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Augusztus Füleken immár ha-
gyományosan a Palóc Napok 
és Városnapok hava. Olvassa 
el műsorajánlatunkat  8. oldal

Jön a legnagyobb 
kulturális esemény

Az utóbbi években fokozatos 
felújításon esik át a városi 
hivatalnak helyet adó törté-
nelmi épület beltere  2. oldal

Változik a városi 
hivatal beltere

Rekordot döntött a 
multiműfajú fesztivál

I N G Y E N E S E N
T E R J E S Z T V E
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Az UDVart ez évben közel 
ezer nézőt számlált. Koncer-
tek és workshopok is várták 
a látogatókat  6. oldal

Lehet, hogy Önt is 
várja egy ingyenjegy!

Fülek Város értesíti a polgárait, hogy akiknek 
2019. június 30. napjához nem volt adó- és 

egyéb illetékhátralékuk a várossal szemben, ér-
deklődés esetén háztartásuk valamelyik felnőtt 
tagja 1 db ingyenjegyet vehet át a XXIX. Palóc 
Napok és Városnapok keretében megrendezen-
dő duplakoncertre, amely augusztus 16-án, pén-
teken valósul meg 20.00 órai kezdettel. A koncer-
ten fellép Deák Bill Gyula és a Polemic együttes.

Az ingyenjegyek kiadása augusztus 1-jétől 15-
ig tart a Városi Hivatal ügyfélfogadó központjá-
ban (FIGYELEM! – augusztus 15-én, csütörtö-
kön, az ügyfélfogadó iroda 11.30-ig tart nyitva!). 
Az igénylők személyi igazolvány felmutatása 
ellenében vehetik át a belépőjegyet.

Fülek Város ily módon is szeretné megköszön-
ni polgárainak, hogy teljesítik kötelezettségeiket 
a várossal szemben.

VH

Sikeresen beindult az utóbbi évtizedek egyik leg-
nagyobb projektje Füleken. A váralja komplex 

felújítása július első felétől kezdődött el, és novem-
berre várható a befejezése. A napokban a vár alatt 
egyidejűleg zajlik a projekt két szakasza, melyek a 
Bástya és Várfelső utcák, valamint a Gyári út része-
inek felújítását és modernizálását, valamint a sze-
mélykocsiknak és turistabuszoknak szolgáló par-
koló és a nyilvános illemhely megépítését foglalják 
magukban. A projekt harmadik része, amely a vár 
alatti kis bástyát, a Bebek-tornyot, az ágyúbástyát 
és a borházat érinti, augusztusban veszi kezdetét.

Teljes gőzzel beindult a váralja hosszú ideje várt revitalizációja

A váraljának így az INTERREG-VA nemzetközi 
együttműködési projektnek köszönhetően teljesen 
megváltozik az arculata. A több mint 880 ezer euró 
összegű támogatás és a város több mint 46 ezer 
eurós beruházása által ezek után mind a fülekieket, 
mind a turistákat kellemesebb környezet fogad-
hatja. A munkák alatt azonban a váralja utcáiban 
a gépkocsiforgalom részleges korlátozásával és fo-
kozott porképződéssel kell számolni. A kellemet-
lenségekért a város előre is az elnézésüket kéri, és 
köszöni a megértésüket és türelmüket.

kmk

Fülek Város 
a Kereskedelmi Törvénykönyvről szóló többször módosított Tt. 513/1991. sz. törvény 281 – 288. § 
értelmében és a községi vagyongazdálkodásról szóló többször módosított Tt. 138/1991. sz. törvény 
9a. § /9/ bekezdésével összhangban nyilvános pályázatot hirdet nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletére tett árajánlatok benyújtására július 26-tól augusztus 26-ig:

• a piaccsarnok új épületében a Piac utcában
• a Városi Művelődési Központ felújított épületében a Szabadság téren
• a vállalkozói inkubátorház épületében a Püspöki úton.
A nyilvános pályázati felhívás a Város hirdetőtábláján és weboldalán (www.filakovo.sk) lett meghir-
detve. A pályázati feltételek felől közelebbi információk Varga Zoltán mérnöknél, a közgazdasági és 
vagyongazdálkodási osztály vezetőjénél szerezhetők (12. sz. iroda, tel. 0915 264 290, e-mail: zoltan.
varga@filakovo.sk). VH

A váraljának teljesen megváltozik az arculata. FOTÓK - Kovács Péter Garp
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A  Füleki Városi Hivatal épületé-
re további rekonstrukció vár, 

melyre a 2016-tól tartó, fokozatosan 
megvalósuló, szisztematikus felújí-
tási folyamaton belül kerül sor. Egy 
újabb minisztériumi támogatásnak 
köszönhetően néhány hét múlva to-
vábbi szociális helyiségek felújításába 
kezdenek. Az utóbbi években a város 
több mint 123 ezer eurót ruházott be 
a  hivatal székhelyébe. A  városveze-
tésnek azonban egyéb tervei is van-
nak a történelmi épülettel.

A  városi hivatal székhelyéül szol-
gáló történelmi épület állapota hosz-
szú évtizedeken át fokozatosan 
romlott. 2016-ban a  város vezetése 
úgy döntött, hogy mivel az épület 
egyszeri teljes felújítása túl nagy ter-
het róna a  városra, lépésről lépésre 
fogja azt helyreállítani. Agócs Attila 
polgármester elmondása szerint az 
első lépések elsősorban a  polgárok 
és a hivatalnokok érdekében történ-
tek. „Az első szakaszban ügyfélfogadó 
központot hoztunk létre. Hatékonyabbá 
akartuk tenni ezzel a  polgárok részére 
nyújtott szolgáltatásainkat. Az idő múltán 
kijelenthetjük, hogy sikerült“ – mondta 
a  polgármester, hozzátéve, hogy az-
előtt a hivatalos ügyek intézése a pol-
gárok szempontjából nézve bonyolult 
volt. A helyiségek felújításába és a be-
rendezések megvásárlásába az ön-
kormányzat a  saját költségvetéséből 
akkor közel 28 ezer eurót invesztált.

Az első szakaszt követően az ügy-
felek részére fenntartott földszinti, 
majd az emeleti szociális helyiségek 
felújítására irányult a  figyelem. „Na-

gyon rossz állapotban voltak. A  föld-
szinten át voltak nedvesedve a  falak, és 
a  nedvesség felszívódott már egészen 
a villanyvezetékekig. Az illemhelyek nem 
voltak kellőképpen elválasztva, és hiá-
nyoztak a  fogyatékkal élőknek szolgáló 
helyiségek is. Az emeleti mosdóban pedig 
nem folyt a meleg víz“ – folytatta a pol-
gármester. A  munkálatok 35 ezer 
euróba kerültek, amelyből az önkor-
mányzat 13 500 eurót támogatásként 
hívott le a  pénzügyminisztériumtól. 

