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Polgármesteri számadás 2017
Első rész
Mára elfogadott hagyománnyá vált, hogy a
város polgármestere a lezáruló év végén és a
következő év elején beszámol az esztendő eredményeiről. Folytatva tehát a sort megpróbálom tömören áttekinteni a városi lap hasábjain a 2014–2018-as választási ciklus harmadik évében a képviselő-testülettel, a városi hivatallal, a szakbizottságaink tagjaival és intézményeinkkel elvégzett munka hozományát.
Az év elején folytattuk a Városháza földszinti, rossz állapotú – az ott dolgozók és az ügyfelek egészségére is ártalmas állapotban lévő
– irodáinak felújítását. Az év folyamán sikerült további majd 10.000 eurós támogatást elnyerni a a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumától az épület emeleti szociális helyiségeinek rendbe hozatalára. Utóbbi munka
elvégzését az előttünk álló téli hónapokra terveztük be. A művészeti alapiskola egykori
épületének további hasznosítása céljával megterveztettük az idősek napközi otthonának kialakítását a valamikori főépület bal oldali szárnyában. A falak talajvíz elleni szigetelése a következő hetekben lezajlik majd, hogy az
egyelőre üresen álló épületszárny állaga ne romoljon tovább az átalakításig. A tervdokumentáció elkészítését és a szigetelés elvégzését az állam a Losonci járás akciótervén keresztül 10.000 euróval támogatta meg ún. regionális hozzájárulás formájában. Terveink
szerint a komplex átalakítás 2018-ban megindulhat. Az egykori művészeti alapiskola
udvarának a koncertterem mögötti részén a
Városi Piac építése a közbeszerzés nyertes kivitelezőjének visszalépése és az eljárás leállítása miatt nem kezdődött meg 2017-ben. A városi 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, vízvezetéke januárban szétfagyott, a kanalizációja gyakran eldugult és színháztermét decembertől 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 Környezetvédelmi Alap 95.000 eurós támogatásával, és rá
építve szeretnénk az épületre fordítani a járási
cselekvési terv által az ablakcserére előirányzott további 150.000 eurót is. A teljes körű felújítás fő szakaszát februárban tervezzük megkezdeni. 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 előreláthatólag egy évig fognak tartani.
A Füleki Közhasznú Szolgáltatások (VPS)
gépparkját 2017-ben egy használt járművel
(egy Volvo típusú konténerszállító teherautóval, mely a működőképesség határát súroló
Škoda „Trambust“ váltotta), valamint a városi komposztáló telep Európai Uniós támogatásból 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 silógödrök helyén kiépültek a zöldhulladék gyűjtésére és feldolgozására alkalmas felületek,
valamint beszerzésre kerültek a fentebb említett – városi szintű nagybani komposztáláshoz szükséges – berendezések. A Környezetvédelmi Minisztérium a projekt megvalósításához mintegy 260 ezer eurós európai uniós támogatással járult hozzá. Fülek kevésbé látványos, de annál hasznosabb befektetései közé tartozik az építkezési hulladék elhelyezé-

sére az év folyamán a város fölötti kőbányában 75.000 eurónyi saját forrásból megepített
lerakó. A beruházás építészeti részei novemberben lezárultak, már csak a használatbavételi engedély megszerzése és a működési szabályzat elfogadtatása van hátra. A többéves
terveztetést és az érintett hivatalokkal való
egyeztetéseket követően ezeket az akadályokat leküzdve reményeink szerint a lerakó tavasztól mintegy 10-15 évig szolgálhatja majd
a lakosságot, megoldva nem kis bontásitörmelék-lerakási gondjainkat.
A városi kezelésben lévő utak és járdák karbantartását és felújítását a négyéves ciklusra
jóváhagyott ütemtervhez tartva magunkat
folytattuk. Új aszfaltszőnyeget kapott a Rózsa, a Vajanský, a Gömöri valamint a Szőlőhegyi út. Ezzel sikerült az előző évi útjavításnál több mint 3000 négyzetméterrel túlszárnyalni a rendbe hozott útfelület nagyságát,
hiszen összesen mintegy 8500 négyzetméternyi új aszfalttakarót kaptak az érintett utcák.
A felmart régi aszfaltot a Téglagyári utca Béna felé vezető részén a tavaly javítatlanul maradt szakasz kijavítására használtuk fel. Saját
forrásból folytattuk a vár alatti sáros utcák
szegélykövezését és új kavicsolását. 2017ben a Šverma utcát sikerült ilyen módon részlegesen rendbe hozni. A romaügyi kormánybiztos hivatalától a munka folytatása érdekében a Botto utcai lakótelep sáros közterületein
átvezető szegélykövezett kavicsútra igényeltünk támogatást. A napokban érkezett a hír,
hogy a kérvényünk pozitív elbírálást kapott,
így az említett szakasz jövőre kiépítésre
kerülhet. (Folytatás a következő lapszámban.)
Dr. Agócs Attila, polgármester
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A Papréten megépült a legnagyobb városi parkoló
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

