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Új mellszobor
ékeskedik a téren

Kitűnően sikerült a
városi ünnepségsorozat

Új edző az FTC
labdarúgói élén

II. Koháry István gróf bronz
mellszobrát a Palóc Napok
alatt leplezték le a templom
előtt. 2. oldal

Több mint 40 műsorszám
várta a látogatókat a nagyszabású fesztiválon, melynek
250 fellépője volt. 6. oldal

Boháčikot a helyileg jól
ismert Bari "Jenci" Jenő váltotta fel. A liga legmagasabb
helyezéseire tör. 8. oldal

125. évfordulót ünnepeltek az önkéntes tűzoltók. Új szertárt kaptak

Néhány nap múlva egy új Iveco Daily autót is kapnak a tűzoltók. FOTÓK - Schnelczer Zoltán

A

z önkéntes tűzoltóknak új székhelye van. A város felújította számukra a Filbyt városi lakáskezelő vállalat garázshelyiségeit. Az önkormányzat
csaknem 30 ezer eurós támogatást hívott le erre a
célra az SZK Belügyminisztériumától. Az új tűzoltószertárt a Városnapok alkalmával adták át.
A Filbyt garázsai nagy változásokon estek át az
utóbbi hónapokban. A belügyminisztérium támogatásának és a város saját forrásainak köszönhetően, melyek közösen kis híján 60 ezer eurót tettek ki,
az önkormányzat az önkéntes tűzoltók szükségleteihez igazította azokat. A felújításon belül a régi
ablakokat új műanyag ablakokra cserélték és új
hőszigetelt, villamos meghajtású bejárati kapukat
szereltek. A garázsok és a hozzájuk tartozó helyiségek új vakolatot és padlózatot kaptak. Kiegészült
és kibővült a fűtési rendszer, minek köszönhetően
temperáló fűtés lesz a garázsokban is. Kicserélték
az elektromos vezetékeket, a helyiségek világítótestekkel és füstgázelszívó rendszerrel egészültek
ki. „Öt év alatt szép eredményeket értünk el az önkéntes
tűzoltókkal. Először a belügyminisztériumtól egy felújított Tatrát, majd egy árvízvédelmi csomagot kaptak. Ma
átadjuk számukra az új szertárt, melyet a minisztérium
csaknem 30 ezer euróval támogatott. Ma már elárulhatom azt is, hogy néhány nap múlva egy új Iveco Daily autót is kapnak. Ami a székhelyük felszereltségét is illeti, így
már magas színvonalat képvisel a testületünk” ‒ mondta
Agócs Attila polgármester. Ugyanakkor a városvezetés nevében meg is dicsérte az önkéntes tűzoltókat. „Nagyon aktív és ügyes tűzoltóink vannak, ezért is
igyekszünk őket a lehető legjobban támogatni. A város
legaktívabb egyesületei közé tartoznak, a tűzvédelmen

kívül angazsálják magukat a kulturális események és
a karitatív tevékenység terén is, és mindig segítőkészek“
‒ tette hozzá.
A helyi önkéntes tűzoltók nagy örömmel fogadták az új helyiségeket. Az elnökük, Mesiarik Marian szerint az eddigi helyiségeik a hivatásos tűzoltók
székhelyén nem voltak számukra megfelelők. „Csak
egy kis helyiség állt a rendelkezésünkre, amely egyszerre
szolgált irodaként, közösségi helyiségként, öltözőként és
raktárhelyiségként, valamint egy garázs, ahova csak az
egyik autónk fért be. Nem voltak szociális helyiségeink
sem” ‒ indokolta. Mesiarik Marian az új tűzoltószertár előnyét mindenekelőtt abban látja, hogy
mostantól már egy helyen lesz a teljes technikájuk.
„Eddig egymástól több mint egy kilométer távolságban
voltak, ami komplikálta a bevetéseinket. Ugyanúgy segít
a garázsok fűtése is, melynek köszönhetően télen is tarthatunk az autóinkban vizet, és nem kell félnünk, hogy befagy“ ‒ magyarázta. Az új állomáshelyen a közösségi
helyiségnek köszönhetően klubtevékenységre is lehetőség nyílik. „Legalább 20-an vagyunk, akik rendszeresen találkozgatunk, ezért a nagyobb helyiségek nagyon
megkönnyítik a munkánkat“ ‒ tette hozzá.
A szertárt a tűzoltóknak hivatalosan a Palóc Napok és Városnapok során adták át. Ez alkalomból
megemlékeztek a füleki önkéntes tűzoltóság létrejöttének 125. évfordulójáról is. A hivatalos rész
után a tűzoltók bemutatót tartottak, melynek témája mindenekelőtt a háztartásokban keletkezett
tüzek oltása volt. Sor került a technika bemutatására is, és nem hiányzott a habparty sem. A rendezvényt a városon áthaladó tűzoltóautók díszmenete
zárta.

Mikuš Kovácsová Klaudia

A Füleki Önkéntes Tűzoltó Testület 1894-ben alakult meg. Első vezetőik közé Stephani Ervin, Szlovák István és Hulita Vilmos tartoztak. Az első tűzoltógyakorlatot Hricsovszky András, a salgótarjáni önkéntes
tűzoltók parancsnokhelyettese vezette ingyenesen. Meghonosította Füleken az „Együtt egymásért“ jeligét.
A kezdetekben csak egy kis fecskendő volt a felszerelésük, 1907-ben vásároltak egy újat, modernebbet.
1912-től új szertáruk és őrházuk volt a városházán (mai városi hivatal). Később többször is átköltöztek,
az új szertár a negyedik székhelyük. A jelenlegi tűzoltó egyesület 2014-től működik, 22 állandó tagja van,
akik közül 13-an vannak a bevetési egységbe sorolva. Öt év alatt 100 bevetésen vettek részt.

Agócs Attila Mesiarik Mariannal.
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Rovat: Érdekel a véleményük

A

z „Érdekel a véleményük“ rovat teret biztosít a fülekieknek, hogy elmondhassák nézetüket, észrevételeiket. Minden lapszámban új, a város lakosainak
életével kapcsolatos témát vetünk fel a rovatban. A
problematika rövid felvezetését követően körvonalazzuk kérdéseinket, melyekkel kapcsolatosan érdekelne a véleményük. Ez a rovat lehetővé teszi, hogy
konstruktívan reagáljanak az önkormányzat döntéseire és a városban zajló történésekre, ugyanakkor
útmutatásként is szolgálhat a kompetensek számára,
hogy javítsanak a helyzeten, vagy megoldják az adott
problémát.

