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A díjazottak között ott volt 
a gyengébb nem képviselője 
is. Profi focistaként akar 
érvényesülni  9. oldal

Díjazták a 2019-es 
év sportolóit

A szokásosnál is ünnepélye-
sebb hangulatban zajlott az 
előkarácsonyi időszak. Az 
első piac is része volt  2. oldal

Átadták az új 
piaccsarnokot

A képviselők megsza-
vazták a költségvetést
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Kiegyensúlyozott lesz a 
2019-es költségvetés. Néhány 
támogatási kérelmet elutasí-
tottak   3. oldal

A gimnázium épülete mögött az elmúlt év végén 
új multifunkciós pálya épült. Január 21-én a 

használatbavétele hatósági engedélyezését köve-
tően megtörtént a hivatalos átadása. A helyi gim-
nazistákat, az FTC labdarúgóit, valamint a széles 
nyilvánosságot fogja szolgálni.

A pálya építését az önkormányzat három kü-
lönböző pénzforrásból finanszírozta. Az elsőt az a 
több mint 28 ezer euró összegű kormánytámogatás 
jelentette, melyet a város még a kormány 2018-
as kihelyezett füleki ülésén szerzett. A második a 
Besztercebányai Megyei Önkormányzat mint a 
gimnázium fenntartója által fizetett 15 ezer euró 
összegű bérleti díj volt. A városi képviselő-testület 

ugyanis jóváhagyta a helyi gimnázium részére a 
pálya hosszú távú bérletét, amivel részben helyet-
tesíteni próbálj ák a hiányzó tornatermet. A pálya 
építési költségei összesen több mint 58 ezer eurót 
tettek ki, melyhez a hiányzó részt az önkormány-
zat a saját forrásaiból pótolta.

„Hosszú ideje használtuk már a gimnázium mögötti 
pályát, melynek az állapota azonban már nagyon rossz 
volt. Az új pálya nagy előrelépés számunkra, és színvona-
lasabbá teszi a testnevelés tanítását“ ‒ nyilatkozta Péter 
Juraj, a gimnázium igazgatója.

A pályát szimbolikus kezdőrúgással adták át, 
mellyel egyben megnyitották az FTC labdarúgó-
inak téli felkészülését is. A helyi futballistákon és 

gimnazistákon kívül azonban a nagy nyilvánosság 
is használhatja. Az érdeklődők Tóth Tibornál, a 
Közhasznú Szolgáltatások igazgatójánál vagy Péter 
Juraj iskolaigazgatónál jelentkezhetnek, hogy meg-
állapodjanak a használat feltételeiben.

kmk, ford.: fp

Átadásra került a multifunkciós sportpálya

A múlt év személyi változásokkal kezdődött. Az első 
csere az alpolgármesteri tisztséget érintette.
Hosszú idő után aránylag jelentős személyi válto-
zások történtek a város legszűkebb vezetésében. 
Januártól új alpolgármestert, Visnyai Attilát nevez-
tem ki magam mellé. Az év közepén új főellenőrt 
is választottunk Mihály Judit személyében. Több 
mint két évtized után váltotta fel Estefán Lászlót, 
aki nyugdíjba vonult. Bár mindketten más környe-
zetből érkeztek, felelősségteljesen álltak hozzá a 
feladatukhoz.
Változások történtek azonban más téren is. Több 
felújítás és építkezés is zajlott. Elégedett az eredmé-
nyekkel?
A 2019-es évet a nagy beruházások éveként jelle-
mezném. A legjelentősebbek közé határozottan a 
művelődési központ ‒ Klub épülete széleskörű fel-
újításának befejezése tartozott. Még mindig maradt 
néhány befejezésre váró dolog, például megvenni a 
színházterem technikáját. Februárra kellene elké-
szülnie. Az év vége a városi piaccsarnok átadásáé 
volt, melyet a polgármesteri tisztségbe lépésem 
legelején mint az egyik prioritásomat jelöltem meg. 
Ezen a projekten közel négy éven át dolgoztunk, 
és úgy vélem, hogy nagyon szépre sikeredett. Fo-
lyamatban van a váralja nagyszabású felújítása is, 
melyet három évig készítettünk elő. Leaszfaltoztuk 
részben a váralja utcáit, befejeztük a Várfelső utca 
kikövezését, egy nagy parkolót építettünk a turis-
ták részére, és hozzáfogtunk a borház felújításához 
is. Tavasszal folytatni fogjuk. Ettől a projekttől azt 
várjuk, hogy a váralja ütött-kopott öreg házait fel-
vásárolják a vállalkozók, és kis boltok nyílnak ben-
nük. 
Beruházások történtek a közművelődés terén is. Mi-

