolgáltak Füleken, 
ugyanakkor papként is „fiatal”, hiszen két 
éve szentelték fel. Érdekelne, miért válasz-
totta ezt az életutat, miért döntött épp a lel-
kipásztori hivatás mellett, ki vagy mi befo-
lyásolta leginkább ebben a döntésében?
Nehéz megmondani. Már gyermekkoromban 
vonzott a papi hivatás, a templomnak ebben 
meghatározó szerepe volt. Aztán úgy tizenhat 
évesen egy túra alkalmával találkoztam egy fe-
rences szerzetessel, akivel emberileg megértet-
tük egymást. Megleptek és szinte elvarázsoltak 
a gondolatai, akkor érlelődött meg bennem egy-
re intenzívebben, hogy pap legyek. Olyan erős 
elhivatottságot éreztem, hogy húsz évesen be-
léptem a kolostorba. A teológiai tanulmányaim 
ideje alatt, de később is, nagyjából 10 éven át 
volt időm gondolkodni, és megerősödött ben-
nem, hogy helyesen döntöttem. Bár műszaki 
beállítottságú ember vagyok, kitanult műsze-
rész és elektrotechnikus, erősen családcentri-
kusnak érzem magam, öt testvérem van, jóval 
fiatalabbak a húgaim, akikről gondoskodnom 
kellett, s éppen az említett ferences szerzetessel 
való találkozásom mutatta meg a helyes utat. 
Nem volt olyan érzésem, hogy ebben a külde-
tésben számomra bármi is hiányozna.
„Fiatal“ a szolgálatban is itt, a városunkban. 
Hogy érzi magát nálunk, milyenek voltak az 
első benyomásai, élményei az új „otthoná-
ban”?
Fülekre először még diákként látogattam el. Az 
egyik nyáron egy hetet töltöttem el a kolostor-
ban kisegítőként, és már akkor nagyon megtet-
szett ez a hely. Most nagyon örülök, hogy itt 
vagyok, mert a Pozsonyban eltöltött időszak 
után ez valami más. Nagyon kedves, nyitott, 
barátságos és szívélyes emberek vesznek 
körül, tetszik, hogy segítenek egymásnak és 
törődnek másokkal. Semmiben sem csalódtam 
itt.

Városunkban főleg magyarul beszélnek, egy-
más után két misét is tartanak, szlovák, illet-
ve magyar nyelven, vagy fordítva. Hogy áll 
Ön a magyar nyelvvel, ismeri már kiskorá-
tól, vagy az iskolában kellett megtanulnia? 
Néhány évvel ezelőtt még egyáltalán nem be-
széltem magyarul, legfeljebb annyit tudtam: 
„Jó napot!“, bár érdekelt ez a nyelv. Nehéz, de 
nagyon tetszik. Léváról származom ugyan, de 
otthon csak szlovákul beszéltünk. A kolostor-

ban szintén nem volt rá szükségem, hisz ott volt 
Konrád és Kamil atya. Aztán, amikor mindket-
ten „elmentek“, felkértek, hogy tanuljak meg 
magyarul, mert Fülekre megyek. Már három év-
vel ezelőtt részt vettem egy nyári, kéthónapos 
intenzív nyelvtanfolyamon, Budapesten, majd 
egy évre rá ismét, és most itt tanulom a nyelvet 
az emberektől. A mindennapi gyakorlat, a 
velük való találkozás a legjobb iskola. Az ide 
érkezésem nem volt a legzökkenőmentesebb. 
Elsősorban a szégyenlősségemet kellett leküz-
denem, nem tudtam rendesen magyarul olvas-
ni, és új voltam a papi hivatásban is. Ma már jól 
érzem magam, a hívők nagyon jóindulatúak és 
türelmesek, s ha kell, mindig segítenek.
Egyike vagyunk a hét szlovákiai ferences ren-
di kolostornak, melyen kívül gyönyörű tör-
ténelmi emlékünk a római katolikus temp-
lom is, amelyen már néhány éve kiterjedt res-
taurációs és felújítási munkálatok zajlanak.  
Fülekre érkezésekor egyenesen a munkála-
tok közepébe csöppent, s tudjuk, hogy a to-
ronyóra javításán fáradozik. Fizikailag meg-
terhelőek lehetnek a felújító munkálatok, s 
mindezek mellett a kolostoron kívül a hívek 
lelki gondozásával is törődnie kell. Milyen a 

plébánia összetétele, hányan vannak itt, s mi 
minden tartozik a hatáskörébe?
A templom és a kolostor gyönyörű építmények. 
Tisztaság van, látszik elődeim kemény munká-
jának eredménye. Szeretnénk ezt az állapotot 
megőrizni, és minden karbantartási és kisebb ja-
vítási munkát elvégzünk, amit győzünk. Maga 
a templom is szebb lett, s még tovább szépül, ha 
az összes belső helyiséget sikerül felújítani. A-
mi a toronyórát illeti, ez kissé hosszabb folya-
mat. Tulajdonképpen működött, de nem volt 
karbantartva. Széthangolódtak az óraszerkeze-
tek, elhasználódtak a mutatók, a számlapok, 
bár ezek lentről nem voltak láthatók. Amikor 
először voltam a toronyban, sok elrozsdásodott 
szerkezetrészt találtam, még az 1820-as évek-
ből is. Szlovákiában már megjavítottam né-
hány hasonló nagy órát, például a Mihály-kapu 
felettit is Pozsonyban, bár azzal intenzíven, 
napi szinten dolgoztam mintegy két hónapig. 
Itt nálunk csak a szabad időmben tudok foglal-
kozni vele. Az óra mechanikai szerkezete, a fő 
gépezet készen is van. Még az óra lapjait kell 
megjavítani, ezt viszont a fagyos időben nem le-
het, majd a mutatókat kell felújítani, s a szer-
kezeteket kell szinkronba hozni. Egy biztos, o-
lyan gyorsan javítjuk meg, amilyen gyorsan 
csak lehet, és amennyire az időjárási viszonyok 
engedik. Mindezek mellett kötelességeink van-
nak, szolgálatot kell teljesítenünk a plébánián 
és a hozzánk tartozó környező községekben: 
Rátkán, Felsőbábiban, Galambán, Kurtányban 
és Fülekkovácsiban. Az utóbbiakba én magam 
járok, mivel oda a magyar nyelv használata 
szükséges, és nemcsak misézünk, hanem kü-
lönböző szertartásokat is végzünk, otthonaik-
ban meglátogatjuk a híveket, hittanórákat tar-
tunk az iskolákban. Mindez igen színes és érde-
kes tevékenység, sokat lehetne beszélni róla.
Hogyan készülnek az év legszebb és legfon-
tosabb ünnepére, mit üzennének a füleki 
hívőknek és a nem hívőknek?
Főleg azt kívánjuk, hogy mindenki számára 
szépek legyenek az ünnepek. Mindenképpen 
békét és nyugalmat kívánunk. Senki ne 
kerüljön összetűzésbe senkivel, az emberek ne 
az anyagi javakat hajszolják, inkább leljék 
örömüket családjukban, éljenek meg együtt 
sok szép pillanatot. Ahogy az adventi koszorún 
– minden ember szívében lobogjon a béke, a 
hit, a szeretet és a reménység lángja.

Cíferová Iveta

Tudom, hogy a helyes utat választottam…Tudom, hogy a helyes utat választottam…
Beszélgetés Rajmund atya ferences lelkésszel

Néhány héttel ezelőtt felhívást intéztünk Ö-
nökhöz, hogy tekintsenek bele a fényképalbu-
maikba, találnak-e a régi fotók között olyano-
kat, amelyek hátteréül a Klub épülete szolgál. 
2016. december 7-én megnyitottuk a Klub 50. 
címet viselő fotókiállítást a Kovosmalt üzemi 
klub átadásának 50. évfordulója alkalmából. 
1966 őszén adták át az épületet, és annak már 
bizony ötven éve. A Klub fél évszázada tölti be 
a kulturális és társadalmi központ szerepét a vá-
ros szívében. Akárcsak most, a múltban is élet-
tel volt tele. Épp ezt szerettük volna megmu-
tatni. Emlékezni a régi május elsejékre, külön-
böző gyűlésekre, mulatságokra, zenei vetélke-
dőkre, bálokra vagy akár a helyi zenekarokra. 
A múltba segítenek betekinteni nemcsak a 
fotók, melyeket a Füleki Vármúzeumtól, 

valamint Szőke Istvántól, Cirbus Vladimírtől 
és Márton Évától kaptunk, amelyet ezúton is 
szeretnénk megköszönni, hanem az itt látható 
korabeli filmek és a 70-es, 80-as évekből szár-
mazó albumok, krónikák is.
Reméljük, hogy ha még nem látták a kiállítást, 
ezután eljönnek a VMK-ba. Ha kedvük van 
megosztani velünk néhány érdekes fényképet, 
melyet a saját albumukban találnak, nyugod-
tan hozzák el – hagytunk Önöknek két üres pa-
nelt, hogy Önök és képeik is részesei legyenek  
a kiállításnak. A tárlat a látogatók előtt egy é-
ven át nyitva áll és munkanapokon 8:00 és 
16:00 óra között látogatható a Városi Művelő-
dési Központ aulájában.

Halgašová Anikó, VMK Az Üzemi Klub épülete az 1960-as évek végén
(A Füleki Vármúzeum gyűjteményéből)
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Az utóbbi hónapokban megjelent a toluol 
„szipuzása“ Füleken. A városban nem új a jelen-
ség, azonban nagyobb mértékben utoljára hat 
éve terjedt el. Ekkor gyerekek hígítózása is bei-
gazolódott. A jelen probléma egyelőre ugyan a 
kiskorúakat még nem érinti, az önkormányzat 
azonban elszánt időben orvosolni a helyzetet. 
„Az utóbbi hónapokban hígítót inhaláló egyének 
jelenléte figyelhető meg a városközpontban, 
főleg a Piac utca környékén. Eddigi megálla-
pításaink szerint egy nagyobb, nagyrészt 18-20 
éves fiatalokból álló csoportról van szó,“ 
nyilatkozta Agócs Attila, Fülek polgármestere.
A problémát a rendőrség parancsnoka, a közös-
ségi központ alkalmazottai, a szociális terep-
munkások és az oktatási intézmények egyes 
dolgozóinak segítségével próbálja megoldani az 
önkormányzat. Az eddigi megfigyeléseik 
szerint a gyerekek között egyelőre nem fordult 

elő a hígítózás. 
„A szociális terepmunkások kommunikálnak és 
felvilágosítják a szociálisan hátrányos helyzetű 
családokat. Az eddigi megfigyelések egyelőre 
azt sugallják, hogy a hígítózás nem annyira el-
terjedt, mint hat éve. Az akkoriban érintett csa-
ládokban nevelkedő gyermekeket kénytelenek 
voltak intézetekben elhelyezni. Azokat, akik a 
függőséget okozó anyaggal kínálták a fiatalko-
rúakat börtönbe zárták,“ magyarázta a polgár-
mester.
A városi rendőrség tagjai is készenlétben állnak. 
Már több hónapja figyelik a gyanús csoportot. 
„Amennyiben az érintetteket tetten érjük, 
megbüntethetjük őket, viszont ha nem történik 
közrendsértés, tehetetlenek vagyunk. Felje-
gyeztünk egy esetet, amikor az anyag hatása 
alatt állók felgyújtottak egy bejárati ajtót a 
Papréten,“ részletezte Pavel Baláž, a füleki vá-

rosi rendőrség parancsnoka.
Amint hozzátette, a probléma teljes megoldását 
a toluol szabad forgalmazása is bonyolítja. Véle-
ménye szerint, az eladóknak nem kellene 
gyanús személyek és gyerekek számára eladni a 
vegyi anyagot. Az ilyen tett nem volt kifizetődő 
egy üzletasszonynak, akit hat éve a fiatalkorú-
aknak eladott toluolért megbüntettek. 
A toluol hatása alatt álló emberek első látásra 
megtörtek és tompultak. A rendszeres kábítózás 
jelentősen károsíthatja a mentális és a fizikai 
állapotot. Egy kiskorúnál a maradandó károso-
dás akár az egész jövőjét is tönkreteheti. 
„Az ún. „szipuzással“ szinte minden szociálisan 
hátrányos helyzetű közösségben találkozhatunk. 
Számukra a toluol egyfajta menekülés a 
mindennapi problémák elől. A baj akkor követ-
kezik be, amikor gyerekek és kiskorúak kerülnek 
ilyen közösségekbe. Ezt szeretnénk időben 
megakadályozni,“ fejezte be Agócs. 