„Mivel azonban a  kivitelező késésbe esett 
a teljesítéssel, a teljes összegből visszakap-
tunk 6400 eurót. Azt a  hivatal további 
felújítására irányítottuk át“ – magya-
rázta a  polgármester. 7500 euróért 
felújították a  földszinti előcsarnokot, 
a  házasságkötő teremhez vezető lép-
csőházat, új gipszkarton mennyezet 
lett kialakítva, és újra lettek glettelve 
a falak.

A  további beruházás a  földszin-
ti irodákat érintette. A  polgármes-
ter szerint injektálásra volt szükség, 
mivel nedvesek voltak a  helyiségek, 
s  így a  hivatalnokok nem megfelelő 
körülmények között voltak kényte-

A város fokozatosan felújítja a városi hivatal történelmi épületét

lenek dolgozni. Az átépítés bontási 
munkákkal is járt, amit újravakolás és 
festés követett. A  beruházás összege 
csaknem 19 ezer euróig terjedt. 

A  múlt évben további szociális 
helyiségek újultak meg az emele-
ten  9400 euróért, melyből a  város 
8500 eurót ismét a  pénzügyminiszté-
riumtól szerzett. A kormány kihelye-
zett ülése kapcsán a  város légkondi-
cionálttá tette a hivatal üléstermét és 
a házasságkötő termet, valamint revi-
talizálta a belső udvart is. A munkák 
összesen 16 ezer euróba kerültek.

Az elkövetkező hetekben felújításra 
kerül a pénzügyminisztérium 15 ezer 
euró összegű támogatásával a hivatal 
utolsó szociális helyisége is. „Így az 
utóbbi három évben összesen több mint 
123 ezer eurót invesztáltunk az épület 
enteriőrjébe“ – foglalta össze a polgár-
mester, hozzáfűzve, hogy követke-
ző lépésként a  városvezetés emeleti 
helyiségeinek felújítását tervezik. 

„Először a  polgárokra és a  hivatalnokok 
munkájához szükséges egészséges kör-
nyezetre összpontosítottunk, a  mi helyi-
ségeinket a legvégére hagytuk. A felújítást 

Lassan már hagyománnyá válik 
Füleken, hogy templomunk védő-

szentjének, Mária mennybevételének 
ünnepén – a katolikus naptár szerint 
e nap augusztus 15-ére esik – a  he-
lyi bortermelők, a  Pincesor PT tagjai 
megnyitják pincéiket a  nagyközön-
ség számára, hogy bemutassák rejtett 
kincseiket. A  borosgazda legnagyobb 
értéke természetesen a bor. Az érdek-
lődők, akik 2019. augusztus 17-én ki-
sétálnak a  füleki pincesorra, nemcsak 
megtekinthetik, hanem meg is ízlelhe-
tik, mit rejtenek a füleki pincék.

Ebben az évben már negyedik alka-
lommal kerül megrendezésre a  Nyi-
tott Pincék Napja. A látogatókat, bor-
kedvelőket már várják az elkészített 
poharak, hogy a  pincegazda borral 
töltse meg őket. A  borokban olyan 
színeket, illatokat és ízeket fedezhet-
nek fel, amilyenekről eddig nem is ál-
modtak. Minden érzékszerv számára 
tökéletes élményt nyújtanak. A  bor 
kellemesebbé teszi életünket, közelebb 
hozza egymáshoz az embereket. Elő-

segíti, hogy jobban megismerjük egy-
mást – ez a  rendezvény célja. A  ven-
déglátók már felkészülve várják az 
idelátogatókat. Tudják, ez nem min-
dig egyszerű. A  pincék, mert ez sem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, a  múlt 
néma tanúi is. Nagyon sok emléket 
őriznek, s  igen keveset árulnak el tit-
kaikból. A rejtett emlékekből csak úgy 
tudhatnak meg többet, ha többször is 
idelátogatnak. Megkóstolhatják ked-
venc borfajtáikat, de véletlenszerűen 
is választhatnak a  különböző borok-
ból. Lehet, hogy van kedvenc boros-
gazdájuk, akinek termékeit előnyben 
részesítik, de meglátogathatják akár 
az összes pincét is, hogy felállíthassa-
nak egy rangsort. A lehetőség adott, a 
többi csak önökön múlik. Segítségül 
szolgálhatnak a  díjak, elismerések, 
melyeket a füleki bortermelők szerez-
tek különböző versenyeken. Március 
elején Alsópalojtán (Dolné Plachtince) 
került megrendezésre a hagyományos 
borok versenyének XX. évfolyama. 
A  több mint 300 borfajtát felvonulta-

valószínűleg a jövő évben valósítjuk meg“ 
– tette hozzá, azzal, hogy a legnagyobb 
beruházás még csak vár a  városra. 

„Nagyon rossz állapotban van az exte-
riőr. Fel kell újítanunk a  tetőt, melyről 
már szó szerint potyognak a  cserepek az 
udvaron parkoló autókra. A homlokzatot 
is, amely nedves, és vastag rétegekben hull 
róla a  vakolat. Valószínűleg százezrekbe 
fog kerülni, úgyhogy leghamarabb két év 
múlva fogunk hozzá“ – fejezte be.

A  városi hivatal épülete 1912-ben 
épült eklektikus stílusban. Eredetileg 
a városi hivatal és a  tűzoltóság szük-
ségleteire használták, amiről az épü-
let tetején található fatornyocska  is 
árulkodik, amely tűzfigyelő torony-
ként szolgált. Ezt idézi a tűzoltóautó 
részére kialakított kapu boltíves ma-
radványa is. Az alsó szinten, a  mai 
ügyfélfogadó központ helyén, keres-
kedelmi célokra használt helyiségek 
voltak. Az első nagyobb felújításon az 
épület a 80-as években esett át. A 90-
es években lett hozzáépítve a  mai 
ülésterem.