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

Fotó: Kovácsová Klaudia

Város ez év őszén fogott hozzá, és december 14én került sor az átadására. A beruházás 75 ezer
euróval terhelte meg a városkasszát.
A parkolás az utóbbi években már Füleken is komoly 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 kezdődtek meg, december közepén pedig már sikerült is azt a város vezetésének átadni. Az újonnan

rendelkeznek.
Az építésnél nem feledkeztek meg a parkoló
olajleválasztójáról sem. „Megfelel az összes
európai normának“ – támasztotta alá Vanko
Iván, az építésügyi, környezetvédelmi és stratégiai-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 Város a Közösségi Központ költöztetését tervezi.
Támogatási kérelmet fog benyújtani
A Füleki Városi Képviselő-testület a helyi Közösségi Központ problematikájával is foglalkozott a novemberi ülésén. A városvezetés orvosolni szeretné a központ székhelyéül szolgáló
nem megfelelő helyiségek sokéves problémáját. A képviselők végezetül jóváhagyták a Közösségi Központ új helyiségekbe történő átköltöztetésének tervét. Erre a célra az önkormányzat megvásárolja a Jilemnický utcában található félbemaradt épületet, és támogatási kérelmet
nyújt be a befejezésére és rekonstrukciójára,
illetve egy új épület felépítésére annak helyén.
Az SZK Belügyminisztériuma (SZK BM) felhívásának 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 kérelemmel fordult szeptemberben a Városhoz, hogy pályázzon az SZK BM által a közösségi központok rekonstrukciójára és építésére meghirdetett
felhívásra. Az új KK létrehozására szerintük a
városban négy ingatlan jöhet szóba – a Jilemnický és Fő utcák sarkán álló befejezetlen épület, a Városháza utcában található családi ház,
az egykori szabadidőközpont Malom utcai épülete és az ún. Gubányi ház a Csehszlovák Hadsereg útján.

A közösséghez közeli épület
A képviselők a hosszantartó vitát követően végezetül jóváhagyták a KK átköltöztetésének tervét 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 említett épület a Jilemnický utca és a Losonci út
kereszteződésében (Fotó: Kovácsová Klaudia)

az ingatlanvásárlás nem szerepel a pályázati
felhívás elszámolható kiadásai között. A megvásárlását tehát magunknak kell fizetni. A rekonstrukciót vagy az új épület esetleges felépítését az azt követő berendezésével és felszereltségével már téríthetjük a támogatásból, ha
sikeresen pályázunk. Ezért volt előnyösebb számunkra olcsóbb épületet választani, amelybe
többet kell invesztálni, mint fordítva“ – magyarázta Agócs Attila polgármester, hozzátéve,

Lengyel város mutatott
érdeklődést a Fülekkel
való együttműködés iránt
Fülek Város Önkormányzata lehetőséget kapott arra, hogy az Ustrzyki Dolne nevű lengyel város testvérvárosává váljon. Fülekkel
főként a kultúra és az idegenforgalom terén,
valamint a gazdasági fejlődés érdekében szeretnének együttműködni, ill. kapcsolatot teremteni egyes pályázatok által. A novemberi
képviselő-testületi ülésen egyhangúan a
lengyel várossal való tárgyalások megkezdése 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 bekapcsolódni, igaz, a magyarországi partnerekkel jó
kapcsolatokat ápolunk, de a visegrádi
négyek további országaiban való partnerkeresésnél akadályokba ütköztünk. Ebben
látom a legnagyobb lehetőséget a várossal
való esetleges együttműködés terén“ –
mondta a képviselő-testületi ülésen Agócs Attila polgármester.
Az Ustrzyki Dolne nevű város Fülektől 350
kilométerre, az ukrán határ közelében fekszik. Több mint 9000 lakossal rendelkezik.
Testvérvárosai közé tartozik a szlovákiai
Girált (Giraltovce) és a magyarországi Zamárdi is.
Kovácsová Klaudia (Ford.: dk)

