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Örvendezzünk!december 09., 16:00

Helyszín: Füleki Gimnázium

Szervező: Csemadok Füleki ASZ

Vianočná hviezdadecember 10., 14:00

Helyszín: Városi Művelődési Központ

Szervező: Matica slovenská Háza – Fülek

A Füleki MAI 
karácsonyi koncertje
december 12., 16:00

Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ 

Szervező: Művészeti Alapiskola Fülek

Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

XIII. Karácsonyi 
hangverseny

december 16., 16:00

Helyszín: Városi Művelődési Központ

Szervező: Melódia Női Kar 

Társszervező: Városi Művelődési Központ

„A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb. És ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a 
sötétséget, és sose látott fényt gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek, és várják a fényt. A várakozásban kicsordul az ajándékozási 
kedv. Titokban vásároljátok szeretteiteknek az emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljétek együtt a fény születését. És a sötétség mély-
pontján, dec. 24-én, amelyet szentestének neveztek, megrendezitek Jézus születésének mámorában azt a hallatlan és páratlan karácsonyi 
tűzijátékot, amelynek sziporkái New Yorktól Tokióig látszanak. Akkora az öröm, hogy a világ táncra perdül.” (Kosztolányi Dezső)

Békés adventet, meghitt ünnepvárást kívánunk!                                                                                         A Füleki Hírlap szerkesztősége

Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Karácsony Karácsony

(Kosztolányi Dezső: Karácsony - részlet)
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A II. világháború FülekenA II. világháború Füleken
FELHÍVÁS!

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

Kultúra

November eleje Szlovákiában a megyei vá-
lasztások jegyében zajlott. Az ország figyelme 
a mi régiónkra, tehát Besztercebánya megyére 
összpontosult. A részvételi arány megyénkben 
szokatlanul magas volt, a választópolgárok 
több mint 40 %-a vett részt a választásokon. 
Marian Kotlebát a szavazatok 48,5%-át meg-
szerző Ján Lunter váltja a megyefőnöki szék-

ben. A Losonci járást a megyei képviselő-
testületben a következők fogják képviselni: Pa-
vol Baculík (4962 szavazat), Branislav Hámor-
ník (4069 szavazat), Pavel Greksa (4063 szava-
zat), Juraj Pelč (3988 szavazat) a  Agócs Attila 
(3921 szavazat). Füleken 2012 választópolgár 
élt állampolgári jogával, 25%-os részvételi a-
rányt biztosítva. A megyefőnök posztjára 1973, 
a képviselőjelöltekre pedig 1887 érvényes 
voksot jegyeztek be.                KK (Ford.: dszl)

Megyei elnökjelöltek Szav. sz.
1. Baňák Viliam  visszavonva

2. Gálik Miroslav  27
3. Greksa Pavel  46
4. Juhaniak Martin  94
5. Kantor Michal  6
6. Kašper Igor  139
7. Klus Martin  visszalépett

8. Kökény Vojtech  60
9. Kotleba Marian  293
10. Lunter Ján  1051
11. Mičev Stanislav  visszalépett

12. Očovan Zdenek  visszavonva

13. Pivovarčiová Alena  5
14. Saktor Ivan  visszalépett

15. Sásik Jozef  0
16. Šimko Jozef  visszalépett

17. Urbáni Milan  21

Megyei képv.jelöltek Szav. sz.
1. Agócs Attila  1335
2. Alberti Milan  19
3. Baculík Pavol  165
4. Balog Zoltán  210
5. Jozef Bari 83
6. Bella Matej  25
7. Czúsz Péter  644
8. Čavoj Lukáš  14
9. Čičmanec Radoslav  32
10. Čipčala Július  26
11. Drugda Ondrej  26
12. Ferencz Karol  112
13. Greksa Pavel  127
14. György Péter  468
15. Haláková Jana  47
16. Hámorník Branislav  178
17. Hudec Marek  38
18. Jánošík Radoslav  69
19. Kašiarová Lucia  28
20. Kelemen František  18
21. Kerekes László  701
22. Kertész Štefan  64

Megyei képv.jelöltek Szav. sz.
23. Kováč Michal  39
24. Kováčová Monika  25
25. Kramec Jozef  17
26. Križo Pavol  74
27. Mahmoud Zaher  146
28. Marcinkó Zoltán  357
29. Mázik István  274
30. Mičuda Ján  66
31. Nincová Denisa  380
32. Pánik Peter  10
33. Papp Vojtech  50
34. Pelč Juraj  176
35. Poznánová Veronika  10
36. Slivka Rudolf  137
37. Spodniak Milan  431
38. Svediak Patrik  12
39. Svoreň Ján  40
40. Szvorák Zsuzsanna  910
41. Šulek Marian  14
42. Tóth Tibor  88
43. Týnus Jozef  34
44. Václavíková Anna  48

Megyei választások 2017

A megyei választások Füleken

Bár az első fagyok még nem álltak be, Füleket 
nem éri felkészületlenül a tél. A Füleki Közhasz-
nú Szolgáltatások (VPS), melynek feladata a téli 
karbantartás is, már készenlétben áll. Elkészült a 
helyi utak karbantartásának terve, és a megvaló-
sításhoz szükséges géppark is teljes felszerelt-
séggel rendelkezik.
Amint a tél beköszönt, az utak karbantartására 
két traktor, egy kistraktor, két hókotró, három bil-
lenőplatós teherkocsi és egy rakodógép lesz be-
vetve. A Közhasznú Szolgáltatások udvarában 
15 tonna inert szóróanyag és 1,5 tonna útszóró 
só is rendelkezésre áll. A tél folyamán mindig 
legkevesebb négy dolgozó teljesít készenléti 
szolgálatot.
„Készen állunk a tél fogadására. Megtettünk 
mindent, hogy ne érjen bennünket meglepetés-
szerűen a hó“ – igazolta Tóth Tibor, a Köz-
hasznú Szolgáltatások igazgatója. Ugyanakkor 
felhívta a figyelmet arra, hogy a Közhasznú 
Szolgáltatások dolgozóinak tartaniuk kell ma-
gukat a műveleti tervhez, amely a helyi utakat 
fontossági szempontból négy kategóriába sorol-
ja. Először a város legfontosabb útjai lesznek le-
túrva. Ezek közé a vasút- és buszállomáshoz, az 

iskolákhoz vezető utak, a dombos helyeken ta-
lálható utak, a kereszteződések és a sűrűn lakott 
területek tartoznak. A város legfrekventáltabb ut-
cái közé a Fő utca, a Püspöki és Losonci út tarto-
zik. Ezek azonban országos közutak, ezért a kar-
bantartásuk nem a Közhasznú Szolgáltatások 
hatásköre.
Az áruellátást, szolgáltatások nyújtását szolgáló 
utakat és a lakótelepeken és családi házak előtt 
húzódó utakat a Közhasznú Szolgáltatások dol-
gozói sorrendben a másodikként fogják 
letisztítani. A harmadik kategóriában a többi szi-
lárd burkolattal ellátott utca, a negyedikben pe-
dig a nem burkolt utak találhatók. „Természete-
sen mindenki annak örülne a legjobban, ha első-
sorban az ő háza előtt túrnák el a havat. Nekünk 
azonban be kell tartanunk ezt a sorrendet. Más-
részt arról sem kell megfeledkezni, hogy a csalá-
di házak és üzemegységek tulajdonosai viszont 
maguk felelősek a járdarészeik karbantartásá-
ért“ – tette hozzá az igazgató. 
A szokványos téli karbantartáson kívül a Köz-
hasznú Szolgáltatásoknál felkészültek az ex-
trém időjárás okozta fennakadások elhárítására 
is. Az útállapotok és az időjárás monitorozásáról 

a téli karbantartás műveleti stábja gondoskodik, 
melynek tagjai az igazgató, a Közhasznú Szol-
gáltatások egyes részlegvezetői és a műszaki fel-
ügyelet. A műveleti stáb dönt az aktuális időjá-
rás alapján a munkások száma, a felhasználandó 
gépi eszközök és a kalamitások elhárításának 
módja felől. „Szélsőséges időjárás beállta ese-
tén mozgósítani tudunk akár 20 munkást is, és 
koordinálni tudjuk a helyzetet a városi rendőr-
séggel és az önkéntes tűzoltó egyesülettel“ – 
zárta szavait.

Kovácsová Klaudia, a Város szóvivője

Ez év júliusának elején Tóth Tibor foglalta el a 
Közhasznú Szolgáltatások (VPS) igazgatójának 
székét. Tisztsége betöltésének első hónapjaiban 
már sikerült bevezetnie néhány változást. A VPS 
új külső megrendelésekhez jutott, és az igazgató-
nak további merész tervei is vannak. Beszélgeté-
sünkben többet is elárult felőlük.
Július elejétől tölti be a VPS igazgatói poszt-
ját. Mit csinált előtte?
Eredeti foglalkozásomat tekintve építészmér-
nök vagyok. Június végéig tervezőmérnökként 
dolgoztam a magasépítészet területén. Ezt a te-
vékenységet a pozsonyi Szlovák Műszaki Egye-
tem befejezésétől megszakítások nélkül 15 éven 
át önfoglalkoztatóként végeztem.
Mi késztette arra, hogy megpályázza a VPS 
igazgatójának székét?
A pályázaton való részvételemet érintő elhatáro-
zásom főként abból a szándékból eredt, hogy ka-
matoztassam a városrendezés, építészet és a kör-
nyezetvédelmi mérnöki tevékenység területén 
szerzett tapasztalataimat.
Ötödik hónapja áll a VPS élén. Milyenek az 
eddigi benyomásai?
Kedvezőek. Pozitívan értékelem valamennyi 

dolgozó konstruktív hozzáállását, mind az új ki-
hívásokhoz, mind a szervezet sikeres működte-
téséhez.

Sikerült ennek ellenére már néhány változást 
is életbe léptetnie?
Igen, hoztunk néhány intézkedést, melyek főleg 
belső jellegűek. A feladatok szigorúbb ellenőr-

zését érintik, és segítik a VPS egyes részlegei 
közti jobb kommunikációt. Fokozatosan új kül-
ső megrendeléseket is sikerül szereznünk az épí-
tészeti tevékenységek területén. A temetőben be-
vezettük a zöldhulladék részleges szeparálását, 
amit a jövőben bővíteni fogunk. Lehetővé tettük 
a toalett használatát a látogatók részére, és új 
információs táblákat is elhelyeztünk. A VPS jár-
műveinek könnyebb azonosítása miatt, ami a la-
kosok szempontjából is fontos, a járműveket új 
cégjelzéssel jelöltük meg.
Hol lát még lehetőséget a VPS javítására?
Főleg a külső pénzforrások biztosításában lá-
tom, főként az építési tevékenységből, hogy fo-
lyamatosan újítani tudjuk a szervezet jármű-
parkját és jobb fizetési feltételeket, esetleg új 
munkahelyeket teremthessünk a dolgozóink-
nak. A sikeres működéshez szükséges a 
kiadások és teljesítmények racionalizálása is. 
Kitűzött esetleg valamilyen konkrét célt is, 
amelyet szeretne elérni?
Célom egyértelműen a szebb Fülek és lakosa-
inak, valamint a VPS minden dolgozójának elé-
gedettsége.