Mikuš Kovácsová Klaudia
Ford.: fp

tó versenyen a  füleki borászok nagy 
sikerrel szerepeltek. Fülekre összesen 
11 érem került, valamint a  verseny 
nagydíja is. A füleki borosgazdák négy 
kategóriában versenyeztek, borfajták 
szerint a  száraz fehér, a félszáraz és 
félédes fehér, a száraz vörös, valamint 
a  szamorodni kategóriákban. 
Versenyeztetett boraink közül 
valamennyi érmes helyezést ért 
el. A  fehér száraz borok kategóri-
ában Bolyoš Attila a  Chardonnay 
2017-es borával arany, a 2018-as 
Olaszrizlingjével pedig bronzérmet 
szerzett. Rubint Róbert Muskotálya 
ezüstérmet kapott. Ezüstéremmel 
jutalmazták Mojzeš Ondrej Olaszriz-
lingjét is. A félszáraz és félédes borok 
kategóriában Miklušák Peter Fur-
mintja szerzett ezüstérmet. Értékes 
sikert könyvelhetünk el a szamorodni 
fajtájú borok kategóriában is. Az elért 
siker joggal cáfolja azt a  népi hiedel-
met, miszerint a  füleki szamorodni 
fajta elhanyagolható. A klasszikusnak 
számító füleki borok a  Nova, vala-
mint az illatos Othello Rubint Róbert 
és Mojzeš Ondrej pincéjéből arany-

érmet szereztek. Különösen értékes 
a vörösborok kategóriában elért siker. 
Miklušák Peter Cabernet Sauvignon 
Barrique 2017 nevet viselő bora nem 
talált legyőzőre, s  elnyerte a  verseny 
nagydíját. Bolyoš Attila Cabernet 
Sauvignon 2017, valamint Rubint 
Róbert Cabernet Sauvignon Barrique 
2018 nevet viselő borai ezüstérmet 
szereztek. Kóstolják meg díjnyertes 
borainkat!

Természetesen harapnivalóról is 
gondoskodunk, hogy az elfogyasztott 
nedű meg ne ártson, de kellemes han-
gulatot biztosítson. A  bort nem sza-
bad egyedül fogyasztani. A  társaság 
a  kulturált borfogyasztás elengedhe-
tetlen tartozéka. Hisszük, hogy bará-
taikkal, ismerőseikkel kulturált, kelle-
mes környezetben, borozgatás közben 
elbeszélgetnek, nemcsak a  borokról, 
hanem az élet adta egyéb fontos dol-
gokról is. A Nyitott Pincék Napja ké-
szen áll, hogy minden érdeklődő szá-
mára felejthetetlen élményt nyújtson. 
Örömmel várjuk látogatóinkat!

Rubint Róbert, ford.: dszl

Nyitott Pincék Napja 

FOTÓK - kmk
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A  város ez évben is folytatja 
a helyi utak felújítását és a jár-
dák helyreállítását. A járdaépí-

tések már folyamatban vannak, az 
aszfaltozások pedig a közeli hetekben 
veszik kezdetüket.

Amint azt Vanko Iván, a  Füleki 
Városi Hivatal építésügyi, környezet-
védelmi és stratégiai-fejlesztési osz-
tályának vezetője elmondta, az idén a 
város 5000 négyzetméternyi út teljes 
felújítását valósítja meg. „Teljesen új 
aszfaltszőnyeg kerül a B.S. Timrava, Jókai, 
Smetana és a Csajkovszkij utcákra. Meg-
közelítőleg 80 méter új aszfaltot kellene 
kapnia a Vasúti utcának is“ – egészítette 
ki Vanko Iván. Az útfelújításokra for-
dított teljes összeg megközelíti a 100 
ezer eurót. 

A járdák  elújítása már július elején 
elindult. A Közhasznú Szolgáltatások 
(VPS) dolgozói elsőként a postaépület 
melletti járdát állították helyre. A jár-
da régi burkolatát bazalt kockakővel 
helyettesítették. A munkálatok kiter-
jedtek az épület mögötti parkolóra 
is. A város kiadásai megközelítik a 
15 ezer eurót. A továbbiakban a Fő 
utcának a Várfelső utcától a Bástya 
utcáig terjedő szakasza kerül sorra, 
melyet szintén bazalt kockakövekkel 
raknak ki hozzávetőleg 4000 euróért. 

Nagy revitalizáció vár az Iskola utcá-
ra 50 ezer euró értékben. A város itt 
az alapiskola előtti közterület felújí-
tását tervezi, új járdát épít, és bővül a 
parkolóhelyek száma is.  

A  fenti munkákon kívül a  város 
figyelmet szán a  gyalogos-átkelőhe-
lyekre is. Az állami utakon a  megvi-
lágításuk és a műszaki megoldásuk 
igényel beruházásokat. „Nem lehetnek 
10 méternél közelebb a kereszteződésekhez, 
ami pillanatnyilag nem mindenhol érvé-
nyes. Kénytelenek leszünk ezért némelyi-
ket áthelyezni. A szabványok betartását 
felülvizsgáljuk, és szükség esetén változá-
sokat eszközlünk az átkelőhelyek elhelye-
zésében a helyi utakon is“ – egészítette 
ki Vanko Iván. A gyalogos-átkelőhe-

A nyáron újabb út- és járdafelújítások kezdődnek

lyek módosítása leginkább a Malom 
utcát, a  Püspöki utat, valamint a Fő 
út és a Jilemnický utca keresztező-
dését fogja érinteni. Kérdéses a Sznf 
utcai átkelőhely sorsa is a virágüzlet 
előtt. „Még nem világos, hogy meghagy-
juk-e, vagy megszüntetjük.“ Felújításon 
esik át a Szövetkezeti út és a Fő út 
kereszteződésében található térség is. 

„A gyalogos-átkelőhely mellett ott új járda-
szigetet és szilárd burkolatú felületet ala-
kítunk ki“ – zárta szavait, hozzátéve, 
hogy az átkelőhelyeken végzett mun-
kák a városi költségvetést összesen 15 
ezer euróval terhelik.

Mikuš Kovácsová Klaudia, 
ford.: fp

Tudta, hogy ...
... kinek a nevéhez fűződik a füleki 
zománcgyár és téglagyár létesítése 
vagy a városháza építése? 