hogy úgy tervezik, a felhívás valamelyik következő körébe kapcsolódnak be a jövő év folyamán.
A megfelelő épületet azonban már most ki kellett 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 megszűnhetnek“ – tette hozzá.
A képviselő-testület ülésén szót kért Sajko Ferenc és Svetová Veronika is. „Szeretném megjegyezni, hogy itt nem csak a romák részére épül
majd valami. Mi a szolgáltatásainkat minden
szociálisan rászorulónak nyújtjuk, akinek szüksége van ránk. Szorosan együttműködünk a Mocsáry Alapiskolával is, ahonnan a legtöbb gyermekkorú 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 figyelembevételével születik döntés. A leendő füleki
központ valószínűleg a közepes vagy a maximális igényeknek megfelelő központok kategóriájába fog tartozni. A legmagasabb kategóriában a Város a rekonstrukciójára maximum
257 ezer eurót, az új felépítésére, a jelenlegi épület lebontása esetén, pedig maximum 350 ezer
eurót kérhet.
Kovácsová Klaudia

Önkormányzat

FÜLEKI HÍRLAP

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

alapján ilyen a kóbor kutyák mozgásterének jelentése. „Míg a rendőrjárőrök a terepre
érkeznek, a kutya már rég más helyen tartózkodik. Ugyanez érvényes a helytelen parkolásra,
az éjszakai csendháborításra, valamint a petárdázásra is. Az ilyen eseteket mindjárt abban a
pillanatban kell megoldani, ezért azt tanácsoljuk, egyenesen a városi rendőrséghez forduljanak“ – 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 mosolyogva.

Kovácsová Klaudia, a Város szóvivője
(Ford.: dszl)
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Naponta érkeznek új bejelentések
A City monitor alkalmazást 2015 óta használják a fülekiek. A naponta beérkező észrevételeket a Városi Közhasznú Szolgáltatások, valamint a városi rendőrség segítségével oldja meg
az önkormányzat.
A polgármester-helyettes, Kerekes László szavai 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 kevesebb az ilyen jellegű észrevétel, azonban még
mindig előfordul olyan probléma bejelentése,
melynek megoldása nem a mi hatáskörünkbe
tartozik“ – magyarázta a polgármesterhelyettes. Az úgymond „téves“ észrevételek
egy része olyan ingatlanokat érint, melyek nem
az önkormányzat tulajdonában állnak. „Ilyen
például a vasútállomás épülete, valamint a Vasúti utcában található Kistemető. Ezek az
ingatlanok nem tartoznak a város tulajdonába,
ezért az ezzel kapcsolatos problémákat nem tudjuk megoldani“ – magyarázta.
A City monitor alkalmazásba beérkező bejelentések másik ilyen csoportja az azonnali megoldást igénylő gondok. A polgármester szavai
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Szilveszterig érvényesek az éves parkolókártyák
2018 elején új parkolókártyák lépnek érvénybe városunkban. Kiadásukért a Városi Közhasznú Szolgáltatások felel. Tavaly lépett érvénybe az a szabály, miszerint minden parkolókártya csak az adott év végéig érvényes. Ez
azonban a közeljövőben változhat.
„A jelenleg is érvényes regula 2017 januárjától érvényes. A jogszabály nem tesz különbséget azok között, akik az év elején, vagy pl. csak
augusztusban vásárolják meg a parkolójegyet.
Minden esetben december 31-ig vannak érvényben. Az alapelv ugyanaz, mint az autópálya-matricáknál“ – magyarázta Tóth Tibor, a
VKSz igazgatója. A szavai alapján a jobb ellenőrizhetőség és átláthatóság érdekében választották ezt a módszert. Minden évben más-más
színt kapnak a kártyák, ezáltal a városi rendőrség egyszerűbben tudja ellenőrizni érvényességüket. „2018-ban pirosak lesznek a parkolókártyák“ – pontosított.
A polgármester-helyettes, Kerekes László szavai alapján, terveznek bizonyos változásokat a
jövőre nézve. „Elhangzott egy javaslat, misze-

rint a parkolókártyáért a vásárlás dátuma szerint részarányos összeget fizetnének az autósok. Ez azt jelenti, hogy aki márciusban vásárolja meg a szelvényét, csupán 10 hónapot fizetne, tehát 17,50 eurót“ – magyarázta a helyettes. A következő módosító indítvány sze-

