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Felújítják a nyugati 
ágyúbástyát 

A helyreállított bástyafalak
tet6 alá keriilnek. Az épít
ményben új helyiség nyílik
a turisták számára. 2. o/dal~ - ----

Megújul a régi 
tornaterem 

Negyvenéves a Meló 
dia Nôi Kar 

Nemsokára befejez6dnek
a futballstadion torna termé
nek komplex felújítási
munkála ta i 3. o/dal 

A N emzetkôzi melódiák
szárnyain koncertjén átadták
a kórus karnagyának a Város
Díjá t 6. oldal 

Birtokba vehették az új játszóteret a gyerekek

Asziil6k és csemetéik okkal orulhetnek, Szep
tember 21-én, pénteken, hivatalosan átadták

résziikre a fiileki park felújított gyermekjá tszóterét.
A já tszótér új já tékelemekkel bôvult, és új életre kel
tették a régi kôrhintá tis. A revitalizáció megkozelí
t6leg 25 ezer euróba keriilt.

A fiileki park játszótere az elmúlt hetekben jelen
tôs változáson esett á t. A régi mászókáka t új fa ele
mekkel helyettesítették. Van kôzôttuk nagyrnéretú
vár, hinták, homokozó és csúszda is. Ugyanakkor új
kontôsben pompázik mellettiik az ôregecske kôr
hinta is, melyet a város a fiilekiek kérésének enged
ve megôrzôtt és felújítta tott. Amint a zt Agócs Attila
polgármester megjegyezte, a 2014-ig hosszú idôn
át nem épultek a városban új gyermekjátszóterek,
és a régiekbe sem tôrtént jelent6sebb beruházás.

„Akkor dontottunk úgy, hogy megépítjiik a Filbyt melletti
játszóteret, amely mindmáig nagy népszerúségnek ärvend.
Ezen fellelkesedve fogtunk hozzá ennek a játszótérnek a
felújításához, itt a parkban" - mondta a polgármes
ter. A felújítás koze! 25 ezer euróba keriilt, melyhez
12 ezer euró értékú játékelemek ajándékozásával
a Veolia Alapítvány járult hozzá. .Ezúton is koszô-

netunket fejezem ki nekik. Az ôsszeg fennmaradó részét
a város saját forrásaiból finanszírozta." Ahogy az elsô
játszótérnél sem, itt sem hiányzik a korulkerítés.

.Nemsokára egy kamerát is felszereliink ide. Biztonságá-
ról a parkôr is gondoskodni jog, aki nyitja és zárja majd
az iizemeltetési szabályzat szerint. Ugyanakkor szeret
ném megkérni magukat a lakosokat is, hogy vigyázzunk
egyútt a játszótérre, és ha valaki azt látja, hogy rongálják,
azonnal [elentse" - kérte.

Amint tová bb hozzá tette, a régi já tékelemek sem
vesznek kárba. ,,A felújításukat tervezzúk. Azt kovetôen
áthelyezziik ôket a lakótelepeinkre, valószínúleg a Paprét
re. Mindennek a jävó évben kellene megvalósulnia" - fúz 
te hozzá.

Az új gyermekjá tszótéren próbalá toga tást tett
a Štúr utcai ovisokon kívul Tankina Tóth Tímea
városi képviselô is a gyermekeivel. ,,Nagyon ôrúlúnk,
hogy ezt a játszóteret felújították. A gyerekek jól érzik
itt magukat, és biztosan mindig eljäviink ide, ha azt az
idójárás megengedi. A gyerekeknek leginkább a felújított
korhinta tetszett" - mondta befejezésiil.

Szôvegek és fotók: Kovácsová Klaudia 1
Ford.:fp

Tanosvény 
A gyermekjátszótér iinnepélyes megnyitásával egyi
dejúleg a város vezetése egy új ta nôsvényt is átadott.
Létrehozásához azt a 14 iivegezett vitrint használ
ták fel, melyek a park 2011-es revitalizációja idején
lettek elhelyezve, de ez idáig tôbbnyire kihasználat
lanul álltak. Most rendbe hozták ôket, és informáci
ós táblákat helyeztek el benniik, amelyek a park ál
lat- és novényvilága, tôrténelme, a kôzelében fekv6
Berchtold-kastély, valamint a Novohrad - Nógrád
UNESCO Globális Geopark fel61 tartalmaznak in
formációka t.

' Ajátszóteret (balról) Kerekes László alpolgánnester és Agócs Attila
polgánnesteradtaát
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Végre tetô alá keriil a fiileki vár ágyúbástyája

A város koze! tízéves igyekezete meghozta
a gyumôlcsét. Azt kovetôen, hogy Fúlek ônkor

mányza ta nemrégen az egykori városfal kis bás
tyájának felújításáról tájékoztatott, most ismét jó
hírrel szolgálhat. Felújításra kerul a várudvarban,
a Bebek-torony alatt található nyugati ágyúbástya
is. A helyreállított bástyamaradványban új helyiség
nyílik a turisták számára.
A fuleki vár Bebek-tornya alatt álló ágyúbástya új
arcot kap. Az évtizedekig romos állapotban lévô
építményt felújítják. Új tetôt is kap, ami eddig hi
ányzott róla. Már korulállványozták, és megkezdô
dôtt a rekonstrukció elsô fázisa. A felújítás során
biztosítják a bástya megfelel6 sta tikájá t, és kija
vítják a múlt rendszer idején véghezvitt helytelen
beavatkozásokat. Bejavítják a 70-e évekbôl szár
mazó cementes habarcs repedéseit, melyek a fa!
nedvesedéséhez vezettek. A felújítás által a bástya
még „meg is no." ,,Az elmúlt években a várban végzett
kutatások során az derúlt ki, hogy a bás tya falának f'elsô
része is szakszerútleniil lett kijavítva. A falkorona teljes
szélességéból csak a két oldalsó sáv lett felfalazva, melyek
koze nemtäródäm módon kävekkel és sárral lett betoltve.
Ezért Ie keli bontanunk a falnak ezt a részét, és újra keli
azt falaznunk. Az újrafalazás által a fal egy vagy másfél
méterrel magasabb lesz, mint eddig volt" - magyarázta
Agócs Attila polgármester.

A munkák a kulturális minisztérium támogatásá
val valósulnak meg, és az 1.1 Újítsuk fel házunkat
programból lesznek finanszírozva 52 ezer euró
osszegben. A város mintegy háromezer euróval já
rul hozzá a felújításhoz.

A munkák elsô fázisának befejezése után az ed
dig fedetlen bástya új kúptetôt kap. .Kozel tízéves
igyekezetiink eredménye ez. Hosszadalmas kiértékelési és
jóváhagyási folyamat vezetett eddig a lépésig, ami nem
csupán a múemlékvédelmi hivatal szintjén zajlott, hanem
a kulturális minisztérium specializált bizottságában is" -
magyarázta a polgármester.

Az ágyúbástya ez idáig nem volt kihasználva az
idegenforgalmon belul, A polgármester elmondása
szerint a múltban alkalmanként ideiglenes ôltôzô-

Útfelújítások

ként használták a várudvarban megvalósuló kultu
rális rendezvények szereplôi. A felújítását kôvetó
en azonban látogatókozpontként szolgálja majd a
turistáka t. ,, Tájékoztató táblákat helyeziink itt el a kär
nyezó várakról. A lócák sem fognak hiányozni, s így, ha
például rossz idá esetén itt keli várakozniuk a látogatók
nak, akkor azok käzben a régiónk kulturális äräkségéról
is megtudhatnak valamit" - tette hozzá. Az új tetôre
és az ágyúbástya berendezésére az ônkorrnányzat
a váralja revitalizálására irányuló nagy, határon
átnyúló INTERREG pályázatból szerzett pénzt.
A projektben erre a célra ôsszesen mintegy 61 500
euró van elha tárolva. A felújításból kiveszi a részét
a Vármúzeum is, amely saját pénzeszkozeibôl fi
nanszírozza az új téglapadlót és a villanyvezeték
bekotését.