Estefán László Agócs Attila polgármesterrel átadja a mellszobrot. FOTÓK - Schnelczer Zoltán

Augusztustól a gróf bronz mellszobra
ékeskedik a templom előtti téren

A

Koháry téren áthaladókat már néhány napja
egy új attrakció fogadja. II. Koháry István gróf
bronz mellszobrát a Palóc Napok alatt leplezték le.
A szoborállítás ötletgazdája és fő szervezője a helyi
Koháry Polgári Társulás volt.
Amint azt Estefán László elnök elmondta, az
ötlet egy két évvel ezelőtti taggyűlésen vetődött fel.
„A diszkusszió során Erdős Vince elnökségi tag hozta fel,
hogy van ugyan Koháry terünk a templom előtt, de hiányzik róla a gróf szobra, és hogy a Koháry PT lehetne
a kezdeményezője az ottani elhelyezésének“ ‒ pontosította az elnök, hozzáfűzve, hogy a gyűlésen ezt a
tervet máris meg is szavazták. Mivel a társulás nem
rendelkezett elégséges anyagi fedezettel, közadományok gyűjtése mellett döntöttek, és regisztrálták
magukat a jövedelemadó 2%-ának fogadói közé is.
A gyűjtés 2017 júliusától egészen 2019 februárjáig
tartott.
A tagok eredetileg Koháry életnagyságú bronz
szobrát szerették volna a téren felállítani. „Az
árajánlatok szerint azonban az 20 ezertől 60 ezerig
terjedő összegbe került volna, mégpedig a beton alapot,
gránit talpazatot és egyebeket érintő további költségek
nélkül. Nyilvánvaló volt, hogy annyi pénzt nem sikerül
szereznünk“ ‒ magyarázta Estefán László, hozzátéve, hogy a gróf iránti tiszteletadás gondolatáról
lemondani nem akartak, ezért kompromisszumos
megoldáshoz folyamodtak, mellszobor formájában. „Fényképet mutattunk a tagoknak a magyarországi
Lantos Györgyi szobrászművész Koháry domborművéről.
Tetszett nekik a dombormű kivitelezése, ezért kapcsolatba
léptünk a szobrásznővel.“
A projekt megvalósításából a társulás valamenynyi tagja kivette a részét, ami több mint 60 embert
jelent, akik az adománygyűjtésben segédkeztek.
„Segítettek olyanok is, akik nem tartoznak a tagjaink közé,
de hozzájárultak az adománygyűjtéshez vagy e célból
nekünk adták az adójuk 2%-át. Mindenkinek hálásak
vagyunk“ ‒ fűzte hozzá. Az ajándékkártyák árusításából és a közadományozásból több mint 1800
eurót sikerült összegyűjteni. A mellszobor 4100 euróba került, a hiányzó összeget ezért a társulásnak
saját pénzéből kellett hozzáfizetnie. A megközelítőleg 1800 euróba kerülő gránit talpazatot az önkormányzat finanszírozta. „A további költségeket, mint a
beton alapot, tereprendezést, illetve a talpazat szállítását
a társulás a saját forrásaiból térítette“ ‒ tette még hozzá.
Estefán László szerint a mellszobor a társulás utol-

A júliusi hónap témája az új vásárcsarnok
volt, amit az önkormányzat hamarosan átad.
Olvasóinkat arról kérdeztük, hogy igénybe
fogják-e venni az új piac szolgáltatásait, hogy
örülnek-e ennek az újításnak, és hogy mi
mindenre lehetne még az új csarnokot használni. Válaszaikat köszönjük!

Az Önök válaszai:
Próbáljanak meg évente négyszer bolhapiacot rendezni.
Nálunk bevált. Lušpaj Jozef, Érsekújvár
Jól jönne egy üzlet vegetáriánus vagy szlovák élelmiszerekkel, valami egészséges. Olyasmi, mint Losoncon a
Prior mellett. Pócsa Dominik
Személy szerint örülnék egy bolhapiacnak, ahol az emberek árulhatnák a számukra már nem szükséges dolgokat, amelyek lehet, hogy másoknak még jól jönnek.
Ferencz Monika
A bolhapiac vagy garázsvásár jó ötletnek tűnik. Ruhavagy könyvbörze, az lenne a valami!
Kováčiková Martina
Biztos igénybe fogom venni a piac szolgáltatásait,
ahogy ezt a kinti árusításnál is tettem. Remélem, kellemes
környezet lesz a vásárlók számára, és hogy nem jelenik
meg ott egy újabb kínai üzlet. Már várom, hogy láthassam az új helyiségeket. Paszkiewiczová Jitka
kmk, ford: kp

A HÓNAP ÚJ TÉMÁJA: KULTURÁLIS
KÍNÁLAT FÜLEKEN

só megvalósított kezdeményezése, amely emlékezteti majd az utókort a tevékenységére. „Tekintettel
arra, hogy a tagságunk kiöregedett, és sokan már az érdeklődésük ellenére nem tudnak fizikailag bekapcsolódni
az aktivitásainkba, ugyanakkor a fiatal generáció pedig
nem mutat érdeklődést, úgy döntöttünk, hogy az év végével befejezzük a Koháry PT tevékenységét“ ‒ zárta
szavait.
II. Koháry István 1649. március 11-én született
és 1731. március 29-én hunyt el. Költőként, tábornagyként, országbíróként és az utolsó füleki
várkapitányként is ismert. 15 éves volt, amikor
az édesapja csatában vesztette életét, így nagyon
fiatalon az apja örökébe lépett. Élete során rendíthetetlenül támogatta a Habsburgokat és a katolikus megújulást, a törökellenes harcok rettegett
hadvezére volt, és jelentős befolyással volt Fülek
életére is. Támogatta a tudományok és a művelődés fejlődését, és ő építtette a város mai katolikus
templomát is.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

A nyár lassan véget ér és ezzel lezárul a legnagyobb kulturális rendezvények időszaka. A Városi
Művelődési Központ a Vármúzeummal karöltve
egész évben gazdag kulturális programokat kínál
többféle célközönségnek. A Palóc Napokon kívül
a leglátogatottabbak az UDVart fesztivál, a Várjátékok, a Múzeumok Éjszakája, a Gyereknap és
a Palóc Húsvét. A rendezvények száma évről-évre
növekszik.

AZ ÖN VÉLEMÉNYE: Mennyire elégedett
a kulturális rendezvények kínálatával Füleken? Talál mindenki kedvére való rendezvényt, vagy van, ami hiányzik? Milyen
típusú rendezvényeket látna szívesen városunkban?
Válaszaikat és visszajelzéseiket szeptember 15ig várjuk elektronikusan a tlacove@filakovo.sk
e-mail címre, üzenetben a közösségi hálón, a város oldalán, hozzászólásban a kapcsolódó poszt
alatt, postázva a Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
címre, illetve személyesen is leadhatják a városi
hivatal iktatójában „Füleki Hírlap – A hónap témája” megjelöléssel.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vulgarizmusokat, becsmérlő vagy ócsárló megnyilvánulásokat automatikusan
töröljük. Csak a konstruktív kritikát és javaslatokat
tartalmazó reagálásoknak adunk helyet. A szerkesztőség fenntartja a jogot szükség esetén a hozzászólások
nyelvtani korrekciójára vagy lerövidítésére. Reakcióikat
a Füleki Hírlap következő számában közöljük.
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Rovat
Képviselők a fülekiek szolgálatában

A

„Képviselők a fülekiek szolgálatában“ rovatunk olyan
felület, mely valamennyi városi képviselőnek lehetőséget nyújt a bemutatkozásra. Mindegyiküknek ugyanazt
a négy kérdést tesszük majd fel, válaszaikból pedig megtudhatják, hogy a városatyák mit tettek eddig Önökért,
mit sikerült átültetniük és milyen további terveik vannak.
Arra is teret kapnak, hogy kendőzetlenül nyilatkozzanak a város jelenlegi törekvéseivel és önkormányzati politikájával kapcsolatban.

