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Füleken a Városi Művelődési Központban feb-
ruár 8-án, csütörtökön Rigó Konrád, a kulturális 
minisztérium államtitkára mutatta be a Kisebb-
ségi Kulturális Alap új támogatási rendszerét. A 
beszélgetésen kultúrával foglalkozó szerveze-
tek – polgári társulások, művészeti iskolák, kre-
atív iparral foglalkozó vállalkozások, környék-
beli községek – körülbelül ötven képviselője 
vett részt.
„Az ilyen jellegű megbeszélések nagyon fonto-
sak a számunkra. Mi visszajelzést kapunk, az ér-
deklődők pedig első kézből jutnak hasznos infor-
mációkhoz. 2018 januárjától működik az új 
alap, amely a nemzeti kisebbségek kultúráját hi-
vatott támogatni. Ez egy releváns változás” – 
mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy ebben az 
évben jelentősen megváltozott a pályázási fo-
lyamat és a témakörök is, amelyekben támoga-

tást lehet igényelni. A nemzeti kisebbségek 
kultúrájának támogatására idén kétszer nagyobb 
a finanszírozási keretösszeg, mint korábban. „A 
teljes költségvetés nyolcmillió euró, amelyből 
minden egyes kisebbség arányosan részesedik. 
Az egyes pályázóknak nyújtott támogatás össze-
ge 500 euró és 66 000 euró között mozog” – tette 
hozzá az államtitkár. Az alap létrehozásának 
célja a támogatási rendszerek decentralizálása. 
„Az Audiovizuális Alap és a Művészeti Alap lét-
rehozása után ez egy újabb lépés a célunk felé. 
Arról, hogy ki kap támogatást, és mennyit, már 
nem a minisztériumi tisztviselők, hanem az adott 
ágazat szakértői döntenek. Ez egy jelentős lépés 
a nemzeti kisebbségek kulturális támogatásának 
önkormányzatisága felé” – nyilatkozta.
A beszélgetésbe az államtitkáron kívül bekap-
csolódott Agócs Attila, polgármester és Illés Kó-

sik Andrea, a VMK igazgatónője is. „A pályáza-
tok beadása most nagyon aktuális téma, ezért 
örülünk, hogy az államtitkár úr eljött, és megvi-
lágította nekünk a rendszer működését, vála-
szolt a kérdéseinkre. Meggyőződésem, hogy ez 
mindenki számára hasznos találkozó volt” – 
nyilatkozta az igazgatónő. Az új támogatási 
rendszert pozitívan értékeli. „Az a tény, hogy a 
Kisebbségi Kulturális Alap nagyon hasonló 
szerkezettel működik, mint a Művészeti Alap, 
amelybe a legtöbbünk már adott be pályázatot, 
rendkívül megkönnyíti a munkánkat” – tette 
hozzá a VMK vezetője.

Kovácsová Klaudia, a város szóvivője

Rigó Konrád Füleken bemutatta a kulturális
minisztérium új támogatási rendszerét

A füleki Matica, valamint a környező telepü-
lések Matica tagsága február 10-én idézte fel a 
télbúcsúztatás hagyományát Rátkán. A kultúr-
házban megrendezett „Farsang farka“ c. rendez-
vényen kívül, farsangolók járták körbe a falu há-
zait. Az ünneplést megelőzően munkatalálkozó-
ra került sor, melyen a helyi önkormányzatok, 
valamint a Matica slovenská Háza füleki és 
turócszentmártoni képviselői vettek részt. A kör-
nyékbeli polgármesterek kezdeményezésének 
köszönhetően megszervezett gyűlést a Matica 

slovenská Háza elnöke, Marian Gešper vezette, 
aki 2017 novemberétől tölti be ezt a tisztséget. 
Minden résztvevő, köztük a házigazda Milan 
Spodniak, valamint városunk polgármestere 
Agócs Attila is, a füleki Matica slovenská Háza 
sorsáról szeretett volna többet megtudni és 
pontot tenni a hetek óta tartó bizonytalanságnak, 
amit az igazgatónő, Miroslava Podhorová elbo-
csátása követett. Hasonlóképpen jártak el a lo-
sonci igazgatónő, Alena Rezková esetében is, 
akit 2018. január 31-i hatállyal szintén elbocsá-

tottak. Marián Gešper a résztvevőknek, de főleg 
a Matica és a Jánošík NE tagjainak kijelentette, 
hogy a füleki, valamint a losonci Matica sloven-
ská Háza továbbra is üzemelni fog, működtetést 
azonban szeretnék gazdaságosabban megoldani. 
Jelenleg a losonci alkalmazott, Simona Šimová 
lett mindkét intézmény megbízott igazgatója. 
Mindenek ellenére a megtelt kultúrház élvezte a 
farsangi műsort, melyet a Jánošík gyermek-
néptáncegyüttes és a II. Koháry István alapisko-
la diákjai biztosítottak. A fiatalok és a felnőttek 
az esti, fergeteges hangulatú diszkón folytathat-
ták a szórakozást.      Cíferová Iveta (ford.: dszl)

Nemcsak a Losonci járás, hanem a Besztercebá-
nyai kerület egyik legtöbb tagot számláló szer-
vezete a füleki Nyugdíjas Egyesület, mely váro-
sunkban 23 éve működik. 1995. március 15-én 
alapították, elsősorban a Kovosmalt vállalat és e-
gyéb üzemek volt alkalmazottai. A 2017-es év 
végével 566 aktív tagot számlál az egyesület. Az 
alapító tagok közé tartozik Chytil Milan, aki az 
egyesület első elnöke volt, és funkcióját majd 
negyedévszázadig megtartotta. 2018. február 6-
án a Nyugdíjas Egyesület Füleki Helyi Szerve-
zete értékelő taggyűlésére került sor, mely nagy 
változásokat hozott a szervezet vezetőségében 
is. Új elnökséget és bizottságot választottak a ta-
gok, mely funkciók nem három, hanem négyé-
ves időszakra szólnak. Az egyesület új elnöke Je-
línek Juraj lett, s részben megújultak az elnökség 
tagjai is: Fajdová Viola – alelnök, Alštocková 

Helena – gazdasági felelős, Cíferová Iveta – tit-
kárnő és a további tagok – Jelíneková Edita, Hal-
gašová Magdaléna, Kurunciová Helena, Mo-
kány Ľudovít és Szabó Štefan. Az ellenőrző 
bizottságot az alábbi tagok alkotják: Antaličová 
Zuzana – a bizottság elöljáróasszonya, Kómáro-
vá Silvia és Bystron Jozef – a bizottság tagjai. 
Chytil Milan volt elnöknek a küldöttek megsza-
vazták és odaítélték a „tiszteletbeli elnök“ címet, 
annak reményében is, hogy továbbra is látogatni 
fogja a rendezvényeinket. Az értékelő taggyűlé-
sen részt vettek a meghívott vendégek is, melyek 
között volt Fülek város polgármestere, Agócs 
Attila és a Városi Hivatal elöljáróasszonya, Má-
gyel Andrea is. A járási szervezetből a taggyűlé-
sen részt vett még Ing. Lošťáková Zuzana elnök-
asszony, illetve Hlaváč Ján, a kerületi szervezet 
elnöke, aki az Országos Nyugdíjas Egyesület 

Központja nevében köszönőlevelet adott át Mi-
lan Chytil volt elnöknek sok éves kiváló munká-
jáért, és az új tiszségviselőknek pedig sok sikert 
kívánt az elkövetkező évekhez. Sok éves mun-
kájukért köszönetet mondtak az elnökség volt 
tagjainak és az eddigi megbízottaknak is, akik a 
most véget ért választási időszakban tevékeny-
kedtek, de a következőben főleg a koruk és e-
gészségi állapotuk miatt már nem vesznek részt. 
Az új vezetésre tehát négy év alkotói tevékeny-
ség vár a megszokott és közkedvelt rendezvé-
nyek megvalósítása mellett. A füleki Nyugdíjas 
Egyesület első ilyen rendezvényére 2018. már-
cius 10-én, nőnap alkalmából kerül sor a II. Ko-
háry István Alapiskola tornatermében. Minden-
kit szeretettel várunk! 

A Nyugdíjas Egyesület elnöksége
nevében – Cíferová Iveta 

A Nyugdíjas Egyesület városi szervezete új vezetőséget választott
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Álláspályázat

Fülek Város minden naptári év végén mér-
leget készít a közpénzekkel való gazdál-
kodásáról a könyvviteli törvény értelmé-
ben. 2017.12.31. napján a Városi Hivatal 
és a város fenntartói hatáskörébe tartozó 
szervezetek, azaz 4 alapiskola, a Művé-
szeti Alapiskola, a 2 óvoda,  a Városi Mű-
velődési Központ, a Vármúzeum, a Köz-
hasznú Szolgáltatások (VPS), a Nefelejcs 
nonprofit szervezet (nyugdíjasotthon) és a 
Tectum nonprofit szervezet (vállalkozói in-
kubátor) összesen 23 397 822,54 euró 
anyagi vagyonnal rendelkeztek. Ez az ér-
ték 479 771,11 euróval több a 2016-os évi 
2 2918 051,43 eurós anyagi vagyonhoz ké-
pest, ami 2,05%-os növekedést jelent.
A fentieken kívül a város 3 402 498,57 
euró értékű telkekkel, 114 2688,96 euró 
értékű nem anyagi invesztíciókkal, 
2 234 838,77 euró értékű értékpapír for-
májú tőkebefektetésekkel, a FILBYT 
s.r.o. Fiľakovo gazdasági társaságon belül 

581 889,00 euró értékű vagyoni betéttel, 
a számláin és a pénztáraiban pedig 
558 797,58 euró összegű pénzeszközök-
kel és értékpapírokkal is rendelkezik.
A Városi Hivatal és a fenti szervezetek 
2017.12.31. napján 354 943,57 euró 
összegű követelést és 1 367 630,65 euró 
összegű kötelezettséget tartottak nyilván. 
A 2017-es év folyamán az 1998–2016-os 
években felhalmozódott adójellegű 
kinnlevőségeket 43 056,85 euróval 
sikerült csökkenteni. 
A város és a fenntartói hatáskörébe tartozó 
szervezetek által elért, a leltározás alatt 
megállapított számszerű eredmények egy-
értelműen bizonyítják, hogy a közpénzek 
hatékonyan, célzatosan és gazdaságosan 
lettek felhasználta a 2017-es év folyamán.