Fotó: Kovácsová Klaudia

rint pedig egyszer évente lehetséges lenne a
kártya módosítása más rendszámra. „Ebben az
esetben olyanokra gondolunk, akik megvásárolják 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 alpolgármester. A változások hatálybalépésének
dátuma még ismeretlen.
Az új szabályok érvénybe lépéséig a fülekiek a
VKSz Papréten található székhelyén, 21 euróért 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 kártyát. Ezt követően a parkolókártyát kifizetheti
és átveheti az irodánkban vagy a Városi Hivatal Ügyfélfogadó Központjában“ – tette hozzá
a VKSz igazgatója.
2017. október végéig 605 db éves parkolókártyát adtak el a városban. Ezen kívül kb. 10 000
db órás parkolójegy kelt el, amelyet hat boltban, illetve újságárusnál vásárolhatnak meg az
autósok. Az sms-ben történő jegyvásárlási lehetőséget 500-szor vették igénybe.
Kovácsová Klaudia (Ford.: dszl)

Papírgyűjtés
Füleken
A gyűjtés időpontja: minden hónap első hete – CSÜTÖRTÖK

A gyűjtés időpontja: minden hónap első hete – PÉNTEK

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.

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.

Helyszín / utca

Idő

Paprét – minden bérház bejárata előtt

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.
Püspöki út., Szabadság tér, Iskola u., Mocsáry u.

Helyszín / utca

Idő

Tulipán u., Rózsa u., Virág u., Ibolya u.

14,30–15,00

15,15–16,00

Bartók B. u., Jókai u., Csajkovszkij u.

15,00–15,15

16,00–16,30

Hviezdoslav u., Jánošík u., Gorkij u., Mezei u., Kalaj
15,15–17,00
u.

Május 1. u., Csehszlovák Hadsereg útja., Ifjúság u., Kukučín u. 16,30–17,30
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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 szlovákiai egyetem és informatikai közösség
összefogásával létrejött kezdeményezés célja az alapiskolás, középiskolás és egyetemi
diákok számára piacképes tudás biztosítása, 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 gimnázium közé tartozunk, melyek a legmagasabb szinten kapcsolódnak be a projekt megvalósításába. A választás nem véletlen, eddigi tevékenységünk elismeréséül kerülhettünk a legjobbak közé.
Tanulmányutak informatikai cégekhez, új
oktatási módszerek, piacképes természettudományos és informatikai ismeretek –
mindezekről részletesen beszámolunk
majd az elkövetkező három évben. Most viszont a mögöttünk lévő időszak eseményeit
szeretném megosztani Önökkel, melyek
hozzájárultak ahhoz, hogy részesei lehetünk ennek a projektnek.
A Füleki Gimnázium Talentum díjazottjai
A tanév utolsó tanítási napja mindig ünnepélyes keretek között zajlik a Füleki Gimnáziumban. A bizonyítványosztást díjkiosztó ünnepség előzi meg, ahol az iskola
legkimagaslóbb teljesítményt nyújtó diákjai részesülnek elismerésben. A Talentum
Díjat a füleki székhelyű e-Talentum nonprofit szervezet és a Füleki Gimnázium
adományozza, a Pro Futuro Polgári Társu-

Algoritmánia – 2017 (Fotók: Bálint Lóránt)

lás, megyei képviselők, a Szülői Szövetség
és a gimnázium igazgatójának anyagi támogatásával a gimnázium azon tanulóinak,
akik tanulmányi eredményeikkel és versenyeken való sikeres részvételükkel példaképül 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, akinek a programozás terén elért eredményei
alapján ítéltük oda a díjat. A diákszínját-

szásban és az irodalmi versenyeken való
szereplésért, valamint a diákönkormányzatban végzett munkájáért a társadalomtudományi 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 asztaliteniszcsapatunk 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 Dunaszerdahelyig több helyszínről érkeztek gimnazista diákok, hogy összemérjék tudásukat, rátermettségüket. Triatlonra hívtuk őket, ami
nem sportversenyt jelentett, hanem matematikai, fizikai és informatikai tudáspróbát. Idén kilencedik alkalommal rendeztük
meg a versenyt a Pro Futuro Polgári Társulás, Fülek Város és a Bethlen Gábor Alap
anyagi támogatásával. A verseny szervezésében részt vett a Füleki Gimnázium minden matematika-, fizika- és informatikatanára. A kétnapos döntő során a háromfős
csapatoknak fizikai mérési feladattal,
fizikai szimuláció készítésével, szövegszerkesztéssel, táblázatkezeléssel, programozási feladattal kellett megbirkózniuk. A
verseny győztese a dunaszerdahelyi magángimnázium csapata lett. A Füleki Gimnázium diákjai is felállhattak a dobogó
második és harmadik fokára (2. helyezés:
Both Tamás, Lukács Péter, Simon Zoltán,
3. helyezés: Molnár Daniella, Szacsko Adrián, Hanyus Olívia). A versenyszámok közötti időben a gimnázium diákjai tartottak
foglalkozást, előadást a versenyzők számára. Both Tamás vezetésével az Arduino
programozásával ismerkedtek meg a résztvevők, majd a díjkiosztó ünnepség előtt Lukács Péter tartott előadást, melynek témája
a kódolás, rejtjelezés volt.
Robotikaverseny
A nyolcéves tagozat diákjai minden lehetőséget megragadnak, hogy a robotika terén
megszerzett tudásukat versenyeken mérjék

