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A Nefelejcs
Az ünnepi műsorral egybekötött összejöveteleket 
a Nefelejcs (Nezábudka) Idősek Otthona n. sz. ve-
zetősége és személyzete rendezi meg az otthon la-
kóinak, akiknek dalokkal, tánccal és apró, saját ke-
zűleg készített ajándékokkal kedveskednek a helyi 
óvodások és alapiskolások,  a speciális iskola és a 
szomszédos épületben működő művészeti alapisko-
la tanulói, valamint a közösségi központot látogató 
gyermekek. Hetente kétszer is jönnek, mindig más 
iskolából, az időseket pedig felüdüléssel és öröm-
mel tölti el a kis csemeték jelenléte. Idén a központi 
esemény október 24-én, szerdán került megrende-
zésre, amely keretében ünnepi ebéden vettek részt 
az intézmény munkatársai és az otthon lakói. Meg-
emlékeztek azokra, akik már nincsenek közöttük, 
poharukat emelték minden jelenlévőre, hogy egy 
év múlva is találkozhassanak hasonló jellegű ese-
ményeken.   

A Nyugdíjas Klub
A Nyugdíjas Klub egy közösségi egyesület váro-
sunkban, melynek működési helyét a városi hiva-
tal biztosítja. A Vigadó épületében lévő, korábban 
a művelődési központ által működtetett irodákban 

Gazdagon telt az idősek iránti tisztelet hónapja

vidám légkör uralkodik heti két-három alkalom-
mal. A nyugdíjasok itt tartják közösségépítő tár-
sasköreiket, süteményeket és egyéb finomságokat 
kóstolnak, de itt ünneplik meg a tagok születés- és 
névnapjait is. Kivételes alkalmakkor több mint 50 
fő is összejön egy-egy eseményen. Ilyen esetekben 
az Iskola Utcai Alapiskola éttermét veszik igénybe, 
így október 12-én, pénteken mintegy 65 érdeklődő 
csatlakozott az ünnepséghez. A város polgármes-
terének jelenlétében virággal, ajándékkal, közös 
pohárköszöntővel és vacsorával tisztelték meg 
minden kerek évfordulót ünneplő jubilánsukat. Az 
összejövetelt a Štúr Utcai Óvoda gyermekei tették 
kellemessé rövid műsorukkal.   

A Nyugdíjas Egyesület
Már 14 éve rendezi meg nagyszabású ünnepségeit 
tagjai részére a Nyugdíjas Egyesület Füleki Helyi 
Szervezete. Az eseményt mindig nagy várakozás 
előzi meg, mivel ideális közösségi programot kínál 
az időseknek – kultúrműsorral, szép ajándékokkal, 
közös fényképezkedéssel, ünnepi vacsorával, ze-
nével és tánccal egybekötve. A szervezet, melynek 
több mint 600 tagja van, összesen 102 meghívót 
küldött szét a  jubiláló tagoknak.  A kíserőkkel, ba-
rátokkal együtt, valamint a város vezetőségének és 
a helyi szervezet teljes elnökségének részvételével 
195 érdeklődő érkezett  a Generációk találkozója 
ünnepélyes hangulatú rendezvényre október 20-án, 
szombaton, a  II. Koháry István Alapiskola torna-
termébe. A  jubilálókat a Jánošík Gyermek-nép-

táncegyüttes, a Foncsik Énekegyüttes és a  Dance 
Attack tánciskola tagjai is köszöntötték ünnepi mű-
sorukkal. A rendezvényt a Besztercebányai Megyei 
Önkormányzat és Fülek Város Önkormányzata 
támogatta. A füleki szerevezet vezetősége ezúton is 
köszöni  minden tag nevében a támogatást. 

Jubilánsok köszöntése
A füleki szépkorúak számára a legnépszerűbb ün-
nep minden bizonnyal a Jubilánsok köszöntése a 
városházán, amelyet a városi vezetőség megbízásá-
ból a Polgári ügyekért felelős testület rendez meg.  A 
város vezetőségével való találkozóra összesen 140 
meghívót küldtek azon polgároknak, akik ebben 
az évben töltötték be a 75., a 80. és a 85. életévü-
ket. A termek befogadóképességére való tekintettel 
az eseményt ismét kétszeri alkalommal tartották 
meg október 23-án, kedden, a városi hivatal nagy 
üléstermében. „Az ünnepséggel bizonyos értelemben az 
eddigi munkájuk megbecsülésére, az aktív évek alatt meg-
teremtett, társadalmunkat gyarapító értékek elismerésére 
törekszünk, kiérdemelt figyelmet szentelve városlakóink 
legidősebb nemzedékének” – nyilatkozott az esemény-
ről Agócs Attila, a város polgármestere. Egyben jó 
egészséget és a szeretteik körében eltöltött szép esz-
tendőket kívánt mindenkinek. A város több mint 
tíz legidősebb polgárát (90 és 95 éveseket) a Polgári 
ügyekért felelős testület tagjai október végén és no-
vemberben közvetlenül az otthonukban látogatják 
meg.

Cíferová Iveta, ford.: zi, dp 

Az október már hosszú évek óta az idősek iránti 
tisztelet hónapja, így ebben az időszakban több   

időseknek szóló rendezvény is megvalósul. Füleken 
már hagyományosan megünnepeljük a jubilánsokat 
is, méghozzá többszörösen!

Tekintse meg lapjainkon  
a képviselőjelöltek és pol-
gármesterjelöltek végleges 
listáját    4. oldal

Jubilánsok köszöntése a városházán. FOTÓ - kk A Nyugdíjas Klub. FOTÓ - ic
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Fülek megint transzparensebb lett. Ez derül 
ki a  Nyitott önkormányzat projekt 2018-as 

ranglétrájából, melyet a Transparency Interna-
tional Slovensko (TIS) állított össze immár ötödik 
alkalommal. Fülek önkormányzata ismét a  legelő-
kelőbb helyen végzett a régióban.

A  jelenlegi városvezetés már tevékenységének 
kezdetén kinyilvánította az átláthatóság növelésé-
re és a nyilvánossággal folytatott nyitottabb kom-
munikációra irányuló szándékát.  Az eltökélt szán-
dék beteljesülését tükrözi a Nyitott önkormányzat 
rangsorolásában elért eredmény is. A városnak az 
aktuális választási időszak értékelésén belül immár 
másodszor sikerült jelentősebb előrelépést tennie. 
2016-ban az 51. helyről a  24. helyre ugrott előre. 
A legújabb ranglétrán pedig már a 14. helyen szere-
pel, ami a szélesebb régió önkormányzatai között 
a legjobb eredménynek számít. Sőt, egyes kategóri-
ákban, például a személyzeti politika terén, Szlová-
kia legjobb önkormányzatai között végzett.