Gallo Csilla
Mióta tagja a képviselő-testületnek, és miért döntött
az indulás mellett?
A kezdő lökést ismerőseimtől kaptam, még több
mint tíz évvel ezelőtt. Feltűnt nekik, hogy határozott véleményem van, s azt kifejezésre is juttatom,
valamint, hogy képes vagyok kiállni másokért is.
Az igazat megvallva engem is vonzott a képviselői
munka, érdekelt az önkormányzatok működési
elve, a képviselők munkája és hatáskörei. Már három önkormányzati választáson szerepeltem képviselőjelöltként, két ízben azonban néhány szavazattal lemaradtam. A legutóbbi választásokon már
sikeresen szerepeltem. Még a tanulóidőmet töltöm,
igyekszem megismerkedni a képviselői munkával, s
segíteni, ahol csak tudok.
Mi mindent tett mostanáig a város, illetve saját körzete lakosaiért?
Az eltelt fél év alatt még sok konkrétumról nem
adhatok számot, viszont több éve vagyok tagja a
közismert „Banyaklubnak“, amely a városi rendezvények aktív résztvevője. Mi, „Banyák“ sokszor
önerőből biztosítjuk a résztvevők számára a frissítőket és a különböző ínyencségeket a szervezők kérése szerint. Nagy örömmel tölt el a nyugdíjasokkal
való közös munka. Mivel az Iskola utcai általános

iskola étkezdéjének vezetője vagyok, a két nyugdíjas szervezet rendezvényeire többnyire mi készítjük
a vacsorát. Nagyon szívesen vagyok a segítségükre.
Mit kíván még tenni, elérni a lakosokért?
Igyekszem figyelni választókörzetem lakosainak
kéréseire, észrevételire. Ha nem rendelkeznek megfelelő információkkal, az én dolgom őket felvilágosítani, tájékoztatni a valós helyzetről. Amennyiben
segítségre, tanácsra van szükségük, igyekszem
közbenjárni az érdekükben az illetékes hivatali
munkatársaknál. Kéréseiket, észrevételeiket, jó ötleteiket tolmácsolom a város vezetésének és képviselőtársaimnak. Képviselőként, a költségvetési
bizottság vezetőjeként behatóan tanulmányoztam
a város és intézményeinek költségvetését. Megállapítottam, hogy az önkormányzat finanszírozása nagyon összetett feladat. A városi költségvetés
valamennyi fejezetét, az esetleges változtatásokat
megvitatjuk, jóváhagyjuk a képviselő-testület ülésein. Most már számomra is egyszerűbb elmagyarázni polgárainknak, hogy mely feladatok élveznek
elsőbbséget, s melyek azok, amelyek különböző
okok miatt halasztódnak, valamint azt, hogy megfelelően előkészített tervdokumentáció nélkül nem
lehetséges javításokat, korszerűsítéseket elvégezni,
vagy akár építkezni. A lakosság részéről több bírálat érte a városvezetést a szemétszállítás évi díjának
emeléséért. Kevesen ismerik azonban a teljes problémakört, hogy magának a városnak milyen költségterhet jelent a szemétszállítás. Feladatom türelmesen elmagyarázni az okokat, hogy a díjemelés a
költségek pontos átszámításának eredménye. Még
mindig nagyon sokan úgy gondolják, hogy a szeparált hulladékgyűjtés felesleges. Ha helyes információkkal rendelkeznének arról, hogy miért magasak a
költségek, világos lenne számukra, hogy minél több
a szeparált hulladék, annál kevesebb lesz az osztá-

Rovat: A képviselő-testület üléseiről
Augusztus 1-jei ülés

A testületi ülés hivatalos megnyitását, a javaslóbizottság, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását, valamint az ülés napirendjének elfogadását a képviselők interpellációi követték.
Kerekes László képviselő a gimnázium környékére
hívta fel a figyelmet, ahol ki vannak lazulva a bazalt kockakövek, és az út már veszélyes állapotban
van. Javasolta, hogy amennyiben nincs a városnak
más terve ezzel a térrel, tervezze be a jövő évi költségvetésbe a lebetonozását és az azt követő kikövezését. Megemlítette a Vasúti utca rossz állapotát is.
A polgármester válasza szerint a gimnázium előtti út
kérdésével foglalkoznak, a Vasúti utcában pedig még
ez évben leaszfaltoznak 80 métert, a teljes felújítását
2022-re tervezik. Fehér László képviselő a Jánošík
utcai híd gyors javítását kérte, mert a meglazult lemezek zöreje zavarja az ott lakókat. Gallo Csilla képviselő a néhány Malom utcai családi házhoz vezető
elágazás kijavítását kérte, Szakó László képviselő
pedig az éves parkolókártyák eddigi, a naptári év végéig szóló időtartamának a megvételüktől számított
12 hónapra történő bevezetését javasolta. A polgármester szerint ez gondot okozna a városi rendőrség
által végzett ellenőrzésekben, ugyanakkor felvetette
az esetleges negyed- és féléves kártyák bevezetésének lehetőségét, és kérte a javaslatok mielőbbi be-

terjesztését. Flachbart Ladislav képviselő kérte, hogy
a városi hangosbemondó hirdetéseit jelentessék meg
a város weboldalán is. A polgármester rámutatott,
hogy már most is meg van jelenítve a város weboldalán és a szociális hálón minden egyes fontos értesítés,
kivételt csak a reklám jellegű hirdetések képeznek.
A második pontban a képviselők jóváhagyták a területrendezési terv módosítását – a 11. sz. kiegészítését és az azzal összefüggő 5/2019. sz. önkormányzati
rendeletet, melyekkel megváltoztatták az inerthulladék-lerakóhely – Haraszt-hegyi kőbánya – melletti
urbanizálatlan területet ipari jellegű területre. A következő pontban a képviselők 900 ezer euró összegű
áthidaló hitel felvétele felől döntöttek. A bizottság 4
bank ajánlata közül a VÚB bankét tartotta legelőnyösebbnek. A hitel ellen, melyet az önkormányzat
ez év szeptemberétől decemberig merít, nem volt
ellenvetése a főellenőrnek sem. A váralja revitalizálási projektjére felvett hitelre az INTERREG projekt
refundációs rendszere adott okot. Amint az önkormányzat megkapja a támogatást, aminek 2020 áprilisáig meg kellene történnie, a hitelt máris törleszti.
A továbbiakban a főellenőr ismertette a 2018-as
évben juttatott támogatások ellenőrzése során tett
észrevételeit. A kedvezményezettek oldalán észlelt
hiányosságok elhárítására szeptember 15-ig adott
időt. Az utolsó napirendi pontban a polgármester

