
A Füleki Vármúzeum idén ünnepli fennál-
lásának 10. évfordulóját. Ez idő alatt szá-

mos kiállítás, rendezvény és – merjük re-
mélni, elégedett – turista fordult meg a vár-
ban. A márciusban kezdődő turistaszezont 
bővített állandó kiállítással kezdte meg a 
múzeum, mely a Bebek-torony első négy 
szintjén helyezkedik el. A Múzeumi világ-
nap alkalmából minden évben megrende-
zésre kerülő Múzeumok és Galériák Éjsza-
kája c. összeurópai rendezvény immár ha-
gyományosnak számít városunkban. Ez al-
kalomból idén a „Középkor expedíció“ ide-
iglenes interaktív kiállítás nyílt a Bebek-
torony 5. szintjén, melyet egy gyerekeknek 
szánt tematikus előadás kísért szlovák és 
magyar nyelven. Az interaktív kiállítás lá-
togatói nemcsak hogy megérinthették a ki-
állított tárgyakat, korabeli ruhadarabokat, 
hanem némelyiket akár ki is próbálhatták, 
illetve lefotózkodhattak bennük. Túri Tö-
rök Tibor, magyarországi művész jóvoltá-
ból a múzeum egy II. Koháry Istvánt ábrá-
zoló domborművel is gazdagodott, amely a 

vártorony 4. szintjén kapott helyet. Ezen fe-
lül a látogatókat gazdag kultúrműsor is vár-
ta, melynek kicsúcsosodása a budapesti La-
tin Combo Cubano zenekar fellépése volt. 
A várból szálló latin amerikai ritmusok a ki-
csiket és nagyokat egyaránt megtáncoltat-
ták. A kísérőprogramok keretén belül a De-
fensores történelmi csoport középkori kín-
zókamrája, a Motolla Kézműves Műhely 
vezetése alatt csuhébaba-készítés, a Geo-
park Novohrad-Nógrád JSZT.-vel való e-
gyüttműködés eredményeként pedig egy 
működő vulkán makettje várta a látogató-
kat. Nagy érdeklődésnek örvendett a Váro-
si Honismereti Múzeum is. A vendégek 
megtekinthették az új, „Ásványok nagyító 
alatt“ c. tárlatot, valamint a füleki római ka-

tolikus templom toronyórájából származó e-
redeti számlapok egyikét. Sötétedés után, 
az előző évektől eltérően nemcsak az egy-
kori filmszakkör filmjei, hanem régi fotók 

és képeslapok is a vetítővászonra kerültek, 
melyek a közönség körében nagy sikert 
arattak. A bizonytalan időjárás ellenére 
összesen 1560 érdeklődő látogatott el a ren-
dezvényre, amit az egész Vármúzeum csa-

pata ezennel szeretne minden résztvevőnek 
megköszönni.

Deák Szőke Lucia, FVM
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A	visegrádi	együttműködés	gondolata	vezetett…

2017. január 22-én Fülek és Szigethalom pol-
gármesterei ünnepélyes keretek között, hivatalo-
san is aláírták a két város közötti együttműkö-
dési szerződést. Fülek testvérvárosainak száma 
így négyre növekedett. Legfrissebb partnerváro-
sunkat Fáki László, Szigethalom polgármestere 
segítségével mutatjuk be Önöknek.
Fülek gazdag történelmi hagyományokkal 
rendelkezik, melyekre méltán büszke. Utolsó 
fél évszázadának története viszont jóval ki-
sebb hangsúlyt kap. Ezzel ellentétben Sziget-
halom épp ebben az időben írta saját siker-
történetét, hiszen 1950 óta, amikor is önálló 
településsé vált, megtízszerezte lakosságát. El-
mondaná dióhéjban a ma már városi rangú 
Szigethalom történetét?

Szigethalom település létrejöttét 1898-ra datál-
juk. Akkor még Tököl város külterülete volt és 
Szilágyi Lajos ráckevei főszolgabíró indította el 
az első parcellázásokat. Tevékenysége nyomán 
akkoriban Szilágyi-telepnek hívták a területet. A 
népesség növekedése a második világháború-
ban indult meg. Akkor települt mellé a Dunai Re-
pülőgépgyár, később Csepel Autógyár, amely 
bár szigetszentmiklósi területen épült, de a szi-
gethalmiaknak adott munkát. Az 1970-es évek-
ben 6 000, 1990-re viszont már 10 000 lakos lak-
ta. 1990 után a gyár bezárása miatt a növekedés 
néhány évre megtorpant, de 1996 táján a fővá-
rosból az agglomerációba költözés miatt indult 
meg újra – akkor már jelentősen – a népesség nö-
vekedése. Mára 18 000 lakosa van a település-
nek. Nincs régi történetünk, de folyamatos nö-
vekedés jellemezte az elmúlt éveket. 
Nálunk, Füleken természetes a multietnikus 
környezet: magyarok, szlovákok, romák él-
nek egymás mellett. Szigethalom nemzetiségi 
szempontból valószínűleg egyneműbb. Mű-
ködik a városukban kisebbségi önkormány-
zat? Élnek Önöknél a magyar ajkúakon kívül 
más nemzetiségűek is?

Szigethalom szerintem leképezi az egész Kár-
pát-medencét. A lakosság az ország jelenlegi és 
az első világháború előtti Magyarország minden 
részéből települt ide. Sőt egyre több külföldi is 
itt talál magának otthont. Nincs nemzetiség ab-
ban az értelemben, ahogyan ez Füleken létezik, 
mert nincs összekötő kapocs, kulturális önazo-
nosság az itt lakók között. Nincsenek régi ha-
gyományok, népviseletek. Mindenki a szülőhe-
lyének hagyományait hozta magával. Hiába te-
lepültek cigányok vagy svábok ide, ők sem al-
kotnak egységes etnikumot. Ezért nincs is ki-
sebbségi önkormányzat a településen. Bár évek-
kel ezelőtt próbáltak örmény, cigány és bolgár 
önkormányzatot létrehozni, de nem élt tovább 
egy választási ciklusnál.
Mi, fülekiek gyakran hangoztatjuk, mennyi-
re hátrányos helyzetű régióban élünk. Po-
zsony messze van tőlünk, s a határ túloldalán, 
a magyarországi Nógrád megyében sem ró-
zsásabb a helyzet. Szigethalom mindössze 12 
kilométerre fekszik Budapesttől. Előnyként 
vagy hátrányként élik meg ezt a helyzetet?
Mindenképpen előny a főváros közelsége. Per-
sze minden jóban van valami rossz. Például fo-
lyamatosan változó, ide- és elköltöző lakosság, 
vagy a munkahelyek miatt csak itt alvó és kevés-
sé idekötődő lakosok. Sajnos kiesünk a fővárost 
körülvevő ipari területekből is, ezért a város sa-
ját bevételei elmaradnak a környék többi telepü-
lésétől. Hiába vagyunk az ország 3200 települé-
séből az első 150 legnépesebben, a környék né-
melyik városa még nagyobb. A szomszédos já-
rási székhelyen – Szigetszentmiklóson – több 
mint 40 ezren élnek. Előnyként említhetem vi-
szont, hogy a lakosság munkalehetőségei is ked-
vezőek, a munkanélküliség gyakorlatilag elha-
nyagolható városunkban. A főváros és az azt kö-
rülvevő körgyűrű nagyon sokféle munkalehető-
séget kínál az itt lakók részére.
Ön már régóta áll Szigethalom élén mint a vá-
ros polgármestere. Milyen eredményekre a 
legbüszkébb az elmúlt időszakból, és milyen 
fejlesztéseket terveznek a jövőre nézve?
22 éve dolgozom a városért. Ez alatt az idő alatt 
sikerült az egész településen kiépíteni a közmű-
veket. Víz, csatorna, utak, internethálózat. De 
legbüszkébb az egykori légvédelmi laktanyában 
végzett fejlesztéseinkre vagyok. Budapestet 
körbevette egy légvédelmi körgyűrű. Több mint 
tíz településen létezett a miénkhez hasonló lak-
tanya. Azonban a miénk az egyetlen, ahol nem 

romokban állnak az épületek, sőt folyamatos fej-
lesztések történtek. Épült egy 200 fős óvoda, 60 
fős bölcsőde, 84 fős idősek otthona, 32 fős fo-
gyatékkal élők nappali otthona. Egy középkori é-
letet bemutató park (Emese Park). Vadaspark-
nak adtunk területeket, és vállalkozásoknak is 
biztosítunk raktárakat. Így valamivel több, mint 
100 munkahelyet is teremtettünk helyben.
Új feladatként áll előttünk az egyik iskolánk tel-
jes körű felújítása és a Duna-parti sétány fejlesz-
tése. Településünk kiemelkedő természeti érté-
ke a Parkerdő és a Ráckevei (Soroksári)-Duna 
partja. Ezek pihenésre és kellemes kikapcsoló-
dásra nyújtanak lehetőséget.
Szigethalomnak három testvérvárosa is van 
Európa különböző szegleteiből: lengyelor-
szági és svédországi partnerük mellé az idén 
januárban társult Fülek. Milyen volt az eddi-
gi testvérvárosokkal való együttműködésük?
A lengyelországi Jaworzno volt az első testvér-
városunk. Nagyon jó kapcsolat alakult ki közöt-
tünk. Évente 3-4 közös programot szervezünk or-
szágonként. Nagyon fontos, hogy az itt élők 
vesznek részt a kapcsolatban, a város vezetésé-
nek a dolga inkább a szervezés és a lehetőségek 
feltárása. Nagyon sok sport és kulturális rendez-
vényen vettünk és vettek részt. Mind a két város-
ban népszerű a futás, de volt már karate, foci 
program is. Néptáncosaink, művészeink és ze-
nekaraink rendszeres vendégek. A legsikere-

sebbnek azonban a nyári ifjúsági cseretábort tar-
tom, amikor egy időben vannak a mieink Len-
gyelországban és a Jaworznoiak Magyarorszá-
gon. Ezek a táborok mindig valamilyen téma kö-
ré épülnek. Volt, hogy angol nyelvi tábort szer-
veztünk egyszerre. Sok gyermek így tapasztalta 
meg az idegen nyelv ismeretének fontosságát. 
Svéd barátainkkal nehezebb a kapcsolattartás a 
távolság miatt. Velük általában egy-egy progra-
mot szervezünk évente. Ezek leginkább kulturá-
lis, zenei jellegűek. Több zenekar volt nálunk, és 
mi is küldtünk fiatal tehetségeket hozzájuk.
Milyen céllal keresett Szigethalom szlovákiai 
partnert, és miért esett a választás éppen Fü-
lekre? Melyek azok a területek, amelyeken a 
két város együttműködési lehetőséget lát?
A visegrádi együttműködés gondolata vezetett 
ahhoz, hogy keressük a kapcsolatot felvidéki vá-
rossal. Lengyel partnerünknek van cseh testvér-
városa, így potenciálisan akár mind a négy vá-
rost is össze lehet hozni. Választásunkat meg-
könnyítette, hogy egyik lakónk, aki füleki szár-
mazású, felajánlotta segítségét a város veze-
tőivel való kapcsolatfelvételre. Azt gondolom, 
hogy ebben a partnerségben is a legegyszerűbb a 
kulturális és gyermekcsere programok meg-
valósítása lesz. Azonban ismerve Fülek lehető-
ségeit, a turisztika is lehet az együttműködés e-
gyik területe. De jó lenne akár a gazdasági kap-
csolatokat is ápolni, azonban ezt a legnehezebb 
koordinálni.Személy szerint fontosnak tartom, 
hogy a fiatalok találkozzanak más kulturális ha-
gyományokkal, tanuljanak nyelveket. Tanulja-
nak toleranciát, és építsenek határokon, nemze-
teken átnyúló barátságokat.