Az önkormányzat az eddigiekben is komolyan 
vette a TIS értékelését, és minden igyekezete a fel-

Fülek ismét a régió legnyitottabb önkormányzata
rótt hiányosságok orvoslására irányult. Az ez évi 
siker főleg olyan új alapelvek bevezetésének kö-
szönhető, amelyek ez idáig hiányoztak. Az utol-
sóként megvalósított változtatások közül ilyennek 
mindenekelőtt három új – az önkormányzat vá-
lasztott képviselői, a város és az általa létrehozott 
szervezetek alkalmazottai, valamint a városi újság 
szerkesztőbizottsága részére kidolgozott – etikai 
kódex bevezetése tekinthető. Nem kevésbé fontos 
változtatás volt a város és az általa alapított szer-
vezetek tisztségviselői és alkalmazottai társada-
lomellenes tevékenységének bejelentését szolgáló 
mechanizmus kialakítása sem. Az újonnan közzé-
tett szabályozás szerint bárki élhet bejelentési jogá-
val e-mailben, írásban, személyesen vagy a  városi 
hivatal folyosóján külön e célra elhelyezett levél-
szekrény, illetve a  város honlapján közzétett for-
manyomtatvány által. Az önkormányzat az utóbbi 
évben áttekinthetőbbé tette és kiegészítette a városi 
képviselők, a versenytárgyalások, a városi lakások 
és kiutalási szabályaik felőli információkat, tökéle-
tesítette az eb- és egyéb nyilvántartásokat.

A harckocsik gyakorlópályájára, ún. tankodrom-
ra emlékeztető út már a múlté. A Besztercebá-

nyai Megyei Önkormányzat szeptember folyamán 
teljesen helyreállította a  Püspöki utat. Új takarót 
kapott a  Tesco melletti körforgalomtól a  püspöki 

„Y“ kereszteződésig húzódó teljes szakasz.
A Püspöki út felújítási munkálatainak eredményét 

leellenőrizte személyesen Ján Lunter megyeelnök is, 
aki egyidejűleg részt vett azon a füleki Városházán 
tartott nemzetközi konferencián is, melynek témá-
ja éppen a közlekedés volt. „Az emberek leginkább az 
utakon át érzékelik a megye tevékenységét. Nekünk volt 
mit behoznunk. A megye az előző vezetése alatt elveszítet-
te az eurofondok merítésének lehetőségét, és nem valósul-
tak meg új projektek. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy 
lépnünk kell a  legproblematikusabb helyeken, melyek 
közé tartozott ez az út is, és 2,2 millió eurót invesztáltunk 
a  felújításukba a  saját költségvetésünkből“ – mondta 
Lunter megyeelnök. Elmondása szerint azonban 
a kerületnek a rossz állapotú utak felújítására, me-
lyek hossza 1300 km, további 200 millió euróra len-
ne szüksége. „Ez azonban esetünkben lehetetlen, ezért 
közös kezdeményezésbe fogtunk a  városok és községek 

Kivárta felújítását a Püspöki út
polgármestereivel, melyben felszólítjuk a kormányt, hogy 
tegyen lépéseket, és úgy, ahogy invesztál az autópályákba, 
járuljon hozzá a másod- és harmadrendű közutakhoz is. 
Így aztán már egy útnak sem kellene úgy kinéznie, mint 
nemrégen a Püspöki útnak“ – fűzte hozzá.

Az út felújításával elégedett Agócs Attila polgár-
mester és megyei képviselő is. „Sikerült felújítani 
a 800 méteres szakaszt, amely már hosszú évek óta gyatra 
állapotban volt. Utoljára megközelítőleg 10 évvel ezelőtt 
volt az út felújítva. Azonban akkor csak 1-2 cm vastagsá-
gú aszfalttakarót kapott. Most több mint 8 cm új aszfalt 
került rá, ezért bízom benne, hogy sokkal tovább kibír-
ja“ – mondta a polgármester. Amint még hozzátette, 
a jövő évben megoldják az útpadkákat is. 

Tavasszal aszfalt zúzalékot kellene kapnia a  vá-
rosnak a Besztercebányai Regionális Útkezelő Tár-
saság által a megyétől, mellyel javíthatnak az útpad-
kák állagán. „A megvalósítást valószínűleg a Közhasznú 
Szolgáltatások (VPS) által fogjuk kivitelezni, de meg kell 
egyeznünk Püspöki község vezetésével is“ – zárta szavait.

Kovácsová Klaudia 
Fordította: fp

A  történelmi Nógrád megye szlovák és magyar 
részének határon átnyúló együttműködéséről 

szóló Határok nélküli partnerség projekten belül 
immár 12. alkalommal rendeztek október 4-én 

A füleki Városháza nemzetközi konferenciának adott helyet. A téma a közlekedés volt
Füleken, majd másnap, 5-én Salgótarjánban, nem-
zetközi konferenciát a két ország szakembereinek 
részvételével. Rajtuk kívül hozzászólások hangzot-
tak el a  két ország minisztériumának képviselői, 
valamint Nógrád és Besztercebánya megye vezetői 
részéről is.

A füleki Városháza már másodszor adott helyet 
a konferenciának. „Nagyon örülünk, hogy ismét házi-
gazdái lehettünk ennek a rendezvénynek. Nagy stratégiai 
lehetőségnek tekintjük ezt arra, hogy kommunikáljuk az 
érdekeinket – nemcsak a Fülek mikrorégióét, hanem az 
egész Losonci járásét“ – mondta Agócs Attila polgár-
mester. Elmondása szerint a kulcsfontosságú témák 
közé a  közúti infrastruktúra fejlesztése és a  ha-
tár menti vasúti közlekedés megújítása tartozott. 

„Mindkét téma kulcsfontosságú számunkra. Szükségünk 

A  város a  továbbiakban is a kitűzött irányvonal 
követését és egyre jobb eredmények elérését tervezi 
a kommunikáció és az átláthatóság terén is.

Kovácsová Klaudia
Fordította: fp

van rá, hogy megújuljon a vasúti összeköttetés Salgótar-
ján irányában, például a Polonia nemzetközi gyorsvonat 
is, amely valamikor rajtunk áthaladva kapcsolta össze 
Belgrádot és Varsót. Nem kevésbé fontos a 71-es elsőren-
dű főút fejlesztése, amely Losoncot és az államhatárt köti 
össze. Ez az út részét kellene, hogy képezze annak a nagy 
közlekedési folyosónak, amely összekötné a  mi R2-esün-
ket az M3-sal Hatvannál“ – egészítette ki, azzal, hogy 
a Salgótarjánhoz vezető gyorsút építésénél intenzí-
ven lobbiznak a  sátorosbányai fő határátkelőhely 
megőrzéséért is. „Ki akarjuk használni az államtitká-
rok és a két megye képviselőinek jelenlétét, hogy ezekre 
a prioritásainkra állandóan ráirányítsuk a figyelmet“ 

– zárta mondandóját.  

ic, kk
Fordította: fpFOTÓ - TV LocALL

Ján Lunter ellenőrzésen. FOTÓ - TV LocALL

Megújult a Püspöki út. FOTÓ - kk

FOTÓ - filakovo.sk
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Kompromisszum született a szabadtéri rendezvények hangerejét illetően

Felújítás alatt áll a Ján Botto utca. Új tömörített 
borítást kap, amely megkönnyíti az ott  lakók 

számára a városba járást. Aszfalttakaró azonban 
egyelőre nem kerül rá.