ből lehetett � nanszírozni ilyen mennyiségű munkát?
A nagy beruházások között szerepelt a két óvoda 
felújítása is. Az év elején átadtuk a gyerekeknek a 
Štúr utcai óvodát, melyet kibővítettünk egy új osz-
tályteremmel, az épületet pedig részben felújítottuk. 
Az év során lezajlott a Daxner utcai óvoda hőszige-
telése és az épületének külső felújítása is. Az okta-
tásügyön belül beruházás történt a Mocsáry Lajos 
Alapiskolába is, ahol egy sikeres projektnek kö-
szönhetően megteremtettük a feltételeket az inklu-
zív oktatás bevezetésére, és felújítottuk az ottani 
tornaterem szociális helyiségeit. Az említett pro-
jektek nagy része különböző forrásokból lehívott 
támogatásokból lett finanszírozva. Éppen ezért na-
gyon igényes adminisztratív előkészítés előzte meg 
őket. Elmondható, hogy a külső pénzforrásokból 
több millió eurós beruházásokat sikerült a városba 
vonzanunk.
Mit emelne még ki a múlt év fontos pillanatai közül?
Kulcsfontosságú volt az önkéntes tűzoltóink tűzol-
tószertárába történt beruházás is. Néhány héttel a 
székhelyük átadását követően egy új gyorsbeavat-
kozó járművet is kaptak a belügyminisztériumtól. 
Az év folyamán megnyitottuk az egykori kőbányá-
ban az inerthulladék-lerakóhelyet, amely a Köz-
hasznú Szolgáltatások (VPS) gondjaira lett bízva. 
Nekik az év elején vettünk négy rotációs hóseprő 
kefét, az év végén pedig az SZK Kormányhivatala 
támogatásának köszönhetően egy multifunkciós 
seprőgéppel gazdagodtak. A fenti hivatal támoga-
tásából multifunkciós sportpálya is épült a gimná-
zium mögött. A tervezett éves beruházásokból nem 
maradt ki a kamerarendszer sem, amely 19 új ka-
merával bővült. Újabb utcák kaptak aszfaltborítást, 
köztük például a sokáig elhanyagolt Timrava utca. 
Gazdag volt a kulturális és társadalmi életünk is. A 
Zsákszínház negyvenéves fennállását ünnepelte, és 
igazi sportünnepnek lehettünk részesei a szerdahe-
lyi DAC elleni futballmérkőzésen. Geoparkunknak 

Agócs Attila: A város fejlődésének egyik csúcskorszakát tudhatjuk magunk mögött
Beszélgetést közlünk a város polgármesteré-
vel, Agócs Attilával, melyben a 2019-es évet 
értékeltük.