Illés Kósik Andrea

Beszélgetés Fáki Lászlóval, Szigethalom polgármesterével

Vitaest aktuális kérdésekről
„A rendszeres párbeszéd a régiókban (...) mun-
kám egyik legizgalmasabb kihívásokkal járó ré-
sze...“ – írta a szociális hálón Ondrejcsák Ró-
bert. A szlovák védelmi államtitkár május 10-én 
a Füleki Városi Művelődési Központban talál-
kozott az érdeklődőkkel a Szülőföld Polgári Tár-
sulás által szervezett vitaesten. A beszélgetést A-
gócs Attila vezette, aki Európáról, biztonságról, 
hadügyről, világpolitikáról faggatta az államtit-
kárt. Szóba került Oroszország és a hibrid hábo-
rú, az amerikai és a francia elnökválasztás, Szí-
ria és Törökország, de az extrémizmus térnyeré-
se és Szlovákia gazdasági és értékrendbeli kötő-
désének kérdése is. Miért támadta meg Orosz-
ország Ukrajnát? Érdeke-e az Egyesült Álla-
moknak, hogy Európa stabil legyen? Mit jelent 
a biztonság fogalma egy EU-s tagország szá-
mára, és mit jelent Oroszország értelmezésé-
ben? Mennyire erős Oroszország, az Egyesült 
Államok vagy az Európain Unió? Milyen álla-
potban van jelenleg Szlovákia légvédelme és 

szárazföldi hadserege? Mennyire vagyunk 
biztonságban Európában? Az izgalmas vita 
során tényekkel, számokkal alátámasztott érvek 
hangzottak el, sok összefüggést megvilágítva. A 
találkozó azt bizonyította, több hasonló közéleti 
beszélgetésre is lenne igény városunkban.

Bolla Károly, a Szülőföld PT elnöke

Kultúra
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A Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló pályázat.

„Fülek város komposztáló telepe –
a hulladékgazdálkodás fejlesztése, II. szakasz“

A 2016-os év végén aláírásra került a „Fülek vá-
ros komposztáló telepe – a hulladékgazdálkodás 
fejlesztése, II. szakasz“ megnevezésű projektet 
érintő „Vissza nem térítendő anyagi támogatás 
felőli szerződés“ (tovább csak „VNTAT“). A pá-
lyázat célja, hogy a komposztáló telep létreho-
zásával növekedjen a biológiailag lebomló 
hulladék (tovább csak „BLH“) feldolgozásának 
aránya. A BLH a gyűjtőudvar területén kialakí-
tandó városi komposztáló telepen lesz össze-
gyűjtve és előkészítve a feldolgozásra és újrafel-
használásra. A projekt realizálásának kezdete: 
2016/12; A projekt realizálásának befejezése: 
2017/12; Az elszámolható költségek összesen: 
312 375,29 EUR; A VNTAT max. összege: 296 
756,53 EUR; A pályázó önrésze: 15 618,76 EUR
A 2014–2016 közötti időszakban, a hulladék-
gazdálkodás fejlesztése I. szakaszán belül, gyűj-
tőudvar épült a háztartási hulladék szelektív 
gyűjtéséhez, osztályozásához és kezeléséhez 
szükséges műszaki eszközökkel, és hulladék-
gyűjtő szigetek lettek kialakítva a papír, műa-
nyag, üveg és fémek szelektív gyűjtésére. Erre a 
szelektív gyűjtési rendszerre kötődik a kom-
posztáló telepnek a hulladékgazdálkodás fej-
lesztése II. szakaszán belüli realizálása.
Fülek Város átértékelte a zöldhulladék Nagyda-
rócba, az AGRO CS Slovakia, a.s. cég telephe-
lyére történő elszállításának műszaki és anyagi 
igényességét, és saját aerob komposztálási tech-

nológia kiépítése mellett döntött. Jelenleg a 
BLH gyűjtését a város dotációs szervezete – a 
Közhasznú Szolgáltatások (VPS) végzi kéthetes 
intervallumokban a márciustól novemberig 
szétírt ütemterv szerint. A városi komposztáló te-
lep kiépítésével kiegészül a meglévő gyűjtési 
rendszer a gyűjtés egy ún. időfüggetlen leadási 
formájával, melyen belül lehetőség nyílik, hogy 
a lakosok maguk is elvihessék az éppen össze-
gyűjtött BLH-ot a gyűjtőudvarba.
A komposztáló telep létrehozásával és az aerob 
komposztálási technológia bevezetésével csök-
kenthető a BLH lerakatok száma, ugyanakkor 
megoldható lesz a hulladék feldolgozása a BLH 
keletkezési helyének közelében, tehát az eddigi 
magas szállítási költségek nélkül, és nem utolsó-
sorban lehetőség nyílik a helyi lakosok előtt, 
hogy a BLH-tól legális úton szabadulhassanak 
meg, ami a gazégetés és az illegális szemétlera-
katok minimalizálásával jár.
Jelenleg az illetékes szerv a közbeszerzések el-
lenőrzését végzi, jóváhagyásukat követően aláí-
rásra kerül a VNTAT felőli szerződés 1. sz. mel-
léklete. Az aktuális ütemterv szerint 2017 júniu-
sában befejeződnek a komposztáló telep építési 
munkái, és 2017 szeptemberéig megtörténik a 
BLH feldolgozásához szükséges gépek és be-
rendezések telepítése.

A Városi Hivatal építésügyi, környezetvédelmi 
és stratégiai-fejlesztési osztálya

Fülek Város és a Füleki Közösségi Központ kép-
zőművészeti versenyt hirdet az alapiskolát, spe-
ciális alapiskolát, művészeti alapiskolát és a kö-
zösségi központot látogató gyermekek részére 
„Roma mese“ címmel. A verseny egy tetszőleges 
roma mese képzőművészeti megjelenítésére 
irányul.
Kategóriák: 1. 6–10 évesek (AI, speciális AI és KK)
 2. 11–15 évesek (AI, speciális AI és KK)
 3. Művészeti Alapiskolás diákok
A versenybe az alábbi technikákkal készült pá-
lyaművekkel lehet benevezni: rajz, festészet, gra-
fika, kombinált technikák. A formátum szabadon 
választható. A pályaművek hátlapján kérjük ol-
vashatóan feltüntetni: az alkotó nevét, életkorát, a 
munka – mese címét, az iskolát, ill. KK-t. Minden 
iskola tetszés szerinti számú pályaművet küldhet 
vagy adhat le a Füleki Közösségi Központ címére 
(Komunitné centrum Fiľakovo, Nám. slobody 
30, 986 01  Fiľakovo). A pályaművek leadási ha-
tárideje 2017.6.30., a KK részére 2017.7.30. A dí-
jak és elismerő oklevelek átadására 2017.8.11-én 
kerül sor a VMK épületében az „Ismerjetek meg 
minket“ programon belül rendezett kiállítás meg-
nyitóján. A nyertes pályaművek jegyzékét a város 
www.filakovo.sk honlapján közöljük.

A Városnapok és XXVII. Palóc Napok al-
kalmából 2017 augusztusában, a képvise-
lő-testület ünnepi ülésén a következő váro-
si díjak átadását tervezik:
ź Fülek Tiszteletbeli Polgára (olyan sze-

mélyeknek ítélhető oda, akik jelentős 
mértékben járultak hozzá a város fej-
lődéséhez és gyarapításához, érdekei-
nek védelméhez és a jó hírnevének ter-
jesztéséhez idehaza és külföldön, vagy 
akik kimagasló alkotói teljesítményeik-
kel gazdagították az emberi civilizá-
ciót),
ź Fülek Város Díja (olyan személyek-

nek ítélhető oda, akik kimagasló ered-
ményeket értek el a tudomány, a techni-
ka, a művészet, az újságírás és a társa-
dalmi munka területén, vagy olyan sze-
mélyeknek, akik kiemelkedően hozzá-
járultak a város gazdasági és kulturális 
fejlődéséhez, népszerűsítették városun-
kat itthon és külföldön egyaránt, illetve 
olyan személyeknek, akik az életmen-
tés vagy a város és lakosai vagyonának 
védelmében szereztek érdemeket),
ź Fülek Város Polgármesterének Díja 

(a város polgármestere ítéli oda a város 
azon polgárainak, akik sikeresen és ér-
demlegesen tevékenykedtek városun-
kért).

A szervezetek és a város polgárai javasla-
taikat és azok indoklását írásban adhatják 
le. Postai úton a Városháza címére: Rad-
ničná 25, 986 01 Fiľakovo, vagy személye-
sen a Városháza iktatójában, 2017. június 
12-ig. A javaslatok alapján a képviselő-
testület dönti el, ki kapja meg a fent emlí-
tett első két díjat. A polgármesteri díj odaí-
téléséről a város polgármestere dönt.

Jelölési felhívás

A rendezvény a Szlo-
vák Köztársaság Kor-
mányhivatala Kisebbségi 
Kultúrák 2017 programja 
anyagi támogatásával valósul meg.

A füleki önkormányzat összesen 36 embert al-
kalmaz a munkaügyi tárca projektjeinek kö-
szönhetően. A város a legkevésbé fejlett járá-
sokban élő, hosszú távon munkanélküli szemé-
lyek munkaerőpiacon való érvényesülését se-
gítő felhívásra reagált. Fülek Város polgármes-
tere, Agócs Attila szavai alapján, a jelentkezők 
közül azokat választották ki, akikkel a város-
nak jó tapasztalata van, s a munkaerőpiacon 
csak nehezen érvényesülnének. 
„Sokan vannak, akik elszoktak a rendszeres 
munkavégzéstől, illetve egészségügyi vagy e-
gyéb okokból nem dolgozhatnak három mű-
szakban a helyi gyárakban. A felhívásnak kö-
szönhetően ezeken az embereken tudtunk segí-
teni,“ mondta Agócs. „Nagy részük 50 év felet-
ti, s a munkaerőpiacon nem tud érvényesülni,“ 
tette hozzá Mágyelová Andrea, a Füleki Városi 
Hivatal elöljárója. 
Munka a város intézményeiben és az utcákon
A város 35 új munkaerőt alkalmaz az Emberi E-
rőforrás – Nemzeti Program Út a munkaerő-
piacra c. projekt keretén belül. Tizenhatan a Vá-
rosi Hivatal alkalmazottai lesznek. Ebből ti-
zenegyen a közterületek megtisztításával, ket-
ten pedig a sportpálya karbantartásával lesznek 
megbízva, míg hárman a Városi Hivatal kisegí-
tő munkaerői lesznek. Néhányan olyan munká-
kat végeznek majd, amelyet a város kapacitás 
hiányában nem tudott megvalósítani. „Ilyen pél-

dául a patakmedrek kitisztítása, amely rendkí-
vül fontos az árvízvédelmi intézkedések szem-
pontjából. Amíg anyagi forrás hiányában át-
fogóbb megoldást nem tudunk megvalósítani, 
igyekszünk legalább részben enyhíteni a gon-
dokon,“ világosított fel a polgármester.
További 19 munkaerő a város intézményeiben 
jut munkalehetőséghez. A munkaszerződés 1 é-
ves időtartamra szól, teljes munkaidőben. „A 
város a projekt finanszírozásához 5%-os ön-
résszel járul hozzá. Az új alkalmazottaknak té-
ríti az ebédjegy árát, valamint valamennyi, a 
munkáltató számára törvény által előírt kötele-
zettséget,“ ismertette Mágyelová.
Munka minél több ember számára
Az utolsó, 36. munkaerőt a Sikeresen a munka-
erőpiacon nevű program keretén belül alkal-
mazzák. A Munkaügyi Hivatal egy éven ke-
resztül téríti a bérköltség 80%-át, az önkor-
mányzat pedig kötelezte magát, hogy a munka-
helyet további fél évig saját költségén fenntart-
ja. „Igyekszünk minden lehetőséget megragad-
ni, hogy minél több ember számára tudjunk 
munkalehetőséget biztosítani. Örömmel tölt el, 
hogy ismét sikerült,“ mondta az elöljáró.
Hasonló projektet használtak ki tavaly is. A pol-
gármester szerint a programban résztvevőknek 
sikerült a munkaerőpiacon való elhelyezkedés. 
„Leszögezhetjük, hogy a Munkaügyi Miniszté-
rium módszere bizonyos szinten a gyakorlat-
ban is működik,“ fejezte be Agócs.

Cíferová Iveta (Ford.: dszl)

A füleki Nefelejcs nonprofit szervezet értesíti 
az érdeklődőket, hogy még a nyári szezon előtt, 
2017. június 05. és július 07. között ápolói tan-
folyamot indít a nyugdíjas otthon épületében, 

amelyik Füleken, a Kertész utca 2. szám alatt ta-
lálható. Az érdeklődők egészen a tanfolyam 
kezdetéig jelentkezhetnek. A tanfolyam ára 
239 euró. A tanfolyam magában foglalja az 
elméletet, mint a gyakorlati oktatást is, amely 
egyenesen a Nefelejcs épületében történik.