össze kortársaikkal. Legutóbb Hajdúszoboszlón versenyzett Gáspár András és Molnár Nikolasz, akik szoros küzdelemben második helyezést értek el. A versenyek mellett már most gőzerővel készülődnek a következő év nagy robotikai megmérettetéseire.
Algoritmánia
A számítógépes programírás mesterségének népszerűsítése fontos feladat nemcsak
a gimnázium tanulói között, hanem az alap-

iskolás korosztálynál is. 2017 októberében
a Programozás Európai Hetének eseménytérképére Fülek is felkerült, hiszen a gimnáziumban programozást népszerűsítő gyakorlati foglalkozást szerveztünk az alapiskolák diákjai számára, Ipolyságtól Tornaljáig. A program anyagi hátterét a Smart
Communities – Okos Közösségek című uniós projekt segítségével biztosítottuk.
Smart Communities - Okos Közösségek
Határon átnyúló projekt kezdődött szeptemberben, melyben a Füleki Gimnázium
mellett az e-Talentum nonprofit szervezet,
a kassai Műszaki Egyetem, a gödöllői
Szent István Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóközpontja, az Interindustria Tudásközpont Alapítvány, a Vibercon Kft., a kassai ASTRA szervezet, a
Közösség a Megújuló Vidékért Egyesület
vesz részt. A 8-tagú konzorcium a fenntartható vidéki fejlődés kutatásával, a gazdaságilag leszakadó régiók fejlődésének elősegítésével foglalkozik. Emellett a természettudományos és informatikai képzés népszerűsítése is célja a projektnek az óvodától
az egyetemig. Fontos része a programnak a
jó gyakorlatok bemutatása, mely pozitív jövőképet, érvényesülési lehetőségeket adhat
a régió azon fiataljainak, akik lakóhelyükön keresik megélhetésüket.
A teljesség igénye nélkül bepillantást nyerhettek a Füleki Gimnáziumban folyó oktató-nevelő munkába, mely eredményeként
diákjaink sikeresen készülnek fel az előttük
álló kihívásokra. Büszkék vagyunk diákjaink elért eredményeire, hiszen ezek az eredmények a Füleki Gimnáziumnak, a városnak és a régiónak is hírnevet szereznek.
Molnár László igazgató
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Hagyományteremtő rendezvények és újdonságok a VMK-ban 2017-ben
A Füleki Városi Művelődési Központ 2017-ben a
már korábbra visszanyúló rendezvényein kívül
folytatta azon nagyrendezvényeinek megvalósítását, melyek alapjait 2016-ban hagyományteremtő
szándékkal rakta le. S ha a programok az idén már
tovább nem is bővültek, ismét akadtak a VMKban újdonságok, melyekről beszámolhatunk
2017-ben is Fülek Város Báljával nyitottuk az
évet, majd a városi rendezvények sorát díjátadóval egybekötött ünnepi műsorral, a Városi Pedagógusnappal, áprilisban a város és a régió táncos
tehetségeit bemutató programmal, A tánc világnapjával, júniusban pedig a Városi Gyermeknappal folytattuk, melynek az idén is a városi park
szolgált kifogástalan helyszínéül.
Regionális rendezvényeink közül az Ismerjük
meg egymást! rendezvénysorozattal indult a január, melynek keretében a magyar kultúra napjának megünneplése a szlovákság felé is nyitó kölcsönös megismerés jegyében zajlik – az idén ezt
szolgálta a magyar és szlovák néptáncokat is
bemutató táncszínházi előadás és a magyarszlovák gyermektáncház. A Palóc Húsvét a Füleki Várban immár 12-edszer várta a közelebbi és
távolabbi látogatókat hagyományokhoz kötődő
családi programokkal, népművészeti műsorral, világzenei koncerttel és kézműves vásárral. A júliusi, háromnapos UDVart fesztivál is a második
évfolyamába lépett, ahol művészeti műhelyek, beszélgetések, 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 külföldi fellépők, esti nagykoncertek, kiállítások,
gyermekprogramok, színházi előadások, vásár és
sok más egyéb szerepelt a kínálatban a város különböző helyszínein. A másodszor megrendezett
szeptemberi Füleki Veterántalálkozón a régi idők
autóival és motorkerékpárjaival megtelt Szabadság téren zenés-táncos programok is várták a nézőket. Harmadik alkalommal rendeztük meg a
Közös nyelvünk – a zene című, karácsonyi vásárral egybekötött zenés fesztiválunkat, melyen hazai és külföldi, magyar, szlovák és roma zenei tehetségeket mutattunk be. A Nemzetközi Színházi
Fesztivál keretében egész évben 23 előadást kínáltunk helyi és vendégcsoportoktól, amatőr és hivatásos színházaktól különböző műfajokban,
több nyelven, valamennyi korosztálynak.