A füleki főjegyző ünneplése címmel 
a Prágai Magyar Hirlap 1927. au-
gusztus 7-i számában megjelent 
tudósításból ez is kiderül:  „Szlovák 
István, Fülek nagyközség főjegyző-
je 40 éves közigazgatási szolgálata 
után nyugalomba vonult. A község 
lakossága megható ünnepség ke-
retjében vett búcsút főjegyzőjétől s 
tiszteletére díszvacsorát rendezett. 
Szlovák István főjegyzőnek igen 
nagy érdemei vannak a község fej-
lődése körül. Az ő nevéhez fűződik 
a füleki zománcgyár és téglagyár 
létesítése, a városháza építése is. 
Számos kulturális és emberbaráti 
intézménynek volt lelkes látogatója. 
Puritán jellemével, részrehajlatlan 
közéleti tevékenységével a lakosság 
minden rétegének osztatlan becsü-
lését szerezte meg. A tiszteletére 
rendezett bucsuünnepélyen a lo-
sonci járási hivatal főtisztviselői is 
megjelentek.“

Cirbus Vladimír 

Az Iskola utca revitalizációja. FOTÓ - VPS
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Az „Érdekel a véleményük“ rovat teret biztosít a fü-
lekieknek, hogy elmondhassák nézetüket, észre-

vételeiket. Minden lapszámban új, a város lakosainak 
életével kapcsolatos témát vetünk fel a rovatban. A 
problematika rövid felvezetését követően körvona-
lazzuk kérdéseinket, melyekkel kapcsolatosan érde-
kelne a véleményük. Ez a rovat lehetővé teszi, hogy 
konstruktívan reagáljanak az önkormányzat dön-
téseire és a városban zajló történésekre, ugyanakkor 
útmutatásként is szolgálhat a kompetensek számára, 
hogy javítsanak a helyzeten, vagy megoldják az adott 
problémát. 
A júniusi hónap témája a Klub felújítása és a 
benne zajló kulturális élet volt. Olvasóinkat 
arról kérdeztük, hogy elégedettek-e a felújí-
tással, mi mindenre lehetne még használni az 
épületet, és milyen szolgáltatások hiányoznak 
belőle. Válaszaikat köszönjük! 
Az Önök válaszai:

Már csak abban bízom, hogy a külső felújítások után az 
épület ilyen egyszerű és ép marad. Kiváló munka, Fülek!    

Siláči Ivan 
A belseje gyönyörű – még kívülről kellene felújítani és 

tökéletes lesz. A Szabadság térnek is szüksége lenne egy kis 
felújításra – elhelyezhetnének ott egy pár padot.   

Kováčiková Martina
A térrel kellene valamit csinálni, az a betonplacc siral-

mas…   Bialová Denisa
Részemről minden rendben. Lehetne még benn vala-

milyen helyiség a fiatalok számára, ahol régen az „ötórai 
teát” tartották (én már nem emlékszem rá, de a szüleim 
gyakran emlegetik, milyen szuper volt). Nyugodt és nor-
mális hely lenne ez azoknak, akik nem részeg gyerekeket 
és részeg felnőtteket akarnak látni, mint a hétköznapi 
bisztrókban. Kellene egy hely, ahol nyugodtan beszélget-
hetünk egy kis zene mellett.   Budaiová Monika

A bálteremben ismét lehetne lagzikat tartani, mint 
régen – az mindig is tetszett nekem. Lehetne még vala-
mi kedvezményt adni a fülekieknek. Egyébként nagyon 
szépen fel lett újítva, szuper munka, minden stílusos és 
elegáns.    Szabóová Monika                       |Ford: kp

Rovat: Érdekel a véleményük 

A HÓNAP ÚJ TÉMÁJA: AZ ÚJ VÁSÁR-
CSARNOK  
A város pár hét múlva átadja a használatra kész 
zárt vásárcsarnokot, több tucat árusnak bizto-
sítva ezzel teret. A piac utcai vas állványokat is 
helyettesíteni fogja. Idővel működésbe helyeznek 
benne öt állandó üzlethelyiséget.  
AZ ÖN VÉLEMÉNYE: Igénybe fogják ven-
ni az új piac szolgáltatásait? Örülnek ennek 
az újításnak? Mi mindenre lehetne még 
használni ezeket a helyiségeket? Vannak 
további ötleteik vagy terveik a vásárcsar-
nokkal kapcsolatban? Írják meg nekünk! 
Válaszaikat és visszajelzéseiket augusztus 15-
ig várjuk elektronikusan a tlacove@filakovo.sk 
e-mail címre, üzenetben a közösségi hálón, a vá-
ros oldalán, hozzászólásban a kapcsolódó poszt 
alatt, postázva a Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
címre, illetve személyesen is leadhatják a városi 
hivatal iktatójában „Füleki Hírlap – A hónap té-
mája” megjelöléssel.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vulgarizmusokat, becs-
mérlő vagy ócsárló megnyilvánulásokat automatikusan 
töröljük. Csak a konstruktív kritikát és javaslatokat 
tartalmazó reagálásoknak adunk helyet. A szerkesz-
tőség fenntartja a jogot szükség esetén a hozzászólások 
nyelvtani korrekciójára vagy lerövidítésére. Reakcióikat 
a Füleki Hírlap augusztusi számában közöljük.  

A  „Képviselők a fülekiek szolgálatában“ rovatunk olyan 
felület, mely valamennyi városi képviselőnek  lehető-

séget nyújt a bemutatkozásra. Mindegyiküknek ugyanazt 
a négy kérdést tesszük majd fel, válaszaikból pedig meg-
tudhatják, hogy a városatyák mit tettek eddig Önökért, 
mit sikerült átültetniük és milyen további terveik vannak. 
Arra is teret kapnak, hogy kendőzetlenül nyilatkozza-
nak a város jelenlegi törekvéseivel és önkormányzati poli-
tikájával kapcsolatban.

Czupper Tibor
Mióta tagja a képviselő-testületnek, és miért döntött az 
indulás mellett?
Képviselői tisztségem harmadik ciklusát töltöm. 
Mindig is érdekelt a város, illetve a lakosok sorsa.

Mi mindent tett mostanáig a város, illetve saját körzete 
lakosaiért?
Engem főleg a közbiztonság érdekel, így mindjárt 
az első ciklusban a közrendvédelmi és közlekedési 
bizottságban kezdtem tevékenykedni. Elsősorban 
igyekeztünk  minél több közlekedési táblát  lecserélni, 
mivel az évek alatt elavultak. Sokan panaszkodtak 
a Partizán és a Tajovský utcák kijárata miatt, amit 

– bár nehezen, de – orvosoltunk. Benčik Gábor rend-
őrkapitány és Murín Mikuláš közlekedésrendé-
szeti referens nagy segítségemre voltak ebben. A 
bizottság többi tagja (Klein Ágnes, Horváth Zoltán, 
Gyulás Imre) is mindig pozitívan állt a dolgokhoz. 
Magánemberként és képviselőként támogatom to-
vábbá a sportot és az önkéntes tűzoltókat is.