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

A városi vagyon 2017-es évi leltáraA városi vagyon 2017-es évi leltára

A katasztrofális állapotban lévő útszakasz 
felújításának még a téli időszak beállta 
előtt meg kellett volna valósulnia. Az út-
szakasz azonban a törvénytelen közbe-
szerzés miatt, amelyért még a kerület elő-
ző vezetése a felelős, mostanáig új burko-
lat nélkül maradt. Hasonló a helyzet a Lo-
sonci, valamint a Zólyomi járás egyéb út-
szakaszain is, melyek teljes hossza 25 ki-
lométer. A Besztercebányai kerület el-
nöke, Ján Lunter úgy döntött, azonnal 
orvosolja a helyzetet. 
Annak ellenére, hogy a 2017-es költség-
vetésben a Losonci és a Zólyomi járások 
útjainak javítására 1,5 millió euró lett el-
különítve, a javítás mostanáig nem ment 
végbe. A kerület előző vezetése által tör-
vénytelenül kiírt közbeszerzések miatt, 
már két kivitelező is visszalépett a meg-
rendelés teljesítésétől. 
A fent említett okok miatt, a jóváhagyott 
tervezet ellenére sem valósult meg a Püs-
pöki út kritikus szakaszának javítása Füle-
ken. A téli időszak után az út elfogadha-
tatlan állapotban van. A tényekről saját 
szemével győződött meg a Besztercebá-
nyai kerület elnöke, Ján Lunter. Fülek vá-
ros polgármesterének, Agócs Attilának, va-
lamint a város lakosainak mielőbbi orvos-
lást ígért.
„Amint az időjárás engedi, és dolgozha-
tunk a meleg aszfaltkeverékekkel, megja-
vítjuk az útszakasz legrosszabb részeit. 
Egyidejűleg dolgozunk a közbeszerzésen, 
hogy a kivitelezőt a törvények értelmében 
választhassuk ki. Amint ismert lesz a 

győztes cég, elkezdjük a szakasz teljes fel-
újítását. A törvényi előírásoknak megfele-
lően erre május végén, illetve június elején 
kerülhet sor“ – nyilatkozta Ján Lunter. 
„A Püspöki úton fennálló helyzet valóban 
komoly, ezért nagyon örülök, hogy a kerü-
let elnöke, Ján Lunter elfogadta a meghí-
vásunkat, és saját szemével győződhetett 
meg az áldatlan helyzetről. A szomszédos 
Püspöki község polgármesterével tavaly 
többször is jeleztük a problémát a megye 
egykori vezetősége felé. Nem volt elég, 
hogy felkerültünk a tervezett beruházások 
listájára, mert a közbeszerzés kudarcot val-
lott. Tudomásul vesszük lakosaink elége-
detlenségét, ezért nagyon örülünk Lunter 
úr ígéretének“ – tette hozzá Fülek polgár-
mestere, Agócs Attila. 

Bučko Matej, a Besztercebányai
kerület szóvivője (ford.: dszl)

Tovább bővül a menhely
Mozgalmas évet tudhatunk magunk mö-
gött, s ismét arra kérjük Önöket, hogy tá-
mogassák a füleki Šťastné labky menhelyet 
működtető polgári társulásunkat adójuk 
2 %-ával. 
2017-ben főképp a kinti területek átalakítá-
sával foglalkoztunk. Kifutót építettünk, le-
bontottunk egy kisebb épületet, amely he-
lyén egy karanténállomást szeretnénk kia-
lakítani a kutyusok számára. 
A további teendőink közé tartozik a benti 
ketrecek kialakítása, főleg kölyökkutyák és 
műtét után lábadozó kutyák részére. Nem u-
tolsó sorban szeretnénk kialakítani egy 
állatorvosi helyiséget is, s emellett külön-
böző javítások is szükségesek. 
Tavaly 600 kutyát és 48 macskát mentet-
tünk meg. Az állatorvosi ellátás, a különbö-
ző műtétek és beavatkozások több ezer eu-
róba kerülnek. Menhelyünket csak az Önök 
segítségével tudjuk működtetni. 
Kérjük, segítsenek, hogy segíthessünk!
Jogi személyek esetén elég, ha az adomá-
nyozó kitölti a következő adatokat az adó-
bevallásába:
Statisztikai számjel (IČO): 42197759
Jogi forma: polgári társulás (občianske 
združenie)
Név: Občianske združenie Šťastné labky
Cím: Farská lúka 1609/66, 986 01 Fiľakovo
Természetes személy esetén elég, ha kitöl-
tik és munkáltatójuknál igazolják aktuális 
nyomtatványainkat, amelyeket a Füleki Vá-
rosi Hivatal Ügyfélfogadó Központjában 
igényelhetnek.
Kutyusaink nevében szívből KÖSZÖN-
JÜK a támogatást és a segítséget!

Jagošová Beáta,
a Šťastné labky PT elnöke (ford.: dszl)

Ján Lunter: Szörnyű állapotban van a
Püspöki út Füleken, segítünk a helyzeten

Ján Lunter: Szörnyű állapotban van a
Püspöki út Füleken, segítünk a helyzeten

Tovább bővül a menhely

Értesítés az adósok 
listája 2017.12.31-i 

állásának nyilvánosságra 
hozásáról – utolsó 

felhívás a 
tartozók részére!

A város vezetősége értesíti a széleskörű 
nyilvánosságot, hogy a 2018-as évben is 
nyilvánosságra hozza azon adósok listáját, 
akiknél az adóhátralék 2017.12.31-hez 
meghaladta a fizikai személyek esetében a 
160,00 eurót, valamint a jogi személyeknél 
az 1.600,00 eurót. Ismételten felhívjuk va-
lamennyi nem fizető figyelmét, hogy akik 
az adó- és illetékgondnokkal szemben az el-
múlt időszakért még nem teljesítették adó- 
és illetékfizetési kötelezettségüket, legké-
sőbb a lista közzétételéig tegyék azt meg, 
ugyanis ezután a város adóvégrehajtási 
eljárást kezdeményez az adósságok behaj-
tására.

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

Értesítés az adósok 
listája 2017.12.31-i 

állásának nyilvánosságra 
hozásáról – utolsó 

felhívás a 
tartozók részére!

A Füleki Úrbéres Közösség vezetősége 
értesíti az úrbéres közösség tagjait, hogy 
éves közgyűlését 2018. március 9-én 
(pénteken) 16.30 órai kezdettel tartja Fü-
leken, a Városi Művelődési Központban.

Ing. Varga Zoltán,
a Füleki Úrbéres Közösség elnöke

Értesítés az úrbéres
közösség tagjainak

Készülnek a testvérvárosi programok
Február 10-én háromtagú delegáció látoga-
tott Fülek legújabb testvérvárosába, Sziget-
halomra: Kerekes László, Fülek alpolgár-
mestere, Anderko Erika, a Városi Hivatal 
stratégiai és városfejlesztési alosztályának 
vezetője és Illés Kósik Andrea, a VMK igaz-
gatónője. A találkozó célja a két partnerváros 
közötti együttműködés kerettervének egyez-
tetése a 2018-as évre.
Szigethalom és Fülek 2017 januárjában írt 
alá együttműködési szerződést Füleken, s a 
tavalyi év már a közös programok jegyében 
zajlott. Februárban a füleki delegáció látoga-
tott Szigethalomra, hogy kidolgozza az e-
gyüttműködés éves tervét. Ennek jegyében 
három területen – sport, ifjúság és kultúra – 
valósultak meg kölcsönös rendezvények. A 
szigethalmiak a Füleki Cross terepfutóverse-
nyen vettek részt, míg a mi futóink a Hajme-
resztő Halmi Hajsza akadályfutó versenyen 
képviseltették magukat Szigethalmon. A No-
vohrad – Nógrád Geopark nyári táborában 

12 gyermek és két kísérő vett részt Szigetha-
lomról, s ugyanennyien látogathattak el Fü-
lekről a testváros nyári alkotótáborába, 
Bérre. A Füleki Vármúzeum által szervezett 
Füleki Történelmi Várjátékokra szintén ven-
dégül láttuk a partnerváros küldöttségét, a szi-
gethalmi Korismereti találkozóra pedig a Fü-
leki Farkasok 15 fős íjászcsapata kapott meg-
hívást, akik részt is vettek az Emese Váris-
pánság rendezvényén.
A 2018-as évre a partnervárosok több együtt-
működési területet is felvázoltak. Mindkét 
fél részéről igény van a kölcsönös progra-
mok megvalósítására a sport területén, de 
nem marad el a két város kulturális együtt-
működése sem. Fülek részéről szó esett arról 
is, hogy a nyugdíjasok számára is szervezhet 
a két város kölcsönös programokat. A test-
vérvárosnak ugyanakkor továbbra is priori-
tás a fiatalok csereprogramjainak megszer-
vezése, hogy „a következő generáció megis-
merje egymás hagyományait, egymás váro-

sát, hogy kapcsolatok mélyüljenek, barátsá-
gok szövődjenek“ – fogalmazta meg Do-
monkos István, Szigethalom képviseletében. 
A megbeszélésen elhangzott javaslatokat a 
két város a következő hónapokban véglege-
síti, és a megegyezés szerint a felvázolt lehe-
tőségekből Fülek illetve Szigethalom 3-3 
programra kíván fogadni és küldeni vendé-
geket a 2018-as évben.