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

(Ford.: lsz)

Fülek város önkormányzata újabb érdekes terve-
zeten dolgozik. Az elképzelés szerint, a Piac ut-
cában és a volt Művészeti Alapiskola udvarában 
egy új piactér kiépítése veszi kezdetét a követke-
ző hónapok folyamán. 
„A Művészeti Alapiskola elköltözése után ki-
használatlan maradt az épület, mely terveink sze-
rint négy új funkciót fog betölteni. Mint már ar-
ról tájékoztattunk, az épület egyik részébe költö-
zött a városi rendőrség. A koncertterem is meg-
őrzi eredeti funkcióját. Az épület harmadik ré-
szében egy nappal működő gondozási központ 
jön létre, míg a fennmaradó helyiségek adnak 
helyet az új piactérnek,“ nyilatkozta Agócs Atti-
la, Fülek polgármestere.
Az új piactér két részből áll majd. A Piac utca 
mentén falazott épület épül, melyben öt üzlethe-
lyiség lesz – beleértve a helyi mezőgazdasági ter-
mékek kínálatát is. A létesítményen belül két be-
járat lesz a fedett piactér udvarába. 
„Eredetileg szerettük volna megőrizni a koncert-
terem mögötti helyiségeket is. Ezek azonban nor-
mál üzemmódban működő üzleteknek adtak vol-
na helyet, így a piactéren csupán 20 árusítóhely 
létesült volna, miközben az igény 35 – 40 árusí-
tóhely között mozog. Úgy döntöttünk, hogy a be-
fogadóképesség, a sérült tartószerkezet és a nem 
megfelelő állapot miatt, a koncertterem mögötti 
helyiségeket részben lebontjuk,“ mondta Agócs. 
Ennek köszönhetően 36, fa szerkezeten álló 
tetővel fedett árusítóhely keletkezik. Az udvar át-

járható lesz, mivel átköti a Piac utcát és a Koháry 
teret. A piactér illemhelyiségekkel is el lesz lát-
va. Külalakja a kisvárosi ipari stílus szellemében 
készül majd. 
Füleken, szerdán és szombaton tartanak piacna-
pot. A polgármester szerint meg kellene őrizni 
ezt a hagyományt. Szavai alapján, például kará-
csonyi vásár, és más hasonló jellegű rendezvé-
nyek helyszíne is lehetne a fedett piactér. 
„Az a fontos, hogy a Piac utcából eltűnnek az íz-
léstelen, fémből készült vásári standok, amelyek 
rontják az összbenyomást a városközpontban. A 
jövőben parkolóhelyek létesülnének a helyükön, 
amivel tehermentesítenénk a városháza előtti 
parkolót. Ezek azonban hosszú távú, a következő 
választási időszakban megvalósítható tervek.“

Befejező szakaszába érkezett a tervezet projekt-
dokumentációjának és költségvetésének 
előkészítése. Az eddigi becslések szerint, hozzá-
vetőlegesen 350 – 400 ezer euró között mozog-
hat a végső összeg. Ebből 100 ezer eurót a régió 
támogatása érdekében nemrégiben jóváhagyott 
cselekvési terv biztosíthatná, amelyre az önkor-
mányzat már beadta kérvényét. A további kiadá-
sokat a városi költségvetésből finanszíroznák.
„A város költségvetéséből kétszerre, 2017-ben és 
2018-ban, merítenénk a szükséges összeget, 
hogy ne egyszerre terheljük a városi költségve-
tést. Amennyiben minden a terv szerint halad, az 
első fázis már 2017 tavaszán elkezdődhetne. A 
kész piacteret 2018 nyarán szeretnénk megnyit-
ni,“ fejezte be a polgármester.

Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense
(Ford.: lsz)

„...a Piac utcából eltűnnek az ízléstelen, fémből készült vásári standok“

A Füleki Városi Művelődési Központ a gyere-
kek és fiatalok művelődéséhez nem csupán kul-
turális, hanem természettudományi irányultsá-
gú programok szervezésével is szeretne hozzá-
járulni. Az idén jutalomkirándulás szevezése 
volt a cél a helyi alap- és középiskolák tehetsé-
ges tanulóinak a Cosmos Discovery világkiállí-
tásra Pozsonyba, s az Ekoltech vállalat támoga-
tásának köszönhetően ez december 9-én sike-
rült is. 
A Cosmos Discovery a világ legnagyobb, 
űrkutatást bemutató vándorkiállítása. Több 

2mint 3000 m -en terül el és több mint 200 erede-
ti kiállításai tárgyat tartalmaz az Egyesült Álla-
mokból és a Szovjetunióból, köztük a Szput-
nyikot, a Szaturnusz amerikai rakétát, de a Szo-
juz orosz rakéta eredetijét is. Diákjaink tehát 
valódi történelmet láthattak, megismerkedhet-
tek a Lunokhod és az Apollo lunáris progra-
mokkal, betekinthettek a korabeli dokumentu-
mokba. Nagyon színes volt a szkafanderek be-

mutatója, s a kiállítás dioráma technológiával is 
kiegészült, melynek köszönhetően a tanulók a 
Holdra vagy a Marsra léphettek. A interaktív 
„űrtábor“ területén kipróbálhatták az űrhajósok 
megterhelő kiképzését vagy a háromdimenziós 
holdjárást.

A kiállításon 4 alap- és 2 középiskola 41 legte-
hetségesebb diákja vett részt, s a tárlat nemcsak 
a tanulókat, hanem a kísérőtanárokat is elvará-
solta. Még egyszer köszönjük a támogatást, re-
méljük, hogy közös erővel sikerül hagyományt 
teremtenünk és hasonló programot jövőre is 
megvalósíthatunk.

Halgašová Anikó, VMK 

Foto: Halgašová Anikó

Havilapunk szeptemberi számában lebilincse-
lő beszélgetést közöltünk Stanislav atyával, a 
füleki ferences kolostor volt rendházfőnökével. 
Több mint egy éve Rajmund atya személyében 
új ferences rendi lelkipásztora van a füleki hí-
veknek, akik aránylag rövid időn belül megta-
lálták hozzá az utat. Sokan többet szeretnének 
megtudni róla, nem mindenki veszi azonban a 
bátorságot, hogy feltegye a kérdéseit. Megtet-
tük hát Önök helyett.
Rajmund atya, Ön aránylag fiatal lelkész, 
bár az utóbbi években többnyire hasonló 
korú lelkipásztorok szolgáltak Füleken, 
ugyanakkor papként is „fiatal”, hiszen két 
éve szentelték fel. Érdekelne, miért válasz-
totta ezt az életutat, miért döntött épp a lel-
kipásztori hivatás mellett, ki vagy mi befo-
lyásolta leginkább ebben a döntésében?
Nehéz megmondani. Már gyermekkoromban 
vonzott a papi hivatás, a templomnak ebben 
meghatározó szerepe volt. Aztán úgy tizenhat 
évesen egy túra alkalmával találkoztam egy fe-
rences szerzetessel, akivel emberileg megértet-
tük egymást. Megleptek és szinte elvarázsoltak 
a gondolatai, akkor érlelődött meg bennem egy-
re intenzívebben, hogy pap legyek. Olyan erős 
elhivatottságot éreztem, hogy húsz évesen be-
léptem a kolostorba. A teológiai tanulmányaim 
ideje alatt, de később is, nagyjából 10 éven át 
volt időm gondolkodni, és megerősödött ben-
nem, hogy helyesen döntöttem. Bár műszaki 
beállítottságú ember vagyok, kitanult műsze-
rész és elektrotechnikus, erősen családcentri-
kusnak érzem magam, öt testvérem van, jóval 
fiatalabbak a húgaim, akikről gondoskodnom 
kellett, s éppen az említett ferences szerzetessel 
való találkozásom mutatta meg a helyes utat. 
Nem volt olyan érzésem, hogy ebben a külde-
tésben számomra bármi is hiányozna.
„Fiatal“ a szolgálatban is itt, a városunkban. 
Hogy érzi magát nálunk, milyenek voltak az 
első benyomásai, élményei az új „otthoná-
ban”?
Fülekre először még diákként látogattam el. Az 
egyik nyáron egy hetet töltöttem el a kolostor-
ban kisegítőként, és már akkor nagyon megtet-
szett ez a hely. Most nagyon örülök, hogy itt 
vagyok, mert a Pozsonyban eltöltött időszak 
után ez valami más. Nagyon kedves, nyitott, 
barátságos és szívélyes emberek vesznek 
körül, tetszik, hogy segítenek egymásnak és 
törődnek másokkal. Semmiben sem csalódtam 
itt.

