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Első rész
Mára elfogadott hagyománnyá vált, hogy a 
város polgármestere a lezáruló év végén és a 
következő év elején beszámol az esztendő e-
redményeiről. Folytatva tehát a sort megpró-
bálom tömören áttekinteni a városi lap hasáb-
jain a 2014–2018-as választási ciklus harma-
dik évében a képviselő-testülettel, a városi hi-
vatallal, a szakbizottságaink tagjaival és in-
tézményeinkkel elvégzett munka hozományát. 
Az év elején folytattuk a Városháza földszin-
ti, rossz állapotú – az ott dolgozók és az ügy-
felek egészségére is ártalmas állapotban lévő 
– irodáinak felújítását. Az év folyamán sike-
rült további majd 10.000 eurós támogatást el-
nyerni a a Szlovák Köztársaság Pénzügymi-
nisztériumától az épület emeleti szociális he-
lyiségeinek rendbe hozatalára. Utóbbi munka 
elvégzését az előttünk álló téli hónapokra ter-
veztük be. A művészeti alapiskola egykori 
épületének további hasznosítása céljával meg-
terveztettük az idősek napközi otthonának kia-
lakítását a valamikori főépület bal oldali szár-
nyában. A falak talajvíz elleni szigetelése a kö-
vetkező hetekben lezajlik majd, hogy az 
egyelőre üresen álló épületszárny állaga ne ro-
moljon tovább az átalakításig. A tervdoku-
mentáció elkészítését és a szigetelés elvégzé-
sét az állam a Losonci járás akciótervén ke-
resztül 10.000 euróval támogatta meg ún. re-
gionális hozzájárulás formájában. Terveink 
szerint a komplex átalakítás 2018-ban meg-
indulhat. Az egykori művészeti alapiskola 
udvarának a koncertterem mögötti részén a 
Városi Piac építése a közbeszerzés nyertes ki-
vitelezőjének visszalépése és az eljárás leállí-
tása miatt nem kezdődött meg 2017-ben. A vá-
rosi költségvetésben a szükséges összeg így 
2018-ban újra megjelenik majd. Amennyiben 
az új közbeszerzési eljárás zökkenőmentesen 
lezajlik, az építkezés a következő év tavaszán 
megkezdődhet. Az idén ötvenéves Klub – a 
Városi Művelődési Központ épülete – is meg-

érett a felújításra. Ablakai szeleltek, víz-
vezetéke januárban szétfagyott, a kanalizá-
ciója gyakran eldugult és színháztermét de-
cembertől márciusig alig lehetett kifűteni. A 
járás legnagyobb kultúrháza felújításának 
terveire a város saját forrásból a múlt évben 
több mint 24.000 eurót áldozott. Ez a 
dokumentáció az alapja minden további 
forráslehívásnak. Ennek alapján tudtuk 
megvalósítani 2017-ben a tető szigetelését és 
új burkolattal való ellátását a Környezetvé-
delmi Alap 95.000 eurós támogatásával, és rá 
építve szeretnénk az épületre fordítani a járási 
cselekvési terv által az ablakcserére előirány-
zott további 150.000 eurót is. A teljes körű fel-
újítás fő szakaszát februárban tervezzük meg-
kezdeni. Ennek során a központi fűtés és az 
áramvezetékek kerülnek majd kicserélésre. 
Teljesen megújulnak majd a színházterem, a 
bálterem, a konyha és a szociális helyiségek 
is. A bonyolult rekonstrukciós munkák előre-
láthatólag egy évig fognak tartani. 
A Füleki Közhasznú Szolgáltatások (VPS) 
gépparkját 2017-ben egy használt járművel 
(egy Volvo típusú konténerszállító teherau-
tóval, mely a működőképesség határát súroló 
Škoda „Trambust“ váltotta), valamint a váro-
si komposztáló telep Európai Uniós támo-
gatásból megvásárolt új speciális gépeivel 
(köztük egy mini homlokrakodóval mintegy 
31.000 euró értékben) sikerült kiegészíteni. A 
nyár folyamán lezajlott a Rátki úton működő 
hulladékgyűjtő udvar második szakaszának 
kiépítése. Az egykori állami gazdasági siló-
gödrök helyén kiépültek a zöldhulladék gyűj-
tésére és feldolgozására alkalmas felületek, 
valamint beszerzésre kerültek a fentebb em-
lített – városi szintű nagybani komposztálás-
hoz szükséges – berendezések. A Környezet-
védelmi Minisztérium a projekt megvalósítá-
sához mintegy 260 ezer eurós európai uniós tá-
mogatással járult hozzá. Fülek kevésbé lát-
ványos, de annál hasznosabb befektetései kö-
zé tartozik az építkezési hulladék elhelyezé-

sére az év folyamán a város fölötti kőbányá-
ban 75.000 eurónyi saját forrásból megepített 
lerakó. A beruházás építészeti részei novem-
berben lezárultak, már csak a használatbavé-
teli engedély megszerzése és a működési sza-
bályzat elfogadtatása van hátra. A többéves 
terveztetést és az érintett hivatalokkal való 
egyeztetéseket követően ezeket az akadályo-
kat leküzdve reményeink szerint a lerakó ta-
vasztól mintegy 10-15 évig szolgálhatja majd 
a lakosságot, megoldva nem kis bontásitör-
melék-lerakási gondjainkat.
A városi kezelésben lévő utak és járdák kar-
bantartását és felújítását a négyéves ciklusra 
jóváhagyott ütemtervhez tartva magunkat 
folytattuk. Új aszfaltszőnyeget kapott a Ró-
zsa, a Vajanský, a Gömöri valamint a Szőlő-
hegyi út. Ezzel sikerült az előző évi útjavítás-
nál több mint 3000 négyzetméterrel túlszár-
nyalni a rendbe hozott útfelület nagyságát, 
hiszen összesen mintegy 8500 négyzetméter-
nyi új aszfalttakarót kaptak az érintett utcák. 
A felmart régi aszfaltot a Téglagyári utca Bé-
na felé vezető részén a tavaly javítatlanul ma-
radt szakasz kijavítására használtuk fel. Saját 
forrásból folytattuk a vár alatti sáros utcák 
szegélykövezését és új kavicsolását. 2017-
ben a Šverma utcát sikerült ilyen módon rész-
legesen rendbe hozni. A romaügyi kormány-
biztos hivatalától a munka folytatása érdeké-
ben a Botto utcai lakótelep sáros közterületein 
átvezető szegélykövezett kavicsútra igényel-
tünk támogatást. A napokban érkezett a hír, 
hogy a kérvényünk pozitív elbírálást kapott, 
így az említett szakasz jövőre kiépítésre 
kerülhet. (Folytatás a következő lap-
számban.)

Dr. Agócs Attila, polgármester
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a szerkesztoség tagjai!

A Füleki Hírlap következő száma 2018. február 1-jén jelenik meg!
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Fülek Város megoldotta a papréti lakótelepen 
sok éven át gondot okozó parkolást. Megépítette 
oda a legnagyobb városi parkolót. Az 56 
parkolóhelyet biztosító terület kialakításához a 

Város ez év őszén fogott hozzá, és december 14-
én került sor az átadására. A beruházás 75 ezer 
euróval terhelte meg a városkasszát.
A parkolás az utóbbi években már Füleken is ko-
moly gondot kezdett okozni. Főleg a lakótelepek 
rendelkeztek kevés parkolóhellyel. A legégetőbb 
a Paprét helyzete volt. Az autók ott a kijelölt 
helyeken kívül a füves területen, az út mellett, sőt 
a járdákon is parkoltak már, ami veszélyes 
helyzeteket teremtett. A parkoló kialakítása már 
évek óta foglalkoztatta a városvezetést. Végül a 
múlt évben sikerült megtalálni a megfelelő 
helyet az egyik lakótömb és a két alapiskola 
területe között.
Az építési munkálatok ez év októberében kez-
dődtek meg, december közepén pedig már sike-
rült is azt a város vezetésének átadni. Az újonnan 

kialakított parkoló 56 nyilvános parkolóhelyet 
kínál, s ezáltal a Város kezében lévő parkolók 
közül a legnagyobbnak számít. Nagyobb 
kapacitással csupán az üzletközpontok parkolói 

rendelkeznek.
Az építésnél nem feledkeztek meg a parkoló 
olajleválasztójáról sem. „Megfelel az összes 
európai normának“ – támasztotta alá Vanko 
Iván, az építésügyi, környezetvédelmi és straté-
giai-fejlesztési osztály vezetője. Szavai szerint a 
Város itt egy, a parkoló megközelítésére szolgáló 
100 méter hosszú, új kétirányú utat is épített. „A 
Város teljes beruházása elérte a 75 ezer eurót“ – 
tette hozzá, azzal, hogy jövőre a bekötőút új 
járdával is kiegészül. 
Az idén Füleken még egy 15 férőhelyes parkoló 
is épült a város központjában. „Összesen így ez 
évben nálunk 71 parkolóhely jött létre. Ez idáig 
ez a legnagyobb beruházás ezen a téren a 
városban“ – zárta Agócs Attila polgármester.

Kovácsová Klaudia, a Város szóvivője

A�Papréten�megépült�a�legnagyobb�városi�parkolóA�Papréten�megépült�a�legnagyobb�városi�parkoló Lengyel város mutatott 
érdeklődést a Fülekkel

való együttműködés iránt
Fülek Város Önkormányzata lehetőséget ka-
pott arra, hogy az Ustrzyki Dolne nevű len-
gyel város testvérvárosává váljon. Fülekkel 
főként a kultúra és az idegenforgalom terén, 
valamint a gazdasági fejlődés érdekében sze-
retnének együttműködni, ill. kapcsolatot te-
remteni egyes pályázatok által. A novemberi 
képviselő-testületi ülésen egyhangúan a 
lengyel várossal való tárgyalások megkez-
dése mellett szavaztak a képviselők.
„A tárgyalások idején megtudjuk, milyen 
konkrét elvárásaik vannak, valamint milyen 
pozitív hozammal bír számunkra ez az 
együttműködés. Valószínűleg új lehetőségek 
nyílnak meg előttünk a V4-es pályázatok 
terén is. Eddig nehezen tudtunk bekapcso-
lódni, igaz, a magyarországi partnerekkel jó 
kapcsolatokat ápolunk, de a visegrádi 
négyek további országaiban való partnerke-
resésnél akadályokba ütköztünk. Ebben 
látom a legnagyobb lehetőséget a várossal 
való esetleges együttműködés terén“ – 
mondta a képviselő-testületi ülésen Agócs At-
tila polgármester. 
Az Ustrzyki Dolne nevű város Fülektől 350 
kilométerre, az ukrán határ közelében fek-
szik. Több mint 9000 lakossal rendelkezik. 
Testvérvárosai közé tartozik a szlovákiai 
Girált (Giraltovce) és a magyarországi Za-
márdi is.

Kovácsová Klaudia (Ford.: dk)

A Füleki Városi Képviselő-testület a helyi Kö-
zösségi Központ problematikájával is foglalko-
zott a novemberi ülésén. A városvezetés orvo-
solni szeretné a központ székhelyéül szolgáló 
nem megfelelő helyiségek sokéves problémá-
ját. A képviselők végezetül jóváhagyták a Kö-
zösségi Központ új helyiségekbe történő átköl-
töztetésének tervét. Erre a célra az önkormány-
zat megvásárolja a Jilemnický utcában találha-
tó félbemaradt épületet, és támogatási kérelmet 
nyújt be a befejezésére és rekonstrukciójára, 
illetve egy új épület felépítésére annak helyén. 
Az SZK Belügyminisztériuma (SZK BM) fel-
hívásának keretein belül a város akár 350 ezer 
eurót is szerezhet erre a célra.

Nem megfelelő helyiségek

A Közösségi Központ (KK) dolgozói és a baráti 
polgári társulások már évek óta hangoztatják, 
hogy a Városi Művelődési Központ helyiségei 
nem alkalmasak a KK tevékenységére. A KK 
tevékenységéért szakmailag felelős Kollárová 
Stanislava a Bűvös Hegedűk PT-t képviselő 
Svetová Veronikával, a DATABO PT nevében 
eljáró Dani Lászlóval és a Füleki Powerligting 
SK-t vezető Sajko Ferenccel együtt kérelem-
mel fordult szeptemberben a Városhoz, hogy pá-
lyázzon az SZK BM által a közösségi közpon-
tok rekonstrukciójára és építésére meghirdetett 
felhívásra. Az új KK létrehozására szerintük a 
városban négy ingatlan jöhet szóba – a Jilem-
nický és Fő utcák sarkán álló befejezetlen épü-
let, a Városháza utcában található családi ház, 
az egykori szabadidőközpont Malom utcai épü-
lete és az ún. Gubányi ház a Csehszlovák Had-
sereg útján.