Ápolói tanfolyam
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A	visegrádi	együttműködés	gondolata	vezetett…

2017. január 22-én Fülek és Szigethalom pol-
gármesterei ünnepélyes keretek között, hivatalo-
san is aláírták a két város közötti együttműkö-
dési szerződést. Fülek testvérvárosainak száma 
így négyre növekedett. Legfrissebb partnerváro-
sunkat Fáki László, Szigethalom polgármestere 
segítségével mutatjuk be Önöknek.
Fülek gazdag történelmi hagyományokkal 
rendelkezik, melyekre méltán büszke. Utolsó 
fél évszázadának története viszont jóval ki-
sebb hangsúlyt kap. Ezzel ellentétben Sziget-
halom épp ebben az időben írta saját siker-
történetét, hiszen 1950 óta, amikor is önálló 
településsé vált, megtízszerezte lakosságát. El-
mondaná dióhéjban a ma már városi rangú 
Szigethalom történetét?

Szigethalom település létrejöttét 1898-ra datál-
juk. Akkor még Tököl város külterülete volt és 
Szilágyi Lajos ráckevei főszolgabíró indította el 
az első parcellázásokat. Tevékenysége nyomán 
akkoriban Szilágyi-telepnek hívták a területet. A 
népesség növekedése a második világháború-
ban indult meg. Akkor települt mellé a Dunai Re-
pülőgépgyár, később Csepel Autógyár, amely 
bár szigetszentmiklósi területen épült, de a szi-
gethalmiaknak adott munkát. Az 1970-es évek-
ben 6 000, 1990-re viszont már 10 000 lakos lak-
ta. 1990 után a gyár bezárása miatt a növekedés 
néhány évre megtorpant, de 1996 táján a fővá-
rosból az agglomerációba költözés miatt indult 
meg újra – akkor már jelentősen – a népesség nö-
vekedése. Mára 18 000 lakosa van a település-
nek. Nincs régi történetünk, de folyamatos nö-
vekedés jellemezte az elmúlt éveket. 
Nálunk, Füleken természetes a multietnikus 
környezet: magyarok, szlovákok, romák él-
nek egymás mellett. Szigethalom nemzetiségi 
szempontból valószínűleg egyneműbb. Mű-
ködik a városukban kisebbségi önkormány-
zat? Élnek Önöknél a magyar ajkúakon kívül 
más nemzetiségűek is?

Szigethalom szerintem leképezi az egész Kár-
pát-medencét. A lakosság az ország jelenlegi és 
az első világháború előtti Magyarország minden 
részéből települt ide. Sőt egyre több külföldi is 
itt talál magának otthont. Nincs nemzetiség ab-
ban az értelemben, ahogyan ez Füleken létezik, 
mert nincs összekötő kapocs, kulturális önazo-
nosság az itt lakók között. Nincsenek régi ha-
gyományok, népviseletek. Mindenki a szülőhe-
lyének hagyományait hozta magával. Hiába te-
lepültek cigányok vagy svábok ide, ők sem al-
kotnak egységes etnikumot. Ezért nincs is ki-
sebbségi önkormányzat a településen. Bár évek-
kel ezelőtt próbáltak örmény, cigány és bolgár 
önkormányzatot létrehozni, de nem élt tovább 
egy választási ciklusnál.
Mi, fülekiek gyakran hangoztatjuk, mennyi-
re hátrányos helyzetű régióban élünk. Po-
zsony messze van tőlünk, s a határ túloldalán, 
a magyarországi Nógrád megyében sem ró-
zsásabb a helyzet. Szigethalom mindössze 12 
kilométerre fekszik Budapesttől. Előnyként 
vagy hátrányként élik meg ezt a helyzetet?
Mindenképpen előny a főváros közelsége. Per-
sze minden jóban van valami rossz. Például fo-
lyamatosan változó, ide- és elköltöző lakosság, 
vagy a munkahelyek miatt csak itt alvó és kevés-
sé idekötődő lakosok. Sajnos kiesünk a fővárost 
körülvevő ipari területekből is, ezért a város sa-
ját bevételei elmaradnak a környék többi telepü-
lésétől. Hiába vagyunk az ország 3200 települé-
séből az első 150 legnépesebben, a környék né-
melyik városa még nagyobb. A szomszédos já-
rási székhelyen – Szigetszentmiklóson – több 
mint 40 ezren élnek. Előnyként említhetem vi-
szont, hogy a lakosság munkalehetőségei is ked-
vezőek, a munkanélküliség gyakorlatilag elha-
nyagolható városunkban. A főváros és az azt kö-
rülvevő körgyűrű nagyon sokféle munkalehető-
séget kínál az itt lakók részére.
Ön már régóta áll Szigethalom élén mint a vá-
ros polgármestere. Milyen eredményekre a 
legbüszkébb az elmúlt időszakból, és milyen 
fejlesztéseket terveznek a jövőre nézve?
22 éve dolgozom a városért. Ez alatt az idő alatt 
sikerült az egész településen kiépíteni a közmű-
veket. Víz, csatorna, utak, internethálózat. De 
legbüszkébb az egykori légvédelmi laktanyában 
végzett fejlesztéseinkre vagyok. Budapestet 
körbevette egy légvédelmi körgyűrű. Több mint 
tíz településen létezett a miénkhez hasonló lak-
tanya. Azonban a miénk az egyetlen, ahol nem 

romokban állnak az épületek, sőt folyamatos fej-
lesztések történtek. Épült egy 200 fős óvoda, 60 
fős bölcsőde, 84 fős idősek otthona, 32 fős fo-
gyatékkal élők nappali otthona. Egy középkori é-
letet bemutató park (Emese Park). Vadaspark-
nak adtunk területeket, és vállalkozásoknak is 
biztosítunk raktárakat. Így valamivel több, mint 
100 munkahelyet is teremtettünk helyben.
Új feladatként áll előttünk az egyik iskolánk tel-
jes körű felújítása és a Duna-parti sétány fejlesz-
tése. Településünk kiemelkedő természeti érté-
ke a Parkerdő és a Ráckevei (Soroksári)-Duna 
partja. Ezek pihenésre és kellemes kikapcsoló-
dásra nyújtanak lehetőséget.
Szigethalomnak három testvérvárosa is van 
Európa különböző szegleteiből: lengyelor-
szági és svédországi partnerük mellé az idén 
januárban társult Fülek. Milyen volt az eddi-
gi testvérvárosokkal való együttműködésük?
A lengyelországi Jaworzno volt az első testvér-
városunk. Nagyon jó kapcsolat alakult ki közöt-
tünk. Évente 3-4 közös programot szervezünk or-
szágonként. Nagyon fontos, hogy az itt élők 
vesznek részt a kapcsolatban, a város vezetésé-
nek a dolga inkább a szervezés és a lehetőségek 
feltárása. Nagyon sok sport és kulturális rendez-
vényen vettünk és vettek részt. Mind a két város-
ban népszerű a futás, de volt már karate, foci 
program is. Néptáncosaink, művészeink és ze-
nekaraink rendszeres vendégek. A legsikere-

sebbnek azonban a nyári ifjúsági cseretábort tar-
tom, amikor egy időben vannak a mieink Len-
gyelországban és a Jaworznoiak Magyarorszá-
gon. Ezek a táborok mindig valamilyen téma kö-
ré épülnek. Volt, hogy angol nyelvi tábort szer-
veztünk egyszerre. Sok gyermek így tapasztalta 
meg az idegen nyelv ismeretének fontosságát. 
Svéd barátainkkal nehezebb a kapcsolattartás a 
távolság miatt. Velük általában egy-egy progra-
mot szervezünk évente. Ezek leginkább kulturá-
lis, zenei jellegűek. Több zenekar volt nálunk, és 
mi is küldtünk fiatal tehetségeket hozzájuk.
Milyen céllal keresett Szigethalom szlovákiai 
partnert, és miért esett a választás éppen Fü-
lekre? Melyek azok a területek, amelyeken a 
két város együttműködési lehetőséget lát?
A visegrádi együttműködés gondolata vezetett 
ahhoz, hogy keressük a kapcsolatot felvidéki vá-
rossal. Lengyel partnerünknek van cseh testvér-
városa, így potenciálisan akár mind a négy vá-
rost is össze lehet hozni. Választásunkat meg-
könnyítette, hogy egyik lakónk, aki füleki szár-
mazású, felajánlotta segítségét a város veze-
tőivel való kapcsolatfelvételre. Azt gondolom, 
hogy ebben a partnerségben is a legegyszerűbb a 
kulturális és gyermekcsere programok meg-
valósítása lesz. Azonban ismerve Fülek lehető-
ségeit, a turisztika is lehet az együttműködés e-
gyik területe. De jó lenne akár a gazdasági kap-
csolatokat is ápolni, azonban ezt a legnehezebb 
koordinálni.Személy szerint fontosnak tartom, 
hogy a fiatalok találkozzanak más kulturális ha-
gyományokkal, tanuljanak nyelveket. Tanulja-
nak toleranciát, és építsenek határokon, nemze-
teken átnyúló barátságokat.

Illés Kósik Andrea

Beszélgetés Fáki Lászlóval, Szigethalom polgármesterével

Vitaest aktuális kérdésekről
„A rendszeres párbeszéd a régiókban (...) mun-
kám egyik legizgalmasabb kihívásokkal járó ré-
sze...“ – írta a szociális hálón Ondrejcsák Ró-
bert. A szlovák védelmi államtitkár május 10-én 
a Füleki Városi Művelődési Központban talál-
kozott az érdeklődőkkel a Szülőföld Polgári Tár-
sulás által szervezett vitaesten. A beszélgetést A-
gócs Attila vezette, aki Európáról, biztonságról, 
hadügyről, világpolitikáról faggatta az államtit-
kárt. Szóba került Oroszország és a hibrid hábo-
rú, az amerikai és a francia elnökválasztás, Szí-
ria és Törökország, de az extrémizmus térnyeré-
se és Szlovákia gazdasági és értékrendbeli kötő-
désének kérdése is. Miért támadta meg Orosz-
ország Ukrajnát? Érdeke-e az Egyesült Álla-
moknak, hogy Európa stabil legyen? Mit jelent 
a biztonság fogalma egy EU-s tagország szá-
mára, és mit jelent Oroszország értelmezésé-
ben? Mennyire erős Oroszország, az Egyesült 
Államok vagy az Európain Unió? Milyen álla-
potban van jelenleg Szlovákia légvédelme és 

szárazföldi hadserege? Mennyire vagyunk 
biztonságban Európában? Az izgalmas vita 
során tényekkel, számokkal alátámasztott érvek 
hangzottak el, sok összefüggést megvilágítva. A 
találkozó azt bizonyította, több hasonló közéleti 
beszélgetésre is lenne igény városunkban.

Bolla Károly, a Szülőföld PT elnöke

Kultúra
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A Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló pályázat.