Október közepén megkezdődtek a  felújítási 
munkák a  Botto utcában. Céljuk, hogy az itt élő 
marginalizált roma közösség tagjai kedvezőbb 
körülmények között közlekedhessenek a lakóhe-
lyükként szolgáló városrészben. Ez idáig egy rossz 
állapotú, rendezetlen és poros utca vezetett innen 
a városba.

A  három hete tartó munkák során eltávolí-
tották az utca átázott és rendezetlen felületét 30 
cm mélységig. A  helyére durva kőzúzalék ágya-
zat és finomabb kőzúzalék borítás került, melyet 
vibrációs hengerrel tömörítettek. Az út kiszéle-
sedik, és szegélykövezve lesz. Az útrendezésre 
az önkormányzat az SZK Belügyminisztériuma 
által a roma közösségnél felmerülő szociális és 
kulturális szükségletek és rendkívül kedvezőtlen 
helyzetek megoldására elhatárolt összegből nyert 
támogatást. A több mint 8000 euró összegű támo-
gatáshoz a  város megközelítőleg azonos összegű 
társfinanszírozással járult hozzá. A  munkák kivi-
telezője a Közhasznú Szolgáltatások (VPS) városi 
szervezet. Az útra egyelőre nem kerül aszfalttaka-
ró. Ennek oka a  hiányzó közműhálózat. Jelenleg 
csupán a  vízvezeték és csatornázás van meg, hi-
ányzik a gázvezeték és a telekommunikációs háló-
zat. Ezért az önkormányzat a  jövőben tervdoku-
mentáció kidolgoztatását és a hiányzó föld alatti 
hálózatok kiépítését tervezi. A  munkák során az 
aszfalt tönkremenne, ezért a város az utca aszfal-
tozásával csak azok befejezését követően számol.

Kovácsová Klaudia
Fordította: fp

Megerősített új felülete 
lesz a Botto utcának

Egyre több panasz érkezett a nyár végén és az 
ősz elején városunk polgáraitól az önkor-

mányzat felé a  város által működtetett City Mo-
nitor alkalmazás révén. A  polgárok a  szabadtéri 
zenés programokkal, koncertekkel kapcsolatban 
fejezték ki nemtetszésüket elsősorban azok hang- 
erejét illetően, mellyel zavarják a törvény által sza-
bályozott éjszakai nyugalmat. 

„A polgárokkal való kapcsolattartás nagyon jól műkö-
dik. Azt valljuk, hogy mindenkinek meg kell hallgatni a 
véleményét, és a problémák orvoslására keresnünk kell 
a megoldásokat” – mondta Agócs Attila polgármes-
ter azon a találkozón, melyet a bejelentések miatt 
hívtak össze.

A képviselő-testület mellett működő Kulturá-
lis bizottság rendkívüli ülésére, melyet szeptem-
ber 25-én tartottak a Városháza tanácstermében, 
meghívták a témában érintett városházi alkal-
mazottakat, városi intézmények vezetőit, ven-
déglátó-ipari egységeket működtető magánvál-
lalkozókat, valamint civil szervezetek képviselőit, 
akik városunkban kulturális rendezvényeket szer-
veznek. A résztvevők a nyilvános kulturális ren-
dezvények szervezésének feltételeit vitatták meg, 
ahol az önkormányzat a kulturális rendezvények 
szervezői elé tárta a kialakult helyzetet és annak 
igényét, hogy a probléma megoldása érdekében 
mindkét fél törekedjen a kompromisszumra.

Gecso Norbert, a Városi Hivatal belügyi osztá-
lyának vezetője kifejtette a jelenlévőknek a nyil-
vános rendezvények szervezésére vonatkozó tör-
vényi kereteket. Felhívta a figyelmet az éjszakai 
nyugalom idejének betartására 22:00 órától 06:00 
óráig, valamint arra, hogy a rendezvényszervezés-
re vonatkozó kérvény leadásának törvényben sza-
bályozott határideje 7 nap. A jelenlévők szerint a 
kérvényeket még ennél is korábban kellene leadni 
és transzparenssé kellene tenni: időben meg kelle-
ne jelennie a város honlapján és a szociális hálón, 
hogy milyen rendezvény várható, mettől meddig 
tart, és ki a szervezője.

Az önkormányzat a kulturális rendezvények 
szervezésére vonatkozó engedélyeket a nyilvá-
nos kulturális rendezvényekről szóló 96/1991-es 
törvény alapján állítja ki. Az engedély mindig tar-
talmazza azt a kitételt, hogy a szervező köteles a 
rendezvényt úgy lebonyolítani, hogy hangerejével 
ne zavarja a polgárokat. A hangerő mértékét a 
Városi Rendőrség folyamatosan figyelemmel kísé-
ri, főleg 22:00 óra után. A fent említett feltételek 
megszegése esetén a rendezvényszervező az ön-
kormányzat általános érvényű rendelete értelmé-
ben pénzbírsággal büntethető.

„Úgy tűnik, városunk túlnőtte a kereteit, ami a nyil-
vános rendezvények megvalósítását illeti. Más városok 
rendelkeznek sportcsarnokkal, ahol a hasonló rendezvé-

nyeket probléma nélkül lebonyolíthatják” – fejtette ki 
a polgármester. Elmondása szerint sokan örülnek 
a pezsgő kulturális életnek Füleken, s különösen a 
nyári időszakban szervezett szabadtéri rendezvé-
nyeknek magas a látogatottságuk. Nem szeretnék 
betiltani a rendezvényeket, hisz az is felháboro-
dást váltana ki. Ugyanakkor azoknak is igazuk 
van, akik törvény adta jogaikat érzik sértve az esti 
koncertek túlzott hangereje miatt.

„Kompromisszumra törekszünk, hisz azt is megértjük, 
hogy a nyári időszakban igény van az esti szabadtéri 
rendezvényekre, amelyek valamivel este tíz óra után is 
elnyúlnak, de a hangerő tekintetében nem engedhetjük 
meg, hogy zavarják a pihenni vágyók nyugalmát” – 
mondta a polgármester.
A rendkívüli ülést végül az önkormányzat és a 
kulturális rendezvényeket szervezők közötti meg-
állapodással zárták. Eszerint a nyári időszakban, 
kivételes esetekben a szervezők engedélyt kaphat-
nak az este tíz óránál is tovább tartó rendezvényre, 
amely legfeljebb éjfélig tarthat, azzal a feltétellel, 
hogy a szervezők igyekeznek szabályozni annak 
hangerejét. Ellenkező esetben az önkormányzat 
kénytelen lesz a rendezvényszervező következő 
kérelmét elutasítani.

ika, kp

Hamarosan megváltozik a  Füleki Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület székhelye. A  jövőben a  Fil-

byt városi lakáskezelő vállalat garázshelyiségeiben 
lesz az állomásuk. Az önkormányzat 30 ezer euró 
összegű támogatást hívott le erre a  célra az SZK 
Belügyminisztériumától.