Az ágyúbástyán folyó munkálatok teljes befejezé
se a jôvô év nyarán várható.

Kovácsová Klaudia 1
Ford.:fp

Befejez6dott az ez évi aszfaltozás. Az utóbbi hetekben megújultak a Virág, lbolya és Kertész utcák, vala
mint a papréti lakótelep valamennyi útja. Új aszfaltsz6nyeget kapott a kultúrház parkolója és kôrnyéke

is. A város által felújított felulet ôsszesen tobb mint 1 O ezer négyzetmétert tesz ki.

1 Szôveg és fotók: kk, ford.: fp

Újra szabad a parkoló
Avalamikori Puspôki úti rendelôintézet melletti

parkoló ismét mindenki által használható. A
város vezetésének sikeriilt hosszantartó tárgyalá
sok után megegyezni a telek tulajdonosával, hogy
eltávolítja a torlaszoka t. Ellenszolgálta tásként a
város kôtelezte magát, hogy a Kôzhasznú Szolgál
tatások dolgozói évente néhányszor lekaszálják, il
letve rendbe teszik a volt rendel6intézethez tartozó
telket, és elvégzik a parkoló, valamint kôzvetlen
kôrnyéke téli karbantartását.

kk,ford.:fp 1
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Új elektromobilja lesz
a városnak
Fiilek ônkormá nyzata hamarosan egy új elekt

romos hajtású a utó tulajdonosa lesz. Az elektro
mobil f6ként a város és az általa létrehozott szer
vezetek alkalmazottait, az iskolákat és az arnatôr
sportolókat fogja szolgálni.

A város úgy dontčtt, hogy támoga tásért fordul az
Environmentális Alaphoz egy elektromobil megvá
sárlása céljából, melyet a nem gazdasági jellegú és
kôzérdekú tevékenységek ellátására szándékozik
kihasználni. Mindenekelôtt az óvodás gyermekek
és az alap- és kozépiskolások, valamint a múvészeti
alapiskola ta nulói részére szervezett versenyekre
és kirándulásokra tôrténô utazta tást lesz hiva tott
biztosítani. De használhatják majd az FTC a ma tôr
sportolói is a távolabb megrendezett versenye
ken való részvételuk esetén. Nem utolsó sorban
azonban a város és az egyes városi szervezetek
alkalmazottait fogja szolgálni a helyi vizsgálatok,
kôzigazga tási eljárások megvalósítása során, iii. a
partnertalálkozókra, szemináriumokra és szakmai
továbbképzésekre való eljutásban.

Az elektromobilnak koszonhetôen a város kor
nyezetbará t módon fog kozlekední, s ugyanakkor
felesleges kiadásoktól kíméli meg a városi kasszát.
Száz lefutott kilométer 1,50 - 2 eurójába fog kerul
ni.

Az alapos piackutatást kôvetôen a város a 7 sze
mélyes Nissan e-NV200-as modellt választotta.
Megvételét az Alap 30 ezer euróval támogatta, míg
az ônkormányzat 9 740 euró ôsszegú társfinanszí
rozással vesz részt a megvásárlásában. Az autónak
legkésôbb 2019. február végéig keli megérkeznie.
Az elkôvetkezendôkben tôltôállomás létrehozásával
is számolnak a városban.

Kovácsová Klaudia 1
Ford.:fp
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Az elavult tornaterem helyett modern kôrnyezet
várja a sportolókat és a diákokat
B efejezésukhôz kôzelednek a Fuleki FTC tor

na termének komplex felújítási munkálatai. A
felújításnak kôszônhetôen a volt rendszer idejébôl
származó épi.ilet a megismerhetetlenségig megválto
zott. Mindez támoga tás és hitel segítségével tôrtén
hetett.

Az FTC stadionján belul található tornaterem
félévszázados múltra tekint vissza, és ez ido alatt
nem élt meg lényegesebb változtatást. Agócs At
tila polgármester szerint a városvezetés a múlt
évben dôntott e lépés mellett, mert a torna terem
rossz állapota miatt az FTC sportolói, mindene
kelôtt a labdarúgók, kedvezôtlen idčjárás esetén
nem megfelelô kôrulmények kôzôtt voltak kénytele
nek edzéseket tartani. ,,Rajtuk kíviil a téli idószakban
rendszeresen használják a helyi gimnazisták is, akiknek
nincs saját tornatermiik. Lépniink kellett, és a Szlovák
Labdarúgó-sziivetség pályázati Jelhívása épp a legjobb
kor jott" - mondta a polgármester, hozzátéve, hogy
a szôvetség 25 ezer euróval támogatta a felújítást.
További 50 ezerrel abból a hitelbôl pótolták meg,
melyet városfejlesztési célokra vettek fel. ,,Eredetileg
azzal számoltunk, hogy ez az osszeg elégséges lesz. Azonban
ahogy az már lenni szokott, ha az ember régibb épiilet hely
reállításáhozJog, olyan problémák meriilnek Jel, melyekkel
addig nem számoltak" - mondta a polgármester.

Ahogy folytatta, a munkák megkezdése után álla
pították meg, hogy a tornaterem komolyabb alapok
nélkul, kôtôrmeléken épult, Azonkívul az épulet egy
kisebb „idoszakos" patak kôzelében áll, amely kôz
vetleni.il a nagy tribi.in ala tt folyik. ,,Emiatt nedvesedtek
a Jalak. Megállapítottuk, hogy nem elég csupán alávágni
a [alat, kénytelenek voltunk az épiiletet komolyabban le
szigetelni." Ezért az egyik falhoz szigetelô falat kellett

emelni, ami védógá tként szolgál a pa tak ellen. ,,Éppen
ezek a munkák niivelték meg jelentósebben a végosszeget,
amely végiil csaknem 94 ezer euróig terjed" - egészítette
ki. Ebbôl az ôsszegbôl az említett szigetelési mun
kála tokon kívul lecserélték a teljes tetôfedča nyagot,
villámhárítót szereltek fel, kicserélték az ôsszes ab
lakot és ajtót, újrafestettek mindent, és teljesen új,
kôrisfából készi.ilt ízuletkiméló sportpadlót raktak
Ie. ,,Megegyeztiink a Filbyt városi céggel is, hogy segítenek
a kiizponti [útés, a vezetékek és a radiátorok cseréjénél. A
sziikséges anyagok nagy részét sikeriilt szponzorilag besze
rezniiik. Bekiitiink pluszba egy további kazánt is, amelyet
a régi múvészeti alapiskolából szereltiink Ie" - sorolta
a polgármester, hozzátéve, hogy a munkák nagy
része már elkészi.ilt, már csak az említett fňtésen
dolgoznak.,, Teljesen másként hat már az egész kiirnyezet.
A tornaterem sakka/ világosabb, modernebb, s úgymond,
még a szaga is új" - tette hozzá.

Elmondása szerint azonban a tornaterem komp
lex felújítása ez évben nem egyedi.ili beruházás a sta
dion teri.iletén. A tekepálya feletti helyiségek kôzul
is fel lett újítva néhány, mivel a múvelôdési kôzpont

á tépítésének idejére oda kôltôzôtt a kozosségi kôz
pont, a szociális terepmunkások irodája és a LocAII
TV. ,, Új euro ablakokat építettiink he, a helyiségeket kiJes
teuúk, és új padlóburkolatotJektettiink Ie. Mindez iisszesen
kis híján 8500 euróba keriilt. Úgyszintén helyre lett állítva
a város Kozhasznú Szolgáltatásai által, és annak saját kiilt
ségére további 2600 euró iisszegben, a Jóépiilet iilésterme és
a kiirnyezó épiiletrész. Így mindiisszesen ez évben az FTC
stadionba tobb mint 100 ezer euró lett invesztálva."