„Fülek város komposztáló telepe –
a hulladékgazdálkodás fejlesztése, II. szakasz“

A 2016-os év végén aláírásra került a „Fülek vá-
ros komposztáló telepe – a hulladékgazdálkodás 
fejlesztése, II. szakasz“ megnevezésű projektet 
érintő „Vissza nem térítendő anyagi támogatás 
felőli szerződés“ (tovább csak „VNTAT“). A pá-
lyázat célja, hogy a komposztáló telep létreho-
zásával növekedjen a biológiailag lebomló 
hulladék (tovább csak „BLH“) feldolgozásának 
aránya. A BLH a gyűjtőudvar területén kialakí-
tandó városi komposztáló telepen lesz össze-
gyűjtve és előkészítve a feldolgozásra és újrafel-
használásra. A projekt realizálásának kezdete: 
2016/12; A projekt realizálásának befejezése: 
2017/12; Az elszámolható költségek összesen: 
312 375,29 EUR; A VNTAT max. összege: 296 
756,53 EUR; A pályázó önrésze: 15 618,76 EUR
A 2014–2016 közötti időszakban, a hulladék-
gazdálkodás fejlesztése I. szakaszán belül, gyűj-
tőudvar épült a háztartási hulladék szelektív 
gyűjtéséhez, osztályozásához és kezeléséhez 
szükséges műszaki eszközökkel, és hulladék-
gyűjtő szigetek lettek kialakítva a papír, műa-
nyag, üveg és fémek szelektív gyűjtésére. Erre a 
szelektív gyűjtési rendszerre kötődik a kom-
posztáló telepnek a hulladékgazdálkodás fej-
lesztése II. szakaszán belüli realizálása.
Fülek Város átértékelte a zöldhulladék Nagyda-
rócba, az AGRO CS Slovakia, a.s. cég telephe-
lyére történő elszállításának műszaki és anyagi 
igényességét, és saját aerob komposztálási tech-

nológia kiépítése mellett döntött. Jelenleg a 
BLH gyűjtését a város dotációs szervezete – a 
Közhasznú Szolgáltatások (VPS) végzi kéthetes 
intervallumokban a márciustól novemberig 
szétírt ütemterv szerint. A városi komposztáló te-
lep kiépítésével kiegészül a meglévő gyűjtési 
rendszer a gyűjtés egy ún. időfüggetlen leadási 
formájával, melyen belül lehetőség nyílik, hogy 
a lakosok maguk is elvihessék az éppen össze-
gyűjtött BLH-ot a gyűjtőudvarba.
A komposztáló telep létrehozásával és az aerob 
komposztálási technológia bevezetésével csök-
kenthető a BLH lerakatok száma, ugyanakkor 
megoldható lesz a hulladék feldolgozása a BLH 
keletkezési helyének közelében, tehát az eddigi 
magas szállítási költségek nélkül, és nem utolsó-
sorban lehetőség nyílik a helyi lakosok előtt, 
hogy a BLH-tól legális úton szabadulhassanak 
meg, ami a gazégetés és az illegális szemétlera-
katok minimalizálásával jár.
Jelenleg az illetékes szerv a közbeszerzések el-
lenőrzését végzi, jóváhagyásukat követően aláí-
rásra kerül a VNTAT felőli szerződés 1. sz. mel-
léklete. Az aktuális ütemterv szerint 2017 júniu-
sában befejeződnek a komposztáló telep építési 
munkái, és 2017 szeptemberéig megtörténik a 
BLH feldolgozásához szükséges gépek és be-
rendezések telepítése.

A Városi Hivatal építésügyi, környezetvédelmi 
és stratégiai-fejlesztési osztálya

Fülek Város és a Füleki Közösségi Központ kép-
zőművészeti versenyt hirdet az alapiskolát, spe-
ciális alapiskolát, művészeti alapiskolát és a kö-
zösségi központot látogató gyermekek részére 
„Roma mese“ címmel. A verseny egy tetszőleges 
roma mese képzőművészeti megjelenítésére 
irányul.
Kategóriák: 1. 6–10 évesek (AI, speciális AI és KK)
 2. 11–15 évesek (AI, speciális AI és KK)
 3. Művészeti Alapiskolás diákok
A versenybe az alábbi technikákkal készült pá-
lyaművekkel lehet benevezni: rajz, festészet, gra-
fika, kombinált technikák. A formátum szabadon 
választható. A pályaművek hátlapján kérjük ol-
vashatóan feltüntetni: az alkotó nevét, életkorát, a 
munka – mese címét, az iskolát, ill. KK-t. Minden 
iskola tetszés szerinti számú pályaművet küldhet 
vagy adhat le a Füleki Közösségi Központ címére 
(Komunitné centrum Fiľakovo, Nám. slobody 
30, 986 01  Fiľakovo). A pályaművek leadási ha-
tárideje 2017.6.30., a KK részére 2017.7.30. A dí-
jak és elismerő oklevelek átadására 2017.8.11-én 
kerül sor a VMK épületében az „Ismerjetek meg 
minket“ programon belül rendezett kiállítás meg-
nyitóján. A nyertes pályaművek jegyzékét a város 
www.filakovo.sk honlapján közöljük.

A Városnapok és XXVII. Palóc Napok al-
kalmából 2017 augusztusában, a képvise-
lő-testület ünnepi ülésén a következő váro-
si díjak átadását tervezik:
ź Fülek Tiszteletbeli Polgára (olyan sze-

mélyeknek ítélhető oda, akik jelentős 
mértékben járultak hozzá a város fej-
lődéséhez és gyarapításához, érdekei-
nek védelméhez és a jó hírnevének ter-
jesztéséhez idehaza és külföldön, vagy 
akik kimagasló alkotói teljesítményeik-
kel gazdagították az emberi civilizá-
ciót),
ź Fülek Város Díja (olyan személyek-

nek ítélhető oda, akik kimagasló ered-
ményeket értek el a tudomány, a techni-
ka, a művészet, az újságírás és a társa-
dalmi munka területén, vagy olyan sze-
mélyeknek, akik kiemelkedően hozzá-
járultak a város gazdasági és kulturális 
fejlődéséhez, népszerűsítették városun-
kat itthon és külföldön egyaránt, illetve 
olyan személyeknek, akik az életmen-
tés vagy a város és lakosai vagyonának 
védelmében szereztek érdemeket),
ź Fülek Város Polgármesterének Díja 

(a város polgármestere ítéli oda a város 
azon polgárainak, akik sikeresen és ér-
demlegesen tevékenykedtek városun-
kért).

A szervezetek és a város polgárai javasla-
taikat és azok indoklását írásban adhatják 
le. Postai úton a Városháza címére: Rad-
ničná 25, 986 01 Fiľakovo, vagy személye-
sen a Városháza iktatójában, 2017. június 
12-ig. A javaslatok alapján a képviselő-
testület dönti el, ki kapja meg a fent emlí-
tett első két díjat. A polgármesteri díj odaí-
téléséről a város polgármestere dönt.

Jelölési felhívás

A rendezvény a Szlo-
vák Köztársaság Kor-
mányhivatala Kisebbségi 
Kultúrák 2017 programja 
anyagi támogatásával valósul meg.

A füleki önkormányzat összesen 36 embert al-
kalmaz a munkaügyi tárca projektjeinek kö-
szönhetően. A város a legkevésbé fejlett járá-
sokban élő, hosszú távon munkanélküli szemé-
lyek munkaerőpiacon való érvényesülését se-
gítő felhívásra reagált. Fülek Város polgármes-
tere, Agócs Attila szavai alapján, a jelentkezők 
közül azokat választották ki, akikkel a város-
nak jó tapasztalata van, s a munkaerőpiacon 
csak nehezen érvényesülnének. 
„Sokan vannak, akik elszoktak a rendszeres 
munkavégzéstől, illetve egészségügyi vagy e-
gyéb okokból nem dolgozhatnak három mű-
szakban a helyi gyárakban. A felhívásnak kö-
szönhetően ezeken az embereken tudtunk segí-
teni,“ mondta Agócs. „Nagy részük 50 év felet-
ti, s a munkaerőpiacon nem tud érvényesülni,“ 
tette hozzá Mágyelová Andrea, a Füleki Városi 
Hivatal elöljárója. 
Munka a város intézményeiben és az utcákon
A város 35 új munkaerőt alkalmaz az Emberi E-
rőforrás – Nemzeti Program Út a munkaerő-
piacra c. projekt keretén belül. Tizenhatan a Vá-
rosi Hivatal alkalmazottai lesznek. Ebből ti-
zenegyen a közterületek megtisztításával, ket-
ten pedig a sportpálya karbantartásával lesznek 
megbízva, míg hárman a Városi Hivatal kisegí-
tő munkaerői lesznek. Néhányan olyan munká-
kat végeznek majd, amelyet a város kapacitás 
hiányában nem tudott megvalósítani. „Ilyen pél-

dául a patakmedrek kitisztítása, amely rendkí-
vül fontos az árvízvédelmi intézkedések szem-
pontjából. Amíg anyagi forrás hiányában át-
fogóbb megoldást nem tudunk megvalósítani, 
igyekszünk legalább részben enyhíteni a gon-
dokon,“ világosított fel a polgármester.
További 19 munkaerő a város intézményeiben 
jut munkalehetőséghez. A munkaszerződés 1 é-
ves időtartamra szól, teljes munkaidőben. „A 
város a projekt finanszírozásához 5%-os ön-
résszel járul hozzá. Az új alkalmazottaknak té-
ríti az ebédjegy árát, valamint valamennyi, a 
munkáltató számára törvény által előírt kötele-
zettséget,“ ismertette Mágyelová.
Munka minél több ember számára
Az utolsó, 36. munkaerőt a Sikeresen a munka-
erőpiacon nevű program keretén belül alkal-
mazzák. A Munkaügyi Hivatal egy éven ke-
resztül téríti a bérköltség 80%-át, az önkor-
mányzat pedig kötelezte magát, hogy a munka-
helyet további fél évig saját költségén fenntart-
ja. „Igyekszünk minden lehetőséget megragad-
ni, hogy minél több ember számára tudjunk 
munkalehetőséget biztosítani. Örömmel tölt el, 
hogy ismét sikerült,“ mondta az elöljáró.
Hasonló projektet használtak ki tavaly is. A pol-
gármester szerint a programban résztvevőknek 
sikerült a munkaerőpiacon való elhelyezkedés. 
„Leszögezhetjük, hogy a Munkaügyi Miniszté-
rium módszere bizonyos szinten a gyakorlat-
ban is működik,“ fejezte be Agócs.

Cíferová Iveta (Ford.: dszl)

A füleki Nefelejcs nonprofit szervezet értesíti 
az érdeklődőket, hogy még a nyári szezon előtt, 
2017. június 05. és július 07. között ápolói tan-
folyamot indít a nyugdíjas otthon épületében, 

amelyik Füleken, a Kertész utca 2. szám alatt ta-
lálható. Az érdeklődők egészen a tanfolyam 
kezdetéig jelentkezhetnek. A tanfolyam ára 
239 euró. A tanfolyam magában foglalja az 
elméletet, mint a gyakorlati oktatást is, amely 
egyenesen a Nefelejcs épületében történik.

Ápolói tanfolyam
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A Füleki Művészeti Alapiskola zene szakos tanulóinak sikerei
A tisztelt füleki közönség az iskola, az önkor-
mányzat és más, a legjobbakat vendégként meg-
hívó intézmény számtalan kulturális rendezvé-
nyén láthatta, hallhatta játszani a Művészeti A-
lapiskola zene szakos tanulóit. Az ilyen, nem 
versenyszerű fellépések mellett a kiváló diákok 
sok-sok régión átnyúló és országos versenyen 
is megmérettetnek.
Április 6-án rendezték meg a Nagyszombati 
Schneider Előadói Verseny 17. évfolyamát. 
Tóth Ágnes – akit nem mellékesen szintén ok-
levéllel jutalmaztak a felkészítésért – három 
szólistája jutott a legjobbak közé az országos 
zongoraversenyen. Petra Olšiaková 2. kategó-
riában lett bronz sávos, Simon Zoltán 5. kat.-
ban ugyancsak bronz sávos, František Nagy 
pedig a 3.-ban ezüst sávos. 
A régión átnyúló Fiatal Művészek Pódiuma 
(PMU) versenysorozatnak is célja a tehetségek 
felfedése. Poltáron 2017. 4. 12-én Fehér Péter 
tanár úr klasszikus hangszereken játszó triója 
kapta a 2. kategória bronz sávját: Fehér Emma – 
zongora, Balázs Boglárka és Kristína Magová – 
furulya. Bozó Alexander készítette fel a Mihály 

Veronika, Emma Bodzášiová, Kristián Balázs 
és Csépe Bence alkotta vonósnégyest, mely e-
züst sávot szerzett. A kamaraszeptett – Barbora 
Botošová – hegedű, Tóth Johanna – gitár, Bar-

tolomej Bogdán és Kristián Galamb – hegedű, 
Branislav Lipták – zongora, Nikolas Balog és 
Martin Hámor – harmonika – szintén Bozó A. 
vezetésével lett a 4. kat. aranysávosa.
Tiszolcon, 2017. 4. 21-én ugyancsak arany sáv-

val aratott győzelmet a klasszikus és elektroni-
kus hangszeresek versenyében a Váradi Bélá-
val (keyboard) és Kristína Košíkovával (ének) 
9 fősre duzzadó csoport. Mindkét fellállás kép-
viselte a MAI-t május 5-én Nagykürtösön a 
Győztesek Gálakoncertjén.
E fenti versenysorozatnak zongora és négyke-
zes részlege is volt. Rimaszombatban 4. 24-én 
Kenyereš Zsuzsa tanárnő felkészítésének kö-
szönhetően is lett a 2. kategória bronz sávosa 
Lucia Drugdová és Sára Ďurišková, valamint 
ezüst sávosa Doriána Horčíková és Gőgh Re-
beka.
Körmöcbányán 5. 12-én tartottak Verseny-
szemlét a művészeti iskolák diákjai számára, 
melyen a Jakab Géza vezette Jakab Levente har-
monikás nyerte a 6. kategóriát.
Fontos hangsúlyozni, hogy a díjak és elismeré-
sek begyűjtésén, a tehetség és tudás prezentálá-
sán kívül a felsorolt gyermekek és pedagógu-
saik jó hírét keltik a füleki művészeti oktatásnak 
és a város kultúrájának annak határain túl is.