A közösséghez közeli épület

A képviselők a hosszantartó vitát követően vé-
gezetül jóváhagyták a KK átköltöztetésének ter-
vét és a Jilemnický utcában található kétszintes 
ház e célra történő megvásárlását 9000 euróért. 
Az döntött, hogy közel található a marginalizált 
közösség által lakott területhez, és elfogadható 
az ára is. „A döntésnél fontos volt a vételár, mert 

az ingatlanvásárlás nem szerepel a pályázati 
felhívás elszámolható kiadásai között. A meg-
vásárlását tehát magunknak kell fizetni. A re-
konstrukciót vagy az új épület esetleges felépí-
tését az azt követő berendezésével és felszerelt-
ségével már téríthetjük a támogatásból, ha 
sikeresen pályázunk. Ezért volt előnyösebb szá-
munkra olcsóbb épületet választani, amelybe 
többet kell invesztálni, mint fordítva“ – magya-
rázta Agócs Attila polgármester, hozzátéve, 

hogy úgy tervezik, a felhívás valamelyik kö-
vetkező körébe kapcsolódnak be a jövő év fo-
lyamán.
A megfelelő épületet azonban már most ki kel-
lett választani, mivel a támogatási kérelmet a 
Város csak a kész tervdokumentációval és 
érvényes építési engedéllyel nyújthatja be. 
„Hosszú bürokratikus folyamat lesz még ez, de 
elkerülhetetlen. A városban komoly igény van 
az önálló KK létrehozására. Igyekeznünk kell, 
mert az eurofondok pár év múlva megszűnhet-
nek“ – tette hozzá.
A képviselő-testület ülésén szót kért Sajko Fe-
renc és Svetová Veronika is. „Szeretném megje-
gyezni, hogy itt nem csak a romák részére épül 
majd valami. Mi a szolgáltatásainkat minden 
szociálisan rászorulónak nyújtjuk, akinek szük-
sége van ránk. Szorosan együttműködünk a Mo-
csáry Alapiskolával is, ahonnan a legtöbb gyer-
mekkorú kliensünk van. Ezért örülünk, hogy a 
képviselők éppen a Jilemnický utcai ingatlan 
megvételét hagyták jóvá, mert így közelebb 
leszünk ezekhez a gyerekekhez“ – nyilatkozta 
Svetová Veronika, hozzáfűzve, hogy a KK-nak 
jelenleg több mint 350 kliense van. 

Támogatási kérelmet nyújtanak be

A minisztérium felhívása szerint a támogatás 
összege felől a KK hasznos alapterülete és az 
ott nyújtott szolgáltatások és aktivitások figye-
lembevételével születik döntés. A leendő füleki 
központ valószínűleg a közepes vagy a maxi-
mális igényeknek megfelelő központok kate-
góriájába fog tartozni. A legmagasabb kategó-
riában a Város a rekonstrukciójára maximum 
257 ezer eurót, az új felépítésére, a jelenlegi épü-
let lebontása esetén, pedig maximum 350 ezer 
eurót kérhet.

Kovácsová Klaudia

Fotó: Kovácsová KlaudiaFotó: Kovácsová Klaudia

Az említett épület a Jilemnický utca és a Losonci út 
kereszteződésében (Fotó: Kovácsová Klaudia) 

A Város a Közösségi Központ költöztetését tervezi.
Támogatási kérelmet fog benyújtani

Önkormányzat

Helyszín / utca Idő Helyszín / utca Idő

Paprét – minden bérház bejárata előtt 14,30–15,00
Tulipán u., Rózsa u., Virág u., Ibolya u. 14,30–15,00

Moyzes u., Kalinčiak J. u., Szakszervezeti u., B.S. Timrava u. 15,00–15,15

Kertész u., Park u., Sládkovič u., Hollý u. 15,15–16,00 Bartók B. u., Jókai u., Csajkovszkij u. 15,00–15,15

Püspöki út., Szabadság tér, Iskola u., Mocsáry u. 16,00–16,30 Hviezdoslav u., Jánošík u., Gorkij u., Mezei u., Kalaj 
u.

15,15–17,00
Május 1. u., Csehszlovák Hadsereg útja., Ifjúság u., Kukučín u. 16,30–17,30

A gyűjtés időpontja: minden hónap első hete – CSÜTÖRTÖK
2018. jan. 4., feb. 1., márc. 1., ápr. 5., máj. 3., jún. 7., 

júl. 4., aug. 2., szept. 6., okt. 4., nov. 8., dec. 6.

Papírgyűjtés
Füleken
Papírgyűjtés
Füleken

A gyűjtés időpontja: minden hónap első hete – PÉNTEK
2018. jan. 5., febr. 2., márc. 2., ápr. 6., máj. 4., jún. 8., 

júl. 6., aug. 3., szept. 7., okt. 5., nov. 9., dec. 7.

A City monitor alkalmazást 2015 óta használ-
ják a fülekiek. A naponta beérkező észrevétele-
ket a Városi Közhasznú Szolgáltatások, vala-
mint a városi rendőrség segítségével oldja meg 
az önkormányzat. 
A polgármester-helyettes, Kerekes László sza-
vai alapján az észrevételek nagy részét sikerül 
megoldani. Ennek ellenére a lakosoktól mindig 
érkeznek olyan bejelentések, amelyek nem ide 
tartoznak. „Az utolsó negyedévet pozitívan 
értékelem. Jó irányba haladunk. Egyre keve-
sebb az ilyen jellegű észrevétel, azonban még 
mindig előfordul olyan probléma bejelentése, 
melynek megoldása nem a mi hatáskörünkbe 
tartozik“ – magyarázta a polgármester-
helyettes. Az úgymond „téves“ észrevételek 
egy része olyan ingatlanokat érint, melyek nem 
az önkormányzat tulajdonában állnak. „Ilyen 
például a vasútállomás épülete, valamint a Va-
súti utcában található Kistemető. Ezek az 
ingatlanok nem tartoznak a város tulajdonába, 
ezért az ezzel kapcsolatos problémákat nem tud-
juk megoldani“ – magyarázta.
A City monitor alkalmazásba beérkező bejelen-
tések másik ilyen csoportja az azonnali meg-
oldást igénylő gondok. A polgármester szavai 

alapján ilyen a kóbor kutyák mozgásterének je-
lentése. „Míg a rendőrjárőrök a terepre 
érkeznek, a kutya már rég más helyen tartózko-
dik. Ugyanez érvényes a helytelen parkolásra, 
az éjszakai csendháborításra, valamint a petár-
dázásra is. Az ilyen eseteket mindjárt abban a 
pillanatban kell megoldani, ezért azt tanácsol-
juk, egyenesen a városi rendőrséghez fordulja-
nak“ – mondta a polgármester-helyettes, s 
felhívta a figyelmet arra, hogy a bejelentők 
között előfordulnak olyanok is, akik tréfálkozni 
próbálnak. „Érkezett már panaszunk például a 
kedvezőtlen időjárásra is“ – tette hozzá moso-
lyogva.

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó, leggya-
koribb panaszok a hiányos közvilágítás, a 
rosszul működő városi hangszóró, kátyúk az 
úton és a járdákon, a megtelt konténerek, vala-
mint az illegálisan lerakott szemét. „Ezeket a 
problémákat rögtön meg tudjuk oldani. Az 
illegális szemétlerakókhoz először kiküldjük a 
városi rendőrséget, akik megpróbálják kiderí-
teni, ki a lerakóhely elindítója. Ezt követően a 
Közhasznú Szolgáltatások segítségével eltávo-
lítjuk azokat“ – fejezte be az alpolgármester.

Kovácsová Klaudia, a Város szóvivője
(Ford.: dszl)

Naponta érkeznek új bejelentések

Szilveszterig érvényesek az éves parkolókártyákSzilveszterig érvényesek az éves parkolókártyák
2018 elején új parkolókártyák lépnek érvény-
be városunkban. Kiadásukért a Városi Köz-
hasznú Szolgáltatások felel. Tavaly lépett ér-
vénybe az a szabály, miszerint minden parko-
lókártya csak az adott év végéig érvényes. Ez 
azonban a közeljövőben változhat.
„A jelenleg is érvényes regula 2017 januárjá-
tól érvényes. A jogszabály nem tesz különbsé-
get azok között, akik az év elején, vagy pl. csak 
augusztusban vásárolják meg a parkolójegyet. 
Minden esetben december 31-ig vannak ér-
vényben. Az alapelv ugyanaz, mint az autópá-
lya-matricáknál“ – magyarázta Tóth Tibor, a 
VKSz igazgatója. A szavai alapján a jobb elle-
nőrizhetőség és átláthatóság érdekében válasz-
tották ezt a módszert. Minden évben más-más 
színt kapnak a kártyák, ezáltal a városi rendőr-
ség egyszerűbben tudja ellenőrizni érvényes-
ségüket. „2018-ban pirosak lesznek a parkoló-
kártyák“ – pontosított.
A polgármester-helyettes, Kerekes László sza-
vai alapján, terveznek bizonyos változásokat a 
jövőre nézve. „Elhangzott egy javaslat, misze-

rint a parkolókártyáért a vásárlás dátuma sze-
rint részarányos összeget fizetnének az autó-
sok. Ez azt jelenti, hogy aki márciusban vásá-
rolja meg a szelvényét, csupán 10 hónapot fi-
zetne, tehát 17,50 eurót“ – magyarázta a he-
lyettes. A következő módosító indítvány sze-

rint pedig egyszer évente lehetséges lenne a 
kártya módosítása más rendszámra. „Ebben az 
esetben olyanokra gondolunk, akik megvásá-
rolják a kártyát, viszont az autójukat az év fo-

lyamán eladják és újat vásárolnak. Ebben az 
esetben a régi forgalmi rendszámát az újra 
változtathatja a tulajdonos“ – tette hozzá az al-
polgármester. A változások hatálybalépésének 
dátuma még ismeretlen.
Az új szabályok érvénybe lépéséig a fülekiek a 
VKSz Papréten található székhelyén, 21 euró-
ért vásárolhatják meg a parkolójegyet. A gyors 
ügyintézés érdekében új rendszert vezetett be 
az intézmény. A vpsfilakovo.sk weboldalon a 
kártya előre megrendelhető. „A vásárló kitölti 
a honlapon lévő űrlapot, s megrendeli a kár-
tyát. Ezt követően a parkolókártyát kifizetheti 
és átveheti az irodánkban vagy a Városi Hiva-
tal Ügyfélfogadó Központjában“ – tette hozzá 
a VKSz igazgatója.
2017. október végéig 605 db éves parkolókár-
tyát adtak el a városban. Ezen kívül kb. 10 000 
db órás parkolójegy kelt el, amelyet hat bolt-
ban, illetve újságárusnál vásárolhatnak meg az 
autósok. Az sms-ben történő jegyvásárlási le-
hetőséget 500-szor vették igénybe. 

Kovácsová Klaudia (Ford.: dszl)

Nyilvántartva: 20
Megoldás alatt: 32
Megoldva: 333
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Fülek Város megoldotta a papréti lakótelepen 
sok éven át gondot okozó parkolást. Megépítette 
oda a legnagyobb városi parkolót. Az 56 
parkolóhelyet biztosító terület kialakításához a 

Város ez év őszén fogott hozzá, és december 14-
én került sor az átadására. A beruházás 75 ezer 
euróval terhelte meg a városkasszát.
A parkolás az utóbbi években már Füleken is ko-
moly gondot kezdett okozni. Főleg a lakótelepek 
rendelkeztek kevés parkolóhellyel. A legégetőbb 
a Paprét helyzete volt. Az autók ott a kijelölt 
helyeken kívül a füves területen, az út mellett, sőt 
a járdákon is parkoltak már, ami veszélyes 
helyzeteket teremtett. A parkoló kialakítása már 
évek óta foglalkoztatta a városvezetést. Végül a 
múlt évben sikerült megtalálni a megfelelő 
helyet az egyik lakótömb és a két alapiskola 
területe között.
Az építési munkálatok ez év októberében kez-
dődtek meg, december közepén pedig már sike-
rült is azt a város vezetésének átadni. Az újonnan 

kialakított parkoló 56 nyilvános parkolóhelyet 
kínál, s ezáltal a Város kezében lévő parkolók 
közül a legnagyobbnak számít. Nagyobb 
kapacitással csupán az üzletközpontok parkolói 

rendelkeznek.
Az építésnél nem feledkeztek meg a parkoló 
olajleválasztójáról sem. „Megfelel az összes 
európai normának“ – támasztotta alá Vanko 
Iván, az építésügyi, környezetvédelmi és straté-
giai-fejlesztési osztály vezetője. Szavai szerint a 
Város itt egy, a parkoló megközelítésére szolgáló 
100 méter hosszú, új kétirányú utat is épített. „A 
Város teljes beruházása elérte a 75 ezer eurót“ – 
tette hozzá, azzal, hogy jövőre a bekötőút új 
járdával is kiegészül. 
Az idén Füleken még egy 15 férőhelyes parkoló 
is épült a város központjában. „Összesen így ez 
évben nálunk 71 parkolóhely jött létre. Ez idáig 
ez a legnagyobb beruházás ezen a téren a 
városban“ – zárta Agócs Attila polgármester.