Mit kíván még tenni, elérni a lakosokért?
Sokat forgok az emberek között, és ha megszólí-
tanak, meghallgatom őket. Hozzám mindig fordul-
hatnak a lakosok, ha módomban áll, megpróbálok 

segíteni nekik. Véleményemet ezután is mindig ki-
mondom, és kiállok mellette. Terveimben szerepel, 
hogy a Papréten épült két új családi ház rá legyen 
kötve a városi vízhálózatra, de eddig sajnos egy-
folytában bürokratikus akadályokba ütköztünk. 
Nyolc éve folyik a harc ez ügyben, de mégsem hala-
dunk egyről a kettőre.  

Mit változtatna a város jelenlegi politikáján? 
Városunk szépen épül, szépül. Ezt meg kellene tar-
tani, és vigyázni rá. Szerintem az összefogás a leg-
fontosabb – mind a pártok részéről, mind a lakosok 
részéről. Gyakrabban lehetne lakossági fórumokat 
szervezni, ahol nyíltan elmondhatnák a lakosok a 
véleményüket, mert sokan csak a közösségi médi-
ákban megjelentetett kommentekben bírálják azt, 
ami már készen van. Fehér kollégámmal együtt én 
is az utolsó választási időszakomat töltöm. Kell a 
vérfrissítés a képviselő-testületben is.

kmk

Rovat
Képviselők a fülekiek szolgálatában

Czupper Tibor. FOTÓ - Schnelczer Zoltán

Egy év elteltével, június utolsó hetében a 
városháza üléstermében ismét összegyűltek a 

város legügyesebb diákjai. A városvezetés és az ok-
tatási  bizottság meghívását minden általános és kö-
zépiskola, óvoda, valamint a művészeti és a speciális 
általános iskola is elfogadta. A jeles eseményen több 
mint 70 diák vett részt az egyes tanintézmények 
ajánlásai alapján. A szorgalmas diákok olimpiászok 
és versenyek rendszeres résztvevői, valamint aktí-
van közreműködnek az iskolán kívüli tevékenysé-
gekben is, példát mutatva ezzel a kortársaiknak.

„Városunkban immár hagyománnyá vált, hogy a Vá-
rosi Képviselő-testület mellett működő Oktatásügyi, Mű-
velődési és Ifjúsági Bizottság kezdeményezésére városunk 
vezetése meghívja a város fenntartói és területi hatáskö-
rébe tartozó iskolákat látogató gyermekeket és tanulókat 
a városi hivatalba, hogy ünnepélyes körülmények között 
megjutalmazza őket az érdemeikért és azokért a  kiváló 
eredményekért, amelyekkel hozzájárultak iskolájuk, és 
ezzel együtt természetesen Fülek város jó hírnevének 
megerősítéséhez is. Különböző korcsoportokat képviselnek 
az óvodásoktól egészen a középiskolásokig, amiből adódó-
an érdemeik is különbözők, de – és éppen ez a  lényeges 

– minden esetben olyan érdemek ezek, amelyek a saját kö-
zegükben jelentősnek vagy egyenesen kiemelkedőnek szá-
mítanak” – mondta Fehér Péter, a Tanügyi Hivatal 

vezetője.
Az önkormányzat elismerésén kívül emléklapok 

és apró ajándékok vártak a gyerekekre. Gratulá-
lunk a kitüntetett diákoknak! Kívánunk nekik s 
osztálytársaiknak kellemes, élményekben gazdag 
szünidőt.

kmk, ford.: fp, dszl

A városháza ismét vendégül látta a város 
legügyesebb diákjait

FOTÓK - Schnelczer Zoltán
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2019 augusztusában

08.10-ig
„A múzeum régi-új kincsei” c. kiállítás  
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

08.25-ig
„A vámügy története ” c. kiállítás
Helyszín: Füleki Vármúzeum 
Szervező: Füleki Vármúzeum

07. 29. – 
08. 02. 

A Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark nyári 
tábora 
1Helyszín: NTIK és a NNG helyszínei
Szervező: Geopark Novohrad-Nógrád JSZT

08. 03. 
Zenésztalálkozó 
Helyszín: füleki várudvar
Szervező: Kalcso Gyula

08. 05. – 
08. 15.

Szabadtéri előadással egybekötött táncszínházi workshop 
Premier: augusztus 14.
Helyszín: füleki várudvar
Szervező: Slnienko PT
Társszervezők: Füleki Vármúzeum, Fülek Város, losonci 
Matica slovenská Háza, Művészeti Alapiskola Rimaszombat

        

08. 15 
–18.

XXIX. Palóc Napok és Füleki Városnapok
Részletes program a 8. oldalon

08. 30.  
08. 31. 

VárLak a családi piknikre
VárLak Fesztivál 2019
Helyszín: füleki várudvar
Szervezők: Iuvenis Neogradiensis, Via Nova ICS, Csemadok 
Asz., KultFeszt PT

15.00
18.00

* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.
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VÍZSZINTESEN:

A. REJTVÉNYÜNK ELSŐ RÉSZE A HÁZASSÁGRÓL
B. TEHÉN ESZPERANTÓUL - FISZTULA 
C. VÁRPALOTA KELETI RÉSZE – NÉVELŐVEL AZ ELEJÉN: ORVOSI 
MŰSZER
D. A GYPSY TELEVISION HÍRMAGAZINJA – HA SZLOVÁKUL – 100%-OS 
AKRYL KÖTŐGYAPOTMÁRKA
E. VONATKOZÓ NÉVMÁS – VILLAMOS ALKATRÉSZEKET GYÁRTÓ 
NAGYÜZEM ÉRSEKÚJVÁRBAN – KEZDETTŐL TOLMÁCSOL! 
F. EGYIPTOMI NAPISTEN – FORMÁK – A CUSIMA SZIGETCSOPORT 
EGYIK SZIGETE JAPÁNBAN
G. FORGÁSSZERŰ BERREGŐ ZAJJAL HIRTELEN MEGJELENIK – A 
SVÉD HÍRÜGYNÖKSÉG RÖVIDÍTETT NEVE
H. RÉGI RÓMAI PÉNZNEM – FENNMARADÁSÁHOZ VALÓ BELSŐ KÉ-
PESSÉGŰ
I. A LÚGKŐ KÉMIAI VEGYJELE OXIGÉN NÉLKÜL! – MU NKABÉR ELŐ-
RE KIADOTT ÖSSZEGE – FUTBALLTRÓFEA 
J. KATONAI KANTIN – AKKUMULÁTOROK FESZÜLTSÉGÉNEK JELÖ-
LÉSE – TÖRÖK FÉRFINÉV
K. ROPPANT A JÉG – EME – VÉGÉN, ILL. AZ ÚJ ÉV NAPJÁN HASZNÁ-
LATOS KÖSZÖNÉS (ÉK. FELS.)
L. OSTOBA – VÁROS SVÉDORSZÁGBAN 
M. NEM ÉREK RÁ – VÁGÓSZERSZÁMAIT

