
Harmadik rész

A 2016-os számadásom befejező részében a 
kulturális élet, a város által működtetett part-
nerségek és a szociális szféra néhány ered-
ményéről, zaljó folyamatáról szeretnék be-
számolni.
A kultúra területén az anyagilag és perszoná-
lisan is megerősített Városi Művelődési Köz-
pont (VMK) beteljesítette a hozzá fűzött re-
ményeinket. Jelesre vizsgázott úgy az égisze 
alá betagozódott együttesek segítése terén, 
mint a város első írásos említésének 770. év-
fordulójához kapcsolódó rendezvények be-
biztosítása során. Tavaly már szervezésében 
valósult meg a Palóc Húsvét, nagy sikert ara-
tott a parkban megtartott gyermeknap, de az 
őszi veterántalálkozó is. Városi központi ren-
dezvénnyé fejlődött társszervezésében a pe-

dagógus- illetve a nyugdíjasnap. Az új lég-
kör kedvezően hatott továbbá a városban élő 
nemzetiségek csoportjainak együttműködé-
sére is. Egyre több közös rendezvényen je-
lennek meg magyar, szlovák és roma együt-
teseink. A VMK teljeskörű felújításának ter-
veit ezekben a napokban adják le a városnak 

a mérnökök. Az első látható lépéseket ez-
ügyben 2017-re tervezzük, részben a város 
saját forrásaiból, de főként a járási akcióterv-
ben előzetesen elkülönített pénzkeretből. A 
várban a Kulturális Minisztérium támogatá-
sával sikerült munkanélküliek foglalkoztatá-
sával folytatni a középső vár régészeti feltá-
rását, valamint a Perényi-torony környéké-
nek és a fellegvárba vezető lépcsősort szegé-
lyező falszakasznak az állagmegóvását. Ta-
vasszal lezajlott a váralja infrastrukturális fej-
lesztésének és a vár további felújításának ter-
veztetése, így ősszel két magyarországi és 
egy szlovákiai partnerrel közösen adtuk be 
pályázatunkat a magyar-szlovák határon át-
nyúló támogatási rendszerbe. A tervek a Vár-
felső utca kövezésének folytatását, a Bástya 
utca aszfaltozását, az egykori városfal kis tor-
nyának környékén egy nagyobb parkoló 
kiépítését, valamint a vár feljáratának rend-
betételét, a Bebek-torony tetőcseréjét és az 
alatta álló ágyútorony befedését is magukba 
foglalják. A beruházások megvalósítása 
azonban csak a pályázati támogatás elnye-
résével válhat lehetővé.
A város és a polgárok viszonyának javítása te-
rén tett lépéseink, melyek az önkormányzati 
munka átláthatóbbá tétele irányába mutat-
tak, meghozták gyümölcsüket. A Transpa-
rency International 2016-ra vonatkozó érté-
kelése értelmében 2014-hez képest 25 helyet 
javítottunk Fülek pozícióján a szlovákiai 
városok százas listáján azzal, hogy a 24. po-
zícióra ugrottunk fel. A rangos nemzetközi 
szervezet ezzel elismerte, hogy nyitottabbá 
vált a városvezetés. A tervezett városi ked-
vezménykártya bevezetését megelőzően a ta-
valyi jubileumi ünnepségek koncertjeire osz-

tottunk ingyenjegyeket a kötelességeiket be-
csületesen teljesítő füleki adófizetők számá-
ra, hogy egyrészt motiváljuk a nem fizetőket, 
másrészt pedig ezzel is rámutassunk a város-
polgár viszony elvárt kölcsönösségére. Az 
év folyamán Szigethalom város vezetése 
partnerségi javaslattal fordult felénk. A kép-
viselőkkel történt egyeztetés alapján előké-
szítettünk egy együttműködési szerződést, 
melyet januárban írtunk alá. A partnerségek 
építése terén különösen fontosnak tartom, 
hogy a 770-es ünnepségsorozat fő napján el-
származotti találkozót sikerült szerveznünk, 
melyen több Füleken született és tanult hí-
resség is megjelent, aminek úgy a résztve-
vők, mint a közönség körében nagyon pozi-
tív visszhangja volt. Azt gondolom, ezzel is 
sikerült hozzájárulnunk a lokálpatriotizmus 
elmélyítéséhez távol élőkben és helyiekben 
egyaránt. Az egészségügy terén a már sok-
szor említett akciótervbe bekerült egy füleki 
integrált egyészségügyi központ kialakításá-
nak terve is, ami a következő években remé-
nyeink szerint a röntgen és egyéb diagnoszti-
kai eszközök újbóli szolgálatba helyezését 
eredményezheti majd városunkban. Igyek-
szünk országosan is e kezdeményezés élbo-
lyába kerülni.

Folytatás az 5. oldalon

Generációk találkozója (Fotó: Schnelczer Zoltán) 

Felújítási munkálatok a várban (Fotó: Mesiarik Marian)

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2017. február13. évfolyam, 2. szám

Fülekre látogatott Rigó Konrád, kulturális ál-
lamtitkár. A városházán tartott előadásának té-
mája a minisztérium által kiírt, kreatív ipart tá-
mogató felhívás volt. A város vezetőségén kí-
vül, kb. huszonöt kézműves és kisvállalkozó 
vett részt az ülésen. 
A polgármester, Agócs Attila szavai alapján, a 
kreatív ipar támogatásának feladata segíteni a 
kézműipar, művészet és más kreatív tevékeny-
ségek terén működő kézműveseket és kisvál-
lalkozókat. A kisvállalkozók minimum 50 e-
zer, maximum 200 ezer eurós támogatást igé-
nyelhetnek. Ennek ellenében alkalmazottakat 
kell foglalkoztatniuk, valamint vállalkozásu-
kat legkevesebb 3 évig fenn kell tartaniuk. 
„Örülök a kulturális minisztérium kezdemé-
nyezésének. Szükséges a kreatív tevékenysé-
gek támogatása. A felhívás azok számára a leg-

megfelelőbb, akik már rendelkeznek bizonyos 
tapasztalattal és bővíteni szeretnék vállalko-
zásukat,“ mondta a polgármester.
A február 2-án megrendezésre kerülő ülésen 
számos nógrádi és gömöri kisvállalkozó vett 
részt. „Célzottan azokat szólítottuk meg, akik-
ről feltételeztük, hogy érdekelhetné őket a téma. 
A meghívót előre közzétettük, tehát a részvétel 
viszonylag magas volt. Kb. 3 helybéli kisvállal-
kozó nyilatkozott pozitívan, hogy a jövőben ko-
molyan érdekelné őt e lehetőség,“ tájékoztatott. 
„A városban él néhány ügyes ember, aki ezen a 
területen érvényesült. Amennyiben sikerül jó 
tervezetet készíteniük, a támogatás biztosan 
segíteni fogja őket a fejlődésben,“ tette hozzá 
a polgármester.

Cíferová Iveta (Ford.: lsz) Fotó: Puntigán József
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Városunk egyik fontos épülete, a még ma is Klub 
néven ismert Városi Művelődési Központ, tavaly 
ősszel kezdte meg működésének következő 50 
évét. A Klub megnyitásának 50. évfordulója al-
kalmából megrendezett kiállításról tavaly évvé-
gén számoltunk be. Megnyitóján számos, az épü-
let létrejötténél jelenlévő személy vett részt, kö-
zöttünk Ľudovít Keder mérnök, az akkori Kovos-
malt nemzeti vállalat építési beruházásokkal fog-
lalkozó osztályának vezetője. A Keder úrral való 
interjú azonban nem csupán a Klubról szól. Ta-
valy ünnepelte 85. életévét, melyből 60-at Füle-
ken töltött.
Keder úr, hogy emlékszik vissza, az évek 
hosszú során alig változott Klub építésére?
Az Üzemi Klub (megj.: az akkoriban hivatalos 
megnevezés) építése 1961-ben kezdődött. A 
megbízó a Forradalmi Szakszervezeti Mozga-
lom (ROH) Üzemi Bizottsága volt, a munkálato-
kat pedig az ROH Központi Bizottsága finanszí-
rozta 5 millió csehszlovák koronával. Az építke-
zést a tervek szerint 1966 nyarán fejezték be. A 
használatbavételi eljárás után az épületet átadták 
a szakszervezetnek, amely berendezte, illetve 
működtette azt. Szeretném azonban felhívni a fi-
gyelmet egy érdekességre. Az eredeti tervezet 
alapján a Klub csupán kétszintes épület lett vol-
na. Egy szolgálati út során, Breznóbányán, lát-
tunk egy hasonló, egy emelettel magasabb épü-
letet, mint amely a mi terveinkben szerepelt, 
illetve mint amilyen Losoncon már megépült. A 
tervezőkkel való egyeztetés után megbeszéltük, 
hogy mi is három szintet szeretnénk. Kibővítet-
tük egy társalgóteremmel (megj.: a mai táncte-
rem), valamint azzal, hogy a lenti helyiséget mo-
zi-, színházi és hasonló előadásokra használjuk 
majd.
Arra lennék kíváncsi, akkoriban annyira egy-
szerű volt megváltoztatni egy tervezetet? 
Nem egészen. Tekintettel arra, hogy lényegében 
egy jóváhagyott tervezetről volt szó, először sze-
mélyesen utaztunk Prágába, hogy meggyőzzük 
az ottani vezetőséget. Mivel az építkezést ők fi-
nanszírozták, meg kellett indokolnunk kérésün-

ket. Az illetékesek végül elfogadták érveinket. 
Akkoriban a város nem rendelkezett olyan helyi-
ségekkel, melyek alkalmasak lettek volna nagy-
gyűlések, értekezletek, illetve bálok és alkalma-
zottaink esküvői ünnepségeinek megrendezésé-
re. Kisebb helyiségek voltak a Vigadóban, de az 
nem volt elég. Azt a feltételt kaptuk, hogy a lenti 
színházteremben nem lesz lépcsőzetes a nézőtér, 

de teljesen egyenes, mert nem hitték, hogy a fen-
ti terem gyakran lesz használatban. Csupán a te-
rem hátsó részében csinálhattunk három lépcső-
fokot, s végül ez alapján építettük meg. Máskép-
pen a támogatás teljes összegét vissza kellett vol-
na fizetnünk Prágába. A jelenleg ismert emelke-
dő nézőtér valamivel később készült.
Azt mondja, az építkezés 5 évig tartott. Ez 
annyira időigényes volt, vagy más fennakadá-
sok is voltak?
Itt kell megemlítenem, hogy az épület a talajvíz 
magas szintje miatt erős, a földbe mélyre helye-
zett cölöpökkel rögzített alapokon épült.  Az épü-
letet a besztercebányai Pozemné stavby vállalat 
építette, minket az építésfelügyelő, Fükő Alfréd 
képviselt. Az egész építkezés folyamán megha-
tározottak voltak a rendszeres ellenőrzések idő-
pontjai. A munkálatokat a vállalat dolgozói vé-
gezték. Mivel a beruházás nem volt kiemelt fon-
tosságú, akkor dolgoztak rajta, amikor nem volt 
sürgősseb feladatuk. Azért tartott az építkezés öt 
évig. A használatbavételi eljárás után az épületet 
átadták a Forradalmi Szakszervezeti Mozgalom 

Üzemi Bizottságának. Emlékszem a sok meghí-
vott vendégre a prágai Központi Bizottságból és 
a Kovosmalt nemzeti vállalat pozsonyi Vezér-
igazgatóságáról. Mindenki elismerte munkán-
kat, mivel az épület a tervezett időpontra és a ter-
vezet alapján készült el. 
Tudjuk önről, hogy nem füleki származású, 
hogyan került ebbe a kisvárosba, az akkori 
idők egyik nagyvállalatába, ahol hosszú éve-
kig vezető beosztásban dolgozott? 
Én a Ratkó melletti Poloszkó nevű kisfaluból 
származom, amely a közeli Gömörben található. 
A pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemen tanul-
tam gazdasági és igazgatási szakon. 1956-ban, 
az egyetem befejeztével, a minisztérium hatá-
rozta meg, kit hová helyez el dolgozni. Én a déli 
és középső országrész felé kaptam helyjegyet, te-
hát a Kovosmaltba, hogy valamelyest közelebb 
legyek az otthonomhoz. Azóta itt vagyok. A fele-
ségemmel éppen az üzemben ismerkedtem meg, 
de ő sem helyi származású. Amikor az Árvai-
víztározó elárasztotta szülőföldjét, családjával 
Nagykürtösbe költözött és a Kovosmaltban he-
lyezkedett el. Tavaly nyáron ünnepeltük egybe-
kelésünk 55. évfordulóját.  
Árulja még el nekünk: megbánta-e valaha, 
hogy Önt, illetve családját, Fülek szinte egy 
életre magához láncolta? 
Úgy gondolom, hogy nem igazán, mivel egy idő 
után lehetőségem lett volna Pozsonyban is dol-
gozni, de ekkorra már egy jó közösség alakult ki 
körülöttem, mi több már feleségem is volt, s sze-
rettünk itt élni. Pozsony számomra meglehető-
sen túlzsúfoltnak, nagynak, valamint nagyon eli-
parosodott városnak tűnt. Itt vagyok itthon, itt 
megvan minden, amire szükségünk van. Az 
egyetlen dolog, amit sajnálok, az az, hogy mint a 
Kovosmalt sokéves munkatársának nincs lehe-
tőségem az üzem múzeumát látogatni, mert a vál-
lalatnak soha nem volt ilyenje. Sok mindent ar-
chiválni lehetne, s talán az egész Klub épülete 
sem volna rá elég.