Kovácsová Klaudia

A	Közhasznú	Szolgáltatásoknak	új	igazgatója	van.	Tóth	Tibor	változásokon	dolgozikA	Közhasznú	Szolgáltatásoknak	új	igazgatója	van.	Tóth	Tibor	változásokon	dolgozik

A jövő évben több helyen is új lócák és szemét-
kosarak jelennek meg Füleken. Az Önkor-
mányzat úgy döntött, hogy a parkban található 
lócákból mintegy százat, és velük együtt né-
hány szemétkosarat is, áthelyez a város más ré-
szeibe. Ennek köszönhetően a téren, az egyes 
közintézmények közelében és némely társashá-
zak előtt is szolgálhatják majd a fülekieket.
A városi park revitalizációja a 2010-2011-es é-
vekben zajlott. Keretein belül 268 új lóca és 134 
szemétkosár lett elhelyezve akkor a parkban. 
Sajnos, azóta már egyes lócák a vandálok áldo-
zatául estek, néhánynak pedig lába kelt. Ennek 
ellenére, ennyi idő elteltével úgy tűnik, hogy 
még mindig túl sok van belőlük a parkban, és 
nincsenek kellőképpen kihasználva. Ezért kö-
zülük mintegy százat, és néhány szemétkosarat 
is, más helyre költöztet a Város. Az új helyükön 

leghamarabb a jövő év tavaszán, a monitorozási 
idő (a projekt befejezésétől számított 5 év) el-
telte után jelenhetnek meg, addig ugyanis nem 
mozdíthatók el a mostani helyükről. „Sok lóca a 
park nehezen elérhető részében van, és elejétől 
fogva kihasználatlanul állnak. Gond van az el-
rendezésükkel is. Valamennyi lóca egymásnak 
háttal van párosítva. Ezt készülünk átszervezni. 
Kettesével maradnak, de egymással szemben, 
némelyeket a járda mellett hosszában helyezzük 
el. A fölösleges lócákat és szemétkosarakat el-
távolítjuk, úgy, hogy ne maradjon nyoma a bea-
vatkozásnak, a megrongált darabokat lehető-
ség szerint megjavítjuk“ – mondta Tóth Tibor, a 
Füleki Közhasznú Szolgáltatások igazgatója.
Egy részük a téren található régi lócák helyére 
kerül. Egy további részük a közintézményeink, 
például a művészeti alapiskola elé költözik. 

„Maradékukat a lakótelepeinken, az egyes tár-
sasházak előtt szeretnénk elhelyezni. Arról, 
hogy pontosan hova kerülnek, maguk a lakók 
dönthetnek“ – tette hozzá. Az igazgató elmon-
dása szerint a közhasznú szolgáltatások webol-
dalán egy kérvénymintát tesznek közzé, a-
mellyel az egyes társasházak lakói jelezhetik a 
lócákat érintő igényüket. „Előbb azonban meg 
kell egyezniük, és jóvá kell azt hagyniuk a lakó-
gyűléseken. Csak azt követően nyújthatják be a 
kérelmüket. Ez azért van, hogy ne alakuljanak 
ki olyan ellentétek, hogy az egyik szomszédnak 
kell a lóca, a másiknak meg ellenére lesz“ - ma-
gyarázta az igazgató. A kérvényeket érintő rész-
letkérdések felől az egyes társasházak ház-
gondnokai a jövő év folyamán fogják tájékoz-
tatni a lakókat.

Kovácsová Klaudia

Csaknem száz lóca költözik át a parkból. Jut belőlük a társasházak elé is

Október utolsó péntekjén a Füleki Városi Hi-
vatalba látogattak Žitňanská Lucia szlovák i-
gazságügyi miniszter és Vavrek István, a szlo-
vák romaügyi kormánybiztos helyettese.  Fü-
lek város polgármesterével, Agócs Attilával a 
végrehajtások problémáját vitatták meg, 
amely nemcsak a város, hanem a tágabb régió 
lakosait is érinti. A találkozón részt vettek a 
szociális terepmunkások és koordinátorok, a 
Jogsegélyközpont alkalmazottai, valamint a 
régió közösségi központjainak képviselői.

Alkalmazottak végrehajtás alatt
Agócs Attila polgármester alátámasztotta, 
hogy a végrehajtási eljárások Füleken is ko-
moly gondot jelentenek. A munkáltatókat gá-
tolják az új munkaerők foglalkoztatásában. 
„A város legnagyobb üzemében, amely 1200 – 
1300 személyt alkalmaz, 400 dolgozó, tehát 
minden harmadik ellen végrehajtási eljárás 
van folyamatban. Ezen személyek alkalmazá-
sa problémás, mert a végrehajtási eljárás fog-
ságában vannak. Olyan mértékben eladósod-
tak, hogy jóformán nem éri meg munkát vál-

lalniuk, mivel a végrehajtók mindent elkoboz-
nak tőlük“ – mondta, s megjegyezte, hogy a vá-
rosi hivatalban is észrevették a végrehajtások 
sokaságát. „A hivatalba érkező posta 15 %-a 
összefügg a végrehajtásokkal.“ Véleménye 
szerint ezt a helyzetet, különösen a régi vég-
rehatási eljárásokat illetően, az államnak ha-
tározottan kell megoldania.
A végrehajtás alatt álló, az adósságcsapdában 
lévő emberek számára a magáncsőd intézmé-
nye hozhatja meg a megoldást, mely kb. fél 
éve lépett hatályba. A miniszter asszony sze-
rint az első eredmények már láthatók. „A ma-
gáncsőd intézménye Szlovákiában kb. 800 ja-
vaslatot nyújt be, tehát havonta 800 személy, 
azaz 800 család sorsán segítenek“ – mondta a 
miniszter asszony, s hozzátette, hogy elvárá-
saik, miszerint évente 10 000 ember tanúsít 
majd érdeklődést a magáncsőd iránt teljesülni 
látszanak. „Hiszem, hogy fokozatosan segí-
tünk mindenkin, akin tudunk“ – tette hozzá.

Kétnyelvű szórólapok
A miniszter asszony szavai alapján a beszél-
getések fontos észrevételek és visszajelzések 
hasznos forrásai. Füleken szóba kerültek a jog-
segélyt nyújtó szórólapok is, melyek egyelőre 
csak szlovák nyelven jelennek meg. „Beszé-
lek majd róla a magáncsőd intézményének 
igazgatónőjével. Úgy gondolom, ebben a két-
nyelvű környezetben indokoltak a kétnyelvű ki-
adványok. Ennek köszönhetően növekedne a 
tájékozottság“ – fejezte be a miniszter 
asszony.

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

A végrehajtások akadályozzák
a foglalkoztatást. A magáncsőd

intézménye segíthet az adósokon

Agócs Attila, Lucia Žitňanská és Vavrek István
(Fotó: Kovácsová Klaudia)

Fülek felkészülten várja a teletFülek felkészülten várja a telet

Önkormányzat

A vásár a Füleki Városi Művelődési Központ épü-
lete előtt lévő Szabadság téren kerül megrende-
zésre 10.00 órától 19.00 óráig, gazdag kulturális 
programmal egybekötve. A szervezők szeretettel 
várnak minden árust, akik gasztronómiai kará-
csonyi különlegességeket és ínyencségeket, va-
lamint karácsonyi tematikájú ajándéktárgyakat, 
ill. kézműves termékeket kínálnak. A karácsonyi 

2vásáron az árusok az árusítóhelyért 2 €/m  
illetéket kötelesek befizetni a szervezőknek. 
A Füleki Karácsonyi Vásárra a jelentkezési lap 
kitöltésével lehet jelentkezni. Az érdeklődők kö-
telesek részvételüket előzetesen jelezni a szer-
vezőknek, legkésőbb 2017. december 11-ig a kö-
vetkező címen: Mestské kultúrne stredisko, 
Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo vagy 

msks@filakovo.sk , tel.: +421950 689 610. A 
szervezők, tekintettel a rendelkezésre álló terü-
letek nagyságára, fenntartják a vásáron részt-
vevő árusok kiválasztásának jogát.
A Füleki Karácsonyi Vásár részvevői lehetnek 
természetes személyek, jogi személyek, ame-
lyek rendelkeznek jogosultsággal az üzleti tevé-
kenység folytatására, illetve jogosultak szolgál-
tatás nyújtására, természetes és jogi személyek 
külön előírás szerinti engedélyekkel, akik telje-
sítik a T.t 178/1998 sz., a piaci helyeken történő 
árusítás és szolgáltatásnyújtás feltételeiről szóló 
törvényt és a T.t. 455/1991 sz. vállalkozási tör-
vényt a későbbi változtatások értelmében 
(továbbá csak „T.t 178/1998 sz. törvényˮ) és a 
szervezeti és működési szabályzatot.

A Füleki Városi Művelődési Központ
.
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 2017. december 14-én és 15-én

FÜLEKI KARÁCSONYI VÁSÁRT FÜLEKI KARÁCSONYI VÁSÁRT 

Jelentkezési lap árusításra 
a 2017-es Füleki Karácsonyi Vásáron

Kérelmező: ……………………………………………………………………………………

Cím: (Székhely): ………………………………………………………………………………

Statisztikai számjel (IČO): ………… telefonszám: ………………  e-mail ……………………

Adószám (DiČ): …………………… Áfaalany adószáma (IČ DPH): …………………………

Árusítás tárgya: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………  Saját kézműves terméket árusítok: igen – nem

Igények: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Igényelt árusítóhely hossza: ………………………… Árusítás napja: ………………………

Aláírásommal igazolom, hogy elfogadom a Füleki Karácsonyi Vásárra vonatkozó feltételeket 
és egyetértek ezekkel.

Kelt …………………… dňa ……………………… 
                                                                                           ……………………………………
                                                                                                          aláírás/bélyegző
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A II. világháború FülekenA II. világháború Füleken
FELHÍVÁS!