Kovácsová Klaudia, a Város szóvivője

A�Papréten�megépült�a�legnagyobb�városi�parkolóA�Papréten�megépült�a�legnagyobb�városi�parkoló Lengyel város mutatott 
érdeklődést a Fülekkel

való együttműködés iránt
Fülek Város Önkormányzata lehetőséget ka-
pott arra, hogy az Ustrzyki Dolne nevű len-
gyel város testvérvárosává váljon. Fülekkel 
főként a kultúra és az idegenforgalom terén, 
valamint a gazdasági fejlődés érdekében sze-
retnének együttműködni, ill. kapcsolatot te-
remteni egyes pályázatok által. A novemberi 
képviselő-testületi ülésen egyhangúan a 
lengyel várossal való tárgyalások megkez-
dése mellett szavaztak a képviselők.
„A tárgyalások idején megtudjuk, milyen 
konkrét elvárásaik vannak, valamint milyen 
pozitív hozammal bír számunkra ez az 
együttműködés. Valószínűleg új lehetőségek 
nyílnak meg előttünk a V4-es pályázatok 
terén is. Eddig nehezen tudtunk bekapcso-
lódni, igaz, a magyarországi partnerekkel jó 
kapcsolatokat ápolunk, de a visegrádi 
négyek további országaiban való partnerke-
resésnél akadályokba ütköztünk. Ebben 
látom a legnagyobb lehetőséget a várossal 
való esetleges együttműködés terén“ – 
mondta a képviselő-testületi ülésen Agócs At-
tila polgármester. 
Az Ustrzyki Dolne nevű város Fülektől 350 
kilométerre, az ukrán határ közelében fek-
szik. Több mint 9000 lakossal rendelkezik. 
Testvérvárosai közé tartozik a szlovákiai 
Girált (Giraltovce) és a magyarországi Za-
márdi is.

Kovácsová Klaudia (Ford.: dk)

A Füleki Városi Képviselő-testület a helyi Kö-
zösségi Központ problematikájával is foglalko-
zott a novemberi ülésén. A városvezetés orvo-
solni szeretné a központ székhelyéül szolgáló 
nem megfelelő helyiségek sokéves problémá-
ját. A képviselők végezetül jóváhagyták a Kö-
zösségi Központ új helyiségekbe történő átköl-
töztetésének tervét. Erre a célra az önkormány-
zat megvásárolja a Jilemnický utcában találha-
tó félbemaradt épületet, és támogatási kérelmet 
nyújt be a befejezésére és rekonstrukciójára, 
illetve egy új épület felépítésére annak helyén. 
Az SZK Belügyminisztériuma (SZK BM) fel-
hívásának keretein belül a város akár 350 ezer 
eurót is szerezhet erre a célra.

Nem megfelelő helyiségek

A Közösségi Központ (KK) dolgozói és a baráti 
polgári társulások már évek óta hangoztatják, 
hogy a Városi Művelődési Központ helyiségei 
nem alkalmasak a KK tevékenységére. A KK 
tevékenységéért szakmailag felelős Kollárová 
Stanislava a Bűvös Hegedűk PT-t képviselő 
Svetová Veronikával, a DATABO PT nevében 
eljáró Dani Lászlóval és a Füleki Powerligting 
SK-t vezető Sajko Ferenccel együtt kérelem-
mel fordult szeptemberben a Városhoz, hogy pá-
lyázzon az SZK BM által a közösségi közpon-
tok rekonstrukciójára és építésére meghirdetett 
felhívásra. Az új KK létrehozására szerintük a 
városban négy ingatlan jöhet szóba – a Jilem-
nický és Fő utcák sarkán álló befejezetlen épü-
let, a Városháza utcában található családi ház, 
az egykori szabadidőközpont Malom utcai épü-
lete és az ún. Gubányi ház a Csehszlovák Had-
sereg útján.

A közösséghez közeli épület

A képviselők a hosszantartó vitát követően vé-
gezetül jóváhagyták a KK átköltöztetésének ter-
vét és a Jilemnický utcában található kétszintes 
ház e célra történő megvásárlását 9000 euróért. 
Az döntött, hogy közel található a marginalizált 
közösség által lakott területhez, és elfogadható 
az ára is. „A döntésnél fontos volt a vételár, mert 

az ingatlanvásárlás nem szerepel a pályázati 
felhívás elszámolható kiadásai között. A meg-
vásárlását tehát magunknak kell fizetni. A re-
konstrukciót vagy az új épület esetleges felépí-
tését az azt követő berendezésével és felszerelt-
ségével már téríthetjük a támogatásból, ha 
sikeresen pályázunk. Ezért volt előnyösebb szá-
munkra olcsóbb épületet választani, amelybe 
többet kell invesztálni, mint fordítva“ – magya-
rázta Agócs Attila polgármester, hozzátéve, 

hogy úgy tervezik, a felhívás valamelyik kö-
vetkező körébe kapcsolódnak be a jövő év fo-
lyamán.
A megfelelő épületet azonban már most ki kel-
lett választani, mivel a támogatási kérelmet a 
Város csak a kész tervdokumentációval és 
érvényes építési engedéllyel nyújthatja be. 
„Hosszú bürokratikus folyamat lesz még ez, de 
elkerülhetetlen. A városban komoly igény van 
az önálló KK létrehozására. Igyekeznünk kell, 
mert az eurofondok pár év múlva megszűnhet-
nek“ – tette hozzá.
A képviselő-testület ülésén szót kért Sajko Fe-
renc és Svetová Veronika is. „Szeretném megje-
gyezni, hogy itt nem csak a romák részére épül 
majd valami. Mi a szolgáltatásainkat minden 
szociálisan rászorulónak nyújtjuk, akinek szük-
sége van ránk. Szorosan együttműködünk a Mo-
csáry Alapiskolával is, ahonnan a legtöbb gyer-
mekkorú kliensünk van. Ezért örülünk, hogy a 
képviselők éppen a Jilemnický utcai ingatlan 
megvételét hagyták jóvá, mert így közelebb 
leszünk ezekhez a gyerekekhez“ – nyilatkozta 
Svetová Veronika, hozzáfűzve, hogy a KK-nak 
jelenleg több mint 350 kliense van. 

Támogatási kérelmet nyújtanak be

A minisztérium felhívása szerint a támogatás 
összege felől a KK hasznos alapterülete és az 
ott nyújtott szolgáltatások és aktivitások figye-
lembevételével születik döntés. A leendő füleki 
központ valószínűleg a közepes vagy a maxi-
mális igényeknek megfelelő központok kate-
góriájába fog tartozni. A legmagasabb kategó-
riában a Város a rekonstrukciójára maximum 
257 ezer eurót, az új felépítésére, a jelenlegi épü-
let lebontása esetén, pedig maximum 350 ezer 
eurót kérhet.

Kovácsová Klaudia

Fotó: Kovácsová KlaudiaFotó: Kovácsová Klaudia

Az említett épület a Jilemnický utca és a Losonci út 
kereszteződésében (Fotó: Kovácsová Klaudia) 

A Város a Közösségi Központ költöztetését tervezi.
Támogatási kérelmet fog benyújtani

Önkormányzat

Helyszín / utca Idő Helyszín / utca Idő

Paprét – minden bérház bejárata előtt 14,30–15,00
Tulipán u., Rózsa u., Virág u., Ibolya u. 14,30–15,00

Moyzes u., Kalinčiak J. u., Szakszervezeti u., B.S. Timrava u. 15,00–15,15

Kertész u., Park u., Sládkovič u., Hollý u. 15,15–16,00 Bartók B. u., Jókai u., Csajkovszkij u. 15,00–15,15

Püspöki út., Szabadság tér, Iskola u., Mocsáry u. 16,00–16,30 Hviezdoslav u., Jánošík u., Gorkij u., Mezei u., Kalaj 
u.

15,15–17,00
Május 1. u., Csehszlovák Hadsereg útja., Ifjúság u., Kukučín u. 16,30–17,30

A gyűjtés időpontja: minden hónap első hete – CSÜTÖRTÖK
2018. jan. 4., feb. 1., márc. 1., ápr. 5., máj. 3., jún. 7., 

júl. 4., aug. 2., szept. 6., okt. 4., nov. 8., dec. 6.

Papírgyűjtés
Füleken
Papírgyűjtés
Füleken

A gyűjtés időpontja: minden hónap első hete – PÉNTEK
2018. jan. 5., febr. 2., márc. 2., ápr. 6., máj. 4., jún. 8., 

júl. 6., aug. 3., szept. 7., okt. 5., nov. 9., dec. 7.

A City monitor alkalmazást 2015 óta használ-
ják a fülekiek. A naponta beérkező észrevétele-
ket a Városi Közhasznú Szolgáltatások, vala-
mint a városi rendőrség segítségével oldja meg 
az önkormányzat. 
A polgármester-helyettes, Kerekes László sza-
vai alapján az észrevételek nagy részét sikerül 
megoldani. Ennek ellenére a lakosoktól mindig 
érkeznek olyan bejelentések, amelyek nem ide 
tartoznak. „Az utolsó negyedévet pozitívan 
értékelem. Jó irányba haladunk. Egyre keve-
sebb az ilyen jellegű észrevétel, azonban még 
mindig előfordul olyan probléma bejelentése, 
melynek megoldása nem a mi hatáskörünkbe 
tartozik“ – magyarázta a polgármester-
helyettes. Az úgymond „téves“ észrevételek 
egy része olyan ingatlanokat érint, melyek nem 
az önkormányzat tulajdonában állnak. „Ilyen 
például a vasútállomás épülete, valamint a Va-
súti utcában található Kistemető. Ezek az 
ingatlanok nem tartoznak a város tulajdonába, 
ezért az ezzel kapcsolatos problémákat nem tud-
juk megoldani“ – magyarázta.
A City monitor alkalmazásba beérkező bejelen-
tések másik ilyen csoportja az azonnali meg-
oldást igénylő gondok. A polgármester szavai 

alapján ilyen a kóbor kutyák mozgásterének je-
lentése. „Míg a rendőrjárőrök a terepre 
érkeznek, a kutya már rég más helyen tartózko-
dik. Ugyanez érvényes a helytelen parkolásra, 
az éjszakai csendháborításra, valamint a petár-
dázásra is. Az ilyen eseteket mindjárt abban a 
pillanatban kell megoldani, ezért azt tanácsol-
juk, egyenesen a városi rendőrséghez fordulja-
nak“ – mondta a polgármester-helyettes, s 
felhívta a figyelmet arra, hogy a bejelentők 
között előfordulnak olyanok is, akik tréfálkozni 
próbálnak. „Érkezett már panaszunk például a 
kedvezőtlen időjárásra is“ – tette hozzá moso-
lyogva.

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó, leggya-
koribb panaszok a hiányos közvilágítás, a 
rosszul működő városi hangszóró, kátyúk az 
úton és a járdákon, a megtelt konténerek, vala-
mint az illegálisan lerakott szemét. „Ezeket a 
problémákat rögtön meg tudjuk oldani. Az 
illegális szemétlerakókhoz először kiküldjük a 
városi rendőrséget, akik megpróbálják kiderí-
teni, ki a lerakóhely elindítója. Ezt követően a 
Közhasznú Szolgáltatások segítségével eltávo-
lítjuk azokat“ – fejezte be az alpolgármester.

