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ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2017. szeptember13. évfolyam, 9. szám

Egy sikeres projektnek köszönhetően a váralja Füleken teljes megújuláson 
esik át. Az INTERREG_VA határon átnyúló projektnek köszönhetően, 
amelynek vezető partnere Fülek Város Önkormányzata, a város az utóbbi 
évek egyik legnagyobb támogatását kapja meg. 
„A történelmi Nógrád megye korokat és határokat átívelő kulturális 
örökségének bemutatása” elnevezésű program partnere Füleken kívül 
Sátorosbánya Község, a magyarországi partnerek pedig Bátonyterenye 
Város és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. A partnerek összesen 2,1 
millió eurót kapnak, amelyből Füleknek közel 928 ezer euró jut. Ennek a 
támogatásnak köszönhetően a város belekezdhet a váralja átépítésébe. 
A felújítás három vár alatti utcát érint majd, s parkolót is kialakítanak 
turistabuszok és személyautók számára. A parkoló közelében egy új 
nyilvános toalett is létesül, illetve a tereprendezés mellett a területet 
dísznövényekkel és gyeppel ültetik be. A projekt részét képezi egy 
információs pont kialakítása a jelenleg kihasználatlan alsó bástyában, ahol 
a parkolóőr kap helyet, és amelyben egy információs terminált is 
elhelyeznek. A változások magát a várat is érintik: létesül egy művész által 
kialakított új belépőkapu, illetve a Bebek-torony alatt található ágyútorony 
tetőszerkezetet kap. Az újonnan fedett toronyban a történelmi Nógrád 
megye várait mutatják be az idegenvezetésre várakozó látogatóknak. A 
rekonstrukció az ún. borházat is érinteni fogja, ahol a különböző 
mesterségek számára alakítanak ki bemutatóteret. Kiépül egy információs 
táblákkal ellátott „archeopark” is.
A közös projekt tárgyát képezi egy közös IT applikáció és mobilalkalma-

zás létrehozása, workshopok és konferenciák szervezése is. A projekt át-
fogó célja a kulturális és természeti örökség bemutatása és egy határon 
átnyúló, fejlett észak-déli idegenforgalmi tengely létrehozása a történelmi 
Nógrád megyében.

Kovácsová Klaudia, a város szóvivője

928 ezer eurós támogatás
érkezik a váralja felújítására
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A város közel fél millió eurós támogatást kapott a Štúr utcai óvoda rekonstrukciójára
Fülek város önkormányzata egy újabb sikeres 
projekttel büszkélkedhet, amelynek a Štúr utcai 
óvoda örülhet a legjobban. Az épület jelentős 
felújításon esik át, amely által javulnak az üze-
meltetés feltételei és egyúttal bővül az óvoda ka-
pacitása. Az új projekt teljes összege több mint 
640 ezer euró, megvalósítására pedig jövő év 
szeptemberéig kerül sor.
Az Integrált Regionális Operatív Program 
(IROP) által Fülek város több mint 428 ezer eu-
ró értékű támogatást kapott. A társfinanszírozás 
mellett azonban az önkormányzat nagyobb mér-
tékű támogatást hagyott jóvá. Az 1,4 milliós hi-
telből, amelyet a VÚB banktól vesz fel, 170 e-
zer eurót különített el az óvoda rekonstrukció-
jára. Ezzel a projekt összértéke több mint 640 
ezer euró lesz.
A projekt keretén belül, amely az idei év októ-
berétől 2018 szeptemberéig tart, az óvoda je-
lenlegi épülete egy új épületrésszel bővül. Ben-
ne egy új, teljesen felszerelt tanterem létesül 
szociális helyiséggel és öltözővel. Az óvoda be-
fogadóképessége így 14 fővel növekszik.
Az eredeti épületen kicserélődnek az ablakok, 
megtörténik a homlokzat és a tető hőszigetelé-
se, amelyek az energiafogyasztás jelentős csök-
kenését eredményezik. Az önkormányzat en-
nek köszönhetően nagyjából 47%-kal keve-
sebb energiafogyasztással számolhat az elkö-
vetkező években. Természetesen a rekonstruk-
ció részét képezi a meglévő épületben található 
mellékhelyiségek felújítása is. Akadálymente-
sített lesz az épületbe való bejutás. Az óvodát to-
vábbá bővítik egy külön helyiséggel, amelyet 
az inkluzív oktatás igényei szerint alakítanak 
ki. Ez a sajátos nevelési igényű gyerekekkel va-

ló foglalkozások megtartására szolgál majd.
A város azonban nem feledkezik meg az iskola 
külső részének szépítéséről sem. A fennmaradó 
összeget fűszernövénykert kialakítására, dísz-
növények ültetésére, burkolt felületek létreho-
zására illetve különböző játszóeszközök vásár-
lására költi. 
„Gyermekeink minőségi oktatása a város veze-
tősége számára az egyik fő prioritás. Célunk 
elérni, hogy mindegyik családnak lehetősége le-
gyen gyermekeit valamelyik óvodánkban elhe-
lyezni. A sikeres projektnek és ezzel összefüg-
gésben a Daxner utcai óvoda rekonstrukciójá-
nak köszönhetően a tavalyi évben az intézmény 
befogadóképessége 20 fővel bővült. A Štúr utcai 
óvoda rekonstrukciójával városunkban a kapa-
citást további 14 fővel emeljük. Erre a rekon-
strukcióra már néhány éve készülünk, kerestük 
a legkedvezőbb projekteket. Először nem vol-
tunk sikeresek az oktatásügyi minisztériumba 
beadott pályázatunkkal, majd a Szlovák Inno-
vációs és Energetikai Intézeten keresztül ter-
veztünk pályázni, azonban végül nem adtuk be a 
projektet, mert nagyon kedvezőtlen lett volna 
számunkra. A mostani tervezet a legkiterjed-
tebb, és nagyon örülünk neki, hogy végül sike-
rül megvalósítanunk,” nyilatkozott Mágyel 
Andrea elöljáró asszony.
Az öröm nagy a Štúr utcai óvodában is. Ahogy 
Kecskemétiová Helena igazgatónő nyilatko-
zott, az épület rekonstrukciójára már évek óta 
vártak. „Ez volt a harmadik projekt, és nagyon 
reménykedtünk benne, hogy most sikeres lesz. 
Amikor megtudtuk a pozitív eredményt, nagyon 
boldogok voltunk. Én már az épület 1979-es áta-
dása óta itt tevékenykedem, és azóta nagyobb re-

konstrukciók nem történtek,” nyilatkozta az 
igazgatónő. Elmondása szerint legrosszabb 
állapotban a régi faablakok vannak. „Az eredeti 
dupla üvegű ablakok vannak még mindenhol. O-
lyan rossz állapotban vannak, hogy tisztításuk 
során féltünk szétszedni.” Az eredeti épület hő-
szigetelésén és rekonstrukcióján kívül az igaz-
gatónő örömmel fogadta a bővítést és a férőhe-
lyek növelését is. „Jelenleg az óvoda befoga-
dóképessége 139 fő. Ez az új 14 férőhely sokat 
segít nekünk, mert minden évben voltak olyan 
gyerekek, akiket a férőhely hiánya miatt kellett 
elutasítanunk,” fűzte hozzá befejezésül.

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

A KOHÁRY Polgári Társulás közadakozást 
szervez az utolsó füleki várkapitány, II. Kohá-
ry István szobrának felállítására támogatókár-
tyák árusításával vagy önkéntes pénzado-
mánnyal. A kártyák a Füleki Nógrádi Turiszti-
kai Információs Központban vagy Huszti (Gö-
röcs) Ágnesnél vásárolhatók meg, melyeknek 
értéke darabonként 5 EURÓ. Az önkéntes 
pénzadományokat 2017.7.1-től 2018.6.30-ig 
az alábbi számlára utalhatják át: SK29 5200 
0000 0000 1747 7091. A szobor felállítására 
Fülek Városának és a Füleki Vármúzeumnak 
a támogatásával és közreműködésével kerül 
sor. A közadakozás engedélyezési száma 603-
2017-005884.

KÖZADAKOZÁS
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Fülek önkormányzata sikeres a projektek terén. Ennek köszönhetően 2017 vége és a 2018-as év ele-
je a felújítások szellemében fog telni. Közel tizenkét sikeres projekt biztosítja a város jelentős épü-
leteinek rekonstrukcióját. Hosszú évtizedek után új köntöst kap a Városi Művelődési Központ, a 
Štúr Utcai Óvoda és az FTC-stadion területén található tornaterem is. A váralja szinte felismerhe-
tetlen lesz az átalakítások után. Áttekintést nyújtunk Önöknek a rekonstrukciós projektekről, ame-
lyek kivitelezése az idei, illetve a következő évben várható.                                                          kk

Füleken nagyban zajlanak a felújítási munkálatok A város 80 ezer eurós támogatást 
szerzett – megújult a vár és tíz
 munkanélküli kapott munkát

A város 80 ezer eurós támogatást
szerzett – megújult a vár és tíz
 munkanélküli kapott munkát

A füleki vár felújítása idén is folytatódott. Az „Ú-
jítsuk fel házunkat program” keretén belül az ön-
kormányzat a Kulturális Minisztériumtól nagyjá-
ból 54 ezer euró támogatást kapott. Az Emberi Erő-
forrás Operatív Programból a Munka-, Szociális 
és Családügyi Hivatalon keresztül további 26 ezer 
eurót sikerült szerezni. Négy hónapon át a projekt 
keretén belül tíz munkanélküli személynek bizto-
sítottak munkát. A régészeti feltáráson kívül neki-
kezdtek a várfal fugázásának, javításának és meg-
erősítésének. Jelenleg a várkapunál és a vár alsó ré-
szén folynak munkálatok.
Az „Újítsuk fel a házunkat” programban az 
önkormányzat már második alkalommal vesz 
részt. Ennek keretén belül a várban négy hónapon 
át tíz, hosszabb ideje munkanélküli, illetve egyéb 
módon hátrányos helyzetű személyt alkalmaztak. 
Öten közülük hosszabb ideje munkanélküliek, ket-
ten a tavalyi évben már bevált munkások és hár-
man új jelentkezők. A tavalyi évből csak két sze-
mélyt lehetett alkalmazni, mivel a projekt lénye-
ge, hogy a résztvevők megszokják a munkahelyi 
morált és később el tudjanak helyezkedni a valódi 
munkaerőpiacon. Az alkalmazottakat gyakorlott 
koordinátor felügyelte. Mágyelová Andrea, a vá-
rosi hivatal vezetője elmondta, hogy a munkanél-
küliek a vár területén végzett munkálatok során ha-
vonta nagyjából 480 euróval kaptak így többet. 
„Ez több mint a minimálbér, mivel jóval nehezeb-
bek a munkakörülmények is. A munkaügyi hivatal 
ezen kívül biztosítja nekik az étkezési jegyeket, a 
munkaeszközöket, a belépéskori orvosi vizsgála-
tot és a balesetbiztosítást is,” sorolta fel. 
A Szlovák Kulturális Minisztérium „Újítsuk fel a 
házunkat 1.1” programjából a város 28 ezer eurót, 
az „Újítsuk fel a házunkat 1.4” programból pedig 
további 26 ezer eurót kapott. A Vármúzeum igaz-
gatónőjének, Titton Viktóriának elmondása alap-
ján az 1.4-es támogatásból idén sikerült megnyitni 
négy szelvényt, amelyekben ritka leleteket sike-
rült feltárni, illetve az alsó és középső vár területé-
nek rétegződését is sikerült megállapítani. Meg-
történt a Bebek- és a Perényi-bástyák közötti vár-
fal régi fugázásának eltávolítása három méter ma-
gasságig. Egyelőre nem tervezik az újbóli fugá-
zást, hogy szellőzhessen. Kitöltötték a falban lévő 
üregeket, kijavították és felfalazták a várfal külső 
oldalát a III-as és IV-es kazamatáknál illetve a kö-
zöttük lévő szakaszon. 
Jelenleg az 1.1-es alprogram keretén belül a cég 
már a munkanélküliek nélkül javítja az alsó vár ka-
puját (az ágyúnál) illetve a felső vár díszkapuját. 
„A várban már második éve folynak a régészeti ku-
tatások és a felújítási munkálatok a Szlovák Kultu-
rális Minisztérium – „Újítsuk fel a házunkat” tá-
mogatásából. Mivel a projektbe munkanélküliek 
is bekapcsolódnak, ez esélyt jelent nekik, hogy va-
lami újat tanuljanak. Ez pozitív dolog számunkra 
is, mivel tapasztalt munkásokra teszünk szert – a-
mennyiben a felújítások tovább folytatódnak, már 
elérhetőek lesznek a munkások, akiknek van el-
képzelésük arról, hogyan történik a kőmegmunká-
lás, hogyan keverődik a kötőanyag eredeti anya-
gokból, illetve hogyan kell elhelyezni a különböző 
formájú köveket úgy, hogy a fal tartós legyen. Az 
idei csapat nagyon jó volt, a munkások készsége-
sek és tanulékonyak. Régészeti szempontból min-
dent sikerült elvégeznünk, amit beterveztünk. Nem 
csak értékes ismereteket szereztünk a vár szerke-
zetéről, hanem érdekes archeológiai leleteket is. A 
felújítási munkálatok terén is haladást értünk el, a 
négyhónapos munkának látható eredményei van-
nak. Mindenképp folytatni kell ezt a jövőben is,” 
nyilatkozott az igazgatónő.
A vár felújításával kapcsolatban a városnak világos 
elképzelései vannak a jövőt illetően. A középső vár 
részén szeretnék a terep jelenlegi szintjét csökken-
teni, ahol vastag rétegben törmelék található. Sze-
retnének elkészíteni egy olyan projektet is, amely a 
vízelvezetés problémáját orvosolná, mivel a vár e-
gyes részein a falak hosszú távon nedvesednek. Ké-
szülnek a tervek a vár területének teljes felújításá-
hoz is, amely támogatásra az „Újítsuk fel a házun-
kat 1.6” program keretében pályáz majd a város.