Gallo Csilla. FOTÓ - Schnelczer Zoltán

lyozatlan, melynek megsemmisítése igen költséges.
Mint nőt, mélységesen felháborít a lakosság egyes
részének hozzáállása a város rendjéhez, tisztaságához. Több képviselőtársammal keressük a lehetőségeket, milyen formában tudnánk az embereket
a felelősségteljesebb hozzáállásra késztetni. Ezen a
téren még van mit tennünk. Szeretnénk természetesen csökkenteni a város szemétszállítást illető kintlévőségeit, bár tudom, ez nem egy egyszerű feladat.
Mit változtatna a város jelenlegi politikáján?
Az utóbbi években nagyon sok változás történt.
Több változás állt be nemcsak a városvezetésben,
vezetői tisztségekben, hanem magában a képviselő-testületben is. Friss, fiatal erők érkeztek új ötletekkel, lelkes tenni akarással. Bővültek az anyagi
források megszerzésének lehetőségei is. Az előttük
álló feladatok összetettek, melyek csak közös munkával, egyetértésben lehetnek sikeresek. Megelégedéssel tölt el, hogy már nem a politikai hovatartozás az elsődleges szempont, s támogatni tudjuk
egymás jó ötleteit függetlenül a párthovatartozástól. Szeretném, ha munkámmal elő tudnám segíteni, hogy a fülekiek büszkék legyenek városukra és
képviselőikre.
ic, ford: dszl
tájékoztatott a folyamatban lévő projektek felől.
Elmondta, hogy a piaccsarnok készen van, csak a
használatbavétel engedélyezésére várnak. A Klubot
hivatalosan szeptember végéig kellene átadni, itt az
építkezés kivitelezője részéről hiányoznak bizonyos
tanúsítványok. A színpadi technikát az év végéig
kellene beszerelni, ill. engedélyeztetni a használatbavételét. A gimnázium mögötti multifunkciós
sportpályának szeptember közepéig kell elkészülnie.
Jó hírnek számít az is, hogy a környezetvédelmi minisztérium támogatást hagyott jóvá a Daxner utcai
óvoda épületének szigetelésére. A támogatásnak, valamint a kormány tavalyi kihelyezett ülésén jóváhagyott hozzájárulásnak köszönhetően, melyet a város
saját forrásaiból is kiegészít, az óvoda teljes hőszigetelésére, a tetőszigetelésre és a nyílászárók cseréjére
összesen 275 ezer eurót fordítanak. A polgármester
szerint az ez évi utcaaszfaltozásoknak szeptember
végéig kell elkészülniük, az Iskola utcai revitalizáció
befejezése október végére várható. Ezt követően az
alpolgármester arról informált, hogy több partnerrel
folytatnak tárgyalásokat a város teljes csatornarendszerének deratizációjáról.
Az ülés végén a polgármester megköszönte a jelenlétet, és bezárta az ülést.
Az ülések jegyzőkönyvei, a megtárgyalt anyagok, valamint az ülésekről készült felvételek a www.filakovo.sk
oldalon tekinthetők meg.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp
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A várudvarban bronzplaketteket adtak át a díjazottaknak

A

Palóc Napok és a Füleki Városnapok ünnepségsorozatának immár hagyományosan részét képezi
az ünnepélyes díjkiosztó is, melynek
keretén belül átadják a Város Díját és
a Város Polgármesterének Díját. Így
történt ez az idén is. Újdonságként
hatott azonban a helyszín. A díjakat
ez évben augusztus 16-án (pénteken)
a várudvarban adták át. A díjazottak
első alkalommal bronzplaketteket is
kaptak, melyeket az önkormányzat
külön erre az alkalomra terveztetett
és készíttetett.
A Város Díját a városi képviselő-testület határozata alapján ez
évben Estefán László és Tomolya
Róbert érdemelte ki. „Ez a díj nem
csak engem illet, hanem az egész Koháry
Polgári Társulást, annak vezetőségét és
felügyelőbizottságát, akikre mindig teljes
egészében számíthattam. Az ő segítségük
nélkül nem lettem volna képes rá“ – reagált a díjra Estefán László.
„Köszönöm a képviselőknek, hogy
gondoltak rám, és úgy döntöttek, hogy
kiérdemlem ezt a díjat. Nagyon kedves
meglepetés volt ez számomra“ – mondta
Tomolya Róbert.
Az idén négy egyéni és egy közösségi díj lett kiosztva a város polgármes-

terének hatáskörében. A Polgármester Díjában Gallo Erik, Agócs Gergely,
Molota Ondrej és Szvorák Katalin
részesült, aki azt augusztus 18-án (vasárnap) a Marica grófnő nagyoperett
előtt vette át. A kitüntetett kollektíva
a Csemadok helyi szervezete lett.

Ez évi díjazottaink
Estefán László – A Város Díja a Koháry Polgári Társulásban végzett
sokéves, elismerést érdemlő tevékenységéért, valamint az évente megrendezett Füleki Várjátékok hagyományának megteremtéséért.
Tomolya Róbert – A Város Díja az
informatika területén végzett kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért, valamint a hazai és határon túli tanulók
tehetséggondozásában elért eredményeiért.
Agócs Gergely – A Város Polgármesterének Díja a szlovákiai magyar
hangszeres népzene kutatása, megőrzése és terjesztése terén elért szakmai
és előadói sikereiért.
Gallo Erik – A Város Polgármesterének Díja a város helyi, országos és
nemzetközi szintű sikeres képvisele-

Tomolya Róbert. FOTÓK - Schnelczer Z.

Szvorák Katalin.

téért a tekesport területén, valamint színvonalon történő előadása általi
az U 18 kategóriában szerzett 2019- terjesztéséért.
es világbajnoki címért.
A Csemadok helyi szervezete –
Molota Ondrej – A Város Polgár- A Város Polgármesterének Díja a
mesterének Díja a folklórmozgalom- magyar közösségért kifejtett 70 éves
ban végzett sokéves munkásságáért, kulturális tevékenységért, a színjátvalamint a Polyána alja hagyomá- szó csoportok éltetéséért és támonyos zenei folklórjának megőrzéséért gatásáért, a Magyar Közösségi Ház
fenntartásáért kifejtett önzetlen és
és terjesztéséért.
töretlen munkájáért.
Szvorák Katalin – A Város Polgármesterének Díja a közép-európai
Mikuš Kovácsová Klaudia
nemzetek közötti megértés gondoFord.: fp
latának, népdalaik magas művészi

János vitéz a füleki várban
A nemzetközi színházi és tánc workshop 15. évada a magyar költőóriás,
Petőfi Sándor művének adaptációját
vitte színre.