Kovácsová Klaudia, a Város szóvivője
(Ford.: dszl)

Naponta érkeznek új bejelentések

Szilveszterig érvényesek az éves parkolókártyákSzilveszterig érvényesek az éves parkolókártyák
2018 elején új parkolókártyák lépnek érvény-
be városunkban. Kiadásukért a Városi Köz-
hasznú Szolgáltatások felel. Tavaly lépett ér-
vénybe az a szabály, miszerint minden parko-
lókártya csak az adott év végéig érvényes. Ez 
azonban a közeljövőben változhat.
„A jelenleg is érvényes regula 2017 januárjá-
tól érvényes. A jogszabály nem tesz különbsé-
get azok között, akik az év elején, vagy pl. csak 
augusztusban vásárolják meg a parkolójegyet. 
Minden esetben december 31-ig vannak ér-
vényben. Az alapelv ugyanaz, mint az autópá-
lya-matricáknál“ – magyarázta Tóth Tibor, a 
VKSz igazgatója. A szavai alapján a jobb elle-
nőrizhetőség és átláthatóság érdekében válasz-
tották ezt a módszert. Minden évben más-más 
színt kapnak a kártyák, ezáltal a városi rendőr-
ség egyszerűbben tudja ellenőrizni érvényes-
ségüket. „2018-ban pirosak lesznek a parkoló-
kártyák“ – pontosított.
A polgármester-helyettes, Kerekes László sza-
vai alapján, terveznek bizonyos változásokat a 
jövőre nézve. „Elhangzott egy javaslat, misze-

rint a parkolókártyáért a vásárlás dátuma sze-
rint részarányos összeget fizetnének az autó-
sok. Ez azt jelenti, hogy aki márciusban vásá-
rolja meg a szelvényét, csupán 10 hónapot fi-
zetne, tehát 17,50 eurót“ – magyarázta a he-
lyettes. A következő módosító indítvány sze-

rint pedig egyszer évente lehetséges lenne a 
kártya módosítása más rendszámra. „Ebben az 
esetben olyanokra gondolunk, akik megvásá-
rolják a kártyát, viszont az autójukat az év fo-

lyamán eladják és újat vásárolnak. Ebben az 
esetben a régi forgalmi rendszámát az újra 
változtathatja a tulajdonos“ – tette hozzá az al-
polgármester. A változások hatálybalépésének 
dátuma még ismeretlen.
Az új szabályok érvénybe lépéséig a fülekiek a 
VKSz Papréten található székhelyén, 21 euró-
ért vásárolhatják meg a parkolójegyet. A gyors 
ügyintézés érdekében új rendszert vezetett be 
az intézmény. A vpsfilakovo.sk weboldalon a 
kártya előre megrendelhető. „A vásárló kitölti 
a honlapon lévő űrlapot, s megrendeli a kár-
tyát. Ezt követően a parkolókártyát kifizetheti 
és átveheti az irodánkban vagy a Városi Hiva-
tal Ügyfélfogadó Központjában“ – tette hozzá 
a VKSz igazgatója.
2017. október végéig 605 db éves parkolókár-
tyát adtak el a városban. Ezen kívül kb. 10 000 
db órás parkolójegy kelt el, amelyet hat bolt-
ban, illetve újságárusnál vásárolhatnak meg az 
autósok. Az sms-ben történő jegyvásárlási le-
hetőséget 500-szor vették igénybe. 

Kovácsová Klaudia (Ford.: dszl)

Nyilvántartva: 20
Megoldás alatt: 32
Megoldva: 333
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IT�Akadémia�a�Füleki�Gimnáziumban
A 2017/2018-as tanévben útjára indul az IT 
Akadémia elnevezésű országos projekt. Az 
Oktatási Minisztérium, valamint több szlo-
vákiai egyetem és informatikai közösség 
összefogásával létrejött kezdeményezés cél-
ja az alapiskolás, középiskolás és egyetemi 
diákok számára piacképes tudás biztosítá-
sa, a természettudományos kompetenciáik 
fejlesztése, a munkaerőpiac informatikai 
szakemberek iránti hiányának enyhítése, 
valamint a gimnáziumok és az informatikai 
cégek együttműködésének erősítése 
A Füleki Gimnáziumot a 74 pályázó közül 
választották ki, így immár azon 24 gimná-
zium közé tartozunk, melyek a legmaga-
sabb szinten kapcsolódnak be a projekt meg-
valósításába. A választás nem véletlen, ed-
digi tevékenységünk elismeréséül kerül-
hettünk a legjobbak közé. 
Tanulmányutak informatikai cégekhez, új 
oktatási módszerek, piacképes természet-
tudományos és informatikai ismeretek – 
mindezekről részletesen beszámolunk 
majd az elkövetkező három évben. Most vi-
szont a mögöttünk lévő időszak eseményeit 
szeretném megosztani Önökkel, melyek 
hozzájárultak ahhoz, hogy részesei lehe-
tünk ennek a projektnek.

A Füleki Gimnázium Talentum díjazottjai

A tanév utolsó tanítási napja mindig ünne-
pélyes keretek között zajlik a Füleki Gim-
náziumban. A bizonyítványosztást díjki-
osztó ünnepség előzi meg, ahol az iskola 
legkimagaslóbb teljesítményt nyújtó diák-
jai részesülnek elismerésben. A Talentum 
Díjat a füleki székhelyű e-Talentum non-
profit szervezet és a Füleki Gimnázium 
adományozza, a Pro Futuro Polgári Társu-

lás, megyei képviselők, a Szülői Szövetség 
és a gimnázium igazgatójának anyagi tá-
mogatásával a gimnázium azon tanulóinak, 
akik tanulmányi eredményeikkel és verse-
nyeken való sikeres részvételükkel példa-
képül szolgálnak diáktársaik számára. Az 
elmúlt tanévben az alábbiak szerint került 
kiosztásra a Talentum Díj: 
A természettudományi kategória díjazottja 
Lukács Péter, II. A osztályos tanuló volt, aki-
nek a programozás terén elért eredményei 
alapján ítéltük oda a díjat. A diákszínját-

szásban és az irodalmi versenyeken való 
szereplésért, valamint  a diákönkormány-
zatban végzett munkájáért a társadalomtu-
dományi kategória díjazottja Ádám Diana, 
IV. A osztályos tanuló lett. Brablec Michal, 
II. C osztályos tanuló a jó tanuló jó sportoló 
kategória díját vehette át az asztalitenisz-
csapatunk sikereiért. Hagyományainkhoz 
híven tortával jutalmaztuk a tanév legjobb 

tanulmányi eredményét elért osztályát, 
mely a 2016/2017-es tanévben az I.C 
osztály volt.

Természettudományi Triatlon

Novemberben Nagykapostól Dunaszerda-
helyig több helyszínről érkeztek gimnazis-
ta diákok, hogy összemérjék tudásukat, rá-
termettségüket. Triatlonra hívtuk őket, ami 
nem sportversenyt jelentett, hanem mate-
matikai, fizikai és informatikai tudáspró-
bát. Idén kilencedik alkalommal rendeztük 
meg a versenyt a Pro Futuro Polgári Társu-
lás, Fülek Város és a Bethlen Gábor Alap 
anyagi támogatásával. A verseny szervezé-
sében részt vett a Füleki Gimnázium min-
den matematika-, fizika- és informatikata-
nára. A kétnapos döntő során a háromfős 
csapatoknak fizikai mérési feladattal, 
fizikai szimuláció készítésével, szöveg-
szerkesztéssel, táblázatkezeléssel, progra-
mozási feladattal kellett megbirkózniuk. A 
verseny győztese a dunaszerdahelyi ma-
gángimnázium csapata lett. A Füleki Gim-
názium diákjai is felállhattak a dobogó 
második és harmadik fokára (2. helyezés: 
Both Tamás, Lukács Péter, Simon Zoltán, 
3. helyezés: Molnár Daniella, Szacsko Ad-
rián, Hanyus Olívia). A versenyszámok kö-
zötti időben a gimnázium diákjai tartottak 
foglalkozást, előadást a versenyzők számá-
ra. Both Tamás vezetésével az Arduino 
programozásával ismerkedtek meg a részt-
vevők, majd a díjkiosztó ünnepség előtt Lu-
kács Péter tartott előadást, melynek témája 
a kódolás, rejtjelezés volt.

Robotikaverseny

A nyolcéves tagozat diákjai minden lehető-
séget megragadnak, hogy a robotika terén 
megszerzett tudásukat versenyeken mérjék 

össze kortársaikkal. Legutóbb Hajdúszo-
boszlón versenyzett Gáspár András és Mol-
nár Nikolasz, akik szoros küzdelemben má-
sodik helyezést értek el. A versenyek mel-
lett már most gőzerővel készülődnek a kö-
vetkező év nagy robotikai megméretteté-
seire.

Algoritmánia

A számítógépes programírás mesterségé-
nek népszerűsítése fontos feladat nemcsak 
a gimnázium tanulói között, hanem az alap-

iskolás korosztálynál is. 2017 októberében 
a Programozás Európai Hetének esemény-
térképére Fülek is felkerült, hiszen a gim-
náziumban programozást népszerűsítő gya-
korlati foglalkozást szerveztünk az alapis-
kolák diákjai számára, Ipolyságtól Tornal-
jáig. A program anyagi hátterét a Smart 
Communities – Okos Közösségek című u-
niós projekt segítségével biztosítottuk. 

Smart Communities - Okos Közösségek

Határon átnyúló projekt kezdődött szep-
temberben, melyben a Füleki Gimnázium 
mellett az  e-Talentum nonprofit  szervezet, 
a kassai Műszaki Egyetem, a gödöllői 
Szent István Egyetem, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Kutatóközpontja, az Inter-
industria Tudásközpont Alapítvány, a Vi-
bercon Kft., a kassai ASTRA szervezet, a 
Közösség a Megújuló Vidékért Egyesület 
vesz részt. A 8-tagú konzorcium a fenntart-
ható vidéki fejlődés kutatásával, a gazdasá-
gilag leszakadó régiók fejlődésének előse-
gítésével foglalkozik. Emellett a természet-
tudományos és informatikai képzés nép-
szerűsítése is célja a projektnek az óvodától 
az egyetemig. Fontos része a programnak a 
jó gyakorlatok bemutatása, mely pozitív jö-
vőképet, érvényesülési lehetőségeket adhat 
a régió azon fiataljainak, akik lakóhelyü-
kön keresik megélhetésüket. 
A teljesség igénye nélkül bepillantást nyer-
hettek a Füleki Gimnáziumban folyó okta-
tó-nevelő munkába, mely eredményeként 
diákjaink sikeresen készülnek fel az előttük 
álló kihívásokra. Büszkék vagyunk diák-
jaink elért eredményeire, hiszen ezek az e-
redmények a Füleki Gimnáziumnak, a vá-
rosnak és a régiónak is hírnevet szereznek.  

Molnár László igazgató

IT�Akadémia�a�Füleki�Gimnáziumban

Algoritmánia – 2017 (Fotók: Bálint Lóránt)

do Strapková Nikoleta „Ilyen vagyok“ c. fotókiállítása
12. jan. Helyszín: Városi Múzeum – galéria; Szervező: Vármúzeum

06. jan. Újévi séta a füleki várban és a várhegy rejtelmes  
14:00 földalatti járataiban.
 A résztvevőket forralt bor várja.
 Helyszín: a füleki vár; Szervező: Füleki Vármúzeum

17. jan. ISMERJÜK MEG EGYMÁST! – A magyar kultúra napjai
15:00 Táncház gyerekeknek
 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: Füleki VMK 

18. jan. Valent Dušan természettudós előadása
8:30 Helyszín: Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum
 A rendezvényt a Szlovák Művészeti Alap támogatja 

18. jan. „Gyógynövényekkel az egészségünk megőrzéséért” – 
17:00  Gyuri bácsi, a bükki füvesember előadása
 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: VMK

19. jan. Schneider Gizella festménykiállításának megnyitója
16:30 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
 Szervező: Füleki Vármúzeum

19. jan. ISMERJÜK MEG EGYMÁST! – A magyar kultúra napjai
17:00 A Csemadok ünnepi műsora 
 a magyar kultúra napja alkalmából
 Helyszín: Városi Művelődési Központ
 Szervező: A Csemadok Füleki Alapszervezte
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2018 januárjában