Illés Kósik Andrea

Készülnek a testvérvárosi programok

Fülek Város pályázatot hirdet az alábbi mun-
kakör betöltésére: az Építési Hivatal mun-
katársa. A meghallgatásra 2018. 03. 23-án, 
08:30 órakor kerül sor, a Füleki Városi Hi-
vatal kis üléstermében (1. emelet, 106-os 
ajtó).
A munkakör iránt érdeklődők az írásbeli 
kérelmüket a városi hivatal iktatójában 
adhatják le, valamint postázhatják a Mesto 
Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25., 986 
01 Fiľakovo címre. A borítékon tüntessék fel: 
„VK Stavebný úrad“.
A kérelmek benyújtási határideje 2018. 03. 
19., 15:00 óra. Azok az érdeklődők, akik a pá-
lyázatot érintő írásbeli kérelmet a beadási ha-
táridő után kézbesítik, nem vehetnek részt a 
pályázati eljárásban.
A meghallgatáson csak azok az érdeklődők 
vehetnek részt, akik a képesítési követelmé-
nyeket teljesítették. A jelentkezőknek nem 
küldünk meghívót a meghallgatásra – az 
érdeklődők a feltüntetett időpontban megje-
lennek a meghallgatáson.
Munkaköri leírás, hatáskör és felelősség:
1) Az államigazgatás ügyvitele az elvi építési 
engedélyek területén, az építési törvény értel-
mében – elvi építési engedélyek, építési en-
gedély, használatbavételi engedély, bünteté-

sek kiszabása az építési törvény megszegése 
esetén. 
2) Az államigazgatás ügyvitele a helyi és 
szervizutak engedélyezése területén (közu-
tak, burkolt területek és parkolók).
Munkaadó: Fülek Város
A munkavégzés helye: Füleki Városi Hivatal, 
Radničná 25, 986 01 Fülek
Munkaidő: teljes munkaidő
Fizetési besorolás: Szlovák Köztársaság 
Nemzeti Tanácsának Tt. 553/2003 számú tör-
vényének értelmében
A tisztség betöltésének feltételezhető kezdete: 
2018. április 1.
A benyújtandó okiratok jegyzéke:
ź a pályázó szakmai önéletrajza (CV) – Eu-

ropass formátumban
ź a legmagasabb végzettséget igazoló do-

kumentum
ź beleegyezési nyilatkozat a pályázó sze-

mélyes adatainak a pályázati eljárásban 
történő felhasználásához

A kérvényhez a következő okiratok is 
csatolhatók:
ź szakmai alkalmasságot igazoló okiratok, 

valamint a szakmai gyakorlatot igazoló 
okiratok
ź az előző munkaadó/k és szervezet/ek 

ajánlólevelei, értékelései
Képzettségi feltételek:

ź felsőfokú végzettség – építészeti terüle-
ten
ź középfokú szakképzés (érettségivel) – épí-

tészeti területen
Következő felvételi követelmények:
ź szlovák nyelvtudás, szóban és írásban
ź számítógépes ismeretek (Microsoft 

Word, Microsoft Excel, internet)
Az esetben, ha a bizottság szerint több jelent-
kező is teljesíti a követelményeket, a válasz-
tási bizottság a következő kritériumokat veszi 
figyelembe:
ź személyes adottságok: empátia, a munka-

végzés során kialakult bonyolult helyze-
tek megoldása, kommunikációs képessé-
gek, csapatmunka, a konfliktushelyzetek 
megoldása
ź az építési hivatal működésével kapcsola-

tos gyakorlat
ź építési hivatalban való munkavégzéssel 

kapcsolatos gyakorlat
ź magyar nyelv ismerete
ź személyes érdeklődés a szakmában való 

fejlődésben, valamint továbbtanulásban
ź ajánlások, értékelések az előző munkaa-

dóktól, vagy szervezetektől.
Minden sikeres jelentkezőnek teljesítenie 
kell a feddhetetlenség feltételét, melyet 3 
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítványnyal igazol.

A Füleki Nyugdíjas Klub várja az új tagokat
Városunkban 30 évvel ezelőtt alakult meg a 
Füleki Nyugdíjas Klub, mely azóta is az idősebb 
korosztály szórakozását szolgálja. Székhelyük 
több mint két évtizeden keresztül a füleki római 
katolikus plébánia tulajdonában lévő Rázus 
utcai családi házban volt. A Klub 2012-ben a 
Vigadóként ismert épületbe költözött, a Városi 
Könyvtár mellé. Tavaly, a nyári időszakban 
ugyan zárva tartott, de októbertől ismét meg-
kezdte működését, és szeretettel várja köreibe a 
város idős polgárait, hogy heti két alkalommal 
kellemes légkörben, kortársaikkal tölthessék 
idejüket. A Klub minden hétfőn 13:30–16:00, 

valamint szerdán 13:00–16:00 óra között tart 
nyitva. Egy évre szóló tagsági díj 2 euró. A 
Nyugdíjas Klub elnöke Elena Lipničková. A 
kellemes és vidám hangulatú találkozók mellett, 
számos egyéb szórakozási lehetőséget is kínál 
tagjainak az év folyamán, különböző kulturális 
rendezvények, valamint kirándulások formájá-
ban. Főleg színházi előadások, a nyári időszak-
ban pedig a fürdőhelyek látogatása a leggya-
koribb. Minden jókedvű, nevetni és társaságra 
vágyó nyugdíjast szeretettel várnak.

Cíferová Iveta (ford.: dszl)

A Füleki Nyugdíjas Klub várja az új tagokat

Álláspályázat

A szigethalmi televízió is tudósított a látogatásról
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Álláspályázat

Fülek Város minden naptári év végén mér-
leget készít a közpénzekkel való gazdál-
kodásáról a könyvviteli törvény értelmé-
ben. 2017.12.31. napján a Városi Hivatal 
és a város fenntartói hatáskörébe tartozó 
szervezetek, azaz 4 alapiskola, a Művé-
szeti Alapiskola, a 2 óvoda,  a Városi Mű-
velődési Központ, a Vármúzeum, a Köz-
hasznú Szolgáltatások (VPS), a Nefelejcs 
nonprofit szervezet (nyugdíjasotthon) és a 
Tectum nonprofit szervezet (vállalkozói in-
kubátor) összesen 23 397 822,54 euró 
anyagi vagyonnal rendelkeztek. Ez az ér-
ték 479 771,11 euróval több a 2016-os évi 
2 2918 051,43 eurós anyagi vagyonhoz ké-
pest, ami 2,05%-os növekedést jelent.
A fentieken kívül a város 3 402 498,57 
euró értékű telkekkel, 114 2688,96 euró 
értékű nem anyagi invesztíciókkal, 
2 234 838,77 euró értékű értékpapír for-
májú tőkebefektetésekkel, a FILBYT 
s.r.o. Fiľakovo gazdasági társaságon belül 

581 889,00 euró értékű vagyoni betéttel, 
a számláin és a pénztáraiban pedig 
558 797,58 euró összegű pénzeszközök-
kel és értékpapírokkal is rendelkezik.
A Városi Hivatal és a fenti szervezetek 
2017.12.31. napján 354 943,57 euró 
összegű követelést és 1 367 630,65 euró 
összegű kötelezettséget tartottak nyilván. 
A 2017-es év folyamán az 1998–2016-os 
években felhalmozódott adójellegű 
kinnlevőségeket 43 056,85 euróval 
sikerült csökkenteni. 
A város és a fenntartói hatáskörébe tartozó 
szervezetek által elért, a leltározás alatt 
megállapított számszerű eredmények egy-
értelműen bizonyítják, hogy a közpénzek 
hatékonyan, célzatosan és gazdaságosan 
lettek felhasználta a 2017-es év folyamán.

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

A városi vagyon 2017-es évi leltáraA városi vagyon 2017-es évi leltára

A katasztrofális állapotban lévő útszakasz 
felújításának még a téli időszak beállta 
előtt meg kellett volna valósulnia. Az út-
szakasz azonban a törvénytelen közbe-
szerzés miatt, amelyért még a kerület elő-
ző vezetése a felelős, mostanáig új burko-
lat nélkül maradt. Hasonló a helyzet a Lo-
sonci, valamint a Zólyomi járás egyéb út-
szakaszain is, melyek teljes hossza 25 ki-
lométer. A Besztercebányai kerület el-
nöke, Ján Lunter úgy döntött, azonnal 
orvosolja a helyzetet. 
Annak ellenére, hogy a 2017-es költség-
vetésben a Losonci és a Zólyomi járások 
útjainak javítására 1,5 millió euró lett el-
különítve, a javítás mostanáig nem ment 
végbe. A kerület előző vezetése által tör-
vénytelenül kiírt közbeszerzések miatt, 
már két kivitelező is visszalépett a meg-
rendelés teljesítésétől. 
A fent említett okok miatt, a jóváhagyott 
tervezet ellenére sem valósult meg a Püs-
pöki út kritikus szakaszának javítása Füle-
ken. A téli időszak után az út elfogadha-
tatlan állapotban van. A tényekről saját 
szemével győződött meg a Besztercebá-
nyai kerület elnöke, Ján Lunter. Fülek vá-
ros polgármesterének, Agócs Attilának, va-
lamint a város lakosainak mielőbbi orvos-
lást ígért.
„Amint az időjárás engedi, és dolgozha-
tunk a meleg aszfaltkeverékekkel, megja-
vítjuk az útszakasz legrosszabb részeit. 
Egyidejűleg dolgozunk a közbeszerzésen, 
hogy a kivitelezőt a törvények értelmében 
választhassuk ki. Amint ismert lesz a 

győztes cég, elkezdjük a szakasz teljes fel-
újítását. A törvényi előírásoknak megfele-
lően erre május végén, illetve június elején 
kerülhet sor“ – nyilatkozta Ján Lunter. 
„A Püspöki úton fennálló helyzet valóban 
komoly, ezért nagyon örülök, hogy a kerü-
let elnöke, Ján Lunter elfogadta a meghí-
vásunkat, és saját szemével győződhetett 
meg az áldatlan helyzetről. A szomszédos 
Püspöki község polgármesterével tavaly 
többször is jeleztük a problémát a megye 
egykori vezetősége felé. Nem volt elég, 
hogy felkerültünk a tervezett beruházások 
listájára, mert a közbeszerzés kudarcot val-
lott. Tudomásul vesszük lakosaink elége-
detlenségét, ezért nagyon örülünk Lunter 
úr ígéretének“ – tette hozzá Fülek polgár-
mestere, Agócs Attila. 

Bučko Matej, a Besztercebányai
kerület szóvivője (ford.: dszl)

Tovább bővül a menhely
Mozgalmas évet tudhatunk magunk mö-
gött, s ismét arra kérjük Önöket, hogy tá-
mogassák a füleki Šťastné labky menhelyet 
működtető polgári társulásunkat adójuk 
2 %-ával. 
2017-ben főképp a kinti területek átalakítá-
sával foglalkoztunk. Kifutót építettünk, le-
bontottunk egy kisebb épületet, amely he-
lyén egy karanténállomást szeretnénk kia-
lakítani a kutyusok számára. 
A további teendőink közé tartozik a benti 
ketrecek kialakítása, főleg kölyökkutyák és 
műtét után lábadozó kutyák részére. Nem u-
tolsó sorban szeretnénk kialakítani egy 
állatorvosi helyiséget is, s emellett külön-
böző javítások is szükségesek. 
Tavaly 600 kutyát és 48 macskát mentet-
tünk meg. Az állatorvosi ellátás, a különbö-
ző műtétek és beavatkozások több ezer eu-
róba kerülnek. Menhelyünket csak az Önök 
segítségével tudjuk működtetni. 
Kérjük, segítsenek, hogy segíthessünk!
Jogi személyek esetén elég, ha az adomá-
nyozó kitölti a következő adatokat az adó-
bevallásába:
Statisztikai számjel (IČO): 42197759
Jogi forma: polgári társulás (občianske 
združenie)
Név: Občianske združenie Šťastné labky
Cím: Farská lúka 1609/66, 986 01 Fiľakovo
Természetes személy esetén elég, ha kitöl-
tik és munkáltatójuknál igazolják aktuális 
nyomtatványainkat, amelyeket a Füleki Vá-
rosi Hivatal Ügyfélfogadó Központjában 
igényelhetnek.
Kutyusaink nevében szívből KÖSZÖN-
JÜK a támogatást és a segítséget!