A

jelentős szlovák, orosz és - idénmagyar klasszikusok táncszínházi átdolgozásai immár ötödik éve
vonzzák nemcsak az előadókat, hanem egyre inkább a nézőket is. Augusztus 15-én, csütörtökön, a közel
húsz fős alkotói csapat Sadílek Vlado
rendezésében Petőfi Sándor „János
vitéz“ című elbeszélő költeményének
újszerű színpadi átdolgozását mutatta be a várudvar színpadán.
Ötödik alkalommal gyűlt össze
a vár alatt egy lelkes közösség, melyet
színészek, amatőrök, rendszeresen
visszajárók, s a színházat kalandként kipróbáló „kíváncsiak“ alkotják.
A bemutatót megelőző 12 napos próbafolyamat során a forgatókönyvet
a helyi viszonyoknak megfelelően
alakították, megtanulták, majd bemutatták a hazai közönségnek. A darabválasztás, Petőfi elbeszélő költeménye
már egy éve határozott célja volt Sadílek rendezőnek. „Idén már ötödik alkalommal hozzuk létre a füleki workshopot. Bemutattuk Puskin „Cigányok“ című
művét, ezt követve három szlovák költő,
Botto, Kráľ és Chalupka alkotásait. Az öt-

let, hogy Petőfit kéne műsorra tűzni Mišová Želától származik. Elkezdtem kutakodni a történelemkönyvekben, s rájöttem,
hogy a költő éppen 170 éve hunyt el, a János vitézt 175 éve írta, s a törökök 465 éve
szállták meg a füleki várat. Gondoltam,
ebben a térségben ez az előadás érdeklődésre tarthat számot“ – mondta Sadílek, kiegészítve mondandóját, hogy
az előadás egyfajta tisztelet és hála
Petőfi iránt. „Boldogok vagyunk, hogy
eljátszhattuk“ – tette hozzá.
Az előadás nyilvános főpróbájára kétszáz néző előtt került sor. FOTÓ - Schnelczer Zoltán
Az alkotói stáb ebben az évben
jelentősen átalakult. A workshop
megváltoztatott időpontja, valamint tam, miként lehet tíz nap alatt összehozni berként, szabadságom alatt mindenképp
egyéb elfoglaltságaik miatt az idén és bemutatni egy ilyen, nem hagyomá- visszatérek ide“ – tette hozzá.
nyos színházi eszközökkel dolgozó előaA közreműködők korbeli összetétehiányzik Lacko Maňo és Orságová
Štrbová Hanka, így a koreográfusi dást“ – mondta a színész, kiegészítve le ebben az évben igen változó, s idén
feladatokat két cseh vendég, Štěrbo- azzal, hogy az időpont is alkalmas sem hiányozhattak a hazai fellépők.
vá Andrea és Pavelková Alena látták volt számára két filmforgatás között. „Mivel módosítottuk az időpontot, voltak
el. A jelmezek tervezését és kivitele- „Nagyon megfogott az amatőr színjátszók olyanok, akik tavalyi ígéretük ellenére
lelkesedése, hozzáállása a feladathoz, ilyet nem tudtak eljönni. Úgy vélem, ennek
zését az egyik főszereplő, Pláňavská
Anna vállalta. Az előadásban reme- már rég tapasztaltam. Nagyon jók, szív- ellenére sikeresen oldottuk meg a vállalt
keltek a kassai, besztercebányai és ből és szeretetből végzik feladatukat. Nagy feladatot. Kicsit hiányzanak a magyar
prágai művészeti főiskolák hallgatói hatással volt rám maga a környezet, mivel nyelvű színészek, másrészt Krpeľanék itt
is. Fratrič Roman személyében egy, egyáltalán nem tudtam hova jövök. Volt vannak mindnyájan“ – tette hozzá.
Az előadás nyilvános főpróbájára
a televízió képernyőjéről ismert szí- némi aggodalom is bennem, milyenek
nészt is üdvözölhettünk. „Kozák Ivo hí- lesznek az utak. Kellemesen meglepett, számos néző előtt szerdán, augusztus
vott meg, aki elmagyarázta az előadás lé- hogy gyorsan és kényelmesen ideutaz- 14-én került sor. Másnap, augusztus
nyegi vonatkozásait, Sadílek Vladot pedig tam. Legnagyobb élményem azonban az 15-én zajlott a mű első és utolsó előamár több évtizede ismerem. A János vitéz itteni természet, a dombok, a gyönyörű dása majdnem 200 néző előtt.
már gyerekkorom óta ismert számomra. vár, a szívélyes fogadtatás, a körülöttem
Cíferová Iveta
Vonzott maga a feladat is. Kíváncsi vol- lévő emberek. Tervezem, hogy magánemFord.: dszl
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A 2019-es városi díjak– Estefán László
A
Városnapok és XXIX. Palóc Napok főellenőrnek. Teljesen más jellegű
keretében zajló ünnepélyes testületi munka volt ez, ugyanakkor egy új
ülésen immár hagyományosan sor került kihívás is számomra. Valószínűleg jól
a városi díjak átadására is azoknak a helytálltam, hiszen sokáig betölthetpolgároknak, akiket az előző hetek során tem ezt a tisztséget.
a különböző szervezetek, bizottságok és Információink szerint nagyon közeli
füleki lakosok javasoltak, és azt követően viszonya van a történelemmel, főleg
jóváhagytak a képviselők. Fülek Város a Fülekhez fűződővel. Lehet, hogy ez
Szervezeti Szabályzata értelmében a beter- is ösztönzésként hatott vagy oka volt
jesztett javaslatok közül titkos szavazással a polgári társulás megalapításának.
minden évben kiválasztanak rendszerint Miért kapta a Koháry nevet, és hány
egy jelöltet a Város Tiszteletbeli Polgára éve működik ez a társulás?
kitüntető címre, kettőt pedig a Város Díja
megtisztelő díjra, ugyanakkor tekintettel 1999-ben ünnepeltük az utolsó fülea javaslatokra a polgármester további öt, ki várkapitány, országbíró, a füleki
a Város Polgármesterének Díja odaítélése templom építtetője és ugyanakkor a
felől dönthet. 2019-ben Fülek Város Díját költő II. Koháry István gróf születéEstefán László és Tomolya Róbert vehette sének 350. évfordulóját. A városi műát. Bemutatjuk Önöknek az első díjazottat. velődési központ néhány dolgozója
azzal az ötlettel jött, hogy alakítsunk
egy
történelmi klubot a neve alatt. A
Estefán László - a Város Díjában a Kofő
célunk
Fülek történelmi örökségéháry Polgári Társulásban végzett sokéves, elismerést érdemlő tevékenységé- nek megőrzése volt a történelmi klub
ért, valamint az évente megrendezett tevékenysége által. A tevékenységünk
Füleki Várjátékok hagyományának azonban sokkal gazdagabb volt. Nagyon hamar rájöttünk, hogy polgári
megteremtéséért részesült.
társulásként jóval több lehetőségünk
Bár nem született füleki, kevesen van- nyílik a tevékenységünk biztosítására,
nak Füleken és környékén, akik nem ezért 2001.10.26-án bejegyeztettük
ismerik. Volt az iglói vasúti zászlóalj a KOHÁRY Polgári Társulást.
tagja, dolgozott a Losonci LakásgazMilyen érdemekkel dicsekedhet ez
dálkodási Vállalatnál, a Losonci Munidáig a polgári társulásuk? Vannak-e
kaügyi Hivatalban, majd két évtizeden
terveik a jövőt illetően is?
át Fülek Város főellenőrének tisztjét
töltötte be. Nyílt titok, hogy a nyug- Csak tevékenységünk néhány terüdíjba vonulás mellett döntött, és lehet, letét említem. A várjátékokon kívül
emlékművet
hogy így több időt szentel majd a tár- közadományozásból
állítottunk
az
1848-49-es
szabadsadalmi és kulturális szervezetekben
ságharcnak,
most
pedig
mellszobrot
végzett aktivitásainak. Mi hozta a városunkba, milyen vele a viszonya, ho- Koháry grófnak, helyreállítottuk az
gyan emlékszik a munkabeosztásaira, első világháborúban elesettek emfőként az utolsóra, amely valószínűleg lékművét, előadásokat, kiállításokat
és vetélkedőket szerveztünk a város
a legtovább tartott?
és a térség történelméből, több törtéÚgy, ahogy sok fiatalt, engem is a sze- nelmi nevezetességet meglátogattunk
relem motivált, hogy lakóhelyet vál- idehaza és Magyarországon is, civil
toztassak a Bodrogközből Nógrádba. szervezetek találkozóinak szerveA tanulmányaim befejezése után há- zői voltunk, jótékonysági koncertet
rom évig a mostani pozsonyi kikötő- szerveztünk a helyi templom javára,
híd építésén dolgoztam mint a vasúti bulletint és DVD-t adtunk ki a város
zászlóalj tagja. Ott ismerkedtem meg történelmi nevezetességeiről, ill. Parti
a feleségemmel, aki füleki. Pedagó- Zoltán Az utolsó füleki lövés c. könygusként dolgozott ott, és egyidejűleg vét is, és további könyvek kiadását
bővítette a képesítését a Comenius és népszerűsítését is támogattuk. A
Egyetemen. Egyszerűen megszeret- jövőbeli terveink? Sikeresen befetem Füleket. A bársonyos forrada- jezni a KOHÁRY PT tevékenységét
lom után befejeztem a főmérnöki 2019.12.31-el, mivel a tagság kiöretevékenységemet Iglón. Rövid ideig a gedett, a fiatalok pedig nem nagyon
Losonci LGV-nél vállaltam állást, de érdeklődnek a történelem iránt.
megszólított a Losonci Munkaügyi
Hivatal akkori igazgatónője azzal Sok füleki és a tágabb régió lakosai
az ajánlattal, hogy Füleken Körzeti is éppen a Koháry PT elnökeként és a
Munkaügyi Hivatal nyílik, és hogy Történelmi Várjátékok, ahogy azokat
nem akarnék-e ott dolgozni. Elfogad- az első évfolyamaikban neveztük, fő
tam az ajánlatot. Dolgoztam munka- szervezőjeként ismerik. Mikor és hogy
közvetítőként, ellenőrként, majd idő- jött az ötlet a megszervezésükre, és
vel igazgatóként is. 1999-ben a város hány éven át zajlottak az Ön irányípályázatot hirdetett a főellenőri tiszt- tása alatt?
ség betöltésére. Jelentkeztem, és a vá- A füleki vár várjátékok általi népszerosi képviselő-testület megválasztott