Hagyományteremtő rendezvények és újdonságok a VMK-ban 2017-benHagyományteremtő rendezvények és újdonságok a VMK-ban 2017-ben
A Füleki Városi Művelődési Központ 2017-ben a 
már korábbra visszanyúló rendezvényein kívül 
folytatta azon nagyrendezvényeinek megvalósítá-
sát, melyek alapjait 2016-ban hagyományteremtő 
szándékkal rakta le. S ha a programok az idén már 
tovább nem is bővültek, ismét akadtak a VMK-
ban újdonságok, melyekről beszámolhatunk
2017-ben is Fülek Város Báljával nyitottuk az 
évet, majd a városi rendezvények sorát díjátadó-
val egybekötött ünnepi műsorral, a Városi Peda-
gógusnappal, áprilisban a város és a régió táncos 
tehetségeit bemutató programmal, A tánc világ-
napjával, júniusban pedig a Városi Gyermeknap-
pal folytattuk, melynek az idén is a városi park 
szolgált kifogástalan helyszínéül.
Regionális rendezvényeink közül az Ismerjük 
meg egymást! rendezvénysorozattal indult a ja-
nuár, melynek keretében a magyar kultúra napjá-
nak megünneplése a szlovákság felé is nyitó köl-
csönös megismerés jegyében zajlik – az idén ezt 
szolgálta a magyar és szlovák néptáncokat is 
bemutató táncszínházi előadás és a magyar-
szlovák gyermektáncház. A Palóc Húsvét a Füle-
ki Várban immár 12-edszer várta a közelebbi és 
távolabbi látogatókat hagyományokhoz kötődő 
családi programokkal, népművészeti műsorral, vi-
lágzenei koncerttel és kézműves vásárral. A jú-
liusi, háromnapos UDVart fesztivál is a második 
évfolyamába lépett, ahol művészeti műhelyek, be-
szélgetések, előadások, bemutatók, kiállítások, 
koncertek, esti mozi és sok más érdekesség várta 
a különleges kulturális csemegére vágyókat. A 
XXVII. Palóc Napok és Füleki Városnapok ismét 
sok látogatót vonzott városunkba, számtalan 
programot kínálva a három nap alatt. Helyi és kül-
földi fellépők, esti nagykoncertek, kiállítások, 
gyermekprogramok, színházi előadások, vásár és 
sok más egyéb szerepelt a kínálatban a város kü-
lönböző helyszínein. A másodszor megrendezett 
szeptemberi Füleki Veterántalálkozón a régi idők 
autóival és motorkerékpárjaival megtelt Szabad-
ság téren zenés-táncos programok is várták a né-
zőket. Harmadik alkalommal rendeztük meg a 
Közös nyelvünk – a zene című, karácsonyi vásár-
ral egybekötött zenés fesztiválunkat, melyen ha-
zai és külföldi, magyar, szlovák és roma zenei te-
hetségeket mutattunk be. A Nemzetközi Színházi 
Fesztivál keretében egész évben 23 előadást kí-
náltunk helyi és vendégcsoportoktól, amatőr és hi-
vatásos színházaktól különböző műfajokban, 
több nyelven, valamennyi korosztálynak.
Rendezvényeinken a helyi csoportokon, szólistá-
kon kívül egyebek mellett szerepelt az Ifjú Szivek 
Táncszínház Pozsonyból, a Komáromi Jókai 
Színház, a Kassai Thália Színház, a nyitrai Andrej 
Bagar Színház, Koós Réka musical-énekesnő, a 
Maduar, Radics Gigi, az Apostol, a Gypo Circus, 
a Jóvilágvan, a Smola a Hrušky, a Szabó Balázs 
Bandája, a Keep Swinging és a Savaria tánccso-
portok, valamint egy egzotikus csemege, az Oli-
nyolotl néptánccsoport Mexikóból.
A nagyrendezvényeken kívül szerveztünk 
kiállítást (Schnelczer Zoltán fotókiállítása: „Így 
volt” – Az egykori Fülek), komolyzenei koncertet 
(Herencsár Viktória cimbalomkoncertje), stand-

up comedy estet (Dumaszínház Hadházi László-
val), ellátogatott hozzánk Ondrejcsák Róbert vé-
delmi államtitkár (a Szülőföld PT társszervezésé-
ben), Simon Attila történész (a Koháry PT szer-
vezésében), valamint Csernus Imre pszichiáter. 
Irodalmi jellegű rendezvényeinket a LiteraTúra 
programunknak köszönhetően valósítottuk meg 
az év második felében. A program lényege, hogy 
az irodalmat a művészetek egyéb ágaival (film-
mel, képzőművészettel, zenével) párosítva sze-
rettesse meg az olvasást. Ennek jegyében járt ná-
lunk Németh Zoltán író, Kerekes Vica színmű-
vésznő, a KocsmaBeat formáció, Erdős Virág köl-
tő, Laboda Róbert slammer és a Pázsit zenekar. 
Második alkalommal sikerült bekapcsolódnunk 
abba a projektbe, mely a nyár folyamán két héten 
keresztül ingyenesen biztosítja angol nyelvtanfo-
lyam látogatását amerikai vagy angol lektorral, 
valamennyi korosztály számára.
A VMK 3 jótékonysági rendezvényhez járult hoz-
zá azzal, hogy színháztermét bérmentve biztosí-
totta a szervezőknek (Génya Ferenc koncertje a 
Pro Schola Nostra szervezésében Bodzási Tamás 
megsegítésére, Egészségesek az egészségkároso-
dottakért – a helyi képviselő-testület mellett mű-
ködő szociális bizottság és a Carissimi rendezvé-
nye, valamint a Matica slovenská karácsonyi ren-
dezvénye a besztercebányai onkológiai osztály 
támogatására).
A Kulturális Minisztérium által támogatott kultu-
rális utalványoknak köszönhetően valamennyi vá-
rosi alapiskola és a helyi gimnázium számára 
színházi előadásokat kínáltunk szlovák, magyar 
és angol nyelven. Szoros kapcsolatot ápolunk a 
gimnáziummal, azzal a nem titkolt céllal, hogy 
kultúrabarátokká neveljük a jövő helyi értelmisé-
gét. A diákokhoz vittünk Íróiskolát (kreatív írás 
műhelyt) Mizser Attila vezetésével, slam poetry 
és filmkészítő műhelyt Laboda Róbert illetve Var-
ga Gábor vezetésével, a fiatalok találkozhattak 
Ondrejcsák Róbert államtitkárral, valmint meg-
hívtuk őket a VMK-ba a Szlovák Nemzeti 
Színház dokumentumszínházi előadására.
A VMK égisze alatt egész évben rendszeresen mű-
ködtek a Város által támogatott kiemelt csopor-
tok is: a Melódia Női Kar, a Pro Kultúra Férfikar, 
a Zsákszínház, a Rakonca Néptáncegyüttes, a Kis 
Rakonca Gyermek-néptáncegyüttes, a Jánošík 
Néptáncegyüttes és a Jánošík Gyermek-
néptáncegyüttes. A VMK-ban további csoportok 
is tevékenykedtek: a Mona Balett és a Dance 
Attack gyermek-tánccsoportok, valamint a Füle-
ki Kamarakórus. A Melódia két rendezvényt is 
szervezett a VMK-val közösen: júniusban a nem-
zetközi kórustalálkozót, decemberben pedig a ka-
rácsonyi hangversenyt. Megtartotta éves bemuta-
tóját a Rakonca is novemberben, s jelentős sike-
reket ért el egész évben, melyekről már korábban 
beszámoltunk. A Zsákszínház szintén új darabbal 
kedveskedett a nézőknek, mellyel több díjat is si-
került elnyernie. Második évben fejti ki tevé-
kenységét a fiatalokat, fiatal felnőtteket megcél-
zó FOLT Művészeti Műhely, melynek keretében 
az idén kreatív írás műhely, építészműhely, kép-
zőművészeti és kézműves műhely, történelmi 

fényképészműhely, valamint zenei, slam poetry 
és filmes műhely működött.
Az egyik újdonság, hogy a VMK csoportjainak 
száma kettővel bővült az idén. A MeseFigurák 
színjátszó csoport a VMK és a Csemadok égisze 
alatt kezdte meg működését. Tagjai (Bódi Andrea, 
Gyetvai Viktória) a bábszínházi eszközöket min-
dennapi használati tárgyakkal helyettesítve adják 
elő interaktív meséiket a legkisebbeknek. A másik 
csoport a Foncsik énekegyüttes, melynek tagjai 
még kisiskolások, és Varga Lia vezetésével i-
gyekeznek elsajátítani a népdaléneklést, melynek 
eredményeképpen hamarosan színpadra is lépnek.
Második éve működik az elsősorban helyi zene-
karokat, zenészeket felvonultató rendezvényso-
rozatunk KLUB 2017 címmel. Balog Zsolt és ba-
rátai, a Guru Brothers, az Infinity Music Band és 
a Florián Kvintett voltak a klub hazai vendégei. 
Az idén két különlegességgel is megleptük a 
klubkoncertek látogatóit: júniusban swing tánc-
estet szerveztünk a Fats Jazz Band pozsonyi ze-
nekarral és budapesti táncoktatókkal, az évad zá-
rásaként pedig sikerült egykori legendás füleki ze-
nészeket rávenni, hogy ismét elővegyék hangsze-
rüket és a Póker zenekarral bemutatkozzanak a 
nem kis számú közönségnek.
Programjaink sikerét azok propagálása is nagy-
ban befolyásolja, ezért ezen a téren is újítottunk: 
létrehoztuk a VMK honlapját, melyen nemcsak 
programjainkról tájékozódhatnak részleteseb-
ben, hanem a rendezvényeken készült fotókat is 
megtekinthetik a web-oldal galériájában. A hon-
lap másik nagy hozadéka, hogy felületén online 
jegyvásárlás is elérhető, így az egyes kulturális 
rendezvénykre szóló belépőjegyet a számítógép 
mellől is megvásárolhatják.
A VMK programjainak megvalósítását nagyban 
elősegítették siekres projektjeink. 2017-ben sike-
rült rekordot döntenünk nemcsak a sikeres pályáza-
tok számában (10 ilyen pályázatunk volt), hanem 
az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összegé-
ben is, mely meghaladta a 24 ezer eurót. Leg-
fontosabb támogatóink a Besztercebányai Megyei 
Önkormányzat, illetve a Szlovák Köztársaság 
Kormányhivatala Kisebbségi Kultúrák 2017 
Programja voltak. Köszönjük a támogatást a helyi 
vállalkozóknak is (Democolor, Helen Doron 
Nyelviskola, Greksa Zoltán, Európa Bár, RegioTel) 
valamint az OTP Banknak. Ugyancsak köszönjük 
valamennyi partnerünknek az együttműködést.
A 2018-as évben nagy változások elé nézünk: meg-
kezdődik a VMK épületének rekonstrukciója. Ez 
pluszfeladatokat is ró ránk, hiszen meg kell 
oldanunk az épületben működő csoportok elhe-
lyezését, s a VMK irodája is átmeneti helyszínre 
költözik. Mindezek ellenére a következő évben is 
megvalósulnak a művelődési központ programjai, 
melyekre szeretettel várunk mindenkit. Kö-
szönjük a bizalmat, az építő kritikát és a pozitív 
visszajelzéseket. A VMK kollektívájának nevében 
kívánok mindannyiuknak békés, meghitt ünnepet, 
a 2018-as évben pedig erőt, egészséget, bol-
dogságot, munkahelyi és magánéleti sikereket!

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője
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IT�Akadémia�a�Füleki�Gimnáziumban
A 2017/2018-as tanévben útjára indul az IT 
Akadémia elnevezésű országos projekt. Az 
Oktatási Minisztérium, valamint több szlo-
vákiai egyetem és informatikai közösség 
összefogásával létrejött kezdeményezés cél-
ja az alapiskolás, középiskolás és egyetemi 
diákok számára piacképes tudás biztosítá-
sa, a természettudományos kompetenciáik 
fejlesztése, a munkaerőpiac informatikai 
szakemberek iránti hiányának enyhítése, 
valamint a gimnáziumok és az informatikai 
cégek együttműködésének erősítése 
A Füleki Gimnáziumot a 74 pályázó közül 
választották ki, így immár azon 24 gimná-
zium közé tartozunk, melyek a legmaga-
sabb szinten kapcsolódnak be a projekt meg-
valósításába. A választás nem véletlen, ed-
digi tevékenységünk elismeréséül kerül-
hettünk a legjobbak közé. 
Tanulmányutak informatikai cégekhez, új 
oktatási módszerek, piacképes természet-
tudományos és informatikai ismeretek – 
mindezekről részletesen beszámolunk 
majd az elkövetkező három évben. Most vi-
szont a mögöttünk lévő időszak eseményeit 
szeretném megosztani Önökkel, melyek 
hozzájárultak ahhoz, hogy részesei lehe-
tünk ennek a projektnek.

A Füleki Gimnázium Talentum díjazottjai

A tanév utolsó tanítási napja mindig ünne-
pélyes keretek között zajlik a Füleki Gim-
náziumban. A bizonyítványosztást díjki-
osztó ünnepség előzi meg, ahol az iskola 
legkimagaslóbb teljesítményt nyújtó diák-
jai részesülnek elismerésben. A Talentum 
Díjat a füleki székhelyű e-Talentum non-
profit szervezet és a Füleki Gimnázium 
adományozza, a Pro Futuro Polgári Társu-

lás, megyei képviselők, a Szülői Szövetség 
és a gimnázium igazgatójának anyagi tá-
mogatásával a gimnázium azon tanulóinak, 
akik tanulmányi eredményeikkel és verse-
nyeken való sikeres részvételükkel példa-
képül szolgálnak diáktársaik számára. Az 
elmúlt tanévben az alábbiak szerint került 
kiosztásra a Talentum Díj: 
A természettudományi kategória díjazottja 
Lukács Péter, II. A osztályos tanuló volt, aki-
nek a programozás terén elért eredményei 
alapján ítéltük oda a díjat. A diákszínját-

szásban és az irodalmi versenyeken való 
szereplésért, valamint  a diákönkormány-
zatban végzett munkájáért a társadalomtu-
dományi kategória díjazottja Ádám Diana, 
IV. A osztályos tanuló lett. Brablec Michal, 
II. C osztályos tanuló a jó tanuló jó sportoló 
kategória díját vehette át az asztalitenisz-
csapatunk sikereiért. Hagyományainkhoz 
híven tortával jutalmaztuk a tanév legjobb 

tanulmányi eredményét elért osztályát, 
mely a 2016/2017-es tanévben az I.C 
osztály volt.