Cíferová Iveta (Ford.: lsz)

Mivel az utóbbi időkben mind személyes szin-
ten, mind a közösségi hálón ismét különféle 
diszkussziók kezdődtek a városban végzett köz-
hasznú munkák felől, szeretnénk alapinformá-
ciókat nyújtani a foglalkoztatásösztönző tevé-
kenység (ún. aktivačné – AP) és az önkormány-
zati szolgáltatások (menšie obecné služby - 
MOS) jelenlegi helyzete felől, valamint arról, 
hogy ezekben a projektekben milyen kötelessé-
geink vannak, ill. milyen hatáskörrel rendelke-
zünk. A különbség az eddigi kritikához képest 
az, hogy míg eddig az csak a közterületek tisztí-
tására besorolt emberekre irányult, most már ők 
maguk is panasszal élnek a koordinátoraik és a 
Város részéről kifejtett ellenőrzés szigorúsága 
miatt. Az önkormányzati szolgáltatások 
formájában megvalósuló foglalkoztatásösztön-
ző tevékenység a rendszeres és rendkívüli szo-
ciális segélyben részesülő, hosszú távú munka-
nélküliségre ítélt polgárok munkavállalói kész-
ségei megőrzésének támogatását szolgálja. A vá-
rosok és községek szerződést kötnek az említett 
munkapiaci intézkedés felől a Munka-, Szociá-
lis- és Családügyi Hivatallal, valamint foglal-
koztatásösztönző munkavégzési megállapodás 
jön létre köztük és a törvény által meghatározott 
feltételeknek megfelelő polgárok között. 
Jelenleg a városban két projekt fut – a MOS-on 
belül 189, az AP-on 27 polgár dolgozza le min-
den hónapban a szükséges időt, akiket 4 koordi-
nátor irányít. Közülük 58-an segédmunkákat is 
végeznek az iskolákban, oktatási intézmények-
ben és a város egyéb dotációs szervezeteiben. A 
város 4 körzetre van osztva, és mindegyiket 
egy-egy koordinátor felügyeli. Azonban az em-
lített polgárok nem mindennap dolgoznak 
mindnyájan. A törvény értelmében az ún. akti-

vációs támogatásért havonta 64-80 órát kell le-
dolgozniuk, ami heti 3 napot jelent 7, ill. 6 órá-
jával. Ez idő alatt a meghatározott szakaszon be-
lül a koordinátorok által kiosztott konkrét mun-
kát végzik, ami jelenthet közterület-tisztítást 
vagy egyéb segédmunkákat, aszerint hogy hova 
vannak beosztva. Munkájukat rajtaütésszerűen 
a Város is ellenőrzi. Hiányosságok esetén 
lehetőség nyílik a polgároknál észlelt tétlen 
időtöltés ledolgozásának elrendelésére. Külön-
leges estekben, ha a polgár elutasítja a munka-
végzést, 3 egymást követő napot nem dolgoz le, 
ill. 30 napot meghaladó keresetképtelenségbe 
esik, kisorolható a projektből, és ugyanakkor ki-
sorolják az álláskeresők nyilvántartásából is le-
galább egy évre. Ennek ellenére közülük sokan 
visszaélnek az orvosi igazolásokkal, és egyesek 
már képesek a kisorolás veszélyét is kicselezni. 
Itt talán a munkaügyi hivatal és a kezelőorvosok 
közötti jobb együttműködés, ill. ellenőrzés 
lenne helyénvaló. Nézzük a konkrét számokat! 
A két projekten belül alkalmazott összesen 216 
személyből 2017 januárjában 57 (vagyis több 
mint 26%) hosszú távon keresőképtelen volt. 
Ha figyelembe vesszük, hogy 58 személy az 
iskolákba és egyéb szervezetekbe van besorol-
va, 19 személy kocsikísérő - rakodómunkás, se-
gédmunkás a présházban és a kisállatkertben, 
139 személy marad, akiket felére (mert az egyik 
fele hétfőtől szerdáig, a másik fele szerdától pén-
tekig dolgozik), és még 4 körzetre kell oszta-
nunk. Előfordul, hogy bizonyos napokon max. 
négyen-öten lépnek be egy egész körzetben 
(nem egy utcában!). A jelenlétük ugyan naponta 
ellenőrizve van, de minden egyes munkás 
mellett nem állhat egész nap valaki. A szociális 
segélyt kiegészítő aktivációs támogatást a 

munkaügyi hivatal fizeti ki nekik, ami törvény 
által adott, és a város nem tudja befolyásolni a 
kifizetését, se az összegének nagyságát. A 
munkaügyi hivatal fizeti a koordinátorok bérét, 
a szerszámokat és a projektben résztvevők 
munkavédelmi eszközeit, de csak a foglal-
koztatásösztönző tevékenység esetén. Az ön-
kormányzati szolgáltatások esetén a koordiná-
torok bére, ahogy a munkavédelmi eszközök és 
a szerszámok is a város költségvetését terhelik. 
Ez azt jelenti, hogy egy koordinátor bérét most 
a munkaügyi hivatal állja, a többi három a Vá-
ros alkalmazottja. Sőt szezon jellegűen a Város 
költségére történik a nyári hőségek esetén a 
folyadékpótlás, stb. biztosítása is. A jelenlegi 
szerződések és megállapodások 6 hónapra 
szólnak. Pillanatnyilag az árvízvédelmi intéz-
kedéseket és a roma polgárőrséget érintő felhí-
vásokra várunk, ezek a tevékenységek jelenleg 
nem aktívak. A panaszok szempontjából nem el-
hanyagolható a másik fél nézete sem. Nagyon 
sokan vannak, akiket a projektekbe úgymond 
beleerőszakoltak, és ezekhez a tevékenységek-
hez nincs semmilyen pozitív viszonyulásuk. A 
Város részéről dresszúrának tartják azt, nem tet-
szik nekik a kiosztott munka vagy a jelenlétük 
ellenőrzésével járó kötelezettség. Ugyanakkor 
sok munkanélkülit, akik nem teljesítik a pro-
jektbe való besoroláshoz szükséges feltételeket, 
érdekelnének az ilyen aktivitások. Külön ki kell 
emelni azokat, akik értékelik ezt a munkát, és 
nagyon lelkiismeretesen állnak hozzá. Ha eze-
ket a tevékenységeket az emberek önszántukb-
ól és érdeklődéssel végeznék, az utcáink és köz-
területeink nyilván sokkal jobban néznének ki.

Belková Simona projektfelelős
és Cíferová Iveta

Fülek Város minden naptári év végén a 
könyvviteli törvény értelmében mérleget ké-
szít a közpénzekkel való gazdálkodásáról. 
2016.12.31. napján a Városi Hivatal és a város 
fenntartói hatáskörébe tartozó szervezetek, 
azaz a 4 alapiskola, a Művészeti Alapiskola,  a 
2 óvoda,  a Városi Művelődési Központ, a Vár-
múzeum, a Közhasznú Szolgáltatások, a Ne-
felejcs nonprofit szervezet (nyugdíjasotthon) 
és a Tectum nonprofit szervezet (vállalkozói 
inkubátor) összesen 22 918 051,43 € anyagi 
vagyonnal rendelkeztek. Ez az érték 2 552 
197,24 €-val több a 2015-ös évi 20 365 854,19 
€-s anyagi vagyonhoz képest, ami 12,53%-os 
növekedést jelent.
A fentieken kívül a város 3 396 452,59 € ér-
tékben telkekkel, 114 299,36 € értékben nem a-
nyagi befektetésekkel, 2 223 558,77 € érték-
ben értékpapír formájú tőkebefektetésekkel, a 
FILBYT s.r.o. Fiľakovo gazdasági társaságon 
belül 581 889,00 € értékű vagyoni betéttel, a 
számláin és a pénztáraiban pedig 499 198,94 
€ összegű pénzeszközökkel és értékpapírok-
kal is rendelkezik.
A Városi Hivatal és a fenti szervezetek 2016. 
12.31. napján 283 304,89 € összegű követe-
lést és 1 066 894,29 € összegű kötelezettséget 
tartottak nyilván. A 2016-os év folyamán az 
1998 – 2015-ös években felhalmozódott adó-
jellegű kinnlevőségeket 34 989,05 €-val 
sikerült csökkenteni. 
A város és a fenntartói hatáskörébe tartozó 
szervezetek által elért, a leltározás alatt meg-
állapított számszerű eredmények egyértelmű-
en bizonyítják, hogy a közpénzek hatéko-
nyan, célzatosan és gazdaságosan lettek fel-
használva a 2016-os év folyamán.

Ing. Varga Zoltán, Városi Hivatal, 
Közgazdasági és vagyongazdálkodási osztály

A menhely kialakításának gondolata már sokkal 
hamarabb megfogalmazódott bennünk, mint 
hogy 2014 augusztusában valósággá vált. 
Főként Önöknek köszönhetően! Mindazoknak, 
akik támogatnak minket anyagi és más javakkal, 
de éppúgy örülünk a kedves és őszinte 
szavaknak is, melyek segítségével mindig van 
erőnk előrehaladni. Sok mindent elértünk, bár 
nem mindig volt könnyű! Annak érdekében, 
hogy a rászoruló kutyáknak meleg otthont 
biztosíthassunk, 2016-ban épületünk új tetőt 
kapott, s helyiségeit is fokozatosan javítjuk. Az 
épületbe bevezették az áramot és a vizet, 
valamint megkezdtük az új ketrecek kialakítását 
is. 2017-ben tervezzük a létesítmény másik felé-
nek átépítését, valamint egy karantén állomás 
kialakítását. Az átépítés költséges lesz, mivel az 
épület egy részét le kell majd bontani. Ez oknál 
fogva fordulunk ismét Önökhöz és kérjük a 
segítségüket idén is! Sokan személyesen is 
ellátogattak hozzánk, látták az igyekezetünket 
és elszántságunkat, betekintést nyerhettek a 
munkánkba. A menhely mindennap 10:00 órától 
13:00 óráig látogatható, valamint a következő 
telefonszámon tudnak velünk kapcsolatba lépni: 
0904 659 924! Minden segítséget szívesen 
fogadunk!
A 2% ajándékozásához szükséges nyomtatványt 

az ozstastnelabky@gmail.com e-mail címen 
lehet igényelni, illetve a www.stastnelabky.sk 
weboldalról is letölthető. Kérjük Önöket, hogy 
legkésőbb 2017.4.30-ig juttassák el a szükséges 
nyomtatványokat a lakhelyükhöz tartozó adóhi-
vatalba (Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo za-
platenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príj-
mov zo závislej činnosti).
Az adóbevalláshoz szükséges adatok:
Statisztikai számjel (IČO): 42197759
Jogi forma: polgári társulás
 (občianske združenie)
Név: Občianske združenie Šťastné labky
Cím: Farská lúka 1609/66, 986 01 Fiľakovo
Kutyusaink nevében szívből KÖSZÖNJÜK!

Jagošová Beáta, Šťastné labky PT (Ford.: dj)

A város vezetősége értesíti a széleskörű nyilvá-
nosságot, hogy a 2017-es évben is nyilvános-
ságra hozza azon adósok listáját, akiknél az 
adóhátralék 2016.12.31-hez meghaladta a fizi-
kai személyek esetében a 160 €-t, valamint a 
jogi személyeknél az 1 600 €-t. Ismételten fel-
hívjuk valamennyi nem fizető polgár figyel-
mét, hogy akik az adó- és illetékgondnokkal 
szemben az elmúlt időszakért még nem teljesí-
tették adó- és illetékfizetési kötelezettségüket, 
legkésőbb a lista közzétételéig tegyék azt meg, 
ugyanis ezután a város adóvégrehajtási eljárást 
kezdeményez az adósságok behajtására.

Ing. Varga Zoltán, Városi Hivatal, 
Közgazdasági és vagyongazdálkodási osztály

A Füleki Úrbéres Közösség vezetősége ér-
tesíti az úrbéres közösség tagjait, hogy éves 
közgyűlését 2017. március 17-én (pénte-
ken) 16.00 órai kezdettel tartja Füleken, a 
Városi Művelődési Központban.