A díjátadóról. FOTÓ - Schnelczer Zoltán

Estefán László feleségével. FOTÓ - E.L. archívuma

rűsítése elsődleges célunk volt már
a klub létrejöttekor is. Bíztunk benne,
hogy a történelmi irányzatú aktivitások – nemcsak a mieinkre gondolok
itt – még inkább előtérbe helyezik ezt
a mi ékkövünket. Ezért lelkesedéssel
fogadtuk a további csoportosulások
létrejöttét, a Szarvasűzők lovasíjászait, a Defensores csoportot és a Füleki
Farkasok történelmi íjásztársaságot.
A stafétát a rendezvény szervezése terén a Vármúzeumnak adták át. Gondolják, hogy továbbviszik a gondolatot, amely annak idején megalapozta
a létrejöttét?
Az első várjátékokat 2000-ben rendeztük meg hihetetlenül kis költségvetéssel, pontosan egy 30 000,- forintos magyarországi támogatásból. Ez
most már csak többszörös költségvetéssel lehetséges. A Vármúzeum a vár
gondnoka, professzionális alkalmazottakkal, és a játékok szervezése is
más hozzáállást igényelt már, mind
tartalmilag, mind a szervezés szempontjából. Éppen ezért engedtük át
nekik. A történelmi íjászversenyt is
szakemberekre bíztuk, a Füleki Farkasokra. Az említett aktivitások felfuttatásával teljesítettük a kitűzött
célunkat, a folytatásukat igazi szakemberekre bíztuk.
A sikeres személyek és társulások díja-

zásának indoklását és feltételeit ismeri, hiszen részese volt az eddigi jóváhagyási folyamatoknak. Most Önt
érte a megtiszteltetés. Milyen érzések
töltötték el a Város Díjának átvételekor, mi minden jutott eszébe abban
a pillanatban?
Az ilyen pillanatban az embernek
máris az őt körülvevő emberek jutnak eszébe. Mindenekelőtt a polgári
társulás elnökségének és a felügyelőbizottságának tagjai. Tisztségem
betöltése során teljes egészében hagyatkozhattam a véleményükre,
ismereteikre és javaslataikra. Ezt
bizonyítja az a tény is, hogy a társulásunk a tevékenységéért elsőként részesült kétszeresen a Város Díjában.
Továbbá a város vezetése, a városi
képviselők és a városi szervezetek
vezetői, akik tudatára ébredtek, hogy
a tevékenységünk fontos a város és
kulturális élete szempontjából, és
ezért maximálisan támogattak minket. Nem utolsó sorban pedig a családom, amely tolerálta a különböző
társadalmi, kulturális és politikai
szervezetekben (melyekből nem volt
kevés) végzett munkámat, és mindenben támogatott engem. Mindenkinek
köszönettel tartozom érte.

Cíferová Iveta

Ford.: fp
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Ismét kitűnően sikerültek az augusztusi városi ünnepségek

Csaknem ötezer látogatója volt az idei Palóc Napok és Városnapok több mint 40 programot kínáló rendezvénysorozatának. A 250 fellépőt felvonultató fesztivál Fülek Város és a városi intézmények (Városi Művelődési Központ, Füleki Vármúzeum, Közösségi Központ, FTC Fülek, Közhasznú
Szolgáltatások), valamint egyéb városi, egyházi és civil szervezetek együttműködésével valósult meg Füleken augusztus 15. és 18. között. A VMK által
szervezett programokat a Bebek étterem, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat, a Művészeti Alap, valamint a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta.
Szöveg - ika. Fotók - Schnelczer Zoltán, VMK

Szombat délután helyi borokat kóstolhattak meg az érdeklődők a Pincesoron.

Szombaton az árusok is megjelentek a Várfelső utcában,
ahol egész nap akadt nézelődő hisz a rendezvények nagy
része a várudvarban zajlott. A bámészkodókat vásári komédiások szórakoztatták nemcsak itt, de már kora reggel is a
Piac utcában.

A több napos fesztivál pénteki ünnepélyes megnyitó műsorában a helyi szlovák és magyar folklórcsoportok és a salgótarjáni Dűvő zenekar mellett színpadra lépett Agócs Gergely népzenekutató és népzenész, aki A Város Polgármesterének Díjában részesült a szlovákiai magyar hangszeres népzene kutatása, megőrzése és terjesztése terén elért szakmai és előadói sikereiért.

Péntek és szombat este Deák Bill Gyula, a Polemic együttes, Tóth
Vera és a legendás LGT zenekar sztárjai adtak fergeteges koncerteket a vár tövében.