Természettudományi Triatlon

Novemberben Nagykapostól Dunaszerda-
helyig több helyszínről érkeztek gimnazis-
ta diákok, hogy összemérjék tudásukat, rá-
termettségüket. Triatlonra hívtuk őket, ami 
nem sportversenyt jelentett, hanem mate-
matikai, fizikai és informatikai tudáspró-
bát. Idén kilencedik alkalommal rendeztük 
meg a versenyt a Pro Futuro Polgári Társu-
lás, Fülek Város és a Bethlen Gábor Alap 
anyagi támogatásával. A verseny szervezé-
sében részt vett a Füleki Gimnázium min-
den matematika-, fizika- és informatikata-
nára. A kétnapos döntő során a háromfős 
csapatoknak fizikai mérési feladattal, 
fizikai szimuláció készítésével, szöveg-
szerkesztéssel, táblázatkezeléssel, progra-
mozási feladattal kellett megbirkózniuk. A 
verseny győztese a dunaszerdahelyi ma-
gángimnázium csapata lett. A Füleki Gim-
názium diákjai is felállhattak a dobogó 
második és harmadik fokára (2. helyezés: 
Both Tamás, Lukács Péter, Simon Zoltán, 
3. helyezés: Molnár Daniella, Szacsko Ad-
rián, Hanyus Olívia). A versenyszámok kö-
zötti időben a gimnázium diákjai tartottak 
foglalkozást, előadást a versenyzők számá-
ra. Both Tamás vezetésével az Arduino 
programozásával ismerkedtek meg a részt-
vevők, majd a díjkiosztó ünnepség előtt Lu-
kács Péter tartott előadást, melynek témája 
a kódolás, rejtjelezés volt.

Robotikaverseny

A nyolcéves tagozat diákjai minden lehető-
séget megragadnak, hogy a robotika terén 
megszerzett tudásukat versenyeken mérjék 

össze kortársaikkal. Legutóbb Hajdúszo-
boszlón versenyzett Gáspár András és Mol-
nár Nikolasz, akik szoros küzdelemben má-
sodik helyezést értek el. A versenyek mel-
lett már most gőzerővel készülődnek a kö-
vetkező év nagy robotikai megméretteté-
seire.

Algoritmánia

A számítógépes programírás mesterségé-
nek népszerűsítése fontos feladat nemcsak 
a gimnázium tanulói között, hanem az alap-

iskolás korosztálynál is. 2017 októberében 
a Programozás Európai Hetének esemény-
térképére Fülek is felkerült, hiszen a gim-
náziumban programozást népszerűsítő gya-
korlati foglalkozást szerveztünk az alapis-
kolák diákjai számára, Ipolyságtól Tornal-
jáig. A program anyagi hátterét a Smart 
Communities – Okos Közösségek című u-
niós projekt segítségével biztosítottuk. 

Smart Communities - Okos Közösségek

Határon átnyúló projekt kezdődött szep-
temberben, melyben a Füleki Gimnázium 
mellett az  e-Talentum nonprofit  szervezet, 
a kassai Műszaki Egyetem, a gödöllői 
Szent István Egyetem, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Kutatóközpontja, az Inter-
industria Tudásközpont Alapítvány, a Vi-
bercon Kft., a kassai ASTRA szervezet, a 
Közösség a Megújuló Vidékért Egyesület 
vesz részt. A 8-tagú konzorcium a fenntart-
ható vidéki fejlődés kutatásával, a gazdasá-
gilag leszakadó régiók fejlődésének előse-
gítésével foglalkozik. Emellett a természet-
tudományos és informatikai képzés nép-
szerűsítése is célja a projektnek az óvodától 
az egyetemig. Fontos része a programnak a 
jó gyakorlatok bemutatása, mely pozitív jö-
vőképet, érvényesülési lehetőségeket adhat 
a régió azon fiataljainak, akik lakóhelyü-
kön keresik megélhetésüket. 
A teljesség igénye nélkül bepillantást nyer-
hettek a Füleki Gimnáziumban folyó okta-
tó-nevelő munkába, mely eredményeként 
diákjaink sikeresen készülnek fel az előttük 
álló kihívásokra. Büszkék vagyunk diák-
jaink elért eredményeire, hiszen ezek az e-
redmények a Füleki Gimnáziumnak, a vá-
rosnak és a régiónak is hírnevet szereznek.  

Molnár László igazgató

IT�Akadémia�a�Füleki�Gimnáziumban

Algoritmánia – 2017 (Fotók: Bálint Lóránt)

do Strapková Nikoleta „Ilyen vagyok“ c. fotókiállítása
12. jan. Helyszín: Városi Múzeum – galéria; Szervező: Vármúzeum

06. jan. Újévi séta a füleki várban és a várhegy rejtelmes  
14:00 földalatti járataiban.
 A résztvevőket forralt bor várja.
 Helyszín: a füleki vár; Szervező: Füleki Vármúzeum

17. jan. ISMERJÜK MEG EGYMÁST! – A magyar kultúra napjai
15:00 Táncház gyerekeknek
 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: Füleki VMK 

18. jan. Valent Dušan természettudós előadása
8:30 Helyszín: Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum
 A rendezvényt a Szlovák Művészeti Alap támogatja 

18. jan. „Gyógynövényekkel az egészségünk megőrzéséért” – 
17:00  Gyuri bácsi, a bükki füvesember előadása
 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: VMK

19. jan. Schneider Gizella festménykiállításának megnyitója
16:30 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
 Szervező: Füleki Vármúzeum

19. jan. ISMERJÜK MEG EGYMÁST! – A magyar kultúra napjai
17:00 A Csemadok ünnepi műsora 
 a magyar kultúra napja alkalmából
 Helyszín: Városi Művelődési Központ
 Szervező: A Csemadok Füleki Alapszervezte
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2018 januárjában

Hagyományteremtő rendezvények és újdonságok a VMK-ban 2017-benHagyományteremtő rendezvények és újdonságok a VMK-ban 2017-ben
A Füleki Városi Művelődési Központ 2017-ben a 
már korábbra visszanyúló rendezvényein kívül 
folytatta azon nagyrendezvényeinek megvalósítá-
sát, melyek alapjait 2016-ban hagyományteremtő 
szándékkal rakta le. S ha a programok az idén már 
tovább nem is bővültek, ismét akadtak a VMK-
ban újdonságok, melyekről beszámolhatunk
2017-ben is Fülek Város Báljával nyitottuk az 
évet, majd a városi rendezvények sorát díjátadó-
val egybekötött ünnepi műsorral, a Városi Peda-
gógusnappal, áprilisban a város és a régió táncos 
tehetségeit bemutató programmal, A tánc világ-
napjával, júniusban pedig a Városi Gyermeknap-
pal folytattuk, melynek az idén is a városi park 
szolgált kifogástalan helyszínéül.
Regionális rendezvényeink közül az Ismerjük 
meg egymást! rendezvénysorozattal indult a ja-
nuár, melynek keretében a magyar kultúra napjá-
nak megünneplése a szlovákság felé is nyitó köl-
csönös megismerés jegyében zajlik – az idén ezt 
szolgálta a magyar és szlovák néptáncokat is 
bemutató táncszínházi előadás és a magyar-
szlovák gyermektáncház. A Palóc Húsvét a Füle-
ki Várban immár 12-edszer várta a közelebbi és 
távolabbi látogatókat hagyományokhoz kötődő 
családi programokkal, népművészeti műsorral, vi-
lágzenei koncerttel és kézműves vásárral. A jú-
liusi, háromnapos UDVart fesztivál is a második 
évfolyamába lépett, ahol művészeti műhelyek, be-
szélgetések, előadások, bemutatók, kiállítások, 
koncertek, esti mozi és sok más érdekesség várta 
a különleges kulturális csemegére vágyókat. A 
XXVII. Palóc Napok és Füleki Városnapok ismét 
sok látogatót vonzott városunkba, számtalan 
programot kínálva a három nap alatt. Helyi és kül-
földi fellépők, esti nagykoncertek, kiállítások, 
gyermekprogramok, színházi előadások, vásár és 
sok más egyéb szerepelt a kínálatban a város kü-
lönböző helyszínein. A másodszor megrendezett 
szeptemberi Füleki Veterántalálkozón a régi idők 
autóival és motorkerékpárjaival megtelt Szabad-
ság téren zenés-táncos programok is várták a né-
zőket. Harmadik alkalommal rendeztük meg a 
Közös nyelvünk – a zene című, karácsonyi vásár-
ral egybekötött zenés fesztiválunkat, melyen ha-
zai és külföldi, magyar, szlovák és roma zenei te-
hetségeket mutattunk be. A Nemzetközi Színházi 
Fesztivál keretében egész évben 23 előadást kí-
náltunk helyi és vendégcsoportoktól, amatőr és hi-
vatásos színházaktól különböző műfajokban, 
több nyelven, valamennyi korosztálynak.
Rendezvényeinken a helyi csoportokon, szólistá-
kon kívül egyebek mellett szerepelt az Ifjú Szivek 
Táncszínház Pozsonyból, a Komáromi Jókai 
Színház, a Kassai Thália Színház, a nyitrai Andrej 
Bagar Színház, Koós Réka musical-énekesnő, a 
Maduar, Radics Gigi, az Apostol, a Gypo Circus, 
a Jóvilágvan, a Smola a Hrušky, a Szabó Balázs 
Bandája, a Keep Swinging és a Savaria tánccso-
portok, valamint egy egzotikus csemege, az Oli-
nyolotl néptánccsoport Mexikóból.
A nagyrendezvényeken kívül szerveztünk 
kiállítást (Schnelczer Zoltán fotókiállítása: „Így 
volt” – Az egykori Fülek), komolyzenei koncertet 
(Herencsár Viktória cimbalomkoncertje), stand-

up comedy estet (Dumaszínház Hadházi László-
val), ellátogatott hozzánk Ondrejcsák Róbert vé-
delmi államtitkár (a Szülőföld PT társszervezésé-
ben), Simon Attila történész (a Koháry PT szer-
vezésében), valamint Csernus Imre pszichiáter. 
Irodalmi jellegű rendezvényeinket a LiteraTúra 
programunknak köszönhetően valósítottuk meg 
az év második felében. A program lényege, hogy 
az irodalmat a művészetek egyéb ágaival (film-
mel, képzőművészettel, zenével) párosítva sze-
rettesse meg az olvasást. Ennek jegyében járt ná-
lunk Németh Zoltán író, Kerekes Vica színmű-
vésznő, a KocsmaBeat formáció, Erdős Virág köl-
tő, Laboda Róbert slammer és a Pázsit zenekar. 
Második alkalommal sikerült bekapcsolódnunk 
abba a projektbe, mely a nyár folyamán két héten 
keresztül ingyenesen biztosítja angol nyelvtanfo-
lyam látogatását amerikai vagy angol lektorral, 
valamennyi korosztály számára.
A VMK 3 jótékonysági rendezvényhez járult hoz-
zá azzal, hogy színháztermét bérmentve biztosí-
totta a szervezőknek (Génya Ferenc koncertje a 
Pro Schola Nostra szervezésében Bodzási Tamás 
megsegítésére, Egészségesek az egészségkároso-
dottakért – a helyi képviselő-testület mellett mű-
ködő szociális bizottság és a Carissimi rendezvé-
nye, valamint a Matica slovenská karácsonyi ren-
dezvénye a besztercebányai onkológiai osztály 
támogatására).
A Kulturális Minisztérium által támogatott kultu-
rális utalványoknak köszönhetően valamennyi vá-
rosi alapiskola és a helyi gimnázium számára 
színházi előadásokat kínáltunk szlovák, magyar 
és angol nyelven. Szoros kapcsolatot ápolunk a 
gimnáziummal, azzal a nem titkolt céllal, hogy 
kultúrabarátokká neveljük a jövő helyi értelmisé-
gét. A diákokhoz vittünk Íróiskolát (kreatív írás 
műhelyt) Mizser Attila vezetésével, slam poetry 
és filmkészítő műhelyt Laboda Róbert illetve Var-
ga Gábor vezetésével, a fiatalok találkozhattak 
Ondrejcsák Róbert államtitkárral, valmint meg-
hívtuk őket a VMK-ba a Szlovák Nemzeti 
Színház dokumentumszínházi előadására.
A VMK égisze alatt egész évben rendszeresen mű-
ködtek a Város által támogatott kiemelt csopor-
tok is: a Melódia Női Kar, a Pro Kultúra Férfikar, 
a Zsákszínház, a Rakonca Néptáncegyüttes, a Kis 
Rakonca Gyermek-néptáncegyüttes, a Jánošík 
Néptáncegyüttes és a Jánošík Gyermek-
néptáncegyüttes. A VMK-ban további csoportok 
is tevékenykedtek: a Mona Balett és a Dance 
Attack gyermek-tánccsoportok, valamint a Füle-
ki Kamarakórus. A Melódia két rendezvényt is 
szervezett a VMK-val közösen: júniusban a nem-
zetközi kórustalálkozót, decemberben pedig a ka-
rácsonyi hangversenyt. Megtartotta éves bemuta-
tóját a Rakonca is novemberben, s jelentős sike-
reket ért el egész évben, melyekről már korábban 
beszámoltunk. A Zsákszínház szintén új darabbal 
kedveskedett a nézőknek, mellyel több díjat is si-
került elnyernie. Második évben fejti ki tevé-
kenységét a fiatalokat, fiatal felnőtteket megcél-
zó FOLT Művészeti Műhely, melynek keretében 
az idén kreatív írás műhely, építészműhely, kép-
zőművészeti és kézműves műhely, történelmi 