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

Kultúra

November eleje Szlovákiában a megyei vá-
lasztások jegyében zajlott. Az ország figyelme 
a mi régiónkra, tehát Besztercebánya megyére 
összpontosult. A részvételi arány megyénkben 
szokatlanul magas volt, a választópolgárok 
több mint 40 %-a vett részt a választásokon. 
Marian Kotlebát a szavazatok 48,5%-át meg-
szerző Ján Lunter váltja a megyefőnöki szék-

ben. A Losonci járást a megyei képviselő-
testületben a következők fogják képviselni: Pa-
vol Baculík (4962 szavazat), Branislav Hámor-
ník (4069 szavazat), Pavel Greksa (4063 szava-
zat), Juraj Pelč (3988 szavazat) a  Agócs Attila 
(3921 szavazat). Füleken 2012 választópolgár 
élt állampolgári jogával, 25%-os részvételi a-
rányt biztosítva. A megyefőnök posztjára 1973, 
a képviselőjelöltekre pedig 1887 érvényes 
voksot jegyeztek be.                KK (Ford.: dszl)

Megyei elnökjelöltek Szav. sz.
1. Baňák Viliam  visszavonva

2. Gálik Miroslav  27
3. Greksa Pavel  46
4. Juhaniak Martin  94
5. Kantor Michal  6
6. Kašper Igor  139
7. Klus Martin  visszalépett

8. Kökény Vojtech  60
9. Kotleba Marian  293
10. Lunter Ján  1051
11. Mičev Stanislav  visszalépett

12. Očovan Zdenek  visszavonva

13. Pivovarčiová Alena  5
14. Saktor Ivan  visszalépett

15. Sásik Jozef  0
16. Šimko Jozef  visszalépett

17. Urbáni Milan  21

Megyei képv.jelöltek Szav. sz.
1. Agócs Attila  1335
2. Alberti Milan  19
3. Baculík Pavol  165
4. Balog Zoltán  210
5. Jozef Bari 83
6. Bella Matej  25
7. Czúsz Péter  644
8. Čavoj Lukáš  14
9. Čičmanec Radoslav  32
10. Čipčala Július  26
11. Drugda Ondrej  26
12. Ferencz Karol  112
13. Greksa Pavel  127
14. György Péter  468
15. Haláková Jana  47
16. Hámorník Branislav  178
17. Hudec Marek  38
18. Jánošík Radoslav  69
19. Kašiarová Lucia  28
20. Kelemen František  18
21. Kerekes László  701
22. Kertész Štefan  64

Megyei képv.jelöltek Szav. sz.
23. Kováč Michal  39
24. Kováčová Monika  25
25. Kramec Jozef  17
26. Križo Pavol  74
27. Mahmoud Zaher  146
28. Marcinkó Zoltán  357
29. Mázik István  274
30. Mičuda Ján  66
31. Nincová Denisa  380
32. Pánik Peter  10
33. Papp Vojtech  50
34. Pelč Juraj  176
35. Poznánová Veronika  10
36. Slivka Rudolf  137
37. Spodniak Milan  431
38. Svediak Patrik  12
39. Svoreň Ján  40
40. Szvorák Zsuzsanna  910
41. Šulek Marian  14
42. Tóth Tibor  88
43. Týnus Jozef  34
44. Václavíková Anna  48

Megyei választások 2017

A megyei választások Füleken

Bár az első fagyok még nem álltak be, Füleket 
nem éri felkészületlenül a tél. A Füleki Közhasz-
nú Szolgáltatások (VPS), melynek feladata a téli 
karbantartás is, már készenlétben áll. Elkészült a 
helyi utak karbantartásának terve, és a megvaló-
sításhoz szükséges géppark is teljes felszerelt-
séggel rendelkezik.
Amint a tél beköszönt, az utak karbantartására 
két traktor, egy kistraktor, két hókotró, három bil-
lenőplatós teherkocsi és egy rakodógép lesz be-
vetve. A Közhasznú Szolgáltatások udvarában 
15 tonna inert szóróanyag és 1,5 tonna útszóró 
só is rendelkezésre áll. A tél folyamán mindig 
legkevesebb négy dolgozó teljesít készenléti 
szolgálatot.
„Készen állunk a tél fogadására. Megtettünk 
mindent, hogy ne érjen bennünket meglepetés-
szerűen a hó“ – igazolta Tóth Tibor, a Köz-
hasznú Szolgáltatások igazgatója. Ugyanakkor 
felhívta a figyelmet arra, hogy a Közhasznú 
Szolgáltatások dolgozóinak tartaniuk kell ma-
gukat a műveleti tervhez, amely a helyi utakat 
fontossági szempontból négy kategóriába sorol-
ja. Először a város legfontosabb útjai lesznek le-
túrva. Ezek közé a vasút- és buszállomáshoz, az 

iskolákhoz vezető utak, a dombos helyeken ta-
lálható utak, a kereszteződések és a sűrűn lakott 
területek tartoznak. A város legfrekventáltabb ut-
cái közé a Fő utca, a Püspöki és Losonci út tarto-
zik. Ezek azonban országos közutak, ezért a kar-
bantartásuk nem a Közhasznú Szolgáltatások 
hatásköre.
Az áruellátást, szolgáltatások nyújtását szolgáló 
utakat és a lakótelepeken és családi házak előtt 
húzódó utakat a Közhasznú Szolgáltatások dol-
gozói sorrendben a másodikként fogják 
letisztítani. A harmadik kategóriában a többi szi-
lárd burkolattal ellátott utca, a negyedikben pe-
dig a nem burkolt utak találhatók. „Természete-
sen mindenki annak örülne a legjobban, ha első-
sorban az ő háza előtt túrnák el a havat. Nekünk 
azonban be kell tartanunk ezt a sorrendet. Más-
részt arról sem kell megfeledkezni, hogy a csalá-
di házak és üzemegységek tulajdonosai viszont 
maguk felelősek a járdarészeik karbantartásá-
ért“ – tette hozzá az igazgató. 
A szokványos téli karbantartáson kívül a Köz-
hasznú Szolgáltatásoknál felkészültek az ex-
trém időjárás okozta fennakadások elhárítására 
is. Az útállapotok és az időjárás monitorozásáról 

a téli karbantartás műveleti stábja gondoskodik, 
melynek tagjai az igazgató, a Közhasznú Szol-
gáltatások egyes részlegvezetői és a műszaki fel-
ügyelet. A műveleti stáb dönt az aktuális időjá-
rás alapján a munkások száma, a felhasználandó 
gépi eszközök és a kalamitások elhárításának 
módja felől. „Szélsőséges időjárás beállta ese-
tén mozgósítani tudunk akár 20 munkást is, és 
koordinálni tudjuk a helyzetet a városi rendőr-
séggel és az önkéntes tűzoltó egyesülettel“ – 
zárta szavait.

Kovácsová Klaudia, a Város szóvivője

Ez év júliusának elején Tóth Tibor foglalta el a 
Közhasznú Szolgáltatások (VPS) igazgatójának 
székét. Tisztsége betöltésének első hónapjaiban 
már sikerült bevezetnie néhány változást. A VPS 
új külső megrendelésekhez jutott, és az igazgató-
nak további merész tervei is vannak. Beszélgeté-
sünkben többet is elárult felőlük.
Július elejétől tölti be a VPS igazgatói poszt-
ját. Mit csinált előtte?
Eredeti foglalkozásomat tekintve építészmér-
nök vagyok. Június végéig tervezőmérnökként 
dolgoztam a magasépítészet területén. Ezt a te-
vékenységet a pozsonyi Szlovák Műszaki Egye-
tem befejezésétől megszakítások nélkül 15 éven 
át önfoglalkoztatóként végeztem.
Mi késztette arra, hogy megpályázza a VPS 
igazgatójának székét?
A pályázaton való részvételemet érintő elhatáro-
zásom főként abból a szándékból eredt, hogy ka-
matoztassam a városrendezés, építészet és a kör-
nyezetvédelmi mérnöki tevékenység területén 
szerzett tapasztalataimat.
Ötödik hónapja áll a VPS élén. Milyenek az 
eddigi benyomásai?
Kedvezőek. Pozitívan értékelem valamennyi 

dolgozó konstruktív hozzáállását, mind az új ki-
hívásokhoz, mind a szervezet sikeres működte-
téséhez.

Sikerült ennek ellenére már néhány változást 
is életbe léptetnie?
Igen, hoztunk néhány intézkedést, melyek főleg 
belső jellegűek. A feladatok szigorúbb ellenőr-

zését érintik, és segítik a VPS egyes részlegei 
közti jobb kommunikációt. Fokozatosan új kül-
ső megrendeléseket is sikerül szereznünk az épí-
tészeti tevékenységek területén. A temetőben be-
vezettük a zöldhulladék részleges szeparálását, 
amit a jövőben bővíteni fogunk. Lehetővé tettük 
a toalett használatát a látogatók részére, és új 
információs táblákat is elhelyeztünk. A VPS jár-
műveinek könnyebb azonosítása miatt, ami a la-
kosok szempontjából is fontos, a járműveket új 
cégjelzéssel jelöltük meg.
Hol lát még lehetőséget a VPS javítására?
Főleg a külső pénzforrások biztosításában lá-
tom, főként az építési tevékenységből, hogy fo-
lyamatosan újítani tudjuk a szervezet jármű-
parkját és jobb fizetési feltételeket, esetleg új 
munkahelyeket teremthessünk a dolgozóink-
nak. A sikeres működéshez szükséges a 
kiadások és teljesítmények racionalizálása is. 
Kitűzött esetleg valamilyen konkrét célt is, 
amelyet szeretne elérni?
Célom egyértelműen a szebb Fülek és lakosa-
inak, valamint a VPS minden dolgozójának elé-
gedettsége.

Kovácsová Klaudia

A	Közhasznú	Szolgáltatásoknak	új	igazgatója	van.	Tóth	Tibor	változásokon	dolgozikA	Közhasznú	Szolgáltatásoknak	új	igazgatója	van.	Tóth	Tibor	változásokon	dolgozik

A jövő évben több helyen is új lócák és szemét-
kosarak jelennek meg Füleken. Az Önkor-
mányzat úgy döntött, hogy a parkban található 
lócákból mintegy százat, és velük együtt né-
hány szemétkosarat is, áthelyez a város más ré-
szeibe. Ennek köszönhetően a téren, az egyes 
közintézmények közelében és némely társashá-
zak előtt is szolgálhatják majd a fülekieket.
A városi park revitalizációja a 2010-2011-es é-
vekben zajlott. Keretein belül 268 új lóca és 134 
szemétkosár lett elhelyezve akkor a parkban. 
Sajnos, azóta már egyes lócák a vandálok áldo-
zatául estek, néhánynak pedig lába kelt. Ennek 
ellenére, ennyi idő elteltével úgy tűnik, hogy 
még mindig túl sok van belőlük a parkban, és 
nincsenek kellőképpen kihasználva. Ezért kö-
zülük mintegy százat, és néhány szemétkosarat 
is, más helyre költöztet a Város. Az új helyükön 

leghamarabb a jövő év tavaszán, a monitorozási 
idő (a projekt befejezésétől számított 5 év) el-
telte után jelenhetnek meg, addig ugyanis nem 
mozdíthatók el a mostani helyükről. „Sok lóca a 
park nehezen elérhető részében van, és elejétől 
fogva kihasználatlanul állnak. Gond van az el-
rendezésükkel is. Valamennyi lóca egymásnak 
háttal van párosítva. Ezt készülünk átszervezni. 
Kettesével maradnak, de egymással szemben, 
némelyeket a járda mellett hosszában helyezzük 
el. A fölösleges lócákat és szemétkosarakat el-
távolítjuk, úgy, hogy ne maradjon nyoma a bea-
vatkozásnak, a megrongált darabokat lehető-
ség szerint megjavítjuk“ – mondta Tóth Tibor, a 
Füleki Közhasznú Szolgáltatások igazgatója.
Egy részük a téren található régi lócák helyére 
kerül. Egy további részük a közintézményeink, 
például a művészeti alapiskola elé költözik. 