Az FTC elnôke, Visnyai Attila elmondása szerint
a felújított tornatermet október folyamán adják
á t. ,,A hivatalos átadás az elókészítós csapatok labdarúgó
tornájának kíséretében zajlik. Egyidejúleg megiinnepel
jiik kiiziisen a fiileki labdarúgás 11O. évJordulóját. Díjban
részesítjiik azokat a személyiségeket, akik érdemeket sze
reztek a labdarúgás Jelvirágoztatása terén városunkban, és
bemutatásra keriil az a Cirbus Vladimír tollából sziiletett
brosúra, amely az FTC tiirténetének bizonyos szintú ôsz
szegzése, és ugyanakkor elótanulmány is az elókésziiletben
lévó kiinyvéhez" - zárta szavait.

Kovácsová Klaudia, [ord.: Jp 1

Fiileki fényképész vitte el a nemzetkôzí verseny fôdíját
Micsuda András fi.ileki a matôr fotós újabb si

kert aratott. Fényképével, amelyen a somos
kôi várat ôrôkítette meg, egy nemzetkôzi verseny
elsô helyezettje lett.

András felvételeit már térségi.inkon tú! is ismerik
és csodálják. Legutóbb a határon átnyúló Interreg
V-A Szlovákia-Magyarország Egyuttmúkôdési
Program által meghirdetett, nernzetkôzi fotóver
senyen nyert elsô helyezést. "Minden versenyzó egy
Jotóval nevezhetett. Végiil 12Jelvétel nyert és nagyon iirii
liik, hogy az én Jényképem vittel el a Jódíjat" - mondta
András, akinek díjnyertes fotóján a somoskôi vár
lá tha tó télen, há ttérben a Magas-Tá tra csúcsa ival.

Elmondása szerint egy ilyen képet készíteni egy
általán nem volt kônnyú. 'A. Jénykép egy téli napon
késziilt. Mint már sokszor, azon a napon is elindultam
kerékpárral Fiilekról a salgói várba, habár a hómérséklet
mélyen a [agypont alatt volt. A Magas-Tátrát nem lát
ni errôl a helyról minden nap, a [otô készítésével nagyon
megszenvedtem, de megérte" - tette hozzá a tehetséges
fényképész, akinek képeire már tobbszor felfigyel
tek a régiónkon kívi.il is. ,,Fényképeimet már tiibbsziir
bemutatták a magyar nyelvú idójárás-jelentó músorban.
A „Čarovné Slovensko" kiadótól oklevelet kaptam és a

„Čarovné Tatry a Zamagurie" címú kiinyvben szintén
megjelent a [elvételem" - mondta zárszóként. Kovácsová Klaudia,Jord.: zi és dp 1

Az Ônkéntesség napja ismét megnyitotta a Nefelejcs kapuját a nyilvánosság elôtt

Aharmadik szeptemberi héten Szlovákia sok
szervezete ad teret az ún. Ônkéntesség napjá

nak. Kilenc éve már, hogy ebbčl az aktivitásból ki
veszi részét a mi Nefelejcs nonprofit szervezeti.ink

is, s ezért szeptember 18-án, kedden, az intézmény
tárt kapuval várt minden érdeklôdót. ,,Igyeksziink
bemutatni a klienseink életét, hogy miként élnek egyiitt
az alkalmazottainkkal, ugyanakkor meg szeretnénk aka
dályozni, hogy elszigetelódjenek a kiilvilágtól. Minden
évben nagy érdeklčdés van irántunk mind az iskolás gye
rekek, mind a gimnazista diákok részérčl, akik kulônbôzô
társasjátékokat és igénytelenebb sportjátékokat játszanak
a klienseinkkel. De az idóseinknek ôrômet szereznek a
nyugdíjas klub és a nyugdíjas egyesulet tagjainak látoga
tásai is, s mindezidáig nem maradtak távol soha a városi
képviseló-testiilet mellett múkiidó szociális- és egészség
iigyi bizottság tagjai sem. Bár a héten csupán egy napot
tudunk rászánni, de azon belúl nagyon sok hasznos kinti

tevékenységet is el tudunk végezni, mint a teriiletrendezés,
sziiretelés a gyiimiilcsiisiinkben, stb. Ez a nap pozitív ha
tással van a kevésbé mobilis klienseinkre is, mert orúlnek
a szobájukba látogatôknak, vagy az intézményiink koze
li kiirnyékén megejtett kiiziis sétáknak" - mondta el a
rendszeresen megvalósuló akcióról az intézmény
igazgatón6je, Veliká Mária.

Az ez évi Ônkéntesség napján 86 ônkéntes vett
részt a kulônbôzô aktivitásokban, akik ôsszesen
100 órát tôltôttek a Nefelejcsben. A nyugdíjas ott
hon vezetôsége, alkalmazottai és kliensei a városi
újság útján is szeretnék megkôszônni a résztvevôk
érdeklôdését.

Cíferová lveta,Jord.:Jp 1
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A kíjelôlt gyííjtôhelyek kôrňl halmozódik a hul
ladék. Fotócsapdák jelenthetik a megoldást

Tobb tucat szelektivhulladék-gyújtčhely múkô
dik már harmadik éve a városban. Azonban ez

ido alatt sem tanulták meg nyilván egyesek, mire is
valók. Ide gyújtik a házta rtási, vagy építkezési hul
ladékot is, aminek kôvetkeztében a gyújtôhelyek
nem egy esetben illegális hulladéklerakóvá vállnak.
A kôzhasznú szolgáltatások (KHSZ) rnunkatársai
nak naponta keli tisztítaniuk ezeket és elszállítani
uk a szemetet. A városi rendôrôk fotócsapdákat al
kalmaznak a fennálló helyzet megoldása érdekében.

A City Monitor fogadófeliiletére rendszeresen
érkeznek bejelentések a helyiektôl, akik a szelek
tívhulladék-gyújtôk mellett lévô szemétrakásokra
figyelmeztetnek. Egyes lakosok ugyanis háztartási,
építkezési, mi tôbb, állattartási hulladékot helyez
nek el a mňa nyag, az uveg, a papír és a fém hulla
dék gyňjtésére kijelôlt konténerek mellett. "Napon
ta szembesúlúnk ezzel. Egyesek visszaélnek a helyzettel,
mivel tudiák, hogy mi a szemetet elszállítjuk, és ezáltal
díjmentesen szabadulnak meg tôie" - mondta el Tóth
Tibor, a KHSZ igazgatója. Azokban az esetekben,
amikor a konténerek kozelében nagyobb mennyi
ségú építkezési, vagy veszélyes hulladékra bukkan
nak, értesítik a városi rend6rséget.

Az igazgató egyetért Baláž Pavollal, a városi ren
dôrség parancsnokával abba n, hogy ezek az esetek
tôbbnyire a családi házak kôzelében fordulnak elô.

'Valószínúleg mindenki azt feltételezné, hogy ez a margi
nalizált kiiziisségek által lakott városrészekben fordul elô.
Azonban az ellenkezóje az igaz, mert leginkább a "rende
sebb" utcákat érinti. Az emberek takarítják az otthonaikat
és ily módon szabadulnak meg a felesleges hulladéktól,
még ha tudják is, hogy ezek a helyek nem erre a célre léte
súltek. A hulladék elszállításának viszont vannak legális
módjai is, legyen az bármilyen nemú hulladék. Eieg, ha
felhívnak minket" - tette hozzá az igazgató. Az ilyen
esetek elmondásuk szerint a Virág, a Kisternetô, a

Partizán és a Družstevná utcákon fordulnak elô
leggyakrabban.