Pénteken a Városi parkban roma tehetségek
táncos-zenés műsorát nézhette meg a közönség Ismerjetek meg minket! címmel, melynek
keretében hazai és magyarországi sztárvendégek – Ricco és Claudia, Rigó Mónika és a
Ham Ko Ham – is koncertet adtak.

Gazdag program várta a gyerekeket a szombati Családi délelőtt keretében, hisz a füleki MeseFigurák előadásán kívül a
besztercebányai Fjodor bohóc, valamint a kassai Kofferszínház
szórakoztatta a közönséget. A kisebbek kipróbálhatták az íjászatot, a különböző fajátékokat, a körhintát, zárásképpen pedig
a Kolompos zenekar koncertjének örülhettek a gyerekek.

Szombat délután a losonci Traditional Dixie Stompers zenekar hozta el a várudvarra a 20-as, 30as évek hangulatát, majd a füleki Inﬁnity Music Band zenekar idézte fel a legnagyobb magyar slágereket. A koncertek között a Bab Társulat szórakoztatta a közönséget egy kis vásári komédiával.

A vasárnapi programok a már hagyományos ünnepi körmenettel kezdődtek.

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel az idén is zenekarral
kísért nagyoperett zárta a rendezvénysorozatot. Az előadás
előtt Szvorák Katalin lépett közönség elé, aki a közép-európai nemzetek közötti megértés gondolatának, népdalaik
magas művészi színvonalon történő előadása általi terjesztéséért vehette át A Város Polgármesterének Díját. Az átadót
követően a vár kulisszái előtt színre vitt Marica grófnőt
ötszázan-an nézték meg.

2019. AUGUSZTUS

KULTÚRA/KERESZTREJTVÉNY

A múzeumban megnyílt Nógrád Nyári keresztrejtvény
nagy festőjének kiállítása
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A

Palóc Napok és Füleki Városnapok nyitórendezvényére immár
hagyományosan a Városi Honismereti Múzeumban került sor. Ebben
az évben Bacskai Béla festőművész
műveit és személyes tárgyait mutatják be az érdeklődőknek. A kiállítás
november 29-ig tekinthető meg.
Augusztus 15-én, csütörtökön nyitott meg a Városi Honismereti Múzeumban a „Nógrád nagyjai – Bacskai
Béla élete és munkássága“ című kiállítás. Az érdeklődők a kiállítás keretén
belül megtekinthetik a művész Nógrádi Múzeum és Galéria, és a Füleki
Vármúzeum gyűjteményében található alkotásait, valamint a szülőházában található fényképeket és személyes tárgyait, amelyeket Perse község
bocsátott a kiállítás rendelkezésére.
A kiállítás kurátora, Németh Bozó
Andrea elmondta, a kiállítást kiegészítik még a festő rajzai, vázlatai és
tanulmányai is. „Ez csak egy kis töredéke a művész hagyatékából származó hatalmas mennyiségű tanulmányi anyagnak.
Ezeknek köszönhetően bepillantást nyerhetünk az alkotás folyamatába. A személyes tárgyak, fényképek az alkotó életéről
vallanak, egyben megidézik alakját is.“
Bacskai Béla festőművész Nógrád
kiemelkedő személyiségei közé tartozik. Munkásságának jelentősége

F

azonban messze túlmutat a térség határain. Persén látta meg a napvilágot, G
festőművészi diplomát a pozsonyi
Képzőművészeti Akadémián szer- H
zett, monumentális festészet szakon.
Életét Persén, Guszonán és EgyháI
zasbástban élte le. Fiatal éveiben a füleki Kovosmalt dolgozója volt, ahol
J
mintalakatosként, valamint vasöntő
munkásként tevékenykedett. „Éppen
ez az időszak ihlette számos, a munkás- K
világot ábrázoló jelenet megfestésére. Kihívás volt számára ez a témakör, de több VÍZSZINTESEN:
jelentős alkotást hagyott hátra“ – ezt
a kiállítás kurátora azzal magyarázta, A. A REJTVÉNYÜNK ELSŐ RÉSZE (A NYÍL IRÁNYÁBA FOLYTAThogy Bacskai művészetére szülőföldje VA)
volt a legnagyobb hatással. „A szülőföld
B. FELTŰNÉS NÉLKÜL TÁVOZIK
iránti szeretet és a hozzá való kötődés festői életművének legmarkánsabb jellemzője. C. POZSONYI AKKREDITÁLT HITELESÍTŐ HATÓSÁG RÖVIDÍFestői nyelvezetének kialakulásában is TETT NEVE – DIÓS TEKERCS
D. CZUCZOR GERGELY ÍRÓI ÁLNEVE – HUSÁNG – JÉG, NÉMEmeghatározó volt.“
A táj legmélyebb lényegét legfőkép- TÜL
pen élete utolsó szakaszában tudta E. DARTS KELLÉKE – 505, RÓMAI SZÁMMAL
megragadni. „A halál hirtelen, ereje telF. TELEFON, RÖVIDEN – ERJEDÉS KEZDETE!
jében ragadta ki kezéből az ecsetet, mégis
G.
PIPERECIKKMÁRKA – USA 16. ELNÖKE VOLT, AZ ELEJÉN
számottevő alkotást, olajfestményt, akvaNEVÉNEK
KEZDŐBETŰJÉVEL
rellt, grafikát, rajzot, sőt néhány plasztikát hagyott örökül, amelyek különböző H. TŐSZÁMNÉV, JELZŐKÉNT – A FOSZLÁNYOS RÉTEGFELszlovákiai múzeumokban és képtárakban, HŐK NEMZETKÖZI RÖVIDÍTETT NEVE –
valamint magángyűjteményekben talál… TAYLOR, AMERIKAI SZÍNÉSZNŐ
hatók“ – zárta szavait.

Mikuš Kovácsová Klaudia

Ford.: dszl

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2019 szeptemberében
A „Nógrád nagyjai – Bacskai Béla élete és munkássága“
c. kiállítás
11. 29-ig
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

09. 17.

FOLT Művészeti Műhely – Kreatív írás Lackfi Jánossal
Műhelymunka a 9. évfolyam tanulói számára.
Helyszín: II. Koháry István Alapiskola
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

12:20

09. 20.

„Zaťovičová Iveta új könyvének keresztelője
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

16:00

09. 29.