Jagošová Beáta,
a Šťastné labky PT elnöke (ford.: dszl)

Ján Lunter: Szörnyű állapotban van a
Püspöki út Füleken, segítünk a helyzeten

Ján Lunter: Szörnyű állapotban van a
Püspöki út Füleken, segítünk a helyzeten

Tovább bővül a menhely

Értesítés az adósok 
listája 2017.12.31-i 

állásának nyilvánosságra 
hozásáról – utolsó 

felhívás a 
tartozók részére!

A város vezetősége értesíti a széleskörű 
nyilvánosságot, hogy a 2018-as évben is 
nyilvánosságra hozza azon adósok listáját, 
akiknél az adóhátralék 2017.12.31-hez 
meghaladta a fizikai személyek esetében a 
160,00 eurót, valamint a jogi személyeknél 
az 1.600,00 eurót. Ismételten felhívjuk va-
lamennyi nem fizető figyelmét, hogy akik 
az adó- és illetékgondnokkal szemben az el-
múlt időszakért még nem teljesítették adó- 
és illetékfizetési kötelezettségüket, legké-
sőbb a lista közzétételéig tegyék azt meg, 
ugyanis ezután a város adóvégrehajtási 
eljárást kezdeményez az adósságok behaj-
tására.

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

Értesítés az adósok 
listája 2017.12.31-i 

állásának nyilvánosságra 
hozásáról – utolsó 

felhívás a 
tartozók részére!

A Füleki Úrbéres Közösség vezetősége 
értesíti az úrbéres közösség tagjait, hogy 
éves közgyűlését 2018. március 9-én 
(pénteken) 16.30 órai kezdettel tartja Fü-
leken, a Városi Művelődési Központban.

Ing. Varga Zoltán,
a Füleki Úrbéres Közösség elnöke

Értesítés az úrbéres
közösség tagjainak

Készülnek a testvérvárosi programok
Február 10-én háromtagú delegáció látoga-
tott Fülek legújabb testvérvárosába, Sziget-
halomra: Kerekes László, Fülek alpolgár-
mestere, Anderko Erika, a Városi Hivatal 
stratégiai és városfejlesztési alosztályának 
vezetője és Illés Kósik Andrea, a VMK igaz-
gatónője. A találkozó célja a két partnerváros 
közötti együttműködés kerettervének egyez-
tetése a 2018-as évre.
Szigethalom és Fülek 2017 januárjában írt 
alá együttműködési szerződést Füleken, s a 
tavalyi év már a közös programok jegyében 
zajlott. Februárban a füleki delegáció látoga-
tott Szigethalomra, hogy kidolgozza az e-
gyüttműködés éves tervét. Ennek jegyében 
három területen – sport, ifjúság és kultúra – 
valósultak meg kölcsönös rendezvények. A 
szigethalmiak a Füleki Cross terepfutóverse-
nyen vettek részt, míg a mi futóink a Hajme-
resztő Halmi Hajsza akadályfutó versenyen 
képviseltették magukat Szigethalmon. A No-
vohrad – Nógrád Geopark nyári táborában 

12 gyermek és két kísérő vett részt Szigetha-
lomról, s ugyanennyien látogathattak el Fü-
lekről a testváros nyári alkotótáborába, 
Bérre. A Füleki Vármúzeum által szervezett 
Füleki Történelmi Várjátékokra szintén ven-
dégül láttuk a partnerváros küldöttségét, a szi-
gethalmi Korismereti találkozóra pedig a Fü-
leki Farkasok 15 fős íjászcsapata kapott meg-
hívást, akik részt is vettek az Emese Váris-
pánság rendezvényén.
A 2018-as évre a partnervárosok több együtt-
működési területet is felvázoltak. Mindkét 
fél részéről igény van a kölcsönös progra-
mok megvalósítására a sport területén, de 
nem marad el a két város kulturális együtt-
működése sem. Fülek részéről szó esett arról 
is, hogy a nyugdíjasok számára is szervezhet 
a két város kölcsönös programokat. A test-
vérvárosnak ugyanakkor továbbra is priori-
tás a fiatalok csereprogramjainak megszer-
vezése, hogy „a következő generáció megis-
merje egymás hagyományait, egymás váro-

sát, hogy kapcsolatok mélyüljenek, barátsá-
gok szövődjenek“ – fogalmazta meg Do-
monkos István, Szigethalom képviseletében. 
A megbeszélésen elhangzott javaslatokat a 
két város a következő hónapokban véglege-
síti, és a megegyezés szerint a felvázolt lehe-
tőségekből Fülek illetve Szigethalom 3-3 
programra kíván fogadni és küldeni vendé-
geket a 2018-as évben.

Illés Kósik Andrea

Készülnek a testvérvárosi programok

Fülek Város pályázatot hirdet az alábbi mun-
kakör betöltésére: az Építési Hivatal mun-
katársa. A meghallgatásra 2018. 03. 23-án, 
08:30 órakor kerül sor, a Füleki Városi Hi-
vatal kis üléstermében (1. emelet, 106-os 
ajtó).
A munkakör iránt érdeklődők az írásbeli 
kérelmüket a városi hivatal iktatójában 
adhatják le, valamint postázhatják a Mesto 
Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25., 986 
01 Fiľakovo címre. A borítékon tüntessék fel: 
„VK Stavebný úrad“.
A kérelmek benyújtási határideje 2018. 03. 
19., 15:00 óra. Azok az érdeklődők, akik a pá-
lyázatot érintő írásbeli kérelmet a beadási ha-
táridő után kézbesítik, nem vehetnek részt a 
pályázati eljárásban.
A meghallgatáson csak azok az érdeklődők 
vehetnek részt, akik a képesítési követelmé-
nyeket teljesítették. A jelentkezőknek nem 
küldünk meghívót a meghallgatásra – az 
érdeklődők a feltüntetett időpontban megje-
lennek a meghallgatáson.
Munkaköri leírás, hatáskör és felelősség:
1) Az államigazgatás ügyvitele az elvi építési 
engedélyek területén, az építési törvény értel-
mében – elvi építési engedélyek, építési en-
gedély, használatbavételi engedély, bünteté-

sek kiszabása az építési törvény megszegése 
esetén. 
2) Az államigazgatás ügyvitele a helyi és 
szervizutak engedélyezése területén (közu-
tak, burkolt területek és parkolók).
Munkaadó: Fülek Város
A munkavégzés helye: Füleki Városi Hivatal, 
Radničná 25, 986 01 Fülek
Munkaidő: teljes munkaidő
Fizetési besorolás: Szlovák Köztársaság 
Nemzeti Tanácsának Tt. 553/2003 számú tör-
vényének értelmében
A tisztség betöltésének feltételezhető kezdete: 
2018. április 1.
A benyújtandó okiratok jegyzéke:
ź a pályázó szakmai önéletrajza (CV) – Eu-

ropass formátumban
ź a legmagasabb végzettséget igazoló do-

kumentum
ź beleegyezési nyilatkozat a pályázó sze-

mélyes adatainak a pályázati eljárásban 
történő felhasználásához

A kérvényhez a következő okiratok is 
csatolhatók:
ź szakmai alkalmasságot igazoló okiratok, 

valamint a szakmai gyakorlatot igazoló 
okiratok
ź az előző munkaadó/k és szervezet/ek 

ajánlólevelei, értékelései
Képzettségi feltételek:

ź felsőfokú végzettség – építészeti terüle-
ten
ź középfokú szakképzés (érettségivel) – épí-

tészeti területen
Következő felvételi követelmények:
ź szlovák nyelvtudás, szóban és írásban
ź számítógépes ismeretek (Microsoft 

Word, Microsoft Excel, internet)
Az esetben, ha a bizottság szerint több jelent-
kező is teljesíti a követelményeket, a válasz-
tási bizottság a következő kritériumokat veszi 
figyelembe:
ź személyes adottságok: empátia, a munka-

végzés során kialakult bonyolult helyze-
tek megoldása, kommunikációs képessé-
gek, csapatmunka, a konfliktushelyzetek 
megoldása
ź az építési hivatal működésével kapcsola-

tos gyakorlat
ź építési hivatalban való munkavégzéssel 

kapcsolatos gyakorlat
ź magyar nyelv ismerete
ź személyes érdeklődés a szakmában való 

fejlődésben, valamint továbbtanulásban
ź ajánlások, értékelések az előző munkaa-

dóktól, vagy szervezetektől.
Minden sikeres jelentkezőnek teljesítenie 
kell a feddhetetlenség feltételét, melyet 3 
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítványnyal igazol.

A Füleki Nyugdíjas Klub várja az új tagokat
Városunkban 30 évvel ezelőtt alakult meg a 
Füleki Nyugdíjas Klub, mely azóta is az idősebb 
korosztály szórakozását szolgálja. Székhelyük 
több mint két évtizeden keresztül a füleki római 
katolikus plébánia tulajdonában lévő Rázus 
utcai családi házban volt. A Klub 2012-ben a 
Vigadóként ismert épületbe költözött, a Városi 
Könyvtár mellé. Tavaly, a nyári időszakban 
ugyan zárva tartott, de októbertől ismét meg-
kezdte működését, és szeretettel várja köreibe a 
város idős polgárait, hogy heti két alkalommal 
kellemes légkörben, kortársaikkal tölthessék 
idejüket. A Klub minden hétfőn 13:30–16:00, 

valamint szerdán 13:00–16:00 óra között tart 
nyitva. Egy évre szóló tagsági díj 2 euró. A 
Nyugdíjas Klub elnöke Elena Lipničková. A 
kellemes és vidám hangulatú találkozók mellett, 
számos egyéb szórakozási lehetőséget is kínál 
tagjainak az év folyamán, különböző kulturális 
rendezvények, valamint kirándulások formájá-
ban. Főleg színházi előadások, a nyári időszak-
ban pedig a fürdőhelyek látogatása a leggya-
koribb. Minden jókedvű, nevetni és társaságra 
vágyó nyugdíjast szeretettel várnak.