A parancsnok szerint fontos, hogy a múanyag
szelektálásakor a PET palackok ôssze legyenek ta
posva. "Mive! ezt nem teszik, a konténer nagyon gyor
san megtelik. Aztán a tobbiek már az mellett hagyják
a zsákolt palackokat és hamarosan már egyéb hulladék
is gyúlik ide iissze" - magyarázta. Elmondása szerint
a problémás helyekre fotócsapdákat állítottak. A ki
hágókra való rábizonyítás azonban a parancsnok
szerint nem mindig egyszerú. "Amennyiben építke
zési hulladékot helyeznek ki, az megoldható. Viszont ha
zsákokat raknak ki, nem tudjuk minden esetben meg
állapítani, hogy PET palackok voltak-e benniik - mivel
a konténer megtelt -, vagy egyéb hulladékot tartalmaztak,
amiért bírság szabható ki" - magyarázta.

Néhány esetet már sikeriilt tisztázniuk és a fel
vételek kiértékelésén továbbra is dolgoznak. "[elen
leg ez az egyetlen lehetôség számunkra. A legfontosabb az,
hogy terjedjen a lakosok kiiziitt a tájékozottság, hogy tud
ják, milyen hulladék tartozik ide, és milyen nem. Csak
akkor lesz rend a gyújtóhelyek kiirúl, hogyha az az embe
rek szokásává válik"- zárta szavait.

Kovácsová Klaudia,ford.: dp 1

Országos kézmííves
kiállítás a fiileki várban

ASzlovákiai Magyar Kézmňves Szôvetség és a
Hagyományok Háza Hálózat - Szlovákia elsó

alkalommal rendezte meg a Magyar Kézrnúvesség
a Felvidéken 2018 kiállítását a fiileki várban.A
szervezôk szándéka a felvidéki kézrnňvesmeste
rek alkotókészségének serkentése volt, de emellett
méltó fórumot kívántak teremteni szakmai tapasz
talatcserére és a bemutatkozásra. A tárlat szeptem
ber 14. és 16. kôzôtt volt lá tha tó, ahol tôbb mint 30
kézrnúves képviseltette magá t. A kiállításra kuldôtt
tôbb mint 200 tárgyból egy szakmai zsňri váloga
tott ki 122-t. Az installáció a fiileki Motolla Kézrnú
ves Baráti Kor tagjainak a segítségével tôrtént.

A kiállítástJámbor Mónika, a Szlovákiai Magyar
Kézmúves Szôvetség elnôke nyitta meg, az ese
ményt az alkotók mellett megtisztelte jelenlétével
Agócs Attila, Fulek város polgármestere és Titton
Viktória, a Fiileki Vármúzeum igazgatón6je is.

Benko Pál 1

A Confident Generation kezdeményezés szlovák-magyar csere
programja felejthetetlen élményeket szerzett a gyerekeknek

Városunk legnagyobb magyar ta nnyelvň alapis
kolája a tanév elején két új, szlovákul beszélô

diáklányt fogadott. Fullbrook Amélia és Olívia Ma
gya rbélrôl származnak, és két hetet tôltôttek Fule
ken a Confident Generation csereprogram keretén
belul, melynek célja „olyan ôntudatos generáció
kinevelése, amely másokat is tiszteľ', E cél érdeké
ben indult el az a régi hagyományon alapuló civil

kezdeményezés, mely során - ezúttal szlovák és
magyar - családok „cserélnek" gyerekeket nyelvta
nulás és egymás kultúrájának megismerése céljából.

A csereprogram elsô szakaszában két fiileki
magyar kislány, Illés Panka és Dorka, tôltôtt el
két hetet még júniusban szlovák családnál, mialatt
szlovák ta nnyelvú iskolát látogattak Magyarbélen.

„Apukám hallotta a rádióban, hogy gyerekeket keresnek
ebbe a csereprogramba. Megkérdezett minket, lenne-e
kedviink jobban megtanulni szlovákul és szlovák suliba
járni" - mondta Panka. A szlovák iskolában elmon
dásuk szerint testvérével egyiitt jól érezték maguka t.

„Nagyon sokat játszottunk. A gyerekekkel az új családban
egyiitt is tanultunk és írtuk a házi feladatokat. Az iskola
kisebb volt, mint a miénk, de ennek ellenére nagyon tet
szett ott nekiink."

A szokatlan helyzethez hamar hozzászokott
Amélia és Olívia is. ,,Mikor megérkezett hozzánk Panka
és Dorka, elôszôr csak ismerkedtiink, aztán késóbb már
játszottunk is egyiitt. A házi feladatokban néha anyukám
is segített, hogy egyútt meg tudjuk o/dani" - mondta
Amélia. A csereprogram második szakaszában a
magyarbéli testvérpár jôtt Fulekre, hogy két hetet
magyar nyelvi kôzegben tôltsôn, .Nagyon tetszett,
hogy új barátokat szereztem, és hogy sok szép élménnyel

gazdagodtam. Nemjogam elfelejteni" - tette hozzá.
Városunkban testvére Olívia is jól érezte magát.

.Elčszôr nem szerettem volna részt venni a programban,
de miután megismertem a lányokat, én is szívesen iôttem
hozzájuk. Ellátogattunk egyiitt a krasznahorkai barlang
ba és a betléri kastélyba is. Suliban is jó volt, sakka/ na
gyobb, mint a miénk" - mondta.

Agócs Denisza osztályfônôk szerint, akinek az
osztályában Amélia két hetet tôltôtt, a gyerekek
gond nélkiil befogadták az új diáklányt. ,,Elósziir
nem értették ezt a kiiliinleges helyzetet, nagyon kíváncsi
ak voltak. Az új osztálytársukkal viszont ennek ellenére
toleránsan viselkedtek. Úgy gondolom, hogy ez a program
jó lehetóséget nyújt magyar és szlovák gyerekeknek egy
aránt, hogy megismerkedjenek idegen kiirnyezetben egy
számukra idegen nyelvvel, és így jobban elsajátítsák azt:"

A cseregyerekprogramot az új lányokat fogadó
fiileki iskola igazgatója is ôrommel fogadta. ,,Az ot
lettel a gyerekek sziilei jiittek, és azonnal megtetszett. A mi
iskolánk nyitott az új dolgokra, és igyeksziink mindent
megtenni azért, hogy diákjaink minél jobban elsajátítsák
a szlovák nyelvet" - tette hozzá Bozó Roland, a II.
Koháry István Alapiskola igazgatója.

Kovácsová Klaudia,ford.: kp 1
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Választások az ônkormányzatí szervekbe

ASzlovák Kôztá rsaság Nemzeti Ta
nácsának elnôke a Tt. 203/2018

sz. dôntése alapján az onkorrnányzati
szervekbe való választások 2018. no
vember 10-én (szombaton) 7.00 órától
22.00 óráig lesznek megtartva.
A helyi ônkormányzati szervekbe való
választásokra a helység azon lakosai
jogosultak, akik a helységben állandó
lakhellyel rendelkeznek és legkésôbb a
választások napján betôltôtték a 18. éle
tévi.iket. A választási jagot akadályozza
a személyi szabadságnak kozegészség
ugyi okokból való tôrvény általi korlá
tozása.