Kovácsová Klaudia, a város szóvivője*VNTK – vissza nem térítendő támogatás                            Kidolgozta: Ing.arch. Anderko Erika

A projekt / program megnevezése: „Fülek város 
komposztáló üzeme – hulladékgazdálkodás 
fejlesztése II. szakasz” / Környezeti Minőség OP
A projekt tárgya: Városi komposztáló üzem létre-
hozása a gyűjtőudvar területén, gépek és szállító 
eszközök vásárlása a biológiailag lebomló 
kommunális hulladék feldolgozására
Támogatás/VNTK*: 296.756,53 €
A projekt összköltsége: 325.903,30 €
A finanszírozás forrása: Kohéziós Alap (EU), 
állami költségvetés, városi költségvetés

A projekt / program megnevezése: „A kulturális 
örökség bemutatása a történelmi Nógrád megye 
határon és időn átnyúló területén” / INTER-
REG_VA
A projekt tárgya: 4 partner közös projektje (Fülek, 
Sátorosbánya, Salgótarján és Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság). Ennek köszönhetően megtör-
ténik Füleken a vár alsó részének megújítása – 3 
út  felújítása, parkoló autóbuszok és autók számá-
ra, WC, bástya rekonstrukciója, várba vezető új 
kapu stb.
Támogatás/VNTK*: 2.125.271,31 € (Ebből Fü-
leknek  927 998,56 €)
A projekt összköltsége: 2.267.631,61 € (Fülek: 
972 095,56 €)
A finanszírozás forrása: Európai Regionális Fej-
lesztési Alap, állami költségvetés, városi költség-
vetés, hitel

A projekt / program megnevezése: „A Füleki vár – 
nemzeti kulturális műemlék romjának felújítá-
sa és karbantartása – II. szakasz” / Újítsuk fel a 
házunkat 1.4
A projekt tárgya: A vár középső részén található 
falazat karbantartása, a déli várfal fugájának eltá-
volítása, a középső és az alsó vár vízelvezetési 
módjának meghatározása
Támogatás/VNTK*: 26.000 €
A projekt összköltsége: 32.870 €
A finanszírozás forrása: Állami költségvetés (az 
SZK Kult. Minisztéruma), városi költségvetés

A projekt / program megnevezése: „A Füleki vár 
– NKM 440/1-22 felújítása“ / Újítsuk fel a 
házunkat 1.1
A projekt tárgya: Biztosítási munkálatok: statikus 
biztosítás, a második kapu (a Bebek-torony alatt, 
az ágyútorony mellett) és a középső várból a felső 
várba vezető kapu műemlék-helyreállítása
Támogatás/VNTK*: 28.000 €
A projekt összköltsége: 48.539 €
A finanszírozás forrása: Állami költségvetés (az 
SZK Kult. Minisztéruma), városi költségvetés

A projekt / program megnevezése: A Füleki VMK 
épületének energiaköltség-csökkentése – a tető 
komplex hőszigetelésével / Környezetvédelmi Alap
A projekt tárgya: A meglévő középületek energia-
hatékonyságának növelése és hőszigetelés – a 
VMK rekonstrukciója és a tető hőszigetelése
Támogatás/VNTK*: 95.000 €
A projekt összköltsége: 186.864,73 €
A finanszírozás forrása: Környezetvédelmi Alap 
(állami költségvetés), városi költségvetés, hitel

A projekt / program megnevezése: A Füleki Vá-
rosi Hivatal szociális helyiségeinek rekon-
strukciója és akadálymentesítése – balesetve-
szélyes állapot megszüntetése, II. szakasz / 
Szlovák Pénzügyminisztérium (Hozam)
A projekt tárgya: A városi hivatal épületében ta-
lálható (emeleti) szociális helyiségek balesetve-
szélyes állapotának megoldása
Támogatás/VNTK*: 9.924 €
A projekt összköltsége: 11.027 €
A finanszírozás forrása: Állami költségvetés 
(Szlovák Pénzügymin.), városi költségvetés

A projekt / program megnevezése: A tornaterem 
(1780 sz., Fülek) tetőszerkezetének rekon-
strukciója és a külső nyílászárók cseréje / Szlo-
vák Labdarúgó-szövetség
A projekt tárgya: A futballstadion területén 
található tornaterem komplex rekonstrukciója a 
tetőszerkezet javításával és a külső ablakok és 
ajtók cseréjével
Támogatás/VNTK*: 25.000 €
A projekt összköltsége: 39.985,27 €
A finanszírozás forrása: Szlovák Labdarúgó-
szövetség (állami költségvetés), városi költség-
vetés, hitel 

A projekt / program megnevezése: „A Füleki Štúr 
Utcai Óvoda kapacitásának növelése hozzáé-
pítéssel, átépítéssel és rekonstrukcióval” / 
IROP
A projekt tárgya: Az óvoda kibővítése, átépítése 
és felújítása – új osztály létrehozása, a meglévő 
szociális helyiségek rekonstrukciója, a tető és a 
homlokzat felújítása és hőszigetelése, ablakok és 
ajtók cseréje
Támogatás/VNTK*: 428.643,22 €
A projekt összköltsége: 451.203,39 €
A finanszírozás forrása: Európai Regionális Fej-
lesztési Alap, állami költségvetés, városi költség-
vetés, hitel

A projekt / program megnevezése: A VMK re-
konstrukciója és modernizálása – ablakok cse-
réje / A kevésbé fejlettebb régiók támogatásáról 
szóló 336/2015 sz. törvény
A projekt tárgya: A fő épület összes ablakának és 
ajtajának cseréje, előretolt homlokzat és bejáró-
nyílás-fedél
Támogatás/VNTK*: 150.000 €
A projekt összköltsége: 950.000 €
A finanszírozás forrása: Regionális támogatás 
(állami költségvetés), városi költségvetés, hitel

A projekt / program megnevezése: Helyiségek 
kialakítása napközi otthon céljára Füleken / A 
legkevésbé fejlett járások támogatásáról szóló 
336/2015 sz. törvény
A projekt tárgya: Az egykori Művészeti Alapis-
kola egy részének rekonstrukciója napközi otthon 
létesítésének céljából a Vajanský utcáról történő 
bejárással
Támogatás/VNTK*: 10.000 €
A projekt összköltsége: 210.000 €
A finanszírozás forrása: Regionális támogatás 
(állami költségvetés), városi költségvetés, hitel

A projekt / program megnevezése: Városi piactér 
létrehozása / A legkevésbé fejlett járások támoga-
tásáról szóló 336/2015 sz. törvény
A projekt tárgya: Az egykori Művészeti Alapis-
kola épületeinek és területének rekonstrukciója 
városi piactér létrehozásának céljából a Piac utcá-
ról történő bejárással
Támogatás/VNTK*: 100.000 €
A projekt összköltsége: 588.000 €
(közbeszerzés után)
A finanszírozás forrása: Regionális támogatás  
(állami költségvetés), városi költségvetés, hitel

A projekt / program megnevezése: Inkluzív okta-
tásra szolgáló helyiségek kialakítása a Mocsá-
ry Lajos Alapiskolában / A legkevésbé fejlett já-
rások támogatásáról szóló 336/2015 sz. törvény
A projekt tárgya: A megfelelő helyiségek rekon-
strukciója és felszerelése a létező osztálytermek-
ben való műhely illetve „házimunka” szakkör 
létesítésének céljából
Támogatás/VNTK*: 30.000 €
A projekt összköltsége: 40.000 €
A finanszírozás forrása: Regionális támogatás 
(állami költségvetés), városi költségvetés, hitel

„Célunk, hogy Füleket boldogabb várossá tegyük“„Célunk, hogy Füleket boldogabb várossá tegyük“

Az elmúlt évekhez hasonlóan, most is visszaté-
rünk az augusztusban megrendezésre kerülő 
XXVII. Palóc Napok és Városnapok c. rendez-
vényhez, hogy bemutassuk a város idei dí-
jazottjait. A Városi Képviselő-testület ünnepi ülé-
sén augusztus 12-én két Városi Díjat és két Pol-
gármester Díjat osztottak ki. A képviselő-
testület által megszavazott Városi Díjat a kö-
vetkezők kapták: a Varga házaspár vezetése a-
latt működő Kis Rakonca és a Rakonca Néptánc-
együttesek (interjú lapunk következő számá-
ban), valamint a város polgárai közül Flachbart 
Ladislav az FTC tekecsapatának sikeres irányí-
tásáért, amely az utóbbi években kiváló eredmé-
nyeket ért el az egyes kategóriák hazai és nem-
zetközi versenyein. Sokan ismerik őt, sőt, a teke 
kedvelőinek egyáltalán nem kell őt bemutat-
nunk. Jómagam gyermekkoromtól ismerem, s re-
mélem az olvasóknak örömet okozunk, ha együtt 
kicsit visszatérünk a régebbi és a közeli múltba.
Kezdjük tehát onnan, mi számodra a legfon-
tosabb, milyen az értékrended?
Fülek szeretete, hiszen született füleki vagyok, 
valamint általánosságban a sport szeretete, de 
leginkább a tekéé. A focit és a jégkorongot is sze-
retem, mely sportokat hosszú éveken át aktívan 
űztem. Az első helyen azonban a család van, an-
nak kell lennie, mellyel próbálok minél több időt 
tölteni, de bevallom, nem mindig sikerül. Mivel 
a családtagjaim – a feleségem és az idősebb fiam 
– is aktívan részt vesznek a tekeszakosztály mű-
ködtetésében, valamint űzik is ezt a sportot, meg-
értik lelkesedésemet, s megtanultuk összee-
gyeztetni a családi életet és a tekét.
Mikor döntöttél úgy, hogy a tekére összponto-
sítasz? Vannak valamilyen kitűzött céljaid?
Elsősorban abból indulok ki, hogy az évek szá-
mának növekedésével gyakrabban fordulnak 
elő sérülések, s mivel a teke nem egy kontakt 
sport, jó választásnak tűnt, ha a növekvő korral a 
sportot is folytatni szeretném. Szintén nagymér-
tékben befolyásolt, hogy pl. a labdarúgásban a já-
tékosokat nem egyszer elkedvetlenítik a játék-
vezetők ellentmondásos döntései. Ez a két nega-
tív tényező a tekében nincs jelen. Apukám is pél-
dát mutatott, mivel ő is tekézett. Ami a célokat 
illeti, elégedett leszek, ha minden meccsen o-
lyan teljesítményt nyújtok, amely segíti a csapa-
tunk győzelmét. 
Köztudott, hogy a füleki tekeszakosztály az el-
múlt években nagy változásokon és felújítá-
sokon ment keresztül. Tudjuk, hogy csalá-
doddal, s természetesen kollégáiddal a csa-
patból jelentős részt vállaltatok a munkák-
ból. Jó érzéssel tölt el az elért eredmény?

Mivel a tekéző műszaki berendezése kezdte 
felmondani a szolgálatot, tekecsapatunk bizott-
sága már hosszabb ideje készült a felújításra. An-
nak ellenére, hogy 2009-ben elfogadtam a teke-
csapat elnöki posztját, mindig közösen csele-

kedtünk és döntöttünk a társasággal. A felújítási 
munkálatokból majdnem minden aktív játékos 
és családja kivette a részét, sok szabadidőt és két-
kezi munkát áldozva a jó ügy érdekében. Most 
már csak nevetünk ezen, de ez nem volt egy 
könnyű időszak számunkra. Ki kellett cserél-
nünk az automatizált tekebábu-felállító rend-
szert, s mikor 2012-ben följutottunk az Extrali-
gába, kénytelenek voltunk lecserélni a pályákat 
is, mivel a Szlovák Tekeszövetség ilyen szintű 
versenyt csak műanyag pályákon engedélyez. E-
zen bonyolult felújítások egyike sem sikerült vol-
na a füleki FTC, a városvezetés, valamint a tá-
mogatók segítsége nélkül. Úgy, mint eddig is, 
igyekszünk a lehető legjobb teljesítményt nyúj-
tani, s igaz, amatőr sportolók vagyunk, próbá-
lunk a lehető legprofibban hozzáállni a tekéhez. 
Sikerült szinte családi hangulatot teremtenünk, 
ahol különféle cégek és városi intézmények dol-
gozói is jól érzik magukat. Egyszerűen minden-
ki igyekszik úgy, ahogy tud. Ez a pár év ebben a 
pozícióban megtanított arra, hogy csupán igye-
kezettel lehet jobbá tenni a dolgokat.
Tagjaitok száma szépen gyarapodott. Az ifjú-
sági csoporttól egészen a szenior korcsoportig 
férfiak, nők, s lányok kategóriákban is ver-
senyzünk. Megyei versenyeken s az Extrali-
gában játszunk, működik a városi liga, s ne fe-
ledjük, hogy szlovák bajnokaink is vannak. A 
sikerekről havilapunkban folyamatosan be-

számoltunk. Most inkább arra lennénk kí-
váncsiak, milyen érzésekkel töltenek el ezek 
az események, főleg abból a szempontból, 
hogy nemcsak helyi szinten vagy tisztségvise-
lő, hanem a Szlovák Tekeszövetség bizottsá-
gának tagja is, sőt mi több, nemrég megvá-
lasztottak a szlovák válogatott igazgatójának.
A városi liga megalapításához a trsztenai vámo-
sok teketornája szolgált például, amely ott már 
évek óta működik. A városi liga tette ezt a spor-
tot népszerűvé, s sok embert, valamint csapatot 
csábított a tekecsarnokba. Jelen lenni valami új 
és jó születésénél a városban nagyon jó érzés. A 
helyi sikerek által megerősödve, egyre jobban 
kezdett érdekelni a tekézés össz-szlovákiai vi-
szonylatban is. Láttam, hogy nálunk is szükség-
szerű változtatni bizonyos dolgokon. Javaslata-
imnak mindig hangot adtam, s később megkér-
tek, hogy legyek a Végrehajtó Tanács tagja, 
mely posztot 6 évig töltöttem be. Ezzel egyidő-
ben választottak a Játékvezetői Bizottság elnö-
kévé. E posztokat nagy lelkesedéssel töltöttem 
be. Idén februárban a Szlovák Tekeszövetség el-
nöke megkért, hogy vegyem át a szlovák válo-
gatott igazgatói posztját. Miután ezt elfogadtam, 
számos teendőm kerekedett az idén májusban 
Németországban megrendezésre kerülő világ-
bajnokságra való felkészüléssel. Ennek keretén 
belül meghívtam Fülekre Szlovákia és Magyar-
ország válogatott csapatait, hogy egy nemzetkö-
zi megmérettetésen lakosaink, valamint a tekéző 
fiataljaink megláthassák e két ország legjobb-
jait. Megjegyezném, hogy a mérkőzés több 
résztvevője is érmet szerzett a VB-n.
Városunk sportolóit az előző év sikereiért 
minden év elején, külön szokták díjazni. A Vá-
rosi Díj azonban kicsit másról szól. E díjjal a 
szervezői és a társadalmi sikereidre szerettek 
volna rámutatni. Mit jelent számodra ez a díj, 
s milyen érzések töltöttek el, mikor átvetted?
Boldog ember vagyok, mert olyan dolgokkal 
foglalkozhatok, amelyek érdekelnek. Díjat kap-
ni olyan tevékenységért, amit az ember öröm-
mel végez, igazán jó érzés. Ez a díj nemcsak ne-
kem szól, hanem a családomnak és az engem kö-
rülvevő embereknek is, akikkel több korcsopor-
tot is meg tudtunk mozgatni. Az élet értelme má-
sok öröme kell, hogy legyen, s én boldog va-
gyok, ha ezt valaki egy jó csapattal, aktív moz-
gással éri el. Engedjék meg, hogy ismét köszö-
netet mondjak a város vezetésének, a képvise-
lőknek, s a bizottságomnak, hogy észrevették 
igyekezetünket Füleket egy boldogabb várossá 
tenni.