Cíferová Iveta (ford.: dszl)

A Füleki Nyugdíjas Klub várja az új tagokat

Álláspályázat

A szigethalmi televízió is tudósított a látogatásról
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május 11-ig Jacsmenyík József „Barangolásaim” című önálló kiállítása
 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
 Szervező: Füleki Vármúzeum

márc. 08.  A „Lučenec a kraj novohradský“ című
16:30 regionális kiadvány bemutatója
 A könyvet bemutatják: Adamová Mária és Puntigán József.
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
 Szervező: Füleki Vármúzeum

márc. 10. Nőnapi ünnepség
15:00 Helyszín: II. Koháry I. Alapiskola
 Szervező: Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesületének Füleki HSZ

márc. 14. A turistaidény, valamint „A murányi kőedény emlékezete”
16:30  c. kiállítás megnyitója a füleki várban
 Helyszín: Bebek-torony; Szervező: Füleki Vármúzeum

márc. 15. „Allegro Barbaro” – Megemlékezés március idusáról
15:00 Helyszín: Római katolikus templom; Szervező: Csemadok ASZ

márc. Andersen Éjszakája
 16. és 23. Az AI alsó tagozatos diákjai számára, magyar (március. 16.) 
17:00 és szlovák nyelven (március 23.)
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

márc. 28. Városi Pedagógusnap
13:00 Helyszín: Városháza – nagy ülésterem; Szervezők: Fülek Város, VMK

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2018 márciusában

Húsvéthétfőn, április 2-án délelőtt 10:00 
órai kezdettel 13. alkalommal kerül meg-
rendezésre a Palóc Húsvét a Füleki Várban. 
A rendezvény házigazdája, a Füleki Városi 
Művelődési Központ az idén is gazdag 
programot kínál az érdeklődőknek.
Az idelátogatók a kézműves foglalkozáso-
kon kipróbálhatják a tojásdíszítést, gyéké-
nyezést, mézeskalács-díszítést, a népihang-
szer-készítést, továbbá gólyalábazás, arc-
festés, kézzel hajtott körhinta, különféle ü-
gyességi versenyjátékok, lovagoltatás, 

gyermekíjászverseny és mesekuckó vár 
rájuk. A várudvarban és a Várfelső utcában 
kirakodóvásár, a rendezvény helyszínén he-
lyi ételek kóstolója és ételszentelés, vala-
mint húsvéti locsolkodás, a Magyar Közös-
ségi Ház udvarán disznóvágás gazdagítja a 
programot, a szabadtéri színpadon folklór 
együttesek lépnek fel. Itt lesz a budapesti 
Csángálló Zenekar, a dunaújvárosi Vasas 
Táncegyüttes és a Ďatelinka zenekar Gyet-
váról, közreműködnek a helyi alapiskolák 
tanulói, a Foncsik Énekegyüttes, valamint a 

Jánošík és a Rakonca énekesei, táncosai, a 
Motolla Kézműves Baráti Kör, a Banya-
klub, a Nomád és a Pro Gaudio polgári 
társulások, illetve a MeseFigurák színját-
szó csoport. A rendezvény keretén belül a 
Füleki Vármúzeum állandó kiállításai és A 
murányi kőedény emlékezete című idősza-
ki tárlat is megtekinthető lesz a vár Bebek-
tornyában. Kedvezőtlen időjárás esetén a 
rendezvény a VMK-ban valósul meg. A ren-
dezvény társszervezői a Füleki Vármúze-
um, a Közhasznú Szolgáltatások és a Cse-
madok Füleki Alapszervezet.

Palčo Kinga, VMK

Palóc Húsvét a Füleki VárbanPalóc Húsvét a Füleki Várban
Január 25. és 28. között a pozsonyi ITF Slo-
vakiatour idegenforgalmi kiállításon – a 
Besztercebányai Megyei Önkormányzat 
standján – mutatkozott be többek között az  
OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie 
térségi szervezet, amely keretén belül kiállí-
tási lehetőséget kapott Fülek Város és a No-
vohrad–Nógrád Geopark is. Színeinket a Fü-
leki Vármúzeum égisze alatt működő NTIK 
képviselte. A kiállítás hazánk legnagyobb ide-
genforgalmi, bemutatkozást kínáló plat-
formja, ahol prezentálhatják magukat a szak-
ma különböző ágainak képviselői. A hoz-
zánk érkező hazai látogatók főként egyéni 

kirándulók, az utóbbi években viszont egyre 
több diák és tanuló látogatja városunkat 
osztálykirándulások keretén belül. 
Március első napjaiban (2018. 3. 1–4.) váro-
sunk részt vett az Utazás kiállításon is a bu-
dapesti Hungexpo vásárközpontban, ahol is-
mét a szlovákiai nemzeti standon kapott kiál-
lítási lehetőséget Losonc várossal együttmű-
ködve. A látogatók megismerhették váro-
sunk műemlékeit és nevezetességeit, a térség 
földtani és természeti látnivalóit, szabadidős 
programlehetőségeit, a helyi szolgáltatók kí-
nálatát és rendezvényeink színes skáláját. 
Mivel az érdeklődők nagy része már ismeri 

régiónkat, kellő érdeklődés mutatkozott 
eseményeink és újdonságaink iránt, amelyek 
inspirációként szolgálhatnak a visszatérő 
magyarországi látogatók számára.

Pócsa Denisa, NTIK

Több mint százan látogattak el Schneider Gi-
zella festménykiállításának megnyitójára, 
amely a természet, valamint a növények 
szépsége jegyében zajlott. Az Évgyűrűk cí-
mű válogatást február közepéig tekinthették 
meg az érdeklődők. 
Schneider Gizella Kurtányban született. A 
képzőművészettel az egykori Losonci Köz-

gazdasági Szakközépiskolában töltött évei 
során találkozott először, ahol különböző ün-
nepségek alkalmával, kézzel festett óriáspla-
kátokat gyártott az iskolaépület homlokzatá-
ra. Ezt követően néhány éven keresztül olaj-
festményeket készített, azonban a családi és 
munkahelyi teendők miatt hosszú alkotói szü-
net következett. Mikor a lánya felcsepere-
dett, és kibontakozott a művészet iránti 
vonzalma, Gizella ismét festeni kezdett. 
Közösen látogatták a Füleki Művészeti 
Alapiskola rajzóráit Mráz František vezetése 
alatt. A művészi vénákat mindkét unokája, 
de főképpen Kristína örökölte, aki képzőmű-
vészeti diplomát szerzett.
1990-től Gizella egy losonci művészkör ak-
tív tagja, amely Balázs István festőművész 
vezetése alatt működik, valamint részt vesz 
különböző képkiállításokon a Nógrádi Mű-
velődési Központ szervezésében. Leginkább 
a szabadtéri munkákat kedveli. Festményeit 
a kerti virágok sokfélesége ihleti, amely gaz-
dag színkombinációk alkalmazását teszi 
lehetővé. Kedvelt és gyakran visszatérő mo-
tívuma a pipacs. 

Az alkotónő művei ajándékként egyebek kö-
zött a Hulita, valamint a Cebrián család kül-
földön élő tagjainak tulajdonába kerültek.

Kovácsová Klaudia (Forrás: FVM)

Városunk és a Novohrad–Nógrád Geopark
ismét két idegenforgalmi kiállításon vett részt

Városunk és a Novohrad–Nógrád Geopark
ismét két idegenforgalmi kiállításon vett részt

A tavasz eljöttével a füleki vár is megnyitja 
kapuit. A tavaly bemutatott megújult 
állandó tárlaton kívül, a turistaszezon első 
hónapjaiban a Rozsnyói Bányászati Múze-
um „A murányi kőedény emlékezete“ c. idő-
szaki kiállítását tekinthetik meg a Bebek-
toronyba látogatók. A Bányászati múzeum 
történésze, Holečková Sylvia, már több éve 
foglalkozik a kőedény-manufaktúrával. Elő-
ször a rozsnyóit térképezte fel, melyet 2016 
augusztusában mutattunk be „A kőedény 
költészete“ címmel. Most a városunkkal szo-
ros kapcsolatban álló murányi manufaktúra 
történetébe nyújt betekintést, melynek ala-
pítói a Koháryak voltak, majd a Coburgok 
vettek át. Ez – főleg a manufaktúra kezdeti 
időszakában – az edények ornamentikáján 
is megmutatkozott. A kiállított tárgyak kö-

zött Koháry-címerrel és áttört díszítéssel 
ellátott termékeket is találhatunk. A 
kiállítás és egyben a turistaszezon meg-
nyitójára 2018. március 14-én, 16:30 
órakor, a Bebek-toronyban kerül 
sor. Az év folyamán a Vármú-
zeum hagyományos rendez-
vényein kívül számos érde-
kesség és tematikus tárlat 
is várja az érdeklődőket. A 
Múzeumok és Galériák 
Éjszakáján (2018. május 
19.) a prágai Náprstek 
Néprajzi Múzeumtól köl-
csönzött „Gésa és szamu-
ráj“ című egzotikus időszaki 
kiállítást látogathatják meg, de 
a múzeumok ünnepén nyílik meg 

a második világháború füleki történé-
seit bemutató installáció is, melynek a 
vár alatt található egyik folyosó ad 

helyet. A még üres helyiségeket az 
év elején tekinthették meg az 

érdeklődők. Júniusban a 
Medvesi Fotós Maratonra 
(június 1– 3.), valamint a 
török fennhatóság kor-
szakát felidéző Füleki 
Várjátékokra (június 
16–17.) is sor kerül. 
Minden történelemked-
velőt és szórakozásra 

vágyót szeretettel várunk 
rendezvényeinkre!

Deák Szőke Lucia, FVM

A turistaszezon megnyitása a füleki várban

Schneider Gizella festményeinek kiállításaSchneider Gizella festményeinek kiállítása

A budapesti Utazás kiállítíson 2017-ben

Kultúra

Jégbontó havának 10. napja
Csemadok-bál

Ettek, ittak, hajnalig mulattak a 
vendégek farsang farkán a Ha-
gyományos magyar bálban, me-
lyet a Csemadok Füleki Alap-
szervezete több évtizede éltet és 
szervez. Éjfélkor sztárfellépők, a 
For You Acapella szórakoztatta a 
bálozókat, a H & M Catering gon-
doskodott a finom étkekről, a 
talpalávalót pedig a Mag Trió biz-
tosította. A rengeteg tombola 
mind gazdára talált.