Városunkban főleg magyarul beszélnek, egy-
más után két misét is tartanak, szlovák, illet-
ve magyar nyelven, vagy fordítva. Hogy áll 
Ön a magyar nyelvvel, ismeri már kiskorá-
tól, vagy az iskolában kellett megtanulnia? 
Néhány évvel ezelőtt még egyáltalán nem be-
széltem magyarul, legfeljebb annyit tudtam: 
„Jó napot!“, bár érdekelt ez a nyelv. Nehéz, de 
nagyon tetszik. Léváról származom ugyan, de 
otthon csak szlovákul beszéltünk. A kolostor-

ban szintén nem volt rá szükségem, hisz ott volt 
Konrád és Kamil atya. Aztán, amikor mindket-
ten „elmentek“, felkértek, hogy tanuljak meg 
magyarul, mert Fülekre megyek. Már három év-
vel ezelőtt részt vettem egy nyári, kéthónapos 
intenzív nyelvtanfolyamon, Budapesten, majd 
egy évre rá ismét, és most itt tanulom a nyelvet 
az emberektől. A mindennapi gyakorlat, a 
velük való találkozás a legjobb iskola. Az ide 
érkezésem nem volt a legzökkenőmentesebb. 
Elsősorban a szégyenlősségemet kellett leküz-
denem, nem tudtam rendesen magyarul olvas-
ni, és új voltam a papi hivatásban is. Ma már jól 
érzem magam, a hívők nagyon jóindulatúak és 
türelmesek, s ha kell, mindig segítenek.
Egyike vagyunk a hét szlovákiai ferences ren-
di kolostornak, melyen kívül gyönyörű tör-
ténelmi emlékünk a római katolikus temp-
lom is, amelyen már néhány éve kiterjedt res-
taurációs és felújítási munkálatok zajlanak.  
Fülekre érkezésekor egyenesen a munkála-
tok közepébe csöppent, s tudjuk, hogy a to-
ronyóra javításán fáradozik. Fizikailag meg-
terhelőek lehetnek a felújító munkálatok, s 
mindezek mellett a kolostoron kívül a hívek 
lelki gondozásával is törődnie kell. Milyen a 

plébánia összetétele, hányan vannak itt, s mi 
minden tartozik a hatáskörébe?
A templom és a kolostor gyönyörű építmények. 
Tisztaság van, látszik elődeim kemény munká-
jának eredménye. Szeretnénk ezt az állapotot 
megőrizni, és minden karbantartási és kisebb ja-
vítási munkát elvégzünk, amit győzünk. Maga 
a templom is szebb lett, s még tovább szépül, ha 
az összes belső helyiséget sikerül felújítani. A-
mi a toronyórát illeti, ez kissé hosszabb folya-
mat. Tulajdonképpen működött, de nem volt 
karbantartva. Széthangolódtak az óraszerkeze-
tek, elhasználódtak a mutatók, a számlapok, 
bár ezek lentről nem voltak láthatók. Amikor 
először voltam a toronyban, sok elrozsdásodott 
szerkezetrészt találtam, még az 1820-as évek-
ből is. Szlovákiában már megjavítottam né-
hány hasonló nagy órát, például a Mihály-kapu 
felettit is Pozsonyban, bár azzal intenzíven, 
napi szinten dolgoztam mintegy két hónapig. 
Itt nálunk csak a szabad időmben tudok foglal-
kozni vele. Az óra mechanikai szerkezete, a fő 
gépezet készen is van. Még az óra lapjait kell 
megjavítani, ezt viszont a fagyos időben nem le-
het, majd a mutatókat kell felújítani, s a szer-
kezeteket kell szinkronba hozni. Egy biztos, o-
lyan gyorsan javítjuk meg, amilyen gyorsan 
csak lehet, és amennyire az időjárási viszonyok 
engedik. Mindezek mellett kötelességeink van-
nak, szolgálatot kell teljesítenünk a plébánián 
és a hozzánk tartozó környező községekben: 
Rátkán, Felsőbábiban, Galambán, Kurtányban 
és Fülekkovácsiban. Az utóbbiakba én magam 
járok, mivel oda a magyar nyelv használata 
szükséges, és nemcsak misézünk, hanem kü-
lönböző szertartásokat is végzünk, otthonaik-
ban meglátogatjuk a híveket, hittanórákat tar-
tunk az iskolákban. Mindez igen színes és érde-
kes tevékenység, sokat lehetne beszélni róla.
Hogyan készülnek az év legszebb és legfon-
tosabb ünnepére, mit üzennének a füleki 
hívőknek és a nem hívőknek?
Főleg azt kívánjuk, hogy mindenki számára 
szépek legyenek az ünnepek. Mindenképpen 
békét és nyugalmat kívánunk. Senki ne 
kerüljön összetűzésbe senkivel, az emberek ne 
az anyagi javakat hajszolják, inkább leljék 
örömüket családjukban, éljenek meg együtt 
sok szép pillanatot. Ahogy az adventi koszorún 
– minden ember szívében lobogjon a béke, a 
hit, a szeretet és a reménység lángja.

Cíferová Iveta

Tudom, hogy a helyes utat választottam…Tudom, hogy a helyes utat választottam…
Beszélgetés Rajmund atya ferences lelkésszel

Néhány héttel ezelőtt felhívást intéztünk Ö-
nökhöz, hogy tekintsenek bele a fényképalbu-
maikba, találnak-e a régi fotók között olyano-
kat, amelyek hátteréül a Klub épülete szolgál. 
2016. december 7-én megnyitottuk a Klub 50. 
címet viselő fotókiállítást a Kovosmalt üzemi 
klub átadásának 50. évfordulója alkalmából. 
1966 őszén adták át az épületet, és annak már 
bizony ötven éve. A Klub fél évszázada tölti be 
a kulturális és társadalmi központ szerepét a vá-
ros szívében. Akárcsak most, a múltban is élet-
tel volt tele. Épp ezt szerettük volna megmu-
tatni. Emlékezni a régi május elsejékre, külön-
böző gyűlésekre, mulatságokra, zenei vetélke-
dőkre, bálokra vagy akár a helyi zenekarokra. 
A múltba segítenek betekinteni nemcsak a 
fotók, melyeket a Füleki Vármúzeumtól, 

valamint Szőke Istvántól, Cirbus Vladimírtől 
és Márton Évától kaptunk, amelyet ezúton is 
szeretnénk megköszönni, hanem az itt látható 
korabeli filmek és a 70-es, 80-as évekből szár-
mazó albumok, krónikák is.
Reméljük, hogy ha még nem látták a kiállítást, 
ezután eljönnek a VMK-ba. Ha kedvük van 
megosztani velünk néhány érdekes fényképet, 
melyet a saját albumukban találnak, nyugod-
tan hozzák el – hagytunk Önöknek két üres pa-
nelt, hogy Önök és képeik is részesei legyenek  
a kiállításnak. A tárlat a látogatók előtt egy é-
ven át nyitva áll és munkanapokon 8:00 és 
16:00 óra között látogatható a Városi Művelő-
dési Központ aulájában.

Halgašová Anikó, VMK Az Üzemi Klub épülete az 1960-as évek végén
(A Füleki Vármúzeum gyűjteményéből)
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Sikeres évet zárhat a Városi Művelődési Köz-
pont, hisz idén színesebb kínálattal várta az 
érdeklődőket. Rendezvényeinek és látogatói-
nak száma gyarapodott, s a kultúra, művelődés 
és szabadidős tevékenység területén működő 
csoportok is rendszeresen birtokba vehették az 
ötven éves épületet.
Új színfoltként jelent meg a fesztiválok kínála-
tában a magyar kultúra napja alkalmából szer-
vezett Ismerjük meg egymást! című rendez-
vény, melynek keretében Pitti Katalin és Szvo-
rák Katalin is ellátogatott hozzánk, a helyi ma-
gyar és szlovák gyermek néptánccsoportok kis 
táncosai pedig egymás táncait tanulták.
A Városi Pedagógusnap méltó megünneplésé-
nek szervezését szintén első alkalommal vállal-
ta a művelődési központ, melynek színházter-
mében átadták az idei pedagógusdíjakat – Co-
menius Emlékplaketteket is.
A Palóc Húsvét a Füleki Várban immár 11. al-
kalommal került megrendezésre, de szervezé-
sét az idén vette át a VMK a Füleki Vármú-
zeumtól. A sikeres rendezvény vendége a Fonó 
zenekar volt Budapestről.
Április 29. a táncművészet nemzetközi világ-
napja. A művelődési központ ebből az alkalom-
ból valósította meg – a hagyományteremtés 
szándékával – A tánc világnapja című rendezvé-
nyét, teltházzal és több mint kétszáz szereplővel.
A május a rock rajongóié volt, akik immár ne-
gyedik alkalommal találkozhattak a Rock Ma-
jálison a várudvarban.
A Városi Gyermeknap új köntösben, új helyszí-
nen, a városi parkban valósult meg és nagy ér-
deklődésnek örvendett, fellépett többek között 
a Kaláka együttes is Budapestről.
Fülek első ízben adott otthont a határ menti e-
gyüttműködés keretében a Muzsikál az erdő cí-
mű komoly- és népzenei fesztiválnak, melyet a 
VMK magyarországi partnerrel bonyolított le. 

A városi park lombkoronái alatt a népzenei e-
gyüttesek és a szimfonikus zenekar mellett fel-
léptek a Virtuózok televíziós tehetségkutató szó-
listái is.
Úttörő kezdeményezésként elindult a VMK fia-
talokat is megcélozó kulturális–zenei fesztivál-
ja, az UDVart Napok, melynek keretében írók, 
költők, slammerek, zenekarok és számtalan kí-
sérőrendezvény várta az érdeklődőket a városi 
múzeum udvarában.
A város első írásos említésének 770. évforduló-
ja alkalmából nagyszabású ünnepségek zajlot-
tak a Palóc Napok és Városnapok keretében. A 
Fülekről elszármazott művészek műsorában 
többek között fellépett Agócs Gergely, Szvorák 
Katalin és Kerekes Vica, az esti nagykoncerte-
ken pedig Demjén Ferencnek, Keresztes Ildi-
kónak és a Republic együttesnek tapsolhatott a 
közönség.
A szeptember a szintén nagy sikerű I. Füleki Ve-
terántalálkozóval indult a VMK előtti téren, a-
hol a régi idők több mint hatvan autója és mo-
torkerékpárja mutatkozott be.
A negyedik alkalommal megrendezett színházi 
fesztivál az idén nem egy hétre sűrűsödött be, 
hanem három hónapon keresztül kínálta prog-
ramjait gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 
A 17 előadás magyar, szlovák, cseh, lengyel és 
angol nyelven zajlott.
A VMK programsorozatai közül kiemelkedett a 
helyi zenekaroknak bemutatkozási lehetőséget 
kínáló Klub 2016 – Live Music Night élőzenei 
program, valamint a LiteraTúra rendezvényso-
rozata, mely irodalmi beszélgetéseket, könyv-
bemutatókat kínált hazai és külföldi szerzők-
kel. Nyáron nagy érdeklődésnek örvendett az 
amerikai lektor vezette angol nyelvtanfolyam, 
télen pedig a Cosmos Discovery világkiállásra 
szervezett pozsonyi tanulmányút. A VMK 
székhelyéül szolgáló egykori üzemi klub épüle-

tének fél évszázados múltjáról fotókiállítással 
emlékeztünk meg.
A VMK az idei évet a Füleki Karácsonyi Vásár-
ral és a Közös nyelvünk, a zene című fesztivál-
lal zárta, melynek a szabadtéri színpadon több 
mint 300 helyi fellépője volt, vendég együttes-
ként pedig a pozsonyi Fats Jazz Band swingze-
nekar játszott 20-as, 30-as évekbeli dallamokat 
a VMK színháztermében.
A művelődési központnak a 2016-os évben hét 
kiemelten támogatott csoportja volt: A Rakonca 
és Kis Rakonca, valamint a Jánošík felnőtt és 
gyermek néptánccsoportok, továbbá a Zsák-
színház és két énekkar: a Melódia és a Pro Kul-
túra. Hozzájuk hasonlóan heti rendszerességgel 
próbáltak a VMK mellett működő Mona Balett 
csoport kis balerinái és a Dance Attack gyer-
mek táncsport csoport tagjai is. A hölgyek a lati-
no fitness edzésein vettek részt, az érdeklődő pá-
rok pedig a társastánc-tanfolyamot abszolvál-
ták. Megalakult a Folt Műhely, melynek tagjai a 
különböző művészeti ágak összefonódása iránt 
érdeklődő fiatal felnőttek, akik a színházi fesz-
tiválon mutatkoztak be.
A VMK számtalan partnerrel – fellépőkkel, 
társszervezőkkel és támogatókkal működött 
együtt. Kiemelten jó volt az együttműködés a 
városi oktatási, kulturális és egyéb intézmé-
nyekkel, de munkánkat a város és a régió egyéb 
szervezetei, továbbá médiapartnereink és tá-
mogatóink is segítették. Rendezvényeinket a 
Besztercebányai Megyei Önkormányzat és a 
Szlovák Kormányhivatal támogatta.
Partnereinknek köszönjük az együttműködést 
és támogatást, a közönségnek pedig, hogy rész-
vételükkel megtisztelik rendezvényeinket. 
Köszönjük a sok segítő hozzászólást és kedves 
elismerést. Valamennyiüknek kívánunk békés, 
boldog ünnepeket, az új évben pedig erőt, 
egészséget, boldogságot, szakmai és személyes 
sikereket!