Ing. Varga Zoltán,
a Füleki Úrbéres Közösség elnöke

Fülek Város 4 partnerrel együttműködésben 
adta be tavaly a „Közösen a szebb Fülekért“ c., 
kb. 16 ezer eurót igénylő pályázatát, a romaü-
gyi kormánybiztosi hivatalba. A tervezet sike-
res lett, s az elnyert 12 ezer euró 5 szervezet kö-
zött került felosztásra: Fülek Város, Čarovné 
husle PT, Powerlifting PT, DATABO PT, vala-
mint a papréti Mocsáry Lajos Alapiskola. A pá-
lyázat fő célja a roma közösség szociális és kul-
turális igényeinek kielégítése, valamint a rend-
kívül hátrányos helyzetű roma közösség gond-
jainak megoldása. Az elnyert támogatással min-
den félnek megvan a speciális célja. Fülek Vá-
ros fel szeretné újítani a futballpályán lévő sala-
kos futópályát, ahol a diákok és a serdülők 
edzenek, valamint a parkban, tehát közterületen 
elhelyezkedő kosárlabdapalánkot. A DATABO 
PT, a jó példa alapelvét követve, képzéssel és te-
hetségápolással szeretne foglalkozni a fiatal ro-
mák körében, mégpedig egy birkózó kör, idővel 
akár klub kialakításával. A Közösségi Központ 
mellett működő Čarovné husle PT célja a tánc-, 
ének-, valamint a színjátszó csoportok támoga-
tása, amelyek nyilvános, iskolai és egyéb ren-
dezvényeken mutatják be tudásukat. A támoga-
tásból már meg is vásárolták az ehhez szüksé-
ges hangtechnikát. A Powerlifting PT, az ész-
szerű szabadidőtöltés érdekében, szeretné bő-
víteni felszerelését a már meglévő tornatermé-
ben, pl. új súlyzók, pad és más eszközök meg-

vásárlásával. A Mocsáry Lajos Alapiskola 
szándéka az, hogy a hátrányos helyzetű roma 
gyerekek is elsajátítsák az általános higiéniai 
szokásokat, ezzel is segítve egészséges fejlődé-
süket. A támogatást tisztasági csomagok vásár-
lására fordítják, melyek a rendszeres felvilágo-
sító munkával kiegészítve, az osztályokban lé-
vő kellemes környezet kialakítását szolgálják.
Február 10-én zajlott a projektben résztvevő 
szervezetek bemutatkozása és terveik ismer-
tetése. A tájékoztató jellegű találkozónak a fü-

leki városháza adott otthont. A találkozó kere-
tén belül megemlékeztek a hajdani birkózóklub 
történetéről, majd ezt követően az egykori füle-
ki birkózók találkozójával, valamint az edzések 
és gyakorlatok mindennapjaiba betekintést 
nyújtó kiállítással folytatódott az esemény a 
Mocsáry Lajos Alapiskola tornatermében. Az 

érdekes program több mint harminc egykori 
birkózót vonzott a városházára, akik mintegy 
30–40 évvel ezelőtt képviselték Füleket ebben 
a sportágban. A fényképek és újságkivágások 
gyűjteménye, rövid filmek vetítése, az egykori 
birkózók és meghívott vendégek felszólalása, 
továbbá Hegedűs Lajos, az egykori birkózó-
klub alapítójának sírjánál való megemlékezés, 
a kötetlen beszélgetés a klub újraélesztésének 
lehetőségeiről – a résztvevőkben szép emléke-
ket idéztek fel az 1970 – 1989 közötti időszak-
ból, nagyszabású versenyekről, amelyeken 
részt vettek. A már említett kiállítást a magyar-
országi pásztói sportklub tagjai birkózó gya-
korlatok bemutatásával egészítették ki a hely-
színen (Fülek Város ezúttal köszöni a nagy bir-
kózószőnyeg kölcsönzését a Lokomotíva rima-
szombati sportegyesületének). Azt, hogy bő-
vül-e a sportszervezetek köre városunkban egy 
következő klubbal, majd az idő dönti el, attól 
függően, lesz-e érdeklődés a gyermekek és fia-
talok részéről, illetve támogatás a szülők olda-
láról. Azok, akik elhivatottságot éreznek a gye-
rekekkel való szabadidős foglalkozásnak ilyen 
formájához, készen állnak, s a szükséges felté-
telek megteremtését a város vezetése és a füleki 
FTC is készséggel támogatná. 

Ing. Földi Éva projektkoordinátor és 
Cíferová Iveta (Ford.: lsz és dp)

Önkormányzat

Fotó: Mesiarik MarianFotó: Mesiarik Marian

Fotó: Keder Ľudovít családi archívuma
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Városunk egyik fontos épülete, a még ma is Klub 
néven ismert Városi Művelődési Központ, tavaly 
ősszel kezdte meg működésének következő 50 
évét. A Klub megnyitásának 50. évfordulója al-
kalmából megrendezett kiállításról tavaly évvé-
gén számoltunk be. Megnyitóján számos, az épü-
let létrejötténél jelenlévő személy vett részt, kö-
zöttünk Ľudovít Keder mérnök, az akkori Kovos-
malt nemzeti vállalat építési beruházásokkal fog-
lalkozó osztályának vezetője. A Keder úrral való 
interjú azonban nem csupán a Klubról szól. Ta-
valy ünnepelte 85. életévét, melyből 60-at Füle-
ken töltött.
Keder úr, hogy emlékszik vissza, az évek 
hosszú során alig változott Klub építésére?
Az Üzemi Klub (megj.: az akkoriban hivatalos 
megnevezés) építése 1961-ben kezdődött. A 
megbízó a Forradalmi Szakszervezeti Mozga-
lom (ROH) Üzemi Bizottsága volt, a munkálato-
kat pedig az ROH Központi Bizottsága finanszí-
rozta 5 millió csehszlovák koronával. Az építke-
zést a tervek szerint 1966 nyarán fejezték be. A 
használatbavételi eljárás után az épületet átadták 
a szakszervezetnek, amely berendezte, illetve 
működtette azt. Szeretném azonban felhívni a fi-
gyelmet egy érdekességre. Az eredeti tervezet 
alapján a Klub csupán kétszintes épület lett vol-
na. Egy szolgálati út során, Breznóbányán, lát-
tunk egy hasonló, egy emelettel magasabb épü-
letet, mint amely a mi terveinkben szerepelt, 
illetve mint amilyen Losoncon már megépült. A 
tervezőkkel való egyeztetés után megbeszéltük, 
hogy mi is három szintet szeretnénk. Kibővítet-
tük egy társalgóteremmel (megj.: a mai táncte-
rem), valamint azzal, hogy a lenti helyiséget mo-
zi-, színházi és hasonló előadásokra használjuk 
majd.
Arra lennék kíváncsi, akkoriban annyira egy-
szerű volt megváltoztatni egy tervezetet? 
Nem egészen. Tekintettel arra, hogy lényegében 
egy jóváhagyott tervezetről volt szó, először sze-
mélyesen utaztunk Prágába, hogy meggyőzzük 
az ottani vezetőséget. Mivel az építkezést ők fi-
nanszírozták, meg kellett indokolnunk kérésün-

ket. Az illetékesek végül elfogadták érveinket. 
Akkoriban a város nem rendelkezett olyan helyi-
ségekkel, melyek alkalmasak lettek volna nagy-
gyűlések, értekezletek, illetve bálok és alkalma-
zottaink esküvői ünnepségeinek megrendezésé-
re. Kisebb helyiségek voltak a Vigadóban, de az 
nem volt elég. Azt a feltételt kaptuk, hogy a lenti 
színházteremben nem lesz lépcsőzetes a nézőtér, 

de teljesen egyenes, mert nem hitték, hogy a fen-
ti terem gyakran lesz használatban. Csupán a te-
rem hátsó részében csinálhattunk három lépcső-
fokot, s végül ez alapján építettük meg. Máskép-
pen a támogatás teljes összegét vissza kellett vol-
na fizetnünk Prágába. A jelenleg ismert emelke-
dő nézőtér valamivel később készült.
Azt mondja, az építkezés 5 évig tartott. Ez 
annyira időigényes volt, vagy más fennakadá-
sok is voltak?
Itt kell megemlítenem, hogy az épület a talajvíz 
magas szintje miatt erős, a földbe mélyre helye-
zett cölöpökkel rögzített alapokon épült.  Az épü-
letet a besztercebányai Pozemné stavby vállalat 
építette, minket az építésfelügyelő, Fükő Alfréd 
képviselt. Az egész építkezés folyamán megha-
tározottak voltak a rendszeres ellenőrzések idő-
pontjai. A munkálatokat a vállalat dolgozói vé-
gezték. Mivel a beruházás nem volt kiemelt fon-
tosságú, akkor dolgoztak rajta, amikor nem volt 
sürgősseb feladatuk. Azért tartott az építkezés öt 
évig. A használatbavételi eljárás után az épületet 
átadták a Forradalmi Szakszervezeti Mozgalom 

Üzemi Bizottságának. Emlékszem a sok meghí-
vott vendégre a prágai Központi Bizottságból és 
a Kovosmalt nemzeti vállalat pozsonyi Vezér-
igazgatóságáról. Mindenki elismerte munkán-
kat, mivel az épület a tervezett időpontra és a ter-
vezet alapján készült el. 
Tudjuk önről, hogy nem füleki származású, 
hogyan került ebbe a kisvárosba, az akkori 
idők egyik nagyvállalatába, ahol hosszú éve-
kig vezető beosztásban dolgozott? 
Én a Ratkó melletti Poloszkó nevű kisfaluból 
származom, amely a közeli Gömörben található. 
A pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemen tanul-
tam gazdasági és igazgatási szakon. 1956-ban, 
az egyetem befejeztével, a minisztérium hatá-
rozta meg, kit hová helyez el dolgozni. Én a déli 
és középső országrész felé kaptam helyjegyet, te-
hát a Kovosmaltba, hogy valamelyest közelebb 
legyek az otthonomhoz. Azóta itt vagyok. A fele-
ségemmel éppen az üzemben ismerkedtem meg, 
de ő sem helyi származású. Amikor az Árvai-
víztározó elárasztotta szülőföldjét, családjával 
Nagykürtösbe költözött és a Kovosmaltban he-
lyezkedett el. Tavaly nyáron ünnepeltük egybe-
kelésünk 55. évfordulóját.  
Árulja még el nekünk: megbánta-e valaha, 
hogy Önt, illetve családját, Fülek szinte egy 
életre magához láncolta? 
Úgy gondolom, hogy nem igazán, mivel egy idő 
után lehetőségem lett volna Pozsonyban is dol-
gozni, de ekkorra már egy jó közösség alakult ki 
körülöttem, mi több már feleségem is volt, s sze-
rettünk itt élni. Pozsony számomra meglehető-
sen túlzsúfoltnak, nagynak, valamint nagyon eli-
parosodott városnak tűnt. Itt vagyok itthon, itt 
megvan minden, amire szükségünk van. Az 
egyetlen dolog, amit sajnálok, az az, hogy mint a 
Kovosmalt sokéves munkatársának nincs lehe-
tőségem az üzem múzeumát látogatni, mert a vál-
lalatnak soha nem volt ilyenje. Sok mindent ar-
chiválni lehetne, s talán az egész Klub épülete 
sem volna rá elég.

Cíferová Iveta (Ford.: lsz)

Mivel az utóbbi időkben mind személyes szin-
ten, mind a közösségi hálón ismét különféle 
diszkussziók kezdődtek a városban végzett köz-
hasznú munkák felől, szeretnénk alapinformá-
ciókat nyújtani a foglalkoztatásösztönző tevé-
kenység (ún. aktivačné – AP) és az önkormány-
zati szolgáltatások (menšie obecné služby - 
MOS) jelenlegi helyzete felől, valamint arról, 
hogy ezekben a projektekben milyen kötelessé-
geink vannak, ill. milyen hatáskörrel rendelke-
zünk. A különbség az eddigi kritikához képest 
az, hogy míg eddig az csak a közterületek tisztí-
tására besorolt emberekre irányult, most már ők 
maguk is panasszal élnek a koordinátoraik és a 
Város részéről kifejtett ellenőrzés szigorúsága 
miatt. Az önkormányzati szolgáltatások 
formájában megvalósuló foglalkoztatásösztön-
ző tevékenység a rendszeres és rendkívüli szo-
ciális segélyben részesülő, hosszú távú munka-
nélküliségre ítélt polgárok munkavállalói kész-
ségei megőrzésének támogatását szolgálja. A vá-
rosok és községek szerződést kötnek az említett 
munkapiaci intézkedés felől a Munka-, Szociá-
lis- és Családügyi Hivatallal, valamint foglal-
koztatásösztönző munkavégzési megállapodás 
jön létre köztük és a törvény által meghatározott 
feltételeknek megfelelő polgárok között. 
Jelenleg a városban két projekt fut – a MOS-on 
belül 189, az AP-on 27 polgár dolgozza le min-
den hónapban a szükséges időt, akiket 4 koordi-
nátor irányít. Közülük 58-an segédmunkákat is 
végeznek az iskolákban, oktatási intézmények-
ben és a város egyéb dotációs szervezeteiben. A 
város 4 körzetre van osztva, és mindegyiket 
egy-egy koordinátor felügyeli. Azonban az em-
lített polgárok nem mindennap dolgoznak 
mindnyájan. A törvény értelmében az ún. akti-