A Városi Képviselôtestulet 2018.
június 28-i ulésén hozott 63/2018
sz. határozat alapján a polgármes-

ter funkciója határozott idótartarnú
(2018 - 2022) teljes munkaviszony. A
Városi Képviselôtestulet az említett
illésen dôntôtt a képviselôk és a válasz
tókerilletek számáról is. A 64/2018 sz.
határozat értelmében a 2018 - 2022-
es választási idôszakban a képviselôk
száma 15 és a választókeri.iletek száma
3 ( 1 sz. választókertilet - 5 képviselô, 2.
sz. választókertilet - 5 képviselč, 3. sz.
választókertilet - 5 képviselô). A válasz
tókôrzetek száma 9.

A választással kapcsola tos részletes
információk megtalálhatók Fulek Vá
ros honlapján www.filakovo.sk, a Szlo
vák Kôztársaság Beli.igyminisztériuma
honlapján www.minv.sk és a Filleki
Városháza elôtt hivatali tá blán. VH 1

Válasz- Választókôrzet száma A választókeriilethez tartozó ut-
tókeriilet és székhelye canevek és házszámok

száma

1. FTC sportpálya Gorkij u.,Jánošík u., Mezei u., Partizán u.,
Piispôki u. 49 Tajovský u., Hviezdoslav u., Sportu., Kalaj

u., B. Némcová u., Puspôki út páros ház-
számok l O-tôl az utca végéig, páratlan
házszámok 17-tôl az utca végéig

1. 2. Iskola utcai Al Békevédčk útja., Kistemetô u., Vasúti u.,
Új szárny J. Botto u., Kertész u., Parku. házszámok

1287/2-lOés 1541/9-13

3. MAI Park u.1285/1-3, 1286/5-7,1548/15-21,
Kertész u. 2a Sládkovič u., Puspôki út házszámok

1215/2, 1216/4, 1259/1-5, 1260/7-15

4. Iskola utcai Al Mocsáry u., Iskola u., Május 1. u., Štúr u.,
Új szárny Vajanský u.

5. II. Koháry István Ala- Csajkovszkij u., Augusztus 29. u., Kukučín
piskola u.,
Ifjúságu. 7 Ifjúság u., Csehszlovák Hadsereg útja,

II. 
Szôvetkezeti u., Rózsa u., Tulipán u.,
Virág u., Ibolya u., Bartók B. u., Jókai u.,
Smetana u.

6. Iskola utcai Al Szabadság tér, Szlovák nemzeti felkelés u.,
Új szárny Kis u., Koháry tér, Elesett hôsôk tere, Rá-

zus u., Fô u.,Várfelsô u., Piac u., Városhá-

za u., Bástya u.,Jilemnický u.

7. Városi Hivatal Hollý u., Téglagyár u., Sávolyi út, Gyár u.,
Városháza u. 25 Nálepka kpt. u., Losonci út, Madách I. u.,

Egres u., Moyzes u., B.S. Timrava u., Ber-
nolák u., Jesenský u.

III. 
8. Mocsáry Lajos Al Malom u., Szúk u., Gôrnôri u., Csendes u.,
Paprét 64B Szčlôhegy u., Daxner u., Puskin u., Šver-

ma u., Kalinčiak u., J. Kráľ u., Szakszcrve-
zeti u., Tolsztoj u.

9. Papréti Al Paprét - Lakótelep (lakóházak) és családi
Paprét 64A házak

Tagtoborzás
A PRO KULTÚRA Fi.ileki Férfikar, mely két év múlva i.innepli meg
alakulásának 100. évfordulóját, olyan lelkes és jó hangú férfiakat
keres, akiket érdekel a kôzôs éneklés, és szeretnének egy jó csapat
tagjává válni. Szeretettel várunk minden jelentkezôt a 0905 248 804-
es telefonszámon.

A PRO KULTÚRA Fiileki Férfikar elnôksége

Rekord számú autó és motorkerék
pár a III. Fiileki Veterántalálkozón

Soha annyi autó és motorbicikli
nem érkezett a Fuleki Veteránta

lálkozóra, mint az idén. Az elsó szep
temberi vasárnapon a Szabadság tér
megtelt régi idôk verdáival, melyeket
a kôzutakon már nemigen lehet lát
ni. Bár a rendezvény utolsó félórá
ját elmosta egy kiadós nyári zivatar,
a nap folyamán korulbelul 700-an
látogattak el a találkozóra, hogy ave
teránokban gyônyôrkôdjenek. Ôsz
szesen 82 járrnú, ebbôl 57 autó és 25
motorkerékpár gyúlt ôssze a téren.
Ez az elôzô évekhez képest jelentôs
nôvekedés, hisz tavaly és tavalyelótt
64, illetve 66 volt a kiállított a utók
és motorkerékpárok száma. Az idén
is tobbnyire a kozeli telepulésekrôl
érkeztek, de voltak gépkocsik illetve
motorbiciklik Alsószerdahelyrôl, Sel
mecbányáról, Rozsnyóról, sôt Gyôn
gyôsrôl is.

A III. Filleki Veterántalálkozót
is kísér6program gazdagította. A
színpadon bemuta tkozott a Papréti
Alapiskola „Hot Steps Mini" mazso
rett csoportja, a legkisebbeket pedig
kreatív játékokkal várták a gyerek
sarokba. A vállalkozó kedvú veterán
tulajdonosok i.igyességi versenyeken
mérhették ôssze erejuket, és nyer
hettek értékes díjakat. A programot
a színpadon a losonci Traditional
Dixie Stompers zenekar koncertje
színesítette, mely után a díjkiosztás
kovetkezett. A gépkocsik ka tegó
riájá ban a legidôsebb veterán autó

címet egy Chevrolet National Coupé
(1927) nyerte el, melynek tulajdonosa
Pavel Mojžita.

A legidôsebb motorkerékpár ka
tegóriában egy Jawa Robot típusú
motor (1937) lett a gyôztes, tulajdo
nosa Ivan Václavík. A nézči szava
zatok alapján a legszebb gépkocsi
kategóriában 1. helyezést ért el Pavel
Mojžita Excalibur típusú gépkocsija
(1977), második helyen végzett La
dislav Eliáš AERO 30 típusú a utója
(1936). A kategória 3. helyezettje a
Tatra 148 „Boženka" (1973) lett, mely
a Fuleki Ónkéntes Túzoltó Egyesi.ilet
tulajdona. A legszebb motorkerékpár
kategória 1. helyezettje Ján Krnáč
Jawa California típusú motorja lett
(1969). Második helyezést ért el Ivan
Václavík Jawa Robot típusú motor
kerékpárja (1937). Harmadik helyen
Róbert Markuš végzett 1979-es
gyártású motorkerékpárjával. A pol
gármester díját a Moszkvics 408-1 tí
pusú a utó nyerte (1969), tulajdonosa
Mede Richárd.

A rendezvény szervezôi a Fíileki
Városi Mňvelôdési Kôzpont, a Kurtá
nyi csapat Oľga Kocúrová és Michal
Muránsky vezetésével, valamint Mé
száros Erik, Mede Richárd, Miroslav
Nagy és a Losonci Veterán Klub. Kô
szônet minden támogatónak, akinek
a segítsége nélkul nem jôhetett volna
létre a III. Fuleki Veterántalálkozó.

Palčo Kinga 1
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Fiileken és Rimaszombatban
zajlott az idei Eszterlánc
D endhagyó módon az idén két városban zajlott
1'.a IX. Eszterlánc Országos Gyerrnek-néptá nc
fesztivál. A gyermek néptáncosok egyetlen or
szágos fórumá t jelento rendezvény a kezdetektôl
fogva Fíileken keri.il megrendezésre, az idei kettós
helyszínre a Városi Mňvelôdési Kôzpont felújítása
adott okot.