 

FÜGGŐLEGESEN:

1. REJTVÉNYÜNK MÁSODIK RÉSZE 
2. KELETI MÁRTON FILMJE – KARL JENKINS WALESI BRIT ZENESZER-
ZŐ HEGEDŰRE ÉS ZENEKARRA ÍRT ZENEI MŰVE 
3. ELAVULT – PRÁGAI TAPINTÁSSAL!
4. HÍRÖSSZEFOGLALÓ JELZŐJE – ANGOL VILÁGOS SÖR – NEVES 
OLASZ ARCHEOLÓGUS (EMMANUEL, 1930)
5. ÉRTÉKE – SZEMÉLYRAGOS HATÁROZÓSZÓ – MELLÉKNÉVKÉPZŐ
6. ALBÁNIA NEMZETKÖZI REPÜLŐGÉPJELZÉSE – KIINDULÁSKÉNT 
HASZNÁLHATÓ TÉTEL – MŰVÉSZI ALKOTÁS
7. REJTVÉNYÜNK BEFEJEZŐ RÉSZE
8. SORS! – AZ ATALANTA BC BERGAMO EGYIK JÁTÉKOSA – TÁVOZÁS-
RA VALÓ ERÉLYES FELSZÓLÍTÁS
9. MÉRET, ANGOL EREDETŰ SZÓVAL – RÁNTÁS NÉLKÜLI FŐTT ÉTEL 

– TENYÉSZTETT ROVAR
10. GONDOZOTT – BÜSZKESÉG – ÖNKÉNYESKEDŐ EMBER
11. A KOPONYA MÉRÉSÉRE HASZNÁLT PONT – NEVES NÉMET RÉ-
GÉSZ ( JOST, 1958)
12. HÚSÉTEL – ALAPVETŐ 

SEGÍTSÉG:
ANATI, MORELAZ, NAI, SARIKIZ, VAKERA

KÉSZÍTETTE: BAPČÁNY RÓBERT

Nyári keresztrejtvény
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Csaknem ezer látogatója volt az idei UDVart fesztiválnak

Először volt Operabeavató az UDVarton. Dinyés Dániel könnyed humorral beszélt Mozart ope-
ráiról, Kolonits Klára és Erdős Attila pedig ugyanilyen közvetlenséggel adta elő a szerelmi duette-
ket. Igazi élmény volt!                          Szöveg - ika, fotók - VMK

Nagy örömünkre szolgált, hogy óriási érdeklődés volt a feszti-
válon első ízben megrendezett színházi előadás iránt. A KUMŠT 
című vígjátékban Kassai Csongort, Mňahončák Martint és Hološ-
ka Gregort láthatta a közönség a múzeum udvarán.

A workshopok és kísérőprogramok közül is bőven volt válasz-
ték: történelmi fényképészműhely, creativ workshop, ké-
zműves műhelyek, építészműhely, játékos angol, íjászat, csocsó, 
mászófal és társasjátékok várták a kicsiket és nagyokat. 

Több mint 40 programmal várják 
az érdeklődőket Fülekre a XXIX. 

Palóc Napokra és Városnapokra. Az 
önkormányzat és a Füleki Városi Mű-
velődési Központ – több partnerrel 
karöltve – augusztus 15. és 18. között 
rendezi meg a nagy népszerűségnek 
örvendő fesztivált.

A rendezvénysorozat csütörtök 
délután, augusztus 15-én kezdődik a 
Füleki Vármúzeum „Nógrád nagyjai 

– Bacskai Béla élete és munkássága” 
című kiállításának megnyitójával a 
Városi Honismereti Múzeum galériá-
jában 16.30 órai kezdettel. A pénteki 
programok 13.00 órakor kezdődnek 
a Városi parkban az Ismerjetek meg 
minket! című programblokkal, mely Az 
én családom címmel meghirdetett gyer-
mekrajzverseny kiértékelésével indul. 
Ezután roma tehetségek táncos-ze-
nés műsorával, valamint hazai és ma-
gyarországi sztárvendégek – Ricco 
és Claudia, Rigó Mónika és a Ham 
Ko Ham – koncertjével folytatódik a 
program. Közben 15.00 órától a ró-
mai katolikus templomnál leleplezik 
II. Koháry István mellszobrát, mely-
nek kezdeményezője és megvalósítója 
a Koháry Polgári Társulás. A Palóc 
Napok és Füleki Városnapok hiva-
talos megnyitójára a Várudvarban 
kerül sor a 16.00 órakor kezdődő fol-

Érdekes programok várják a közönséget a Palóc Napokon is
klórműsor keretében, s itt kerülnek 
ünnepélyes átadásra a  városdíjak is. 
Az ünnepi műsorban a várudvar szín-
padán közreműködik a helyi Jánošík 
Néptáncegyüttes és Jánošík Gyer-
mek-néptáncegyüttes, a  Ďatelinka 
zenekar, a Rakonca néptáncegyüttes 
és a Kis Rakonca Gyermek-néptánc-
együttes, a Dűvő zenekar, a Foncsik 
Énekegyüttes és a File Banda. A mű-
sor vendégei a Polgármester-díjban 
részesülő Agócs Gergely és Molo-
ta Ondrej lesznek. A  pénteki napot 
20.00 órától Deák Bill Gyula és a 
POLEMIC zenekar koncertje zárja a 
Várudvarban, melyre elővételben és a 
helyszínen is válthatók belépőjegyek, 
illetve érvényesek az önkormányzat 
által kibocsátott, augusztus 1. és 15. 
között átvehető ingyenjegyek is.