vációs támogatásért havonta 64-80 órát kell le-
dolgozniuk, ami heti 3 napot jelent 7, ill. 6 órá-
jával. Ez idő alatt a meghatározott szakaszon be-
lül a koordinátorok által kiosztott konkrét mun-
kát végzik, ami jelenthet közterület-tisztítást 
vagy egyéb segédmunkákat, aszerint hogy hova 
vannak beosztva. Munkájukat rajtaütésszerűen 
a Város is ellenőrzi. Hiányosságok esetén 
lehetőség nyílik a polgároknál észlelt tétlen 
időtöltés ledolgozásának elrendelésére. Külön-
leges estekben, ha a polgár elutasítja a munka-
végzést, 3 egymást követő napot nem dolgoz le, 
ill. 30 napot meghaladó keresetképtelenségbe 
esik, kisorolható a projektből, és ugyanakkor ki-
sorolják az álláskeresők nyilvántartásából is le-
galább egy évre. Ennek ellenére közülük sokan 
visszaélnek az orvosi igazolásokkal, és egyesek 
már képesek a kisorolás veszélyét is kicselezni. 
Itt talán a munkaügyi hivatal és a kezelőorvosok 
közötti jobb együttműködés, ill. ellenőrzés 
lenne helyénvaló. Nézzük a konkrét számokat! 
A két projekten belül alkalmazott összesen 216 
személyből 2017 januárjában 57 (vagyis több 
mint 26%) hosszú távon keresőképtelen volt. 
Ha figyelembe vesszük, hogy 58 személy az 
iskolákba és egyéb szervezetekbe van besorol-
va, 19 személy kocsikísérő - rakodómunkás, se-
gédmunkás a présházban és a kisállatkertben, 
139 személy marad, akiket felére (mert az egyik 
fele hétfőtől szerdáig, a másik fele szerdától pén-
tekig dolgozik), és még 4 körzetre kell oszta-
nunk. Előfordul, hogy bizonyos napokon max. 
négyen-öten lépnek be egy egész körzetben 
(nem egy utcában!). A jelenlétük ugyan naponta 
ellenőrizve van, de minden egyes munkás 
mellett nem állhat egész nap valaki. A szociális 
segélyt kiegészítő aktivációs támogatást a 

munkaügyi hivatal fizeti ki nekik, ami törvény 
által adott, és a város nem tudja befolyásolni a 
kifizetését, se az összegének nagyságát. A 
munkaügyi hivatal fizeti a koordinátorok bérét, 
a szerszámokat és a projektben résztvevők 
munkavédelmi eszközeit, de csak a foglal-
koztatásösztönző tevékenység esetén. Az ön-
kormányzati szolgáltatások esetén a koordiná-
torok bére, ahogy a munkavédelmi eszközök és 
a szerszámok is a város költségvetését terhelik. 
Ez azt jelenti, hogy egy koordinátor bérét most 
a munkaügyi hivatal állja, a többi három a Vá-
ros alkalmazottja. Sőt szezon jellegűen a Város 
költségére történik a nyári hőségek esetén a 
folyadékpótlás, stb. biztosítása is. A jelenlegi 
szerződések és megállapodások 6 hónapra 
szólnak. Pillanatnyilag az árvízvédelmi intéz-
kedéseket és a roma polgárőrséget érintő felhí-
vásokra várunk, ezek a tevékenységek jelenleg 
nem aktívak. A panaszok szempontjából nem el-
hanyagolható a másik fél nézete sem. Nagyon 
sokan vannak, akiket a projektekbe úgymond 
beleerőszakoltak, és ezekhez a tevékenységek-
hez nincs semmilyen pozitív viszonyulásuk. A 
Város részéről dresszúrának tartják azt, nem tet-
szik nekik a kiosztott munka vagy a jelenlétük 
ellenőrzésével járó kötelezettség. Ugyanakkor 
sok munkanélkülit, akik nem teljesítik a pro-
jektbe való besoroláshoz szükséges feltételeket, 
érdekelnének az ilyen aktivitások. Külön ki kell 
emelni azokat, akik értékelik ezt a munkát, és 
nagyon lelkiismeretesen állnak hozzá. Ha eze-
ket a tevékenységeket az emberek önszántukb-
ól és érdeklődéssel végeznék, az utcáink és köz-
területeink nyilván sokkal jobban néznének ki.

Belková Simona projektfelelős
és Cíferová Iveta

Fülek Város minden naptári év végén a 
könyvviteli törvény értelmében mérleget ké-
szít a közpénzekkel való gazdálkodásáról. 
2016.12.31. napján a Városi Hivatal és a város 
fenntartói hatáskörébe tartozó szervezetek, 
azaz a 4 alapiskola, a Művészeti Alapiskola,  a 
2 óvoda,  a Városi Művelődési Központ, a Vár-
múzeum, a Közhasznú Szolgáltatások, a Ne-
felejcs nonprofit szervezet (nyugdíjasotthon) 
és a Tectum nonprofit szervezet (vállalkozói 
inkubátor) összesen 22 918 051,43 € anyagi 
vagyonnal rendelkeztek. Ez az érték 2 552 
197,24 €-val több a 2015-ös évi 20 365 854,19 
€-s anyagi vagyonhoz képest, ami 12,53%-os 
növekedést jelent.
A fentieken kívül a város 3 396 452,59 € ér-
tékben telkekkel, 114 299,36 € értékben nem a-
nyagi befektetésekkel, 2 223 558,77 € érték-
ben értékpapír formájú tőkebefektetésekkel, a 
FILBYT s.r.o. Fiľakovo gazdasági társaságon 
belül 581 889,00 € értékű vagyoni betéttel, a 
számláin és a pénztáraiban pedig 499 198,94 
€ összegű pénzeszközökkel és értékpapírok-
kal is rendelkezik.
A Városi Hivatal és a fenti szervezetek 2016. 
12.31. napján 283 304,89 € összegű követe-
lést és 1 066 894,29 € összegű kötelezettséget 
tartottak nyilván. A 2016-os év folyamán az 
1998 – 2015-ös években felhalmozódott adó-
jellegű kinnlevőségeket 34 989,05 €-val 
sikerült csökkenteni. 
A város és a fenntartói hatáskörébe tartozó 
szervezetek által elért, a leltározás alatt meg-
állapított számszerű eredmények egyértelmű-
en bizonyítják, hogy a közpénzek hatéko-
nyan, célzatosan és gazdaságosan lettek fel-
használva a 2016-os év folyamán.

Ing. Varga Zoltán, Városi Hivatal, 
Közgazdasági és vagyongazdálkodási osztály

A menhely kialakításának gondolata már sokkal 
hamarabb megfogalmazódott bennünk, mint 
hogy 2014 augusztusában valósággá vált. 
Főként Önöknek köszönhetően! Mindazoknak, 
akik támogatnak minket anyagi és más javakkal, 
de éppúgy örülünk a kedves és őszinte 
szavaknak is, melyek segítségével mindig van 
erőnk előrehaladni. Sok mindent elértünk, bár 
nem mindig volt könnyű! Annak érdekében, 
hogy a rászoruló kutyáknak meleg otthont 
biztosíthassunk, 2016-ban épületünk új tetőt 
kapott, s helyiségeit is fokozatosan javítjuk. Az 
épületbe bevezették az áramot és a vizet, 
valamint megkezdtük az új ketrecek kialakítását 
is. 2017-ben tervezzük a létesítmény másik felé-
nek átépítését, valamint egy karantén állomás 
kialakítását. Az átépítés költséges lesz, mivel az 
épület egy részét le kell majd bontani. Ez oknál 
fogva fordulunk ismét Önökhöz és kérjük a 
segítségüket idén is! Sokan személyesen is 
ellátogattak hozzánk, látták az igyekezetünket 
és elszántságunkat, betekintést nyerhettek a 
munkánkba. A menhely mindennap 10:00 órától 
13:00 óráig látogatható, valamint a következő 
telefonszámon tudnak velünk kapcsolatba lépni: 
0904 659 924! Minden segítséget szívesen 
fogadunk!
A 2% ajándékozásához szükséges nyomtatványt 

az ozstastnelabky@gmail.com e-mail címen 
lehet igényelni, illetve a www.stastnelabky.sk 
weboldalról is letölthető. Kérjük Önöket, hogy 
legkésőbb 2017.4.30-ig juttassák el a szükséges 
nyomtatványokat a lakhelyükhöz tartozó adóhi-
vatalba (Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo za-
platenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príj-
mov zo závislej činnosti).
Az adóbevalláshoz szükséges adatok:
Statisztikai számjel (IČO): 42197759
Jogi forma: polgári társulás
 (občianske združenie)
Név: Občianske združenie Šťastné labky
Cím: Farská lúka 1609/66, 986 01 Fiľakovo
Kutyusaink nevében szívből KÖSZÖNJÜK!

Jagošová Beáta, Šťastné labky PT (Ford.: dj)

A város vezetősége értesíti a széleskörű nyilvá-
nosságot, hogy a 2017-es évben is nyilvános-
ságra hozza azon adósok listáját, akiknél az 
adóhátralék 2016.12.31-hez meghaladta a fizi-
kai személyek esetében a 160 €-t, valamint a 
jogi személyeknél az 1 600 €-t. Ismételten fel-
hívjuk valamennyi nem fizető polgár figyel-
mét, hogy akik az adó- és illetékgondnokkal 
szemben az elmúlt időszakért még nem teljesí-
tették adó- és illetékfizetési kötelezettségüket, 
legkésőbb a lista közzétételéig tegyék azt meg, 
ugyanis ezután a város adóvégrehajtási eljárást 
kezdeményez az adósságok behajtására.

Ing. Varga Zoltán, Városi Hivatal, 
Közgazdasági és vagyongazdálkodási osztály

A Füleki Úrbéres Közösség vezetősége ér-
tesíti az úrbéres közösség tagjait, hogy éves 
közgyűlését 2017. március 17-én (pénte-
ken) 16.00 órai kezdettel tartja Füleken, a 
Városi Művelődési Központban.

Ing. Varga Zoltán,
a Füleki Úrbéres Közösség elnöke

Fülek Város 4 partnerrel együttműködésben 
adta be tavaly a „Közösen a szebb Fülekért“ c., 
kb. 16 ezer eurót igénylő pályázatát, a romaü-
gyi kormánybiztosi hivatalba. A tervezet sike-
res lett, s az elnyert 12 ezer euró 5 szervezet kö-
zött került felosztásra: Fülek Város, Čarovné 
husle PT, Powerlifting PT, DATABO PT, vala-
mint a papréti Mocsáry Lajos Alapiskola. A pá-
lyázat fő célja a roma közösség szociális és kul-
turális igényeinek kielégítése, valamint a rend-
kívül hátrányos helyzetű roma közösség gond-
jainak megoldása. Az elnyert támogatással min-
den félnek megvan a speciális célja. Fülek Vá-
ros fel szeretné újítani a futballpályán lévő sala-
kos futópályát, ahol a diákok és a serdülők 
edzenek, valamint a parkban, tehát közterületen 
elhelyezkedő kosárlabdapalánkot. A DATABO 
PT, a jó példa alapelvét követve, képzéssel és te-
hetségápolással szeretne foglalkozni a fiatal ro-
mák körében, mégpedig egy birkózó kör, idővel 
akár klub kialakításával. A Közösségi Központ 
mellett működő Čarovné husle PT célja a tánc-, 
ének-, valamint a színjátszó csoportok támoga-
tása, amelyek nyilvános, iskolai és egyéb ren-
dezvényeken mutatják be tudásukat. A támoga-
tásból már meg is vásárolták az ehhez szüksé-
ges hangtechnikát. A Powerlifting PT, az ész-
szerű szabadidőtöltés érdekében, szeretné bő-
víteni felszerelését a már meglévő tornatermé-
ben, pl. új súlyzók, pad és más eszközök meg-

vásárlásával. A Mocsáry Lajos Alapiskola 
szándéka az, hogy a hátrányos helyzetű roma 
gyerekek is elsajátítsák az általános higiéniai 
szokásokat, ezzel is segítve egészséges fejlődé-
süket. A támogatást tisztasági csomagok vásár-
lására fordítják, melyek a rendszeres felvilágo-
sító munkával kiegészítve, az osztályokban lé-
vő kellemes környezet kialakítását szolgálják.
Február 10-én zajlott a projektben résztvevő 
szervezetek bemutatkozása és terveik ismer-
tetése. A tájékoztató jellegű találkozónak a fü-

leki városháza adott otthont. A találkozó kere-
tén belül megemlékeztek a hajdani birkózóklub 
történetéről, majd ezt követően az egykori füle-
ki birkózók találkozójával, valamint az edzések 
és gyakorlatok mindennapjaiba betekintést 
nyújtó kiállítással folytatódott az esemény a 
Mocsáry Lajos Alapiskola tornatermében. Az 

érdekes program több mint harminc egykori 
birkózót vonzott a városházára, akik mintegy 
30–40 évvel ezelőtt képviselték Füleket ebben 
a sportágban. A fényképek és újságkivágások 
gyűjteménye, rövid filmek vetítése, az egykori 
birkózók és meghívott vendégek felszólalása, 
továbbá Hegedűs Lajos, az egykori birkózó-
klub alapítójának sírjánál való megemlékezés, 
a kötetlen beszélgetés a klub újraélesztésének 
lehetőségeiről – a résztvevőkben szép emléke-
ket idéztek fel az 1970 – 1989 közötti időszak-
ból, nagyszabású versenyekről, amelyeken 
részt vettek. A már említett kiállítást a magyar-
országi pásztói sportklub tagjai birkózó gya-
korlatok bemutatásával egészítették ki a hely-
színen (Fülek Város ezúttal köszöni a nagy bir-
kózószőnyeg kölcsönzését a Lokomotíva rima-
szombati sportegyesületének). Azt, hogy bő-
vül-e a sportszervezetek köre városunkban egy 
következő klubbal, majd az idő dönti el, attól 
függően, lesz-e érdeklődés a gyermekek és fia-
talok részéről, illetve támogatás a szülők olda-
láról. Azok, akik elhivatottságot éreznek a gye-
rekekkel való szabadidős foglalkozásnak ilyen 
formájához, készen állnak, s a szükséges felté-
telek megteremtését a város vezetése és a füleki 
FTC is készséggel támogatná. 