Szvorák Zsuzsanna,
a Csemadok Asz. elnöke

A II. világháború FülekenA II. világháború Füleken
FELHÍVÁS

A Füleki Vármúzeum felhívja a lakosok figyel-
mét, hogy amennyiben tulajdonukban van bár-
milyen, az 1938–1945-ös időszakkal kapcsola-
tos fotográfia, okmány, újságcikk, vagy más 
jellegű információ, legyenek szívesek ezekről 
tájékoztatni a múzeumot. Az összegyűjtött a-
datokat a 2018-ban nyíló 2. világháborús em-
lékkiállításához használná fel az intézmény. 
Mindenféle információt szívesen fogadunk!Fotók: Schnelczer ZoltánFotók: Schnelczer Zoltán

Schneider Gizella Titton Viktória, a Füleki
Vármúzeum igazgatónője és Ambrušová Mária,

a Nógrádi Művelődési Központ igazgatónője
társaságában (Fotók: FVM)

Az alkotó a losonci amatőr művészkör tagjaival
és vezetőjével, Balázs Istvánnal
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május 11-ig Jacsmenyík József „Barangolásaim” című önálló kiállítása
 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
 Szervező: Füleki Vármúzeum

márc. 08.  A „Lučenec a kraj novohradský“ című
16:30 regionális kiadvány bemutatója
 A könyvet bemutatják: Adamová Mária és Puntigán József.
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
 Szervező: Füleki Vármúzeum

márc. 10. Nőnapi ünnepség
15:00 Helyszín: II. Koháry I. Alapiskola
 Szervező: Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesületének Füleki HSZ

márc. 14. A turistaidény, valamint „A murányi kőedény emlékezete”
16:30  c. kiállítás megnyitója a füleki várban
 Helyszín: Bebek-torony; Szervező: Füleki Vármúzeum

márc. 15. „Allegro Barbaro” – Megemlékezés március idusáról
15:00 Helyszín: Római katolikus templom; Szervező: Csemadok ASZ

márc. Andersen Éjszakája
 16. és 23. Az AI alsó tagozatos diákjai számára, magyar (március. 16.) 
17:00 és szlovák nyelven (március 23.)
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum

márc. 28. Városi Pedagógusnap
13:00 Helyszín: Városháza – nagy ülésterem; Szervezők: Fülek Város, VMK

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2018 márciusában

Húsvéthétfőn, április 2-án délelőtt 10:00 
órai kezdettel 13. alkalommal kerül meg-
rendezésre a Palóc Húsvét a Füleki Várban. 
A rendezvény házigazdája, a Füleki Városi 
Művelődési Központ az idén is gazdag 
programot kínál az érdeklődőknek.
Az idelátogatók a kézműves foglalkozáso-
kon kipróbálhatják a tojásdíszítést, gyéké-
nyezést, mézeskalács-díszítést, a népihang-
szer-készítést, továbbá gólyalábazás, arc-
festés, kézzel hajtott körhinta, különféle ü-
gyességi versenyjátékok, lovagoltatás, 

gyermekíjászverseny és mesekuckó vár 
rájuk. A várudvarban és a Várfelső utcában 
kirakodóvásár, a rendezvény helyszínén he-
lyi ételek kóstolója és ételszentelés, vala-
mint húsvéti locsolkodás, a Magyar Közös-
ségi Ház udvarán disznóvágás gazdagítja a 
programot, a szabadtéri színpadon folklór 
együttesek lépnek fel. Itt lesz a budapesti 
Csángálló Zenekar, a dunaújvárosi Vasas 
Táncegyüttes és a Ďatelinka zenekar Gyet-
váról, közreműködnek a helyi alapiskolák 
tanulói, a Foncsik Énekegyüttes, valamint a 

Jánošík és a Rakonca énekesei, táncosai, a 
Motolla Kézműves Baráti Kör, a Banya-
klub, a Nomád és a Pro Gaudio polgári 
társulások, illetve a MeseFigurák színját-
szó csoport. A rendezvény keretén belül a 
Füleki Vármúzeum állandó kiállításai és A 
murányi kőedény emlékezete című idősza-
ki tárlat is megtekinthető lesz a vár Bebek-
tornyában. Kedvezőtlen időjárás esetén a 
rendezvény a VMK-ban valósul meg. A ren-
dezvény társszervezői a Füleki Vármúze-
um, a Közhasznú Szolgáltatások és a Cse-
madok Füleki Alapszervezet.

Palčo Kinga, VMK

Palóc Húsvét a Füleki VárbanPalóc Húsvét a Füleki Várban
Január 25. és 28. között a pozsonyi ITF Slo-
vakiatour idegenforgalmi kiállításon – a 
Besztercebányai Megyei Önkormányzat 
standján – mutatkozott be többek között az  
OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie 
térségi szervezet, amely keretén belül kiállí-
tási lehetőséget kapott Fülek Város és a No-
vohrad–Nógrád Geopark is. Színeinket a Fü-
leki Vármúzeum égisze alatt működő NTIK 
képviselte. A kiállítás hazánk legnagyobb ide-
genforgalmi, bemutatkozást kínáló plat-
formja, ahol prezentálhatják magukat a szak-
ma különböző ágainak képviselői. A hoz-
zánk érkező hazai látogatók főként egyéni 

kirándulók, az utóbbi években viszont egyre 
több diák és tanuló látogatja városunkat 
osztálykirándulások keretén belül. 
Március első napjaiban (2018. 3. 1–4.) váro-
sunk részt vett az Utazás kiállításon is a bu-
dapesti Hungexpo vásárközpontban, ahol is-
mét a szlovákiai nemzeti standon kapott kiál-
lítási lehetőséget Losonc várossal együttmű-
ködve. A látogatók megismerhették váro-
sunk műemlékeit és nevezetességeit, a térség 
földtani és természeti látnivalóit, szabadidős 
programlehetőségeit, a helyi szolgáltatók kí-
nálatát és rendezvényeink színes skáláját. 
Mivel az érdeklődők nagy része már ismeri 

régiónkat, kellő érdeklődés mutatkozott 
eseményeink és újdonságaink iránt, amelyek 
inspirációként szolgálhatnak a visszatérő 
magyarországi látogatók számára.

Pócsa Denisa, NTIK

Több mint százan látogattak el Schneider Gi-
zella festménykiállításának megnyitójára, 
amely a természet, valamint a növények 
szépsége jegyében zajlott. Az Évgyűrűk cí-
mű válogatást február közepéig tekinthették 
meg az érdeklődők. 
Schneider Gizella Kurtányban született. A 
képzőművészettel az egykori Losonci Köz-

gazdasági Szakközépiskolában töltött évei 
során találkozott először, ahol különböző ün-
nepségek alkalmával, kézzel festett óriáspla-
kátokat gyártott az iskolaépület homlokzatá-
ra. Ezt követően néhány éven keresztül olaj-
festményeket készített, azonban a családi és 
munkahelyi teendők miatt hosszú alkotói szü-
net következett. Mikor a lánya felcsepere-
dett, és kibontakozott a művészet iránti 
vonzalma, Gizella ismét festeni kezdett. 
Közösen látogatták a Füleki Művészeti 
Alapiskola rajzóráit Mráz František vezetése 
alatt. A művészi vénákat mindkét unokája, 
de főképpen Kristína örökölte, aki képzőmű-
vészeti diplomát szerzett.
1990-től Gizella egy losonci művészkör ak-
tív tagja, amely Balázs István festőművész 
vezetése alatt működik, valamint részt vesz 
különböző képkiállításokon a Nógrádi Mű-
velődési Központ szervezésében. Leginkább 
a szabadtéri munkákat kedveli. Festményeit 
a kerti virágok sokfélesége ihleti, amely gaz-
dag színkombinációk alkalmazását teszi 
lehetővé. Kedvelt és gyakran visszatérő mo-
tívuma a pipacs. 

Az alkotónő művei ajándékként egyebek kö-
zött a Hulita, valamint a Cebrián család kül-
földön élő tagjainak tulajdonába kerültek.

Kovácsová Klaudia (Forrás: FVM)

Városunk és a Novohrad–Nógrád Geopark
ismét két idegenforgalmi kiállításon vett részt

Városunk és a Novohrad–Nógrád Geopark
ismét két idegenforgalmi kiállításon vett részt

A tavasz eljöttével a füleki vár is megnyitja 
kapuit. A tavaly bemutatott megújult 
állandó tárlaton kívül, a turistaszezon első 
hónapjaiban a Rozsnyói Bányászati Múze-
um „A murányi kőedény emlékezete“ c. idő-
szaki kiállítását tekinthetik meg a Bebek-
toronyba látogatók. A Bányászati múzeum 
történésze, Holečková Sylvia, már több éve 
foglalkozik a kőedény-manufaktúrával. Elő-
ször a rozsnyóit térképezte fel, melyet 2016 
augusztusában mutattunk be „A kőedény 
költészete“ címmel. Most a városunkkal szo-
ros kapcsolatban álló murányi manufaktúra 
történetébe nyújt betekintést, melynek ala-
pítói a Koháryak voltak, majd a Coburgok 
vettek át. Ez – főleg a manufaktúra kezdeti 
időszakában – az edények ornamentikáján 
is megmutatkozott. A kiállított tárgyak kö-

zött Koháry-címerrel és áttört díszítéssel 
ellátott termékeket is találhatunk. A 
kiállítás és egyben a turistaszezon meg-
nyitójára 2018. március 14-én, 16:30 
órakor, a Bebek-toronyban kerül 
sor. Az év folyamán a Vármú-
zeum hagyományos rendez-
vényein kívül számos érde-
kesség és tematikus tárlat 
is várja az érdeklődőket. A 
Múzeumok és Galériák 
Éjszakáján (2018. május 
19.) a prágai Náprstek 
Néprajzi Múzeumtól köl-
csönzött „Gésa és szamu-
ráj“ című egzotikus időszaki 
kiállítást látogathatják meg, de 
a múzeumok ünnepén nyílik meg 

a második világháború füleki történé-
seit bemutató installáció is, melynek a 
vár alatt található egyik folyosó ad 

helyet. A még üres helyiségeket az 
év elején tekinthették meg az 

érdeklődők. Júniusban a 
Medvesi Fotós Maratonra 
(június 1– 3.), valamint a 
török fennhatóság kor-
szakát felidéző Füleki 
Várjátékokra (június 
16–17.) is sor kerül. 
Minden történelemked-
velőt és szórakozásra 

vágyót szeretettel várunk 
rendezvényeinkre!

Deák Szőke Lucia, FVM

A turistaszezon megnyitása a füleki várban

Schneider Gizella festményeinek kiállításaSchneider Gizella festményeinek kiállítása

A budapesti Utazás kiállítíson 2017-ben

Kultúra

Jégbontó havának 10. napja
Csemadok-bál

Ettek, ittak, hajnalig mulattak a 
vendégek farsang farkán a Ha-
gyományos magyar bálban, me-
lyet a Csemadok Füleki Alap-
szervezete több évtizede éltet és 
szervez. Éjfélkor sztárfellépők, a 
For You Acapella szórakoztatta a 
bálozókat, a H & M Catering gon-
doskodott a finom étkekről, a 
talpalávalót pedig a Mag Trió biz-
tosította. A rengeteg tombola 
mind gazdára talált.