Dr. Ardamica Zorán, a ZUŠ – MAI igazgatója

Ismét lezajlott a Kárpát-medencei magyar kö-
zépiskolák informatikai versenye, az Infoprog 
2017, amely a Füleki Gimnázium, a Rákóczi Szö-
vetség, az Informatika a Társadalomért Egyesü-
let valamint az e-Talentum Nonprofit Kft. segít-
ségével valósult meg. A verseny a Pro Futuro pol-
gári társulás, Tomolya Róbert és Molnár László 
kezdeményezésére jött létre 22 évvel ezelőtt. A 
kétnapos rendezvény első napján zajlott a prog-
ramozói és a felhasználói kategóriák versenye, a 
második napon pedig az iskolák közti vetélkedő 
és a díjátadó, amelyen Fülek város képviseleté-
ben részt vett Agócs Attila polgármester és Kere-
kes László alpolgármester.
Egy résztvevő beszámolója:
2017. 4. 20-án és 21-én a Füleki Gimnázium is-
mét megtelt diákokkal a környező országokból, 
hiszen ekkor került megrendezésre a XXII. Kár-
pát-medencei magyar középiskolák informati-
kai versenye, az Infoprog 2017. Ez a rendezvény 

már 22 éve egyedülálló módon nyújt lehetőséget 
a programozásban és alkalmazói programokban 
jeleskedő diákoknak egy nemzetközi szintű meg-
mérettetésre.
A verseny csütörtökön délben kezdődött a 
„kincskereső” versenyrésszel. Itt a versenyzők 
feladatként egy kódolt szöveget találhattak az 
infoprog.net weboldalon. Ezt dekódolva külön-
böző rejtvényrészleteket kellett megoldaniuk, 
hogy megtalálhassák a kincset. A rejtvény meg-
oldásához szükséges részletek a gimnázium épü-
letében voltak elrejtve (például „láthatatlan” ra-
gasztóval a bejárati ajtón vagy a faliújságon el-
rejtve egy szövegben). Délután 2 órakor indult a 
verseny fő része, a programozói és a felhaszná-
lói kategória megmérettetése, mely 4 órát vett i-
génybe. Ezután este 7-kor a diákok bemutatták 
prezentációikat, melyeket otthon készítettek. A 
verseny első napja este 8-kor ért véget, de sokan 
folytatták a kincskeresést.

Pénteken reggel fél 9-kor elindult a vetélkedő, a-
melyen iskolánként 1-1 csapat versenyezhetett. 
Ebben a versenyrészben a diákok informatikai is-
merete volt mérvadó. Mindenféle témakör érint-
ve volt az informatikán belül, a hardverektől a 
felhasználói és fejlesztői programokon keresz-
tül a drónokig. 10 órakor pedig a versenyzők el-
látogathattak a füleki várba. A verseny kiértéke-
lésére fél 12-kor került sor. A Füleki Gimnázium 
diákjai jó eredményt értek el, hiszen a progra-
mozói A kategóriában 3. helyen végzett Both Ta-
más, a felhasználói A kategória 3. helyét Molnár 
Adrián foglalta el, a programozói B kategória 1. 
helyezettje pedig Lukács Péter lett. Ezen kívül a 
gimis csapat a vetélkedőben 3. helyen végzett, a-
melynek tagjai Both Tamás, Molnár Adrián, Si-
mon Zoltán és Lukács Péter voltak. A Füleki 
Gimnázium az iskolák versenyében 3. helyen 
végzett. A nyertesek értékes tárgynyeremények-
ben részesültek (többek között mikroszámító-
gép, hangfal, nyomtató).

Lukács Péter (II.A)

Biztonságpolitika és irodalom – diákoknak, másképp
Biztonságos hely Európa? Ki vagy mi jelent 
külső fenyegetést számunkra? Mi számít bel-
ső biztonsági fenyegetettségnek? Miért ve-
szélyes, ha a médiában a tények és a vélemé-
nyek azonos teret kapnak? Kelethez vagy 
Nyugathoz kötődünk inkább? Felismerjük a 
diktatórikus jegyeket és a demokratikus érté-
keket? – Mindezek a kérdések, és még sok 
más, felvetődtek azon találkozón, melyet a 
Füleki Városi Művelődési Központ szerve-
zett a helyi magyar és szlovák tannyelvű 
alap- és középiskolák diákjainak május 10-
én. A fiatalokkal Ondrejcsák Róbert védelmi 
államtitkár beszélgetett aktuális biztonság-
politikai kérdésekről. A Szlovák Védelmi Mi-
nisztérium második embere küldetésének 
tartja a fiatalok körében végzett felvilágosító 
munkát, így rendszeresen találkozik velük or-
szágszerte, és tart előadásokat elsősorban 
egyetemistáknak és középiskolásoknak. A 
Füleki Gimnáziumban megtartott találkozón 
a diákok élénken érdeklődtek a felvetett té-
mák iránt. Egyebek mellett rákérdeztek Szlo-

vákia viszonyára Oroszországgal és az Egye-
sült Államokkal kapcsolatban, de arra is kí-
váncsiak voltak, mennyire képes megvédeni 
magát Európa a terrorcselekményekkel 
szemben.
A VMK a magyar tannyelvű iskolákat láto-
gató alap- és középiskolások számára egy má-
sik programot is kínált május folyamán. Lite-
raTúra című programsorozatán belül Kreatív 
írás műhelyt szervezett olyan érdeklődő fia-
taloknak, akik számára az írás az egyik leg-
kedveltebb önkifejezési forma. Dr. Mizser At-
tila vezetésével egy három blokkból álló mű-
helymunkán vehetnek részt június végéig, 
hogy érdeklődésüket és íráskészségüket 
szakmai tudással, gyakorlati fogásokkal egé-
szítsék ki. A jelenleg az egri Eszterházy Ká-
roly Egyetem Kommunikáció- és Médiatu-
dományi Tanszékét vezető, füleki származá-
sú Mizser Attila költőként és az Irodalmi 
Szemle főszerkesztőjeként is ismert.  A Füle-
ki Gimnáziumban folyó műhelymunka veze-
tésében a júniusi találkozók során Nagy Haj-

nal Csilla, losonci költő lesz a segítségére, 
aki jelenleg az Irodalmi Szemle szerkesztője, 
s egykor – nem is olyan régen – a Füleki Gim-
názium padjait koptatta. A VMK 2017-re 
még tartogat néhány meglepetést a Litera-
Túra – Irodalom másképp című programso-
rozatának keretén belül – érdekes beszélge-
tések, tartalmas közönségtalálkozók vagy iz-
galmas koncertek formájában.

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

Informatika	verseny	a	Füleki	Gimnáziumban

Fotó: Estefán ViktorFotó: Estefán Viktor

július „Középkor expedíció“ c. interaktív kiállítás
09-ig Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony (5. szint)
 Szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Morva Helytörténeti Múzeum, Brünn

aug. „Ásványok nagyító alatt” c. kiállítás
04-ig Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria 
 Szervező: Vármúzeum; Társszervező: Kelet-szlovákiai Múzeum

máj. 25.– Európai Geoparkok Hete a Novohrad-Nógrád Geoparkban
jún. 10. Helyszín: N–N Geopark területe; Szervező: N–N Geopark JSZT

jún. 03. Vezetett gyalogtúra a Fülek – Salgótarján – 
8:30 Béri andezitoszlopok – Szentkút – Fülek útvonalon
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT, NTIK

jún. 03. Városi Gyermeknap
10:00 Helyszín: Városi park; Szervező: Városi Művelődési Központ 
 Társszervezők: Füleki Vármúzeum, Közhasznú Szolgáltatások

jún. 13. Nyilvános balettvizsga – a VMK Mona Balett tánccsoportja
14:30 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: VMK

jún. 16. KLUB 2017 – Live Music Night
20:00 SWING TÁNCEST a Fats Jazz Band zenekarral
 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: VMK

jún. 17. XVIII. Füleki Történelmi Várjátékok
16:00 – gyermekprogramok, kézműves alkotóműhelyek
  és kirakodóvásár
 – lovagi torna, kardvívó- és solymászbemutató, a várostrom 
  rekonstrukciója, barokk táncok, középkori vigadalom, 
  boszorkányper, tűzzsonglőr-bemutató
 Helyszín: füleki várudvar; Szervező: Füleki Vármúzeum 
 Társszervező: Koháry PT, Fülek 

jún. 18. XI. Nemzetközi Történelmi Íjászverseny a „Nógrád Íjásza“
8:00 címért és a „Füleki Vár Védője“ rangért
 Helyszín: Füleki várudvar; Szervező: Koháry PT, Fülek 
 Társszervező: Füleki Vármúzeum, Füleki Farkasok,
 Fülöp Géza Zsolt

jún. 23. Csikász Lajos „Vörös-kék lobogók“ c. könyvének bemutatója
16:30 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

jún. 24. „IX. Nemzetközi melódiák szárnyain" – kórustalálkozó
18:00 Helyszín: Római katolikus templom 
 Szervező: Melódia Női Kar 
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

Felhívás – Nevezzen be a történelmi
íjászverseny 11. évfolyamára, amely a

XVIII. Történelmi Várjátékok
záróprogramjaként valósul meg a füleki várban!

Jelentős kulturális rendezvények 2017 júniusában Füleken

Felhívás – Nevezzen be a történelmi
íjászverseny 11. évfolyamára, amely a

XVIII. Történelmi Várjátékok
záróprogramjaként valósul meg a füleki várban!

A gyermekek és fel-
nőttek által egya-
ránt kedvelt Füleki 
Történelmi Várjá-
tékok már 18. alka-

lommal kerül meg-
rendezésre a vár-

ban, ezúttal jú-
nius 17– 18. kö-
zött. Idén a 
s z o m b a t i 
program a dél-
utáni és esti ó-

rákban zajlik majd, felidéz-
ve a középkor és kora újkor 

hangulatát. A 16:00 órás kapunyi-
tást követően a legkisebbeket gaz-
dag program várja bábjátékkal, a-
kadálypályával, történelmi játé-

kokkal, csatával, illetve pásztor- és 
vadászkutya bemutatóval. A felnőttek 
ezalatt betekintést nyerhetnek a törö-

kök mindennapjaiba és szokása-
iba, királyi csokoládét kóstolhat-

nak, megtekinthetik a kézműves foglalkozá-
sokat és a kazamatában berendezett kínzó-
kamrát. A 18:00 órakor kezdődő fő program 
keretén belül a látogatók egy valósághű lo-
vagi torna hangulatát élvezhetik majd, ahol a 
középkor legbátrabb vitézei mutatkoznak 
be. Őket barokk táncok és solymászat köve-
ti, majd a bajvívó- és janicsárbemutatókat 
várostrom – a vár 1682-es török, kuruc és er-
délyi seregek általi elfoglalásának rekon-
strukciója – zárja. Az esti csata után az ér-
deklődőket korabeli táncoktatással egybe-
kötött vigasság és lakoma várja, inkvizíciós 
per és tűz show kíséretében. Vasárnap kerül 
megrendezésre a „XI. Nemzetközi Történel-
mi Íjászverseny“ a „Nógrád Íjásza“ címért és 
a „Füleki Vár Védője“ rangért, ahol szlová-
kiai és magyarországi íjászok mérik össze tu-
dásukat különböző kategóriákban. A Koháry 
Polgári Társulás és a Füleki Vármúzeum 
mindenkit szeretettel vár a kétnapos rendez-
vényre!