is sikerült megvédenie az UNESCO Globális Geo-
park címet, amit fontos eredménynek tartok a tu-
rizmus terén.
Milyen tervekkel indul neki a 2020-as évnek? Hason-
ló eredményekre számít, mint az előző évben voltak?
2020-ban szeretnénk hozzáfogni a kerékpárút ki-
építését és az idősek napközi otthonának létreho-
zását érintő projektek megvalósításához. Reméljük, 
hogy már nem merülnek fel semmiféle bonyo-
dalmak a projekteken belül. Folytatni fogjuk az 
egykori Kovosmalt egy részének revitalizálására 
irányuló projektünk előkészítését, ahol új gyár-
tócsarnokot akarunk építeni, és szeretnénk bele 
befektetőt vonzani. Valamennyi elért és kitűzött 
célunk világosan mutatja, hogy milyen irányban 
akarunk a városban haladni, bár hozzá kell tennem, 
hogy a tempó ez idáig nagyon intenzív volt. Ezért 
ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden 
kollégának, aki együttműködött ezekben a projek-
tekben, szép munka volt ez a részükről .

Az elmúlt másfél évet a város fejlődésében az 
utóbbi idők egyik csúcskorszakaként értékelem. 
Szeretnénk ezt tovább folytatni, az elkövetkező 
időszakban azonban a tervkészítések és előkészü-
leti munkák sokasága vár ránk, melyek megvalósí-
tása csak a további években várható. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Agócs Attila. FOTÓ - AA archívuma
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A körzet száma, szék-
helye és a tel. kapcsolat

A választókörzetbe tartozó utcanevek 
és házszámok  

1. FTC stadion
Püspöki út 49.
0905611332

Gorkij u., Jánošík u., Mező u., Partizán u., Tajovský 
u., Hviezdoslav u., Sport u., Kalajvölgy, B. Němcová 

u., Püspöki út páros házszámok 10-től az utca végéig, 
páratlan házszámok 17-től az utca végéig

2. Iskola utcai AI
Új szárny

0915264235

Békevédők útja, Kistemetői u., Vasúti u., vasútállomás, 
Ján Botto u., Kertész u., Park u. 1287/2-10. és 1541/9-

13. házszámok

3. Művészeti Alapiskola
Kertész u. 2a.
0949412300

Park u. 1285/1-3., 1286/5-7., 1548/15-21., Sládkovič 
u., Püspöki út 1215/2., 1216/4., 1259/1-5., 1260/7-15. 

házszámok

4. Iskola utcai AI
Új szárny

0905405019
Mocsáry u., Iskola u., Május 1. u., Štúr u., Vajanský u.

5. II. Koháry István AI
I� úság u. 7.

0944437877

Csajkovszkij u., Augusztus 29. u., Kukučín u., Ifjúság 
u., Csehszlovák Hadsereg útja, Szövetkezeti út, Rózsa 
u., Tulipán u., Virág u., Ibolya u., Bartók Béla u., Jókai 

u., Smetana u.

6. Iskola utcai AI
Új szárny

0915352364

Szabadság tér, Sznf u., Kis u., Koháry tér, Hősök tere, 
Rázus u., Fő u.,Várfelső u., Piac u., Városháza u., Bás-

tya u., Jilemnický u.

7. Városi Hivatal
Városháza u. 25.

0915352356

Hollý u., Téglagyári út, Sávolyi út, Gyári út, Nálepka 
u., Losonci út, Madách Imre u., Egres, Moyzes u., B.S. 

Timrava u., Bernolák u., Jesenský u.

8. Mocsáry Lajos AI
Paprét 64/B.
0915352359

Malom u., Szűk u., Gömöri u., Csendes u., Szőlőhegy u., 
Daxner u., Puskin u., Šverma u., J. Kalinčiak u., J. Kráľ 

u., Szakszervezetek útja, L.Ny. Tolsztoj u.

9. Papréti AI 
Paprét 64/A.
0915264290

Paprét – Lakótelep (lakóházak) és családi házak

A 2020. február 29-i parlamenti választásokra kialakított 
választókörzetek Fülek városban 

A parlamenti választások 2020. 2. 29-
én (szombaton) 7:00 órától 22:00 
óráig tartanak.