fényképészműhely, valamint zenei, slam poetry 
és filmes műhely működött.
Az egyik újdonság, hogy a VMK csoportjainak 
száma kettővel bővült az idén. A MeseFigurák 
színjátszó csoport a VMK és a Csemadok égisze 
alatt kezdte meg működését. Tagjai (Bódi Andrea, 
Gyetvai Viktória) a bábszínházi eszközöket min-
dennapi használati tárgyakkal helyettesítve adják 
elő interaktív meséiket a legkisebbeknek. A másik 
csoport a Foncsik énekegyüttes, melynek tagjai 
még kisiskolások, és Varga Lia vezetésével i-
gyekeznek elsajátítani a népdaléneklést, melynek 
eredményeképpen hamarosan színpadra is lépnek.
Második éve működik az elsősorban helyi zene-
karokat, zenészeket felvonultató rendezvényso-
rozatunk KLUB 2017 címmel. Balog Zsolt és ba-
rátai, a Guru Brothers, az Infinity Music Band és 
a Florián Kvintett voltak a klub hazai vendégei. 
Az idén két különlegességgel is megleptük a 
klubkoncertek látogatóit: júniusban swing tánc-
estet szerveztünk a Fats Jazz Band pozsonyi ze-
nekarral és budapesti táncoktatókkal, az évad zá-
rásaként pedig sikerült egykori legendás füleki ze-
nészeket rávenni, hogy ismét elővegyék hangsze-
rüket és a Póker zenekarral bemutatkozzanak a 
nem kis számú közönségnek.
Programjaink sikerét azok propagálása is nagy-
ban befolyásolja, ezért ezen a téren is újítottunk: 
létrehoztuk a VMK honlapját, melyen nemcsak 
programjainkról tájékozódhatnak részleteseb-
ben, hanem a rendezvényeken készült fotókat is 
megtekinthetik a web-oldal galériájában. A hon-
lap másik nagy hozadéka, hogy felületén online 
jegyvásárlás is elérhető, így az egyes kulturális 
rendezvénykre szóló belépőjegyet a számítógép 
mellől is megvásárolhatják.
A VMK programjainak megvalósítását nagyban 
elősegítették siekres projektjeink. 2017-ben sike-
rült rekordot döntenünk nemcsak a sikeres pályáza-
tok számában (10 ilyen pályázatunk volt), hanem 
az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összegé-
ben is, mely meghaladta a 24 ezer eurót. Leg-
fontosabb támogatóink a Besztercebányai Megyei 
Önkormányzat, illetve a Szlovák Köztársaság 
Kormányhivatala Kisebbségi Kultúrák 2017 
Programja voltak. Köszönjük a támogatást a helyi 
vállalkozóknak is (Democolor, Helen Doron 
Nyelviskola, Greksa Zoltán, Európa Bár, RegioTel) 
valamint az OTP Banknak. Ugyancsak köszönjük 
valamennyi partnerünknek az együttműködést.
A 2018-as évben nagy változások elé nézünk: meg-
kezdődik a VMK épületének rekonstrukciója. Ez 
pluszfeladatokat is ró ránk, hiszen meg kell 
oldanunk az épületben működő csoportok elhe-
lyezését, s a VMK irodája is átmeneti helyszínre 
költözik. Mindezek ellenére a következő évben is 
megvalósulnak a művelődési központ programjai, 
melyekre szeretettel várunk mindenkit. Kö-
szönjük a bizalmat, az építő kritikát és a pozitív 
visszajelzéseket. A VMK kollektívájának nevében 
kívánok mindannyiuknak békés, meghitt ünnepet, 
a 2018-as évben pedig erőt, egészséget, bol-
dogságot, munkahelyi és magánéleti sikereket!

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője
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Milí čitatelia a návštevníci! Aj tentokrát vám v 
decembrovom čísle Fiľakovských zvestí 
prinášame prehľad činnosti Hradného múzea vo 
Fiľakove a jeho oddelení za rok 2017. V marci 
sme pri príležitosti 10. výročia svojho založenia 
otvorili turistickú sezónu s rozšírenou a zmoder-
nizovanou stálou expozíciou s názvom 
„Stáročia fiľakovského hradu“ a dočasnou vý-
stavou „Od chmeľu k pivu“, zapožičanou od Tri-

bečského múzea v Topoľčanoch. Počas  tradič-
ného podujatia Noc múzeí a galérií si záujem-
covia na hrade v rámci interaktívnej výstavy „Ex-
pedícia Stredovek“ vyskúšali život v stre-
doveku, a večer si zatancovali na latinské rytmy 
skupiny Latin Combo Cubano z Budapešti. Za-
čiatok júna patril tradične tým najmenším, kedy 
sa deti z miestnych škôl a škôlok mohli tešiť z 
rôznych dobových športov a hier, zorganizo-
vaných na hradnom nádvorí. Vďaka finančnej 
podpore Banskobystrického samosprávneho kra-
ja a Úradu vlády Slovenskej republiky – prog-
ram Kultúra národnostných menšín 2017, sa 3. 
júnový víkend uskutočnili XVIII. Fiľakovské 
hradné hry, ktoré na hrad každoročne lákajú deti 
i dospelých. Na nádvorí ožila história stredove-
ku a raného novoveku, záujemcovia si mohli 
pozrieť bábkové predstavenie, rytiersky turnaj, 
prezentáciu pastierskych a loveckých psov, vy-
skúšať prekážkovú dráhu či historické hračky. 
Na druhý deň hradných slávností sa OZ Koháry 
postaralo o udelenie titulu „Lukostrelec Novo-
hradu“ a hodnosti „Obranca fiľakovského hra-
du“ v rámci XI. Medzinárodnej historickej luko-
streleckej súťaže. Letné prázdniny spestril ta-
nečný a divadelný workshop a výstava „Krojo-

vané bábiky“ v spolupráci s OZ Slnienko. Sezó-
nu na hrade uzatvárala expozícia „Spomienky 
na Zambiu“, sprostredkujúca návštevníkom spo-
mienky a zážitky veterinára Milana Jeřábka, pô-
sobiaceho niekoľko rokov Afrike. Hradný areál 
bol dejiskom mnohých kultúrnych podujatí, kon-
certov a letných táborov, ale aj archeologických 
výskumov a rozsiahlej obnovy, ktoré zabezpe-
čilo mesto Fiľakovo vďaka dotácie Ministerstva 

kultúry SR. Napriek stavebným prácam a sťaže-
nému prístupu na jednotlivé úseky zrúcaniny evi-
dujeme rekordný počet návštevníkov za uply-
nulé roky – vyše 28000 v roku 2017.
Mestské vlastivedné múzeum poskytlo v roku 
2017 priestor niekoľkým zaujímavým výstavám 
a podujatiam. Vo februári sa v galérii predstavila 
miestna autorka Adela Vašová, a v rámci Noci 
múzeí a galérií sme pre milovníkov neživej prí-
rody a drahých kameňov v spolupráci s Výcho-
doslovenským múzeom v Košiciach pripravili 
výstavu „Minerály pod lupou“, po ktorej nasle-
dovalo premietanie archívnych pohľadníc a fo-
tografií s pohľadom do minulého storočia Fiľa-
kova. Návštevníci mali možnosť pozrieť si aj je-
den zo štyroch pôvodných historických ciferní-
kov fiľakovských kostolných hodín, ktorý inšti-
túcii darovala Rímskokatolícka cirkev – farnosť 
Fiľakovo. Do osláv Palóckych dní a Dní mesta 
Fiľakovo sme sa zapojili tematickou výstavou 
„Prelamovaný palócky nábytok v slovenskej čas-
ti územia Palócov“. Jej súčasťou bola aj unikát-
na drevená lavica s prelamovanou výzdobou zo 
Závady, zakúpená vďaka finančnej podpore Fon-
du na podporu umenia (FPU). Výstavu vystrie-
dal súbor diel fiľakovského rodáka Lászlóa Se-

resa, kde si na svoje prišli hlavne milovníci ab-
straktného umenia. Poslednou tohtoročnou pre-
zentujúcou umelkyňou je mladá fotografka 
Nikoleta Strapková, jej autorská výstava je 
sprístupnená do 12. januára 2018.
V rámci odbornej múzejníckej činnosti zrealizo-
vala inštitúcia niekoľko záchranných archeolo-
gických výskumov v okolí Fiľakova, ktorých vý-
sledky sú dostupné na webovej stránke múzea. 
Pomocou projektu podporeného FPU s názvom 
„Zabezpečenie ochrany historických papiero-
vých dokumentov, fotografií, pohľadníc a arc-
hívnych filmov“ sa nám podarilo odborne 
uskladniť aj množstvo zbierkových predmetov, 
ktoré sa tak v bezpečí zachovajú pre budúce ge-
nerácie. V mestskej knižnici sme ukončili po-
dobne rušný rok plný prezentácií kníh a predná-
šok s rôznorodou tematikou. V rámci série po-
dujatí pre deti a mládež s názvom „Do knižnice 
nielen pre vedomosti!“ – s podporou FPU – nás 
v knižnici navštívil politológ RNDr. Tibor Mad-
leňák, PhD., spisovateľky Marta Hlušíková, Ve-
ronika Homolová, Gabriela Futová a Krisztina 
Tóth, znalec regionálnej histórie RNDr. Jozef 
Puntigán, historik PhDr. Pavel Dvořák, etnológ 
Mgr. Attila Agócs, PhD., futbalista Patrik Le 
Giang, a v neposlednom rade odborníci Domu 
tradícií v Budapešti, ktorí si s mládežou priblíži-
li typické vianočné zvyklosti. Veríme, že naše 
múzeá a knižnica boli celý rok miestom pre prí-
jemne strávený voľný čas, kde sa radi vrátite! 6. 
januára o 14:00 Vás preto srdečne  pozývame na 
novoročný výstup na fiľakovský hrad a návšte-
vu jeho tajomného podzemia! Na záver mi do-
voľte zapriať Vám v mene kolektívu Hradného 
múzea vo Fiľakove veselé a pokojne prežité 
vianočné sviatky a úspešný nový rok!

Mgr. Viktória Tittonová, PhD., riaditeľka HMF

Rok 2017 v Hradnom múzeu vo FiľakoveRok 2017 v Hradnom múzeu vo Fiľakove

II. svetová vojna vo FiľakoveII. svetová vojna vo Fiľakove
VÝZVA!

Hradné múzeum vo Fiľakove vyzýva obča-
nov na spoluprácu. Pokiaľ vlastníte fotogra-
fiu, dokument, výstrižok z novín, alebo máte 
užitočnú informáciu o miestnom dianí z ob-
dobia medzi rokmi 1938–1945, prosíme Vás 
o ich sprístupnenie múzeu. Získané informá-
cie inštitúcia využije pri príprave novej spo-
mienkovej výstavy v roku 2018 s tematikou 2. 
svetovej vojny.