Cíferová Iveta (Ford.: dszl)

Beszélgetés Flachbart Ladislavval, az FTC tekecsapatának elnökével, a Város Díja idei kitüntetettjével

Polgármesteri elismerések
Az idei Városnapok és Palóc Napok alkalmával 
Agócs Attila polgármester négy személyt illetve 
csoportot részesített elismerésben. A Polgár-
mester Díjában részesültek közül Varga Attila 
mérnöknek és a Zsibongó Kisszínpad képvisele-
tében Szvorák Zsuzsannának tettünk fel egy-egy 
kérdést.
Varga Attila a Füleki Szakközépiskola igazga-
tójaként az intézmény sokéves sikeres vezeté-
sért részesült a Polgármester Díjában.
A polgármesteri elismerést azzal vívta ki, 
hogy személyes érdemei is vannak a helyi fia-
talság képzése és szakmai felkészítése terüle-
tén. Hogyan tudja a fiatal szakembereket se-

gíteni a munkapiacon való érvényesülésben?
Elsősorban a vállalkozókkal igyekszem együtt-
működni, melynek köszönhetően egyre több di-
áknak kínáljuk azt a lehetőséget, hogy szakmai 
gyakorlatukat a régió valamelyik vállalatánál 
végezzék, az Erasmus-programnak köszönhe-
tően pedig akár külföldön is. Ezt tartom a leg-
jobb és legeredményesebb útnak végzőseink 
munkapiacon való érvényesüléséhez.
A Zsibongó Kisszínpad nevében Szvorák Zsu-
zsanna vehette át a Polgármester Díját a város 
sikeres képviseletéért a Duna Menti Tavasz or-
szágos gyermek báb- és színjátszó fesztiválon.
A Zsibongó a megújulása óta ötször vett 

részt a Duna Menti Tavaszon – egyszer a-
rany-, kétszer pedig gyémánsávos minősítés-
sel tért haza. A Zsibongó története azonban 
régebben kezdődött...
1986 óta Kerekes Évával együtt vezettük a cso-
portot. Több mint 10 generáció nőtt fel, játszott 
és vált kultúrát szerető felnőtté. A Duna Menti 
Tavasz szinte minden díját magáénak tudható 
zsibongó csapat már külföldön is elismert. Kü-
lön értéket jelent, hogy tagjainak többsége az 
Apropó Kisszínpadban is folytatja a kreatív 
munkát, tehetsége kibontakozását.

A további díjazottak bemutatását következő szá-
munkban folytatjuk.

Illés Kósik Andrea

Polgármesteri elismerések
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Fülek önkormányzata sikeres a projektek terén. Ennek köszönhetően 2017 vége és a 2018-as év ele-
je a felújítások szellemében fog telni. Közel tizenkét sikeres projekt biztosítja a város jelentős épü-
leteinek rekonstrukcióját. Hosszú évtizedek után új köntöst kap a Városi Művelődési Központ, a 
Štúr Utcai Óvoda és az FTC-stadion területén található tornaterem is. A váralja szinte felismerhe-
tetlen lesz az átalakítások után. Áttekintést nyújtunk Önöknek a rekonstrukciós projektekről, ame-
lyek kivitelezése az idei, illetve a következő évben várható.                                                          kk

Füleken nagyban zajlanak a felújítási munkálatok A város 80 ezer eurós támogatást 
szerzett – megújult a vár és tíz
 munkanélküli kapott munkát

A város 80 ezer eurós támogatást
szerzett – megújult a vár és tíz
 munkanélküli kapott munkát

A füleki vár felújítása idén is folytatódott. Az „Ú-
jítsuk fel házunkat program” keretén belül az ön-
kormányzat a Kulturális Minisztériumtól nagyjá-
ból 54 ezer euró támogatást kapott. Az Emberi Erő-
forrás Operatív Programból a Munka-, Szociális 
és Családügyi Hivatalon keresztül további 26 ezer 
eurót sikerült szerezni. Négy hónapon át a projekt 
keretén belül tíz munkanélküli személynek bizto-
sítottak munkát. A régészeti feltáráson kívül neki-
kezdtek a várfal fugázásának, javításának és meg-
erősítésének. Jelenleg a várkapunál és a vár alsó ré-
szén folynak munkálatok.
Az „Újítsuk fel a házunkat” programban az 
önkormányzat már második alkalommal vesz 
részt. Ennek keretén belül a várban négy hónapon 
át tíz, hosszabb ideje munkanélküli, illetve egyéb 
módon hátrányos helyzetű személyt alkalmaztak. 
Öten közülük hosszabb ideje munkanélküliek, ket-
ten a tavalyi évben már bevált munkások és hár-
man új jelentkezők. A tavalyi évből csak két sze-
mélyt lehetett alkalmazni, mivel a projekt lénye-
ge, hogy a résztvevők megszokják a munkahelyi 
morált és később el tudjanak helyezkedni a valódi 
munkaerőpiacon. Az alkalmazottakat gyakorlott 
koordinátor felügyelte. Mágyelová Andrea, a vá-
rosi hivatal vezetője elmondta, hogy a munkanél-
küliek a vár területén végzett munkálatok során ha-
vonta nagyjából 480 euróval kaptak így többet. 
„Ez több mint a minimálbér, mivel jóval nehezeb-
bek a munkakörülmények is. A munkaügyi hivatal 
ezen kívül biztosítja nekik az étkezési jegyeket, a 
munkaeszközöket, a belépéskori orvosi vizsgála-
tot és a balesetbiztosítást is,” sorolta fel. 
A Szlovák Kulturális Minisztérium „Újítsuk fel a 
házunkat 1.1” programjából a város 28 ezer eurót, 
az „Újítsuk fel a házunkat 1.4” programból pedig 
további 26 ezer eurót kapott. A Vármúzeum igaz-
gatónőjének, Titton Viktóriának elmondása alap-
ján az 1.4-es támogatásból idén sikerült megnyitni 
négy szelvényt, amelyekben ritka leleteket sike-
rült feltárni, illetve az alsó és középső vár területé-
nek rétegződését is sikerült megállapítani. Meg-
történt a Bebek- és a Perényi-bástyák közötti vár-
fal régi fugázásának eltávolítása három méter ma-
gasságig. Egyelőre nem tervezik az újbóli fugá-
zást, hogy szellőzhessen. Kitöltötték a falban lévő 
üregeket, kijavították és felfalazták a várfal külső 
oldalát a III-as és IV-es kazamatáknál illetve a kö-
zöttük lévő szakaszon. 
Jelenleg az 1.1-es alprogram keretén belül a cég 
már a munkanélküliek nélkül javítja az alsó vár ka-
puját (az ágyúnál) illetve a felső vár díszkapuját. 
„A várban már második éve folynak a régészeti ku-
tatások és a felújítási munkálatok a Szlovák Kultu-
rális Minisztérium – „Újítsuk fel a házunkat” tá-
mogatásából. Mivel a projektbe munkanélküliek 
is bekapcsolódnak, ez esélyt jelent nekik, hogy va-
lami újat tanuljanak. Ez pozitív dolog számunkra 
is, mivel tapasztalt munkásokra teszünk szert – a-
mennyiben a felújítások tovább folytatódnak, már 
elérhetőek lesznek a munkások, akiknek van el-
képzelésük arról, hogyan történik a kőmegmunká-
lás, hogyan keverődik a kötőanyag eredeti anya-
gokból, illetve hogyan kell elhelyezni a különböző 
formájú köveket úgy, hogy a fal tartós legyen. Az 
idei csapat nagyon jó volt, a munkások készsége-
sek és tanulékonyak. Régészeti szempontból min-
dent sikerült elvégeznünk, amit beterveztünk. Nem 
csak értékes ismereteket szereztünk a vár szerke-
zetéről, hanem érdekes archeológiai leleteket is. A 
felújítási munkálatok terén is haladást értünk el, a 
négyhónapos munkának látható eredményei van-
nak. Mindenképp folytatni kell ezt a jövőben is,” 
nyilatkozott az igazgatónő.
A vár felújításával kapcsolatban a városnak világos 
elképzelései vannak a jövőt illetően. A középső vár 
részén szeretnék a terep jelenlegi szintjét csökken-
teni, ahol vastag rétegben törmelék található. Sze-
retnének elkészíteni egy olyan projektet is, amely a 
vízelvezetés problémáját orvosolná, mivel a vár e-
gyes részein a falak hosszú távon nedvesednek. Ké-
szülnek a tervek a vár területének teljes felújításá-
hoz is, amely támogatásra az „Újítsuk fel a házun-
kat 1.6” program keretében pályáz majd a város.

Kovácsová Klaudia, a város szóvivője*VNTK – vissza nem térítendő támogatás                            Kidolgozta: Ing.arch. Anderko Erika

A projekt / program megnevezése: „Fülek város 
komposztáló üzeme – hulladékgazdálkodás 
fejlesztése II. szakasz” / Környezeti Minőség OP
A projekt tárgya: Városi komposztáló üzem létre-
hozása a gyűjtőudvar területén, gépek és szállító 
eszközök vásárlása a biológiailag lebomló 
kommunális hulladék feldolgozására
Támogatás/VNTK*: 296.756,53 €
A projekt összköltsége: 325.903,30 €
A finanszírozás forrása: Kohéziós Alap (EU), 
állami költségvetés, városi költségvetés

A projekt / program megnevezése: „A kulturális 
örökség bemutatása a történelmi Nógrád megye 
határon és időn átnyúló területén” / INTER-
REG_VA
A projekt tárgya: 4 partner közös projektje (Fülek, 
Sátorosbánya, Salgótarján és Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság). Ennek köszönhetően megtör-
ténik Füleken a vár alsó részének megújítása – 3 
út  felújítása, parkoló autóbuszok és autók számá-
ra, WC, bástya rekonstrukciója, várba vezető új 
kapu stb.
Támogatás/VNTK*: 2.125.271,31 € (Ebből Fü-
leknek  927 998,56 €)
A projekt összköltsége: 2.267.631,61 € (Fülek: 
972 095,56 €)
A finanszírozás forrása: Európai Regionális Fej-
lesztési Alap, állami költségvetés, városi költség-
vetés, hitel

A projekt / program megnevezése: „A Füleki vár – 
nemzeti kulturális műemlék romjának felújítá-
sa és karbantartása – II. szakasz” / Újítsuk fel a 
házunkat 1.4
A projekt tárgya: A vár középső részén található 
falazat karbantartása, a déli várfal fugájának eltá-
volítása, a középső és az alsó vár vízelvezetési 
módjának meghatározása
Támogatás/VNTK*: 26.000 €
A projekt összköltsége: 32.870 €
A finanszírozás forrása: Állami költségvetés (az 
SZK Kult. Minisztéruma), városi költségvetés

A projekt / program megnevezése: „A Füleki vár 
– NKM 440/1-22 felújítása“ / Újítsuk fel a 
házunkat 1.1
A projekt tárgya: Biztosítási munkálatok: statikus 
biztosítás, a második kapu (a Bebek-torony alatt, 
az ágyútorony mellett) és a középső várból a felső 
várba vezető kapu műemlék-helyreállítása
Támogatás/VNTK*: 28.000 €
A projekt összköltsége: 48.539 €
A finanszírozás forrása: Állami költségvetés (az 
SZK Kult. Minisztéruma), városi költségvetés

A projekt / program megnevezése: A Füleki VMK 
épületének energiaköltség-csökkentése – a tető 
komplex hőszigetelésével / Környezetvédelmi Alap
A projekt tárgya: A meglévő középületek energia-
hatékonyságának növelése és hőszigetelés – a 
VMK rekonstrukciója és a tető hőszigetelése
Támogatás/VNTK*: 95.000 €
A projekt összköltsége: 186.864,73 €
A finanszírozás forrása: Környezetvédelmi Alap 
(állami költségvetés), városi költségvetés, hitel

A projekt / program megnevezése: A Füleki Vá-
rosi Hivatal szociális helyiségeinek rekon-
strukciója és akadálymentesítése – balesetve-
szélyes állapot megszüntetése, II. szakasz / 
Szlovák Pénzügyminisztérium (Hozam)
A projekt tárgya: A városi hivatal épületében ta-
lálható (emeleti) szociális helyiségek balesetve-
szélyes állapotának megoldása
Támogatás/VNTK*: 9.924 €
A projekt összköltsége: 11.027 €
A finanszírozás forrása: Állami költségvetés 
(Szlovák Pénzügymin.), városi költségvetés

A projekt / program megnevezése: A tornaterem 
(1780 sz., Fülek) tetőszerkezetének rekon-
strukciója és a külső nyílászárók cseréje / Szlo-
vák Labdarúgó-szövetség
A projekt tárgya: A futballstadion területén 
található tornaterem komplex rekonstrukciója a 
tetőszerkezet javításával és a külső ablakok és 
ajtók cseréjével
Támogatás/VNTK*: 25.000 €
A projekt összköltsége: 39.985,27 €
A finanszírozás forrása: Szlovák Labdarúgó-
szövetség (állami költségvetés), városi költség-
vetés, hitel 

A projekt / program megnevezése: „A Füleki Štúr 
Utcai Óvoda kapacitásának növelése hozzáé-
pítéssel, átépítéssel és rekonstrukcióval” / 
IROP
A projekt tárgya: Az óvoda kibővítése, átépítése 
és felújítása – új osztály létrehozása, a meglévő 
szociális helyiségek rekonstrukciója, a tető és a 
homlokzat felújítása és hőszigetelése, ablakok és 
ajtók cseréje
Támogatás/VNTK*: 428.643,22 €
A projekt összköltsége: 451.203,39 €
A finanszírozás forrása: Európai Regionális Fej-
lesztési Alap, állami költségvetés, városi költség-
vetés, hitel

A projekt / program megnevezése: A VMK re-
konstrukciója és modernizálása – ablakok cse-
réje / A kevésbé fejlettebb régiók támogatásáról 
szóló 336/2015 sz. törvény
A projekt tárgya: A fő épület összes ablakának és 
ajtajának cseréje, előretolt homlokzat és bejáró-
nyílás-fedél
Támogatás/VNTK*: 150.000 €
A projekt összköltsége: 950.000 €
A finanszírozás forrása: Regionális támogatás 
(állami költségvetés), városi költségvetés, hitel

A projekt / program megnevezése: Helyiségek 
kialakítása napközi otthon céljára Füleken / A 
legkevésbé fejlett járások támogatásáról szóló 
336/2015 sz. törvény
A projekt tárgya: Az egykori Művészeti Alapis-
kola egy részének rekonstrukciója napközi otthon 
létesítésének céljából a Vajanský utcáról történő 
bejárással
Támogatás/VNTK*: 10.000 €
A projekt összköltsége: 210.000 €
A finanszírozás forrása: Regionális támogatás 
(állami költségvetés), városi költségvetés, hitel