A háromnapos rendezvény sikerérôl és ôsszeha n
golt múkodtetésérôl a pozsonyi székhelyú Kultúra
Alappal karôltve a Fuleki Városi Mňvelôdési Kôz
pont és Fulek Városa gondoskodott. A szeptern
ber 14-16. kôzôtt zajló fesztiválra a bejelentkezett
16 egyi.ittes kôzul 9 kapott meghívást. Pénteken a
szólisták, szombaton pedig az egyi.ittesek mérték
ôssze tudásukat, mikozben táncházak, kézrnúves
foglalkozások és a múfajhoz kapcsolódó színvo
nalas elôadások tették teljessé a napot. Vasárnap a
fi.ileki várudvart és kôrnyékét népesítette be a 340
táncos, e nap csúcspontját az eredményhirdetéssel
egybekotott gálamúsor jelentette. A hazai Rakonca
Ifjúsági Néptáncegyi.ittes ezi.istsávos minôsítésben
részesi.ilt, a szólisták népes mezônyében Molnár
Nikolas és Varga Dániel aranysávos lett. A szakmai
zsúri mindkét táncos teljesítményét kulondíjjal is
jutalmazta.

Varga Norbert, VMK 1

A Nemzetkôzí melódiák szárnyain kórustalálkozó
10. évfolyama a jubileumok jegyében zajlott

A fi.ileki Melódia Noi Kar idén decemberben
i.innepli fennállásának 40. évfordulóját. Az

elmúlt négy évtized alatt 369 fellépési.ik volt, ven
dégszerepeltek számos rendezvényen, fesztiválon,
megmérettetésen itthon, a kornyéken és kulŕoldôn.
A csapat évrôl évre tôbb elismeréssel tér haza - el
sôsorban a galántai Kodály Napokról -, emellett
évente tôbb sajá t rendezvényt szervez, melyekre
további énekkarokat hív meg. A karácsonyi ha ng
versenyen kívi.il ilyen rendezvény a Nemzetkôzi
melódiák szárnyain, amely idén szintén jubilál.
A Melódia 1 O éve szervezôje az eseménynek.

A szeptember 8-ai rendezvényen a csodálatos
akusztikájú fi.ileki római katolikus templomban
a helyi Melódia No Kar mellett fellépett a Miskolci
Egyetem BBZI Nôi Kara, a Salgótarjáni Pedagó
guskórus, a fi.ileki Pro Kultúra Férfikar és a Férfi
Kamarakórus, valamint Matúz Csilla és Barabás
né Morvai Tímea oboa- illetve orgonarnúvészek.
A koncertet a Melódia Nôi Kar karnagyának, Ma
kainé Simon Katalinnak gyonyorň szólóéneke
nyitotta meg, aki immár tíz éve vezeti az énekkart.
A kétórás elôadás alatt tôbbféle repertoár felcsen
dult, nôi és férfikarok által, orgonakísérettel és
anélki.il elôadott darabok váltották egymást. Zárás
képpen Kodály Zoltán Esti dal c. igényes szerzemé
nye hangzott el, melyet a fellépô kórusok kôzôsen
énekeltek el.

A koncert során a Melódia karnagyának unne
pélyesen átadták Fíilek Város Díját, melyet a Vá
rosi Képviselôtestulet már augusztusban jóváha
gyott, de a kórus horvá tországi vendégszereplése
miatt a Városnapok keretén belíil megrendezett
díjátadón nem vehette át. A díjat egy csokor virág
kíséretében maga a polgármester adta át, majd
a díjazott Makainé Simon Katalin így nyilatkozott:

,,A kezdetekre nagy ärämmel tekintek vissza. Boldog va
gyok, hogy 10 éve tagja lehetek az énekkarnak, hisz ez
kihívás volt számomra. Elsôsorban szólóénekes vagyok,

s mikor befogadtak ebbe a nagy „családba'; rám is sok
tanulás várt. Egy igazi családban is alkalmazkodni keli,
ha új családtag érkezik, de az új helyzetnek is megvan a
maga varázsa. A Melódiában csodálatos légkär uralkodik,
s remélem, még sokáig részese lehetek. A díj számomra
nagyon kellemes meglepetés volt, ärämmel tolt el, hogy
értékelik a munkámat, és käszänäm mindenkinek, aki
gondolt rám. Remélem, hogy kórusunk a jävóben új, fiatal
tagokkal bóviil, és a kóruséneklés múvészetét és az iránta
való lelkesedésiinket továbbvihetjiik."

A koncert után a fellépô egyi.ittesek részt vettek
az i.innepi fogadáson, ahol felszabadult, baráti lég
kôrben i.innepelték meg a jeles évfordulókat.

Cíferová Iveta 1
Ford.: kp

Tíízben sziiletett szépség
Az épített és szellemi ôrokségunk népszerúsíté

sére irányuló, minden év ôszén megvalósuló
Európai Kulturális Ôrôkség Napjai nemzetkôzi
kezdeményezésbe a Fi.ileki Vármúzeum idén a

„Túzben szi.iletett szépség" c. tárlattal, valamint a
várhegy foldalatti óvóhelyén berendezett, .Fulek
1938-1945" c. kiállítás vezetéssel egybekôtôtt he
muta tásával kapcsolódott be. Szeptember 21-én
mindkét kiállítás megtenkintése ingyenes volt.

A Fi.ileki Vármúzeum szezonzáró kiállítása ezút 
tal az egykori Felsô-Magyarország teri.iletén mú
kôdč i.iveghuták termékeit mutatja be a 18. század
végétôl egészen a 20. század elejéig, kulônôs tekin-
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tettel a nógrádi i.ivegmúhelyekre. A tárlat Ladóczki
Vilmos magángyňjtô egyedi válogatását tárja a lá
toga tók elé, akí Heves, Borsod és Zemplén hutá inak
termékei mellett a torténelmi Magyarország észa
kibb, a mai magyar országhatáron túli vármegyéi
nek - Gômôr, Nógrád, Zólyom, Nyitra és Trencsén

- egykori hutáiból származó, tárgyi emlékanyag
gyújtésére is vállalkozott.

A tôbb mint ezer darabos Ladóczki-féle gyúj
temény nagy részét az egyszerú parasztemberek
által használt tá roló- és ivóedények alkotják. Bár
kisebbik hányadát képezik az ún. vegyes haszná
la tú és kulônleges rendeltetésú i.ivegek, kôztuk igen
szép, ritkaságszámba meno darabok is találhatók.
A gyújtemény egyes darabjai, melyek egyszerúsé
gi.ikben szinte ônálló múvészi alkotások, azt bizo
nyítják, hogy a magyar i.ivegmúvesség az európaitól
fi.iggetlen, egyéni formavilágot teremtett az említett
korszakban. A kiállítás kiegészítč részét képezik a
Kautman Ján uveggyújtô kollekciójából származó
i.ivegek fotói.

A kiállítást, a Foncsik Énekegyi.ittes bernuta tko
zása után, Kautman Ján és dr. Veres László egye
temi magántanár, a miskolci megyei múzeum

nyugalmazott igazgatója nyitotta meg a száznál
tobb látogató számára. Kautman Ján a kiállításon
elmondta, hogy o maga is hasonló tárgyak gyújtôje,
ezért nagyra értékeli a bemuta tott kulônlegessége
ket: ,,A vitrinekben a felsó-magyarországi iivegek käziil
érdemes megemlíteni pl. egy úveghordôt, az optikai min
tákkal díszített kancsókat és palackokat, vagy a gyänyärú
katalinhutai tulipána/akú kelyhet. Vilmos gyújtemények
legszebb darabjait mutatja itt be, tehát van mit megcso
dálni."