A  füleki önkéntes tűzoltók jelenleg a  hivatásos 
tűzoltók szertárában székelnek. A  városi képvi-
selő-testület már korábban határozott a  Filbyt 
garázshelyiségeibe történő áthelyezésük felől, de 
azoknak előbb átépítésen kell átesniük. Erre a cél-
ra az önkormányzat még a múlt évben pályázatot 
nyújtott be az SZK Belügyminisztériumához, me-
lyet azonban elutasítottak. „Ennek ellenére nem mond-
tunk le az ötletről. Ismét benyújtottuk a pályázatot, melyet 
jóvá is hagytak. Csaknem 30 ezer euró összegű támoga-
táshoz jutottunk“ – mondta el Agócs Attila polgár-
mester. Az önkormányzat minimum 5 százalékos 
társfinanszírozással járul hozzá a pályázathoz.

Az átépítés az épület két garázskapus részét 
érinti. A felújításon belül a jelenlegi régi ablakokat 
új műanyag ablakokkal helyettesítik, és kicseré-
lik a  bejárati kapukat is, melyeket hőszigetelnek. 
A  működésük villamos meghajtás által lesz bizto-
sítva. Jelentős felújításon esnek át a  garázsokhoz 
tartozó helyiségek is, melyek új vakolatot és pad-
lózatot kapnak. Kiegészítődik és kibővül a  fűtési 
rendszer, temperáló fűtés lesz a garázsokban is. Az 
elektromos vezeték cseréjét követően világítótes-
tekkel és füstgázelszívó rendszerrel egészülnek ki.

A  tűzoltók elnöke, Mesiarik Marian szerint 
az  átköltözés feltétlenül szükséges. „Most egy 4x4 
méteres helyiség áll a rendelkezésünkre, valamint egy ga-
rázs, ahova csak az egyik járművünk fér be. Nincsenek 

Az füleki önkéntes tűzoltók jobb 
körülmények közé költöznek

szociális helyiségeink, 
öltözőnk, tantermünk. 
Rendszeresen talál-
kozgat itt 20 tagunk, 
akiknek nincs hol 
tárolniuk a  felszere-
lésüket. Legjobban 
a  toaletteknek és 
mosdóhelyiségeknek örülünk“ – mondta Mesiarik, 
hozzátéve, hogy a jelenlegi feltételek megnehezítet-
ték számukra a bevetéseket is. „Nagyon fontos, hogy 
az új helyen az egész technikánk egy helyen lesz. A szertár 
korlátozott befogadóképessége miatt most egymástól több 
mint egy kilométerre vannak. Jelentősen meggyorsítja és 
hatékonyabbá teszi majd a bevetéseinket“ – egészítette 
ki. Az új helyiségekben klubtevékenységre is lehe-
tőség nyílik. A garázsok átépítését a város néhány 
hónap múlva szeretné megvalósítani. „Függeni fog ez 
az építőipari piac jelenlegi helyzetétől is – hogy mennyit 
emelkednek addig az árak, és mennyit kell a  saját kasz-
szánkból rákölteni. A megvalósítást a jövő év nyarán tar-
tom valószínűnek“ – magyarázta a polgármester. 

A Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület olyan tűz-
oltó egység, melynek tagjai önszántukból, szabad-
idejüket feláldozva, jutalmazás nélkül, gyakran a 
családjuk és saját pénzük rovására végzik a mun-
kájukat. „Büszke vagyok az egyesület tagjaira, nélkülük 
ez nem működne. Édesapák és édesanyák vannak köztük, 
meg olyan emberek, akik 12 órás műszakban dolgoznak, 
mégis tudnak időt és energiát áldozni arra, hogy meg-
mentsék mások vagyonát és épségét. Ők valóban a  21. 
század lovagjai“ – zárta szavait Mesiarik.

Kovácsová Klaudia
Fordította: fp
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1. sz. választókörzet (1, 2, 3. sz. szavazókör). A választókörzetben 5 képviselő válasz-
tható.
1. Balog Zoltán, Bc. 55 éves egyéni vállalkozó Független jelölt

2. Bauček Csaba, Mgr. 35 éves tanár SMK-MKP

3. Bábelová Magdaléna, Mgr. 58 éves tanár SNS

4. Belko Róbert, Ing. 54 éves közgazdász Smer - SD

5. Csík Zsolt 47 éves Ekoltech-Fiľakovo SRK

6. Czupper Tibor 60 éves  egyéni vállalkozó Most - Híd

7. Fandáková Anita 42 éves kft. ügyvezető Független jelölt

8. Fehér Ladislav, Ing. 56 éves magánvállalkozó Most - Híd

9.  Jakub Július 57 éves vasúti váltókezelő KSS

10. Kaško Pavel, Bc. 55 éves pedag. asszisztens     Most - Híd 

11. Majoroš Tünde, Mgr. 49 éves pedagógus Független jelölt

12. Mihók Tibor 45 éves autóbuszvezető Független jelölt

13. Oroszová Margita 56 éves rendőrségi főelőadó Most - Híd

14. Poroszlai Tibor 60 éves egyéni vállalkozó SMK-MKP 

15. Rubint Róbert, PhDr. 27 éves középiskolai tanár SMK-MKP

16. Szakó Ladislav 56 éves menedzser Most - Híd

17. Zupko Mátyás 29 éves technikus SMK-MKP

2. sz. választókörzet (4, 5, 6. sz. szavazókör). A választókörzetben 5 képviselő választható.
1. Bella Milan, Mgr. 31 éves művezető SNS

2. Cirbus Vladimír 50 éves nevelő Most - Híd

3. Čomorová Mária 45 éves egyéni vállalkozó MKDA-MKDSZ

4. Eibner Robert 53 éves Filbyt – energetikus Független jelölt

5. Erdős Vince, Ing. 58 éves főközgazdász SMK-MKP

6. Fekete Gábor, Mgr. 33 éves tanár SMK-MKP

7. Kerekes László, Ing. 41 éves alpolgármester SMK-MKP

8. Kovács Peter, Mgr. 49 éves állami alkalmazott Spolu- OD

9. Kómárová Silvia, Mgr. 66 éves nyugdíjas (tanítónő) Független jelölt

10. Krpeľan Pavel 70 éves nyugdíjas KSS

11. Mede Alexander 45 éves FALCK mentősofőr Most - Híd

12. Nagy Ladislav 44 éves mentőszolgálatos Független jelölt

13. Suppen Zoltán 53 éves műsz. szolg. vezetője Most - Híd

14. Tankina Jozef 60 éves sofőr, karbantartó Most - Híd

15. Visnyai Attila, Mgr. 45 éves állami alkalmazott Most - Híd

3. sz. választókörzet (7, 8, 9. sz. szavazókör). A választókörzetben 5 képviselő választható.
1. Anderko Zoltán 51 éves önfoglalkoztató Most - Híd

2. Balázs Pavol 30 éves egyéni vállalkozó Független jelölt

3. Bojtoš Peter 36 éves krupié OKS

4. Flachbart Ladislav 49 éves állami alkalmazott Független jelölt

5. Gallová Csilla 55 éves gazd. dolgozó, ökonómus Most - Híd

6. Gulyáš Ladislav 50 éves karbantartó MKDA-MKDSZ

7. Kelemen Erik 37 éves ügyvezető Most - Híd

8. Korponaiová Gabriela 39 éves egyéni vállalkozó Független jelölt

9. Mák Dávid, Ing. 30 éves műszaki mérnök SMK-MKP

10. Mázik Ladislav 65 éves nyugdíjas KSS

11. Nagyová Katarína 57 éves könyvtáros Most - Híd

12. Rácz Alojz 62 éves nyugdíjas SRK

13. Sajko František, Bc. 47 éves katonai alakulat dolgozója Most - Híd

14. Szvorák Zsuzsanna, Mgr. 55 éves középiskolai tanár SMK-MKP

15. Tankina Tóth Tímea, PaedDr. 36 éves tanár SMK-MKP

16. Varga František 33 éves főiskolai hallgató MKDA-MKDSZ

FIGYELMEZTETÉS az I. választókörzet 3. szavazókörébe tartozó választók részére:  a Park utca1285/1-
3, 1286/5-7, 1548/15-21, a Sládkovič utca, a Püspöki út 1215/2, 1216/4, 1259/1-5, 1260/7-15 hsz.: A sza-
vazóhelyiség új címe: Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a (az Adóhivatal volt épülete).