Ing. Földi Éva projektkoordinátor és 
Cíferová Iveta (Ford.: lsz és dp)

Önkormányzat

Fotó: Mesiarik MarianFotó: Mesiarik Marian

Fotó: Keder Ľudovít családi archívuma
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Diákjaink alig lépték át 
iskolánk küszöbét a 
2017-es évben, máris ak-
tívan öregbítik annak jó 
hírnevét a különböző ver-
senyeken, rendezvénye-

ken. Január 11-én a lányok az asztalitenisz-
bajnokság területi fordulóján vettek részt, 
19-én pedig újból megrendezésre került a 
Szép magyar beszéd iskolai fordulója alsó 
és felső tagozaton egyaránt. 
A hideg, zord, havas január a gyerekek szá-
mára egy kis szórakozást, mulatságot is je-
lentett. 25-én a Téli játékok napja alkalmá-
ból iskolánk tanulói a szabadban hógolyóz-
hattak, hószobrászkodhattak.
A báli szezon iskolánkat sem kerülheti el. A 
májusban megrendezésre kerülő próbabál 
alkalmából a tánciskolás nyolcadikos ta-
nulók már január 28-án elkezdték lépéseik 
csiszolgatását. Ezen a napon este hét órai 
kezdettel a tornaterem igazi családias 
légkörű bálnak adott otthont. Idén rekord 
létszámú (160 fő) volt az immár 17. alka-
lommal megrendezett SULI-BULI. A tor-
natermet pár nappal később, 31-én is han-

gos zene és kacaj töltötte meg. A bizonyít-
ványosztás napján az alsó tagozatos tanu-
lók délelőtt, a felső tagozatosok pedig délu-
tán mutathatták be szebbnél szebb jelme-
zeiket.
Februárban került megrendezésre a „Poz-
naj slovenskú reč!“ és a Tompa Mihály 
Vers- és Prózamondó Verseny iskolai for-
dulója. Tanulóink ügyességüket bizonyít-
hatták a légpuskalövészet kerületi forduló-
ján Breznóbányán, a Felvidéki Értékőrzők 
Vetélkedő országos fordulóján Nagyme-
gyeren, valamint a Zrínyi Ilona Matemati-
kaversenyen Rimaszombatban.
A 2017-es Arany János-emlékév alkalmá-
ból a diákok meghallgathatták Pólos Árpád 
előadását. Európában minden évben meg-
ünneplik a 112-es hívószám európai napját. 
Ez alkalomból az ötödik évfolyamos gyere-
kek egy bemutatón vettek részt Beszterce-
bányán.
Idén februárban, a tavaszi szünetet meg-
előző héten indultak a hetedik és kilencedik 
évfolyamosok a hagyományosan minden 
évben megszervezett sítanfolyamra. Hely-
színként Zsár lankáit választotta iskolánk, 

amely remek terepnek bizonyult a haladók 
és a még síelni nem tudók számára egya-
ránt.
A tavasz kilencedikeseink számára a kö-
zépiskolák kiválasztásának ideje is. Ehhez 
adnak nagy segítséget azok a bemutatók, 
melyeket az egyes középiskolák képvisele-
tében adnak elő látogatásaik során az ott 
oktató tanárok.
A márciusi hónap is eseménydúsnak ígér-
kezik. Március 13-tól 17-ig a Koháry-hét al-
kalmából számos versenyen izgulhatnak 
nemcsak iskolánk tanulói, hanem a környe-
ző intézményekből vendégként érkező diá-
kok is. Részt vesznek a Pitagorasz járási és 
a SUDOKU területi fordulóján. Március 
15. a megemlékezésé. A diákok minden év-
ben koszorúzással tisztelegnek hőseink 
előtt a Füleki köztemetőben.
Az elkövetkező időszakban sem lesz hiány 
kulturális rendezvényekből, illetve verse-
nyekből. Remélhetőleg a továbbiakban is 
ilyen szép számmal vesznek részt tanulóink 
a különböző aktivitásokon, melyeken ha-
sonlóan sikeresek és eredményesek lesznek.

Illés Gertrúd, Koháry AI

május Léda Adela Vašová „Kaiga“ c. kiállítása – festménykiállítás
12-ig Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
 Szervező: Füleki Vármúzeum

már. 08. Író-olvasó találkozó az Új Szó és a Vasárnap szerkesztőivel
17:00 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

már.10. Nőnapi ünnepség
15:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ
 Szervező: Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesületének Füleki HSz

már. 14. A turistaidény és a felújított állandó kiállítás megnyitója a Füleki 
16:30 várban; „A komlótól a sörig“ című, kísérőprogrammal
 egybekötött kiállítás megnyitója
 Helyszín: Bebek-torony; Szervező: Füleki Vármúzeum

már. 15. Megemlékezés „Március idusáról”
15:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: Csemadok h. sz.

már. 17. „A fantasytól a toxikológiáig” – Dr. Zacher Gábor 
16:30 toxikológus előadása „Droghelyzet 2017” címmel
 Helyszín: Füleki Gimnázium aulája; Szervező: Vármúzeum

már. 17. KLUB 2017 – Live Music Night – Jam 4 Joy
20:00 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki VMK

már. 24. Városi Pedagógusnap
15:00 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ
 Szervezők: Fülek Város, Városi Művelődési Központ

már. 25. Vezetett gyalogtúra
08:30 Helyszín: N-N Geopark területe – Détér és környéke
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT, NTIK

már. 31. Dumaszínház – Hadházi László önálló előadása,
18.00 vendég: Bellus István
 Helyszín: VMK; Szervező: Dumaláda Kft., Füleki VMK

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2017 márciusában

Tavaly ősszel kezdődött „A fantasytól a to-
xikológiáig“ című előadás-sorozat, mely-
nek keretén belül helyi, valamint országo-
san ismert írókkal és előadókkal találkoz-
hattak a Városi Könyvtár olvasói. A Füleki 
Vármúzeum által szervezett rendezvényso-
rozat utolsó vendége dr. Zacher Gábor toxi-
kológus lesz.
Dr. Zacher Gábor 1960-ban született, Bu-
dapesten. Neves orvosdinasztiából szárma-
zik, testvérével 5. generációs orvosok. Hír-
nevét toxikológusként szerezte, amikor a 

Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőinté-
zet és Baleseti Központ klinikai toxikológi-
ai osztályának főorvosaként a részleg nem-
zetközi elismertségre tett szer. Legtöbbször 
öngyilkosokat, alkoholmérgezett és drog-
túladagolásban szenvedő pácienseket lát-
nak el. Orvosi munkáján kívül több egyete-
men is oktat. Gyakori médiaszereplő, az 
egyik legismertebb orvos Magyarorszá-
gon. Gyakran nevelő céllal nyilatkozik, 
ami nemcsak az idősebb, hanem a fiatal kor-
osztályt is megszólítja. Márciusban a helyi 

diákok és fiatalok is megismerhetik, mivel 
Fülekre való látogatásakor három előadást 
is tart majd. A délelőtti órákban az általá-
nos- és középiskolás diákok hallgathatják 
meg a „Droghelyzet 2017“ c. előadását. A 
többiek se csüggedjenek! A Füleki Vármú-
zeum szeretettel várja az érdeklődőket dr. 
Zacher Gábor délutáni előadására, amelyre 
2017. március 17-én, 16:30 órától kerül sor, 
rendhagyóan, a Füleki Gimnázium aulájá-
ban! A belépés díjtalan!

Szőke Lucia, FVM
(Forrás: Nyitott Akadémia)

A Füleki Vármúzeum, alapításának 10. év-
fordulója alkalmából, megújult és moder-
nebb állandó kiállítással indítja az idei tu-
ristaszezont. A 2008-ban megnyitott mú-
zeum kiállítótermeinek technikai háttér-
fejlesztése már januárban elkezdődött, azó-
ta folyamatosan zajlik a felújítás. Mivel a 
vár a téli időszakban zárva tart, a munkála-
tok zökkenőmentesen zajlanak. Az intéz-
mény részben pályázati forrásból biztosí-
totta a kiállítási tárgyak lefedéséhez szük-
séges új vitrinek, védőkeretek és poszta-
mensek vásárlását, de állami támogatással 
(Szlovák Művészeti Alap) valósult meg a 

nagy képernyős televíziókkal ellátott új 
„pihenősarok“ kialakítása is. Itt többek 
között megtekinthető lesz a füleki vár 
eredeti állapotát bemutató 3D-s videó-
rekonstrukció, illetve a vár területén zajló 
rendezvények videó-összeállítása is. 
Új gyűjteményi tárgyakkal is gazdagod-
nak a kiállítótermek. A földszinten látható, 
harmadkori vidék flóráját és faunáját be-
mutató paleontológiai tárlat a Fülek kör-
nyékéről származó, több mint 20 millió 
éves gerinctelen ősmaradványokkal és nö-
vénylenyomatokkal bővül. Az elmúlt évti-
zedben zajló régészeti feltárások leleta-

nyaga a „Füleki vár évszázadai“ c. állandó 
kiállítást színesíti majd, kiegészítve az 
SZNM Régészeti Múzeumából újonnan 
kölcsönzött, dr. Kalmár János ásatásából 
származó leletanyag talán legszebb darab-
jaival. A környék történelmét bemutató tár-
gyakat különböző korabeli rekonstrukciók 
teszik a látogatók számára érdekesebbé. 
Míg a Persén feltárt avar–szláv temető 
egyik férfi sírjának rekonstrukciója a régé-
szek mindennapjaiba enged betekintést, a 
bronzkori ünnepi női viselet a várgedei 
bronzkincs ruhadísztárgyait mutatja majd 
be, szemléltetve miként viselhették azo-
kat. Ugyancsak ruharekonstrukció formá-
jában láthatják az érdeklődők az utolsó vár-
kapitány, II. Koháry István korhű öltözé-
két, amely több olajfestményről is vissza-
köszön. 
A Füleki Vármúzeum megújult állandó ki-
állítása márciustól már négy szinten várja 
a látogatókat. A Bebek-torony ötödik 
szintje továbbra is különböző témájú idő-
szaki kiállításoknak ad majd helyet, me-
lyek sorát idén a Nagytapolcsányi Múze-
um „Komlótól a sörig“ című tárlata nyitja, 
bemutatva a sör és a sörfőzés történetét. 
Mindenkit szeretettel várunk március 14-
én, 16:30 órai kezdettel a Bebek-torony-
ban nyíló kiállításaink megnyitójára!

Dr. Titton Viktória,
az FVM igazgatónője

Hirdetés

Folytatás az első oldalról
Azon kívül, hogy a városi rendőrség új szék-
helyre költözött, folyamatosan bővül a ka-
merarendszere is. Az elmúlt évben tíz stati-
kus kamerával bővült a felszerelésük, és már 
most tudjuk, hogy egy sikeres pályázatnak 

köszönhetően jövőre két új forgó kamerát is 
kihelyezhetnek majd közterületeinkre, hogy 
ezzel is fokozzák a város közbiztonságát. 
Sajnos a roma polgárőrség fenntartására vo-
natkozó pályázat lejárt. Egykori tagjait a vá-
ros a munkaügyi hivatal hosszabb-rövidebb 
távú projektjei segítségével foglalkoztattuk, 
hogy a következő pályázati felhívásig bizto-
sítsuk legalább csökkentett létszámmal a 
működés folyamatosságát, hiszen romák és 
nem romák egyaránt meg vagyunk győ-
ződve arról, hogy a polgárőrség fontos leté-
teményese a rendnek Füleken. A nagyobb lét-
számú és óraszámú folytatás bebiztosításá-
hoz minden követ megmozgatunk, ám eb-
ben a pillanatban úgy tűnik, hogy gyors 
megoldást egyelőre nem ígérhetünk. A ma-
gyarországi értékteremtő közmunka mintá-
jára a cselekvési terv regionális támogatását 

is felhasználva szeretnénk megalapítani egy 
városi szociális vállalatot, amelynek lényege 
a hátrányos helyzetű, régóta munkanélküli-
ként élő emberek újbóli bekapcsolása a mun-
ka világába, valamint olcsóbb alapszolgálta-
tások bebiztosítása a város számára. Bár 
jelenleg a szlovákiai törvényi és pályázati ke-
ret még kiforratlannak tűnik, más települé-
sek vezetésével ellentétben optimistán vár-
juk az új városi cég beindítását és a vele kap-
csolatos kihívásokra már most készülünk.