Szavazati joggal rendelkezik az 
SZK minden olyan polgára, aki legké-
sőbb a  választások napján betöltötte 
a 18. életévét és a szavazati joga nem 
esik korlátozás alá. Akadályoztatást 
jelent a választójog gyakorlásában a 
személyi szabadság közegészség vé-
delme érdekében történő korlátozása.
A választópolgár az SZK területén 
szavazhat 

- abban a választókörzetben, ahol be 
van jegyezve a választók jegyzékébe, 
vagy 

- bármilyen más választókörzetben vá-
lasztói igazolvány alapján (a választó-
polgár a  választói igazolvány kiadá-
sát legkésőbb 2020. 2. 28-ig kérheti 
személyesen, okirat formájában – 
a választói igazolvány kiadása iránti 

kérelem legkésőbb 2020. 2. 10-ig kell, 
hogy kézbesítve legyen a községhez, 
elektronikusan (e-mailben) szintén 
legkésőbb 2020. 2. 10-ig. A község e 
célból a honlapján a kérvények foga-
dását szolgáló elektronikus levelezési 
címet tesz közzé. 
Az SZK területén kívül tartózkodó 
választópolgár postán szavazhat, ha 

-  nem rendelkezik állandó lakhellyel 
az SZK területén, és kérelme alapján 
a választók külön jegyzékébe van be-
jegyezve, 

- az SZK területén állandó lakhellyel 
rendelkezik, de a választások ideje 
alatt annak területén kívül tartózko-
dik, és a lakcíme szerinti községnél 
postai úton kérvényezi a szavazás 
lehetőségét.
A parlamenti választások felől továb-
bi információk a www.minv.sk/?vol-
by-nrsr  weboldalon találhatók.

VH

Választások az SZK Nemzeti Tanácsába

A be nem fi zetett adó a jogosítványába kerülhet!      

Fülek Város ezúton tájékoztatja a polgárokat, hogy 2020. január 1-jétől 
az adó-végrehajtási eljáráson belül bevonható az adós személyek jármű-

vezetői engedélye az adókötelezettségük teljes befizetésének idejére, és ezzel 
a  végrehajtási eszközzel a város teljes mértékben élni szándékozik. Fülek 
Város felszólítja az adósait, hogy rendezzék időben a várossal szembeni tar-
tozásukat, mert ellenkező esetben a végrehajtáson belül a rendőrség bevonja 
a jogosítványukat.  

Gecso Norbert,  ford.: fp

A szokásosnál ünnepélyesebb han-
gulatban zajlott a füleki előka-

rácsonyi időszak. December 13-án 
Agócs Attila polgármester Bugár 
Bélával, a parlament alelnökével és 
Érsek Árpád közlekedési miniszter-
rel együtt átadták az új városi piac-
csarnokot. Füleknek ez idáig nem 
volt olyan jellegű építménye, amely 
lehetővé tette volna a piac egész éves 
működését.

A füleki piacoknak évszázadokra 
nyúló hagyománya van. Mindeddig 
azonban a szabad ég alatt, a Piac 
utcában kaptak helyet. A város új ve-
zetése a 2014-es tisztségváltást köve-
tően mint az egyik fő prioritását ha-
tározta meg az új fedett piaccsarnok 
felépítését. A mintegy három évig tar-
tó tervdokumentáció-előkészítés és 
építési munkák megvalósítása után a 
múlt évtől immár tárt kapukkal várja 
az árusokat és vásárlókat. „Az új váro-
si piaccsarnok a második olyan középület, 
amely a bársonyos forradalom után épült 
a városban. Neki köszönhetően kulturál-
tabb környezetet alakítottunk ki a város és 
kistérség azon lakóinak, akik a saját gaz-
daságukban megtermelt felesleget értékesí-
tik, ugyanakkor azoknak a vásárlóknak is, 
akik a helyi termelők termékeit részesítik 
előnyben. A helyi termelőket támogatjuk 
az egyik üzlethelyiség által is, melyben a 
Közhasznú Szolgáltatások (VPS) a Nógrád 
és Gömör területéről származó regioná-
lis termékek boltját fogja működtetni“ ‒ 
mondta el a polgármester.
Az új piaccsarnok az átköltöztetett 
művészeti alapiskola udvarában, ill. 
valamikori épületrészének helyén 
épült fel. Harminckét piaci árust ké-