A politikai párt / politikai mozgalom neve – alkalmazott rövidítések:
KSS - Komunistická strana Slovenska  Smer-SD - SMER - sociálna demokracia
OKS - Občianska konzervatívna strana SMK-MKP - Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
SNS – Slovenská národná strana  SPOLU – OD - SPOLU- občianska demokracia
SRK - Strana rómskej koalície - SRK
MKDA - MKDSZ - Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata  Szövetség

A FÜLEKI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 
képviselőjelöltjeinek listája

A FÜLEKI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁ-
SOK polgármesterjelöltjeinek listája

Agócs Attila, Mgr. PhD. 39 éves a város 
polgármestere

Most - Híd

FIGYELMEZTETÉS az I. választókörzet 3. szavazókörébe tartozó vá-
lasztók részére:  a Park utca 1285/1-3, 1286/5-7, 1548/15-21, a Sládko-
vič utca, a Püspöki út 1215/2, 1216/4, 1259/1-5, 1260/7-15 hsz.: 
A szavazóhelyiség új címe: Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a (az 
Adóhivatal volt épülete).

A napokban zárul a határon átnyúló INTERREG pályázat ke-
retén belül megvalósult három hónapos mentőásatás, melyre 

a Várfelső és a Bástya utca közötti területen került sor a Füleki 
Vármúzeum vezetésével. A  támogatás segítségével kiépül majd 
egy új, rendezett parkoló, de önálló épületként funkcionáló, nyil-
vános illemhely is létesül a várhegy alatti területen. A 17. századi 
városi erődítés utolsó fennmaradt bástyájában információs pont 
kap majd helyet. 

Városi erődítés és más érdekességek
A  Műemlékvédelmi Hivatal által előírt kutatás elsődleges célja 
az eredeti városfal és az említett bástya kapcsolódási pontjainak 
dokumentálása, illetve az új illemhely területének átkutatása 
volt, egészen a  tervezett járószint mélységéig. A  négy régészeti 
szelvény feltárása érdekes információkkal szolgált nemcsak a vá-
rosfal építésének különböző fázisairól, hanem a  város 1682-es 
bevételéről, az azt követő mindennapokról és nem utolsó sorban 
a város központjának őskori (rézkori, bronzkori) településéről is. 
Nem várt eredmény volt a városfal régebbi, fa-föld szerkezetű fá-
zisának (palánkfal) megtalálása a 17. sz. 1. feléből, melynek északi 
vonalát pontosan követte az újabb, a 17. sz. 2. feléből származó 
kőfal. A régészek feltárták egy kamra alapjait is, ahonnan agya-
gedények, üvegpalackok, textilmaradványok és mezőgazdasági 
termények (köles, búza, árpa, kukorica) kerültek elő.

Európai jelentőségű felfedezés
A különösen gazdag leletanyag betekintést nyújt nemcsak a vá-
ros valaha élt lakóinak életébe, de a Füleket leigázó oszmán tö-
rökök idegen kultúrájába is. Az érdekes tárgyak közül, melyeket 
ezüstdinárok, agyagpipák, kályhacsempék, festett kerámia (helyi 
készítésű edények, de perzsa fajansz is), fém díszek és ékszerek, 
díszített csontlapocskák, stb. alkotnak, kitűnik egy európai jelen-
tőségű ritkaság. Ez egy bepecsételt, arab nyelvű (az oszmán török 
nyelvet török, arab és perzsa szavak alkották) szöveggel díszített 
agyagkorong-töredék, amely a magyarországi párhuzamok alap-
ján (Szekszárd, Dunapataj) síita imapecsétként azonosítható be. 
A tárgy talán egy perzsa származású janicsáré lehetett, de az sem 
kizárt, hogy más úton került a városba. Az érdekesebb leletek 
a  megfelelő tisztítás és konzerválás után 2019-ben, egy idősza-
ki kiállításon kerülnek bemutatásra, ezt követően pedig a Füleki 
Vármúzeum állandó kiállításának részévé válnak majd. 

Titton Viktória, az FVM igazgatónője

Jelentős eredményeket hozott 
a váralja régészeti feltárása

FOTÓ - FVM
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Évente két alkalommal (tavasszal és ősszel – mindig szombaton) gyűjtésre 
jogosult kereskedelmi társaság – DETOX kft. veszélyes hulladékok mobilis 

gyűjtését végzi a városban. Mindenkinek lehetősége lesz biztonságosan meg-
szabadulni a következő veszélyes anyagoktól: akkumulátorok, nikkel - kadmi-
um elemek, szavatosság utáni festékek, gyógyszerek és permetszerek, elhasz-
nált motorolajak, romlott étolajak és zsírok, sérült higanyos hőmérők, vegyi 
anyagok maradékai, vegyileg szennyezett textíliák, fénycsövek. 

A mobilis gyűjtésre nyolc kijelölt gyűjtőhelyen kerül sor, ahol a gyűjtőkocsi 
20-30 percet tartózkodik.

A gyűjtés időpontja: 2018. november 10. (szombat)

Veszélyes hulladékok mobilis gyűjtése

Információ:  VPS Fiľakovo: tel.: 047 / 333 71 40

       Detox, s.r.o.:  tel.: 048 / 471 25 11

A következő gyűjtés időpontja: 
2019 tavasza

Október 6-án megrendezésre ke-
rült a  Nógrád Tűzoltója elne-

vezésű nemzetközi tűzoltóverseny. 
Helyszínéül, immáron harmadik éve, 
a füleki vár szolgált, ahol 40 hivatásos 
és önkéntes tűzoltó mérte össze ere-
jét. A verseny megálmodói és egyben 
főszervezői a Füleki Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület tagjai, melynek elnöke 
Mesiarik Marian. 

„A verseny lényege a speciális tűzoltói 
beavatkozások során fellépő fizikai igény-
bevételek versenyszerű keretek közötti 

Nógrád Tűzoltója – Szlovákia egyik legnehezebben teljesíthető pályája

megmérettetése. A verseny egyik célja a 
nemzetközi sportdiplomácia elmélyítése és 
kapcsolatok építése” – mondta Mesiarik. 
A megmérettetés során négy kategóri-
ában versenyeztek a résztvevők – női 
kategória, férfiak 30 év alatt, férfiak 
30 év felett és FULL DRESS. Az utol-
só kategória újdonságnak számított, 
melynek lényege, hogy a versenyzők 
bevetési ruhában és cipőben oldot-
ták meg a feladatokat. A verseny két 
versenyszámból állt: akadálypálya és 
a vár megmászása. A megmérettetés 

végén kihirdették a Nógrád Tűzoltója 
elnevezésű verseny eredményeit. 