Rendezvényeinken a helyi csoportokon, szólistákon 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 tánccsoportok, valamint egy egzotikus csemege, az Olinyolotl 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 Lászlóval), ellátogatott hozzánk Ondrejcsák Róbert védelmi államtitkár (a Szülőföld PT társszervezésében), Simon Attila történész (a Koháry PT szervezésében), 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 (filmmel, képzőművészettel, zenével) párosítva szerettesse meg az olvasást. Ennek jegyében járt nálunk Németh Zoltán író, Kerekes Vica színművésznő, a KocsmaBeat formáció, Erdős Virág költő, Laboda Róbert slammer és a Pázsit zenekar.
Második alkalommal sikerült bekapcsolódnunk
abba a projektbe, mely a nyár folyamán két héten
keresztül ingyenesen biztosítja angol nyelvtanfolyam látogatását amerikai vagy angol lektorral,
valamennyi korosztály számára.
A VMK 3 jótékonysági rendezvényhez járult hozzá azzal, hogy színháztermét bérmentve biztosította a szervezőknek (Génya Ferenc koncertje a
Pro Schola Nostra szervezésében Bodzási Tamás
megsegítésére, Egészségesek az egészségkárosodottakért – a helyi képviselő-testület mellett működő szociális bizottság és a Carissimi rendezvénye, valamint a Matica slovenská karácsonyi rendezvénye a besztercebányai onkológiai osztály
támogatására).
A Kulturális Minisztérium által támogatott kulturális utalványoknak köszönhetően valamennyi városi 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 értelmiségét. A diákokhoz vittünk Íróiskolát (kreatív írás
műhelyt) Mizser Attila vezetésével, slam poetry
és filmkészítő műhelyt Laboda Róbert illetve Varga Gábor vezetésével, a fiatalok találkozhattak
Ondrejcsák Róbert államtitkárral, valmint meghívtuk őket a VMK-ba a Szlovák Nemzeti
Színház dokumentumszínházi előadására.
A VMK égisze alatt egész évben rendszeresen működtek a Város által támogatott kiemelt csoportok 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 Gyermeknéptáncegyüttes. A VMK-ban további csoportok
is tevékenykedtek: a Mona Balett és a Dance
Attack gyermek-tánccsoportok, valamint a Füleki Kamarakórus. A Melódia két rendezvényt is
szervezett a VMK-val közösen: júniusban a nemzetközi kórustalálkozót, decemberben pedig a karácsonyi hangversenyt. Megtartotta éves bemutatóját a Rakonca is novemberben, s jelentős sikereket ért el egész évben, melyekről már korábban
beszámoltunk. A Zsákszínház szintén új darabbal
kedveskedett a nézőknek, mellyel több díjat is sikerült elnyernie. Második évben fejti ki tevékenységét a fiatalokat, fiatal felnőtteket megcélzó FOLT Művészeti Műhely, melynek keretében
az idén kreatív írás műhely, építészműhely, képzőművészeti 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 mindennapi használati tárgyakkal helyettesítve adják
elő interaktív meséiket a legkisebbeknek. A másik
csoport a Foncsik énekegyüttes, melynek tagjai
még kisiskolások, és Varga Lia vezetésével igyekeznek elsajátítani a népdaléneklést, melynek
eredményeképpen hamarosan színpadra is lépnek.
Második éve működik az elsősorban helyi zenekarokat, zenészeket felvonultató rendezvénysorozatunk KLUB 2017 címmel. Balog Zsolt és barátai, 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 táncestet szerveztünk a Fats Jazz Band pozsonyi zenekarral és budapesti táncoktatókkal, az évad zárásaként pedig sikerült egykori legendás füleki zenészeket rávenni, hogy ismét elővegyék hangszerüket és a Póker zenekarral bemutatkozzanak a
nem kis számú közönségnek.
Programjaink sikerét azok propagálása is nagyban befolyásolja, ezért ezen a téren is újítottunk:
létrehoztuk a VMK honlapját, melyen nemcsak
programjainkról tájékozódhatnak részletesebben, hanem a rendezvényeken készült fotókat is
megtekinthetik a web-oldal galériájában. A honlap 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 sikerült rekordot döntenünk nemcsak a sikeres pályázatok számában (10 ilyen pályázatunk volt), hanem
az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összegében is, mely meghaladta a 24 ezer eurót. Legfontosabb 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: megkezdődik a VMK épületének rekonstrukciója. Ez
pluszfeladatokat is ró ránk, hiszen meg kell
oldanunk az épületben működő csoportok elhelyezését, s a VMK irodája is átmeneti helyszínre
költözik. Mindezek ellenére a következő évben is
megvalósulnak a művelődési központ programjai,
melyekre szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük 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, boldogságot, munkahelyi és magánéleti sikereket!
Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2018 januárjában
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
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FÜLEKI HÍRLAP