Megnyílt a régen áhított piaccsarnok

pes befogadni, és öt folyamatos nyit-
vatartással rendelkező üzlethelyiség 
is működik benne. Az építmény és 
közvetlen környezete a Fülekre jel-
lemző kisvárosi ipari stílus szellemét 
tükrözi. Egy kis építészeti forma – 
s zökőkutacska is helyet kapott ben-
ne. Mivel a piaccsarnok kulturális és 
társadalmi rendezvények helyszínéül 
is fog szolgálni, kisebb pódiumot is 
építettek. A piacátadás alatt, melynek 
kísérő rendezvénye kultúrműsorral 
tarkított karácsonyi vásár volt, máris 
átesett a próbateszten. Az új piac új 
illemhelyeket és akadálymentes hoz-
záférést is kínál a látogatóknak. Az 
akadálymentesség mindkét irányból, 
a Piac utca és a Koháry tér felől is biz-
tosítva van. 

Az egész éves üzemű piaccsarnok 
több mint 816 ezer eurójába került 
a városnak. Az önkormányzat erre a 
célra 300 ezer euró összegű hitelt vett 
fel, az SZK Kormányhivatala támo-
gatásából a Losonci járás fejlesztési 
akcióterve által 180 ezer eurót hívott 
le, a több mint 336 ezer eurót pedig a 
saját forrásaiból finanszírozta. 

Mikuš Kovácsová Klaudia,
ford.: fp

VÁLTOZIK AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Fülek Város értesíti  lakosait és a városi hivatal ügyfeleit, hogy módosul 
az építésügyi hatóság (10. sz. ajtó, földszint, vezető: Ing. Šoóš Vladimír) 
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő, szerda és péntek: 7.30-11.30 / 12.30-15.30                                                                                  
Kedd és csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

VH

FOTÓ - Schnelczer Z.

Karácsonyi vásár az új piaccsarnokban. FOTÓ - kmk
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A 2020-ra jóváhagyott városi támogatások

1920. január 11-én, vasárnap került sor a  Füleki 
Torna Klub – FTC alapító közgyűlésére? A  veze-
tőség tiszteletbeli elnökévé a  gyárigazgató Hulita 
Vilmost választották, aki a klub megalapításában 
is jelentős szerepet töltött be. A  sportolók eleinte 
az atlétikát és teniszt is erősí tették, később még-
is a  futball került előtérbe, amely a  legnagyobb 
eredményeket hozta a  szlovákiai bajnokságokon. 
Idővel további sportágakkal bővült a klub (birkózás, 
ökölvívás, teke, sakk stb.) és változtak a megnevezé-
sek is. Jelenleg az FTC a város legnagyobb polgári 
társulása, ahonnan nemcsak szlovákiai, Európa- és 
világbajnokok kerültek ki, hanem csaknem húsz 
képviselő és három alpolgármester is. 

Cirbus Vladimír, ford.: kp 

Januártól megváltozott a városban a fizetős par-
kolási rendszer. Ezek után már év közben is lehet 

parkolókártyát venni, mégpedig arányosan csök-
kentett áron.