„Maradékukat a lakótelepeinken, az egyes tár-
sasházak előtt szeretnénk elhelyezni. Arról, 
hogy pontosan hova kerülnek, maguk a lakók 
dönthetnek“ – tette hozzá. Az igazgató elmon-
dása szerint a közhasznú szolgáltatások webol-
dalán egy kérvénymintát tesznek közzé, a-
mellyel az egyes társasházak lakói jelezhetik a 
lócákat érintő igényüket. „Előbb azonban meg 
kell egyezniük, és jóvá kell azt hagyniuk a lakó-
gyűléseken. Csak azt követően nyújthatják be a 
kérelmüket. Ez azért van, hogy ne alakuljanak 
ki olyan ellentétek, hogy az egyik szomszédnak 
kell a lóca, a másiknak meg ellenére lesz“ - ma-
gyarázta az igazgató. A kérvényeket érintő rész-
letkérdések felől az egyes társasházak ház-
gondnokai a jövő év folyamán fogják tájékoz-
tatni a lakókat.

Kovácsová Klaudia

Csaknem száz lóca költözik át a parkból. Jut belőlük a társasházak elé is

Október utolsó péntekjén a Füleki Városi Hi-
vatalba látogattak Žitňanská Lucia szlovák i-
gazságügyi miniszter és Vavrek István, a szlo-
vák romaügyi kormánybiztos helyettese.  Fü-
lek város polgármesterével, Agócs Attilával a 
végrehajtások problémáját vitatták meg, 
amely nemcsak a város, hanem a tágabb régió 
lakosait is érinti. A találkozón részt vettek a 
szociális terepmunkások és koordinátorok, a 
Jogsegélyközpont alkalmazottai, valamint a 
régió közösségi központjainak képviselői.

Alkalmazottak végrehajtás alatt
Agócs Attila polgármester alátámasztotta, 
hogy a végrehajtási eljárások Füleken is ko-
moly gondot jelentenek. A munkáltatókat gá-
tolják az új munkaerők foglalkoztatásában. 
„A város legnagyobb üzemében, amely 1200 – 
1300 személyt alkalmaz, 400 dolgozó, tehát 
minden harmadik ellen végrehajtási eljárás 
van folyamatban. Ezen személyek alkalmazá-
sa problémás, mert a végrehajtási eljárás fog-
ságában vannak. Olyan mértékben eladósod-
tak, hogy jóformán nem éri meg munkát vál-

lalniuk, mivel a végrehajtók mindent elkoboz-
nak tőlük“ – mondta, s megjegyezte, hogy a vá-
rosi hivatalban is észrevették a végrehajtások 
sokaságát. „A hivatalba érkező posta 15 %-a 
összefügg a végrehajtásokkal.“ Véleménye 
szerint ezt a helyzetet, különösen a régi vég-
rehatási eljárásokat illetően, az államnak ha-
tározottan kell megoldania.
A végrehajtás alatt álló, az adósságcsapdában 
lévő emberek számára a magáncsőd intézmé-
nye hozhatja meg a megoldást, mely kb. fél 
éve lépett hatályba. A miniszter asszony sze-
rint az első eredmények már láthatók. „A ma-
gáncsőd intézménye Szlovákiában kb. 800 ja-
vaslatot nyújt be, tehát havonta 800 személy, 
azaz 800 család sorsán segítenek“ – mondta a 
miniszter asszony, s hozzátette, hogy elvárá-
saik, miszerint évente 10 000 ember tanúsít 
majd érdeklődést a magáncsőd iránt teljesülni 
látszanak. „Hiszem, hogy fokozatosan segí-
tünk mindenkin, akin tudunk“ – tette hozzá.

Kétnyelvű szórólapok
A miniszter asszony szavai alapján a beszél-
getések fontos észrevételek és visszajelzések 
hasznos forrásai. Füleken szóba kerültek a jog-
segélyt nyújtó szórólapok is, melyek egyelőre 
csak szlovák nyelven jelennek meg. „Beszé-
lek majd róla a magáncsőd intézményének 
igazgatónőjével. Úgy gondolom, ebben a két-
nyelvű környezetben indokoltak a kétnyelvű ki-
adványok. Ennek köszönhetően növekedne a 
tájékozottság“ – fejezte be a miniszter 
asszony.

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

A végrehajtások akadályozzák
a foglalkoztatást. A magáncsőd

intézménye segíthet az adósokon

Agócs Attila, Lucia Žitňanská és Vavrek István
(Fotó: Kovácsová Klaudia)

Fülek felkészülten várja a teletFülek felkészülten várja a telet

Önkormányzat

A vásár a Füleki Városi Művelődési Központ épü-
lete előtt lévő Szabadság téren kerül megrende-
zésre 10.00 órától 19.00 óráig, gazdag kulturális 
programmal egybekötve. A szervezők szeretettel 
várnak minden árust, akik gasztronómiai kará-
csonyi különlegességeket és ínyencségeket, va-
lamint karácsonyi tematikájú ajándéktárgyakat, 
ill. kézműves termékeket kínálnak. A karácsonyi 

2vásáron az árusok az árusítóhelyért 2 €/m  
illetéket kötelesek befizetni a szervezőknek. 
A Füleki Karácsonyi Vásárra a jelentkezési lap 
kitöltésével lehet jelentkezni. Az érdeklődők kö-
telesek részvételüket előzetesen jelezni a szer-
vezőknek, legkésőbb 2017. december 11-ig a kö-
vetkező címen: Mestské kultúrne stredisko, 
Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo vagy 

msks@filakovo.sk , tel.: +421950 689 610. A 
szervezők, tekintettel a rendelkezésre álló terü-
letek nagyságára, fenntartják a vásáron részt-
vevő árusok kiválasztásának jogát.
A Füleki Karácsonyi Vásár részvevői lehetnek 
természetes személyek, jogi személyek, ame-
lyek rendelkeznek jogosultsággal az üzleti tevé-
kenység folytatására, illetve jogosultak szolgál-
tatás nyújtására, természetes és jogi személyek 
külön előírás szerinti engedélyekkel, akik telje-
sítik a T.t 178/1998 sz., a piaci helyeken történő 
árusítás és szolgáltatásnyújtás feltételeiről szóló 
törvényt és a T.t. 455/1991 sz. vállalkozási tör-
vényt a későbbi változtatások értelmében 
(továbbá csak „T.t 178/1998 sz. törvényˮ) és a 
szervezeti és működési szabályzatot.

A Füleki Városi Művelődési Központ
.

rendez
 2017. december 14-én és 15-én

FÜLEKI KARÁCSONYI VÁSÁRT FÜLEKI KARÁCSONYI VÁSÁRT 

Jelentkezési lap árusításra 
a 2017-es Füleki Karácsonyi Vásáron

Kérelmező: ……………………………………………………………………………………

Cím: (Székhely): ………………………………………………………………………………

Statisztikai számjel (IČO): ………… telefonszám: ………………  e-mail ……………………

Adószám (DiČ): …………………… Áfaalany adószáma (IČ DPH): …………………………

Árusítás tárgya: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………  Saját kézműves terméket árusítok: igen – nem

Igények: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Igényelt árusítóhely hossza: ………………………… Árusítás napja: ………………………

Aláírásommal igazolom, hogy elfogadom a Füleki Karácsonyi Vásárra vonatkozó feltételeket 
és egyetértek ezekkel.

Kelt …………………… dňa ……………………… 
                                                                                           ……………………………………
                                                                                                          aláírás/bélyegző

"



Eseménydúsan és sikerekben gazdagon telt az 
idei év a Rakonca Néptáncegyüttes táncosai szá-
mára. Május végén a Kolcsmezőn zajló 25. Šaf-
fova ostroha országos szóló-
táncversenyről két fődíjjal, 
három aranysávos és egy 
ezüstsávos minősítéssel tér-
tek haza. A gyermek kategó-
riában a Barna Angelika – 
Varga Dániel és a Csomor 
Bernadett – Molnár Nikolas 
alkotta páros lett aranysá-
vos, a felnőttek mezőnyében 
György Friderika – Krajcsa 
Márk aranysávos, Gáspár 
Dániel ezüstsávos besorolást 
ért el. A verseny három fődí-
ja közül kettő ugyancsak Fü-
lekre került a Barna-Varga 
illetve a György-Krajcsa pá-
rosok jóvoltából. Ezt köve-
tően a Rakoncások öt hétvé-
gén keresztül öt kiemelkedő 
országos versenyen vagy 
fesztiválon képviselték Fü-
lek városát. 
Elsőként a Kis Rakonca táncosai indultak újra út-
nak, ezúttal Liptószentmiklósra, a Gyermek-
néptáncegyüttesek országos versenyének dön-
tőjére. A háromfordulós versenybe összesen 420 
csoport kapcsolódott be, a döntőbe 14 együttes 
jutott tovább. A Kis Rakonca regionális (Lo-

sonc) és megyei (Rimakokova) aranysávosként 
a zólyomi Zorničkával és a rimaszombati Hájik-

kal egyetemben Besztercebánya megye képvi-
seletében lépett színpadra az országos döntőn. A 
zsűri által kiemelkedően magas színvonalúnak 

tartott versenyben az együt-
tes újból aranysávos minő-
sítésben részesült. 
Rövid pihenő után további 
három rangos fesztivál kö-
vetkezett. Zselíz városa a-
dott helyszínt az 51. Orszá-
gos Népművészeti Feszti-
válnak, szólistáik a miavai 
58. Nemzetközi Folklór 
Fesztivál műsorát gazdagí-
tották, majd régiónk egyik 
rangos fesztiválján a helpai 
Felső-Garam menti Dal- és 
Táncünnepélyen vendéges-
kedtek. A fesztiválsorozat 
méltó zárásának bizonyult a 
vichodnai 63. Folklór Fesz-
tiválon való megmutatko-
zás. Az együttes őszinte örö-
mére szolgált, hogy a ha-
gyományos magyar tánc-
kultúrát képviselve, további 

négy hazai szlovák együttessel egyetemben a 
fesztivál szombati gálaműsorában léphetett 
színpadra. A nagyszínpad műsorát csaknem 
6000 néző kísérte figyelemmel, s egyenes adás-
ban közvetítette a Szlovák Televízió. 
Kellemes meglepetés párosult a hazai 27. Palóc 

Napok és Füleki Városnapokon való szereplés-
hez is, mely során Fülek Város Képviselő-

testülete megbecsülése és tisztelete jeléül a 
Rakonca Néptáncegyüttesnek adományozta 
Fülek Város Díját. Az együttes nyári fellépései 
sorát Macedóniában, az „Ohrid sun” elnevezésű 
9. Nemzetközi Néptánc Fesztiválon zárta, a va-
rázslatos hangulatú üdülővárosban, Ohridban. A 
fesztivál programjai mellett jutott idő csapat-
építésre, utcai táncra és kirándulásra is, így a tán-
cosok újult erővel néztek elébe az elkövetkező 
kihívásoknak. Ilyen volt számukra a Felnőtt nép-
táncegyüttesek országos versenye, melynek me-
gyei fordulóján aranysávos besorolást nyertek, s 
így bejutottak az országos döntőbe. A Liptó-
szentmiklóson zajló döntőn Gálik Gábor és Gá-
lik Klaudia, Keleti pályaudvar című alkotásával 
léptek színpadra, melyet a szakmai zsűri ezüst-
sávos minősítésben részesített. A verseny más-
napján, kiegészülve az együttes fiatalabb tag-
jaival, valamint a Szederinke Gyermek Nép-
táncegyüttessel, a Galáris Énekegyüttessel, a 
Dobroda zenekarral, Anderko Mátéval és Danyi 
Erikkel teltházas hazai közönség előtt mutatták 
be évadzáró műsorukat „Lábam termett a 
táncra” címmel. 
Az együttes 60 táncosa és vezetőik ezúton is kö-
szönetet mondanak fenntartójuknak, a Füleki 
Városi Művelődési Központnak, a Beszterce-
bányai Megyei Önkormányzatnak és a Szlovák 
Köztársaság Kormányhivatalának, hogy anyagi 
támogatássukkal hozzájárultak munkájukhoz, 
valamint szeretetteljes, békés karácsonyt kíván-
nak minden kedves szülőnek, egykori táncos-
nak, barátnak, pártolónak.