A projekt / program megnevezése: Városi piactér 
létrehozása / A legkevésbé fejlett járások támoga-
tásáról szóló 336/2015 sz. törvény
A projekt tárgya: Az egykori Művészeti Alapis-
kola épületeinek és területének rekonstrukciója 
városi piactér létrehozásának céljából a Piac utcá-
ról történő bejárással
Támogatás/VNTK*: 100.000 €
A projekt összköltsége: 588.000 €
(közbeszerzés után)
A finanszírozás forrása: Regionális támogatás  
(állami költségvetés), városi költségvetés, hitel

A projekt / program megnevezése: Inkluzív okta-
tásra szolgáló helyiségek kialakítása a Mocsá-
ry Lajos Alapiskolában / A legkevésbé fejlett já-
rások támogatásáról szóló 336/2015 sz. törvény
A projekt tárgya: A megfelelő helyiségek rekon-
strukciója és felszerelése a létező osztálytermek-
ben való műhely illetve „házimunka” szakkör 
létesítésének céljából
Támogatás/VNTK*: 30.000 €
A projekt összköltsége: 40.000 €
A finanszírozás forrása: Regionális támogatás 
(állami költségvetés), városi költségvetés, hitel

„Célunk, hogy Füleket boldogabb várossá tegyük“„Célunk, hogy Füleket boldogabb várossá tegyük“

Az elmúlt évekhez hasonlóan, most is visszaté-
rünk az augusztusban megrendezésre kerülő 
XXVII. Palóc Napok és Városnapok c. rendez-
vényhez, hogy bemutassuk a város idei dí-
jazottjait. A Városi Képviselő-testület ünnepi ülé-
sén augusztus 12-én két Városi Díjat és két Pol-
gármester Díjat osztottak ki. A képviselő-
testület által megszavazott Városi Díjat a kö-
vetkezők kapták: a Varga házaspár vezetése a-
latt működő Kis Rakonca és a Rakonca Néptánc-
együttesek (interjú lapunk következő számá-
ban), valamint a város polgárai közül Flachbart 
Ladislav az FTC tekecsapatának sikeres irányí-
tásáért, amely az utóbbi években kiváló eredmé-
nyeket ért el az egyes kategóriák hazai és nem-
zetközi versenyein. Sokan ismerik őt, sőt, a teke 
kedvelőinek egyáltalán nem kell őt bemutat-
nunk. Jómagam gyermekkoromtól ismerem, s re-
mélem az olvasóknak örömet okozunk, ha együtt 
kicsit visszatérünk a régebbi és a közeli múltba.
Kezdjük tehát onnan, mi számodra a legfon-
tosabb, milyen az értékrended?
Fülek szeretete, hiszen született füleki vagyok, 
valamint általánosságban a sport szeretete, de 
leginkább a tekéé. A focit és a jégkorongot is sze-
retem, mely sportokat hosszú éveken át aktívan 
űztem. Az első helyen azonban a család van, an-
nak kell lennie, mellyel próbálok minél több időt 
tölteni, de bevallom, nem mindig sikerül. Mivel 
a családtagjaim – a feleségem és az idősebb fiam 
– is aktívan részt vesznek a tekeszakosztály mű-
ködtetésében, valamint űzik is ezt a sportot, meg-
értik lelkesedésemet, s megtanultuk összee-
gyeztetni a családi életet és a tekét.
Mikor döntöttél úgy, hogy a tekére összponto-
sítasz? Vannak valamilyen kitűzött céljaid?
Elsősorban abból indulok ki, hogy az évek szá-
mának növekedésével gyakrabban fordulnak 
elő sérülések, s mivel a teke nem egy kontakt 
sport, jó választásnak tűnt, ha a növekvő korral a 
sportot is folytatni szeretném. Szintén nagymér-
tékben befolyásolt, hogy pl. a labdarúgásban a já-
tékosokat nem egyszer elkedvetlenítik a játék-
vezetők ellentmondásos döntései. Ez a két nega-
tív tényező a tekében nincs jelen. Apukám is pél-
dát mutatott, mivel ő is tekézett. Ami a célokat 
illeti, elégedett leszek, ha minden meccsen o-
lyan teljesítményt nyújtok, amely segíti a csapa-
tunk győzelmét. 
Köztudott, hogy a füleki tekeszakosztály az el-
múlt években nagy változásokon és felújítá-
sokon ment keresztül. Tudjuk, hogy csalá-
doddal, s természetesen kollégáiddal a csa-
patból jelentős részt vállaltatok a munkák-
ból. Jó érzéssel tölt el az elért eredmény?

Mivel a tekéző műszaki berendezése kezdte 
felmondani a szolgálatot, tekecsapatunk bizott-
sága már hosszabb ideje készült a felújításra. An-
nak ellenére, hogy 2009-ben elfogadtam a teke-
csapat elnöki posztját, mindig közösen csele-

kedtünk és döntöttünk a társasággal. A felújítási 
munkálatokból majdnem minden aktív játékos 
és családja kivette a részét, sok szabadidőt és két-
kezi munkát áldozva a jó ügy érdekében. Most 
már csak nevetünk ezen, de ez nem volt egy 
könnyű időszak számunkra. Ki kellett cserél-
nünk az automatizált tekebábu-felállító rend-
szert, s mikor 2012-ben följutottunk az Extrali-
gába, kénytelenek voltunk lecserélni a pályákat 
is, mivel a Szlovák Tekeszövetség ilyen szintű 
versenyt csak műanyag pályákon engedélyez. E-
zen bonyolult felújítások egyike sem sikerült vol-
na a füleki FTC, a városvezetés, valamint a tá-
mogatók segítsége nélkül. Úgy, mint eddig is, 
igyekszünk a lehető legjobb teljesítményt nyúj-
tani, s igaz, amatőr sportolók vagyunk, próbá-
lunk a lehető legprofibban hozzáállni a tekéhez. 
Sikerült szinte családi hangulatot teremtenünk, 
ahol különféle cégek és városi intézmények dol-
gozói is jól érzik magukat. Egyszerűen minden-
ki igyekszik úgy, ahogy tud. Ez a pár év ebben a 
pozícióban megtanított arra, hogy csupán igye-
kezettel lehet jobbá tenni a dolgokat.
Tagjaitok száma szépen gyarapodott. Az ifjú-
sági csoporttól egészen a szenior korcsoportig 
férfiak, nők, s lányok kategóriákban is ver-
senyzünk. Megyei versenyeken s az Extrali-
gában játszunk, működik a városi liga, s ne fe-
ledjük, hogy szlovák bajnokaink is vannak. A 
sikerekről havilapunkban folyamatosan be-

számoltunk. Most inkább arra lennénk kí-
váncsiak, milyen érzésekkel töltenek el ezek 
az események, főleg abból a szempontból, 
hogy nemcsak helyi szinten vagy tisztségvise-
lő, hanem a Szlovák Tekeszövetség bizottsá-
gának tagja is, sőt mi több, nemrég megvá-
lasztottak a szlovák válogatott igazgatójának.
A városi liga megalapításához a trsztenai vámo-
sok teketornája szolgált például, amely ott már 
évek óta működik. A városi liga tette ezt a spor-
tot népszerűvé, s sok embert, valamint csapatot 
csábított a tekecsarnokba. Jelen lenni valami új 
és jó születésénél a városban nagyon jó érzés. A 
helyi sikerek által megerősödve, egyre jobban 
kezdett érdekelni a tekézés össz-szlovákiai vi-
szonylatban is. Láttam, hogy nálunk is szükség-
szerű változtatni bizonyos dolgokon. Javaslata-
imnak mindig hangot adtam, s később megkér-
tek, hogy legyek a Végrehajtó Tanács tagja, 
mely posztot 6 évig töltöttem be. Ezzel egyidő-
ben választottak a Játékvezetői Bizottság elnö-
kévé. E posztokat nagy lelkesedéssel töltöttem 
be. Idén februárban a Szlovák Tekeszövetség el-
nöke megkért, hogy vegyem át a szlovák válo-
gatott igazgatói posztját. Miután ezt elfogadtam, 
számos teendőm kerekedett az idén májusban 
Németországban megrendezésre kerülő világ-
bajnokságra való felkészüléssel. Ennek keretén 
belül meghívtam Fülekre Szlovákia és Magyar-
ország válogatott csapatait, hogy egy nemzetkö-
zi megmérettetésen lakosaink, valamint a tekéző 
fiataljaink megláthassák e két ország legjobb-
jait. Megjegyezném, hogy a mérkőzés több 
résztvevője is érmet szerzett a VB-n.
Városunk sportolóit az előző év sikereiért 
minden év elején, külön szokták díjazni. A Vá-
rosi Díj azonban kicsit másról szól. E díjjal a 
szervezői és a társadalmi sikereidre szerettek 
volna rámutatni. Mit jelent számodra ez a díj, 
s milyen érzések töltöttek el, mikor átvetted?
Boldog ember vagyok, mert olyan dolgokkal 
foglalkozhatok, amelyek érdekelnek. Díjat kap-
ni olyan tevékenységért, amit az ember öröm-
mel végez, igazán jó érzés. Ez a díj nemcsak ne-
kem szól, hanem a családomnak és az engem kö-
rülvevő embereknek is, akikkel több korcsopor-
tot is meg tudtunk mozgatni. Az élet értelme má-
sok öröme kell, hogy legyen, s én boldog va-
gyok, ha ezt valaki egy jó csapattal, aktív moz-
gással éri el. Engedjék meg, hogy ismét köszö-
netet mondjak a város vezetésének, a képvise-
lőknek, s a bizottságomnak, hogy észrevették 
igyekezetünket Füleket egy boldogabb várossá 
tenni.

Cíferová Iveta (Ford.: dszl)

Beszélgetés Flachbart Ladislavval, az FTC tekecsapatának elnökével, a Város Díja idei kitüntetettjével

Polgármesteri elismerések
Az idei Városnapok és Palóc Napok alkalmával 
Agócs Attila polgármester négy személyt illetve 
csoportot részesített elismerésben. A Polgár-
mester Díjában részesültek közül Varga Attila 
mérnöknek és a Zsibongó Kisszínpad képvisele-
tében Szvorák Zsuzsannának tettünk fel egy-egy 
kérdést.
Varga Attila a Füleki Szakközépiskola igazga-
tójaként az intézmény sokéves sikeres vezeté-
sért részesült a Polgármester Díjában.
A polgármesteri elismerést azzal vívta ki, 
hogy személyes érdemei is vannak a helyi fia-
talság képzése és szakmai felkészítése terüle-
tén. Hogyan tudja a fiatal szakembereket se-

gíteni a munkapiacon való érvényesülésben?
Elsősorban a vállalkozókkal igyekszem együtt-
működni, melynek köszönhetően egyre több di-
áknak kínáljuk azt a lehetőséget, hogy szakmai 
gyakorlatukat a régió valamelyik vállalatánál 
végezzék, az Erasmus-programnak köszönhe-
tően pedig akár külföldön is. Ezt tartom a leg-
jobb és legeredményesebb útnak végzőseink 
munkapiacon való érvényesüléséhez.
A Zsibongó Kisszínpad nevében Szvorák Zsu-
zsanna vehette át a Polgármester Díját a város 
sikeres képviseletéért a Duna Menti Tavasz or-
szágos gyermek báb- és színjátszó fesztiválon.
A Zsibongó a megújulása óta ötször vett 

részt a Duna Menti Tavaszon – egyszer a-
rany-, kétszer pedig gyémánsávos minősítés-
sel tért haza. A Zsibongó története azonban 
régebben kezdődött...
1986 óta Kerekes Évával együtt vezettük a cso-
portot. Több mint 10 generáció nőtt fel, játszott 
és vált kultúrát szerető felnőtté. A Duna Menti 
Tavasz szinte minden díját magáénak tudható 
zsibongó csapat már külföldön is elismert. Kü-
lön értéket jelent, hogy tagjainak többsége az 
Apropó Kisszínpadban is folytatja a kreatív 
munkát, tehetsége kibontakozását.

A további díjazottak bemutatását következő szá-
munkban folytatjuk.

Illés Kósik Andrea

Polgármesteri elismerések
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Jelentős kulturális rendezvények 2017 októberében Füleken

Szigethalom önkormányzata meghívására 
szeptember 8 – 10-én egy 15 főt számláló lelkes 
csapattal vettek részt a Füleki Farkasok és Far-
kaskölykök a szigetvári EMESE Várispánság-
ban megrendezett ,,Korismereti találkozón”. 
Csapatunknak lehetősége nyílt megismerkedni 
az itt működő hagyományőrzőkkel, megkóstol-
ni a kor ételeit, kipróbálni fegyvereit, szokásait. 

Gazdag eszmecserét folytattunk a kézműve-
sekkel, és megtekintettük a korismereti kiállí-
tást, ezzel is bővítve tudásunkat. A rendezvé-
nyen a hitelességre törekvő házigazdáink mun-
káját dicsérte a tábori élet megjelenítése, a ko-
rabeli csatajelenetek és a várostrom, valamint a 
különbözö versenyekkel és ügyességi próbák-
kal tarkított műsor lebonyolítása. A számos or-
szágból összesereglett több száz résztvevő iga-
zán kitett magáért, és így felejthetetlen élményt 
szerzett a találkozót megtekintő jelentős ven-

dégseregnek, köztük nekünk, Füleki Farkasok-
nak, Farkaskölyköknek is. Külön köszönet jár a 
találkozó rendezőinek és kísérőinknek: Magyar 
Attillának, Domonkos Istvánnak, alpolgármes-
ter asszonynak és kedves férjének, valamint Fü-
lek Város Önkormányzatának és a VMK veze-
tőségének, hogy lehetővé tették számunkra a 
részvételt. Reményeink szerint tartalmas, a jö-
vőben folytatódó együttműködés ösvényére lép-
tek a Füleki Farkasok. Köszönjük!

A Füleki Farkasok Szigethalmon

Eibner Róbert, Füleki Farkasok

A temetőben keletkező
hulladék szelektálása

A közelgő mindenszentek ünnepére való te-
kintettel a szelektált hulladékgyűjtés szabályai 
ideiglenesen megváltoznak. Kérjük Önöket, 
hogy a temetőben keletkező hulladékot az 
alábbiak szerint legyenek szívesek szelektálni:
A parkolóban kihelyezett konténerbe:
ź  zöldhulladék – élő és elszáradt virágok, 

csokrok és koszorúk, levelek, gallyak, stb. 
Kérjük, hogy a fém kötöződrótokat, mé-
csestartókat, mécseseket, művirágokat, 
csokrokat és koszorúkat, szalagokat, hun-
garocellt (PS-polisztirol), celofán csoma-
golóanyagokat stb.  NE dobják a zöld hulla-
dékba! Ez a hulladék komposztálásra kerül.

A sírhelyek között kihelyezett rácsos gyűjtőhe-
lyeken:
ź  egyéb szemét – művirágok, csokrok és ko-

szorúk, szalagok, hungarocell (PS-poliszti-
rol), celofán csomagolóanyagok, fém kötö-
ződrótok koszorúkból és csokrokból, mé-
csestartók, mécsesek, stb.