A Füleki Vármúzeum 2017-es éve
Kedves Olvasók és Látogatók! Ez alkalommal
is ajánljuk figyelmükbe a Füleki Vármúzeum
2017-es tevékenységeit ismertető összefoglalót
a Füleki Hírlap decemberi számában. A márciusban 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-

XVIII. Füleki Várjátékok (Fotó: Tóth Gergely)

ki tárlat társaságában. A látogatók által kedvelt
Múzeumok és Galériák Éjszakája folyamán az
érdeklődők a ,,Középkor Expedíció“ interaktív
kiállítás keretén belül megismerhették a középkori élet mindennapjait, este pedig a budapesti
Latin Combo Cubano zenekar ritmusaira táncolhattak. Június elején ismét a legkisebbek foglalták el a várudvart, ahol korabeli ügyességi
versenyek és játékok szórakoztatták a helyi iskolásokat és óvodásokat. A Besztercebányai
Megyei Önkormányzati Hivatal és a Szlovák
Köztársaság Kormányhivatala – Kisebbségi kultúrák 2017-es programjának pénzügyi támogatásával kerültek megrendezésre június harmadik hétvégéjén a XVIII. Füleki Történelmi Várjátékok. A minden évben egyre több gyermeket
és felnőttet vonzó rendezvény alatt a vár területén felelevenedett a középkor és koraújkor történelme, az érdeklődőket pedig bábjáték, lovagi
torna, pásztor- és vadászkutya bemutató, akadálypálya és történelmi játékok is várták. Az esemény második napján, a XI. Nemzetközi Történelmi Íjászverseny folyamán, a Koháry PT gon-

Sport

doskodott a „Nógrád Íjásza“ cím és a „Füleki
Vár Védője“ rang nevezettjeinek díjazásáról. A
nyári szünet érdekes színfoltja volt a színielőadással záruló táncszínházi workshop és a Slnienko PT együttműködésével létrejött „Babák
Viseletben“ c. kiállítás. A turistaidényt a várban
az „Emlékeim Zambiáról” c. tárlat zárta, amely
Jeřábek Milan állatorvos közel tízéves otttartózkodásának emlékeit és élményeit közvetítette a látogatóknak. A várudvar számos kulturális rendezvény, koncert és nyári tábor, ugyanakkor régészeti feltárás és felújítás színtere is
volt, melyek Fülek Város jóvoltából, a Szlovák
Köztársaság Kulturális Minisztériumának támogatásával valósultak meg. Az építkezési
munkálatok és a várrom körülményesebb megközelítése ellenére rekordlátogatottságot tartunk nyilván az elmúlt évekhez mérten – ami
több mint 28000 látogatót tesz ki.
A Városi Honismereti Múzeum is számos érdekes kiállításnak és rendezvénynek adott helyet
az év folyamán. Míg februárban Vaš Adél helyi
festőművész mutatkozott be alkotásaival, a Múzeumok 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 fókuszáló archív képeslapok és fényképek vetítése követte. A látogatók megtekinthették a füleki
templom toronyórájának egyik számlapját is,
amelyet a római katolikus egyház füleki plébániája adományozott az intézménynek. A Palóc
Napok és Füleki Városnapok rendezvénysorozatába az „Áttört bútor a Palócföld szlovákiai részén“ c. tematikus kiállítással kapcsolódtunk
be. Itt került bemutatásra az az Érújfaluból származó áttört faragással díszített egyedi lóca,
melynek megvásárlása a Szlovák Művészeti
Alap pénzügyi hozzájárulásával valósult meg. A
faragott bútorokat Seres László füleki származású művész festményei váltották fel, elsősorban az absztrakt művészet rajongóinak kedvezve. Az idény utolsó bemutatkozó alkotója Strapková Nikoleta fiatal fotográfus, akinek egyéni
kiállítása 2018. január 12-ig tekinthető meg.
A Vármúzeum szakmai múzeumi tevékenységén belül jó néhány mentő ásatást folytatott Fü-