Varga Norbert, VMK

2017. október 16. és október 20. között is-
kolánkon megrendezésre kerültek a Mo-

csáry-napok, melynek keretén belül fela-
vattuk az elsőseinket, iskolánkba látogatott 
a Motolla Baráti Kör, a Füleki Farkasok, 
akikkel a honfoglaló magyarok világába 
kalandozhattunk el, őszi foglalkozást 
tartottunk a Daxner utcai óvodásoknak, 
osztályainkban  gyümölcsnapot tartottunk, 
sor került a  füleki alapiskolák barátságos 
futballmérkőzése is, és elsétáltunk a 
Mocsáry utcába. Október 24-én rendhagyó 
zenei napot tartottunk Varga Lia vezetésé-

vel a 3. és 4. évfolyamban, ahová „hivatalo-
sak” voltak a II. Koháry István Alapiskola 
tanulói is. 2017. október 21-én diákjaink 
részt vettek a Fülekkovácsiban megren-

dezésre került Mocsáry Lajos Emlékmű-
sorban is.

Mgr. Soós Erika, Mocsáry AI
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dec.  Seres László festőművész kiállítása
12-ig Helyszín: Városi Múzeum; Szervező: Füleki Vármúzeum

dec. 01. Rendhagyó irodalomóra Tóth Krisztina írónővel
11:30 Helyszín: a Füleki Gimnázium aulája;
 Szervező: Füleki Vármúzeum; Társszervező: Füleki Gimnázium
 A rendezvényt a Szlovák Művészeti Alap támogatja.

dec. 01. FOLT Művészeti Műhely – Slam poetry műhely Laboda Róberttel
13:00 Helyszín: Füleki Gimnázium; Szervező: Füleki VMK

dec. 01. Dr. Csernus Imre előadása „Önbizalomhiány és félelmek” címmel
18:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ – Színházterem
 Szervezők: VMK, Authentica – Kultúra Határok Nélkül PT

dec. 02. Vezetett gyalogtúra – Helyszín: Nagydaróc – Nagy Bucsony – Fülek
8:00 Szervezők: Geopark Novohrad-Nógrád JSZT, NTIK

dec. 02. Mikulás-est
15:00 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ
 Szervező: Nyugdíjas Egyesület Füleki Helyi Szervezete

dec. 03. Adventi gyertyagyújtás – advent első vasárnapja
10.  – advent második vasárnapja
17.  – advent harmadik vasárnapja
24.  – advent negyedik vasárnapja
11:30 Helyszín: A gimnázium épülete előtt 
 Szervező: Csemadok Füleki Alapszervezete

dec. 08. „Lépésről lépésre a céljaink felé” – népszerűsítő-oktató
10:00 beszélgetés Patrik Le Giang hivatásos labdarúgóval és Halaj Matej
16:00 személyi edzővel (szlovák nyelvű beszélgetés)
 Helyszín: Papréti Alapiskola; Helyszín: Füleki Városi Könyvtár 
 Szervező: Füleki Vármúzeum; Társszervező: Papréti Alapiskola
 A rendezvényt a Szlovák Művészeti Alap támogatja.

dec. 08. KLUB 2017 – Live Music Night
20:00 Legendás füleki zenészek és a Póker zenekar
 Helyszín: VMK – Táncterem; Szervező: Füleki VMK

dec. 09. Örvendezzünk! – ünnepváró fesztivál
16:00 Helyszín: Füleki Gimnázium; Szervező: Csemadok Füleki ASZ

dec. 10. „Vianočná hviezda“ (Karácsonyi csillag)
14:00 Helyszín: Füleki VMK; Szervező: Matica slovenská Háza – Fülek

dec. 11. FOLT Művészeti Műhely – Filmes műhely Varga Gáborral
13:00 Helyszín: Füleki Gimnázium; Szervező: Füleki VMK

dec. 12. A Füleki Művészeti Alapiskola diákkoncertje
9:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ 
10:30 Szervező: MAI Fülek; Társszervező: Füleki VMK

dec. 12. A Füleki Művészeti Alapiskola karácsonyi koncertje
16:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ 
 Szervező: MAI Fülek; Társszervező: Füleki VMK

dec.  Közös nyelvünk, a zene – kétnapos zenei fesztivál
14–15. Kísérőprogram: Füleki Karácsonyi Vásár
15:00 Helyszín: Szabadság tér; Szervező: Városi Művelődési Központ

dec. 15. Strapková Nikoleta „Ilyen vagyok“ c. fotókiállításának megnyitója
16:30 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum; Szervező: Füleki Vármúzeum

dec. 16. XIII. Karácsonyi hangverseny
16:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: Melódia Női Kar 
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

dec. 18. „Menjünk mi is Betlehembe” – adventi foglalkozás 
10:15 a Hagyományok Háza munkatársaivali
11:15 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum 
 A rendezvényt a Szlovák Művészeti Alap támogatja.

Jelentős kulturális rendezvények 2017 decemberében Füleken

Fennállásának legsikeresebb évét zárta a Rakonca NéptáncegyüttesFennállásának legsikeresebb évét zárta a Rakonca Néptáncegyüttes

ORSZÁGOS VERSENYEK
25. ŠAFFOVA OSTROHA ORSZÁGOS 
SZÓLÓTÁNCVERSENY
ź megyei elődöntő, Zólyom: 

4 aranysáv
ź országos döntő, Kolcsmező: 

2 fődíj, 1 aranysáv, 1 ezüstsáv

GYERMEK-NÉPTÁNCEGYÜTTESEK 
ORSZÁGOS VERSENYE
ź regionális elődöntő, Losonc: 

arany sáv
ź megyei elődöntő, Rimakokova: 

arany sáv
ź országos döntő, Liptószentmiklós: 

arany sáv

FELNŐTT NÉPTÁNCEGYÜTTESEK 
ORSZÁGOS VERSENYE
ź megyei elődöntő, Zólyom: 

arany sáv
ź országos döntő, Liptószentmiklós: 

ezüst sáv

ź Húsvétváró – Budapest, 2017.04.09
ź 51. Országos Népművészeti Fesztivál – 

Zselíz, 2017.6.8-11.
ź Myjava 2017 – 58. Nemzetközi Folklór 

Fesztivál – Miava, 2017.6.16-18.
ź 25. Felső-Garam Menti Dal- és Táncünnepély 

– Helpa, 2017.06.25
ź Východná 2017 – 63. Folklór Fesztivál – 

Vichodna, 2017.7.1-2.
ź 27. Palóc Napok és Füleki Városnapok – 

Fülek, 2017.08.11
ź „Ohrid sun” – 9. Nemzetközi Néptánc 

Fesztivál – Macedónia, Ohrid, 2017.8.23-29.
ź „Lábam termett a táncra” – önálló műsor – 

Fülek, 2017.11.12.

JELENTŐSEBB SZEREPLÉSEK

A Rakonca „Lábam termett a táncra” című évadzáró műsora (Fotó: Micsuda András)
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Önkormányzat

Jövő év tavaszán Fülek önkormányzata a Püs-
pöki úton, tehát a város központjában elhelyez-
kedő bérház előtti közterület felújítását tervezi. 
A nagy kiterjedésű munkálatok keretén belül 
megújulnak a járdák, a buszmegálló, valamint a 
zöld területek. A korhadt, veszélyes gesztenye-

fákat kisebb díszfákkal helyettesítik. A lakók-
kal, valamint a tömbház földszintjén elhelyez-
kedő boltok üzemeltetőivel november 21-én, 
kedden tárgyalt a városvezetés.

Teljes megújulás

Az önkormányzat idén kezdte meg a Billa és 
Lidl üzleteket összekötő járda átépítését. A mun-
kálatok azonban a Püspöki úton található, bér-
ház előtti buszmegállóhoz érve megszakadtak. 
Ezen a szakaszon egy komplexebb felújítás vá-
lik szükségessé. Az építésügyi, környezetvé-
delmi és stratégiai-fejlesztési osztály vezetője, 
Vanko Iván szavai alapján, a 120 méter hosszú-
ságú szakaszon két új járda épül. Mindkét járda 

– a tömbházzal valamint az úttal egy szinten 
lévő is – egyforma térkövekből készül majd, 
mint a Billától idáig felújított szakasz. A járdák 
vízmentesítésével, összekötő lépcsők és aka-
dálymentes átjárók kialakításával is számol a 
tervezet. Az út két oldalán elhelyezkedő busz-

megállókat újak helyettesítik.

Veszélyes gesztenyefák

Az építési munkálatokon kívül a zöld területek-
kel is foglalkozik a városvezetés. Annak ellené-
re, hogy a gesztenyefák hozzátartoznak a város 
arculatához, a lakóház előtt kénytelenek kivág-
ni őket. „Nagymértékben sérült és kiszáradt 
fákról beszélünk. Veszélyeztetik a lakosság és 
az ingatlanok biztonságát“ – magyarázta Van-
ko, s hozzátette, hogy idén is letört az egyik fa 
nagyobb ága, amely a buszmegálló előtti gya-
logátjáróra zuhant. „A gesztenyefák helyére tíz 
új, kb. négy méter magasságú fa kerül kiültetés-
re“ – mondta. A november 21-én megrende-

zésre kerülő közgyűlésen lehetőséget kaptak a 
tömbház lakosai, valamint a bérház földszint-
jén elhelyezkedő boltok tulajdonosai, hogy ki-
fejtsék véleményüket a fakivágással és az egész 
tervezettel kapcsolatban. A felújításokat lelke-
sen fogadták. „Örömünkre szolgál a város hoz-
zánk való viszonyulása. Minden változásról tá-
jékoztattak, és mivel a mi lakóházunk előtti te-
rületről van szó, kikérték a véleményünket. Tet-
szik, hogy találkozót javasoltak, értékeljük ezt a 
hozzáállást. A régi gesztenyefák kivágását is 
díjazzuk, mivel a múltban már előfordult, hogy 
villám csapott beléjük. A felső emeletek lakóit 
pedig zavarta az árnyékuk és a sok rovar. A be-
mutatott tervezet nagyon szép és színvonalas“ – 
nyilatkozta a gyűlés után a lakástulajdonosok 
képviselője és házbizalmi, Kőműves István.