Dr. Agócs Attila, a város polgármestere

A 2016-os Pedagógusnap a Városi Művelődési
Központban (Fotó: Schnelczer Zoltán)

Ketrecek fürj, házinyúl és csincsil-
la tenyésztésére, róka- és nyest-
csapdák, tojás- és csirkekeltetők, etetők 
és itatók. Szállítás egész Szlovákia terüle-
tén, további információk a

www.123nakup.eu oldalon,
tel. 0907181800.

Készül a persi avar–szláv temető egyik férfi sírjának rekonstrukciója (Fotó: Mesiarik Marian)

A hagyományos magyar bál február 11-
én került megrendezésre, a vendégeknek 
bőséges parasztvacsorával, kiváló zené-
vel, értékes tombolákkal és színvonalas 
programmal kedveskedtek a szervezők. 
Megtiszteltetés, hogy rendezvényünket 
sokan választják, és öröm, hogy a támo-
gatók, a helyi vállalkozók tomboláikkal 
segítenek bennünket – nyilatkozta Szvo-
rák Zsuzsa, a Csemadok Füleki Alap-
szervezetének elnöke.

Fekete Gábor, Csemadok

          A Csemadok helyi szervezete

tisztelettel meghívja Önöket
március idusára, a nemzeti ünnepünk 

alkalmából megrendezett műsorra.

Az ünnepi program
„Mi egy vérből vagyunk…”
címmel kerül megrendezésre

2017. március 15-én 15.00 órától
a Városi Művelődési Központban, Füleken.

A műsor után koszorúzás lesz a Hősök terén.

Kultúra

Fotó: Schnelczer ZoltánFotó: Schnelczer Zoltán

Önkormányzat
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Diákjaink alig lépték át 
iskolánk küszöbét a 
2017-es évben, máris ak-
tívan öregbítik annak jó 
hírnevét a különböző ver-
senyeken, rendezvénye-

ken. Január 11-én a lányok az asztalitenisz-
bajnokság területi fordulóján vettek részt, 
19-én pedig újból megrendezésre került a 
Szép magyar beszéd iskolai fordulója alsó 
és felső tagozaton egyaránt. 
A hideg, zord, havas január a gyerekek szá-
mára egy kis szórakozást, mulatságot is je-
lentett. 25-én a Téli játékok napja alkalmá-
ból iskolánk tanulói a szabadban hógolyóz-
hattak, hószobrászkodhattak.
A báli szezon iskolánkat sem kerülheti el. A 
májusban megrendezésre kerülő próbabál 
alkalmából a tánciskolás nyolcadikos ta-
nulók már január 28-án elkezdték lépéseik 
csiszolgatását. Ezen a napon este hét órai 
kezdettel a tornaterem igazi családias 
légkörű bálnak adott otthont. Idén rekord 
létszámú (160 fő) volt az immár 17. alka-
lommal megrendezett SULI-BULI. A tor-
natermet pár nappal később, 31-én is han-

gos zene és kacaj töltötte meg. A bizonyít-
ványosztás napján az alsó tagozatos tanu-
lók délelőtt, a felső tagozatosok pedig délu-
tán mutathatták be szebbnél szebb jelme-
zeiket.
Februárban került megrendezésre a „Poz-
naj slovenskú reč!“ és a Tompa Mihály 
Vers- és Prózamondó Verseny iskolai for-
dulója. Tanulóink ügyességüket bizonyít-
hatták a légpuskalövészet kerületi forduló-
ján Breznóbányán, a Felvidéki Értékőrzők 
Vetélkedő országos fordulóján Nagyme-
gyeren, valamint a Zrínyi Ilona Matemati-
kaversenyen Rimaszombatban.
A 2017-es Arany János-emlékév alkalmá-
ból a diákok meghallgathatták Pólos Árpád 
előadását. Európában minden évben meg-
ünneplik a 112-es hívószám európai napját. 
Ez alkalomból az ötödik évfolyamos gyere-
kek egy bemutatón vettek részt Beszterce-
bányán.
Idén februárban, a tavaszi szünetet meg-
előző héten indultak a hetedik és kilencedik 
évfolyamosok a hagyományosan minden 
évben megszervezett sítanfolyamra. Hely-
színként Zsár lankáit választotta iskolánk, 

amely remek terepnek bizonyult a haladók 
és a még síelni nem tudók számára egya-
ránt.
A tavasz kilencedikeseink számára a kö-
zépiskolák kiválasztásának ideje is. Ehhez 
adnak nagy segítséget azok a bemutatók, 
melyeket az egyes középiskolák képvisele-
tében adnak elő látogatásaik során az ott 
oktató tanárok.
A márciusi hónap is eseménydúsnak ígér-
kezik. Március 13-tól 17-ig a Koháry-hét al-
kalmából számos versenyen izgulhatnak 
nemcsak iskolánk tanulói, hanem a környe-
ző intézményekből vendégként érkező diá-
kok is. Részt vesznek a Pitagorasz járási és 
a SUDOKU területi fordulóján. Március 
15. a megemlékezésé. A diákok minden év-
ben koszorúzással tisztelegnek hőseink 
előtt a Füleki köztemetőben.
Az elkövetkező időszakban sem lesz hiány 
kulturális rendezvényekből, illetve verse-
nyekből. Remélhetőleg a továbbiakban is 
ilyen szép számmal vesznek részt tanulóink 
a különböző aktivitásokon, melyeken ha-
sonlóan sikeresek és eredményesek lesznek.

Illés Gertrúd, Koháry AI

május Léda Adela Vašová „Kaiga“ c. kiállítása – festménykiállítás
12-ig Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
 Szervező: Füleki Vármúzeum

már. 08. Író-olvasó találkozó az Új Szó és a Vasárnap szerkesztőivel
17:00 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

már.10. Nőnapi ünnepség
15:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ
 Szervező: Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesületének Füleki HSz

már. 14. A turistaidény és a felújított állandó kiállítás megnyitója a Füleki 
16:30 várban; „A komlótól a sörig“ című, kísérőprogrammal
 egybekötött kiállítás megnyitója
 Helyszín: Bebek-torony; Szervező: Füleki Vármúzeum

már. 15. Megemlékezés „Március idusáról”
15:00 Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: Csemadok h. sz.

már. 17. „A fantasytól a toxikológiáig” – Dr. Zacher Gábor 
16:30 toxikológus előadása „Droghelyzet 2017” címmel
 Helyszín: Füleki Gimnázium aulája; Szervező: Vármúzeum

már. 17. KLUB 2017 – Live Music Night – Jam 4 Joy
20:00 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki VMK

már. 24. Városi Pedagógusnap
15:00 Helyszín: Füleki Városi Művelődési Központ
 Szervezők: Fülek Város, Városi Művelődési Központ

már. 25. Vezetett gyalogtúra
08:30 Helyszín: N-N Geopark területe – Détér és környéke
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT, NTIK

már. 31. Dumaszínház – Hadházi László önálló előadása,
18.00 vendég: Bellus István
 Helyszín: VMK; Szervező: Dumaláda Kft., Füleki VMK

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2017 márciusában
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nek keretén belül helyi, valamint országo-
san ismert írókkal és előadókkal találkoz-
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Vármúzeum által szervezett rendezvényso-
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túladagolásban szenvedő pácienseket lát-
nak el. Orvosi munkáján kívül több egyete-
men is oktat. Gyakori médiaszereplő, az 
egyik legismertebb orvos Magyarorszá-
gon. Gyakran nevelő céllal nyilatkozik, 
ami nemcsak az idősebb, hanem a fiatal kor-
osztályt is megszólítja. Márciusban a helyi 

diákok és fiatalok is megismerhetik, mivel 
Fülekre való látogatásakor három előadást 
is tart majd. A délelőtti órákban az általá-
nos- és középiskolás diákok hallgathatják 
meg a „Droghelyzet 2017“ c. előadását. A 
többiek se csüggedjenek! A Füleki Vármú-
zeum szeretettel várja az érdeklődőket dr. 
Zacher Gábor délutáni előadására, amelyre 
2017. március 17-én, 16:30 órától kerül sor, 
rendhagyóan, a Füleki Gimnázium aulájá-
ban! A belépés díjtalan!

Szőke Lucia, FVM
(Forrás: Nyitott Akadémia)
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fordulója alkalmából, megújult és moder-
nebb állandó kiállítással indítja az idei tu-
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ta folyamatosan zajlik a felújítás. Mivel a 
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tok zökkenőmentesen zajlanak. Az intéz-
mény részben pályázati forrásból biztosí-
totta a kiállítási tárgyak lefedéséhez szük-
séges új vitrinek, védőkeretek és poszta-
mensek vásárlását, de állami támogatással 
(Szlovák Művészeti Alap) valósult meg a 

nagy képernyős televíziókkal ellátott új 
„pihenősarok“ kialakítása is. Itt többek 
között megtekinthető lesz a füleki vár 
eredeti állapotát bemutató 3D-s videó-
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rendezvények videó-összeállítása is. 
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harmadkori vidék flóráját és faunáját be-
mutató paleontológiai tárlat a Fülek kör-
nyékéről származó, több mint 20 millió 
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zedben zajló régészeti feltárások leleta-
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SZNM Régészeti Múzeumából újonnan 
kölcsönzött, dr. Kalmár János ásatásából 
származó leletanyag talán legszebb darab-
jaival. A környék történelmét bemutató tár-
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teszik a látogatók számára érdekesebbé. 
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szek mindennapjaiba enged betekintést, a 
bronzkori ünnepi női viselet a várgedei 
bronzkincs ruhadísztárgyait mutatja majd 
be, szemléltetve miként viselhették azo-
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jában láthatják az érdeklődők az utolsó vár-
kapitány, II. Koháry István korhű öltözé-
két, amely több olajfestményről is vissza-
köszön. 
A Füleki Vármúzeum megújult állandó ki-
állítása márciustól már négy szinten várja 
a látogatókat. A Bebek-torony ötödik 
szintje továbbra is különböző témájú idő-
szaki kiállításoknak ad majd helyet, me-
lyek sorát idén a Nagytapolcsányi Múze-
um „Komlótól a sörig“ című tárlata nyitja, 
bemutatva a sör és a sörfőzés történetét. 
Mindenkit szeretettel várunk március 14-
én, 16:30 órai kezdettel a Bebek-torony-
ban nyíló kiállításaink megnyitójára!
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Azon kívül, hogy a városi rendőrség új szék-
helyre költözött, folyamatosan bővül a ka-
merarendszere is. Az elmúlt évben tíz stati-
kus kamerával bővült a felszerelésük, és már 
most tudjuk, hogy egy sikeres pályázatnak 

köszönhetően jövőre két új forgó kamerát is 
kihelyezhetnek majd közterületeinkre, hogy 
ezzel is fokozzák a város közbiztonságát. 
Sajnos a roma polgárőrség fenntartására vo-
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városi szociális vállalatot, amelynek lényege 
a hátrányos helyzetű, régóta munkanélküli-
ként élő emberek újbóli bekapcsolása a mun-
ka világába, valamint olcsóbb alapszolgálta-
tások bebiztosítása a város számára. Bár 
jelenleg a szlovákiai törvényi és pályázati ke-
ret még kiforratlannak tűnik, más települé-
sek vezetésével ellentétben optimistán vár-
juk az új városi cég beindítását és a vele kap-
csolatos kihívásokra már most készülünk.

Dr. Agócs Attila, a város polgármestere

A 2016-os Pedagógusnap a Városi Művelődési
Központban (Fotó: Schnelczer Zoltán)

Ketrecek fürj, házinyúl és csincsil-
la tenyésztésére, róka- és nyest-
csapdák, tojás- és csirkekeltetők, etetők 
és itatók. Szállítás egész Szlovákia terüle-
tén, további információk a

www.123nakup.eu oldalon,
tel. 0907181800.

Készül a persi avar–szláv temető egyik férfi sírjának rekonstrukciója (Fotó: Mesiarik Marian)

A hagyományos magyar bál február 11-
én került megrendezésre, a vendégeknek 
bőséges parasztvacsorával, kiváló zené-
vel, értékes tombolákkal és színvonalas 
programmal kedveskedtek a szervezők. 
Megtiszteltetés, hogy rendezvényünket 
sokan választják, és öröm, hogy a támo-
gatók, a helyi vállalkozók tomboláikkal 
segítenek bennünket – nyilatkozta Szvo-
rák Zsuzsa, a Csemadok Füleki Alap-
szervezetének elnöke.

Fekete Gábor, Csemadok

          A Csemadok helyi szervezete

tisztelettel meghívja Önöket
március idusára, a nemzeti ünnepünk 

alkalmából megrendezett műsorra.

Az ünnepi program
„Mi egy vérből vagyunk…”
címmel kerül megrendezésre

2017. március 15-én 15.00 órától
a Városi Művelődési Központban, Füleken.

A műsor után koszorúzás lesz a Hősök terén.