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

A karácsonyra – szerencsére – nem csak üzleti 
forgatag utal, hanem a gimnázium előtt felállí-
tott adventi koszorú és betlehem is, amely mel-
lett nap mint nap eljárnak az iskola diákjai, taná-
rai és dolgozói. Számunkra ez  nem csupán az ön-
kifejezés, hanem mások megszólításának, meg-
ajándékozásának eszköze is. A felszínesség nem-
csak az ünnepeinket jellemzi, hanem megjelenik 
az iskolarendszerben is. Nem divat tanulni, 
művelődni, nem érték a megszerzett tudás. Min-
dezek ellenére mi a Füleki Gimnáziumban hi-
szünk abban, hogy megvan a helyünk, szere-
pünk és  feladatunk a nógrádi régió lakóinak 
oktatásában és művelésében. E szerint dolgo-
zunk minden nap. A gimnáziumban az adventi 
időszak egyúttal a következő tanév előkészíté-
sének kezdetét is jelzi. Már a következő tanévre 
gondolunk, hiszen most kell meggyőznünk az 
alapiskolás végzősöket, hogy bennünket válasz-
szanak, a gimnáziumban folytassák tanulmá-
nyaikat. Nem könnyű feladat ez, hiszen a „tanul-
ni kell”, sőt „sokat kell tanulni” nem túl vonzó 
még akkor sem, ha ezzel olyan lehetőségek 
nyílnak meg előttük, amelyek meghatározhatják 
egész jövőjüket. 
A gimnázium által kínált lehetőségeket az el-
múlt időszakban elért sikereink felsorolásával 
szeretnénk bemutatni. Napjaink egyik leggyor-
sabban fejlődő területe az informatika, melynek 
egyik részterülete a robotika. A robotok építésé-
vel, programozásával szakköri foglalkozásokon 
ismerkednek meg tanulóink és készülnek fel a 
versenyekre, melyeken országos sikereket érnek 
el. A felkészülés során a szlovák és angol nyelv-
ben is fejlődnek a diákok, hiszen a legtöbb hely-
színen angol és szlovák nyelven kell a feladato-
kat megoldaniuk és bemutatniuk. Az informa-
tika másik részterülete, ahol versenyeken  mér-
hetik össze tudásukat a diákjaink,a számítógé-
pes programok készítése. A Füleken megrende-

zett Infoprog nemzetközi versenyen diákjaink 
rendszeresen dobogós helyezést érnek el, vala-
mint a kerületi Zenit programozói versenyen és 
az informatikai olimpiász kerületi fordulóján is 
sikeresek. Készítettek már androidos alkalma-
zást a Medvesi Fotós Maratonhoz, játékokat al-
kottak meg alapiskolás tanulók  számára, vala-
mint az oktatásban használt programot is írtak. 
Diákjaink munkája a Neumann János Nemzet-
közi Tehetségkutató Programtermék Versenyen 
2. díjat kapott. Dobogós helyezést értek el diák-
jaink a matematika olimpiászon, a Felvidéki Ma-
gyar Matematikaversenyen. A nyolcéves tago-
zat diákjai a Junior Náboj matematikaversenyen 
járási fordulójában 1. helyezést értek el, a Zrínyi 
Ilona Matematikaversenyen az első és második 
helyen végeztek.

Egyre inkább népszerű tantárgy iskolánkon a 
fizika is. Az országban egyedüli iskolaként 
kezdtük el használni a tanítási órákon a Fizika 
szimulációs programot és a Webcam Laboratory 
mérőprogramot. Aki orvosnak, mérnöknek ké-
szül, jó hasznát veszi a fizikai ismereteknek. Tud-
ják ezt a diákok is, hiszen egyre többen választ-
ják érettségi tantárgyként a fizikát. Iskolánkon a 
technika irányzat egyik kiemelkedő tanulója 

20 000 jelentkezőből, több körös beválogatás 
során mutatott teljesítménye alapján részt vehet 
a Magyar Templeton Programban. A természet-
tudományokat kedvelő diákok körében népsze-
rű a sakk is. A szakköri tevékenység során felké-
szített diákjaink járási és kerületi szinten is do-
bogós helyezést értek el, végzős diákunk már 
nemzetközileg jegyzett sakkjátékos. A legnép-
szerűbb érettségi tantárgyak közé tartozik a bio-
lógia is azon diákjaink körében, akik az orvosi, 
gyógyszerészi, vagy ezekkel rokon szakmákban 
szeretnének dolgozni. Diákjaink a salgótarjáni 
középiskolákat is megelőzve jutottak el a mell-
rák legyőzésével foglalkozó verseny döntőjébe, 
Budapestre. A humán tudományokat kedvelők a 
magas színvonalú műhelymunka eredménye-
ként dobogós helyezések tucatjával gazdagítják 
a Füleki Gimnázium hírnevét a Tompa Mihály 
Vers- és Prózamondó Versenyen, a Petőfi Sán-
dor Versmondó Versenyen, a Legere, a Szép ma-
gyar beszéd, a Cultura Nostra és további ver-
senyeken. Nagy vonzerő a diákok számára a 
színjátszó szakkörben való részvétel, hisz 
színjátszó csoportjaink hazai és nemzetközi 
győzelmeket tudhatnak magukénak – a Duna 
Menti Tavaszon a Zsibongó már volt gyémánt 
sávos is, az Apropó pedig a diákszínjátszók fő- 
és nívódíját is elnyerte már. A sport területén 
elért legnagyobb eredményünk, hogy diákjaink 
csapatban a szlovákiai középiskolák országos 
asztalitenisz bajnokságán első helyezést értek el 
olyan iskolák csapatai előtt, ahol külön sportra 
szakosodott osztályok működnek.
Hosszan sorolhatnánk még az eredményeinket, 
de bízunk abban, hogy sikereink meggyőzték Ö-
nöket arról, hogy tanáraink és diákjaink mun-
kája hírnevet hoz a Füleki Gimnáziumnak, Fü-
lek városának és felkészíti diákjainkat az előttük 
álló lehetőségek felismerésére. Ismét feltehetjük 
a kérdést: Kell-e gimnázium Füleknek? Remé-
lem ,mindenki számára egyértelmű a válasz. 
Igen, szükség van a Füleki Gimnáziumra!

Molnár László igazgató,
Füleki Gimnázium

A tavalyihoz hasonlóan, idén is szeretnénk rövid 
áttekintést nyújtani a Füleki Vármúzeum ez évi 
rendezvényeiről és tevékenységéről.
A márciusban induló turistaszezon két időszaki 
kiállítással nyílt meg a füleki vár Bebek-
tornyában. Míg a Gömör–Kishont és Nógrád vá-
rai c. tárlat az említett régiók várainak történel-
mére, feltárására, illetve mai állapotuk bemuta-
tására fókuszált, a Magyar szemmel a Kárpát-
medencében c. fotókiállítás a tavalyi, a magyar-
országi szlovákság népi kultúráját ismertető 
tárlatra reflektált. Májusban ismét nagy sikert 
aratott a Múzeumok és Galériák Éjszakája a fü-
leki várban, ahol nemcsak az égei kultúrák mű-
vészetét (Görögország az idők kezdetén) és a Lo-
sonc–Kálnói Nemzetközi Kerámia Szimpózium 
alkotásait (Tegnap a mában) csodálhattuk meg, 
de görög táncház, balkáni ínyencségek és dob 
show is várta a látogatókat. A június a Gyermek-
nap, valamint a XVII. Füleki Történelmi Várjá-
tékok jegyében telt, ahol „véres csaták,” boszor-
kányper és középkori vigadalom részesei lehet-
tünk. A játékok második napján került megren-
dezésre a Koháry PT szervezésében a X. Nem-
zetközi Történelmi Íjászverseny a Nógrád Íjásza 
címért és a Füleki Vár Védője rangért. Végeze-
tül a turistaszezon utolsó kiállításai által bete-
kintést nyerhettünk a rozsnyói kőedény-manu-
faktúra történetébe (A kőedény költészete) és 
megismerhettük az idei Medvesi Fotós Maraton 
legjobb felvételeit is. A számos kulturális ren-
dezvénynek, koncertnek, nyári tábornak helyet 
adó füleki vár udvarán azonban régészeti feltá-
rás, széleskörű felújítási- és állagmegóvási mun-

kálatok is zajlottak a 2016-os évben. Az építke-
zések miatt részlegesen lezárt területek és rend-
hagyó körülmények ellenére, rekordszámú láto-
gatottsággal (23 550 látogató) zárjuk az évet.
A Városi Honismereti Múzeum szintén számos 
érdekes kiállításnak és rendezvénynek adott he-
lyet. Az áprilisi Veteránok c. autómodell-kiállí-
tás hangulatát a régió különböző szegleteiből 
összegyűlt eredeti veterán autók szemléje színe-
sítette. A májusi Múzeumok és Galériák Éjsza-
káján a modern művészet kedvelői megismer-
hették Balázs Alfréd festőművész alkotásait, 
majd a megnyitót a múzeum archív filmjeinek 
vetítése követte. A város első írásos emlékének 
770. évfordulója alkalmából, ASSUMPTIO BE-
ATAE MARIAE VIRGINIS címen, augusztus-
ban nyílt meg Mesiarik Marian fotókiállítása, a-
mely a füleki római katolikus templom szenté-
lyének felújítását dokumentálta. Az év utolsó, és 
még látogatható kiállítása, a kassai cipész és 
csizmadia mesterség történetét ismertető Susz-
ter, maradj a kaptafánál! c. tárlat. 
A városi könyvtár könyvbemutatókkal, előa-
dásokkal és író–olvasó találkozókkal teli évét a 
füleki ÖTE együttműködésében megrendezett 
tűzvédelmi előadás-sorozat indította, melyet he-
lyi és országosan ismert írók könyvbemutatói kö-
vettek. Vendégünk volt Červenák Juraj és Banáš 
Jozef, valamint régiónk ismert irodalmárai, mint 
Rácz Boglárka, Laboda Róbert, Nagy Csilla, Szá-
szi Zoltán és Nagy Hajnal Csilla. Érdekességként 
meghallgathattuk Ifj. PhDr. Drenko Jozef 
helytörténeti, Jambrichová Eva grafológiai, 
illetve Szamos Géza egyedi miniatűr könyvekről 