„Időről időre előfordul, hogy olyan változások 
történnek a városban, melyeket úgy gondoljuk, 
jobb, ha megbeszélünk a lakossággal. Úgy dön-
töttünk, a tervezet kivitelezését nem kezdjük el 
addig, amíg nem kértük ki a lakosok és az ott 
található boltok üzemeltetőinek véleményét. 
Nagyon örülök, hogy a tervezet sikert aratott, 
és az érintettek megértőek voltak“ – tette hozzá 
Agócs Attila polgármester.

A Püspöki út ezen szakaszának felújítását, 
melynek kivitelezése kb. 3 – 4 hónapot vesz 
igénybe, feltehetően 2018 tavaszán kezdi meg a 
város. A boltok mindennapi zavartalan műkö-
désének érdekében a munkálatokat szakaszon-
ként fogják végezni. A kivitelezéssel nem egy 
külső céget, hanem a város Közhasznú Szol-
gáltatásait bízták meg, aminek köszönhetően a 
megvalósítás csupán 50 ezer euróba kerül.

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

Fülek újabb felújításra készül.
A Püspöki út következő szakaszának arculatváltása

Vizualizáció: Ing. Vass NorbertVizualizáció: Ing. Vass Norbert
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Eseménydúsan és sikerekben gazdagon telt az 
idei év a Rakonca Néptáncegyüttes táncosai szá-
mára. Május végén a Kolcsmezőn zajló 25. Šaf-
fova ostroha országos szóló-
táncversenyről két fődíjjal, 
három aranysávos és egy 
ezüstsávos minősítéssel tér-
tek haza. A gyermek kategó-
riában a Barna Angelika – 
Varga Dániel és a Csomor 
Bernadett – Molnár Nikolas 
alkotta páros lett aranysá-
vos, a felnőttek mezőnyében 
György Friderika – Krajcsa 
Márk aranysávos, Gáspár 
Dániel ezüstsávos besorolást 
ért el. A verseny három fődí-
ja közül kettő ugyancsak Fü-
lekre került a Barna-Varga 
illetve a György-Krajcsa pá-
rosok jóvoltából. Ezt köve-
tően a Rakoncások öt hétvé-
gén keresztül öt kiemelkedő 
országos versenyen vagy 
fesztiválon képviselték Fü-
lek városát. 
Elsőként a Kis Rakonca táncosai indultak újra út-
nak, ezúttal Liptószentmiklósra, a Gyermek-
néptáncegyüttesek országos versenyének dön-
tőjére. A háromfordulós versenybe összesen 420 
csoport kapcsolódott be, a döntőbe 14 együttes 
jutott tovább. A Kis Rakonca regionális (Lo-

sonc) és megyei (Rimakokova) aranysávosként 
a zólyomi Zorničkával és a rimaszombati Hájik-

kal egyetemben Besztercebánya megye képvi-
seletében lépett színpadra az országos döntőn. A 
zsűri által kiemelkedően magas színvonalúnak 

tartott versenyben az együt-
tes újból aranysávos minő-
sítésben részesült. 
Rövid pihenő után további 
három rangos fesztivál kö-
vetkezett. Zselíz városa a-
dott helyszínt az 51. Orszá-
gos Népművészeti Feszti-
válnak, szólistáik a miavai 
58. Nemzetközi Folklór 
Fesztivál műsorát gazdagí-
tották, majd régiónk egyik 
rangos fesztiválján a helpai 
Felső-Garam menti Dal- és 
Táncünnepélyen vendéges-
kedtek. A fesztiválsorozat 
méltó zárásának bizonyult a 
vichodnai 63. Folklór Fesz-
tiválon való megmutatko-
zás. Az együttes őszinte örö-
mére szolgált, hogy a ha-
gyományos magyar tánc-
kultúrát képviselve, további 

négy hazai szlovák együttessel egyetemben a 
fesztivál szombati gálaműsorában léphetett 
színpadra. A nagyszínpad műsorát csaknem 
6000 néző kísérte figyelemmel, s egyenes adás-
ban közvetítette a Szlovák Televízió. 
Kellemes meglepetés párosult a hazai 27. Palóc 

Napok és Füleki Városnapokon való szereplés-
hez is, mely során Fülek Város Képviselő-

testülete megbecsülése és tisztelete jeléül a 
Rakonca Néptáncegyüttesnek adományozta 
Fülek Város Díját. Az együttes nyári fellépései 
sorát Macedóniában, az „Ohrid sun” elnevezésű 
9. Nemzetközi Néptánc Fesztiválon zárta, a va-
rázslatos hangulatú üdülővárosban, Ohridban. A 
fesztivál programjai mellett jutott idő csapat-
építésre, utcai táncra és kirándulásra is, így a tán-
cosok újult erővel néztek elébe az elkövetkező 
kihívásoknak. Ilyen volt számukra a Felnőtt nép-
táncegyüttesek országos versenye, melynek me-
gyei fordulóján aranysávos besorolást nyertek, s 
így bejutottak az országos döntőbe. A Liptó-
szentmiklóson zajló döntőn Gálik Gábor és Gá-
lik Klaudia, Keleti pályaudvar című alkotásával 
léptek színpadra, melyet a szakmai zsűri ezüst-
sávos minősítésben részesített. A verseny más-
napján, kiegészülve az együttes fiatalabb tag-
jaival, valamint a Szederinke Gyermek Nép-
táncegyüttessel, a Galáris Énekegyüttessel, a 
Dobroda zenekarral, Anderko Mátéval és Danyi 
Erikkel teltházas hazai közönség előtt mutatták 
be évadzáró műsorukat „Lábam termett a 
táncra” címmel. 
Az együttes 60 táncosa és vezetőik ezúton is kö-
szönetet mondanak fenntartójuknak, a Füleki 
Városi Művelődési Központnak, a Beszterce-
bányai Megyei Önkormányzatnak és a Szlovák 
Köztársaság Kormányhivatalának, hogy anyagi 
támogatássukkal hozzájárultak munkájukhoz, 
valamint szeretetteljes, békés karácsonyt kíván-
nak minden kedves szülőnek, egykori táncos-
nak, barátnak, pártolónak.

Varga Norbert, VMK

2017. október 16. és október 20. között is-
kolánkon megrendezésre kerültek a Mo-

csáry-napok, melynek keretén belül fela-
vattuk az elsőseinket, iskolánkba látogatott 
a Motolla Baráti Kör, a Füleki Farkasok, 
akikkel a honfoglaló magyarok világába 
kalandozhattunk el, őszi foglalkozást 
tartottunk a Daxner utcai óvodásoknak, 
osztályainkban  gyümölcsnapot tartottunk, 
sor került a  füleki alapiskolák barátságos 
futballmérkőzése is, és elsétáltunk a 
Mocsáry utcába. Október 24-én rendhagyó 
zenei napot tartottunk Varga Lia vezetésé-

vel a 3. és 4. évfolyamban, ahová „hivatalo-
sak” voltak a II. Koháry István Alapiskola 
tanulói is. 2017. október 21-én diákjaink 
részt vettek a Fülekkovácsiban megren-

dezésre került Mocsáry Lajos Emlékmű-
sorban is.

Mgr. Soós Erika, Mocsáry AI
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dec.  Seres László festőművész kiállítása
12-ig Helyszín: Városi Múzeum; Szervező: Füleki Vármúzeum

dec. 01. Rendhagyó irodalomóra Tóth Krisztina írónővel
11:30 Helyszín: a Füleki Gimnázium aulája;
 Szervező: Füleki Vármúzeum; Társszervező: Füleki Gimnázium
 A rendezvényt a Szlovák Művészeti Alap támogatja.

dec. 01. FOLT Művészeti Műhely – Slam poetry műhely Laboda Róberttel
13:00 Helyszín: Füleki Gimnázium; Szervező: Füleki VMK

dec. 01. Dr. Csernus Imre előadása „Önbizalomhiány és félelmek” címmel
18:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ – Színházterem
 Szervezők: VMK, Authentica – Kultúra Határok Nélkül PT

dec. 02. Vezetett gyalogtúra – Helyszín: Nagydaróc – Nagy Bucsony – Fülek
8:00 Szervezők: Geopark Novohrad-Nógrád JSZT, NTIK

dec. 02. Mikulás-est
15:00 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ
 Szervező: Nyugdíjas Egyesület Füleki Helyi Szervezete

dec. 03. Adventi gyertyagyújtás – advent első vasárnapja
10.  – advent második vasárnapja
17.  – advent harmadik vasárnapja
24.  – advent negyedik vasárnapja
11:30 Helyszín: A gimnázium épülete előtt 
 Szervező: Csemadok Füleki Alapszervezete

dec. 08. „Lépésről lépésre a céljaink felé” – népszerűsítő-oktató
10:00 beszélgetés Patrik Le Giang hivatásos labdarúgóval és Halaj Matej
16:00 személyi edzővel (szlovák nyelvű beszélgetés)
 Helyszín: Papréti Alapiskola; Helyszín: Füleki Városi Könyvtár 
 Szervező: Füleki Vármúzeum; Társszervező: Papréti Alapiskola
 A rendezvényt a Szlovák Művészeti Alap támogatja.

dec. 08. KLUB 2017 – Live Music Night
20:00 Legendás füleki zenészek és a Póker zenekar
 Helyszín: VMK – Táncterem; Szervező: Füleki VMK

dec. 09. Örvendezzünk! – ünnepváró fesztivál
16:00 Helyszín: Füleki Gimnázium; Szervező: Csemadok Füleki ASZ

dec. 10. „Vianočná hviezda“ (Karácsonyi csillag)
14:00 Helyszín: Füleki VMK; Szervező: Matica slovenská Háza – Fülek

dec. 11. FOLT Művészeti Műhely – Filmes műhely Varga Gáborral
13:00 Helyszín: Füleki Gimnázium; Szervező: Füleki VMK

dec. 12. A Füleki Művészeti Alapiskola diákkoncertje
9:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ 
10:30 Szervező: MAI Fülek; Társszervező: Füleki VMK

dec. 12. A Füleki Művészeti Alapiskola karácsonyi koncertje
16:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ 
 Szervező: MAI Fülek; Társszervező: Füleki VMK

dec.  Közös nyelvünk, a zene – kétnapos zenei fesztivál
14–15. Kísérőprogram: Füleki Karácsonyi Vásár
15:00 Helyszín: Szabadság tér; Szervező: Városi Művelődési Központ

dec. 15. Strapková Nikoleta „Ilyen vagyok“ c. fotókiállításának megnyitója
16:30 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum; Szervező: Füleki Vármúzeum

dec. 16. XIII. Karácsonyi hangverseny
16:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: Melódia Női Kar 
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

dec. 18. „Menjünk mi is Betlehembe” – adventi foglalkozás 
10:15 a Hagyományok Háza munkatársaivali
11:15 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum 
 A rendezvényt a Szlovák Művészeti Alap támogatja.