Szvorák Zsuzsanna,
a Csemadok Asz. elnöke

A II. világháború FülekenA II. világháború Füleken
FELHÍVÁS

A Füleki Vármúzeum felhívja a lakosok figyel-
mét, hogy amennyiben tulajdonukban van bár-
milyen, az 1938–1945-ös időszakkal kapcsola-
tos fotográfia, okmány, újságcikk, vagy más 
jellegű információ, legyenek szívesek ezekről 
tájékoztatni a múzeumot. Az összegyűjtött a-
datokat a 2018-ban nyíló 2. világháborús em-
lékkiállításához használná fel az intézmény. 
Mindenféle információt szívesen fogadunk!Fotók: Schnelczer ZoltánFotók: Schnelczer Zoltán

Schneider Gizella Titton Viktória, a Füleki
Vármúzeum igazgatónője és Ambrušová Mária,

a Nógrádi Művelődési Központ igazgatónője
társaságában (Fotók: FVM)

Az alkotó a losonci amatőr művészkör tagjaival
és vezetőjével, Balázs Istvánnal



Pod týmto názvom sme na Základnej škole Far-
ská Lúka slovenská vo Fiľakove uskutočnili zá-
bavné popoludnie pre všetky deti ŠKD. Po vy-
darenom karnevale sme pokračovali v pofašian-

gových aktivitách a netradičnou formou priláka-
li deti aj pedagógov na piatkové popoludnie. Do 
súťaže pani vychovávateľky vybrali prihlásené 
dvojice z jednotlivých oddelení, ktoré tvorili 
chlapci a dievčatá v pároch. Fašiangový Mister a 
Miss pozostával zo zábavných disciplín, ktoré 
boli hodnotené pod dohľadom poroty. Do poroty 
prijala pozvanie p. riaditeľka našej školy a pani 
učiteľky prvého stupňa. V obecenstve povzbu-
dzovali nesúťažiace deti a rodičia detí. Počas 
súťaženia sa striedali vedomostné disciplíny so 
zábavnými úlohami ako: vytvorenie múmie z pa-
piera, doplnenie rozprávkových postáv, prená-
šanie cukríkových lentiliek so slamkou v ústach, 
hádanie významu slov z kartičiek, pomarančový 
tanec, namotávanie cukríka na ceruzku, napi-
chovanie penových guličiek na špajdľu, a iné... 
Súťažilo sa v časovom limite, alebo podľa pora-
dia, takže porota mala výsledky súťažiacich pod 
kontrolou a zodpovedala za regulérne hodnote-
nie. Zábava bola neskutočná, smiech sa prelínal 
s krikom a džavotom, veď všetci chceli podať čo 
najlepší výkon. V závere nechýbali sladučké fa-

šiangové pampušky, na ktorých si všetci pochu-
tili. S najvyšším počtom bodov cenu Mister a 
Miss 2018 získali deti z piateho ročníka Samko a 
Sára. V toto popoludnie poďakovanie patrilo 
všetkým trinástim súťažiacim párom, ktoré pre-
konali hanblivosť, prijali medzi seba mladších 
kamarátov a okrem zábavy upevnili a získali ďal-
šie kamarátske putá. Bolo to naozaj vydarené 
popoludnie pred jarnými prázdninami.

Judita Ivaničová

6 FÜLEKI HÍRLAPSportFIĽAKOVSKÉ ZVESTI6 Šport

Oznamujeme všetkým klientom, že od 
15.3.2018 bude kancelária Prvej staveb-
nej sporiteľne a.s. presťahovaná do bu-
dovy mestského úradu (vchod zboku 
cez bránu, z Hlavnej ul.).
Kontakt: Renáta Taligová,
mobil: 0915740255

Nové sídlo Prvej
stavebnej sporiteľne

Nové sídlo Prvej
stavebnej sporiteľne

Inzercia

Začiatkom februára skončil 15. ročník 
Balex Trade futsal ligy. Sezónu uzavrel 

zápas Mladých pušiek proti Balex Trade 
Teamu. Ďalšie tri zápasy zrušili.

V sobotu 3. februára uzavreli futsalisti Balex 
Trade ligy sezónu. Z posledného zápasu vyšli ví-
ťazne hráči Balex Trade Teamu, ktorí zdolali 
tím Mladých pušiek (7:18). Ďalšie tri plánova-
né zápasy posledného kola však zrušili. Hráči 
mužstiev Starvys, Energy Team a Keram sa do-
staviť nemohli. „Nevedeli nastúpiť kvôli prí-
prave vo veľkom futbale. Budeme sa snažiť, aby 
sme túto chybu do budúcnosti odstránili,“ vy-
jadril sa hlavný organizátor Stanislav Villányi.

Po poslednom zápase vyhlásili víťazov ligy. Na 
prvej priečke sa umiestnili hráči FC Thorma. 
Druhý skončil tím Mimel a bronzová medaila 
patrila Balex Trade Teamu. Štvrté miesto obsa-
dili Mladé pušky, piata priečka patrila tímu Ga-
laxy, šieste skončilo mužstvo Energy Team, na 
posledných dvoch pozíciách sa umiestnili Star-
vys a Keram. Najlepším brankárom sezóny sa 
stal Tomáš Bajzík z tímu Mimel, za najlepšieho 
strelca vyhlásili Lukáša Hrnčiara z Mladých 
pušiek. Najstarším hráčom bol Gabriel Trizna z 
tímu Galaxy a najmladším jeho spoluhráč Márk 
György. Cenu fair-play si prevzali hráči Balex 
Trade Teamu, ktorí sezónu ukončili bez jedinej 
karty. Ocenenie si tradične odniesli aj rozhod-
covia Marek Antalík a Marian Jačmeník. 
„Tento ročník bol špecifický z hľadiska množ-
stva kontumovaných zápasov, kvôli čomu tro-
chu chýbala kvalita predošlých ročníkov. Prí-
jemne ma prekvapili Energy Team a Mladé puš-
ky. Tým sa v úvode ligy podarilo nazbierať čer-
vené karty, no potom sa na palubovke polepšili, 
za čo ich musím pochváliť,“ vyjadril sa arbiter 
Marian Jačmeník.
„Napriek všetkému máme za sebou vydarený 

ročník. Chcem sa preto poďakovať hlavnému 
sponzorovi Alexandrovi Balogovi a jeho firme, 
mestu Fiľakovo, Základnej škole na Farskej lú-
ke a veľké ďakujem patrí mojej rodine, ktorá ma 
po celý čas podporovala a tvorila organizačný 
tím,“ dodal Villányi.
Alexander Balog sponzoroval už 9. ročník ligy. 
„Tá vytvorila v okrese vďaka organizátorom, ú-
častníkom a rozhodcom športovú značku. Pev-
ne dúfam, že entuziazmus všetkých zúčastne-
ných vydrží a v tradícii budeme pokračovať aj o 
rok,“ uzavrel Alexander Balog.

Klaudia Kovácsová

Fašiangový Mister a Miss 2018Fašiangový Mister a Miss 2018Školstvo

Oddiel silového trojboja FTC 
Fiľakovo dňa 21. januára 2018 už 
po štvrtýkrát zorganizoval súťaž 
regionálneho amatérskeho silové-

ho dvojboja za Pohár PURT. Účast-
níci, mladí amatérsky kulturisti, pri-

chádzali z troch okresov, z Revúcej, z Rimav-
skej Soboty a z Lučenca, aby si zmerali svoje 
sily na jedinom amatérskom podujatí takéhoto 
druhu v našom kraji. Súťaž má čoraz viac účast-
níkov: mladých powerlifterov a kulturistov. Mô-
žeme vyjadriť maximálnu spokojnosť s kvali-
tou podujatia, ktorá sa približuje k úrovni profe-
sionálnej lige powerliftingu. Cieľom súťaže ok-
rem dosahovania vynikajúcich výsledkov je aj 
popularizácia tejto športovej disciplíny, ako aj 
objavovanie nových talentov. 
Na podujatí sa zúčastnil aj primátor mesta Fiľa-
kovo, Mgr. Attila Agócs, PhD. a riaditeľ športo-
vého klubu FTC Fiľakovo, Attila Visnyai, ktorí 

počas slávnostného ceremoniálu odovzdávali 
ceny. 
Pretekalo sa v dvoch kategóriách. V kategórii 
pre mládež súťažilo 13 športovcov, v kategórii  
juniorov bolo takisto 13 súťažiacich, medzi ni-
mi aj mladá športovkyňa: Klaudia Gálová z Tor-
nale. Súťažilo sa v dvoch disciplínach powerlif-
tingu, a to v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu.
Disciplína pre neregistrovaných pretekárov ma-
la až 10 súťažiacich, ktorí predviedli svoje 
schopnosti v tlaku na lavičke s vlastnou teles-
nou hmotnosťou.
Najväčší výkon v tejto disciplíne, v tlaku na la-
vičke, dosiahol Daniel Horváth (150 kg), v mŕt-
vom ťahu vyhral Patrik Spodniak (215 kg). 
Výsledky súťaže:
Mládežnícky dvojboj: 1. Richard Miroslav Ľup-
ták, 2. Jozef Oláh, 3. Adrian Galo
Junior dvojboj: 1. Patrik Spodniak, 2. Daniel 
Horváth, 3. Nikolas Botos
Súťaž neregistrovaných pretekárov: 1. Gábor 
Ruszó, 2. Rudolf Illés, 3. Eugen Ruszó.

Veľká vďaka patrí Občianskemu združeniu 
PURT a Mestu Fiľakovo, ako aj miestnym pod-
nikateľom, ktorí náš súťaž podporili.
Špeciálnu vďaka chceme vyjadriť Základnej 
škole na Farskej lúke za poskytovanie priesto-
rov pre toto športové podujatie, v poradí už 
štvrtýkrát.