leken és környékén, melyek eredményei a múzeum honlapján olvashatóak. A történelmi iratok, fényképek, képeslapok és archív felvételek
megóvására irányuló, a Szlovák Művészeti
Alap támogatásával megvalósult pályázatnak
köszönhetően számos gyűjteményi tárgyat is sikerült szakszerűen elraktározni, biztosítva ezzel fennmaradásukat a következő generációk
számára. A városi könyvtárban hasonlóan eseménydús, könyvbemutatókkal és érdekes előadásokkal gazdagított évet zártunk. A Szlovák
Művészeti Alap által támogatott, „A könyvtárba, nemcsak a tudásért!“ című gyermek és ifjúsági rendezvénysorozat keretén belül vendégeink voltak dr. Madleňák Tibor politológus,
Hlušíková Marta, Homolová Veronika, Futová
Gabriela és Tóth Krisztina írónők, a helytörténettel foglalkozó dr. Puntigán József, dr. Dvořák Pavel történész, dr. Agócs Attila néprajzkutató, Patrik Le Giang labdarúgó, és nem utolsó
sorban a budapesti Hagyományok Háza munkatársai, akik adventi népszokásokat mutattak
be a diákoknak. Bízunk benne, hogy múzeumaink és könyvtárunk is a szabadidős programok
izgalmas helyszínei voltak az egész év folyamán, ahová szívesen térnek vissza. Ebben a
hitben várjuk Önöket szeretettel 2018. január 6án, 14:00 órakor egy újévi sétára a füleki várban
és a várhegy rejtelmes földalatti járataiban! Végül engedjék meg, hogy a Füleki Vármúzeum
munkatársai nevében kellemes és békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet
kívánjak minden kedves Olvasónak és Várbarátnak!
Dr. Titton Viktória,
a Füleki Vármúzeum igazgatónője

A II. világháború Füleken
FELHÍVÁS!
A Füleki Vármúzeum felhívja a lakosok figyelmét, 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!

A füleki Vašš Blanka világbajnok lett

Világbajnoki címmel tért haza Fülekre. Vašš
Blanka fitness versenyző hatalmas sikert ért el a
Cipruson megszervezett novemberi WFF NABBA világbajnokságon, és megszerezte a profi
kártyát is.
A világbajnokságon Vašš Blanka november 4én a performance kategóriában indult, melyben
három ellenfele volt. „A verseny előtt nehéz 12
órát éltem meg, melyekben szó szerint az életemért küzdöttem. Nem ihattam, szacharidokkal
sem erősíthettem az izomzatomat, ami azt okozta, hogy a hasizmaim, karjaim és combjaim
nem rendelkeztek megfelelő izomtónussal, és laposak maradtak. Ez eléggé idegesítő volt, ezért
nem is reméltem, hogy sikerrel járhatok“ – mesélte a 38 éves fitness versenyző és edző. A győzelem a szavai szerint egyenesen sokkolta őt,
ahogy a profi kártya megszerzése is. „Nem tudtam elhinni, hogy annyi kínlódás után mégis
sikerült. Az eredményhirdetés után elsírtam magam“ – 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 magamnak, 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 magyarországi Jenei István kísérte el, aki a világbajnokságra is felkészítette. A tekintélyparancsoló cím
megszerzését kemény edzések és igényes felkészülés előzte meg Jenei irányítása alatt. „Speciális felkészítésen estem át. Először fel kellett
szednem, majd szigorú diétával csökkenteni kellett a súlyomat 15 kilogrammal, és ugyanakkor
tartani és formázni a kialakított izomtömeget.
Az edzőm azonban végig mellettem állt, és együtt sikerült legyőznünk az akadályokat. Nagy
köszönet jár neki ezért, ahogy a Daimon Fitness-nek is, ahol edzhettem“ – fűzte hozzá a világbajnoknő.
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 másoknak is, hogy milyen csodás az emberi test és
értelem“ – zárta szavait azzal, hogy a sikeres szezont követő szünetben a fiatal sportolók felkészítésének és motiválásának, valamint versenyek szervezésének szeretné szentelni az idejét.
Klaudia Kovácsová