Dr. Titton Viktória, az FVM igazgatónője

Helyszín és időpont: Füleki vár, 2017.06.18. 
(vasárnap), 8:00 órakor

A verseny jellege: A tizenegyedik alkalommal 
megrendezendő versenyen a „NÓGRÁD ÍJÁ-
SZA” címért és a „FÜLEKI VÁR VÉDŐJE” 
rangért mérik össze tudásukat a résztvevők. A 
verseny méretlen távokon 15db 3D, esetleg 
2D célra fog zajlani, célonként 2 vesszővel 2 
fordulóban, tehát összesen 60 lövéssel. 

Nevezés (és részletes információk): 

 elektronikusan www.archery3d.sk
  szlovák nyelven

  www.hradfilakovo.sk
  magyar és szlovák nyelven

 személyesen a helyszínen, illetve
 előzetesen az NTIK irodájában 
 (Várfelső/Podhradská u. 14., Fülek)

Előnevezési határidő: 2017. június 16. 

Szervező: Koháry PT

Társszervezők: Füleki Farkasok, Füleki Vár-
múzeum, Fülöp Géza Zsolt

Asztalfoglalás és jegyelővétel: VMK, Fülek
Szabadság tér 30, tel.: 0950 689 610, e-mail: msks@filakovo.sk

Online jegyvásárlás:
www.kultura.filakovo.sk
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(Pozsony)M�����

H���
2017. ������ 16., 20:00

      Fülek, VMK –
 Bálterem

Belépő: 4 €

Megjelenés korabeli öltözékben:
  a 20-as – 40-es évek stílusában.
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A Füleki Művészeti Alapiskola zene szakos tanulóinak sikerei
A tisztelt füleki közönség az iskola, az önkor-
mányzat és más, a legjobbakat vendégként meg-
hívó intézmény számtalan kulturális rendezvé-
nyén láthatta, hallhatta játszani a Művészeti A-
lapiskola zene szakos tanulóit. Az ilyen, nem 
versenyszerű fellépések mellett a kiváló diákok 
sok-sok régión átnyúló és országos versenyen 
is megmérettetnek.
Április 6-án rendezték meg a Nagyszombati 
Schneider Előadói Verseny 17. évfolyamát. 
Tóth Ágnes – akit nem mellékesen szintén ok-
levéllel jutalmaztak a felkészítésért – három 
szólistája jutott a legjobbak közé az országos 
zongoraversenyen. Petra Olšiaková 2. kategó-
riában lett bronz sávos, Simon Zoltán 5. kat.-
ban ugyancsak bronz sávos, František Nagy 
pedig a 3.-ban ezüst sávos. 
A régión átnyúló Fiatal Művészek Pódiuma 
(PMU) versenysorozatnak is célja a tehetségek 
felfedése. Poltáron 2017. 4. 12-én Fehér Péter 
tanár úr klasszikus hangszereken játszó triója 
kapta a 2. kategória bronz sávját: Fehér Emma – 
zongora, Balázs Boglárka és Kristína Magová – 
furulya. Bozó Alexander készítette fel a Mihály 

Veronika, Emma Bodzášiová, Kristián Balázs 
és Csépe Bence alkotta vonósnégyest, mely e-
züst sávot szerzett. A kamaraszeptett – Barbora 
Botošová – hegedű, Tóth Johanna – gitár, Bar-

tolomej Bogdán és Kristián Galamb – hegedű, 
Branislav Lipták – zongora, Nikolas Balog és 
Martin Hámor – harmonika – szintén Bozó A. 
vezetésével lett a 4. kat. aranysávosa.
Tiszolcon, 2017. 4. 21-én ugyancsak arany sáv-

val aratott győzelmet a klasszikus és elektroni-
kus hangszeresek versenyében a Váradi Bélá-
val (keyboard) és Kristína Košíkovával (ének) 
9 fősre duzzadó csoport. Mindkét fellállás kép-
viselte a MAI-t május 5-én Nagykürtösön a 
Győztesek Gálakoncertjén.
E fenti versenysorozatnak zongora és négyke-
zes részlege is volt. Rimaszombatban 4. 24-én 
Kenyereš Zsuzsa tanárnő felkészítésének kö-
szönhetően is lett a 2. kategória bronz sávosa 
Lucia Drugdová és Sára Ďurišková, valamint 
ezüst sávosa Doriána Horčíková és Gőgh Re-
beka.
Körmöcbányán 5. 12-én tartottak Verseny-
szemlét a művészeti iskolák diákjai számára, 
melyen a Jakab Géza vezette Jakab Levente har-
monikás nyerte a 6. kategóriát.
Fontos hangsúlyozni, hogy a díjak és elismeré-
sek begyűjtésén, a tehetség és tudás prezentálá-
sán kívül a felsorolt gyermekek és pedagógu-
saik jó hírét keltik a füleki művészeti oktatásnak 
és a város kultúrájának annak határain túl is.

Dr. Ardamica Zorán, a ZUŠ – MAI igazgatója

Ismét lezajlott a Kárpát-medencei magyar kö-
zépiskolák informatikai versenye, az Infoprog 
2017, amely a Füleki Gimnázium, a Rákóczi Szö-
vetség, az Informatika a Társadalomért Egyesü-
let valamint az e-Talentum Nonprofit Kft. segít-
ségével valósult meg. A verseny a Pro Futuro pol-
gári társulás, Tomolya Róbert és Molnár László 
kezdeményezésére jött létre 22 évvel ezelőtt. A 
kétnapos rendezvény első napján zajlott a prog-
ramozói és a felhasználói kategóriák versenye, a 
második napon pedig az iskolák közti vetélkedő 
és a díjátadó, amelyen Fülek város képviseleté-
ben részt vett Agócs Attila polgármester és Kere-
kes László alpolgármester.
Egy résztvevő beszámolója:
2017. 4. 20-án és 21-én a Füleki Gimnázium is-
mét megtelt diákokkal a környező országokból, 
hiszen ekkor került megrendezésre a XXII. Kár-
pát-medencei magyar középiskolák informati-
kai versenye, az Infoprog 2017. Ez a rendezvény 

már 22 éve egyedülálló módon nyújt lehetőséget 
a programozásban és alkalmazói programokban 
jeleskedő diákoknak egy nemzetközi szintű meg-
mérettetésre.
A verseny csütörtökön délben kezdődött a 
„kincskereső” versenyrésszel. Itt a versenyzők 
feladatként egy kódolt szöveget találhattak az 
infoprog.net weboldalon. Ezt dekódolva külön-
böző rejtvényrészleteket kellett megoldaniuk, 
hogy megtalálhassák a kincset. A rejtvény meg-
oldásához szükséges részletek a gimnázium épü-
letében voltak elrejtve (például „láthatatlan” ra-
gasztóval a bejárati ajtón vagy a faliújságon el-
rejtve egy szövegben). Délután 2 órakor indult a 
verseny fő része, a programozói és a felhaszná-
lói kategória megmérettetése, mely 4 órát vett i-
génybe. Ezután este 7-kor a diákok bemutatták 
prezentációikat, melyeket otthon készítettek. A 
verseny első napja este 8-kor ért véget, de sokan 
folytatták a kincskeresést.

Pénteken reggel fél 9-kor elindult a vetélkedő, a-
melyen iskolánként 1-1 csapat versenyezhetett. 
Ebben a versenyrészben a diákok informatikai is-
merete volt mérvadó. Mindenféle témakör érint-
ve volt az informatikán belül, a hardverektől a 
felhasználói és fejlesztői programokon keresz-
tül a drónokig. 10 órakor pedig a versenyzők el-
látogathattak a füleki várba. A verseny kiértéke-
lésére fél 12-kor került sor. A Füleki Gimnázium 
diákjai jó eredményt értek el, hiszen a progra-
mozói A kategóriában 3. helyen végzett Both Ta-
más, a felhasználói A kategória 3. helyét Molnár 
Adrián foglalta el, a programozói B kategória 1. 
helyezettje pedig Lukács Péter lett. Ezen kívül a 
gimis csapat a vetélkedőben 3. helyen végzett, a-
melynek tagjai Both Tamás, Molnár Adrián, Si-
mon Zoltán és Lukács Péter voltak. A Füleki 
Gimnázium az iskolák versenyében 3. helyen 
végzett. A nyertesek értékes tárgynyeremények-
ben részesültek (többek között mikroszámító-
gép, hangfal, nyomtató).

Lukács Péter (II.A)

Biztonságpolitika és irodalom – diákoknak, másképp
Biztonságos hely Európa? Ki vagy mi jelent 
külső fenyegetést számunkra? Mi számít bel-
ső biztonsági fenyegetettségnek? Miért ve-
szélyes, ha a médiában a tények és a vélemé-
nyek azonos teret kapnak? Kelethez vagy 
Nyugathoz kötődünk inkább? Felismerjük a 
diktatórikus jegyeket és a demokratikus érté-
keket? – Mindezek a kérdések, és még sok 
más, felvetődtek azon találkozón, melyet a 
Füleki Városi Művelődési Központ szerve-
zett a helyi magyar és szlovák tannyelvű 
alap- és középiskolák diákjainak május 10-
én. A fiatalokkal Ondrejcsák Róbert védelmi 
államtitkár beszélgetett aktuális biztonság-
politikai kérdésekről. A Szlovák Védelmi Mi-
nisztérium második embere küldetésének 
tartja a fiatalok körében végzett felvilágosító 
munkát, így rendszeresen találkozik velük or-
szágszerte, és tart előadásokat elsősorban 
egyetemistáknak és középiskolásoknak. A 
Füleki Gimnáziumban megtartott találkozón 
a diákok élénken érdeklődtek a felvetett té-
mák iránt. Egyebek mellett rákérdeztek Szlo-

vákia viszonyára Oroszországgal és az Egye-
sült Államokkal kapcsolatban, de arra is kí-
váncsiak voltak, mennyire képes megvédeni 
magát Európa a terrorcselekményekkel 
szemben.
A VMK a magyar tannyelvű iskolákat láto-
gató alap- és középiskolások számára egy má-
sik programot is kínált május folyamán. Lite-
raTúra című programsorozatán belül Kreatív 
írás műhelyt szervezett olyan érdeklődő fia-
taloknak, akik számára az írás az egyik leg-
kedveltebb önkifejezési forma. Dr. Mizser At-
tila vezetésével egy három blokkból álló mű-
helymunkán vehetnek részt június végéig, 
hogy érdeklődésüket és íráskészségüket 
szakmai tudással, gyakorlati fogásokkal egé-
szítsék ki. A jelenleg az egri Eszterházy Ká-
roly Egyetem Kommunikáció- és Médiatu-
dományi Tanszékét vezető, füleki származá-
sú Mizser Attila költőként és az Irodalmi 
Szemle főszerkesztőjeként is ismert.  A Füle-
ki Gimnáziumban folyó műhelymunka veze-
tésében a júniusi találkozók során Nagy Haj-

nal Csilla, losonci költő lesz a segítségére, 
aki jelenleg az Irodalmi Szemle szerkesztője, 
s egykor – nem is olyan régen – a Füleki Gim-
názium padjait koptatta. A VMK 2017-re 
még tartogat néhány meglepetést a Litera-
Túra – Irodalom másképp című programso-
rozatának keretén belül – érdekes beszélge-
tések, tartalmas közönségtalálkozók vagy iz-
galmas koncertek formájában.