A látogatók az egyedi gyújteményt 2018. novem
ber 15-ig tekinthetik meg.

Cíferová Iveta 1
Ford.: zr 
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FONTOS! MIÉRT? Mert az iskolák és oktatási intézmények
finanszírozása az aktuális gyermek- és tanulólétszámtól fiigg

Aszeptember a kimuta tások hó
napja az oktatásiigyben. Tôbbek

kôzott most zajlik az alapiskolák nor
matív finanszírozásához, ugyanak
kor azonban az óvodák, a mňvészeti
alapiskola, az alapiskolákban múko
do napkôzi otthonok, valamint az is
kolai és óvodai étkezdék finanszíro-

zásához sziikséges ada tok gyňjtése is.
Az utóbbi iskolák és oktatási intéz

mények a város eredeti kompetenciái
kôzé ta rtoznak, és az Ún. részadókból
vannak finanszírozva. Alább táblá
zatba foglaltuk a gyermekek és tanu
lók szárnát, az elôzô tanévvel ôssze
vetve.

A 2018.9.15. napjához beállt változások a Fiilek város fenntartói hatáskôrébe tartozó
iskolákat és oktatási intézményeket látogató gyermekek és tanulók létszámában

az iskola neve a tanulók száma a tanulók száma
2017 2018

II. Koháry lstván Al 561 566
lskola utcai Al 365 372

Mocsáry Lajos Al 330 310
Papréti szlovák Al 164 157

Mňvészeti Alapiskola 352 358
Štúr utcai óvoda 143 139

Daxner utcai óvoda 162 162

A finanszírozás valós helyzetét még
tová bbi muta tók is befolyásolha tják.
Az óvodák pl. további pénzeszkôzô
ket kapnak minden gyermekre, aki
egy év múlva iskolakôteles lesz, ahogy
azokra is, akik még nem toltôtték be
az 5. életéviiket, de ugyanakkor rend
szeres szociális segélyben részesulô
családból származnak. Az alapiskolák
finanszírozását ugyanúgy befolyásol
ja a szociálisan hátrányos helyzetň
tanulók szá ma, de az egészségi álla-

potuk miatt integrált tanulók száma
is. A napkôzi otthont látogatók kôzul
csak a O - 5. évfolyamok tanulóinak
a finanszírozása biztosított. A múvé
szeti alapiskola 25 évnél idôsebb diák
ja ira, akikbôl ez évben 14-et tartunk
nyilván, pénzeszkôzôk nem érkeznek.
Általánosságban véve azonban az a
szabály érvényes, hogy „tobb ta nuló,
tôbb pénz, kevesebb tanuló, kevesebb
pénz".

Fehér Péter 1

Jelentôs kulturális rendezvények 2018 októberében

Kovács Péter Garp „Torékeny" c. jubileumi kiállítása
09. l l-ig Helyszín: Városi Honismereti Múzeum - galéria

Szervezô: Fuleki Vármúzeum
A „Tíízben sziiletett szépség" c. kiállítás
Hutaiivegek az egykori Felsô-Magyarország teriile-
térôl, a 18. század végétôl egészen a 20. század elejéig

11. 15-ig - válogatás Ladóczki Vilmos magángyújternényébôl
Helyszín: Fíileki vár - Bebek-torony
Szervezô: Fíileki Vármúzeum
Társszervezô: Ladóczki Vilmos
Geopark-nap az iskolákban
(rendezvény elsôsorban az alapiskolák tanulói és peda-

10. 1., 12. 
gógusai részére)

és 30. 
Helyszín: Várgedei Alapiskola - 2018.10.1., Fulek: 9:00
Mocsáry L. Alapiskola és Papréti Alapiskola -
2018.10.12., Iskola utcaiAlapiskola - 2018.10.30.
Szervezô: Novohrad-Nógrád GeoparkJSZT
Megemlékezés az aradi vértanúkról

10. 5.
Helyszín: Hôsôk tere 15:30
Szervezôk: Koháry PT, Csemadok Fuleki Alapszervezet
Társszervezó: Fuleki Városi Mňvelôdési Kôzpont
Népzenei Mííhely - Magyarnépiének-tanfolyam

10. 7. Helyszín: Fulek, Gimnázium 9:00
Szervezô: Hagyományok Háza Hálózat - Szlovákia
Vezetett gyalogtúra
Taj ti kôzség és térsége természeti és fôldta ni lá tnivalói-
nak megtekintése

10. 13. 
Helyszín: A Novohrad-Nógrád UNESCO Globális
Geopark teri.ilete 8:30
Szervezô: Novohrad-Nógrád GeoparkJSZT
Társszervezô: Nógrádi Turisztikai lnformációs Kôz-
pont
Csavar Színház:Jóka ôrdôge
Elôadás az alapiskolák alsó tagoza tos tanulói részére.

10. 17. 
Helyszín: II. Koháry I. Alapiskola
Szervezô: Fúleki Városi Múvelôdési Kôzpont 11:00
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásá-
val valósul meg
Csavar Színház: Jelenetek egy házasságból
(Nyilvános elôadás - a belépés díjtalan.

10. 17. Helyszín: Fuleki Gimnázium - II. emeleti aula
Szervezô: Fuleki VMK és Fuleki Gimnázium 18:00
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásá-
val valósul meg.
X. Verséneklô Egyiittesek Országos Fesztiválja
Helyszín: Kállai pince és panzió

10. 19. 
Szervezô: Csemadok Nógrádi Teriileti Választmány 18:00
Losonc
Társszervezôk: Nógrádi Múvelčdési Kôzpont Losonc,
Csemadok h. sz. Fíilek

Tanečný špo~fJetiir--------P-' ---. 
Miesto
zš J. Kohórlho II. s VJM - budovo P

Táncsport r_.futek
-----~ere"'1 1 

Helyszín
II. Koh6ry 1. Aloplskolo - I' épOlet

Zápis
Do konca aeplembto „ kone~ Md:S. 
11Jkuplck6 •. II. poschodlft, t. dY. Jot,

Beíratkozás
Sz•pl•ml>« v~llg o VM~ lrod6/6bon.
~o,pakl v. "· II. eme,.,. $09~es 0}16. 

Termín
každý štvrtok 
16:00 - 17:30

ldópont
minden csOtôrtôkôn 
16:00 - 17:30

lf)úsóg u. 7, Fulek Mlódetnícka 7, Flfakovo 

msks@fllakovo.sk - www.facebook.com/msksfllakovo/ - tel: 0950 689 610 
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Az FTC legfiatalabb szakosztálya kiváló ered
ményeket ér el a versenyeken
Az emberek szórakozásként, egészséguk meg

ôrzéséért, szellemi jólétukért, vagy aká r csak
pihenésképpen sportolnak. A kerékpárverseny
ôtvôzi az ôsszes említett tényez6t. S ha ráadásul
megfelel6 genetikával rendelkezik egy kerékpá ros,
nagyobb eséllyel érhet el sportsikereket. A kerék
párosok csapata 2015-ben alakult meg a fuleki
FTC szárnyai alatt. Idén 13 kerékpáros vett részt
kulônféle versenyeken: Ujpál Marek, Šimon Mari
an, Ádám Tomáš, Cibuľa Marek, Matúška Marek,
Ferencz Adrian, Illéš Zoltán, Varga Kristián, Bálint
Gabriel, Híves Ján, Ujpál Štefan, Krpeľan Štefan és
Foldeš František. A Szlovák Kupa (SP) a legrango
sabb hegyikerékpár-verseny, amely fordulóin jelen
voltunk. Fóképp e sorozat és egyéb versenyek díja
zottjainak megmérettetésére rendezik meg a Škoda
bike open tour és a Szlovák XCM Tour versenyeket,
amelyekre ôsszpontosítottunk.