Kultúra

Fotó: Schnelczer ZoltánFotó: Schnelczer Zoltán

Önkormányzat
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Oblastné
majstrovstvá

jednotlivcov v stolnom
tenise – 22. január 2017
Telocvičňa Základnej školy L. Mocsáryho na 
Farskej lúke vo Fiľakove sa počas štvrtej ja-
nuárovej nedele naplnila hráčmi a fanúšikmi 
stolného tenisu. Po prvýkrát v histórii stolno-
tenisového klubu v našom meste sa tu konali 
oblastné majstrovstvá v tejto športovej discip-
líne. Tridsať hráčov registrovaných na súpis-
kách družstiev Oblastného stolnotenisového 
zväzu Rimavská Sobota, ktorý zastrešuje sú-
ťaže jednotlivcov a družstiev v okresoch Ri-
mavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár 
a Revúca si tu v priateľskej atmosfére zmeralo 
svoje sily a predviedlo svoje ping-pongové 
umenie. 
V dvojhrách sa najviac darilo hráčom z klubu 
Mladosť Relax Rimavská Sobota „B“ Jurajovi 
Janíčkovi a Tomášovi Zelezníkovi, ktorí obsa-
dili prvé dve miesta. Bronz si vybojoval Mirko 
Tichý z STK Tomášovce. Vyššie spomínaní 
hráči Janíček a Zelezník zvíťazili i v súťaži 
štvorhry. Druhé miesto patrilo Á. Súthovi a J. 
Kremnickému z TJ Balog nad Ipľom/Malá 
Čalomija, tretie miesto dvojici O. Kocúr / M. 
Goljan z STK Tomášovce „A“. Hráči na pr-
vých troch miestach v dvojhre i štvorhre obdr-
žali športový pohár, diplom a malé vecné ceny.
Veľmi dobré podmienky a celkovo kvalitnú or-
ganizáciu podujatia ocenili všetci zúčastnení 
hráči. Vďaka za to patrí výkonnému výboru 
oblastného stolnotenisového zväzu na čele s 
jeho predsedom Ing. L. Slancom a za domá-
cich vedúcemu STK Fiľakovo „B“ Mgr. Gab-
rielovi Pálovi a všetkým jeho spoluhráčom. 
Poďakovanie za celoročnú podporu stolného 
tenisu v našom meste patrí primátorovi mesta 
Mgr. Attilovi Agócsovi, PhD, prezidentovi Fi-
ľakovského telovýchovného klubu Mgr. Atti-
lovi Visnyaimu a v neposlednom rade i Mgr. 
Š. Šimkovi, riaditeľovi základnej školy za po-
skytnutie priestorov telocvične.

Gabriel Pál, STK FTC Fiľakovo

Oblastné
majstrovstvá

jednotlivcov v stolnom
tenise – 22. január 2017

Ešte na jeseň, hneď po ukončení jesennej časti 
3. ligy vo futbale sa vo fiľakovskom FTC zača-
lo hovoriť o zmene trénera mužstva FTC A. Jed-
nak kvôli snahe udržať účasť tohto mužstva v 
3. lige, ale aj pre jeho osobné zámery. Prezident 
FTC Attila Visnyai o tomto kroku hovorí: „Na 
zasadnutí Správnej rady OZ FTC v decembri sa 
jej členovia rozhodli odvolať trénera nášho 
„A“ mužstva Csabu Tótha, ktorému sa však 
všetci chceme týmto poďakovať nielen za jeho 
prácu s týmto mužstvom, ale aj za všetko, čo od-
viedol vo vedení FTC, ako hráč, či pri práci s do-
rastom. Keďže má svoje plány v osobnom ži-
vote iným smerom, želáme mu v pracovnom i 
osobnom živote veľa úspechov. Ponukou tré-
novať naše Áčko sme oslovili niekoľko kandi-
dátov. Medzi nimi aj Jozefa Pisára z Rimavskej 
Soboty, ich dlhoročného hráča a funkcionára, s 
ktorým som mal tú možnosť v minulosti viac-
krát spolupracovať. Jeho záujmu sme sa všetci 
potešili a verím, že aj s jeho pričinením sa nám 
podarí v 3.lige zotrvať. Našu plnú podporu a po-
moc má už teraz, takže mu želáme veľa trpezli-
vosti, tvorivosti a samozrejme spokojnosti s je-
ho novými zverencami.“  Zloženie „A“ muž-
stva však prejde ešte aj ďalšími zmenami, keď-
že odišli z neho hráči Varga Gregor – Hajnáčka, 
Mário Sulcz – Somos SE, Csaba Kalácska – 
SBTC Salgotarján, Leandro Silva Lopes – ŠK 

Novohrad, Charles Tucci Borato – ŠK Novo-
hrad, Kasza Richard - Jesenské. Káder posilnia 
noví, dokonca aj legionári zo Srbska, Nigérie a 
Kanady. Ich prestupy sú ešte v štádiu riešenia a 
budú oznámené verejnosti. Taktiež sa vracia z 
hosťovania Juraj Lipták a na skúške sú z Ra-
dzoviec Baláž Dominik a Štefan Lažík, ktorí v 
príprave zapadli a tréner s nimi bude v 3. ligo-
vom kádri rátať.
Pri svojom prvom stretnutí s futbalistami Áčka 
sa s nimi nový tréner nielen zoznamoval, ale 
predbežne načrtol svoj plán tréningov, príprav-
ných zápasov, stratégiu a svoje zámery na dopl-
nenie mužstva. V tom čase väčšinu hráčov poz-
nal len z návštevy našich zápasov ako fundo-
vaný divák, takže aj vzájomnému spoznávaniu 
sa venuje určitý krátky čas. Veľká reorganizá-
cia čaká aj ligové súťaže, ale k tejto téme sa 
vrátime inokedy v inom príspevku. Na záver 
ešte pozvánka na zápasy, ktoré FTC A čakajú v 
najbližšom čase. V 3.lige privítajú doma tieto 
kluby: 26.3. – Makov, 9.4. – Liptovský Hrá-
dok, 23.4. – Krásno, vonku ich prvý zápas čaká 
18.3. v Čadci, 2.4. cestujú do Detvy, 16.4. bude 
derby v Lučenci a 30.4. pôjdu do Novej Bane. 
Zaujímavé budú aj prípravné zápasy 4.3. – Veľ-
ký Krtíš a 12.3. – Hnúšťa.

Attila Visnyai, FTC Fiľakovo, -ic-

11. februára 2017 sa skončil 14. roč-
ník Balex Trade Futsal Ligy vo Fiľakove. Fa-
núšikovia futsalu a aj hráči družstiev si prišli 
na svoje, liga bola plná pekných futsalových 
akcií a krásnych gólov. Osem družstiev zvád-
zalo boje 14 sobôt o konečné umiestnenie. Ko-
nečné umiestnenie bolo nasledovné.
1.miesto The Beatles; 2.miesto FC Thorma; 
3.miesto Mladé pušky; 4. miesto Energy 
team; 5. miesto Starvys; 6. miesto Galaxy; 7. 
miesto Mimel; Team Keram odstúpil zo súťa-
že. Najlepší strelec Botoš Attila z The Beatles; 
Mladý talent Keszi Adam z Galaxy; Najlepší 
brankár Csongor György; Cenu Fair Play 
získal Starvys
Ďakujem pánovi Alexandrovi Balogovi za 
sponzorské zastrešenie celej Balex Trade ligy, 
pánovi primátorovi Attilovi Agócsovi za fi-
nančnú podporu, pánovi riaditeľovi ZŠ L. Mo-
csáryho s vyučovačím jazykom maďarským 
na Farskej lúke pánovi Štefanovi Šimkovi za 
priestory.
Poďakovanie patrí aj ostatným sponzorom za 
podporu, v neposlednom rade hráčom za 
predvedené výkony. Prajem všetko dobré, 
hlavne zdravie a úspechy v športe aj v bežnom 
živote všetkým.

Stanislav Villányi, organizátor

A polgármester vándorserlegé-
ért kiírt újévi teketorna már több 

mint két évtizedes múltra tekint vissza. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel idén a ver-
seny több napon keresztül került lebonyolításra. 
A hivatalos megnyitóra szombaton, január 28-
án került sor. Flachbart Ladislav, az FTC teke-
szakosztályának elnöke a következő szavakkal 
nyitotta meg a versenyt: „A polgármester ván-
dorserlegéért folyó verseny 23. évfolyamához ér-
kezett. Az idei versenyen 18 csapat vesz részt, 
ebből 5 Magyarországról. A többiek túlnyomó-
részt hazaiak, valamint a városi tekeliga csapa-
tai, de érkeztek vendégcsapatok Rima-
szombatból, Zólyombrézóról (Podbrezová) és 
Zsarnócáról (Žarnovica) is.“ A megnyitón dr. A-
gócs Attila, városunk polgármestere is üdvözöl-
te a jelenlévőket, kiemelte a füleki tekézők kivá-
ló eredményeit, de kitért annak az összetartó erő-
nek és elszántságnak a jelentőségére is, amely 
oly jellemző a tekeszakosztály tagjaira, hogy a 
városvezetés és a támogatók segítségével minél 
jobb verseny- és edzésfeltételeket tudjanak te-
remteni. Örömteli tény, hogy egyre több fiatal 
kezd hódolni a tekesportnak, akik közül néhá-
nyan már országos méretben is nevet szereztek 
maguknak. A tekecsarnokban mind a négy ver-
senynap során kitűnő hangulat uralkodott. Min-
den csapat igyekezett maximális erőbedobással 
küzdeni, de szurkolt az ellenfeleknek is. A csü-
törtöki versenynapon a versenyzők megemlé-
keztek Knapp Géza halálának szomorú első év-
fordulójáról, aki hosszú évekig az A csapat játé-
kosa majd edzője volt. 
Néhány mérkőzést, nemcsak a szombatiak kö-
zül, megtekintett Visnyai Attila, az FTC elnöke 
is, aki a verseny kapcsán kijelentette: „Nagy ö-
röm számomra, hogy immár 6. alkalommal 
vehettem részt ezen a gazdag hagyományokkal 
rendelkező versenyen. Mint a sportklub elnöke 
szívesen támogatom a labdarúgó-szakosztály 
mellett más szakosztályok munkáját is, így a ta-
lán legnépszerűbb tekeszakosztályét is. A teké-
zők eredményeikkel sikeresen öregbítik váro-
sunk hírnevét, hiszen a legmagasabb osztály-
ban, az extraligában versenyeznek. A klubveze-
tés igyekszik megfelelő feltételeket biztosítani a 

szakosztály munkájához. Ebben az évben az 
egyik öltöző átépítését vettük tervbe, ezáltal már 
minden helyiség rendezett állapotban lesz. Meg 
kell azonban említeni, hogy ez főleg a tekeszak-
osztály lelkes tagjainak érdeme. A város anyagi 
támogatását leszámítva szinte minden munkát a 
szakosztály tagjai végeznek, gyakran családtag-
jaik bevonásával, állandóan újítva, fejlesztve a 
tekecsarnokot.“
A tekecsarnokban a hét szinte minden napján 
pezsgő élet zajlik. Az egyes bajnokságokban ver-
senyző csapatok edzésein kívül itt rendezik a vá-
rosi tekeliga küzdelmeit, de egyéb iskolai teke-
versenyeket is.
Örömteli tény a fiatalok egyre nagyobb érdeklő-
dése, de szeretnénk egy szélesebb szurkolói bá-
zist is kialakítani, akik a hazai mérkőzéseken 
buzdításukkal segítenék csapatainkat a még 
jobb eredmények eléréséhez. Elvégre extraligás 
mérkőzéseket nem mindenhol láthat az ember! 
Zárásképpen ismertetjük az újévi torna végered-
ményét. Részletes információk és képanyag a 
versenyről az alábbi közösségi oldalon – 
www.facebook.com/ftcko –, illetve weboldalon 
– http://www.ftcfilakovo.sk/Kolky.php – talál-
ható. Minden tekézőnek nagyon sok sikert kívá-
nunk, MINDENT BELE! 
A Polgármester vándorserlegéért rendezett újévi 
teketorna végeredménye:
Csapatok: 1. Kazincbarcika, MO (2380 fás telje-
sítménnyel), 2. Podbrezová férfi csapata (2314 
fa), 3. Žarnovica (2309 fa) – megj.: 4. hely – 
FTC A – (2236 fa), 5. hely – FTC B (2221 fa)
Egyéni verseny – Férfiak: 1. Ander Tamás, 
Kazincbarcika, MO (627 fa), 2. Szabó Zoltán, 
Kazincbarcika, MO (623 fa) 3. Hakkel László, 
SV Etes, (MO – 599 fa); Nők: 1. Poliaková Jan-
ka, Podbrezová (577 fa), 2. Bábelová Magdalé-
na, Happy team (546 fa), 3. Pastoráková Jana, 
Happy team (537 fa)
Serdülők – diákok: 1. Mihali Daniel (548 fa), 2. 
Gallo Erik (529 fa), 3. Mag Viliam (525 fa) – 
valamennyien: FTC – serdülők.