A Turizmus Világnapja alkalmából szervezett
vezetett biciklitúra
Helyszín: a N-N UNESCO Globális Geopark területe
Szervező: NTIK
* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

I. ELTÖKÉLTSÉG – TESTVÉR, BIZALMAS SZÓVAL
J. FELVONT LOBOGÓK SOKASÁGA

FÜGGŐLEGESEN:
1. REJTVÉNYÜNK BEFEJEZŐ RÉSZE (A NYÍL IRÁNYÁBA FOLYTATVA)
2. FÉLBE – ZSIDÓ HITTUDÓS (JÁKOB, 1474 – 1546), A PAPI ORDINÁCIÓK FELELEVENÍTŐJE
3. VICCELT – HÍRÜGYNÖKSÉGÜNK RÖVIDÍTETT NEVE
4. TÁRSA, RÖVIDEN – ÜDÍTŐITAL – ÖSSZEVISSZA RÁZ
5. KETTŐSBETŰ – HORGOLÓFONAL-MÁRKA
6. CARVING SZÁNKÓ – BOLOND VERSHŐS
7. GÖRBÜLETLENT – FONETIKUS MÁSSALHANGZÓ
8. LEG (TÁJSZÓVAL) – FIZIMISKA - TŐSZÁMNÉV
9. MEZEI RÁGCSÁLÓ – ÉDESDED (ÉK. FELS.)
10. PROGRAMOZÁSI TECHNOLÓGIAI MÓDSZER – ŐRLEMÉNY

SEGÍTSÉG:

DTCA, FST, BÉKÁB, BALLFALK
BAPČÁNY RÓBERT

2019. AUGUSZTUS
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Az új edző bízik az előkelő helyezésben

E

lkezdődött a futballszezon.
Az
idényközi szünetben
a harmadik ligában
szereplő FTC Fülek
focicsapata
jelentős
átalakuláson ment keresztül. Változott a vezetőedző személye. Az
eddigi edzőt, Boháčik
Tomášt a hazai Bari
Jenő „Jenci“ váltotta
a kispadon. „Boháčik Tomáš jó edző, füleki működése azonban nem sikerült
túl fényesre, ezért a váltás
mellett döntöttünk“ – közölte Visnyai Attila
klubelnök. Az elnök
FOTÓ - Mede Alexander
valószínűleg a táblázat
alsóbb régióiban tanyázó csapatoktól elszenvedett
vereségekre gondolt, melyek következtében nem sikerült megszerezni az áhított harmadik helyet.
A „Novohradské noviny“ hetilapnak adott interjújában Boháčik úgy nyilatkozott, hogy nem neheztel a fülekiekre. „Teljesítettem a vezetőség felém irányuló
elvárásait. A döntést elfogadtam, s hálás vagyok, hogy itt
edzősködhettem. Külön szeretném megköszönni a lelkes
szurkolótábor, valamint a játékosok támogatását.“
Boháčikot a vezetőedző posztján a fülekiek számára jól ismert edző váltotta. „Szerződést kötöttünk
Bari Jenővel, így csapatunknak hosszabb idő után ismét
füleki edzője van. Az új edző lelkesedése, hite reményt
ad arra, hogy minél előkelőbb helyen végezzünk“ – tette
hozzá Visnyai.
„Itthon, Füleken nagyon jól érzem magam. Kellemesen
meglepett a szakmai stáb valamennyi tagjának kvalitása és hozzáállása. Egy kis családhoz tudnám hasonlítani,
s megteszek mindent azért, hogy beilleszkedjek“ – mondta Bari. A csapat felkészülése már az ő irányítása
alatt zajlott. Az előkészületi mérkőzések során az
FTC Eger csapatát 2:1-re, Cered gárdáját 13:1-re,
Ajnácskőt pedig 5:1-es arányban győzte le, míg

A téren bemutatkoztak
a legerősebbek

A

Gyöngyössel 0:1-es vereséget szenvedett. „Kisebb
erőnléti gondokkal küzdöttünk, de egészében véve elégedett vagyok. A játékosok a mérkőzéseken és az edzéseken
is lelkiismeretesen végezték a rájuk bízott feladatokat.
A jobb felkészülés érdekében lehet, hogy szükség volna még
egy-két edzőmérkőzésre“ – állapította meg az edző.
Hozzátette, kitűzött célja, hogy minél jobb helyezést érjen el csapatával. A Slovnaft Cup első fordulójában a sárga-kékek Feled csapatát győzték le 5:1
arányban. Nagy a bizakodás a Tótgyarmat elleni
mérkőzést illetően, hiszen győzelem esetén egy igazi hazai „nagyágyú“, Dunaszerdahely csapata látogatna Fülekre.

Palóc Napok és Füleki Városnapok utolsó napja a sportról is szólt. A kultúrház előtti téren
először rendezték meg az Erős emberek versenyét.
A szervezést Milan Šuľan és Nagy István „Cimet“
vették kézbe. „Eredetileg tíz versenyző jelentkezett, de
egyikük nem tudott eljönni. Kiválóan teljesítettek a versenyzők, a műsor vége volt a legérdekesebb, hiszen akkor
dőlt el, ki lesz a győztes“ – értékelte a délutánt Šulan.
A versenyzők öt kategóriában mérték össze ereiket. Megbirkóztak farönkkel, palánkkal és hordóval,
óriás gumiabronccsal és kőgolyóval is. A látogatók
leginkább az első versenyszámot, a kamionhúzást
várták. A Strongman Cup győztese végül a hazai
versenyző, Nagy István „Cimet” lett. „Nagyon örülök,
hogy én lettem a győztes, leginkább a közönség motivált”
– nyilatkozta a gömöralmágyi származású füleki
vállalkozó. Nagy örömet szerzett a szervezőknek a
látogatottság is. „Milan és én nem számítottunk ennyi
látogatóra. A város vezetősége is kellemesen csalódott, ami
arra biztat minket, hogy megismételjük az akciót.”
A másik szervező is meglepődött a nézők számán. „Még a profi versenyzők mérkőzésein sincs ilyen
nagy látogatottság. Volt, ahol a nézők egymás mögött állak sorban. Köszönjük, hogy eljöttek, a versenyt biztosan
megismételjük, de megpróbálunk több helyet biztosítani a
nézők számára” – jegyezte meg a tapasztalt erőember.
A délutánt Jožo Pročko vezette, a versenyt a hárompróbás NovoCK Trial Losonc csapatának fellépése és a gyerek-erőemelőverseny tarkította.

Mikuš Kovácsová Klaudia

Ford.: kp

Az FTC játékoskerete: Páriš Niko, Bajzík Tomáš, Žilik Miroslav, Daško Miroslav, Kovanič Michal, Strniša Dejan, Rubint Štefan, Fajd Matej, Lipták Juraj,
Lazsík Štefan, Urbančok Erik, Köböl Maté, Lovyniuk
Oleksander, Jankovič Ilija, Jass Marcel, Lupták Lukáš, Püšpöky Marko, Kurunci Kristián, Balázs Maré,
Tóth Daniel.

Mikuš Kovácsová Klaudia,
Ford.: dszl

FOTÓK - Schnelczer Zoltán

Tudta, hogy...
92 évvel ezelőtt a Sokol mozgalom gyakorlatot tartott Füleken? 1927. szeptember 18-án a füleki Sokol tornaegység nyilvános gyakorlattal nyitotta meg az újonnan létrehozott nyári edzőpályáját. Az
ünnepségen részt vettek a besztercebányai, losonci, rimaszombati és tiszóci egységek is. A diákok, diáklányok, serdülők, nők és férfiak talajgyakorlata és a tornaszerekkel végzett edzése után beszédet
mondott dr. Polívka megyei pedagógus, aki kiemelte a Sokol mozgalom jelentőségét a határvidéken.
Ezzel a gyakorlattal és saját nyári edzőpályája kiépítésével a füleki egység újra bebizonyította életképességét és fáradhatatlan munkáját.

Cirbus Vladimír, ford.: kp
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