szóló előadásait is. Náfrádi Anikó, budapesti 
pedagógus, a meseterápia rejtelmeibe avatta be a 
hallgatókat, míg Chmeliar Michal, szlovák uta-
zó, Peruval kapcsolatos élményeit osztotta meg 
az érdeklődőkkel. Nemcsak a felnőtteket, de a leg-
kisebbeket is érdekes programok várták a könyv-
tárban, melyekre többek között a Szlovákiai 
Könyvtárak Hete, az Andersen éjszakája, vala-
mint az Egész Szlovákia olvas a gyerekeknek c. 
rendezvénysorozatok keretében látogathattak el.
A sikeres, kulturális rendezvényekben gazdag 
évet a Városi Múzeum udvarán megrendezett ka-
rácsonyi összejövetellel zártuk, mellyel szeret-
tünk volna köszönetet mondani minden múze-
um- és könyvtárbarátnak az egész éves érdeklő-
désért és támogatásért. Végezetül engedjék 
meg, hogy a Füleki Vármúzeum munkatársai ne-
vében Önöknek is boldog karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag újévet kívánjak!

Dr. Titton Viktória, a FVM igazgatónője

A szlovákiai munkaerő-piaci igényekkel kap-
csolatos mérvadó és aprólékos tájékoztatás hiá-
nya hosszú távon oda vezetett, hogy a kereslet 
és kínálat jelentős mértékben eltér egymástól.  
Egyrészt még mindig viszonylag magas a mun-
kanélküliség, másrészt hiányzik a szakképzett 
munkaerő, miközben a középiskolát végzettek 
több mint kétharmada nem a kitanult szakmájá-
ban helyezkedik el. A képzési rendszer így egy-
re csak távolodik a munkaerőpiac igényeitől, az 
végzősök pedig nem felelnek meg a munkálta-
tók által támasztott követelményeknek. Minde-
közben a szlovákiai iskolaügy rendelkezik a kö-
zépiskolák potenciális hálózatával, hogy kielé-
gítse a munkaerőpiac igényeit. A jelenlegi hely-
zet, amelyre a szakértők is felhívták a figyel-
met, s a szakközépiskolák igazgatói is már 
többször rámutattak, elérte azt a szintet, hogy 
már az illetékes hatóságok is foglalkoznak vele.  
Az Oktatási Minisztérium kidolgozta a közép-
iskolai szakképzés fejlesztésére vonatkozó 
programját, amely a szakmai képzés minőségé-
nek javítására irányul. A nemzeti program leg-
fontosabb célkitűzései:

! a szakmai képzés és felkészítés összehan-
golása a munkáltatók igényeivel

! a szakközépiskolák jövőbeni végzőseinek 
képességeik szerinti színvonalasabb 
felkészítése

! a szakképzés megszerzése utáni elhelyez-
kedési problémák megoldása

! a szakközépiskolák és szakmai szerveze-
tek együttműködése.

A felmerült gondokkal az Oktatásügyi Minisz-
tériumon kívül a Munkáltatók Országos Taná-

csa is foglalkozik, mely egyebek mellett köve-
teli a 3 éves minőségi szakmai képzés vissza-
állítását a szakközépiskolákba, a duális képzés 
lehetőségének megteremtését, valamint a szak-
középiskolák korszerűsítésének és szakosodá-
sának biztosítását. Ennek kapcsán született meg 
a szakképzési központok megalakításának gon-
dolata az egyes iparágazatokban, amelyek ké-
pesek lennének rugalmasan reagálni a munka-
erőpiac igényeire. Céljuk, hogy az egyes tanul-
mányi szakok oktatását egy-egy központba 
összpontosítsák, melyek hatékonyabban együtt 
tudnak működni a munkáltatókkal és rugalma-
sabban reagálnak a munkaerő-piaci igényekre. 
Az első szakaszban a már meglévő iskolák ka-
pacitásaiból indulnak ki a gépipar és az automa-
tizált technika területén. A Füleki Szakközépis-
kola a Besztercebányai megye területén a leg-
jobban felszerelt iskolák közé tartozik, ahol min-
den feltétel adott ahhoz, hogy helyiségeit, sze-
mélyi és műszaki feltételeit tekintve a megye 
déli járásainak szakképzési központja legyen. 
A Füleki Szakközépiskola a Gépipari és Auto-
matizált Technikai Szakképző Központ létre-
hozására a Besztercebányai Megyei Önkor-
mányzattól 2 100 000 eurós összegű támogatás-
ban részesülne, melyet didaktikai segédeszkö-
zök, technológia és munkagépek beszerzésére 
fordíthat az alábbi szakterületeken:
Elektrotechnika
Multimediális szaktanterem az elektrotechni-
ka, elektronika, elektromos gépek és mechatro-
nika alapjainak oktatására UniTrain-I rendszer-
rel, mely az elmélet és a számítógéppel történő 
gyakorlati mérések oktatását szolgálja. A rend-

szer teljesen független, felhasználható bárhol 
és bármikor, akár otthon is.
Automatizált technika
Multimediális szaktanterem a PLC-programo-
zás, a pneumatika, a hidraulika és a regulációs 
technika alapjainak oktatására, valamint az 
elektronikus gépek és a CNC-rendszerekkel tör-
ténő forgácsoló megmunkálás alapjainak elsa-
játítására. A már létező CNC szaktanterem ki-
bővítése a még hiányzó CNC esztergályozó és 
Fanuc31i szoftverrel, amellyel a régió fémfel-
dolgozó üzemei is dolgoznak. A hagyományos 
szerszámgépek kicserélése új szerszámgépek-
kel és digitális mérőközpont kiépítése.
Hegesztői és lakatosmunka
A már létező 223-as számú hegesztőiskola fel-
szereltségének kiegészítése, hogy valamennyi 
munkaterületen alkalmas legyen TIG módszerű 
hegesztésre, így az iskola minden szükséges 
berendezéssel rendelkezne.
Fafeldolgozás
A létező fafeldolgozó műhely felszerelése kor-
szerű és univerzális fafeldolgozó gépekkel és 
berendezésekkel. A 3 éves tanulmányi szakok 
végzősei tanonclevelet, a 4 éves tanulmányi sza-
kok végzősei érettségi bizonyítványt kapnak. 
Érvényesülésük a munkaerőpiacon gyakorlati-
lag korlátlan lesz. Szlovákia bármely területén 
illetve a környező üzemekben is elhelyezked-
hetnek, hiszen a gépészeti és elektrotechnikai 
szakemberek iránt magas a kereslet, és már 
most átlagon felüli bérezési feltételeket kínál-
nak, melyek a közeljövőben még vonzóbbak 
lesznek.

Dr. Tóth Ottó, Füleki Szakközépiskola

Az Infoprog 2016 versenyen a fülekiek
a kódfejtéssel foglalkoznak

A Füleki Várjátékok csatajelenete (Fotó: Tóth Gergely)
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Sikeres évet zárhat a Városi Művelődési Köz-
pont, hisz idén színesebb kínálattal várta az 
érdeklődőket. Rendezvényeinek és látogatói-
nak száma gyarapodott, s a kultúra, művelődés 
és szabadidős tevékenység területén működő 
csoportok is rendszeresen birtokba vehették az 
ötven éves épületet.
Új színfoltként jelent meg a fesztiválok kínála-
tában a magyar kultúra napja alkalmából szer-
vezett Ismerjük meg egymást! című rendez-
vény, melynek keretében Pitti Katalin és Szvo-
rák Katalin is ellátogatott hozzánk, a helyi ma-
gyar és szlovák gyermek néptánccsoportok kis 
táncosai pedig egymás táncait tanulták.
A Városi Pedagógusnap méltó megünneplésé-
nek szervezését szintén első alkalommal vállal-
ta a művelődési központ, melynek színházter-
mében átadták az idei pedagógusdíjakat – Co-
menius Emlékplaketteket is.
A Palóc Húsvét a Füleki Várban immár 11. al-
kalommal került megrendezésre, de szervezé-
sét az idén vette át a VMK a Füleki Vármú-
zeumtól. A sikeres rendezvény vendége a Fonó 
zenekar volt Budapestről.
Április 29. a táncművészet nemzetközi világ-
napja. A művelődési központ ebből az alkalom-
ból valósította meg – a hagyományteremtés 
szándékával – A tánc világnapja című rendezvé-
nyét, teltházzal és több mint kétszáz szereplővel.
A május a rock rajongóié volt, akik immár ne-
gyedik alkalommal találkozhattak a Rock Ma-
jálison a várudvarban.
A Városi Gyermeknap új köntösben, új helyszí-
nen, a városi parkban valósult meg és nagy ér-
deklődésnek örvendett, fellépett többek között 
a Kaláka együttes is Budapestről.
Fülek első ízben adott otthont a határ menti e-
gyüttműködés keretében a Muzsikál az erdő cí-
mű komoly- és népzenei fesztiválnak, melyet a 
VMK magyarországi partnerrel bonyolított le. 