František Sajko, FTC Fiľakovo

Balex Trade futsal ligu si podmanil tím FC ThormaBalex Trade futsal ligu si podmanil tím FC Thorma

Pohár PURTPohár PURT

Foto: František SajkoFoto: František Sajko
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Oddiel silového trojboja FTC 
Fiľakovo dňa 21. januára 2018 už 
po štvrtýkrát zorganizoval súťaž 
regionálneho amatérskeho silové-

ho dvojboja o Pohár PURT. Účast-
níci, mladí amatérski kulturisti pri-

chádzali z troch okresov, z Revúcej, z Rimav-
skej Soboty a z Lučenca, aby si zmerali svoje 
sily na jedinom amatérskom podujatí takéhoto 
druhu v našom kraji. Súťaž má čoraz viac účast-
níkov: mladých powerlifterov a kulturistov. Mô-
žeme vyjadriť maximálnu spokojnosť s kvali-
tou podujatia, ktorá sa približuje k úrovni profe-
sionálnej lige powerliftingu. Cieľom súťaže ok-
rem dosahovania vynikajúcich výsledkov je aj 
popularizácia tejto športovej disciplíny, ako aj 
objavovanie nových talentov. 
Na podujatí sa zúčastnil aj primátor mesta Fiľa-
kovo, Mgr. Attila Agócs, PhD. a riaditeľ športo-
vého klubu FTC Fiľakovo, Attila Visnyai, ktorí 

počas slávnostného ceremoniálu odovzdávali 
ceny. 
Pretekalo sa v dvoch kategóriách. V kategórii 
pre mládež súťažilo 13 športovcov, v kategórii  
juniorov bolo takisto 13 súťažiacich, medzi ni-
mi aj mladá športovkyňa: Klaudia Gálová z Tor-
nale. Súťažilo sa v dvoch disciplínach powerlif-
tingu, a to v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu.
Disciplína pre neregistrovaných pretekárov ma-
la až 10 súťažiacich, ktorí predviedli svoje 
schopnosti v tlaku na lavičke s vlastnou teles-
nou hmotnosťou.
Najväčší výkon v tejto disciplíne, v tlaku na la-
vičke, dosiahol Daniel Horváth (150 kg), v mŕt-
vom ťahu vyhral Patrik Spodniak (215 kg). 
Výsledky súťaže:
Mládežnícky dvojboj: 1. Richard Miroslav Ľup-
ták, 2. Jozef Oláh, 3. Adrian Galo
Junior dvojboj: 1. Patrik Spodniak, 2. Daniel 
Horváth, 3. Nikolas Botos
Súťaž neregistrovaných pretekárov: 1. Gábor 
Ruszó, 2. Rudolf Illés, 3. Eugen Ruszó.

Veľká vďaka patrí Občianskemu združeniu 
PURT a Mestu Fiľakovo, ako aj miestnym pod-
nikateľom, ktorí našu súťaž podporili.
Špeciálnu vďaku chceme vyjadriť Základnej 
škole na Farskej lúke za poskytovanie priesto-
rov pre toto športové podujatie, v poradí už 
štvrtýkrát.

František Sajko, FTC Fiľakovo
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Tizenöt éve tervezzük, hogy magyar nyel-
vű honlapot is működtessünk ügyfeleink-
nek. Az idén ez a Rákóczi Szövetség „Az 
érthető Dél-Szlovákiáért” programjának kö-
szönhetően sikerült – nyilatkozta lapunk-
nak Fehér László mérnök. A RegioTel ve-
zetője elmondta, hogy az odaítélhető 1000 
eurós támogatásból 250 eurót sikerült 
elnyerniük, melyből a vállalkozás magyar 
nyelvű honlapjának programozását oldot-
ták meg, az addig szlovák nyelvű tartalmak 
magyar fordításában pedig Fehér Mária és 

Fehér László nyugalmazott gimnáziumi ta-
nárok voltak segítségükre. – Januártól a 
honlapunk csaknem teljes tartalma magya-
rul is elérhető, így anyanyelvükön is meg 
tudjuk szólítani magyar klienseinket – tájé-
koztatott a RegioTel első embere. A magyar 
nyelvű honlap a www.regiotelfilakovo.sk 
címen érhető el a nyelvet választható me-
nüpont megfelelő beállításával vagy a kö-
vetkező linken:
http://www.regiotelfilakovo.sk/index.php/hu/

Értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy 
2018. március 15-től az Első Építési Taka-
rékpénztár (Prvá stavebná sporiteľňa) 
irodája elköltözik a Városi Hivatal épüle-
tébe (bejárat oldalról a kapun keresztül, a 
Fő utca felől). 
Elérhetőség: Renáta Taligová
mobil: 0915 740 255

Prvá stavebná
sporiteľňa – új székhelyen

Prvá stavebná 
sporiteľňa – új székhelyen

Hirdetés

Február elején fejeződött be a Balex Tra-
de teremlabdarúgó liga 15. idénye. Az sze-

zont az Ifjú Puskák és a Balex Trade Team kö-
zötti összecsapás zárta. Három további mérkő-
zést töröltek.

Szombaton, február 3-án zárult a Balex Trade 
futsal liga idei szezonja. A zárómérkőzést a Ba-
lex Trade csapata nyerte, amely 17:8 arányban 
fektette kétvállra az Ifjú Puskák együttesét. Az 
utolsó forduló fennmaradó három tervezett mér-
kőzését törölték. „A Starvys, az Energy Team és 
a Keram egyes játékosainak ugyanis már anya-
egyesületeikben elkezdődött a tavaszi idényre 
való felkészülés. A jövőben igyekszünk majd ki-
küszöbölni az ehhez hasonló hiányosságokat“ – 
közölte Villányi Stanislav, a verseny fő szer-
vezője.

Az utolsó mérkőzés után került sor az ered-
ményhirdetésre. Az idei idény bajnoki címét az 
FC Throma csapata nyerte, a dobogó második 
fokára a Mimel csapata álhatott, míg a bronz-
érem a Balex Trade együttesének jutott. A ver-

seny további sorrendje: 4. Ifjú Puskák, 5. Ga-
laxy, 6. Energy Team, míg a tabella utolsó két 
helyén a Starvys és a Keram csapatai végeztek. 
A legjobb kapus címét Bajzík Tomáš, a Mimel 
csapatának játékosa nyerte, a gólkirályi címet 
pedig Hrnčiar Lukáš, az Ifjú Puskák gólvágója 
vehette át. A verseny legidősebb játékosa Triz-
na Gabriel, a Galaxy csapatából, a legifjabb pe-
dig játékostársa, György Márk volt. A legsport-
szerűbb csapatnak járó fair-play díjat a Balex 
Trade csapata nyerte, akik egyetlenegy sárga, 
illetve piros lapot sem gyűjtöttek be az idény so-

rán. Hagyományosan díjazták a két játékveze-
tőt, Antalík Marekot és Jačmeník Mariant is. 
„Ez az idény bizonyos szempontból különleges 
volt“ – mondta Jačmeník Marian játékvezető. 
„Több olyan mérkőzés is volt, ahol az egyik csa-
pat nem jelent meg. Ez a tény negatívan befo-
lyásolta az egész szezon színvonalát. Kellemes 
meglepetés volt számomra az Energy Team 
csapata és az Ifjú Puskák együttese. A csapatok 
az idény elején több piros lapot is begyűjtöttek, 
a folytatásban azonban teljesítményük jelentő-
sen feljavult, amiért elismerés illeti őket“ – tette 
hozzá a játékvezető.
„Minden nehézség ellenére sikeres idényt zár-
tunk. Köszönetet szeretnék mondani fő támoga-
tónknak, Balog Alexandernek és cégének, to-
vábbá Fülek Városnak, valamint a Papréti A-
lapiskolának. Külön köszönet illeti családtag-
jaimat, akik az egész idény során nagyon nagy 
segítségemre voltak a szervezési munkák so-
rán“ – mondta Villányi.
Balog Alexander már kilencedik alkalommal tá-
mogatta a futsal liga évfolyamát. „Mára a ver-
seny a szervezőknek, a játékosoknak és a játék-
vezetőknek köszönhetően fogalommá vált. Na-
gyon bízom benne, hogy minden résztvevőnek 
kitart a lelkesedése, s hasonló szellemben vág-
hatunk neki a következő idénynek is“ – zárta 
szavait Balog.

Kovácsová Klaudia (ford.: dszl)

A RegioTel honlapja magyarul is elérhetőA RegioTel honlapja magyarul is elérhető

2018. január 21- én, immár ne-
gyedik alkalommal rendezte meg 
a füleki FTC erőemelő szakosztá-
lya a regionális amatőr erőemelő 

kéttusa versenyét a PURT kupáért, 
amelyre három járásból, a Nagyrőcei-

ből, a Rimaszombatiból és Losonciból érkeztek 

fiatal amatőr testépítők és erőemelők, hogy 
megmérettessék magukat a környék egyetlen 
ilyen jellegű amatőr versenyén. Évről évre egy-

re több fiatal erőemelő és testépítő vesz részt a 
versenyen. Elégedettek lehetünk a színvonal-
lal, a teljesítmények megközelítették a profi erő-
emelő liga színvonalát. A verseny célja a nívós 
eredmények mellett a sportág népszerűsítése és 
új tehetségek felfedezése. 
A versenyt megtisztelte részvételével és a díja-
kat átadta Fülek Város polgármestere, dr. A-
gócs Attila és az FTC Fülek sportklub elnöke, 
Visnyai Attila.
A versenyen 2 kategóriában – ifjúságiban 13 
versenyző, a junior kategóriában szintén 13 ver-
senyző, köztük egy nő, Gálová Klaudia Tornal-
járól – mérték össze erejüket az erőemelés két 
fogásnemében, mégpedig fekvenyomásban és 
felhúzásban.
A nézői versenyben 10 versenyző vett részt, a-
hol a saját testsúlyuknak megfelelő súlyban való 
maximális fekvenyomás-sorozat volt a feladat.
A verseny legnagyobb teljesítménye fekvenyo-
másban 150 kg volt, Horváth Dánielnek kö-
szönhetően, míg a verseny legnagyobb húzása 
– 215 kg – Spodniak Patriknak sikerült.
A verseny végeredménye:
Ifjúsági kéttusa: 1. Ľupták Miroslav Richard, 

2. Oláh József, 3. Galo Adrián
Junior kéttusa: 1. Spodniak Patrik, 2. Horváth 
Dániel, 3. Botos Nikolas
Nézői verseny: 1. Ruszó Gábor, 2. Illés Rudolf, 
3. Ruszó Jenő.
Nagy köszönet illeti a PURT Polgári Társulást 
és Fülek Várost, valamint a rendezvényt támo-
gató szép számú helyi vállalkozót, akik segítet-
ték a PURT kupát.
Külön köszönet a Papréti Szlovák Tannyelvű 
Alapiskolának, hogy negyedik alkalommal is 
biztosította a helyszínt versenyünknek.

Sajko František, FTC Fülek
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