Köszönjük, hogy ezzel is hozzájárulnak kör-
nyezetünk védelméhez és a temető rendjéhez!

Ing. Kuzma Gréta,
környezetvédelmi szakreferens

Fülek Város befektet a sportba –
változások elé néz a sportpálya

Fülek Város befektet a sportba –
változások elé néz a sportpálya

A füleki futballstadion új arculatot kap a jövő év 
folyamán. A legnagyobb átalakítás a tornatermet 
fogja érinteni, amelyben a helyi labdarúgók 
edzései, valamint a gimnázium testnevelésórái 
zajlanak. Az önkormányzat a Szlovák Labdarú-
gó-szövetség pályázatából nyert támogatást a 
felújításra, melyet a Szlovák Köztársaság Okta-
tásügyi, Tudományos és Sportügyi Minisztériu-
ma finaszíroz. A város azonban saját forrásból is 
hozzájárul a beruházáshoz, ily módon a felújí-
tásba fektetett pénzösszeg együttvéve eléri a 75 
ezer eurót.  

A helyi önkormányzat sikeres pályázója volt a 
Szlovák Labdarúgó-szövetség kiírásának, a-
mely a sportpálya infrastruktúrájának bővítését, 
felújítását és befejezését támogatja. A pályázat 
keretén belül a város 25 ezer euró összegű támo-
gatást nyert, melyhez 5000 eurónyi önrésszel já-
rul hozzá. A pénz a sportpálya területén lévő tor-
naterem szükségszerű, részleges felújítását fe-
dezi, amely a tetőszerkezet javítását, valamint új 
nyílászárók és új villámhárító telepítését foglal-

ja magában.
Ezen felül a város úgy döntött, a társfinanszíro-
zás mellett saját költségvetésből is támogatja a 
stadion renoválását. Az 1,4 millió eurós hitelből, 
amelyet a város a VÚB Banktól vesz fel, 50 ezer 
eurót különített el erre a célra (a társfinanszíro-
zással együttvéve). Ez az összeg a tornaterem to-
vábbi tatarozására szolgál, valamint a sport-
komplexum fennmaradó épületeinek legha-
laszthatatlanabb állagmegóvó munkálataira.
A konkrét munkálatokról a város az FTC vezeté-
sével fog tárgyalni. A jelenlegi értesülések sze-
rint szükség lenne a tornaterem padlóburkolatá-
nak kicserélésére is. A keret fennmaradó részét a 
stadionon végbemenő egyéb építkezési munká-
latokra fogjuk fordítani, megegyezés szerint. A 
sport támogatása fontos a város számára, ezért a 
lehető legkedvezőbb feltételeket szeretné meg-
teremteni a sportolók, de ugyanakkor a sportpá-
lyát igénybe vevő diákok számára is. Bár nem 
egy hatalmas összegről van szó, ez a beruházás 
is jelentős pozitív eredményeket hoz majd.
Az elmúlt tíz év során nem zajlott jelentősebb fel-
újítás a sportpályán. A legszükségesebb munká-
kat a Közhasznú Szolgáltatások városi szervezet 
kőműves munkacsoportja végzi a téli hónapok-
ban. Legutóbb a mellékhelyiségeket és az öltö-
zőket állították helyre. A tekézők hasonlókép-
pen saját költségből újították fel a tekepálya egy 
részét. Az épületek azonban lassan elavulnak, és 
további befektetéseket igényelnek majd a jövő-
ben.
A sportpálya 75 ezer euró értékű, részleges fel-
újításának kivitelezésére előreláthatóan a jövő 
év folyamán kerül sor.

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

A füleki ferences templom az utóbbi hetekben 
több változáson ment keresztül. Közel három-
negyed év után helyére került a toronyóra 4 új 
számlapja. A templom hajójában található 
freskók is felújításra kerülnek. A ferenceseket e 
célból az önkormányzat is támogatta. 
Folytatódik a freskók felújítása
Az elmúlt hetekben harmadik szakaszába lé-
pett a füleki ferences templom freskóinak res-
taurálása. A restaurátorok szünetekkel már há-
rom éve dolgoznak a felújításon. A megújult 
presbitérium és kórus után megkezdték a temp-
lom középső részének felújítását. A freskókat 
vastag korom- és porréteg fedte. A tisztításon kí-
vül be kellett foldozni a repedéseket és felújíta-
ni a boltozat beázása miatt tönkrement festmé-
nyeket. 
Az 1917-ből származó freskók megmentését 
az önkormányzat is támogatta. A templom fel-
újítására a támogatói alapból 10 ezer eurót ado-
mányoztak. A hozzájárulás vagy az INTER-
REG pályázat társfinanszírozására, vagy a 
freskók felújítására lett szánva. Ezt a döntést a 
városi képviselő-testület is jóváhagyta. 
A füleki ferencesek, együttműködésben a po-
zsonyi, szentkúti és szécsényi plébániával, né-
hány hónappal ezelőtt nyújtották be az INTER-
REG határon átnyúló pályázatot, melynek tár-
gya a templom széleskörű felújítása volt. Vá-
lasz hosszú ideig nem érkezett, ezért a ference-
sek úgy döntöttek, hogy megkezdik a templom 
legalább részleges felújítását, melyet az önkor-
mányzat valamint a hívők támogatásából fi-
nanszíroztak. 
Helyükre kerülnek a toronyóra számlapjai
A templom tulajdonosai, tehát a ferencesek, fel-
újításuk céljából tavaly ősszel szerelték le a to-

ronyóra számlapjait. Az óra kb. 1760-ból szár-
mazik. Ebben az évben az óra szerkezetén tel-
jes felújítást végeztek, új számlapok és óramu-
tatók készültek. 
A város ebben az ügyben közvetítőként szere-
pelt. A ferencesek, a műemlékvédők és a lako-
sok között közvetítettek, akiket érzékenyen 
érintett az óra leszerelése. Végül sikerült tető 
alá hozni egy találkozót a helyi Thorma céggel, 
amely vállalta, hogy saját költségre legyártja az 
új zománcozott számlapokat. Az eredeti terv 
szerint a régi számlapok csupán új festést kap-
tak volna. A zománcgyárnak viszont több mint 
száz éves hagyománya van városunkban, ez az 
anyag hozzá tartozik a városhoz, s az előző 
számlapok szintén zománcból készültek.

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

A város lakóinak kérésére néhány adattal szolgá-
lunk a templom toronyórájának múltbéli helyre-
állításaival kapcsolatban, mivel a 250 év alatt 
több javításon is átesett. A háború utáni időszak-
ban zajlott javításokról ma is élő tanúktól gyűjtöt-
tünk információkat. A kolostor akkori elöljárója, 
Albert atya volt, gondoskodott arról, hogy a helyi 
plébánosokon kívül senki ne juthasson fel a to-
ronyba, tehát az órához sem. Kivételt képeztek a-
zonban a karbantartásért és kisebb javításokért fe-
lelős személyek: id. Krivánsky László, Šimon Ju-
raj, Hanisko Alexander és Nagy Barnabás. Ez 
még a múlt század 60-as – 70-es éveiben történt. 
1991-ben szólította meg a város nevében az al-
polgármester, Takács János a helyi zománcgyár 
művezető szakembereit, hogy készítsenek egy 
szerkezetet, amely megkönnyíti a toronyóra fel-
húzását, illetve az óra négy számlapján mutatott 
idő összehangolását. Négy elektrotechnikus vál-
lalkozott a feladatra, ifj. Krivánsky László, Eib-
ner Gusztáv, Schneider Rudolf és Mojzeš Franti-
šek. A város a régi szerkezetet a múzeumnak 
szánta, de a helyreállítók inkább megőrizték azt 
és összekötötték egy új, alacsony feszültséggel 
működő elektromechanikus rendszerrel, melyet a 
kolostor földszintjéről tudtak működtetni. Áram-
kimaradás esetére egy akkumulátort is elhelyez-
tek. Ezzel megkönnyítették Albert atya és a ko-
lostor lakóinak életét, akiknek így nem kellett na-
ponta felhúzniuk a torony tetejében található ne-
héz szerkezetet. A problémával állítólag több spe-
cialista is foglalkozott, viszont a megoldást illető-
en egyikük sem járt sikerrel. A négy szakember-
nek sikerült a szerkezetet olyan rövid idő alatt tö-
kéletesíteni, hogy a város lakói szinte észre sem 
vették. Az óra leállítása mindössze két napig tar-
tott, ezután került sor a részletek pontosítására. 
Az említett mesterek foglalkoztak később a ha-
rangok villanymeghajtásra kapcsolásával és a ko-
lostor villamos hálózatával is. Nem utolsó sorban 
fontos megemlíteni, hogy a 90-es évek végén Es-
tergomi István mérnök és a Konas vállalat köz-
benjárásával a toronyóra új mutatókat is kapott. 
Az ő munkájukat szerette volna tavaly folytatni 
Rajmund atya és a ferences rendi testvérek, ami-
kor nem várt akadályokba ütköztek. Ezek magya-
rázatát már fölösleges lenne részletezni, hiszen a 
templom órája mindannyiunk örömére megújult 
és újra működik.          Cíferová Iveta (Ford.: kd)

A templom felújításához a város is hozzájárult 10 ezer euróval

A templomóra új számlapja egyelőre még 
mutató nélkül (Foto: Klaudia Kovácsová)

Fotó: Kovácsová KlaudiaFotó: Kovácsová Klaudia

nov. „Emlékeim Zambiáról” – kiállítás 
15-ig Helyszín: Bebek-torony; Szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Dr. Jeřábek Milan

okt. „Áttört bútor a Palócföld szlovákiai részén“ – néprajzi kiállítás 
13-ig Helyszín: Városi Múzeum; Szervező: Füleki Vármúzeum

okt. 04. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
10:00 Divadelné centrum (Turócszentmárton): The heroes (A hősök) – 
 Angol nyelvű előadás az alapiskolák 6 - 9. évfolyama és a 
 gimnázium diákjai számára.
 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 04. Dr. Agócs Attila tematikus előadása az 
17:00 „Áttört bútor a Palócföld szlovákiai részén“ c. kiállításhoz
 Helyszín: Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

okt. 06. Megemlékezés az aradi vértanúkról
15:30 Helyszín: Hősök tere; Szervezők: Koháry PT, Csemadok ASZ; 
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 07. IX. Borvirág Fesztivál
15:00 Helyszín: Szabadság tér, Štúr u., Piac u., Várfelső u.
 Szervező: Csemadok ASZ; Társszervező: Füleki VMK

okt. 10. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
9:00 Csavar Színház: Itt és most ugrik a majom a vízbe – 
 Előadás az alapiskolák 1 - 4. évfolyama számára.
11:00 Csavar Színház: A helység kalapácsa – Előadás az alapiskolák 
 5–9. évf.a és a 8-osztályos gimnázium 1–4. évf. számára.
 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 14. A Világturizmus Napja alkalmából megrendezésre kerülő 
8:30 –  vezetett gyalog- és kerékpártúra
15:00 Helyszín: Somoskő NTR és a Novohrad-Nógrád Geopark területe
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark, NTIK

okt. 14. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
18:00 Kármán József Színház: Bingó – zenés komédia
 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 17. Jubilánsok találkozója
15:00 Helyszín: VMK; Szervezők: Fülek Város, a Nyugdíjas Egyesület HSZ; 
 Társszervező: Városi Művelődési Központ

okt. 20. Író-olvasó találkozó Futová Gabrielával
11:30 Az általános iskolás diákok számára megszervezésre kerülő 
 rendezvényt a Művészeti Alap támogatja.
 Helyszín: Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

okt. 20. Generációk találkozója
15:00 Helyszín: VMK; Szervező: a Nyugdíjas Egyesület HSZ

okt. 20. Seres László festőművész kiállításának megnyitója
16:30 A kiállítás 2017. 12. 12-ig tekinthető meg.
 Helyszín: Városi Múzeum; Szervező: Füleki Vármúzeum

okt. 21. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
18:00 Andrej Bagar Színház (Nyitra): Dámska šatňa (Női öltöző) – 
 zenés komédia szlovák nyelven
 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 22. Opona PT: Môj anjel strážny (Őrzőangyalom) – 
14:00 vígjáték szlovák nyelven
 Helyszín: VMK; Szervező: A Matica slovenská Háza és HSZ

okt. 25. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
10:00 Divadlo Portál: A büszke hercegnő – Szlovák nyelvű előadás az 
 alapiskolák 1–4. évfolyama számára.
 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 26. Dr. Puntigán József „Séta Fülek városában“ c. előadása
10:00 Az általános iskolás diákok számára megszervezésre kerülő 
11:00 rendezvényt a Művészeti Alap támogatja.
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

A szeptemberi hónap Európában már hagyományosan az Európai Kulturális Örökség Napjai jegyé-
ben zajlik. Az EU tagországaiban működő múzeumok és műemlékkezelő intézmények kapcsolód-
nak be a kezdeményezésbe, amiből Fülek sem kivétel. A program keretén belül a Vármúzeum három 
szeptemberi napon várta érdekes rendezvényekkel látogatóit. 
A múzeum igazgatónője, Titton Viktória elmondta, hogy a nemzetközi kezdeményezés célja az e-
gyes országok kulturális örökségének népszerűsítése bel- és külföldön egyaránt. Az első rendezvény 
a Vármúzeumban szeptember 14-én, csütörtökön zajlott, amely az „Emlékeim Zambiáról“ c. afrikai 
vonatkozású, időszaki kiállításhoz kapcsolódó tájékoztató jellegű előadás volt. A gyűjteményt maga 
a szerző, Jeřábek Milan állatorvos mutatta be a jelenlévőknek, aki 10 évet töltött Zambiában. A 
tárgybemutató mellett fényképeket és videófelvételeket is vetített a helyi általános iskolások számá-
ra, amelyeket ebben az egzotikus országban készített. A múzeumban kiállított tárgyak zömét ő és 
felesége ajándékul kapták. Először Komáromban, és azóta 15 múzeumban kerültek bemutatásra.
A rendezvény szeptember 15-én, pénteken folytatódott, amikor a 16. század végi magyar hadsereg 
korabeli egyenruhájába öltözött idegenvezető – huszár, ingyenes tárlatvezetéssel várta a vársétára 
érkezőket, bemutatva a várat és az állandó kiállítást. A nemzetközi kezdeményezés utolsó eseménye 
Jana Pronská írónővel, történelmi regények szerzőjével való, író-olvasó találkozó volt, amelyre 
szeptember 22-én, pénteken került sor a Városi Könyvtárban.  