A Városnapokat kísérő Füleki Vá-
sár helyszíne a Várfelső utca lesz, 
melynek közelében a szombati ren-
dezvények is zajlanak. Augusztus 
17-én reggel a piactéren és a Várfelső 
utcában vásári komédiások invitálják 
a közönséget a várudvarban ren-
dezendő szombati programokra. A 
10.00 órakor kezdődő Családi délelőtt 
keretében lesz utca- és meseszínház a 
MeseFiguráknak, a Kofferszínháznak 
és Fjodor bohócnak köszönhetően, 

gyerekkoncert a Kolompos zenekar-
ral, kézzel hajtott körhinta, játszópark, 
gyermekíjászat, légvár és egyéb attrak-
ciók. A délután 15.00 órákor kezdődő 
Szórakoztató műsor keretében a szerve-
zők zenével és utcaszínházzal várják 
a várudvarra a közönséget: bemu-
tatkozik a losonci Traditional Dixie 
Stompers és a füleki Infinity Music 
Band zenekar, a koncertek között 
pedig a Bab Társulat szórakoztatja a 
közönséget. A borok kedvelői ez idő 
alatt 14.00 órától ellátogathatnak a 
Pincesorra, a Nyitott Pincék Napja című 
kísérőrendezvényre. 16.30 órától a 
Filbyt épületénél megemlékeznek a 
füleki önkéntes tűzoltóság 125. év-
fordulójáról és ünnepélyesen átadják 
a Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tűzoltószertárát. Az esti koncertek 
keretében a Várudvarban 20.00 órától 
a legendás LGT zenekar Zenevonat 
Szuperkoncertjére kerül sor, akik 
közös koncertet adnak Tóth Verával. 
Belépőjegyek a helyszínen is válthatók, 
a kedvezményes belépőket elővételben 
lehet megvásárolni a VMK-ban, illetve 
online jegyvásárlással a kultura.filako-
vo.sk honlapon.

Vasárnap délelőtt nem marad el a 
szlovák és magyar nyelvű szentmi-
sékhez kapcsolódó, immár hagyomá-

nyos ünnepi körmenet. Délután 13.00 
órától a Szabadság téren kerül sor a 
Strongman – Erős emberek versenye 
címmű rendezvényre, mely újdonság-
nak számít a Városnapok program-
jában. A futballrajongók 16.30 órától 
szurkolhatnak a hazai FTC Fülek csa-
patának a III. liga bajnoki mérkőzé-
sén, melyen futballistáink Krásno nad 
Kysucou csapatával lépnek pályára.  A 
vasárnapi műsorok utolsó programb-
lokkjaként 18.30 órai kezdettel sor 
kerül a Polgármester-díj ünnepélyes 
átadására, melynek keretében a díja-
zott, Szvorák Katalin népdalénekes 
is színpadra lép. A négynapos ren-
dezvénysorozatot a vár udvarán egy 
zenekarral kísért nagyoperett, a MA-
RICA GRÓFNŐ zárja, melyre elővé-
telben (személyesen vagy online) és a 
helyszínen is válthatók belépőjegyek.

A Fülek Város és a városi 
intézmények (Városi Művelődési 
Központ, Füleki Vármúzeum, 
Közösségi Központ, FTC Fülek, Köz-
hasznú Szolgáltatások), valamint 
egyéb városi és civil szervezetek által 
megrendezett programok nagy része 
ingyenes. A rendezvényt a Beszterce-
bányai Megyei Önkormányzat, va-
lamint a Kisebbségi Kulturális Alap 
támogatja.

ika

A negyedik UDVart rekord számú közönséget vonzott: 950 látogatója volt a rendezvénynek. 
Köszönhető ez a gazdag és változatos multikulturális és összművészeti programkínálatnak, 
valamint a jó időjárásnak is. Fergeteges bulival zárta a nagykoncertek sorát a háromnapos fesz-
tiválon a Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák formáció. A Rackák nem játszanak két egyforma 
koncertet, így a füleki is megismételhetetlen és emlékezetes marad minden fesztiválozónak. 

Első ízben szerepelt az UDVart fesztivál programjában 
komolyzenei koncert. A Zenés évszakok című sorozat Nyári 
komolyzenei koncertjén csütörtökön a Szabó Štefan (gi-
tár) - Fiala Ján (vibrafon, ütőshangszerek) duót hallhatta a 
közönség.
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Városunk sportéletének hagyományos évi ünne-
pe a  Városi Sportnap. Ebben az évben június 

22-én, szombaton, az FTC sportpályáján került 
megrendezésre. A  versenyeken résztvevők külön-
böző sportágakban és korcsoportokban mérték 
össze erejüket. A rendezvény szervezői, a városhá-
za mellett működő Ifjúsági és Sportbizottság, vala-
mint az FTC PT idén is igyekeztek a rendezvényt 
színesebbé, változatosabbá tenni, teret nyújtva né-
hány újdonságnak. Természetesen a  fő attrakciót  
idén is a versenyek jelentették. 

A  Polgármester Kupájáért vívott kispályás foci-
torna már több mint negyedszázados múltra tekint 
vissza. A  torna hangulatos záróakkordja a  labda-
rúgóidénynek. A  résztvevő csapatokat nagyrészt 
visszavonult játékosok alkotják Fülekről és környé-
kéről. Az idei megmérettetésbe 5 csapat kapcsoló-
dott be. A résztvevő csapatok között kialakult végső 
rangsort és a többi verseny végeredményét cikkünk 
végén olvashatják.

A focipálya másik térfelén immár 5. alkalommal 
vívhattak meg az alapiskolák felső tagozatos diá-
kokból álló csapatai a Polgármester Vándorser-
legéért. Hat mérkőzés keretén belül minden csapat 
játszott a másikkal. Díj és oklevél valamennyi részt-
vevőnek jutott.

A felnőtt tekézők már több mint tíz éve az FTC 
Elnökének Kupájáért szállnak versenybe. A  küzde-
lemben kéttagú csapatok vesznek részt. A verseny 
valamennyi versenypályán zajlik, mindegyik csapat 
30-at guríthat a küzdelem során. Ez évben 9 vegyes 
páros indult, de az elért egyéni eredményeket is ér-
tékelték a nők és férfiak kategóriájában egyaránt.
Igazi újdonságnak számít az idén első alkalommal 
megrendezett szkanderverseny. A  küzdelemben 
11-en vettek részt 3 súlycsoportban. Ez a  verseny 
a felújított tornateremben zajlott. 

A  labdarúgópálya körüli futópálya sem maradt 

Újdonságokkal gazdagodott a Városi Sportnap
parlagon, ugyanis itt rendezték az általános iskolák 
alsó tagozatosainak atlétikai háromtusáját. A  ver-
senybe városunk mind a 4 alapiskolája 4 fős csapa-
tokkal nevezett be.  A versenyzők 3 sportágban – 60 
méteres síkfutás, távolugrás, és 4x100-as váltófutás 

– próbálhatták ki erejüket, ügyességüket. 
Versenyen kívüli érdekesség volt a  kettes ne-

hézségi fokozatú akadálypálya, amit felnőttek és 
gyerekek számára készítettek a  Füleki Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjai. A  felállított akadálypálya 
a  játéktér végében a hivatalos tűzoltóversenyeken 
(pl. Nógrád Tűzoltója) alkalmazott pálya könnyített 
változata volt. 