Eredménylista:

Kategória: Nők
1. Alžbeta Miháliková (Hod-
ruša-Hámre)
2. Ľubica Hliničanová (DHZ Hybe)
3. Marianna Palugová (DHZ Vlkano-
vá) 

Kategória: Férfiak 30 éves korig 
1. Zdenko Mihálik (Hybe)
2. Slavomír Siman (Rákoš) 

Konzultációs napok meghirdetése
A Jogsegély Központ Rimaszombati Irodája konzultációs munkahelyet nyit 
Füleken Püspöki út 1779/49B. sz. alatti székhellyel. A konzultációs napok ez 
évben a következő időpontokra vannak szétírva: 2018. október 26., november 
29. és december 13., mindig 08:00 órától 14:00 óráig, 12:00 órától 12:30 óráig 
tartó ebédszünettel. A Jogsegély Központ komplex jogi segítséget nyújt bizo-
nyos területeken belül az olyan személyeknek, akik nem vehetnek igénybe jogi 
szolgáltatásokat kedvezőtlen anyagi vagy vagyoni helyzetük miatt. A központ 
biztosítani próbálja ezeknek az embereknek szorult helyzetükben a hatékony 
jogi védelmet és jogaik érvényesítését. VH

Jelentős kulturális rendezvények 2018 novemberében

11. 09-ig
Kovács Péter Garp „Törékeny” c. jubileumi kiállítása
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

11. 15-ig

A „Tűzben született szépség“ c. kiállítás 
Hutaüvegek az egykori Felső-Magyarország terüle-
téről, a 18. század végétől egészen a 20. század elejéig 

– válogatás Ladóczki Vilmos magángyűjteményéből
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony 
Szervező: Füleki Vármúzeum                                                             
Társszervező: Ladóczki Vilmos

11. 09.

MAFFIA ÉS POLITIKA - Szomolai Tibor előadása
és A klán c. regény bemutatása
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum 17:00

11. 17. 

Vezetett gyalogtúra
(a helyszínt pontosítjuk)
Helyszín: A Novohrad-Nógrád UNESCO Globális 
Geopark területe 
Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT
Társszervező: Nógrádi Turisztikai Információs Köz-
pont

15:30

Utca Megállóhely elhelyezése Időpont

Malom u. 65 A Malom és Szőlőhegy utcák 
kereszteződésénél (Urbánka)

8.30 - 9.00

Paprét 3 A VPS telephelye (volt Zväzarm) előtt 9.05 - 9.35

Nálepka sz. u.13 A Pepita vendéglő előtt 9.40 -10.00

Szövetkezeti u. A Szövetkezeti és Virág utcák 
kereszteződésénél

10.30 -10.50

Május 1. u. 50 A Filbyt épülete előtt a Május 1. utcában 10.55 -11.15

Jánošík u. A Kalaj és Jánošík utcák 
kereszteződésénél

11.20 -11.50

Štúr u. A Vajanský és Štúr utcák kereszteződésé-
nél (a garázsoknál)

12.20 -12.50

Sládkovič u. A Sládkovič és Park utcák 
kereszteződésénél

12.55 -13.30

3. Ľubomír Tomka (Žarnovica) 

Kategória: Férfiak 30 év felett
1. Horváth Mihály (Érsekvadkert, 
HU)
2. Tomáš Ogurčák (Ratková) 
3. Bunder Tamás (Őrhalom, HU)

Kategória: FULL DRESS
1. František Ridzoň (DHZ Drábsko) 
2. Marián Senko (Muránska Dlhá 
Lúka) 
3. Michal Libiček (Kráľova Lehota)

Palčo Kinga, FÖTE

FOTÓK - FÖTE
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A Pro Kultúra Füleki Férfikar a zene világnapján 
„Dalolj, míg élsz!“ elnevezésű nemzetközi kórus-

találkozón lépett fel nagy sikerrel a fülekpüspöki 
kultúrházban. A rendezvényen rendhagyó módon  
ismert slágerek, operettrészletek csendültek fel a 
kórusok előadásában. Az est keretében fellépett a 
Lampart Budafok Vegyeskar, az Ózdi Városi Ve-
gyeskar, a Tiszaföldvári Férfikórus, valamint a 
kórustalálkozó főszervezője és házigazdája, a Pro 
Kultúra Füleki Férfikar. 

Az egész estét betöltő műsort Fehér Miklós kar-
nagy szerkesztette. Az örökzöld slágerek és ope-

Dalolj, míg élsz! rettrészletek fergeteges előadását a hálás közön-
ség  ütemes vastapssal jutalmazta. A rendezvény 
vendégművészei a felvidéki nótapáros, Bősi Szabó 
László és Dóka Zsuzsa voltak. A Pro Kultúra Füleki 
Férfikar nem titkolt szándéka, hogy a könnyedebb 
hangvételű művek előadásával hagyományt teremt-
sen. 

A nemzetközi kórustalálkozó színvonalas meg-
rendezéséért köszönet jár a támogatóknak is: Fülek 
Városnak, a Besztercebányai Megyei Önkormány-
zatnak, a Kisebbségi Kulturális Alapnak, a füleki 
KE-VIN kft.-nek, valamint Fülekpüspöki polgár-
mesterének.           

Mázik István

A  Geopark Novohrad-Nógrád Jogi Szemé-
lyek Társulásának prog ramsorozata - amely 

a szlovákiai Zöld Tanulmányi Alap (Zelený vzdelá-
vací fond) támogatásával készült - előadások, fog-
lalkozások és kiállítás keretében mutatja be a régió 
területén lévő, felső tagozattal rendelkező isko-
lákban a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális 
Geopark geológiai, természeti és kulturális értékeit. 
A kiállítást alkotó, ebből a célból összeállított táblá-
kon a geopark szlovákiai és magyarországi terüle-
tének legjelentősebb értékei láthatóak, beleértve pl. 
a várakat, melyek különlegessége, hogy történelmi 
és kulturális jelentőségük mellett földtörténeti és 
természeti értéket is képviselnek. 

A kézműves foglalkozásokat az adott iskola 
pedagógusai vezetik, melyek elsősorban a termé-
szetes és hulladékanyagok felhasználására, illetve 
a környezetvédelemre összpontosítanak. A vetített 
képes előadások közül az első a geoparkok, benne 
a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark 
kialakulását, működését, a terület kulturális hely-
színeit mutatja be. 

A geológiai helyszíneket prezentáló előadáson 
a  tanulók megismerkedhetnek például azzal, ho-
gyan jöttek létre a területre jellemző vulkáni csú-
csok, a  homokkövek, s mit árulnak el a földtani 
múltról a kőbányák. A természeti értékeket ismer-
tető előadáson a terület növény- és állatvilágáról 
esik szó, melyen kiemelt hangsúlyt kap az, hogy 
a fiatalok ne csak a számítógépeken, mobiltelefono-
kon keresztül ismerkedjenek a természettel, hanem 
járják be az erdőket, mezőket. A sorozat áprilisban 
a füleki II. Koháry István Alapiskolában vette kez-
detét, majd a ragyolci, a gömöralmágyi, a várgedei, 

Geonapok a régió alapiskoláinak felső tagozatos diákjai részére

a füleki papréti és a Mocsáry Lajos alapiskolákban 
folytatódott, valamint novemberben a nagydaróci 
és a füleki Iskola utcai alapiskolában zárul.   