Kovácsová Klaudia (Ford.: dp)

Az Európai Kulturális Örökség Napjai a múzeumbanII. Füleki Veterántalálkozó
Az első szeptemberi vasárnapon a Szabadság tér meg-
telt régi idők verdáival, melyeket a közutakon már nem-
igen lehet látni. A szomorkás időjárás nem riasztotta el a 
rendezvény látogatóit: több mint 750-en jöttek el a ta-
lálkozóra, hogy a veteránokban gyönyörködjenek. 
Összesen 66 jármű, ebből 48 autó és 18 motorkerékpár 
gyűlt össze a téren, akik nemcsak a környékről, hanem 
Nagyszombatból, Nyitráról, Poprádról, sőt Budapest-
ről érkeztek.
A II. Veterántalálkozót is színes program gazdagította. 
A színpadon bemutatkozott a Papréti Alapiskola „Hot 
Steps Mini” mazsorett csoportja, őket a budapesti Keep 
Swinging Egyesület táncosainak produkciói követték. 
A legkisebbeket kreatív játékokkal várták, de a vállal-
kozó kedvű felnőttek sem maradtak ki a versenyzésből. 
A programot a füleki Póker zenekar koncertje zárta, 
mely után a veteránok körsétára indultak.
Nemcsak a gépjárművek tulajdonosai, hanem maguk a 
veteránok is megmérettettek. A gépkocsik kategóriájá-
ban a legidősebb veterán autó címet egy Chevrolet Na-
tional Coupé (1927) nyerte el, melynek tulajdonosa Pa-
vel Mojžita.  A legidősebb motorkerékpár kategóriában 
egy Jawa Robot típusú motor (1937) lett a győztes, tu-
lajdonosa Ivan Václavík. A nézői szavazatok alapján a 
legszebb gépkocsi kategóriában 1. helyezést ért el Pa-
vel Mojžita Chevrolet National Coupé típusú gépkocsi-
ja (1927), a legszebb motorkerékpár kategória 1. helye-
zettje pedig Mészáros Teodor ČZ 175 Standard típusú 
motorja lett (1939). 
A rendezvény szervezői voltak: a Füleki Városi Műve-
lődési Központ, a Kurtányi csapat Oľga Kocúrová és 
Michal Muránsky vezetésével, Miroslav Nagy és a Lo-
sonci Veterán Klub, valamint Mede Richárd és Mészá-
ros Erik. Köszönet minden támogatónak, akinek a se-
gítsége nélkül nem jöhetett volna létre a II. Füleki 
Veterántalálkozó.

Palčo Kinga,VMK

Fülek Város a KP REALSTAV s.r.o. társasággal együttműködve a 
közeljövőben 21 (1, 2 és 3 szobás) lakást tervez bérbe adni Fülek Vá-
ros lakosainak. A lakások a városközpontban, a Püspöki úton (a volt 
„Szputnyik“ hotel a Lidllel szemben) találhatók.  Fülek Város támo-
gatási kérelmet tervez benyújtani 2018 elején ezekre a városi bérla-
kásokra az Állami Lakásfejlesztési Alap és a Szlovák Köztársaság 
Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma támoga-
tási programján belül.

A lakás-kiutalási kérelmeket a Füleki Városi Hivatal gazdasági és vagyongazdálkodási osztályán 
(Varga Zoltán mérnök, 047/43 81 001, zoltan.varga@filakovo.sk, földszint 12. sz. ajtó) 2018.01. 
15-ig személyesen lehet benyújtani, ahol közelebbi információk is szerezhetők. Az eddig 
benyújtott kérvényeket nem szükséges felújítani. A lakások 2017 végén kerülnek hivatalosan 
átadásra, a bérlők kiválasztása pedig 2018 elején történik előre megszabott feltételek között.

Új városi bérlakások Füleken Önkormányzat
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Jelentős kulturális rendezvények 2017 októberében Füleken

Szigethalom önkormányzata meghívására 
szeptember 8 – 10-én egy 15 főt számláló lelkes 
csapattal vettek részt a Füleki Farkasok és Far-
kaskölykök a szigetvári EMESE Várispánság-
ban megrendezett ,,Korismereti találkozón”. 
Csapatunknak lehetősége nyílt megismerkedni 
az itt működő hagyományőrzőkkel, megkóstol-
ni a kor ételeit, kipróbálni fegyvereit, szokásait. 

Gazdag eszmecserét folytattunk a kézműve-
sekkel, és megtekintettük a korismereti kiállí-
tást, ezzel is bővítve tudásunkat. A rendezvé-
nyen a hitelességre törekvő házigazdáink mun-
káját dicsérte a tábori élet megjelenítése, a ko-
rabeli csatajelenetek és a várostrom, valamint a 
különbözö versenyekkel és ügyességi próbák-
kal tarkított műsor lebonyolítása. A számos or-
szágból összesereglett több száz résztvevő iga-
zán kitett magáért, és így felejthetetlen élményt 
szerzett a találkozót megtekintő jelentős ven-

dégseregnek, köztük nekünk, Füleki Farkasok-
nak, Farkaskölyköknek is. Külön köszönet jár a 
találkozó rendezőinek és kísérőinknek: Magyar 
Attillának, Domonkos Istvánnak, alpolgármes-
ter asszonynak és kedves férjének, valamint Fü-
lek Város Önkormányzatának és a VMK veze-
tőségének, hogy lehetővé tették számunkra a 
részvételt. Reményeink szerint tartalmas, a jö-
vőben folytatódó együttműködés ösvényére lép-
tek a Füleki Farkasok. Köszönjük!

A Füleki Farkasok Szigethalmon

Eibner Róbert, Füleki Farkasok

A temetőben keletkező
hulladék szelektálása

A közelgő mindenszentek ünnepére való te-
kintettel a szelektált hulladékgyűjtés szabályai 
ideiglenesen megváltoznak. Kérjük Önöket, 
hogy a temetőben keletkező hulladékot az 
alábbiak szerint legyenek szívesek szelektálni:
A parkolóban kihelyezett konténerbe:
ź  zöldhulladék – élő és elszáradt virágok, 

csokrok és koszorúk, levelek, gallyak, stb. 
Kérjük, hogy a fém kötöződrótokat, mé-
csestartókat, mécseseket, művirágokat, 
csokrokat és koszorúkat, szalagokat, hun-
garocellt (PS-polisztirol), celofán csoma-
golóanyagokat stb.  NE dobják a zöld hulla-
dékba! Ez a hulladék komposztálásra kerül.

A sírhelyek között kihelyezett rácsos gyűjtőhe-
lyeken:
ź  egyéb szemét – művirágok, csokrok és ko-

szorúk, szalagok, hungarocell (PS-poliszti-
rol), celofán csomagolóanyagok, fém kötö-
ződrótok koszorúkból és csokrokból, mé-
csestartók, mécsesek, stb.

Köszönjük, hogy ezzel is hozzájárulnak kör-
nyezetünk védelméhez és a temető rendjéhez!

Ing. Kuzma Gréta,
környezetvédelmi szakreferens

Fülek Város befektet a sportba –
változások elé néz a sportpálya

Fülek Város befektet a sportba –
változások elé néz a sportpálya

A füleki futballstadion új arculatot kap a jövő év 
folyamán. A legnagyobb átalakítás a tornatermet 
fogja érinteni, amelyben a helyi labdarúgók 
edzései, valamint a gimnázium testnevelésórái 
zajlanak. Az önkormányzat a Szlovák Labdarú-
gó-szövetség pályázatából nyert támogatást a 
felújításra, melyet a Szlovák Köztársaság Okta-
tásügyi, Tudományos és Sportügyi Minisztériu-
ma finaszíroz. A város azonban saját forrásból is 
hozzájárul a beruházáshoz, ily módon a felújí-
tásba fektetett pénzösszeg együttvéve eléri a 75 
ezer eurót.  

A helyi önkormányzat sikeres pályázója volt a 
Szlovák Labdarúgó-szövetség kiírásának, a-
mely a sportpálya infrastruktúrájának bővítését, 
felújítását és befejezését támogatja. A pályázat 
keretén belül a város 25 ezer euró összegű támo-
gatást nyert, melyhez 5000 eurónyi önrésszel já-
rul hozzá. A pénz a sportpálya területén lévő tor-
naterem szükségszerű, részleges felújítását fe-
dezi, amely a tetőszerkezet javítását, valamint új 
nyílászárók és új villámhárító telepítését foglal-

ja magában.
Ezen felül a város úgy döntött, a társfinanszíro-
zás mellett saját költségvetésből is támogatja a 
stadion renoválását. Az 1,4 millió eurós hitelből, 
amelyet a város a VÚB Banktól vesz fel, 50 ezer 
eurót különített el erre a célra (a társfinanszíro-
zással együttvéve). Ez az összeg a tornaterem to-
vábbi tatarozására szolgál, valamint a sport-
komplexum fennmaradó épületeinek legha-
laszthatatlanabb állagmegóvó munkálataira.
A konkrét munkálatokról a város az FTC vezeté-
sével fog tárgyalni. A jelenlegi értesülések sze-
rint szükség lenne a tornaterem padlóburkolatá-
nak kicserélésére is. A keret fennmaradó részét a 
stadionon végbemenő egyéb építkezési munká-
latokra fogjuk fordítani, megegyezés szerint. A 
sport támogatása fontos a város számára, ezért a 
lehető legkedvezőbb feltételeket szeretné meg-
teremteni a sportolók, de ugyanakkor a sportpá-
lyát igénybe vevő diákok számára is. Bár nem 
egy hatalmas összegről van szó, ez a beruházás 
is jelentős pozitív eredményeket hoz majd.
Az elmúlt tíz év során nem zajlott jelentősebb fel-
újítás a sportpályán. A legszükségesebb munká-
kat a Közhasznú Szolgáltatások városi szervezet 
kőműves munkacsoportja végzi a téli hónapok-
ban. Legutóbb a mellékhelyiségeket és az öltö-
zőket állították helyre. A tekézők hasonlókép-
pen saját költségből újították fel a tekepálya egy 
részét. Az épületek azonban lassan elavulnak, és 
további befektetéseket igényelnek majd a jövő-
ben.
A sportpálya 75 ezer euró értékű, részleges fel-
újításának kivitelezésére előreláthatóan a jövő 
év folyamán kerül sor.

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

A füleki ferences templom az utóbbi hetekben 
több változáson ment keresztül. Közel három-
negyed év után helyére került a toronyóra 4 új 
számlapja. A templom hajójában található 
freskók is felújításra kerülnek. A ferenceseket e 
célból az önkormányzat is támogatta. 
Folytatódik a freskók felújítása
Az elmúlt hetekben harmadik szakaszába lé-
pett a füleki ferences templom freskóinak res-
taurálása. A restaurátorok szünetekkel már há-
rom éve dolgoznak a felújításon. A megújult 
presbitérium és kórus után megkezdték a temp-
lom középső részének felújítását. A freskókat 
vastag korom- és porréteg fedte. A tisztításon kí-
vül be kellett foldozni a repedéseket és felújíta-
ni a boltozat beázása miatt tönkrement festmé-
nyeket. 
Az 1917-ből származó freskók megmentését 
az önkormányzat is támogatta. A templom fel-
újítására a támogatói alapból 10 ezer eurót ado-
mányoztak. A hozzájárulás vagy az INTER-
REG pályázat társfinanszírozására, vagy a 
freskók felújítására lett szánva. Ezt a döntést a 
városi képviselő-testület is jóváhagyta. 
A füleki ferencesek, együttműködésben a po-
zsonyi, szentkúti és szécsényi plébániával, né-
hány hónappal ezelőtt nyújtották be az INTER-
REG határon átnyúló pályázatot, melynek tár-
gya a templom széleskörű felújítása volt. Vá-
lasz hosszú ideig nem érkezett, ezért a ference-
sek úgy döntöttek, hogy megkezdik a templom 
legalább részleges felújítását, melyet az önkor-
mányzat valamint a hívők támogatásából fi-
nanszíroztak. 
Helyükre kerülnek a toronyóra számlapjai
A templom tulajdonosai, tehát a ferencesek, fel-
újításuk céljából tavaly ősszel szerelték le a to-

ronyóra számlapjait. Az óra kb. 1760-ból szár-
mazik. Ebben az évben az óra szerkezetén tel-
jes felújítást végeztek, új számlapok és óramu-
tatók készültek. 
A város ebben az ügyben közvetítőként szere-
pelt. A ferencesek, a műemlékvédők és a lako-
sok között közvetítettek, akiket érzékenyen 
érintett az óra leszerelése. Végül sikerült tető 
alá hozni egy találkozót a helyi Thorma céggel, 
amely vállalta, hogy saját költségre legyártja az 
új zománcozott számlapokat. Az eredeti terv 
szerint a régi számlapok csupán új festést kap-
tak volna. A zománcgyárnak viszont több mint 
száz éves hagyománya van városunkban, ez az 
anyag hozzá tartozik a városhoz, s az előző 
számlapok szintén zománcból készültek.

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

A város lakóinak kérésére néhány adattal szolgá-
lunk a templom toronyórájának múltbéli helyre-
állításaival kapcsolatban, mivel a 250 év alatt 
több javításon is átesett. A háború utáni időszak-
ban zajlott javításokról ma is élő tanúktól gyűjtöt-
tünk információkat. A kolostor akkori elöljárója, 
Albert atya volt, gondoskodott arról, hogy a helyi 
plébánosokon kívül senki ne juthasson fel a to-
ronyba, tehát az órához sem. Kivételt képeztek a-
zonban a karbantartásért és kisebb javításokért fe-
lelős személyek: id. Krivánsky László, Šimon Ju-
raj, Hanisko Alexander és Nagy Barnabás. Ez 
még a múlt század 60-as – 70-es éveiben történt. 
1991-ben szólította meg a város nevében az al-
polgármester, Takács János a helyi zománcgyár 
művezető szakembereit, hogy készítsenek egy 
szerkezetet, amely megkönnyíti a toronyóra fel-
húzását, illetve az óra négy számlapján mutatott 
idő összehangolását. Négy elektrotechnikus vál-
lalkozott a feladatra, ifj. Krivánsky László, Eib-
ner Gusztáv, Schneider Rudolf és Mojzeš Franti-
šek. A város a régi szerkezetet a múzeumnak 
szánta, de a helyreállítók inkább megőrizték azt 
és összekötötték egy új, alacsony feszültséggel 
működő elektromechanikus rendszerrel, melyet a 
kolostor földszintjéről tudtak működtetni. Áram-
kimaradás esetére egy akkumulátort is elhelyez-
tek. Ezzel megkönnyítették Albert atya és a ko-
lostor lakóinak életét, akiknek így nem kellett na-
ponta felhúzniuk a torony tetejében található ne-
héz szerkezetet. A problémával állítólag több spe-
cialista is foglalkozott, viszont a megoldást illető-
en egyikük sem járt sikerrel. A négy szakember-
nek sikerült a szerkezetet olyan rövid idő alatt tö-
kéletesíteni, hogy a város lakói szinte észre sem 
vették. Az óra leállítása mindössze két napig tar-
tott, ezután került sor a részletek pontosítására. 
Az említett mesterek foglalkoztak később a ha-
rangok villanymeghajtásra kapcsolásával és a ko-
lostor villamos hálózatával is. Nem utolsó sorban 
fontos megemlíteni, hogy a 90-es évek végén Es-
tergomi István mérnök és a Konas vállalat köz-
benjárásával a toronyóra új mutatókat is kapott. 
Az ő munkájukat szerette volna tavaly folytatni 
Rajmund atya és a ferences rendi testvérek, ami-
kor nem várt akadályokba ütköztek. Ezek magya-
rázatát már fölösleges lenne részletezni, hiszen a 
templom órája mindannyiunk örömére megújult 
és újra működik.          Cíferová Iveta (Ford.: kd)