A városi park lombkoronái alatt a népzenei e-
gyüttesek és a szimfonikus zenekar mellett fel-
léptek a Virtuózok televíziós tehetségkutató szó-
listái is.
Úttörő kezdeményezésként elindult a VMK fia-
talokat is megcélozó kulturális–zenei fesztivál-
ja, az UDVart Napok, melynek keretében írók, 
költők, slammerek, zenekarok és számtalan kí-
sérőrendezvény várta az érdeklődőket a városi 
múzeum udvarában.
A város első írásos említésének 770. évforduló-
ja alkalmából nagyszabású ünnepségek zajlot-
tak a Palóc Napok és Városnapok keretében. A 
Fülekről elszármazott művészek műsorában 
többek között fellépett Agócs Gergely, Szvorák 
Katalin és Kerekes Vica, az esti nagykoncerte-
ken pedig Demjén Ferencnek, Keresztes Ildi-
kónak és a Republic együttesnek tapsolhatott a 
közönség.
A szeptember a szintén nagy sikerű I. Füleki Ve-
terántalálkozóval indult a VMK előtti téren, a-
hol a régi idők több mint hatvan autója és mo-
torkerékpárja mutatkozott be.
A negyedik alkalommal megrendezett színházi 
fesztivál az idén nem egy hétre sűrűsödött be, 
hanem három hónapon keresztül kínálta prog-
ramjait gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 
A 17 előadás magyar, szlovák, cseh, lengyel és 
angol nyelven zajlott.
A VMK programsorozatai közül kiemelkedett a 
helyi zenekaroknak bemutatkozási lehetőséget 
kínáló Klub 2016 – Live Music Night élőzenei 
program, valamint a LiteraTúra rendezvényso-
rozata, mely irodalmi beszélgetéseket, könyv-
bemutatókat kínált hazai és külföldi szerzők-
kel. Nyáron nagy érdeklődésnek örvendett az 
amerikai lektor vezette angol nyelvtanfolyam, 
télen pedig a Cosmos Discovery világkiállásra 
szervezett pozsonyi tanulmányút. A VMK 
székhelyéül szolgáló egykori üzemi klub épüle-

tének fél évszázados múltjáról fotókiállítással 
emlékeztünk meg.
A VMK az idei évet a Füleki Karácsonyi Vásár-
ral és a Közös nyelvünk, a zene című fesztivál-
lal zárta, melynek a szabadtéri színpadon több 
mint 300 helyi fellépője volt, vendég együttes-
ként pedig a pozsonyi Fats Jazz Band swingze-
nekar játszott 20-as, 30-as évekbeli dallamokat 
a VMK színháztermében.
A művelődési központnak a 2016-os évben hét 
kiemelten támogatott csoportja volt: A Rakonca 
és Kis Rakonca, valamint a Jánošík felnőtt és 
gyermek néptánccsoportok, továbbá a Zsák-
színház és két énekkar: a Melódia és a Pro Kul-
túra. Hozzájuk hasonlóan heti rendszerességgel 
próbáltak a VMK mellett működő Mona Balett 
csoport kis balerinái és a Dance Attack gyer-
mek táncsport csoport tagjai is. A hölgyek a lati-
no fitness edzésein vettek részt, az érdeklődő pá-
rok pedig a társastánc-tanfolyamot abszolvál-
ták. Megalakult a Folt Műhely, melynek tagjai a 
különböző művészeti ágak összefonódása iránt 
érdeklődő fiatal felnőttek, akik a színházi fesz-
tiválon mutatkoztak be.
A VMK számtalan partnerrel – fellépőkkel, 
társszervezőkkel és támogatókkal működött 
együtt. Kiemelten jó volt az együttműködés a 
városi oktatási, kulturális és egyéb intézmé-
nyekkel, de munkánkat a város és a régió egyéb 
szervezetei, továbbá médiapartnereink és tá-
mogatóink is segítették. Rendezvényeinket a 
Besztercebányai Megyei Önkormányzat és a 
Szlovák Kormányhivatal támogatta.
Partnereinknek köszönjük az együttműködést 
és támogatást, a közönségnek pedig, hogy rész-
vételükkel megtisztelik rendezvényeinket. 
Köszönjük a sok segítő hozzászólást és kedves 
elismerést. Valamennyiüknek kívánunk békés, 
boldog ünnepeket, az új évben pedig erőt, 
egészséget, boldogságot, szakmai és személyes 
sikereket!

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

A karácsonyra – szerencsére – nem csak üzleti 
forgatag utal, hanem a gimnázium előtt felállí-
tott adventi koszorú és betlehem is, amely mel-
lett nap mint nap eljárnak az iskola diákjai, taná-
rai és dolgozói. Számunkra ez  nem csupán az ön-
kifejezés, hanem mások megszólításának, meg-
ajándékozásának eszköze is. A felszínesség nem-
csak az ünnepeinket jellemzi, hanem megjelenik 
az iskolarendszerben is. Nem divat tanulni, 
művelődni, nem érték a megszerzett tudás. Min-
dezek ellenére mi a Füleki Gimnáziumban hi-
szünk abban, hogy megvan a helyünk, szere-
pünk és  feladatunk a nógrádi régió lakóinak 
oktatásában és művelésében. E szerint dolgo-
zunk minden nap. A gimnáziumban az adventi 
időszak egyúttal a következő tanév előkészíté-
sének kezdetét is jelzi. Már a következő tanévre 
gondolunk, hiszen most kell meggyőznünk az 
alapiskolás végzősöket, hogy bennünket válasz-
szanak, a gimnáziumban folytassák tanulmá-
nyaikat. Nem könnyű feladat ez, hiszen a „tanul-
ni kell”, sőt „sokat kell tanulni” nem túl vonzó 
még akkor sem, ha ezzel olyan lehetőségek 
nyílnak meg előttük, amelyek meghatározhatják 
egész jövőjüket. 
A gimnázium által kínált lehetőségeket az el-
múlt időszakban elért sikereink felsorolásával 
szeretnénk bemutatni. Napjaink egyik leggyor-
sabban fejlődő területe az informatika, melynek 
egyik részterülete a robotika. A robotok építésé-
vel, programozásával szakköri foglalkozásokon 
ismerkednek meg tanulóink és készülnek fel a 
versenyekre, melyeken országos sikereket érnek 
el. A felkészülés során a szlovák és angol nyelv-
ben is fejlődnek a diákok, hiszen a legtöbb hely-
színen angol és szlovák nyelven kell a feladato-
kat megoldaniuk és bemutatniuk. Az informa-
tika másik részterülete, ahol versenyeken  mér-
hetik össze tudásukat a diákjaink,a számítógé-
pes programok készítése. A Füleken megrende-

zett Infoprog nemzetközi versenyen diákjaink 
rendszeresen dobogós helyezést érnek el, vala-
mint a kerületi Zenit programozói versenyen és 
az informatikai olimpiász kerületi fordulóján is 
sikeresek. Készítettek már androidos alkalma-
zást a Medvesi Fotós Maratonhoz, játékokat al-
kottak meg alapiskolás tanulók  számára, vala-
mint az oktatásban használt programot is írtak. 
Diákjaink munkája a Neumann János Nemzet-
közi Tehetségkutató Programtermék Versenyen 
2. díjat kapott. Dobogós helyezést értek el diák-
jaink a matematika olimpiászon, a Felvidéki Ma-
gyar Matematikaversenyen. A nyolcéves tago-
zat diákjai a Junior Náboj matematikaversenyen 
járási fordulójában 1. helyezést értek el, a Zrínyi 
Ilona Matematikaversenyen az első és második 
helyen végeztek.

Egyre inkább népszerű tantárgy iskolánkon a 
fizika is. Az országban egyedüli iskolaként 
kezdtük el használni a tanítási órákon a Fizika 
szimulációs programot és a Webcam Laboratory 
mérőprogramot. Aki orvosnak, mérnöknek ké-
szül, jó hasznát veszi a fizikai ismereteknek. Tud-
ják ezt a diákok is, hiszen egyre többen választ-
ják érettségi tantárgyként a fizikát. Iskolánkon a 
technika irányzat egyik kiemelkedő tanulója 

20 000 jelentkezőből, több körös beválogatás 
során mutatott teljesítménye alapján részt vehet 
a Magyar Templeton Programban. A természet-
tudományokat kedvelő diákok körében népsze-
rű a sakk is. A szakköri tevékenység során felké-
szített diákjaink járási és kerületi szinten is do-
bogós helyezést értek el, végzős diákunk már 
nemzetközileg jegyzett sakkjátékos. A legnép-
szerűbb érettségi tantárgyak közé tartozik a bio-
lógia is azon diákjaink körében, akik az orvosi, 
gyógyszerészi, vagy ezekkel rokon szakmákban 
szeretnének dolgozni. Diákjaink a salgótarjáni 
középiskolákat is megelőzve jutottak el a mell-
rák legyőzésével foglalkozó verseny döntőjébe, 
Budapestre. A humán tudományokat kedvelők a 
magas színvonalú műhelymunka eredménye-
ként dobogós helyezések tucatjával gazdagítják 
a Füleki Gimnázium hírnevét a Tompa Mihály 
Vers- és Prózamondó Versenyen, a Petőfi Sán-
dor Versmondó Versenyen, a Legere, a Szép ma-
gyar beszéd, a Cultura Nostra és további ver-
senyeken. Nagy vonzerő a diákok számára a 
színjátszó szakkörben való részvétel, hisz 
színjátszó csoportjaink hazai és nemzetközi 
győzelmeket tudhatnak magukénak – a Duna 
Menti Tavaszon a Zsibongó már volt gyémánt 
sávos is, az Apropó pedig a diákszínjátszók fő- 
és nívódíját is elnyerte már. A sport területén 
elért legnagyobb eredményünk, hogy diákjaink 
csapatban a szlovákiai középiskolák országos 
asztalitenisz bajnokságán első helyezést értek el 
olyan iskolák csapatai előtt, ahol külön sportra 
szakosodott osztályok működnek.
Hosszan sorolhatnánk még az eredményeinket, 
de bízunk abban, hogy sikereink meggyőzték Ö-
nöket arról, hogy tanáraink és diákjaink mun-
kája hírnevet hoz a Füleki Gimnáziumnak, Fü-
lek városának és felkészíti diákjainkat az előttük 
álló lehetőségek felismerésére. Ismét feltehetjük 
a kérdést: Kell-e gimnázium Füleknek? Remé-
lem ,mindenki számára egyértelmű a válasz. 
Igen, szükség van a Füleki Gimnáziumra!

Molnár László igazgató,
Füleki Gimnázium

A tavalyihoz hasonlóan, idén is szeretnénk rövid 
áttekintést nyújtani a Füleki Vármúzeum ez évi 
rendezvényeiről és tevékenységéről.
A márciusban induló turistaszezon két időszaki 
kiállítással nyílt meg a füleki vár Bebek-
tornyában. Míg a Gömör–Kishont és Nógrád vá-
rai c. tárlat az említett régiók várainak történel-
mére, feltárására, illetve mai állapotuk bemuta-
tására fókuszált, a Magyar szemmel a Kárpát-
medencében c. fotókiállítás a tavalyi, a magyar-
országi szlovákság népi kultúráját ismertető 
tárlatra reflektált. Májusban ismét nagy sikert 
aratott a Múzeumok és Galériák Éjszakája a fü-
leki várban, ahol nemcsak az égei kultúrák mű-
vészetét (Görögország az idők kezdetén) és a Lo-
sonc–Kálnói Nemzetközi Kerámia Szimpózium 
alkotásait (Tegnap a mában) csodálhattuk meg, 
de görög táncház, balkáni ínyencségek és dob 
show is várta a látogatókat. A június a Gyermek-
nap, valamint a XVII. Füleki Történelmi Várjá-
tékok jegyében telt, ahol „véres csaták,” boszor-
kányper és középkori vigadalom részesei lehet-
tünk. A játékok második napján került megren-
dezésre a Koháry PT szervezésében a X. Nem-
zetközi Történelmi Íjászverseny a Nógrád Íjásza 
címért és a Füleki Vár Védője rangért. Végeze-
tül a turistaszezon utolsó kiállításai által bete-
kintést nyerhettünk a rozsnyói kőedény-manu-
faktúra történetébe (A kőedény költészete) és 
megismerhettük az idei Medvesi Fotós Maraton 
legjobb felvételeit is. A számos kulturális ren-
dezvénynek, koncertnek, nyári tábornak helyet 
adó füleki vár udvarán azonban régészeti feltá-
rás, széleskörű felújítási- és állagmegóvási mun-