Puntigán József

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia te-
vékenységének egyik fontos területe a hagyo-

mányos magyar népzene népszerűsítése és oktatása. 
Ennek köszönhetően különféle képzések, tanfolya-
mok és kurzusok keretein belül ismerkedhetnek az 
érdeklődők a hangszeres vagy vokális népzenével. 
Füleken ez év áprilisában vette kezdetét a vonós-
képzés, Gelencsér János, a Dobroda zenekar prímá-
sa, Junior Prima Díjas népzenész vezetése alatt. A 
Művészeti Alapiskolával való együttműködésnek 
köszönhetően 9 növendék tanul heti rendszeres-
séggel gömöri népzenét, mi több, File Banda néven 
túl vannak első színpadi megmutatkozásukon is.

A Népzenei Műhely elnevezésű programsorozat 
következő füleki rendezvénye a népi ének oktatá-
sára irányult. Az október 7-én zajló egynapos kép-
zés célcsoportja a 8-15 éves korosztály, valamint 
a pedagógusok és az éneklő- és hagyományőrző 
csoportok vezetői voltak. A képzés Fábián Éva, az 
Óbudai Népzenei Iskola népiének-tanára, ismert 
népdalénekes és előadóművész vezetése alatt zajlott. 
E szakmai program iránt mindkét célcsoport nagy 
érdeklődést mutatott, főként Fülek, Losonc, Salgó-
tarján és Tornalja környékéről érkeztek a résztve-
vők. A közel 50 érdeklődő flashmobbal zárta a ta-
lálkozást, a vásárnap délben felhangzó tárogatószó 
után közösen énekelték el a nap során tanult dalo-
kat a füleki vár Bebek-tornyának kerengőjén. 

Varga Norbert,
Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia

Népzeneoktatás Füleken

Tagtoborzás
A PRO KULTÚRA Füleki Férfikar, mely két év 
múlva ünnepli megalakulásának 100. évfordulóját, 
olyan lelkes és jó hangú férfiakat keres, akiket ér-
dekel a közös éneklés, és szeretnének egy jó csapat 
tagjává válni. Szeretettel várunk minden jelentke-
zőt a 0905 248 804-es telefonszámon.

 A PRO KULTÚRA Füleki 
Férfikar elnöksége

A Pro Kultúra Füleki Férfikar. FOTÓK - A Pro Kultúra archívuma

FOTÓK - PJ

FOTÓK - VN
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A  60. érettségi találkozónkat 2018. szeptember 15-én tartottuk a Füleki 
Gimnázium épületében. Az osztályfőnöki órát egyetlen élő tanárunk, Ká-

losi János vezette. Molnár László igazgató emléklappal tette felejthetetlenné 
ezt a jubileumot. A résztvevők szeretettel és tisztelettel köszöntötték fel a 90-
éves Kálosi Jánost. Jó hangulatban emlékeztünk vissza tanárainkra és volt 
osztálytársainkra.

A  szervezők nevében: Tari Béla

Kettős jubileum

FELHÍVÁS
A Füleki Városi Művelődési Központ 

2018. december 14-én
KARÁCSONYI VÁSÁRT rendez. 

A vásár a Városháza előtti parkoló területén kerül megrendezésre 10.00 
órától 19.00 óráig, gazdag kulturális programmal egybekötve. A szervezők 
várnak minden árust, akik gasztronómiai karácsonyi különlegességeket és 
ínyencségeket, édességeket, játékokat, ajándéktárgyakat, ékszereket és kie-
gészítőket, valamint karácsonyi tematikájú ajándéktárgyakat, ill. kézműves 
termékeket kínálnak. Az árusok 2 €/m2 illetéket kötelesek befizetni a szer-
vezőknek. 

A vásárra a jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni. Az érdeklődők 
a kötelező okmányok benyújtásával együtt legkésőbb 2018. december 12-ig 
jelentkezhetnek. Határidőn túli, illetve kötelező dokumentumok nélküli je-
lentkezéseket nem fogadunk el. A szervezők, tekintettel a rendelkezésre álló 
terület nagyságára, fenntartják a vásáron résztvevő árusok kiválasztásának és 
elhelyezésének jogát. 

A jelentkezési lap és a kötelező mellékletek listája megtalálható a www.
filakovo.sk vagy a www. kultura.filakovo.sk oldalon. A kitöltött jelentkezési 
lapokat a kötelező mellékletekkel együtt kérjük a következő címre postáz-
ni: Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo vagy 
elektronikusan elküldeni az msks@filakovo.sk címre. Bővebb információk a 
+421 950 689 610-es telefonszámon.

kp

2005 tavaszán a Magyar Olvasás-
társaság felhívással fordult mind-

azokhoz, akiknek fontos a népmesék 
fennmaradása és a mesékben élő böl-
csesség továbbhagyományozása, hogy 
csatlakozzon ahhoz a kezdeménye-
zéshez, amely szerint szeptember 30. 

– Benedek Elek születésnapja – legyen 
a népmese napja.

A népmese napját első ízben 2005. 
szeptember 30-án rendezték meg. A 
nap célja, hogy a könyvtárosok, az 
óvónők, a pedagógusok és a mesével 
foglalkozó szakemberek, valamint 
a meseszerető gyerekek és felnőttek 
ezen a napon megkülönböztetett tisz-
telettel forduljanak mind a magyar, 
mind más népek meséi felé.

Iskolánkon is rendszeresen megün-
nepeljük a  népmese napját,  mind-
amellett egész évben sokat mesélünk 
és meséltetünk. Tanulóink nagyon 
szeretik a meséket hallgatni és előad-
ni is. Ezt bizonyítja az is, hogy szép 
sikereket érnek el az Ipolyi Arnold 
Népmesemondó Versenyen. Az ő 
hírük eljutott egészen a  Magyar Ol-
vasástársasághoz is, akik az idei: A 

népmese napja 2018. – XIV. Orszá-
gos népmese-konferenciájukra (2018. 
szeptember 28. Budapest, Országos 
Széchenyi Könyvtár) meghívták a fü-
leki Varga Norbertet, az Ipolyi Ar-
nold Népmesemondó Verseny egyik 
szervezőjét, hogy előadást tartson en-
nek a  versenynek a hagyományköz-
vetítő szerepéről, és meghívták a ver-
seny többszörös aranysávos mesélőit 
is. Így iskolánkat Mihalovics Zsófia, 
V.A osztályos tanuló és Botos Máté 
János, VI.A osztályos tanuló képvi-
selte. Régiónkból meséltek még a  ra- 
gyolci mesemondók is: Rácz Frideri-
ka és Galamb Krisztián. Mindnyájan 
kiválóan szerepeltek. A  résztvevő 
szakembereknek annyira tetszettek 
az előadott mesék, hogy iskolánk ta-
nulóit újabb felkéréssel keresték meg, 
melyet nagy örömmel el is fogadtak.