Illés Kósik Andrea, a VMK igazgatónője

Informatika	verseny	a	Füleki	Gimnáziumban

Fotó: Estefán ViktorFotó: Estefán Viktor

július „Középkor expedíció“ c. interaktív kiállítás
09-ig Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony (5. szint)
 Szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Morva Helytörténeti Múzeum, Brünn

aug. „Ásványok nagyító alatt” c. kiállítás
04-ig Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria 
 Szervező: Vármúzeum; Társszervező: Kelet-szlovákiai Múzeum

máj. 25.– Európai Geoparkok Hete a Novohrad-Nógrád Geoparkban
jún. 10. Helyszín: N–N Geopark területe; Szervező: N–N Geopark JSZT

jún. 03. Vezetett gyalogtúra a Fülek – Salgótarján – 
8:30 Béri andezitoszlopok – Szentkút – Fülek útvonalon
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT, NTIK

jún. 03. Városi Gyermeknap
10:00 Helyszín: Városi park; Szervező: Városi Művelődési Központ 
 Társszervezők: Füleki Vármúzeum, Közhasznú Szolgáltatások

jún. 13. Nyilvános balettvizsga – a VMK Mona Balett tánccsoportja
14:30 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: VMK

jún. 16. KLUB 2017 – Live Music Night
20:00 SWING TÁNCEST a Fats Jazz Band zenekarral
 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: VMK

jún. 17. XVIII. Füleki Történelmi Várjátékok
16:00 – gyermekprogramok, kézműves alkotóműhelyek
  és kirakodóvásár
 – lovagi torna, kardvívó- és solymászbemutató, a várostrom 
  rekonstrukciója, barokk táncok, középkori vigadalom, 
  boszorkányper, tűzzsonglőr-bemutató
 Helyszín: füleki várudvar; Szervező: Füleki Vármúzeum 
 Társszervező: Koháry PT, Fülek 

jún. 18. XI. Nemzetközi Történelmi Íjászverseny a „Nógrád Íjásza“
8:00 címért és a „Füleki Vár Védője“ rangért
 Helyszín: Füleki várudvar; Szervező: Koháry PT, Fülek 
 Társszervező: Füleki Vármúzeum, Füleki Farkasok,
 Fülöp Géza Zsolt

jún. 23. Csikász Lajos „Vörös-kék lobogók“ c. könyvének bemutatója
16:30 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

jún. 24. „IX. Nemzetközi melódiák szárnyain" – kórustalálkozó
18:00 Helyszín: Római katolikus templom 
 Szervező: Melódia Női Kar 
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

Felhívás – Nevezzen be a történelmi
íjászverseny 11. évfolyamára, amely a

XVIII. Történelmi Várjátékok
záróprogramjaként valósul meg a füleki várban!

Jelentős kulturális rendezvények 2017 júniusában Füleken

Felhívás – Nevezzen be a történelmi
íjászverseny 11. évfolyamára, amely a

XVIII. Történelmi Várjátékok
záróprogramjaként valósul meg a füleki várban!

A gyermekek és fel-
nőttek által egya-
ránt kedvelt Füleki 
Történelmi Várjá-
tékok már 18. alka-

lommal kerül meg-
rendezésre a vár-

ban, ezúttal jú-
nius 17– 18. kö-
zött. Idén a 
s z o m b a t i 
program a dél-
utáni és esti ó-

rákban zajlik majd, felidéz-
ve a középkor és kora újkor 

hangulatát. A 16:00 órás kapunyi-
tást követően a legkisebbeket gaz-
dag program várja bábjátékkal, a-
kadálypályával, történelmi játé-

kokkal, csatával, illetve pásztor- és 
vadászkutya bemutatóval. A felnőttek 
ezalatt betekintést nyerhetnek a törö-

kök mindennapjaiba és szokása-
iba, királyi csokoládét kóstolhat-

nak, megtekinthetik a kézműves foglalkozá-
sokat és a kazamatában berendezett kínzó-
kamrát. A 18:00 órakor kezdődő fő program 
keretén belül a látogatók egy valósághű lo-
vagi torna hangulatát élvezhetik majd, ahol a 
középkor legbátrabb vitézei mutatkoznak 
be. Őket barokk táncok és solymászat köve-
ti, majd a bajvívó- és janicsárbemutatókat 
várostrom – a vár 1682-es török, kuruc és er-
délyi seregek általi elfoglalásának rekon-
strukciója – zárja. Az esti csata után az ér-
deklődőket korabeli táncoktatással egybe-
kötött vigasság és lakoma várja, inkvizíciós 
per és tűz show kíséretében. Vasárnap kerül 
megrendezésre a „XI. Nemzetközi Történel-
mi Íjászverseny“ a „Nógrád Íjásza“ címért és 
a „Füleki Vár Védője“ rangért, ahol szlová-
kiai és magyarországi íjászok mérik össze tu-
dásukat különböző kategóriákban. A Koháry 
Polgári Társulás és a Füleki Vármúzeum 
mindenkit szeretettel vár a kétnapos rendez-
vényre!

Dr. Titton Viktória, az FVM igazgatónője

Helyszín és időpont: Füleki vár, 2017.06.18. 
(vasárnap), 8:00 órakor

A verseny jellege: A tizenegyedik alkalommal 
megrendezendő versenyen a „NÓGRÁD ÍJÁ-
SZA” címért és a „FÜLEKI VÁR VÉDŐJE” 
rangért mérik össze tudásukat a résztvevők. A 
verseny méretlen távokon 15db 3D, esetleg 
2D célra fog zajlani, célonként 2 vesszővel 2 
fordulóban, tehát összesen 60 lövéssel. 

Nevezés (és részletes információk): 

 elektronikusan www.archery3d.sk
  szlovák nyelven

  www.hradfilakovo.sk
  magyar és szlovák nyelven

 személyesen a helyszínen, illetve
 előzetesen az NTIK irodájában 
 (Várfelső/Podhradská u. 14., Fülek)

Előnevezési határidő: 2017. június 16. 

Szervező: Koháry PT

Társszervezők: Füleki Farkasok, Füleki Vár-
múzeum, Fülöp Géza Zsolt

Asztalfoglalás és jegyelővétel: VMK, Fülek
Szabadság tér 30, tel.: 0950 689 610, e-mail: msks@filakovo.sk

Online jegyvásárlás:
www.kultura.filakovo.sk
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Umiestnenie zastávky – Megálló helye Čas – Idő Umiestnenie zastávky – Megálló helye Čas – Idő
križovatka ul. Mlynská a Viničná (Urbánka)
Malom és Szőlőhegy u. kereszteződése (Urbanka)

8,00–8,15 križovatka ul. Čsl. armády a Mocsáryho
Csehszlovák Hadsereg és Mocsáry u. kereszteződése

8,00–8,15

križovatka ul. Mlynská a Tehelná (Dometic)
Malom és Téglagyár u. kereszteződése (Dometic)

8,15–8,30 pred budovou Filbyt
Filbyt épülete előtt

8,15–8,30

pred areálom VPS
KHSZ telep előtt

8,30–8,45 križovatka ul. 1. Mája a Tajovského
Május I. és Tajovský u. kereszteződése

8,30–8,45

pred predajňou CBA
CBA üzlet előtt

8,45–9,00 hlavný vstup na FTC štadión
FTC stadion főbejárata

8,45–9,00

križovatka ul. Moyzesova a J. Kalinčiaka
Moyzes és Kalinčiak J. u. kereszteződése

9,00–9,15 križovatka ul. Obrancov mieru a Malocintorínska
Békevédők és Kistemető u. kereszteződése 

9,00–9,15

križovatka ul. J. Kalinčiaka, Daxnerova a L. N. Tolstého
Kalinčiak J., Daxner és Tolsztoj L. N. u. kereszteződése

9,15–9,30 križovatka ul. Železničná a Bottova
Vasúti és Botto u. kereszteződése

9,15–9,30

Lučenská križovatka ul. Lučenská, Jesenského a B.S.Timravy
Losonci, Jesenský és B.S. Timrava u. kereszteződése

9,30–9,45 križovatka ul. Sládkovičova a Parková
Sládkovič és Park u. kereszteződése

9,30–9,45

pred hostincom PEPITA
PEPITA vendéglő előtt

9,45–10,00 križovatka ul. Vajanského a Jilemnického (potraviny)
Vajanský és Jilemnický u. kereszteződése (élelmiszer)

9,45–10,00

križovatka ul. Družstevná a Kvetná (Pub Ľubek) 
Szövetkezeti és Virág u. kereszteződése

10,00–10,15 križovatka ul. Vajanského a Rázusova (za poštou)
Vajanský és Rázus u. kereszteződése (posta mögött)

10,00–10,15

križovatka ul. Kvetná a Tulipánová
Virág és Tulipán u. kereszteződése

10,15–10,30 križovatka ul. Školská a Mocsáryho
Iskola és Mocsáry u. kereszteződése

10,15–10,30

križovatka ul. Fialková Ružová
Ibolya és Rózsa u. kereszteződése 

10,30–10,45 križovatka ul. Jánošíkova a Kalajová 
Jánošík és Kalaj u. kereszteződése

10,30–10,45

križovatka ul. Gorkého a Poľná
Gorkij és Mezei u. kereszteződése

10,45–11,00

Termín zberu: každý prvý týždeň v mesiaci  - ŠTVRTOK
6.7., 4.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. v roku 2017

A gyűjtés időpontja: minden hónap első hetében – CSÜTÖRTÖKÖN
2017.7.6., 8.4., 9.7., 10.5., 11.2., 12.7.

Zber papiera v meste Fiľakovo – Papírgyűjtés FülekenZber papiera v meste Fiľakovo – Papírgyűjtés Füleken

Mládež
Lucia Kapičáková obhájila titul maj-
sterky Slovenska v kategórii U10 a 
tým si zabezpečila nomináciu na blí-

žiace sa ME a MS do Brazílie v šachu mláde-
že. Veľmi pekné výsledky v silnej konkuren-
cii dosiahol aj Ján Alexander Gréč v kategórii 
U12, keď si polepšil osobný rating FIDE o 
135 bodov.

Muži
Na turnajoch v rapid šachu (skrátený časový li-
mit 2x15 minút na partiu, 9 kôl za deň) fiľa-
kovskí šachisti v konkurencii vyše 70 šachis-
tov dosiahli nasledovné výsledky: A. Balázs – 
2. miesto, P. Klein – 4.miesto, R. Ballo – 6. 
miesto a T. Ádám – 7. miesto.

Peter Klein, FTC

Mesto Fiľakovo a Komisia pre školstvo, mládež 
a šport pri MZ Vás pozýva na Športový deň mes-
ta, ktorý sa bude konať 24.júna 2017 so začiat-
kom o 8.30 hod. na štadióne FTC Fiľakovo.
V rámci športového dňa budú prebiehať nasle-
dovné turnaje a súťaže:
ź Pohár primátora v minifutbale pre dospelých
ź Pohár primátora v minifutbale pre ZŠ v mes-

te – ročníky 1.-4.
ź Pohár prezidenta FTC v kolkoch pre dospe-

lých
ź Atletické preteky pre ZŠ v meste – ročníky 

5.-9. (disciplíny: beh na 60 m, skok do diaľ-
ky, hod guľou, štafeta 4 x 400 m)

Bližšie informácie k jednotlivým turnajom 
nájdete včas na plagátoch, letákoch a v 
mestskom rozhlase). Zároveň pozývame na 
tento športový sviatok aj širokú verejnosť, aby 
prišla povzbudzovať svojich reprezentantov, 
členov rodín, alebo aby strávila pekný deň v 
príjemnej atmosfére !