A templom felújításához a város is hozzájárult 10 ezer euróval

A templomóra új számlapja egyelőre még 
mutató nélkül (Foto: Klaudia Kovácsová)

Fotó: Kovácsová KlaudiaFotó: Kovácsová Klaudia

nov. „Emlékeim Zambiáról” – kiállítás 
15-ig Helyszín: Bebek-torony; Szervező: Füleki Vármúzeum
 Társszervező: Dr. Jeřábek Milan

okt. „Áttört bútor a Palócföld szlovákiai részén“ – néprajzi kiállítás 
13-ig Helyszín: Városi Múzeum; Szervező: Füleki Vármúzeum

okt. 04. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
10:00 Divadelné centrum (Turócszentmárton): The heroes (A hősök) – 
 Angol nyelvű előadás az alapiskolák 6 - 9. évfolyama és a 
 gimnázium diákjai számára.
 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 04. Dr. Agócs Attila tematikus előadása az 
17:00 „Áttört bútor a Palócföld szlovákiai részén“ c. kiállításhoz
 Helyszín: Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

okt. 06. Megemlékezés az aradi vértanúkról
15:30 Helyszín: Hősök tere; Szervezők: Koháry PT, Csemadok ASZ; 
 Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 07. IX. Borvirág Fesztivál
15:00 Helyszín: Szabadság tér, Štúr u., Piac u., Várfelső u.
 Szervező: Csemadok ASZ; Társszervező: Füleki VMK

okt. 10. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
9:00 Csavar Színház: Itt és most ugrik a majom a vízbe – 
 Előadás az alapiskolák 1 - 4. évfolyama számára.
11:00 Csavar Színház: A helység kalapácsa – Előadás az alapiskolák 
 5–9. évf.a és a 8-osztályos gimnázium 1–4. évf. számára.
 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 14. A Világturizmus Napja alkalmából megrendezésre kerülő 
8:30 –  vezetett gyalog- és kerékpártúra
15:00 Helyszín: Somoskő NTR és a Novohrad-Nógrád Geopark területe
 Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark, NTIK

okt. 14. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
18:00 Kármán József Színház: Bingó – zenés komédia
 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 17. Jubilánsok találkozója
15:00 Helyszín: VMK; Szervezők: Fülek Város, a Nyugdíjas Egyesület HSZ; 
 Társszervező: Városi Művelődési Központ

okt. 20. Író-olvasó találkozó Futová Gabrielával
11:30 Az általános iskolás diákok számára megszervezésre kerülő 
 rendezvényt a Művészeti Alap támogatja.
 Helyszín: Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

okt. 20. Generációk találkozója
15:00 Helyszín: VMK; Szervező: a Nyugdíjas Egyesület HSZ

okt. 20. Seres László festőművész kiállításának megnyitója
16:30 A kiállítás 2017. 12. 12-ig tekinthető meg.
 Helyszín: Városi Múzeum; Szervező: Füleki Vármúzeum

okt. 21. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
18:00 Andrej Bagar Színház (Nyitra): Dámska šatňa (Női öltöző) – 
 zenés komédia szlovák nyelven
 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 22. Opona PT: Môj anjel strážny (Őrzőangyalom) – 
14:00 vígjáték szlovák nyelven
 Helyszín: VMK; Szervező: A Matica slovenská Háza és HSZ

okt. 25. V. Nemzetközi Színházi Fesztivál
10:00 Divadlo Portál: A büszke hercegnő – Szlovák nyelvű előadás az 
 alapiskolák 1–4. évfolyama számára.
 Helyszín: VMK; Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

okt. 26. Dr. Puntigán József „Séta Fülek városában“ c. előadása
10:00 Az általános iskolás diákok számára megszervezésre kerülő 
11:00 rendezvényt a Művészeti Alap támogatja.
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

A szeptemberi hónap Európában már hagyományosan az Európai Kulturális Örökség Napjai jegyé-
ben zajlik. Az EU tagországaiban működő múzeumok és műemlékkezelő intézmények kapcsolód-
nak be a kezdeményezésbe, amiből Fülek sem kivétel. A program keretén belül a Vármúzeum három 
szeptemberi napon várta érdekes rendezvényekkel látogatóit. 
A múzeum igazgatónője, Titton Viktória elmondta, hogy a nemzetközi kezdeményezés célja az e-
gyes országok kulturális örökségének népszerűsítése bel- és külföldön egyaránt. Az első rendezvény 
a Vármúzeumban szeptember 14-én, csütörtökön zajlott, amely az „Emlékeim Zambiáról“ c. afrikai 
vonatkozású, időszaki kiállításhoz kapcsolódó tájékoztató jellegű előadás volt. A gyűjteményt maga 
a szerző, Jeřábek Milan állatorvos mutatta be a jelenlévőknek, aki 10 évet töltött Zambiában. A 
tárgybemutató mellett fényképeket és videófelvételeket is vetített a helyi általános iskolások számá-
ra, amelyeket ebben az egzotikus országban készített. A múzeumban kiállított tárgyak zömét ő és 
felesége ajándékul kapták. Először Komáromban, és azóta 15 múzeumban kerültek bemutatásra.
A rendezvény szeptember 15-én, pénteken folytatódott, amikor a 16. század végi magyar hadsereg 
korabeli egyenruhájába öltözött idegenvezető – huszár, ingyenes tárlatvezetéssel várta a vársétára 
érkezőket, bemutatva a várat és az állandó kiállítást. A nemzetközi kezdeményezés utolsó eseménye 
Jana Pronská írónővel, történelmi regények szerzőjével való, író-olvasó találkozó volt, amelyre 
szeptember 22-én, pénteken került sor a Városi Könyvtárban.  

Kovácsová Klaudia (Ford.: dp)

Az Európai Kulturális Örökség Napjai a múzeumbanII. Füleki Veterántalálkozó
Az első szeptemberi vasárnapon a Szabadság tér meg-
telt régi idők verdáival, melyeket a közutakon már nem-
igen lehet látni. A szomorkás időjárás nem riasztotta el a 
rendezvény látogatóit: több mint 750-en jöttek el a ta-
lálkozóra, hogy a veteránokban gyönyörködjenek. 
Összesen 66 jármű, ebből 48 autó és 18 motorkerékpár 
gyűlt össze a téren, akik nemcsak a környékről, hanem 
Nagyszombatból, Nyitráról, Poprádról, sőt Budapest-
ről érkeztek.
A II. Veterántalálkozót is színes program gazdagította. 
A színpadon bemutatkozott a Papréti Alapiskola „Hot 
Steps Mini” mazsorett csoportja, őket a budapesti Keep 
Swinging Egyesület táncosainak produkciói követték. 
A legkisebbeket kreatív játékokkal várták, de a vállal-
kozó kedvű felnőttek sem maradtak ki a versenyzésből. 
A programot a füleki Póker zenekar koncertje zárta, 
mely után a veteránok körsétára indultak.
Nemcsak a gépjárművek tulajdonosai, hanem maguk a 
veteránok is megmérettettek. A gépkocsik kategóriájá-
ban a legidősebb veterán autó címet egy Chevrolet Na-
tional Coupé (1927) nyerte el, melynek tulajdonosa Pa-
vel Mojžita.  A legidősebb motorkerékpár kategóriában 
egy Jawa Robot típusú motor (1937) lett a győztes, tu-
lajdonosa Ivan Václavík. A nézői szavazatok alapján a 
legszebb gépkocsi kategóriában 1. helyezést ért el Pa-
vel Mojžita Chevrolet National Coupé típusú gépkocsi-
ja (1927), a legszebb motorkerékpár kategória 1. helye-
zettje pedig Mészáros Teodor ČZ 175 Standard típusú 
motorja lett (1939). 
A rendezvény szervezői voltak: a Füleki Városi Műve-
lődési Központ, a Kurtányi csapat Oľga Kocúrová és 
Michal Muránsky vezetésével, Miroslav Nagy és a Lo-
sonci Veterán Klub, valamint Mede Richárd és Mészá-
ros Erik. Köszönet minden támogatónak, akinek a se-
gítsége nélkül nem jöhetett volna létre a II. Füleki 
Veterántalálkozó.

Palčo Kinga,VMK

Fülek Város a KP REALSTAV s.r.o. társasággal együttműködve a 
közeljövőben 21 (1, 2 és 3 szobás) lakást tervez bérbe adni Fülek Vá-
ros lakosainak. A lakások a városközpontban, a Püspöki úton (a volt 
„Szputnyik“ hotel a Lidllel szemben) találhatók.  Fülek Város támo-
gatási kérelmet tervez benyújtani 2018 elején ezekre a városi bérla-
kásokra az Állami Lakásfejlesztési Alap és a Szlovák Köztársaság 
Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma támoga-
tási programján belül.

A lakás-kiutalási kérelmeket a Füleki Városi Hivatal gazdasági és vagyongazdálkodási osztályán 
(Varga Zoltán mérnök, 047/43 81 001, zoltan.varga@filakovo.sk, földszint 12. sz. ajtó) 2018.01. 
15-ig személyesen lehet benyújtani, ahol közelebbi információk is szerezhetők. Az eddig 
benyújtott kérvényeket nem szükséges felújítani. A lakások 2017 végén kerülnek hivatalosan 
átadásra, a bérlők kiválasztása pedig 2018 elején történik előre megszabott feltételek között.

Új városi bérlakások Füleken Önkormányzat
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa 
konajú: v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 
do 22:00 h.
Právo voliť: občan Slovenskej republiky a 
cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá 
patrí do územia samosprávneho kraja a 
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku.
Prekážkou práva voliť: zákonom ustanovené 
obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochra-

ny verejného zdravia a výkon trestu odňatia slo-
body uložený za spáchanie obzvlášť závažné-
ho zločinu.
Spôsob hlasovania: Volič môže voliť len v obci 
svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v 
ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miest-
nosti preukázať okrskovej volebnej komisii 
svoju totožnosť predložením občianskeho 
preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Voľby do orgánov samosprávnych krajovVoľby do orgánov samosprávnych krajov

Číslo okrsku a sídlo Názov ulíc a čísla domov patriacich do volebného okrsku

1. FTC štadión, 
 Biskupická 49 

Gorkého, Jánošíkova, Poľná, Partizánska, Tajovského, Hviezdoslavova, 
Športová, Kalajová, B.Němcovej, Biskupická párne orientačné čísla od 10 až do 
konca ulice a nepárne od č. 17 až do konca ulice 

2. ZŠ Školská 1, Prístavba Obrancov mieru, Malocintorínska, Železničná, Žel. stanica, Jána Bottu, 
Záhradnícka, Parková čísla domov 1287/2-10 a 1541/9-13

3. ZUŠ – veľká koncertná 
 sála, Koháryho nám. 8

Parková 1285/1-3, 1286/5-7,1548/15-21, Sládkovičova ,Biskupická čísla domov 
1215/2,1216/4,1259/1-5,1260/7-15 

4. ZŠ Školská 1, Prístavba Mocsáryho, Školská, 1. mája, Štúrova, Vajanského

5. ZŠ Š. Koháryho II s VJM, 
 Mládežnícka 7

Čajkovského, 29. augusta, Kukučínova, Mládežnícka, Československej.armády, 
Družstevná, Ružová, Tulipánová, Kvetná Fialková, B.Bartóka, Jókaiho, Smetanova

6. ZŠ Školská 1, Prístavba Námestie slobody, SNP, Malá, Koháryho námestie, Námestie padlých hrdinov, 
Rázusova, Hlavná, Podhradská, Trhová, Radničná, Baštová, Jilemnického

7. Mestský úrad, 
 Radničná 25

Hollého, Tehelná, Šávoľská cesta, Továrenská, kpt. Nálepku, Lučenská, 
I.Madácha, Egreš, Moyzesova, B.S.Timravy, Bernolákova, Jesenského

8. ZŠ L.Mocsáryho s VJM, 
 Farská Lúka 64B

Mlynská, Úzka, Gemerská, Tichá, Viničná, Daxnerova, Puškinova, Švermova, 
J.Kalinčiaka, J. Kráľa, Odborárska, L.N. Tolstého

9. ZŠ s VJS Farská Lúka, 64A Sídlisko /bytové domy/ a rodinné domy na ul. Farská lúka

Školský rok sa pred cca mesiacom začal aj na šty-
roch základných školách v našom meste, ktoré 
celkovo navštevuje 1425 žiakov v 70 triedach. Z 
nich je sedem prvých a dve nulté a do ich lavíc za-
sadlo po prvýkrát 153 prváčikov a prípravkárov. 

Počet žiakov v jednotlivých školách:

V meste máme vyše 1400 žiakov
na základných školách

Celkový počet 
žiakov

Počet nových 
žiakov

Počet 
tried

ZŠ na Školskej ulici s VJS

366 44 18

ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM

568 50 26

Základná škola na Farskej lúke s VJS

164 15 9

ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM

327 44 17

Mesto Fiľakovo sa rozhodlo pustiť do rozsiahle-
ho budovania chodníkov. Počas leta tak v rôz-
nych častiach mesta prebiehali stavebné práce, 
ktoré by predbežne mali pokračovať aj v bu-
dúcom roku. Samospráva do projektu investo-
vala 126-tisíc eur.
Chodníky v úplnom historickom centre vydláž-
dili čadičovými kockami, ktoré boli pre Fiľako-
vo v minulosti typické. V širšom centre vznikajú 
chodníky so zámkovou dlažbou. V odľahlejších 
častiach mesta a na sídliskách sa mesto rozhodlo 
ostať pri typických betónových prípadne betó-
novo-asfaltových povrchoch.

Študenti vyrábajú erby mesta
Mesto nedávno dokončilo 120 metrov dlhý 
chodník od Podhradskej ulice až po predajňu 
Orange. Starý betónový povrch nahradili malé 
čadičové kocky.
Obnovili aj zelený pás popri chodníku, nakoľko 
kríky boli zničené. Vedenie mesta rozhodlo, že 
okrem klasickej zelene pribudnú aj štyri väčšie 
stromy uložené v kovových kontajneroch, na 

ktoré študenti miestnej odbornej školy vyrobili 
kovové erby mesta. Drevené boxy sa mestu 
neosvedčili, keďže neboli také trvácne.