Mivel szeptember 30-a vasárnapra 
esett, így iskolánkon október 1-jén 
ünnepeltük a népmese napját. Az alsó 
tagozatos tanulóknak társaik mesél-
tek. Mindnyájan nagyon jól szóra-
koztunk.

Benko Tünde, Mocsáry AI

A népmese napja a Mocsáry 
Lajos Alapiskolában

FOTÓ - Mocsáry AI

FOTÓ - TB

mailto:msks@filakovo.sk
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Minden szerzői jog fenntartva. A szövegek, fotók és 
grafikák bármilyen további terjesztése csak a kiadó írásos 
jóváhagyásával lehetséges. A kiadó nem felel a megjelen-
tetett hirdetések tartalmáért és hitelességéért, sem az eset-
legesen okozott károkért. Lapzárta a hónap 15. napján. A 
szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy a lapzárta után 
érkező cikkeket nem közli. A többi cikknél fenntartja a jo-
got arra, hogy azokat szükség esetén lerövidíti, átszerkeszti 
vagy nem is közli. Névtelen szerzőtől származó, becsmérlő 
és politikailag elkötelezett cikkeket nem közlünk.

A füleki FTC kerekpárszakosztályának verseny-
zője újabb sikert aratott. A küzdelmes verseny-

sorozat harmadik helyezettje lett összetettben. Az 
idei Slovak XCM Tour rangos kerékpárverseny-so-
rozat lezárult. Fülek is képviseltette magát a hegyi 
kerékpárversenyeken, amelyeken a  füleki FTC 
(FTC CC) kerékpárosai ezúttal sem okoztak csaló-
dást. 

A sorozat négy hazai és egy külföldi versenyből 
tevődött össze. Illéš Zoltán, a  kerékpárosok koor-
dinátorának elmondása szerint a junior kategó-
riában az FTC CC csapat legjobb eredményét Uj-
pál Marek érte el. „Az összetettben a 3. helyen végzett. 
A férfiak 19–39 éves korosztályában négyen képviselték 
színeinket. Ebben a kategóriában csak azok a versenyzők 
állhattak dobogóra, akik Európa egyik legnehezebb hegyi 
kerékpárversenyén, a több mint 200 km távú salzkam-
merguti versenyen teljesítettek. A negyedik helyen a  mi 
versenyzőnk, Šimon Marian végzett. A férfiak 40–49-es 
korkategóriájában Bálint Gabriel a 11. helyezést érte el. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Fülek városának és az 
FTC vezetőségének a támogatást” – zárta szavait.

Kovácsová Klaudia
Fordította: zi

Ujpál kerékpáros bronzérmet 
szerzett Füleknek

Az FTC Fülek erőemelő-szakosztályának három 
versenyzője képviselte városunkat  Egerben, a 

világ egyik legerősebb szervezeténél, a  GPC fek-
venyomó-világbajnokságon. Sikerült két arany- és 
egy bronzérmet elhozni. 

A színvonalas versenyt  a magyar professzionális 
erőemelő-liga rendezete, ahol 34 ország 1060 – na-
gyon jól felkészült – versenyzője mérte össze erejét. 
Nem volt egyszerű ilyen kvalitású ellenfelekkel küz-
deni, oda kellett figyelni a konkurenciára. Büszke 
vagyok a fiúkra: Péter Csabára és Deme Krisztiánra, 

Bizonyítottunk a GPC fekvenyomó-világbajnokságon
akik végig betartották, amit begyakoroltunk és meg-
beszéltünk, hozták a formájukat, és három érvényes 
gyakorlattal megszerezték az ifjúsági fekvenyo-
mó-világbajnoki címet. 

Több mint 4 év kemény, szorgalmas mun-
ka áll mögöttünk, sok-sok leküzdött akad-
állyal, lemondással, áldozathozatallal.    
Hálás köszönet mindenkinek, aki hitt bennük, segí-
tette felkészülésüket és szurkolt nekik. Hajrá Fülek, 
hajrá FTC! 

Sajko František, edző

Szeptember 30-án, a  Turizmus Világnapja al-
kalmából vezetett kerékpártúrát indítottunk a 

füleki vártól a Bagolyvárig, több pihenőt beiktatva, 
szebbnél szebb helyeken. A 15 tagú csapat Fülekről 
indult, majd a somoskőújfalui határátkelőt átlépve 
az egykori keskeny nyomtávú vasút helyén lévő, 
köves úton érkezett meg a Novohrad-Nógrád Geo-
park Eresztvényi Látogatóközponthoz. Megtekin-
tettük a Medvesi Fotós Maraton fényképkiállítását, 
és rövid felfrissülés után nekivágtunk a Salgó vára 
felé vezető, meredek útnak.

A vár alatt a csoport kettévált, hárman a 625 m 
magas sziklacsúcson emelkedő Salgó várának rom-
jaira kapaszkodtak fel, míg a többiek a könnyebben 
megközelíthető  Boszorkány-kőre indultak. A kivá-
ló látási viszonyoknak köszönhetően gyönyörköd-
hettünk a Magas-Tátra csúcsaiban és déli irányban 
megtekinthettük Magyarország legmagasabb csú-
csait: a Mátrát és a Bükk-hegységet is. 

A csapat újra egyesült és a Salgóbányát megkerü-
lő erdei úton a Középbánya-tó felé vette az irányt. A 
három oldalról magas, függőleges bazalt sziklafallal 
határolt, vadregényes tájba illő tó minden évszak-
ban lenyűgöző látványt nyújt (így a hely tökéletes-
nek bizonyult egy rövid pihenésre).

A  továbbiakban Európa legnagyobb területű, a 
Magyarország és Szlovákia határán lévő Med-
ves-fennsíkon haladtunk át. A fennsík nagy része 
520–570 méterre magasodik ki a tájból, így újra 
szép kilátás nyílt előttünk, majd a Garád-nyereg 
körüli erdőn keresztül elértük kirándulásunk utol-
só előtti célpontját. A Pogányvár a környék egyik 
legkedveltebb nevezetessége. A hely természeti re-
zervátum, így a sziklatenger feletti kilátóra gyalog 
érkeztünk, de az 578 méter magas hegy jutalomkép-
pen lenyűgöző látképpel szolgált.

A 4 kilométer hosszú sőregi lejtőn jól bemeleged-
tek kerékpárjaink fékei. A faluba érkezve a hatal-
mas sziklaszirt alatt pihentünk meg. A Bagolyvár-
nak alig maradt nyoma. Többen felgyalogoltunk a 

Mesés kilátásban gyönyörködhettek  
a biciklitúra résztvevői

sziklaszirtre is. Fülekre érkezve 55 km-t tettünk 
meg 950 m szintkülönbséggel. Mindenki szép élmé-
nyekkel távozhatott.  Reméljük, hogy e jól sikerült 
akcióval hagyományt teremtünk.

Illéš Zoltán, a kerékpárosok koordinátora

FOTÓK - IZ archívuma

FOTÓ - IZ archívuma

FOTÓ - SF archívuma
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