A junior kategóriában versenyz6 Ujpál Marek
második lett a 16csei verseny rävidtávján. A kôvet
kezô fordulókon a hosszabb és nehezebb, félmara
ton (38-50 km) pályákon indult, és az ässzetettben
a kiváló 7. helyen végzett. Jelenleg a másik rangos
kupaversenyben a Slovak XCM Tour dôntôje el6tt
a negyedik helyen áll.

A kupaversenyeken az élmez6nyben lenni egyet
jelent az ultramaratoni (100 km) távok teljesítésé
vel. Marian Šimon idén a legjobb eredményt érte
el Szlovákia legnehezebb hegyikerékpár-versenyén,
a Horalon, ahol a 8. helyen végzett. A regionális
versenyeken rendszeresen áll dobogón, és emellett
kiváló futó is. Nyert a Karancs királya duatlonon,
második volt a Fíileki Crosson és megnyerte a sztu
pavai kombinációt is (105 km kerékpár + 8 km fu
tás). A Škoda bike open tour ezres mez6nyében a
9. helyen ért be a férfi 19-39 éves kategóriában. A
Slovak XCM kupában rendszeresen az els6 10 kô
zôtt végez. Legjobb szereplése ôsszetettben a 3. hely
volt, s az ez évi dôntô futam el6tt most 6 a negyedik.

A csapa t tagjai kôzul pálya tufása ala tt a legtôbb
kilométert Varga Krisztián tette meg.

Legjobb szezonja a 2017-es év volt, a mikor nyert
az 50 km-es távon Losoncon, másodikként ért cél
ba Csehországban - Harrachovban, s harmadik lett
a Horalon - Svitben és L6csén. Ebben az évben még
egy kupát helyezett ki pokára a Liptovská Lúžnán
elért második helyezésért. Marek Ma túška testne
vel6 tanár 2017-ben a Nógrádi Pedál c. versenyen
második lett a 25km-es távon, és a legjobb, kupá
ban elért eredménye is 2017-bol származik - a
Szlovák XCM Tour 11. helyezése. Idén belépett az
ultramaratonok világába is, Salz-Kammergutba n
a 120 kilométeres távon a 33. helyen végzett, tobb
mint 900 rajtoló kozôtt.

A fuleki polgármestert61 a legjobb kerékpáros
nak járó díjat tavaly Gombala Robert vette át. Két
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évig az FTC színeiben versenyzett, rendszeresen a
legjobbak kôzôtt végzett, aminek gyumôlcse gyôze
lem lett a 2017-es SLOVAK XCM Tour kupában.
A dobogóra mellé állt a harmadik helyen végz6 Si
mon Marian is. Be keli vallanunk, hogy az ilyen si
ker megismétlésére már a legnagyobb optimizmus
mellett is kicsi az esély a fuleki hegyikerékpárosok
világában. Figyelemmel kísérjuk Kasko Dávid or
szágútikerékpár-versenyzôt is, aki az els6 idôszak
ban (2015) az FTC-nél kezdte pályafutását. Ebben
az évben szlovákiai válogatott az U23 kategóriá
ban és a kôzôs cseh és szlovák bajnokságon Karlovy
Vary-ba n az elôkelô 6. helyen végzett a szlovákok
kozott,

Leginkább egyénileg edziink, mert mindenkinek
megvan a saját tempója, és leggyakrabban a Cse
res-hegység és a Novohrad-Nógrád Geopark szép
helyeit járjuk be. Útjaink f6ként a Karancsra, va
lamint a salgói és a somoskôi várak kôrul vezetnek.

Hogyan tovább? Ez minden kerékpáros sa
ját akaratától fugg, hiszen a család, a munka és a
pénzugyi megterhelés mellett ez a sport szinte már
luxusnak tekinthetô. Szeretnénk kifejezni kôszône
tunket a sôfčrôknek, akik a versenyzés mellett akár
500 km-tis megtesznek volán môgôtt, és kulôn kô
szônjuk Fulek városnak és az FTC vezetésének is a
támogatást. Mindent bele Ftilek! Hajrá FTC!

Illéš Zoltán, az FTC kerékpárszakosztálya 1
Ford.: FVM
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Megújult kôrnyezetben kezdhet
ték az új idényt a tekézôk

Az FTC tekeszakosztálya belevágott az új idény
be. A 2018/2019-es évfolyamba négy fuleki

csapat lépett be, melyek négy ligában képviseltetik
maguka t. ,,Az A csapat az extralígában játszík, a B esa
pat pedig az 1. liga Keletí csoportjának tagja. Tapasztalt
tekézókból osszeallt a C csapat is, mely a II. liga Kiizép
csoportjában versenyez, legfiatalabb játékosaink pedig az
ifjúsági liga keleti csoportjában kúzdenek" - mondta
Flachbart Ladislav vezet6edz6, az FTC tekeszak
osztályának vezet6je.

Fiatal ígéretes tehetségek
A tizenegy tagot számláló csapat igenyes felké
szulésen van túl, mely fizika i tesztekb61 és ba rá ti
mérkôzésekbôl állt. Az edzett sárga-kék csapat így
megkezdte az új versenyszezont. A feln6ttek kozôtt
bemutatkozott három fiatal tehetség is. .Gallo Erik
és Mag Viliam az extraligás A csapatban, míg Mihali
Daniel az elsôligás B csapatban játszik" - sorolta Fla
chbart, akit szintén orômmel tôlt el a tekecsapatok
teljesítménye. A fia talok kôzul kiemelte még Kluka
Róbert, Knappa Damián, Mihali Bianka, Luky Pé
ter, Kovács Patrik és Eremiáš Daniel játékosokat.
A vezet6edz6 szerint az A csapat húzóereje Flach
bart Patrik, Šimon Alexander és a jelenleg sérult
Szabó Sándor.

Felújított tekepálya
Az idény további újdonsága a tekecsarnok részleges
rekonstrukciója. Flachbart szerint az új kulsč kiala
kításához tôbb fuleki sportrajongó is hozzájárult. ,,A 
tekepálya gurítódeszkájának felújítását egy magáncég
vállalta, ezúton is käszänjilk a segítségét. Befalaztunk két
ablakot, és megújult a nézčtér is, ahol moziszékeket he
lyeztunk el, melyeket a rekonstrukció alatt álló kultúrház
tól kaptunk. Osszesen 60 széket oltiiztettune át az FTC
színeíbe a városi rendôrok és a Käzhasznú Szolgáltatások
munkatársainak segítségével. Ennek koszonhetôen teke
csarnokunk a legmagasabb minósítésú R osztályba kerult.
A fa.leki pályákon így rekordteljesítményeket is elismer
hetnek és nemzetkäzi mérkózéseknek is helyet adhatunk"

- zárta Flachbart.

Kovácsová Klaudia,ford.: kp 1

Minden szerzói jog fenntartva. A szôvegek, fotók és
grafikák bármilyen további terjesztése csak a kiadó írásos
jóváhagyásával lehetséges. A kiadó nem Jele/ a megjelen
tetett hirdetések tartalmáért és hitelességéért, sem az eset
legesen okozott károkért. Lapzárta a hónap 15. napján. A
szerkesztóségfenntartja a jagot arra, hogy a lapzárta után
érkezó cikkeket nem käzli. A täbbí cíkknél fenntartja a ja
got arra, hogy azokat sziikség esetén lerävidíti, átszerkeszti
vagy nem is käzli. Névtelen szerzótól származó, becsmérló
és politikaílag elkätelezett cíkkeket nem käzliink.