Problémové gaštany
V týchto dňoch sa dokončuje približne 310-
metrový chodník pri Bille, ktorý bude viesť až k 
predajni Lidl. Vydláždený bude zámkovou dlaž-
bou. Pri panelákoch neďaleko Lidla sú však sta-
ré gaštany, o ktorých osude musí vedenie mesta 
rozhodnúť. Patria neodmysliteľne ku koloritu 
mesta, avšak sú vo veľmi zlom stave. Pred nie-
koľkými týždňami sa z jedného gaštanu odlomil 
mohutný konár a zrútil sa neďaleko autobusovej 
zastávky priamo na priechod pre chodcov. Bolo 
šťastie, že nikoho nezranil.
Oddelenie výstavby vytvorí vizualizáciu tohto 
miesta bez gaštanov a s novou zeleňou. Ak sa do-
mácim bude páčiť, posledný úsek chodníka na 
Biskupickej ulici bude mesto riešiť komplexne v 
budúcom roku.

Komplikovaná stavba
Nová komunikácia v týchto dňoch pribúda aj na 

Mlynskej ulici. Plocha pod chodníkom v tejto lo-
kalite patrila župe, od ktorej ju mesto odkúpilo 
za necelých 4-tisíc eur. Ide o komplikovanú, vy-
še 500-metrovú stavbu s opornými múrmi a zá-
bradlím. Na rozdiel od predchádzajúcich chod-
níkov ho preto nestavajú pracovníci Verejno-
prospešných služieb mesta. Mesto vyhlásilo ve-
rejnú súťaž na dodávateľa stavby. Predbežne by 
mal byť hotový do konca októbra. 
Projekt ešte vlani odštartovala rekonštrukcia Uli-
ce Švermovej v podhradí. Tá patrila medzi staré 
a zablatené ulice, kde sú koncentrované margi-
nalizované rómske komunity. Mesto v tejto lo-
kalite vystavalo nové obrubníky a vybudovalo 
pevnú štrkovú plochu.

Klaudia Kovácsová,
hovorkyňa mesta

Výstavba chodníkov pokračuje aj v budúcom rokuVýstavba chodníkov pokračuje aj v budúcom roku

Nový chodník so zámkovou dažbou pri Bille
(Foto: Klaudia Kovácsová)

Vo Fiľakove sa v septembri konala medzinárod-
ná konferencia zameraná na problematiku sociál-
neho podnikania. Konferencia bola prvým stret-
nutím partnerov v rámci projektu pod skratkou 
ENSIE, ktorý podporil program Európskej únie 
Európa pre občanov. Partnermi projektu je 12 sub-
jektov z 10-tich štátov EÚ. Na konferencii sa ok-
rem zástupcov zahraničných partnerov zúčastnili 
aj štátny tajomník ministerstva práce Branislav 

Ondruš, splnomocnenec vlády pre rómske komu-
nity Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády pre pod-
poru najmenej rozvinutých okresov Anton Mar-
cinčin a starosta Raslavíc Marek Rakoš.
Ako priblížil Attila Agócs, primátor Fiľakova, 
ktoré je vedúcim partnerom projektu, cieľom 
ENSIE je vytvoriť platformu na prezentáciu prí-
kladov dobrej praxe, výmena know-how a hľada-
nie efektívnych riešení v oblasti sociálneho pod-
nikania či pracovnej integrácie. Prostredníctvom 
projektu chcú podporovať sociálne začlenenie 
znevýhodnených skupín, znížiť nezamestna-
nosť, zlepšiť kvalitu služieb pre miestne komuni-
ty a prepájať subjekty sociálneho podnikania v 
rámci EÚ. Projekt bude trvať 18 mesiacov a zís-
kal podporu 150-tisíc eur. V rámci neho sa usku-
toční 6 podujatí. „Som rád, že mesto Fiľakovo sa 
zapojilo do tohto medzinárodného projektu. Naj-
mä preto, že my sme dnes na začiatku, štartujeme 
vytváranie podmienok pre sociálnu ekonomiku a 

z tohto hľadiska je veľmi dôležité, aby v tomto pro-
cese participoval taký široký okruh partnerov,“ 
povedal o projekte štátny tajomník Ondruš.
Projekt by mal pomôcť aj pri vytvorení sociálne-
ho podniku vo Fiľakove. Sprevádzkovať by ho 
chceli v budúcom roku, čím v meste vznikne na 
začiatku 10 – 15 pracovných miest. „Aktuálne 
sme len vo fáze prípravy. Hľadáme vhodné prie-
story. Chceli by sme sa najprv zamerať na výrobu 
čadičových kociek. Táto surovina je dostupná, na 
okolí sa stále doluje, no málo sa spracúva,“ 
povedal primátor Agócs.
Okrem čadiča by sa v budúcnosti činnosť podni-
ku mohla rozšíriť aj na pestovanie bobuľového 
ovocia či spracovanie orechov. „V poľnohospo-
dárstve sú však aktuálne dosť prísne pravidlá čer-
pania štátnej pomoci, takže v tomto smere zrejme 
trochu počkáme,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

A választások dátuma és ideje: 2017. novem-
ber 4-én, szombaton 7:00-tól 22:00 óráig.
Választási joggal rendelkeznek: a Szlovák Köz-
társaság állampolgárai, valamint azok a külföl-
di állampolgárok, akik állandó lakhellyel ren-
delkeznek a regionális önkormányzat területén 
található helységben és legkésőbb a választá-
sok napján betöltötték a 18. életévüket.
A választási jogot akadályozza: a személyi sza-
badságnak közegészségügyi okokból való tör-
vény általi korlátozása, illetve különösen sú-

lyos bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott 
szabadságvesztés töltése.
A választó csak az állandó lakhelyét jelentő 
helységben szavazhat abban a választókörzet-
ben, amelyben a választók névjegyzékén fel 
van jegyezve.
A választó a választási helyiségbe való érkezé-
se után köteles igazolni személyazonosságát a 
körzeti választási bizottságnak személyi iga-
zolványának vagy külföldi polgár esetén 
tartózkodási engedélyének bemutatásával.

Választások a regionális önkormányzati szervekbeVálasztások a regionális önkormányzati szervekbe Több mint 1400 diák tanul
a város alapiskoláiban

Teljes 
diáklétszám

Az új diákok 
létszáma

Az osztályok 
száma

Iskola Utcai Alapiskola

366 44 18

II. Koháry István Alapiskola

568 50 26

Papréti Szlovák Tannyelvű Alapiskola

164 15 9

Mocsáry Lajos Alapiskola

327 44 17

Fülek Város elhatározta, hogy az egész várost át-
fogó járdaépítésbe kezd. A város különböző ré-
szeiben a nyár folyamán építési munkálatok 
zajlottak, melyek az előzetes tervek szerint jö-
vőre is folytatódnak. Az önkormányzat 126 ezer 
eurót fektetett a projektbe.
A történelmi városközpontban található járdákat 
a Fülekre a múltban jellemző macskakövek fed-
ték. A tágabb központban térkövekkel fedett 
járdák készülnek. A városközponttól távolabb 
eső részeken és a lakótelepeken a hagyományos 
beton, valamint betonaszfalt borításnál maradt a 
város.
A diákok címereket gyártanak
A város nemrég fejezte be a Várfelső utcától az 
Orange üzletig vezető 120 méter hosszúságú jár-
dát. A régi betonfelületet kisebb macskakövek 
pótolták.
Felújításra került a járda mellett elhelyezkedő 
zöldsáv is, mivel az ott lévő bokrok a munkála-
tok során tönkrementek. A városvezetés úgy dön-
tött, hogy a hagyományos növények mellett 
négy nagyobb fát is kiültet. Mivel a fából készült 
növénytartók nem váltak be, most a város címe-
rével díszített, fémből készült növénytartók ke-
rültek az utcára. A növénytartókat díszítő címe-
reket a helyi szakközépiskola diákjai készítették.
Problémás gesztenyefák
A kb. 310 méter hosszúságú, a Billától a Lidl üz-

letig vezető járda is befejezés előtt áll. Az új fe-
dés térkövekből készül. A Lidl mellett több elö-
regedett gesztenyefa is található, melyek sorsá-
ról rövidesen döntenie kell a Városvezetésnek. 
Egyértelműen hozzá tartoznak a város arculatá-
hoz, azonban nagyon rossz állapotban vannak. 
Néhány héttel ezelőtt az egyik gesztenyefa egy 
nagyobb ága letört, s a buszmegállótól nem 
messze, a gyalogátkelőre zuhant. Szerencsére 
senki nem sérült meg.
Az építésügyi osztály elkészíti az új zöldövezet 
tervezetét, gesztenyefák nélkül. Amennyiben a 
helyi lakosságnak is elnyeri tetszését, a Püspöki 
út járdájának utolsó szakasza jövőre, a zöld öve-
zettel együtt kerül befejezésre. 
Bonyolult építkezés
A napokban új járda épül a Malom utcában is. A 
járda alatti telkek a megye tulajdonában álltak, 
amelytől a város közel 4 000 euróért vásárolta 
meg. Egy bonyolult, több mint 500 méter hosszú 
építkezésről van szó, melynek keretén belül 
támfal és korlátok is épülnek. Ezen oknál fogva 
az előző járdáktól eltérően a munkálatokat nem 
a Városi Közhasznú Szolgáltatások dolgozói 
végzik. Közbeszerzéssel lett kiválasztva a kivi-
telező. Előzetes számítások szerint október vé-
gén készül el.
A projekt még tavaly megkezdődött, mégpedig a 
vár alatti Šverma utca felújításával, mely a régi 

és sáros utcákhoz tartozott, ahol a hátrányos 
helyzetben lévő roma közösségek összpontosul-
nak. A város új szegélyeket rakott le, és az utat 
már kavicsborítás fedi.

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

A járdaépítések jövőre is folytatódnakA járdaépítések jövőre is folytatódnak

Szeptemberben a szociális vállalatok kérdéskörével foglalkozó nemzetközi kon-
ferenciát rendeztek Füleken. A konferencia volt az Európai Unió „Európa a pol-
gárokért” c. program által támogatott, ENSIE rövidítés alatt futó projekt nyitó-
rendezvénye. A projektben 12 szubjektum működik közre, az EU tíz országából. 
A tanácskozáson a külföldi partnereken kívül részt vettek: Branislav Ondruš, a 
munkaügyi minisztérium államtitkára; Ravasz Ábel, romaügyi kormánybiztos; 
Anton Marcinčin, a legkevésbé fejlett járásokért felelős kormánybiztos, valamint 
Marek Rakoš, raszlavicai polgármester. 
A projektről, melyben Fülek vezető partnerként vesz részt, Agócs Attila polgár-
mester elmondta: az ENSIE célja egy olyan platform létrehozása, amely lehető-
séget teremt a gyakorlati tapasztalatok cseréjére, a know-how bemutatására, va-
lamint megoldások keresésére a szociális vállalkozás, illetve a munka világába 
való beilleszkedés terén. A projekt segítségével támogatni szeretnék a hátrányos 
helyzetben lévő csoportok társadalmi integrációját, a munkanélküliség csökken-
tését, javítani a szolgáltatásokat a helyi közösségek részére, valamint összekötni 
a szociális vállalatokat az EU-n belül. A 150 ezer eurós támogatást kapott projekt 
18 hónapon át tart, s keretén belül hat rendezvényre kerül sor. „Örömömre szol-
gál, hogy Fülek Város is bekapcsolódott ebbe a nemzetközi projektbe. Kiváltkép-
pen azért, mert mi csupán az út elején tartunk, most kezdjük a szociális gazdaság 
megfelelő feltételeinek megteremtését, s ebből a szempontból nagyon fontos, 
hogy a megvalósítási folyamatban a partnerek széles köre is részt vegyen,“ nyi-
latkozta a projektről Braňo Ondruš államtitkár.
A projekt segítségül szolgál majd egy füleki szociális vállalat kialakításához is. 
Üzemeltetését jövőre tervezik, s ezzel a városban először 10 – 15 munkahely jön-

ne létre. „Jelenleg csupán az előkészületeknél tartunk. Keressük a meg-
felelő helyiségeket. Először a bazalt kockakövek gyártására szeretnénk 
összpontosítani. A nyersanyagot még most is bányásszák a környé-
künkön, azonban csak kis részét dolgozzák itt fel,“mondta Agócs Attila.
A vállalat a bazaltkövön kívül később a bogyósgyümölcsűek termesz-
tésére, valamint a dió feldolgozására terjeszthetné ki tevékenységét. 
„A mezőgazdaságban azonban jelenleg elég szigorúak az állami támo-
gatások feltételei, tehát e téren valószínűleg kicsit várunk még,“ fejezte 
be a polgármester.  Kovácsová Klaudia, a város szóvivője (Ford.: dszl)

Az új tanév megkezdődött a város négy alapis-
kolájában is, melyeket 1425 tanuló látogat 70 
osztályban. A 7 első és 2 nulladik osztály isko-
lapadjait 153 kislesős és előkészítős foglalta el.

Az egyes iskolák a számok tükrében:

Az új térkővel fedett járda a Malom utcában
(Fotó: Kovácsová Klaudia)

Medzinárodná konferencia o sociálnych podnikoch, ktoré sa pripravujú aj vo Fiľakove

Nemzetközi konferencia a szociális vállalatokról – várhatóan Füleken is beindulnak

Foto: Klaudia KovácsováFoto: Klaudia Kovácsová

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI – FÜLEKI HÍRLAP mesačník samosprávy – önkormányzati havilap | Vychádza posledný deň v mesiaci, redakčná uzávierka 15. 
deň v mesiaci. Megjelenik a hónap utolsó napján, lapzárta a hónap 15. napján. | Vydáva – Kiadja: Mesto Fiľakovo – Fülek Város, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO: 
00316075, tel./fax: 047/4381001, email: mesto@filakovo.sk | Šéfredaktor – Főszerkesztő: Mgr. Illés Kósik Andrea, email: illes.kosik.andrea@gmail.com; Zástupca 
šéfredaktora – Főszerkesztő-helyettes: Iveta Cíferová, email: iveta.ciferova@filakovo.sk; Členovia redakcie – A szerkesztőség tagjai: Mgr. Lucia Deák Szőke, Klaudia 
Kovácsová (kk) | Preklad – Fordítás: HMF – FVM – Mgr. Lucia Deák Szőke (dszl), Mgr. Diana Juhászová (dj), Bc. Denisa Pócsaová (dp), ďalej – továbbá: MsÚ – VH, 
MsKS – VMK. | Grafická úprava a zalamovanie – Grafikai munkálatok és tördelés: Illés Gábor | Tlač – Nyomja: Alfa print s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin |  
Rozširuje – Terjeszti: Mestský úrad – Városi Hivatal, Radničná 25, v počte 3700 výtlačkov – 3700 példányban, bezplatne – ingyenesen, Reg. č. MK SR-SZK KM – reg.sz.: 
EV 3379/09 | Autorské práva vyhradené. Minden szerzői jog fenntartva. | ISSN 1336 6521

Kultúra


	Page 12
	Page 10
	Page 11
	Page 8
	Page 9
	Page 7