kálatok is zajlottak a 2016-os évben. Az építke-
zések miatt részlegesen lezárt területek és rend-
hagyó körülmények ellenére, rekordszámú láto-
gatottsággal (23 550 látogató) zárjuk az évet.
A Városi Honismereti Múzeum szintén számos 
érdekes kiállításnak és rendezvénynek adott he-
lyet. Az áprilisi Veteránok c. autómodell-kiállí-
tás hangulatát a régió különböző szegleteiből 
összegyűlt eredeti veterán autók szemléje színe-
sítette. A májusi Múzeumok és Galériák Éjsza-
káján a modern művészet kedvelői megismer-
hették Balázs Alfréd festőművész alkotásait, 
majd a megnyitót a múzeum archív filmjeinek 
vetítése követte. A város első írásos emlékének 
770. évfordulója alkalmából, ASSUMPTIO BE-
ATAE MARIAE VIRGINIS címen, augusztus-
ban nyílt meg Mesiarik Marian fotókiállítása, a-
mely a füleki római katolikus templom szenté-
lyének felújítását dokumentálta. Az év utolsó, és 
még látogatható kiállítása, a kassai cipész és 
csizmadia mesterség történetét ismertető Susz-
ter, maradj a kaptafánál! c. tárlat. 
A városi könyvtár könyvbemutatókkal, előa-
dásokkal és író–olvasó találkozókkal teli évét a 
füleki ÖTE együttműködésében megrendezett 
tűzvédelmi előadás-sorozat indította, melyet he-
lyi és országosan ismert írók könyvbemutatói kö-
vettek. Vendégünk volt Červenák Juraj és Banáš 
Jozef, valamint régiónk ismert irodalmárai, mint 
Rácz Boglárka, Laboda Róbert, Nagy Csilla, Szá-
szi Zoltán és Nagy Hajnal Csilla. Érdekességként 
meghallgathattuk Ifj. PhDr. Drenko Jozef 
helytörténeti, Jambrichová Eva grafológiai, 
illetve Szamos Géza egyedi miniatűr könyvekről 

szóló előadásait is. Náfrádi Anikó, budapesti 
pedagógus, a meseterápia rejtelmeibe avatta be a 
hallgatókat, míg Chmeliar Michal, szlovák uta-
zó, Peruval kapcsolatos élményeit osztotta meg 
az érdeklődőkkel. Nemcsak a felnőtteket, de a leg-
kisebbeket is érdekes programok várták a könyv-
tárban, melyekre többek között a Szlovákiai 
Könyvtárak Hete, az Andersen éjszakája, vala-
mint az Egész Szlovákia olvas a gyerekeknek c. 
rendezvénysorozatok keretében látogathattak el.
A sikeres, kulturális rendezvényekben gazdag 
évet a Városi Múzeum udvarán megrendezett ka-
rácsonyi összejövetellel zártuk, mellyel szeret-
tünk volna köszönetet mondani minden múze-
um- és könyvtárbarátnak az egész éves érdeklő-
désért és támogatásért. Végezetül engedjék 
meg, hogy a Füleki Vármúzeum munkatársai ne-
vében Önöknek is boldog karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag újévet kívánjak!

Dr. Titton Viktória, a FVM igazgatónője

A szlovákiai munkaerő-piaci igényekkel kap-
csolatos mérvadó és aprólékos tájékoztatás hiá-
nya hosszú távon oda vezetett, hogy a kereslet 
és kínálat jelentős mértékben eltér egymástól.  
Egyrészt még mindig viszonylag magas a mun-
kanélküliség, másrészt hiányzik a szakképzett 
munkaerő, miközben a középiskolát végzettek 
több mint kétharmada nem a kitanult szakmájá-
ban helyezkedik el. A képzési rendszer így egy-
re csak távolodik a munkaerőpiac igényeitől, az 
végzősök pedig nem felelnek meg a munkálta-
tók által támasztott követelményeknek. Minde-
közben a szlovákiai iskolaügy rendelkezik a kö-
zépiskolák potenciális hálózatával, hogy kielé-
gítse a munkaerőpiac igényeit. A jelenlegi hely-
zet, amelyre a szakértők is felhívták a figyel-
met, s a szakközépiskolák igazgatói is már 
többször rámutattak, elérte azt a szintet, hogy 
már az illetékes hatóságok is foglalkoznak vele.  
Az Oktatási Minisztérium kidolgozta a közép-
iskolai szakképzés fejlesztésére vonatkozó 
programját, amely a szakmai képzés minőségé-
nek javítására irányul. A nemzeti program leg-
fontosabb célkitűzései:

! a szakmai képzés és felkészítés összehan-
golása a munkáltatók igényeivel

! a szakközépiskolák jövőbeni végzőseinek 
képességeik szerinti színvonalasabb 
felkészítése

! a szakképzés megszerzése utáni elhelyez-
kedési problémák megoldása

! a szakközépiskolák és szakmai szerveze-
tek együttműködése.

A felmerült gondokkal az Oktatásügyi Minisz-
tériumon kívül a Munkáltatók Országos Taná-

csa is foglalkozik, mely egyebek mellett köve-
teli a 3 éves minőségi szakmai képzés vissza-
állítását a szakközépiskolákba, a duális képzés 
lehetőségének megteremtését, valamint a szak-
középiskolák korszerűsítésének és szakosodá-
sának biztosítását. Ennek kapcsán született meg 
a szakképzési központok megalakításának gon-
dolata az egyes iparágazatokban, amelyek ké-
pesek lennének rugalmasan reagálni a munka-
erőpiac igényeire. Céljuk, hogy az egyes tanul-
mányi szakok oktatását egy-egy központba 
összpontosítsák, melyek hatékonyabban együtt 
tudnak működni a munkáltatókkal és rugalma-
sabban reagálnak a munkaerő-piaci igényekre. 
Az első szakaszban a már meglévő iskolák ka-
pacitásaiból indulnak ki a gépipar és az automa-
tizált technika területén. A Füleki Szakközépis-
kola a Besztercebányai megye területén a leg-
jobban felszerelt iskolák közé tartozik, ahol min-
den feltétel adott ahhoz, hogy helyiségeit, sze-
mélyi és műszaki feltételeit tekintve a megye 
déli járásainak szakképzési központja legyen. 
A Füleki Szakközépiskola a Gépipari és Auto-
matizált Technikai Szakképző Központ létre-
hozására a Besztercebányai Megyei Önkor-
mányzattól 2 100 000 eurós összegű támogatás-
ban részesülne, melyet didaktikai segédeszkö-
zök, technológia és munkagépek beszerzésére 
fordíthat az alábbi szakterületeken:
Elektrotechnika
Multimediális szaktanterem az elektrotechni-
ka, elektronika, elektromos gépek és mechatro-
nika alapjainak oktatására UniTrain-I rendszer-
rel, mely az elmélet és a számítógéppel történő 
gyakorlati mérések oktatását szolgálja. A rend-

szer teljesen független, felhasználható bárhol 
és bármikor, akár otthon is.
Automatizált technika
Multimediális szaktanterem a PLC-programo-
zás, a pneumatika, a hidraulika és a regulációs 
technika alapjainak oktatására, valamint az 
elektronikus gépek és a CNC-rendszerekkel tör-
ténő forgácsoló megmunkálás alapjainak elsa-
játítására. A már létező CNC szaktanterem ki-
bővítése a még hiányzó CNC esztergályozó és 
Fanuc31i szoftverrel, amellyel a régió fémfel-
dolgozó üzemei is dolgoznak. A hagyományos 
szerszámgépek kicserélése új szerszámgépek-
kel és digitális mérőközpont kiépítése.
Hegesztői és lakatosmunka
A már létező 223-as számú hegesztőiskola fel-
szereltségének kiegészítése, hogy valamennyi 
munkaterületen alkalmas legyen TIG módszerű 
hegesztésre, így az iskola minden szükséges 
berendezéssel rendelkezne.
Fafeldolgozás
A létező fafeldolgozó műhely felszerelése kor-
szerű és univerzális fafeldolgozó gépekkel és 
berendezésekkel. A 3 éves tanulmányi szakok 
végzősei tanonclevelet, a 4 éves tanulmányi sza-
kok végzősei érettségi bizonyítványt kapnak. 
Érvényesülésük a munkaerőpiacon gyakorlati-
lag korlátlan lesz. Szlovákia bármely területén 
illetve a környező üzemekben is elhelyezked-
hetnek, hiszen a gépészeti és elektrotechnikai 
szakemberek iránt magas a kereslet, és már 
most átlagon felüli bérezési feltételeket kínál-
nak, melyek a közeljövőben még vonzóbbak 
lesznek.

Dr. Tóth Ottó, Füleki Szakközépiskola

Az Infoprog 2016 versenyen a fülekiek
a kódfejtéssel foglalkoznak

A Füleki Várjátékok csatajelenete (Fotó: Tóth Gergely)



V ďalšiu sobotu 10.12.2016 zavítal do 
haly na FTC Mikuláš, ktorý prišiel roz-
dať mikulášske darčeky našim malým 
futbalistom. Tréner Sebastián Gáspár  
najprv začal  zábavnou formou  pos-
ledný tréning v roku a potom už nasle-
doval mini turnaj medzi hráčmi našej 
prípravky. V hale bola dobrá nálada, 
ktorá vyvrcholila príchodom Miku-
láša do telocvične. Ten mal vo vreci na 
„lopty“ ukryté darčeky pre všetkých 
zúčastnených. V hale sa však nehral len futbal, nakoľko všetkých prítomných krásnou básničkou 
ohúrili aj najmenší prípravkári  Telek  René a Csaba Alex. Po odovzdaní darčekov si deti spolu s 
prítomnými rodičmi a starými rodičmi pochutnali na výbornom guláši a ukončili  tak rok 2016.
Záverom by som chcel v mene vedenia FTC Fiľakovo zaželať  všetkým občanom mesta Fiľakovo 
krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody,  v ďalšom roku zdravie, šťastie a úspech a našim 
priaznivcom, skvelým fanúšikom a v neposlednom rade aj našim sponzorom veľa športovej 
radosti a spokojnosti na všetkých našich podujatiach a zápasoch!!! FTC DO-TO-HO!!!

Attila Visnyai, prezident FTC Fiľakovo

Foto: Ivan BábelaFoto: Ivan Bábela
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4.12.2016 v Banskej Bystrici jednoznačne zví-
ťazili nad domácou Vežou BB 1,5 : 6,5 a na če-
le tabuľky s 18-mi bodmi majú dvojbodový 
náskok pred Žilinou a Invest Dunajov.
Výsledky jednotlivcov v doterajšej súťaži (po-
čet zápasov / počet bodov):
A. Szamos 6/4; P. Klein 6/6 (jediný hráč v ce-
lej 2 lige s výkonom 100%); F. Ilkovič 6/3; F. 
Frink 5/4,5 (90%); P. Král 6/4,5; P. Papanetz 
3/1,5; A. Egyed 3/2; K. Baňas 4/1,5.