Športový deň mesta

Fiľakovský cross priťahuje do nášho mesta 
čoraz viac záujemcov o príjemné športové po-
dujatia. Bežecká súťaž pre všetky vekové i 
výkonnostné kategórie prebieha nielen na 
dráhe štadióna, ale vyše 12 km trate sa tiahnu 
ulicami mesta a potom ústia do pozoruhodnej 
previerky kondičiek v kvalitnom, prírodnom 
teréne. Preteky organizuje OZ Fiľakovský 
cross, František Földeš ako predseda OZ a 
hlavný organizátor, spolu s podporou celej 
veľkej rodiny a stálej partie ľudí, ale dôleži-
tými partnermi pretekov sú hlavne Mesto Fi-
ľakovo, OZ FTC a desiatky väčších i men-
ších sponzorov. Po desiatykrát teda v sobotu 
6. mája smerovali na štadión FTC cestičky vy-
še dvoch stovák bežkýň a bežcov, od toho naj-
útlejšieho veku až po ozaj seniorov. Zapojiť 
sa totiž mohli aj mamičky (i oteckovia) s 
drobcami v kočíkoch, a tak mal najmladší ofi-
ciálny účastník crossu Janko len 2,5 mesiaca. 
Celkovo sa do 8 detských a mládežníckych 
kategórií s rôznymi dĺžkami tratí zapojilo až 
114 detí: z nich asi dve tretiny domácich, ale 
prišli aj zo širšieho okolia i z iných okresov či 
krajov. Medzi malé rekordy treba podotknúť, 
že najstarší účastník Ján Demeter z Veľkého 
Krtíša mal 74 rokov. Dospelých pretekárov 
bolo tento rok 89, piati z nich prišli z mesta 
Szigethalom, ktoré je najnovšie partnerské 
mesto Fiľakova. Pred štartom pretekárov 
prišiel pozdraviť aj primátor mesta Attila 
Agócs, ktorého tohtoročné čísla veľmi 

potešili. Úlohu 
štartéra všetkých 
disciplín aj teraz 
s potešením pri-
jal fiľakovský 

olympionik, chodec na 50 km, Pavol Sziko-
ra. Pomyselnú cieľovú pásku 13-kilometro-
vého behu ako prvý preťal Róbert Valíček z 
Košíc v čase 48 minút 48 sekúnd, ktorý si 
tým zopakoval tento svoj úspech spred 3 ro-
kov. Vyhral tak nielen svoju kategóriu B, ale 
odniesol si aj trofej pre celkového víťaza. O 
niečo mladšiu kategóriu ovládol pretekár za-
stupujúci bežecký oddiel v Šalgotarjáne And-
rás Bartko, celkovo skončil druhý, tretí prete-
kár v cieli bol Matej Schieber zo Zvolenskej 
Slatiny. Zo žien dobehla do cieľa prvá Jana 
Martinská z Tuhára v čase 0:58:45 hod., za 
ňou dobehli Martina Žolková z Lučenca a Dá-
ša Adameková z Michalovej. Dvaja pretekári 
– Marian Šimon z Fiľakova a Ondrej Kocúr z 
Haliče, absolvovali celú trať ešte raz aj na 
bicykli. Ak sme pri bilancovaní, organizátori 
už druhýkrát oceňovali aj špeciálnu dospe-
lácku kategóriu – Majster / Majsterka Fiľa-
kova, kde sa vyhodnocovali najlepší prete-
kári z Fiľakova a najbližšieho okolia, alebo 
tí, čo odtiaľto pochádzajú, prípadne tu pracu-
jú. Pre úplnosť teda nemôžu chýbať mená 
troch žien: 1. Lucia Orságová, 2. Patrícia Far-
kašová, 3. Amália Paulerová; a mužov: 1. 
András Bartko, 2. Marian Šimon a 3. Andrej 
Chlupka. 
Všetkým účastníkom 10. ročníka patrí veľký 
obdiv za odhodlanie, nasadenie a tiež za to, že 
práve vďaka nim má toto podujatie svoju tra-
díciu. Ďalšie poďakovanie patrí všetkým, kto-
rí sa akýmkoľvek spôsobom (finančná i ma-
teriálna podpora, ale aj celý organizačný štáb) 
už 10 rokov starajú o to, že sa tieto preteky 
konajú na tak vysokej úrovni.

Iveta Cíferová

Viete spočítať kozliatka v domčeku? Ozdobiť 
medovníkmi chalúpku zlej ježibaby? Ukázať 
Červenej Čiapočke cestičku k starej mame? 
Naši budúci prváci to vedia!
Koncom apríla sa na našej ZŠ na Školskej uli-
ci uskutočnil Rozprávkový zápis do 1. roční-
ka budúceho školského roka 2017/2018. 

Počas dvoch popoludní prišlo do telocvične 
až 50 predškolákov z Fiľakova a blízkeho oko-
lia vyskúšať si rozprávkové úlohy, ktoré pre 
ne pripravili pani učiteľky primárneho vzde-
lávania. Počas ich plnenia hravou formou 
zisťovali pripravenosť detí na školu, úroveň 
jemnej motoriky, komunikačné schopnosti, 
či matematické vedomosti. Deti boli šikovné, 
mnohé z nich porozprávali celé rozprávky a 
niektoré nám aj zarecitovali alebo zaspievali. 

Za odmenu dostali pekné darčeky. Ich 
šikovnosť sme sa snažili aj zdokumentovať, 
fotografie zo zápisu si môžete pozrieť na 
našej oficiálnej stránke 
www.zsskolfi.edupage.org. Ďakujeme rodi-
čom za prejavenú dôveru a nových prvákov s 
radosťou očakávame opäť v našej škole v pon-
delok 4. septembra 2017 !

Diana Szabová, ZŠ Školská

Rozprávkový zápis

Orava a Liptov sú známe svojimi prírodnými 
krásami a mnohými zaujímavosťami. Presved-
čili sa o tom žiaci našej školy (ZŠ, Farská lúka 
slovenská, Fiľakovo), ktorí strávili práve na roz-
hraní Liptova a Oravy v dedinke Huty päť krás-
nych dní.
„Učenie-mučenie“ sa striedalo s vychádzkami 
do okolia a pohybovými aktivitami na ihrisku 
penzióna Roháčan, v ktorom sme boli ubyto-
vaní.
Pri návšteve Múzea Janka Kráľa v Liptovskom 
Mikuláši sa žiaci dozvedeli, čo je pravdy na le-
gendách o Jurajovi Jánošíkovi. Kus histórie na 
nás dýchol aj v skanzene v Zuberci-Brestovej, 
kde sme so zatajeným dychom počúvali o živo-
te jednoduchých ľudí v minulých storočiach. 
Plavba loďou po Oravskej priehrade deti tiež 
veľmi potešila a nadchla, rovnako ako aj turis-

tická vychádzka prekrásnou prírodou Kvačian-
skej doliny, kde sme videli zrekonštruované 
vodné mlyny. (Kto tam ešte nebol, nech tam 
rýchlo beží!)
Okrem výletov a pobytu v prírode si žiaci roz-
delení do skupín vytvorili vlastné vlajky, pokri-
ky, naučili sa hymnu školy v prírode, súťažili vo 
vedomostných kvízoch. Za aktivity zbierali 
body-ovečky a najlepší boli na záver odmenení.
Posledný deň sme absolvovali prehliadku O-
ravského hradu a nezabudli sme nakúpiť suve-
níry pre rodičov.
Tento zaujímavý, pestrý a na zážitky bohatý 
program naši žiaci absolvovali s pedagógmi J. 
Ivaničovou, Z. Molnárovou, M.Ostrihoňovou, 
A. Cigánikovou a zdravotníčou H. Póczoso-
vou.
Poďakovanie patrí aj rodičom našich žiakov za 
vecné ceny a sladkosti, ktoré deti potešili.

Mgr. Alena Cigániková, ZŠ Farská lúka Foto: Mgr. Alena CigánikováFoto: Mgr. Alena Cigániková

Školstvo

Ifjúság
Kapičáková Lucia megvédte országos 
bajnoki címét az U10-es korosztály-

ban, s ezzel biztosította a közelgő EB-n és a 
Brazíliában sorra kerülő ifjúsági sakkvilágbaj-
nokságon való részvételét. Szép eredményt ért 
el Gréč Ján is az U12-es korosztályban, aki az 
erős mezőnyben a FIDE értékelési rendszeré-
ben 135 ponttal gyarapította pontjainak számát.
Férfiak
A villámsakk tornán (rövidített időkeret 2x15 
perces játszmaidő, napi 9 forduló) az FTC ver-
senyzői több mint 70 induló közül a következő 
helyezéseket érték el: Balázs A. – 2. helyezett, 
Klein P. – 4. helyezett, Ballo R. – 6. helyezett, 
Ádám T. – 7. helyezett.

Klein Peter, FTC (Ford.: dszl)

Fülek Városa és a Városi Hivatal mellett működő 
Oktatási, ifjúsági és sportbizottság szeretettel 
meghívja Önöket a Városi Sportnap c. rendez-
vényre, melyre 2017. június 24-én, 8:30 órától ke-
rül sor, a füleki FTC stadionjában.
A Sportnap keretein belül a következő tornák és 
versenyek kerülnek megrendezésre: Kispályás 
Labdarúgótorna a Polgármester Kupájáért – fel-
nőttek; Kispályás Labdarúgótorna a Polgármester 
Kupájáért – a városban működő AI 1–4. évf. szá-
mára; Teketorna az FTC Elnökének Kupájáért – 
felnőttek; Atlétikai verseny – a városban működő 
AI 5–9. évf. számára (versenyszámok: 60 méteres 
futás, távolugrás, súlylökés, 4 x 100 m váltó).
Részletes információkkal hamarosan plakátokon, 
szórólapokon, valamint a városi hangosbemondó-
ban tájékoztatjuk Önöket. Egyúttal szeretnénk a 
nagy nyilvánosságot is meghívni a sportünnepre. 
Szurkoljanak a versenyzőknek, családtagjaiknak, 
illetve töltsünk együtt egy szép napot kellemes 
hangulatban.

Városi sportnap

A Füleki Cross terepfutó verseny egyre több 
kellemes sportesemény iránt érdeklődőt vonz 
városunkba. A verseny az egyes korosztályok 
és a különböző nehézségi fokozatú kategóriák 
számára nemcsak a sportpálya futópályáján 
zajlik, hanem a több mint 12 km hosszú, a vá-
ros utcáin, valamint terepen vezető útvonalon 
is, amely bizony igencsak próbára teszi az ál-
lóképességet. A verseny a Füleki Cross PT 
szervezésében zajlik. A fő szervező Földeš 
František családjával és baráti körével. A társ-
szervezők elsősorban Fülek Város önkor-
mányzata, a füleki FTC, valamint egyéb tá-
mogatók széles köre. Szombaton, május 6-án 
több mint kétszáz versenyző érkezett az FTC 
stadionjába, a legapróbbaktól egészen a sze-
nior korú versenyzőkig. A versenybe anyukák 
és apukák is bekapcsolódhattak apróságaikkal 
a babakocsikban, így a verseny legifjabb 
résztvevője a két és fél hónapos Janko volt. A 
gyermekek és ifjúsági korúak számára kiala-
kított 8 kategóriában, különböző hosszúságú 
versenytávokon, összesen 114 versenyző állt 
rajthoz. A versenyzők kétharmada a hazai szí-
neket képviselte, de érkeztek a környékről, 
más járásokból és kerületekből is. A verseny 
legidősebb résztvevője a 74 éves Demeter Ján 
volt, aki Nagykürtösről érkezett. A felnőttek 
versenyében 89-en álltak rajthoz. Öten érkez-
tek Fülek legújabb testvérvárosából, Sziget-
halomról is. A verseny kezdete előtt Agócs At-
tila városunk polgármestere köszöntötte a ver-
senyzőket elismerésének és örömének hangot 
adva a nagyszámú résztvevők láttán. Vala-
mennyi versenyszám indítója a volt neves gya-
logló olimpikon, Szikora Pál volt. A képzelet-
beli célszalagot a 13 km-es verseny után a 

kassai Valíček Róbert szakította át 48 perc 48 
mp-es időeredménnyel, megismételve ezzel 3 
évvel ezelőtti sikerét. Győzelmével nemcsak 
a B kategória győztese lett, hanem elnyerte a 
verseny abszolút győztesének címét is. Az egy 
korosztállyal fiatalabbak kategóriáját a Sal-
gótarjánt képviselő Bartko András nyerte, aki 
az abszolút kategória második helyén végzett, 
megelőzve Schieber Matejt Nagyszalatnáról. 
A hölgyek versenyében a tugári Martinská Ja-
na végzett az élen 58 perc 45 mp-es időered-
ménnyel. Őt követték a célban a losonci Žol-
ková Martina és a mihályteleki Adameková 
Dáša. Két versenyző, a füleki Šimon Marian 
és a gácsi Kocúr Ondrej, a futóverseny után a 
versenytávot még kerékpáron is megtette. A 
végső értékelésnél a versenybizottság kialakí-
tott egy speciális kategóriát a felnőttek számá-
ra. Ez a Fülek bajnoka, illetve bajnoknője cím. 
Ebben a kategóriában a legeredményesebb 
hazai, illetve Fülekről vagy környékéről szár-
mazó, illetve itt dolgozó versenyzőket díjaz-
ták. Ebben a kategóriában a hölgyek verse-
nyét Orságová Lucia nyerte, megelőzve Far-
kašová Patríciát és Paulerová Amáliát. A fér-
fiak versenyében Bartko András végzett az é-
len, megelőzve Šimon Mariant és Chalupka 
Andrejt. Elismerés illeti a jubileumi évfolyam 
valamennyi versenyzőjét lelkesedésükért, el-
szántságukért, amellyel öregbítették a ver-
seny hagyományosan jó hírnevét. Külön kö-
szönet illeti a verseny szervezőit, támogatóit, 
akik anyagi és egyéb támogatásukkal már 10 
éve hozzájárulnak a verseny magas színvona-
lon való megrendezéséhez. 

Cíferová Iveta (Ford.:dszl)
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