Jelentős kulturális rendezvények 2017 decemberében Füleken

Fennállásának legsikeresebb évét zárta a Rakonca NéptáncegyüttesFennállásának legsikeresebb évét zárta a Rakonca Néptáncegyüttes

ORSZÁGOS VERSENYEK
25. ŠAFFOVA OSTROHA ORSZÁGOS 
SZÓLÓTÁNCVERSENY
ź megyei elődöntő, Zólyom: 

4 aranysáv
ź országos döntő, Kolcsmező: 

2 fődíj, 1 aranysáv, 1 ezüstsáv

GYERMEK-NÉPTÁNCEGYÜTTESEK 
ORSZÁGOS VERSENYE
ź regionális elődöntő, Losonc: 

arany sáv
ź megyei elődöntő, Rimakokova: 

arany sáv
ź országos döntő, Liptószentmiklós: 

arany sáv

FELNŐTT NÉPTÁNCEGYÜTTESEK 
ORSZÁGOS VERSENYE
ź megyei elődöntő, Zólyom: 

arany sáv
ź országos döntő, Liptószentmiklós: 

ezüst sáv

ź Húsvétváró – Budapest, 2017.04.09
ź 51. Országos Népművészeti Fesztivál – 

Zselíz, 2017.6.8-11.
ź Myjava 2017 – 58. Nemzetközi Folklór 

Fesztivál – Miava, 2017.6.16-18.
ź 25. Felső-Garam Menti Dal- és Táncünnepély 

– Helpa, 2017.06.25
ź Východná 2017 – 63. Folklór Fesztivál – 

Vichodna, 2017.7.1-2.
ź 27. Palóc Napok és Füleki Városnapok – 

Fülek, 2017.08.11
ź „Ohrid sun” – 9. Nemzetközi Néptánc 

Fesztivál – Macedónia, Ohrid, 2017.8.23-29.
ź „Lábam termett a táncra” – önálló műsor – 

Fülek, 2017.11.12.

JELENTŐSEBB SZEREPLÉSEK

A Rakonca „Lábam termett a táncra” című évadzáró műsora (Fotó: Micsuda András)
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Önkormányzat

Jövő év tavaszán Fülek önkormányzata a Püs-
pöki úton, tehát a város központjában elhelyez-
kedő bérház előtti közterület felújítását tervezi. 
A nagy kiterjedésű munkálatok keretén belül 
megújulnak a járdák, a buszmegálló, valamint a 
zöld területek. A korhadt, veszélyes gesztenye-

fákat kisebb díszfákkal helyettesítik. A lakók-
kal, valamint a tömbház földszintjén elhelyez-
kedő boltok üzemeltetőivel november 21-én, 
kedden tárgyalt a városvezetés.

Teljes megújulás

Az önkormányzat idén kezdte meg a Billa és 
Lidl üzleteket összekötő járda átépítését. A mun-
kálatok azonban a Püspöki úton található, bér-
ház előtti buszmegállóhoz érve megszakadtak. 
Ezen a szakaszon egy komplexebb felújítás vá-
lik szükségessé. Az építésügyi, környezetvé-
delmi és stratégiai-fejlesztési osztály vezetője, 
Vanko Iván szavai alapján, a 120 méter hosszú-
ságú szakaszon két új járda épül. Mindkét járda 

– a tömbházzal valamint az úttal egy szinten 
lévő is – egyforma térkövekből készül majd, 
mint a Billától idáig felújított szakasz. A járdák 
vízmentesítésével, összekötő lépcsők és aka-
dálymentes átjárók kialakításával is számol a 
tervezet. Az út két oldalán elhelyezkedő busz-

megállókat újak helyettesítik.

Veszélyes gesztenyefák

Az építési munkálatokon kívül a zöld területek-
kel is foglalkozik a városvezetés. Annak ellené-
re, hogy a gesztenyefák hozzátartoznak a város 
arculatához, a lakóház előtt kénytelenek kivág-
ni őket. „Nagymértékben sérült és kiszáradt 
fákról beszélünk. Veszélyeztetik a lakosság és 
az ingatlanok biztonságát“ – magyarázta Van-
ko, s hozzátette, hogy idén is letört az egyik fa 
nagyobb ága, amely a buszmegálló előtti gya-
logátjáróra zuhant. „A gesztenyefák helyére tíz 
új, kb. négy méter magasságú fa kerül kiültetés-
re“ – mondta. A november 21-én megrende-

zésre kerülő közgyűlésen lehetőséget kaptak a 
tömbház lakosai, valamint a bérház földszint-
jén elhelyezkedő boltok tulajdonosai, hogy ki-
fejtsék véleményüket a fakivágással és az egész 
tervezettel kapcsolatban. A felújításokat lelke-
sen fogadták. „Örömünkre szolgál a város hoz-
zánk való viszonyulása. Minden változásról tá-
jékoztattak, és mivel a mi lakóházunk előtti te-
rületről van szó, kikérték a véleményünket. Tet-
szik, hogy találkozót javasoltak, értékeljük ezt a 
hozzáállást. A régi gesztenyefák kivágását is 
díjazzuk, mivel a múltban már előfordult, hogy 
villám csapott beléjük. A felső emeletek lakóit 
pedig zavarta az árnyékuk és a sok rovar. A be-
mutatott tervezet nagyon szép és színvonalas“ – 
nyilatkozta a gyűlés után a lakástulajdonosok 
képviselője és házbizalmi, Kőműves István.

„Időről időre előfordul, hogy olyan változások 
történnek a városban, melyeket úgy gondoljuk, 
jobb, ha megbeszélünk a lakossággal. Úgy dön-
töttünk, a tervezet kivitelezését nem kezdjük el 
addig, amíg nem kértük ki a lakosok és az ott 
található boltok üzemeltetőinek véleményét. 
Nagyon örülök, hogy a tervezet sikert aratott, 
és az érintettek megértőek voltak“ – tette hozzá 
Agócs Attila polgármester.

A Püspöki út ezen szakaszának felújítását, 
melynek kivitelezése kb. 3 – 4 hónapot vesz 
igénybe, feltehetően 2018 tavaszán kezdi meg a 
város. A boltok mindennapi zavartalan műkö-
désének érdekében a munkálatokat szakaszon-
ként fogják végezni. A kivitelezéssel nem egy 
külső céget, hanem a város Közhasznú Szol-
gáltatásait bízták meg, aminek köszönhetően a 
megvalósítás csupán 50 ezer euróba kerül.

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

Fülek újabb felújításra készül.
A Püspöki út következő szakaszának arculatváltása

Vizualizáció: Ing. Vass NorbertVizualizáció: Ing. Vass Norbert
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Telocvičňa na Farskej lúke opäť žije futsa-
lom. V sobotu 11. novembra v nej otvorili 15. 
ročník Balex Trade Futsal ligy. V tomto roční-
ku v nej bude bojovať osem mužstiev. Podľa 
organizátora ligy Stanislava Villányiho 
registrovali zo strany tímov veľký záujem. 
„Súťažiť by mohlo aj štrnásť mužstiev. Kvôli 
dodržaniu časového harmonogramu sme 
však počet účastníkov museli obmedziť,“ 
vysvetlil Villányi.
Nakoľko sa víťazný tím predošlého ročníka 
The Beatles neprihlásil, v lige ostalo z vlaňaj-
šej sezóny sedem klubov – Mladé pušky, Ga-
laxy, Mimel, Energy Team, FC Thorma, Ke-
ram a Starvys. Ôsmym tímom zostavy sa stal 

Balex Trade Team. „Balex Trade Team sme 
stvorili doslova na poslednú chvíľu. Myslím, 
že sa nám podarilo dať dokopy dobrý tím a 
budem rád, ak chalani budú dosahovať 
úspechy,“ povedal organizátor. V lige budú 
okrem skúsených futbalistov a futsalistov 
hrať aj rekreační hráči. „Každé mužstvo do 
ligy prinieslo svoju kvalitu a pevne verím, že 
si diváci aj tento rok prídu na svoje,“ doplnil 
organizátor s tým, že novinkou tohto ročníka 
bude aj zmena hracieho času. V telocvični na 
Farskej lúke sa začne hrať každú sobotu už od 
12-tej hodiny.

Klaudia Kovácsová

Pohyb je dôležitou súčasťou života kaž-
dého z nás. Každý druh športu nám pri-
náša radosť i zdravotný úžitok zároveň. 
Európsky týždeň športu – posledný sep-
tembrový týždeň – je celoeurópskou akti-
vitou. V rámci neho si žiaci zo ZŠ na 
Školskej ulici zašportovali v telocvični 
pod vedením pani učiteľky telesnej a 
športovej  výchovy Mgr. Patrície Farka-
šovej. Naučili sa nové pohybové hry a za-
súťažili si. V októbri sme žiakom opäť po-
núkli základný a zdokonaľujúci plavecký 
výcvik na plavárni v Šalgotarjáne. Mož-
nosť zaplávať si a zdokonaliť sa v plavec-
kých štýloch využilo vyše 70 žiakov ško-
ly. Kolektívnym športovým hrám sa ve-
nujeme pravidelne  nielen na hodinách te-
lesnej a športovej výchovy, ale aj popo-
ludní v školskom klube detí a v záujmo-
vých krúžkoch.

Mgr. Diana Szabová

Škola v pohybe

Odštartoval ďalší ročník Balex Trade Futsal ligy

FTC má nového trénera.
Mužstvo plánuje vytiahnuť z dna tabuľky

Pôsobenie futbalistov FTC Fiľakovo v jesennej 
časti tretej ligy nemožno považovať za úspešné. 
Fiľakovský tím v tabuľke zimuje na predpos-
lednom mieste. Z 15-tich jesenných kôl sa im 
podarilo zvíťaziť iba trikrát. Mužstvo by malo 
lepšie výsledky v jarnej časti dosiahnuť aj vďaka 
novému trénerovi Jánosovi Viztelekimu.

Nešťastné prestupy
Podľa prezidenta FTC Attilu Visnyaia zapríčini-
li zlý jesenný výsledok najmä prestupy hráčov a 
následná demotivácia mužstva. „Druhú časť 
jesene už poznačila zlá tímová psychika. Cha-
lani boli po toľkých neúspechoch demotivovaní 
a bez chuti,“ povedal prezident FTC s tým, 
predsezónna príprava bola podľa neho dobrá. 
„Potom ale prišli prestupy, ktoré sme nedokázali 
ovplyvniť. Odchody Vujoševiča, Liptáka, Botoša 
či Teleka boli veľkým zásahom do tímu. Na 
poslednú chvíľu sme medzery v kádri nevedeli 
dostatočne vyplniť,“ vysvetlil prezident s tým, 

že najviac pocítili chýbajúceho zakončovateľa, 
akým bol Vujoševič. „Ten Rimavskej Sobote v 
jesennej časti zabezpečil takmer polovicu gólov. 
Do regiónu sme ho priniesli my a najmä vďaka 
veľkej zásluhe trénera Pisára sa z neho stal 
špičkový hráč.“
Podľa prezidenta zlé výsledky zapríčinili aj 
klesajúcu návštevnosť. Tá sa spolu so zlými 
výkonmi podpísali aj pod slabšie výplaty 
hráčov, ktorí za posledný mesiac jesene dostali 
menšie odmeny.