Mládežnícky šach
Družstvo FTC junior Fiľakovo je v 3. lige po 
4. kole  na 4.mieste s tromi výhrami a s jednou 
prehrou. Na majstrovstvách BB kraja sa v ka-
tegórii do 15.rokov stala víťazkou 10 ročná 
Lucka Kapičáková (dvojnásobná majsterka 
Európskej únie). Na 3.mieste v kategórii do-
rastencov a dorasteniek sa umiestnili žiaci 
Gymnázia vo Fiľakove Balázs Bial a Emese 
Karczag a boli 1. v súťaži družstiev.

Peter Klein, FTC

do 9.  Výstava „Šuster drž sa svojho kopyta!“
febr. Miesto: Mestské vlastivedné múzeum; Organizátor: HMF
2017 Spoluorganizátor: Východoslovenské múzeum 

07. jan. Megakoncert Génya Ferenc – 
18:00 benefičný koncert pre Tomáša Bodzášiho
 Miesto: MsKS; Organizátor: OZ Pro Schola Nostra

22. jan. SPOZNAJME SA! – Dni maďarskej kultúry
16:00 Bartók 135– predstavenie Tanečného divadla Ifjú Szivek
 Miesto: Mestské kultúrne stredisko
 Organizátor: MsKS; Spoluorganizátor: MO Csemadok

25. jan. „SPOZNAJME SA!“ – Dni maďarskej kultúry
15:00 Tanečný dom pre deti – maďarské a slovenské ľudové tance
 Miesto: Mestské kultúrne stredisko; Organizátor: MsKS
 Spoluorganizátor: Dom Matice slovenskej vo Fiľakove

26. jan. Beseda s Károlyom J. Mészárosom, redaktorom rubriky športu denníka Új Szó
16:30 Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove; Organizátor: Hradné múzeum

27. jan. Prednáška a predstavenie knihy sociologičky Zsuzsanny Lampl, 
16:30 s názvom „Ajándék“ („Dar“)
 Téma: Identita a používanie jazyka Maďarov žijúcich na Slovensku
 Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove; Organizátor: Hradné múzeum

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v januári 2017

Foto: Marian MesiarikFoto: Marian Mesiarik

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove sa tento 
rok rozhodlo prispieť k vzdelávaniu detí a mlá-
deže organizovaním nielen kultúrnych akcií, ale 
aj vzdelávacieho podujatia v oblasti prírodných 
vied. Zámerom bolo odmeniť talentovaných 
žiakov zo všetkých škôl, základných aj stred-
ných, exkurziou na výstavu Cosmos Discovery 
do Bratislavy a vďaka sponzorskému daru od fir-
my Ekoltech sa nám to aj 9. decembra podarilo. 
Cosmos Discovery je najväčšia putovná výstava 
o kozmonautike na svete. Rozkladá sa na viac 
ako 3000 m2 a obsahuje viac ako 200 originál-
nych exponátov z USA i Sovietskeho zväzu, me-
dzi iným Sputnik, americkú raketu Saturn, ale aj 
originál ruskej rakety Sojuz. Naši žiaci teda 
videli skutočnú históriu, zoznámili sa z lunárny-
mi programami Lunochod a Apollo, mohli na-
hliadnuť do dobových dokumentov. Veľmi pest-
rou bola aj prehliadka kozmických skafandrov, 
no a výstava bola doplnená technológiou diorá-
ma, vďaka ktorej mohli naši žiaci vstúpiť na 
Mesiac či na Mars. V interaktívnom Cosmos 
campe si mohli vyskúšať náročný výcvik 
kozmonautov alebo 3D prechádzku po mesiaci.
Exkurzie sa zúčastnilo 41 najlepších žiakov zo 4 
základných a 2 stredných škôl, výstava očarila 
nielen žiakov, ale aj pedagogický dozor. Ešte raz 
teda ďakujeme za sponzorský dar a dúfame, že 
spoločnými silami sa nám podarí zaviesť túto 
novú tradíciu a budúci rok si niečo podobné 
budeme môcť zopakovať.

Mgr. Anikó Halgašová, MsKS 

Kultúra

03. 12. 2016 sa v športovej hale FTC Fiľako-
vo uskutočnil 4.ročník o pohár prezidenta 
FTC v malom futbale ročníkov U-18. Turna-
ja sa už tradične zúčastňujú aj mužstvá z Ma-
ďarskej republiky a zo Slovenska. Tento rok 
sa zúčastnili štyri mužstvá – domáce FTC Fi-
ľakovo, FK Jesenské, Emod a Mályi SE. Uve-
dený turnaj je už tradične posledným turna-
jom a ukončením sezóny dorastencov vo Fi-
ľakove. V hale si ani jedno mužstvo nedaro-
valo nič a mužstvá bojovali v rámci pravidiel 

malého futbalu. Poradie družstiev bolo 
nasledovné:

 1. Mályi SE 3. Emőd SE
 2. FK Jesenské 4. FTC Fiľakovo 

I keď domáce mužstvo sa umiestnilo na pos-
lednom mieste, patrí im veľká vďaka za bo-
jovnosť v každom zápase. Organizátorom tur-
naja patrí poďakovanie za vytvorenie pekné-
ho športového zápolenia, ale aj za občerstve-
nie a výborný guláš.

Attila Visnyai, prezident FTC Fiľakovo

Besztercebányán (Banská Bystrica) kimagasló 
győzelmet arattak 2016. 12. 4-én a hazai „Veža 
BB“ csapata felett 1,5:6,5 arányban, melynek kö-
szönhetően a megszerzett 18 ponttal a „Žilina“ és 
„Invest Dunaj“ csapatokat két ponttal előzték meg. 
Az eddigi versenyek egyéni eredményei (küzdel-
mek száma/pontok száma):
Szamos A. 6/4; Klein P. 6/6 (az egyetlen játékos, 
aki a 2. ligában 100%-os teljesítményt nyújtott); 
Ilkovič F. 6/3; Frink F. 5/4,5 (90%); Král P. 6/4,5; 
Papanetz P. 3/1,5; Egyed A. 3/2; Banaš K. 4/1,5

Ifjúsági sakk
Az FTC Fülek junior csapata a 3. ligába került, a 4. 
kör után három győzelem és egy vereség árán a 4. 
helyezést érték el. A Besztercebányai Kerületi 
Bajnokságon a 15 év alatti korosztály kategóriában 
a tízéves Kapičáková Lucka (az Európai Unió 
kétszeres sakkbajnoka) lett a győztes. A fiatal sak-
kozók kategóriájában a Füleki Gimnázium diákjai, 
Bial Bence és Karczag Emese 3. helyen, a csapatok 
versenyében pedig elsőként végeztek.

Klein Peter, FTC (ford.: dj)

Az FTC sportcsarnokába 2016.12.10-én el-
látogatott a Mikulás, aki a legkisebb focis-
tákat ajándékokkal lepte meg. Először meg-
tartották az év utolsó és egyben szórakoz-
tató edzését Gáspár Sebastian edző veze-
tésével, majd az előkészítő játékosainak mi-
nitornája következett. A sportcsarnokban 
kitűnő volt a hangulat, mely a Mikulás ér-
kezésével még tovább fokozódott. A részt-
vevőknek szánt ajándékokat az érkező ven-
dég a puttonyt helyettesítő labdazsákban 
rejtette el. A teremben nemcsak fociztak, 
hanem a legkisebb előkészítősök, Telek 
René és Csaba Alex még verset is mondtak. 
Az ajándékosztás után a gyerekek szüleik-
kel és nagyszüleikkel jóízűen elfogyasz-
tották a gulyást. Ezzel az utolsó rendez-
vénnyel le is zárták a 2016-os sportévet. 
Végezetül a Füleki FTC vezetősége nevé-
ben kívánok városunk minden polgárának 
örömteli, szeretetteljes karácsonyt és kelle-
mes ünnepeket, az elkövetkezendő eszten-
dőben egészséget, szerencsét és sikereket, 
drukkereinknek, rajongóinknak és nem u-
tolsósorban támogatóinknak pedig minden 
rendezvényünkön és mérkőzésünkön sok 
szép sportélményt. Hajrá FTC!

Visnyai Attila, a Füleki FTC elnöke

2017  „Suszter, maradj a kaptafánál!“ – kiállítás
febr. Helyszín: Városi Honismereti Múzeum; Szervező: Füleki Vármúzeum
9-ig Társszervező: Kelet-szlovákiai Múzeum Kassa

jan. 07. Génya Ferenc megakoncert – 
18:00 jótékonysági koncert Bodzási Tamás megsegítésére
 Helyszín: Városi Művelődési Központ
 Szervező: Pro Schola Nostra PT

jan. 22. ISMERJÜK MEG EGYMÁST! – A magyar kultúra napjai
16:00 Bartók 135 – az Ifjú Szivek Táncszínház előadása
 Helyszín: Városi Művelődési Központ
 Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ 
 Társszervező: Csemadok Füleki Alapszervezet

jan. 25. ISMERJÜK MEG EGYMÁST! – A magyar kultúra napjai
15:00 Táncház gyerekeknek – magyar és szlovák táncok
 Helyszín: Városi Művelődési Központ
 Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ 
 Társszervező: Matica slovenská Háza

jan. 26 Beszélgetés J. Mészáros Károllyal,
16:30 az Új Szó sportrovatának szerkesztőjével
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

jan. 27 Lampl Zsuzsanna szociológus előadása 
16:30 és „Ajándék“ c. könyvének bemutatója
 Téma: A szlovákiai magyarok identitása és nyelvhasználata
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2017 januárjábanKultúra

Fotó: Mesiarik MarianFotó: Mesiarik Marian
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A Füleki FTC sportcsarnokában 2016.12.3-
án rendezték meg az FTC elnökének serle-
géért kiírt U-18-as kispályás futballtorna 4. 
évfolyamát. A bajnokságon immár hagyo-
mányosan magyarországi és szlovákiai csa-
patok vesznek részt. A sportrendezvény az 
idén négy csapat részvételével zajlott: a ha-
zai Füleki FTC, a Feledi FK, az Emődi SE és 
a Mályi SE neveztek be a tornára. A kispá-
lyás futballbajnokság az idei év utolsó 
sportrendezvénye volt, s egyben a serdülő 
korosztály füleki szezonzárója is. A sport-
csarnokban a kispályás teremfoci szabályai 
szerint zajlottak a mérkőzések, s a követke-
ző sorrend alakult ki:

 1. Mályi SE 3. Emőd SE
 2. FK Jesenské 4. FTC Fiľakovo

Bár a füleki csapat az utolsó helyen végzett, 
mégis köszönet jár nekik azért a küzdele-
mért, melyet valamennyi mérkőzésükön ta-
núsítottak. A szervezőknek köszönjük e szép 
sportküzdelem megrendezését, valamint a 
frissítőket és a kitűnő gulyást.

Visnyai Attila, a Füleki FTC elnöke
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Fotó: Bábela IvanFotó: Bábela Ivan 
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