A nap fénypontja Nagy István erőművész bemu-
tatója volt, aki a Sport utca aszfaltján húzott végig 
egy kamiont. Természetesen nem hiányozhatott az 
ilyenkor megszokott kitűnő gulyás és frissítő sem, 
amit az FTC PT tagjai készítettek. 

Eredmények:
Kispályás labdarúgótorna a Polgármester Kupájáért:
1. Balex Trade Team
2. ROB Ajnácskő                                
3. FTC öregfiúk A 
4. FTC öregfiúk B
5. OBP Lučenec

Kispályás labdarúgótorna a  Polgármester Ván-
dorserlegéért:
1. Koháry István Alapiskola 
2. Iskola Utcai Alapiskola 
3. Mocsáry Lajos Alapiskola
4. Papréti Alapiskola
Teketorna az FTC Elnökének Kupájáért:
Csapatverseny: 
1. Školstvo      
2. Duomix
3. J&T

Atlétika – háromtusa
1. Iskola Utcai Alapiskola
2. II. Koháry István Alapiskola
3. Papréti Alapiskola
4. Mocsáry Lajos Alapiskola 
5. Szkander

Szkanderverseny:
75 kg-ig: 
1. Balog M.
2. Elek Cs. 
3. Ádám T.

Cíferová Iveta, ford.: dszl

Annak ellenére, 
hogy a  nyár 

nem bővelkedik 
sportesemények-
ben, Fülek július 
második hetében 
rangos floorball 
(ford.: palánklabda) tornának adott otthont. So-
kaknak nem ismerős még ez a sportág, de az iránta 
való érdeklődés évről évre növekszik. Városunkban 
főleg az alapiskolák tanulói űzik. A Füleki Floorball 
Kupa első évfolyamát a Mocsáry Lajos Alapiskola 
tornatermében rendezték 15 csapat részvételével, 
melynek egy külföldi résztvevője, a magyarországi 
Érd városának csapata volt. A  torna szervezését 
Nagy Gabriel, a papréti általános iskola tanára, és 
barátai, Ungvarský Michal és Szabó Daniel vál-
lalták magukra, akik egyben a  füleki Pepita Stars 
csapatának játékosai is. Minden apró részletre 
figyelmet fordító, nagyon profi szervezőmunká-
nak lehettünk tanúi. A  szervezők gondoskodtak 
mindenről: kezdve a  versenyszabály, a sorsolás, a 
játékvezetők, rendezők biztosításán keresztül a 
távolabbról érkező csapatok (1 csapat Pozsonyból, 
1 Magyarországról, 1 Besztercebányáról, 2 csapat 
Rozsnyóról) elszállásolásáig és különböző frissítők, 
italok beszerzéséig. Az egész tornára jellemző re-
mek hangulatot a  szünetekben közreműködő mű-
sorvezető és DJ biztosította. Az első napon a csapa-
tok három ötfős  csoportban küzdöttek egymással, 
a második napon pedig a verseny egyenes kieséses 
rendszerben folytatódott.  A meccsdömping, az iz-
galmas küzdelmek szinte teljesen kitöltötték a  tor-
na mindkét napját. Az elődöntő és a döntő mérkő-
zéseire a második nap délutánján került sor. 

A torna végeredménye:
1. Whitepower – Rimaszomat
2. Ares Hockey Club – Érd – Magyarország
3. Pepita Stars – Fülek
4. Mačos Lokos – Losonc
A  torna legjobb kapusa címét Gašparovič Hen-
rich – Mačos Lokos, gólkirályi címét Šagát Mar-
tin – Mačos Lokos, míg a torna legértékesebb játé-
kosának díját Nôta Lukáš, a Whitepower játékosa 
nyerte. 
A  torna rendezői ezúton szeretnék megköszönni 
valamennyi, a verseny zökkenőmentes lebonyolítá-
sát biztosító támogató segítségét; a fő társszervező, 
a  florbal4u.com közreműködését; valamint remé-
nyüket fejezik ki, hogy a tornát a jövő évben is sike-
rül majd megrendezni. 

Cíferová Iveta, ford.: dszl

Füleki Floorball Kupa 2019

Az FTC kerékpárosai elsősorban hegyikerék-
pár-versenyeken vetélkednek, de június 26-án 

és 27-én Cibuľa Marek ismét egy 24 órás versenyen 
indult. A diósförgepatonyi versenypályán 474 km-t 
tekert le, amivel kategóriájában a 17. helyen vég-
zett.

Šimon Marian (FTC) a barátnőjével, Cetlová Di-
anával (Energia Svit) június 8- án a 24 órás hegyi-
kerékpáros versenyen (Festina 24), a vegyes párok 
kategóriájában 2. helyen végeztek. Összesen 420 
km-t teljesítettek, és csak 7 km-rel maradtak le az 
1. helyezésről.

Június 22-én rendezték meg a Stupava Trophy 
hegyikerékpár maratont. A 76 km távú, 20-29 éves 

férfi kategóriában a következő eredmények szület-
tek: 3. Šimon Marian, 6. Matúška Marek; a 30-39 
közti kategóriában Ádám Tomáš 25. helyezést ért 
el. Másnap a 8 km-es futóversenyt Šimon Marian 
nyerte meg, és ezen eredményével a 74 + 8 km-es 
kombináció verseny győztese lett.

Június 29-én az Alacsony-Tátrában a lúzsnai he-
gyikerékpár-versenyen Šimon Marian a férfiak 29 
éves korig terjedő kategóriájában 2. helyen végzett, 
s így az egymást követő harmadik hétvégén is fel-
állhatott a dobogóra. Ezzel új klubrekordot döntött 
meg.   

Július 13-án Salzkammergutban (Ausztria) a 74 
km/2446 m-es versenyen több, mint 10 ország 540 

Zajlik a füleki kerékpárosok főszezonja

Nők: 
1. Mihaliová B.     
2. Pastoráková J.    
3. Bábelová M.

Férfiak: 
1. Barna A.
2. Bozó M.
3. Mojzeš O.

85 kg-ig: 
1. Jackuliak J.
2. Mészáros E., 
3. Balog M.

85 + kg: 
1. Jackuliak J.,
2. Šufliarsky M.,
3. Erent R.

versenyzője vett részt. Az eredmények a követke-
zők: (M20) 21. (absz. 70.) Šimon Marian, 23. (78.) 
Matúška Marek; (M30) 45. (130.) Cibuľa Marek. 
Köszönjük a füleki FTC támogatását!

Illéš Zoltán

FOTÓ - Mede Alexander

FOTÓ - Šimon Marian



8K U L T Ú R A2 0 1 9 .  J Ú L I U S