Nové posily
Zlú situáciu by mal pomôcť vyriešiť nový tréner. 
Jozefa Pisára v septembri odvolali a dočasne ho 
nahradil Ľubomír Šimkovič. „Ďakujem Jožkovi 
Pisárovi za odvedenú robotu. Urobil tu kus 
práce a zachránil pre nás III. ligu. Ďakujem aj 
Ľubovi Šimkovičovi, že tím ukormidloval do 
zimnej prestávky. Povedal však, že sa chce veno-
vať mládeži, preto sme potrebovali nového 
trénera,“ povedal prezident. Rozhodli sa osloviť 
Jánosa Víztelekiho, ktorý bol do konca sep-
tembra trénerom lučeneckého MŠK Novohrad. 
Vízteleki by mal v klube predbežne pôsobiť 
jeden a pol sezóny. „Príchod trénera Víztelekiho 
vnímam pozitívne. Pozná náš klub aj fanúšikov a 
verím, že prinesie oživenie aj nové tváre.“
Vízteleki so sebou z Lučenca priniesol aj posilu 
v podobe hráča Gergőa Cseriho. Ponuku pokra-
čovať dostalo šesť legionárov FTC, klub ráta aj s 
odchovancami. „Tu treba vybudovať celé 
mužstvo. Všetci, ktorí chcú napredovať, makať a 
hrať treťoligový futbal, tu majú miesto,“ povedal 
Vízteleki s tým, že lepšími výkonmi mužstva 
chce tiež prilákať divákov späť na tribúny. „Ak 
by som neveril, že to dokážem, tak by som túto 
funkciu neprijal,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová

FTC má nového trénera.
Mužstvo plánuje vytiahnuť z dna tabuľky

János Vízteleki a Attila Visnyai (Foto: MK)

Úspechy na majstrovstvách
sveta v Prahe
Pretekári FTC Fiľa-

kovo oddielu silového trojboja sa zúčast-
nili na majstrovstvách sveta v silovom 
trojboji a v tlaku na lavičke v Prahe, ktoré 
boli organizované v dňoch 17.-20. októb-
ra 2017.
Súťaž prebiehala podľa pravidiel federá-
cie silového trojboja WUAP. V kategórii 
muži v hmotnostnej kategórii do 67,5 kg 
naše mesto reprezentoval Ondrej „Ban-
di“ Oláh, ktorému sa podarilo s výkonom 
150 kg v tlaku na lavičke vybojovať prvé 
miesto a tým získať titul majstra sveta. 
Csaba Péter v kategórii dorast s výkonom 
125 kg sa umiestnil na druhej priečke ako 
aj Bari Gabriel do 67,5 kg medzi juniormi 
v silovom trojboji s výkonom drep 
160 kg, tlak 120 kg a mŕtvy ťah 191 kg.
Ďakujeme za podporu FTC Fiľakovo a 
OZ PURT a všetkým, ktorí nám držali 
palce.

František Sajko, Tréner FTC

Ondrej „Bandi“ Oláh, majster sveta 
v tlaku na lavičke (Foto: František Sajko)

A papréti  tornateremben ismét a teremfocié a 
staféta. November 11-én, szombaton nyitották 
meg itt a Balex Trade Futsal-bajnokság 15. 
évadát, amely keretén belül idén nyolc csapat 
mérkőzik meg. Villányi Stanislav szervező el-
mondása szerint nagy volt az érdeklődés a csa-
patok részéről. „A bajnokságba akár tizennégy 
csapat is bekapcsolódhatna, viszont az ütem-
terv betartása érdekében korlátoznunk kellett a 
résztvevők számát“ – magyarázta Villányi.  
Mivel az elmúlt évad győztes csapata – a The 
Beatles – nem nevezett be, hét klub maradt ver-
senyben az előző idényből – a Mladé pušky, a 
Galaxy, a Mimel, az Energy Team, az FC Thor-
ma, a Keram és a Starvys. A verseny nyolcadik 

nevezettje a Balex Trade Team lett. „A Balex 
Trade Teamet szó szerint az utolsó pillanatban 
hoztuk létre. Úgy vélem, jó csapatot toboroz-
tunk össze, és örülni fogok, ha a fiúk sikeresek 
lesznek“ – nyilatkozott a szervező. A mérkőzé-
seken a tapasztalt labdarúgók és futsaljátéko-
sok mellett kezdő sportolók is játszanak majd. 
„Minden csapat a saját legjavát hozta a ligába, 
és meggyőződésem, hogy a nézők az idén sem 
fognak csalódni“ – tette hozzá a bajnokság 
rendezője azzal, hogy a jelenlegi bajnokság új-
donságai között lesz a játékidő módosulása is. 
A papréti tornateremben minden szombaton, 
már 12:00 órától kezdődnek a mérkőzések.

Kovácsová Klaudia (Ford.: dp)

A mozgás mindannyiunk életének elenged-
hetetlen része. A sportolás örömet szerez, 
ugyanakkor egészségünkre is jó hatással 
van. Az Európai Sporthét – melyre szep-
tember utolsó hetében került sor – egy 
összeurópai rendezvény, melybe az Iskola 
Utcai Alapiskola diákjai is bekapcsolódtak. 
A diákok Farkašová Patrícia testnevelő tanár 
vezetése alatt nemcsak versenyeztek, hanem 
új mozgásfejlesztő játékokkal is meg-
ismerkedhettek. Az iskola diákjai október-
ben egy kezdők és egy haladók számára 
szervezett úszótanfolyam keretén belül 
ismét lehetőséget kaptak úszástechnikájuk 
fejlesztésére. A salgótarjáni uszodában meg-
rendezésre kerülő tanfolyamon több mint 70 
diák vett részt. Sportjátékokkal is rendszere-
sen foglalkozunk, nemcsak a testnevelés órá-
kon, hanem délután a napköziben és a szak-
körökön is.

Szabová Diana, Iskola Utcai Alapiskola 
(Ford.: dk)

Mozgásban az iskola

Kezdetét vette a Balex Trade Futsal-bajnokság következő évada

Az FTC labdarúgócsapatának őszi szereplése 
nem sikerült valami fényesen. Labdarúgóink az 
őszi idényt a táblázat utolsó előtti helyén zárták. 
A 15 lejátszott mérkőzés közül csupán hármat 
sikerült megnyerni. A csapat sikeresebb tavaszi 
szezonban reménykedik, melynek garanciáját 
az új edző, Vízteleki János személye jelentheti. 

Váratlan távozók
Az FTC elnöke, Visnyai Attila szerint a rossz 
őszi szereplés fő oka néhány játékos távozása és 
az ezt követő motivációhiány okozhatta. „Az ő-
szi szezon második felére rányomta bélyegét, 
hogy a csapat hitehagyottá, kedveszegetté vált“ 
– mondta Visnyai, s hozzátette, hogy véleménye 
szerint az őszi felkészülés jól sikerült. „Ezt köve-
tően jöttek a váratlan távozások, melyeket az 
FTC vezetése nem tudott befolyásolni. Vujoše-
vič, Lipták, Botoš és Telek távozása nagy érvá-
gást jelentett a csapat számára. Utolsó pillanat-
ban már nem tudtuk a hiányzókat megfelelően 
pótolni“ – magyarázta a klubelnök. Leginkább a 
gólerős Vujoševič távozása volt a legérzéke-
nyebb veszteség. „Új csapatában, Rimaszom-
batban az őszi idény góljainak csaknem a felét ő 
szerezte. Mi hoztuk őt térségünkbe, s főleg Pisár 
edzőnek köszönhetően, itt érett kitűnő játé-
kossá.“

Az elnök véleménye szerint a sikertelenség má-
sik fő okát a mérkőzések látványosan csökkenő 
látogatottsága jelentette. Ez a hanyatló teljesít-
ménnyel együtt a játékosok honoráriumának 
csökkenését is eredményezte. Így az őszi idény 
utolsó hónapjában a játékosok szerényebb java-
dalmazásban részesültek. 

Új erősítések
Az áldatlan helyzetet új edzővel kívánták orvo-
solni. Jozef Pisár edzői megbízását szeptember 
végén visszavonták, s ideiglenesen Ľubomír 
Šimkovič vette át az edzői feladatokat. „Köszö-
nöm Jozef Pisárnak az elvégzett munkát, kinek 
segítségével sikerült megkapaszkodnunk a III. li-
gában. Ľubomír Šimkovičot is köszönet illeti, 
hogy az idény végéig irányította csapatunkat. Ő 
közölte, hogy a továbbiakban az ifjú focisták ne-
velésével kíván foglalkozni, így új edző után kel-
lett néznünk“ – mondta az elnök. Megkeresték 
Vízteleki Jánost, aki szeptember végéig a loson-
ci MŠK Novohrad edzője volt. Vízteleki egye-
lőre másfél szezont kíván a klubnál tölteni. 
„Vízteleki érkezésével pozitív változás állhat be. 
Ismeri a csapatot, a szurkolóinkat, s meggyőző-
désem szerint friss vérkeringést, új arcokat hoz-
hat csapatunk életébe.“
Víztelekivel együtt érkezett egy új erősítés Cseri 
Gergő személyében. A klub ajánlatott tett 6 lé-
giósának is, valamint saját nevelésű játékosok 
beépítésével is számolnak. „Komplett csapatot 
kell építenünk. Mindenkinek, aki fejlődni, dol-
gozni és játszani szeretne a 3. ligában, helye van 
nálunk“ – közölte Vízteleki, hozzátéve, hogy az 
eredmények javulásával szeretné visszacsábíta-
ni a nézőket a lelátóra. „Ha nem hinnék a siker-
ben, el sem vállaltam volna az edzőséget“ – fe-
jezte be.

Kovácsová Klaudia (Ford.: dszl)

Új edzőt szerződtet az FTC labdarúgócsapata.
Szeretné elmozdítani a csapatot a táblázat aljáról

Vízteleki János és Visnyai Attila (Fotó: MK)

Sikerek a prágai
világbajnokságon

Az FTC Fülek Erőe-
melő szakosztálya 
részt vett a WUAP Vi-

lágbajnokságon fekvenyomásban és erőe-
melésben, amelyet Csehországban, Prágá-
ban rendeztek meg 2017. október 17-20-án.
A verseny a WUAP erőemelő federáció sza-
bályai szerint zajlott. A bírók nagyon szigo-
rúak voltak, a legkisebb hibáért is elvették a 
gyakorlatot, ami a mi sportolóink számára 
előnyös volt, hiszen minden gyakorlatot 
hibátlanul végrehajtottak. 
A versenyen sikerült fekvenyomásban, fér-
fi kategóriában első helyen végeznie, így 
világbajnoki címet szereznie Oláh “Bandi“ 
Andrásnak 67,5 kg súlycsoportban, 150 kg 
teljesítménnyel, valamint ifjúsági kategó-
riában a 2. helyen végeznie Péter Csabinak, 
125 kg teljesítménnyel.
Erőemelésben Bari Gábor lett a második, ju-
nior kategóriában, 67,5 kg os súlycsoport-
ban, guggolás – 160 kg, fekvenyomás – 120 
kg és felhúzás – 191 kg teljesítménnyel.
Kösszönjük az FTC Fülek és a PURT  pol-
gári társulás támogatását, és mindenkinek, 
aki szurkolt és szorított nekünk, hiszen ez a 
siker 4 éves munka eredménye!

Sajko František edző, FTC

Bari Gábor erőemelés közben
(Fotó: Sajko František)

Fotó: Villányi ErikaFoto: Erika Villányi
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