Cíferová Iveta és Flachbart Ladislav,
FTC Tekeszakosztály (Ford.: lsz)

Január negyedik vasárnapján asztalitenisz-
játékosokkal, valamint -szurkolókkal telt meg 
a füleki Mocsáry Lajos Alapiskola tornaterme. 
A füleki asztalitenisz-klub történetében ez volt 
az első alkalom, hogy a sportág területi bajnok-
sága Füleken került megrendezésre. A Rima-
szombati, Losonci, Nagykürtösi, Poltári és 
Nagyrőcei járásokban zajló egyéni és csapat-
versenyeket patronáló Rimaszombati Területi 
Asztalitenisz Szövetség jegyzékén regisztrált 
csapatok harminc játékosa mérte össze erejét, 
valamint mutatta be játéktudását barátságos 
légkörben. 
Az egyéni játszmában a legsikeresebbek a Mla-
dosť Relax Rimavská Sobota (Rimaszombat) 
klub „B“ csapatának játékosai – Janíček Juraj 
és Zelezník Tomáš – voltak, akik az első két he-
lyezést nyerték el. A bronz fokozatot az STK 
Tomášovce (Losonctamási) játékosa, Tichý 
Mirko szerezte meg. Az elsőként említett ver-
senyzők nyerték meg a versenyt páros játékban 
is. A második helyen a TJ Balog nad Ip-
ľom/Malá Čalomija (Ipolybalog-Kiscsalomja) 
tagjai – Sútha Á. és Kremnický J. –, a harmadik 
helyen az STK Tomášovce (Losonctamási) 
„A“ párosa – Kocúr O. / Goljan M – végeztek. 
Az egyéni és páros játszmák első három helye-
zésének dobogósai serleget, oklevelet és ki-
sebb jutalomdíjakat kaptak. 
Az esemény kiváló körülményeit és összessé-
gében színvonalas szervezését minden részt-
vevő játékos nagyra értékelte. Köszönet jár a 
Területi Asztalitenisz Szövetség végrehajtó bi-
zottságának és elnökének, L. Slanec mérnök úr-
nak, valamint a hazai képviselet tagjainak, az 
STK Fülek „B“ vezetőjének, Pál Gabrielnek és 
minden csapattársának. Köszönet illeti dr. A-
gócs Attila polgármestert az asztalitenisz fo-
lyamatos támogatásáért városunkban, Visnyai 
Attilát, a füleki FTC elnökét, és nem utolsósor-
ban Šimko Istvánt, az alapiskola igazgatóját, 
amiért helyet biztosított a bajnokságnak az 
iskola tornatermében.

Pál Gabriel, FTC Fülek,
Asztalitenisz-szakosztály (Ford.: dp)

Közvetlenül a 3. liga őszi idényének végeztével, 
az FTC labdarúgó-szakosztályában felvetődött 
egy estleges edzőváltás szükségessége az A csa-
pat élén. Elsősorban a 3. ligában való bennmara-
dás biztosítása, másrészt az edző más irányú sze-
mélyes ambíciói voltak a váltás fő okai. Az FTC 
labdarúgó-szakosztályának vezetősége decem-
beri ülésén úgy határozott, hogy a jelenlegi veze-
tőedző, Tóth Csaba megbízását megszünteti. A 
szakosztály vezetősége ezúton szeretné neki 
megköszönni nemcsak edzői munkáját, hanem a 
szakosztály vezetésében végzett egyéb tevé-
kenységét is, valamint a serdülők nevelésében 
végzett munkát. Mivel személyes tervei más irá-
nyúak, ezúton kívánunk neki további sok sikert, 
mind a szakmai, mind a magánéletben. Az A csa-
pat megüresedett edzői posztjára több jelölt neve 
is felmerült. A jelöltek között volt a többéves ta-
pasztalattal rendelkező rimaszombati Pisár Jo-
zef, akivel a múltban már többször eredménye-
sen dolgoztam együtt. Örömmel fogadtuk érdek-
lődését, és reméljük hatékony munkájával sike-
rül neki csapatunkat benntartani a 3. ligában. Az 
új edző élvezi a vezetőség teljes bizalmát, s kívá-
nunk neki eredményes munkát, türelmet, kreati-
vitást a csapattal való munkához. Az A csapat ke-
rete is megváltozik a tavaszi idényre. A csapattól 
távoztak: Varga Gergő – Ajnácskő, Sulcz Mário 
– Somos SE, Kalácska Csaba – SBTC Salgótar-
ján, Leandro Silva Lopes – ŠK Novohrad, Char-

les Tucci Borato – ŠK Novohrad, Kasza Richard 
– Feled. A keretet megerősítjük, több idegen-
légióst várunk Szerbiából, Nigériából és Kana-
dából. Az ő átigazolásuk folyamatban van, amint 
lezárul az átigazolási procedúra, nevüket ismer-
tetjük a nyilvánossággal. Kölcsönből visszatér 
Lipták Juraj, s próbajátékon van Ragyolcról 
Baláž Dominik és Lažík Štefan. A félkészülés so-
rán mindkét játékos elnyerte az új vezetőedző 
tetszését, így valószínűleg az ő leigazolásukra is 
sor kerül. Az A csapattal való első találkozás so-
rán az új edző nemcsak a játékosokkal ismerke-
dett, hanem vázolta az edzéstervet, a felkészülési 
mérkőzéseket, taktikai elképzeléseit, valamint a 
keret megerősítésére irányuló terveit is.
A játékosok túlnyomó részét csupán mint néző is-
merte a mérkőzésekről, így a kölcsönös ismerke-
désre is fordít egy kis időt. A liga átszervezésére 
irányuló tervekről a közeljövőben számolunk 
majd be. Zárásképpen szeretnénk meghívni 
szurkolóinkat a tavaszi idény mérkőzéseire, ame-
lyek időpontjai a következőképpen alakultak: 
Hazai mérkőzések időpontjai: 3.26. – Tren-
csénmakó, 4.9. – Liptóújvár, 4.23. Ószéplak. Az 
idegenbeli mérkőzések 3.18. Csaca, 4.2 Gyetva, 
4.16. a hagyományos derbi Losonccal, 4.30. Új-
bánya. Érdekesnek ígérkezik két felkészülési 
mérkőzés 3.4. Nagykürtös, valamint 3.12. 
Nyustya ellen.

Visnyai Attila, FTC Fülek, -ic- (Ford.: lsz)

2017. február 11-én fejeződött be a Ba-
lex Trade Futsal Bajnokság Füleken. A terem-
foci kedvelői és az egyes csapatok játékosai 
élvezték a küzdelmeket, a szép akciókat, 
valamint a gyönyörű gólokat. 14 szombaton át 
nyolc csapat küzdött az elsőségért.
A végső sorrend a következőképpen alakult:
1. hely The Beatles; 2. hely FC Thorma; 3. hely 
Mladé pušky; 4. hely Energy team; 5. hely 
Starvys; 6. hely Galaxy; 7. hely Mimel; A Team 
Keram csapata visszalépett a versenytől; A 
gólkirályi címet Botoš Attila, a The Beatles já-
tékosa nyerte; A fiatal tehetség kategória győz-
tese Keszi Adam lett a Galaxy csapatból; Leg-
jobb kapus kategóriában Csongor György vég-
zett az élen; fair play díjjal a Starvys csapatot 
jutalmazták. 
Szeretnénk köszönetet nyilvánítani Balog Sán-
dor úrnak a Balex Trade Bajnokság anyagi hát-
terének biztosításáért, dr. Agócs Attila polgár-
mester úrnak az anyagi támogatásáért, továbbá 
Šimko István úrnak, a Mocsáry Lajos Alapisko-
la igazgatójának a termek biztosításáért. Kö-
szönettel tartozunk az összes többi támoga-
tónknak, nem utolsósorban a játékosoknak a 
versenyeken nyújtott teljesítményükért. Min-
denkinek csupa jót kívánok, egészséget, sikert 
úgy a sport terén, mint a magánéletben is.

Villányi Stanislav, szervező (Ford.: dj)

Novoročný turnaj o Pohár 
primátora v kolkoch má vo 
Fiľakove viac ako 20 ročnú 

históriu. Pre veľký záujem 
sa tak ako po minulé roky, 

rozložil na niekoľko hracích dní, 
no jeho hlavný a zároveň oficiálne otvárací deň 
bol v sobotu 28. januára. Ladislav Flachbart, 
predseda KO FTC Fiľakovo pri zahájení turnaja 
povedal: „Prebieha nám 23.ročník turnaja o 
Putovný pohár primátora mesta v kolkoch, 
máme tu 18 družstiev, z toho 5 je z Maďarska, 
ostatné sú zväčša naše domáce, alebo z mestskej 
kolkárskej ligy a máme tu aj hostí z Rimavskej 
Soboty, Podbrezovej a zo Žarnovice.“ Na 
otvorení turnaja pozdravil všetkých prítomných 
aj primátor mesta Mgr. Attila Agócs, PhD., ktorý 
vyzdvihol nielen kvalitné športové výsledky 
fiľakovských kolkárov, ale aj ich nesmiernu 
súdržnosť a ochotu venovať čas tomu, aby si s 
podporou mesta a vedenia FTC, prípadne 
sponzorov, oni sami vytvárali kvalitné podmien-
ky na tréningy a súťaže. Je veľmi potešujúce, že 
sa tomuto športu venuje čoraz viac mladých 
ľudí, ktorí sa nestratia ani v celoslovenskom 
meradle. Športová nálada v kolkárni bola po 
všetky 4 hracie dni veľmi dobrá. Každé družstvo 
sa snažilo dať do svojej hry maximum, ale fan-
dilo sa aj súperom. Počas štvrtkového zápolenia 
si všetci účastníci pripomenuli aj smutné prvé 
výročie úmrtia dlhoročného hráča a trénera „A“-
čka Gejzu Knappa. 
Niekoľko zápasov, a to nielen v sobotu, si osob-
ne pozrel aj prezident FTC Mgr. Attila Visnyai, 
ktorý sa na margo turnaja, ale i kolkárskeho 
športu vyjadril takto: „ Som rád, že som sa mo-
hol zúčastniť už po šiesty rok tohto turnaja o Po-
hár primátora mesta v kolkoch, ktorý tu má silnú 
tradíciu. Ako prezident klubu rád podporujem 
okrem futbalu aj iné športy, medzi tie asi najob-
ľúbenejšie vo Fiľakove, určite patria kolky, veď 
ich mužstvo hrá najvyššiu slovenskú súťaž – ext-
raligu, ďalšie majú v 1.lige a týmto robia kvalit-
né dobré meno nášmu FTC a mestu Fiľakovo. Aj 
naše vedenie sa im snaží vytvárať kvalitné pod-

mienky, tento rok sa nám podarilo zahrnúť do na-
šich plánov prerábku jednej šatne a tým by mali 
mať kolkári všetky priestory spravené. Musím 
však povedať, že je to v podstate hlavne ich zá-
sluha, lebo okrem finančnej podpory mesta je 
potrebné zabezpečiť prevedenie konkrétnych 
prác, na ktorých sa podieľajú oni osobne, 
udržiavaniu a zveľaďovaniu celej kolkárne sa 
pravidelne venujú celé rodiny.“ 
Na fiľakovskej kolkárni to žije takmer každý 
deň v týždni, okrem tréningov všetkých kategó-
rií a stálych súťaží (extraliga, 1.liga, majstrov-
stvá kraja, aj SR – niektoré vybrané kategórie) sa 
tu hrajú aj zápasy mestskej ligy, či školské turna-
je. Spomínaný záujem mládeže a detí o tento 
šport všetkých zainteresovaných teší, no dopria-
li by sme im určite aj väčší záujem verejnosti a 
silnú divácku kulisu. Extraliga sa totiž len tak ho-
cikde nehrá. Nuž a na záver vám prinášame 
stručný tabuľkový prehľad konečných výsled-
kov Novoročného turnaja, podrobnejšie infor-
mácie a fotografie z neho nájdete na ich face-
bookovej stránke: www.facebook.com/ftcko 
alebo na webovej stránke: http://www.ftcfilako 
vo.sk/Kolky.php. Všetkým kolkárom a kolkár-
kam v našom FTC želáme po celý rok HODU 
ZDAR !
Výsledky Novoročného turnaja o Pohár primá-
tora v kolkoch:
Družstvá: 1. Kazincbarcika, MR (2380 zhode-
ných kolov) 2. Podbrezová muži (2314 zk), 3. 
Žarnovica (2309 zk); pozn.: 4. FTC A – (2236 
zk), 5. FTC B (2221 zk)
Jednotlivci – Muži: 1. Ander Tamás, Kazincbar-
cika, MR (627 zk), 2. Szabó Zoltán, Kazincbar-
cika, MR (623 zk), 3. Hakkel László, SV Etes, 
MR (599 zk)
Ženy: 1. Poliaková Janka, Podbrezová (577 zk), 
2. Bábelová Magdaléna, Happy team (546 zk), 
3. Pastoráková Jana, Happy team (537 zk);
Dorast a žiaci: 1. Mihali Daniel (548), 2. Gallo 
Erik (529), 3. Mag Viliam (525) – všetci FTC 
dorast

Iveta Cíferová a Ladislav Flachbart, KO FTC
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