Do Fiľakova priniesla titul majsterky sveta. 
Fitneska Blanka Vaššová zožala na novembro-
vých Majstrovstvách sveta WFF Nabba na Cyp-
re obrovský úspech a získala aj profi kartu. 
Na majstrovstvách svetla štartovala Blanka Vaš-
šová 4. novembra v kategórii performance, v 
ktorej mala tri konkurentky. „Pred súťažou som 
prežila ťažkých 12 hodín, ktoré boli doslova bo-
jom o život. Nemohla som sa napiť ani posilniť 
svalstvo sacharidmi, čo spôsobilo, že brušné 
svalstvo, ramená a stehná nemali dostatočný 
svalový tonus a ostali ploché. Dosť ma to zner-
vóznilo, a preto som ani nedúfala, že sa mi 
podarí uspieť,“ povedala 38-ročná fitneska a tré-
nerka. Víťazstvo bolo podľa jej slov pre ňu veľ-
kým šokom, rovnako ako zisk profi karty. 
„Nemohla som uveriť, že sa to po toľkom trá-
pení podarilo. Po vyhlásení výsledkov som za-
čala plakať,“ opísala svoje pocity Vaššová. Ako 
prvej dobrú správu oznámila svojej mame, 
ktorá ju podľa jej slov vo všetkom podporuje. 
„Týmto úspechom som dokázala sebe, svojim 
deťom i zverenkám, že si stačí pevne ísť za 
svojím cieľom a výsledky sa dostavia.“ 
Na Cyprus ju sprevádzali predseda slovenskej 

časti federácie WFF Pavol Kyseľ a jej tréner Ist-
ván Jenei z Maďarska, ktorý Vaššovú na maj-
strovstvá pripravoval. Zisku prestížneho titulu 
predchádzali tvrdý tréning a náročná príprava 
pod Jeneiho velením. „Mala som špeciálnu prí-
pravu. Najprv som musela nabrať objem a 
prísnou diétou potom znížiť hmotnosť o 15 kilo-
gramov a zároveň svalovú hmotu udržať a vyry-
sovať. Tréner ma však podržal a spoločne sme 
to zvládli. Patrí mu za to veľká vďaka spoločne 
s Daimon Fitnessom, kde som mohla trénovať,“ 
povedala majsterka sveta.
Fiľakovčanka svoje kvality ukázala už aj v mi-
nulosti. Napriek tomu, že trénuje iba tri roky, po-
chváliť sa už môže titulmi vicemajsterky sveta, 
majsterky Slovenska a 3. miestom zo svetové-
ho pódia federácie IBFA. „Do sveta fitnesu ma 
priviedol tréner Arpád Mester a do tohto športu 
som sa okamžite zaľúbila. Chvalabohu, mám 
dobrú genetiku. Preto som si za taký krátky čas 
a bez akýchkoľvek chemických výživových 
doplnkov dokázala vyformovať telo. Človek pri 
fitnese spozná svoje fyzické aj duševné limity, 
výdrž a húževnatosť. Sebe aj iným dokáže, že 
ľudské telo a myseľ sú zázračné,“ uzavrela s 

tým, že po úspešnej sezóne sa cez prestávku plá-
nuje venovať príprave, motivovaniu mladých 
športovcov a organizovaniu súťaží.

Klaudia Kovácsová

Fiľakovčanka Blanka Vaššová je majsterkou sveta

Foto: Archív B. Vaššovej

Šport

Világbajnoki címmel tért haza Fülekre. Vašš 
Blanka fitness versenyző hatalmas sikert ért el a 
Cipruson megszervezett novemberi WFF NAB-
BA világbajnokságon, és megszerezte a profi 
kártyát is.
A világbajnokságon Vašš Blanka november 4-
én a performance kategóriában indult, melyben 
három ellenfele volt. „A verseny előtt nehéz 12 
órát éltem meg, melyekben szó szerint az élete-
mért küzdöttem. Nem ihattam, szacharidokkal 
sem erősíthettem az izomzatomat, ami azt okoz-
ta, hogy a hasizmaim, karjaim és combjaim 
nem rendelkeztek megfelelő izomtónussal, és la-
posak maradtak. Ez eléggé idegesítő volt, ezért 
nem is reméltem, hogy sikerrel járhatok“ – me-
sélte a 38 éves fitness versenyző és edző. A győ-
zelem a szavai szerint egyenesen sokkolta őt, 
ahogy a profi kártya megszerzése is. „Nem tud-
tam elhinni, hogy annyi kínlódás után mégis 
sikerült. Az eredményhirdetés után elsírtam ma-
gam“ – osztja meg velünk az érzéseit Vašš 
Blanka. Elsőként az édesanyjával közölte a jó 
hírt, aki a szavai szerint mindenben támogatja 
őt. „Ezzel a sikerrel bebizonyítottam magam-
nak, a gyermekeimnek és növendékeimnek, 

hogy elég csak határozottan menni a céljaink 
után, és az eredmény nem marad el.“
Ciprusra a WFF szövetség szlovák részlegének 
elnöke, Kyseľ Pavol és az edzője, a magyaror-
szági Jenei István kísérte el, aki a világbajnok-
ságra is felkészítette. A tekintélyparancsoló cím 
megszerzését kemény edzések és igényes fel-
készülés előzte meg Jenei irányítása alatt. „Spe-
ciális felkészítésen estem át. Először fel kellett 
szednem, majd szigorú diétával csökkenteni kel-
lett a súlyomat 15 kilogrammal, és ugyanakkor 
tartani és formázni a kialakított izomtömeget. 
Az edzőm azonban végig mellettem állt, és e-
gyütt sikerült legyőznünk az akadályokat. Nagy 
köszönet jár neki ezért, ahogy a Daimon Fit-
ness-nek is, ahol edzhettem“ – fűzte hozzá a vi-
lágbajnoknő.
A füleki bajnok már a múltban is bizonyította a 
tehetségét. Annak ellenére, hogy csak három 
éve edz, dicsekedhet már világbajnoki második 
helyezéssel, szlovák bajnoki címmel és az IBFA 
világversenyen elért dobogós 3. hellyel is. „A 
fitness világába Mester Árpád edző vezetett be, 
és én máris beleszerettem ebbe a sportba. Hála 
istennek jó genetikával rendelkezem. Ezért 

sikerült ilyen rövid idő alatt és mindenféle 
kémiai táplálék-kiegészítő nélkül kiformálni a 
testemet. Az ember a fitnessnél megismeri a 
saját fizikai és pszichikai határait, kitartását és 
szívósságát. Bebizonyítja önmagának és má-
soknak is, hogy milyen csodás az emberi test és 
értelem“ – zárta szavait azzal, hogy a sikeres sze-
zont követő szünetben a fiatal sportolók felké-
szítésének és motiválásának, valamint verse-
nyek szervezésének szeretné szentelni az idejét.

Klaudia Kovácsová

A füleki Vašš Blanka világbajnok lettSport

Kultúra

Kedves Olvasók és Látogatók! Ez alkalommal 
is ajánljuk figyelmükbe a Füleki Vármúzeum 
2017-es tevékenységeit ismertető összefoglalót 
a Füleki Hírlap decemberi számában. A már-
ciusban induló turistaszezont, az intézmény 
megalakulásának 10. évfordulója alkalmából 
bővített és korszerűsített állandó kiállítással 
nyitottuk meg, a Nagytapolcsányi Múzeumtól 
kölcsönzött, „A komlótól a sörig“ című idősza-

ki tárlat társaságában. A látogatók által kedvelt 
Múzeumok és Galériák Éjszakája folyamán az 
érdeklődők a ,,Középkor Expedíció“ interaktív 
kiállítás keretén belül megismerhették a közép-
kori élet mindennapjait, este pedig a budapesti 
Latin Combo Cubano zenekar ritmusaira tánc-
olhattak. Június elején ismét a legkisebbek fog-
lalták el a várudvart, ahol korabeli ügyességi 
versenyek és játékok szórakoztatták a helyi is-
kolásokat és óvodásokat. A Besztercebányai 
Megyei Önkormányzati Hivatal és a Szlovák 
Köztársaság Kormányhivatala – Kisebbségi kul-
túrák 2017-es programjának pénzügyi támoga-
tásával kerültek megrendezésre június harma-
dik hétvégéjén a XVIII. Füleki Történelmi Vár-
játékok. A minden évben egyre több gyermeket 
és felnőttet vonzó rendezvény alatt a vár terüle-
tén felelevenedett a középkor és koraújkor tör-
ténelme, az érdeklődőket pedig bábjáték, lovagi 
torna, pásztor- és vadászkutya bemutató, aka-
dálypálya és történelmi játékok is várták. Az ese-
mény második napján, a XI. Nemzetközi Törté-
nelmi Íjászverseny folyamán, a Koháry PT gon-

doskodott a „Nógrád Íjásza“ cím és a „Füleki 
Vár Védője“ rang nevezettjeinek díjazásáról. A 
nyári szünet érdekes színfoltja volt a színielő-
adással záruló táncszínházi workshop és a Sl-
nienko PT együttműködésével létrejött „Babák 
Viseletben“ c. kiállítás. A turistaidényt a várban 
az „Emlékeim Zambiáról” c. tárlat zárta, amely 
Jeřábek Milan állatorvos közel tízéves ott-
tartózkodásának emlékeit és élményeit közvetí-
tette a látogatóknak. A várudvar számos kultu-
rális rendezvény, koncert és nyári tábor, ugyan-
akkor régészeti feltárás és felújítás színtere is 
volt, melyek Fülek Város jóvoltából, a Szlovák 
Köztársaság Kulturális Minisztériumának tá-
mogatásával valósultak meg. Az építkezési 
munkálatok és a várrom körülményesebb meg-
közelítése ellenére rekordlátogatottságot tar-
tunk nyilván az elmúlt évekhez mérten – ami 
több mint 28000 látogatót tesz ki. 
A Városi Honismereti Múzeum is számos érde-
kes kiállításnak és rendezvénynek adott helyet 
az év folyamán. Míg februárban Vaš Adél helyi 
festőművész mutatkozott be alkotásaival, a Mú-
zeumok és Galériák Éjszakája keretén belül az 
élettelen természet és a drágakövek kedvelői 
gyönyörködhettek az „Ásványok nagyító alatt” 
c. tárlat kincseiben. A Kassai Kelet-szlovákiai 
múzeum együttműködésével létrejött kiállítást 
a városunk múlt évszázadának időszakaira fó-
kuszáló archív képeslapok és fényképek vetíté-
se követte. A látogatók megtekinthették a füleki 
templom toronyórájának egyik számlapját is, 
amelyet a római katolikus egyház füleki plébá-
niája adományozott az intézménynek. A Palóc 
Napok és Füleki Városnapok rendezvénysoro-
zatába az „Áttört bútor a Palócföld szlovákiai ré-
szén“ c. tematikus kiállítással kapcsolódtunk 
be. Itt került bemutatásra az az Érújfaluból szár-
mazó áttört faragással díszített egyedi lóca, 
melynek megvásárlása a Szlovák Művészeti 
Alap pénzügyi hozzájárulásával valósult meg. A 
faragott bútorokat Seres László füleki szárma-
zású művész festményei váltották fel, elsősor-
ban az absztrakt művészet rajongóinak kedvez-
ve. Az idény utolsó bemutatkozó alkotója Strap-
ková Nikoleta fiatal fotográfus, akinek egyéni 
kiállítása 2018. január 12-ig tekinthető meg.
A Vármúzeum szakmai múzeumi tevékenysé-
gén belül jó néhány mentő ásatást folytatott Fü-

leken és környékén, melyek eredményei a mú-
zeum honlapján olvashatóak. A történelmi ira-
tok, fényképek, képeslapok és archív felvételek 
megóvására irányuló, a Szlovák Művészeti 
Alap támogatásával megvalósult pályázatnak 
köszönhetően számos gyűjteményi tárgyat is si-
került szakszerűen elraktározni, biztosítva ez-
zel fennmaradásukat a következő generációk 
számára. A városi könyvtárban hasonlóan ese-
ménydús, könyvbemutatókkal és érdekes elő-
adásokkal gazdagított évet zártunk. A Szlovák 
Művészeti Alap által támogatott, „A könyvtár-
ba, nemcsak a tudásért!“ című gyermek és ifjú-
sági rendezvénysorozat keretén belül vendé-
geink voltak dr. Madleňák Tibor politológus, 
Hlušíková Marta, Homolová Veronika, Futová 
Gabriela és Tóth Krisztina írónők, a helytörté-
nettel foglalkozó dr. Puntigán József, dr. Dvo-
řák Pavel történész, dr. Agócs Attila néprajzku-
tató, Patrik Le Giang labdarúgó, és nem utolsó 
sorban a budapesti Hagyományok Háza mun-
katársai, akik adventi népszokásokat mutattak 
be a diákoknak. Bízunk benne, hogy múzeuma-
ink és könyvtárunk is a szabadidős programok 
izgalmas helyszínei voltak az egész év fo-
lyamán, ahová szívesen térnek vissza. Ebben a 
hitben várjuk Önöket szeretettel 2018. január 6-
án, 14:00 órakor egy újévi sétára a füleki várban 
és a várhegy rejtelmes földalatti járataiban! Vé-
gül engedjék meg, hogy a Füleki Vármúzeum 
munkatársai nevében kellemes és békés kará-
csonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet 
kívánjak minden kedves Olvasónak és Várba-
rátnak!

Dr. Titton Viktória, 
a Füleki Vármúzeum igazgatónője

A Füleki Vármúzeum 2017-es éveA Füleki Vármúzeum 2017-es éve

A II. világháború FülekenA II. világháború Füleken
FELHÍVÁS!

A Füleki Vármúzeum felhívja a lakosok fi-
gyelmét, hogy amennyiben tulajdonukban 
van bármilyen, az 1938–1945-ös időszakkal 
kapcsolatos fotográfia, okmány, újságcikk, 
vagy más jellegű információ, legyenek 
szívesek ezekről tájékoztatni a múzeumot. Az 
összegyűjtött adatokat a 2018-ban nyíló 2. 
világháborús emlékkiállításához használná 
fel az intézmény. Mindenféle információt 
szívesen fogadunk!

Interaktívna prednáška k výstave Expedícia stredovek na Noci múzeí vo Fiľakove (Foto: Matej Fehér)

XVIII. Füleki Várjátékok (Fotó: Tóth Gergely)
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