„Az éves parkolókártya ára a 2020-as évben változatlan, 
vagyis 21 euró marad, és továbbra is a naptári év január 
1-jétől december 31-éig érvényes. Újdonság azonban, 
hogy akik április 1-je után vásárolnak parkolókártyát, 
már nem kell teljes összeget fizetniük, hanem leszállított 
áron jutnak hozzá“ – magyarázta Tóth Tibor, a Köz-
hasznú Szolgáltatások (VPS) igazgatója. Amint 
azt tovább elmondta, az éves parkolókártya ára 
a megvételének dátumától függ, és negyedévenként 
van csökkentve. „A naptári év végéig érvényes parkoló-
kártya, melyet április 1-jét követően vásárolnak meg, 18 
euróba kerül, a naptári év végéig érvényes parkolókártya, 
melyet július 1-jét követően vásárolnak meg, 14 euróba 
kerül, az a naptári év végéig érvényes parkolókártya, me-
lyet október 1-jét követően vásárolnak meg, pedig 10 eu-
róba kerül“ – sorolta. 

Elmondása szerint további újdonságnak számít 
a vállalkozási tevékenységet, mégpedig koncesszió 
alapján taxiszolgáltatást végző jogi és természetes 
személyeknek kiadott éves parkolókártya árának 
emelése 365 euróra. „A kártya árának felét az ilyen 
személy a folyó év január 31-éig, a másik felét pedig leg-
később a folyó év június 30-áig köteles befizetni“ – tette 
hozzá, azzal, hogy a 2020-as parkolókártyák szín-
ben is különböznek egymástól – az általánosan 
használt kártya zöld, a  taxi szolgálatnak kiadott 
kártya pedig narancssárga színű.

kmk, ford.: fp

A parkolókártyák új 
rendszerét vezették be

Tudták, hogy...

A városi képviselő-testület hatáskörébe tartozó tá-
mogatások 2020-ban (701,00 €-tól 90 000,00 €-ig)

Kérelmező Igényelt 
összeg

Jóvá-
hagyott 
összeg

Határozat 
száma

OZ MADOM 1500 € 1500 € 117/2019

OZ Fiľakovskí 
Vlci - Füleki 

Farkasok
2700 € 2700 € 118/2019

OZ PRO 
SCHOLA 
NOSTRA

1300 € 500 € 119/2019

OZ Csemadok 2100 € 2100 € 120/2019

OZ e-Talen-
tum 1500 € 1000 € 121/2019

FTC Fiľakovo 90000 € 90000 € 122/2019

OZ Hudba bez 
hraníc-hbh 2000 € 700 € 123/2019

OZ Zápasníc-
ky klub Fiľa-

kovo
1700 € 1700 € 124/2019

MO Jednoty 
dôchodcov 1700 € 1000 € 125/2019

OZ Pivničný 
rad 950 € 700 € 126/2019

Elutasított kérelmek

Kérelmező Jóváhagyott 
összeg

Igényelt 
összeg

Indoklás: Az elutasított kérelmezők közül 3 polgári 
társulás (Kvapky rosy, IUVENTUS és PRO GAUDIO) a 
város alapiskolái és óvodái mellett működik. A támoga-
tást olyan tevékenységekre igényelték, melyek az adott 
oktatási intézmények alaptevékenységébe tartoznak, és 
támogatva vannak a normatív � nanszírozáson belül, 
ill. a város saját pénzforrásaiból. A negyedik esetben a 
LocAll regionális televízió magyar adására (OZ Medium 
Novum) igényeltek támogatást. Azt azonban a város már 
havonta támogatásban részesíti öt � zetett bejátszás for-
májában.

OZ Media Novum 0,00 € 700 €

OZ Kvapky Rosy 0,00 € 700 €

PRO IUVENTUS 0,00 € 700 €

Spoločnosť PRO 
GAUDIO 0,00 € 550 €

A városi tanács hatáskörébe tartozó támogatá-
sok 2020-ban (351,00 €-tól 700,00 €-ig)

Kérelmező Igényelt 
összeg

Jóváhagyott 
összeg      

OZ Pro Futuro 700 € 350 €

IUVENIS 
NEOGRADIEN-

SIS
700 € 700 €

OZ Mladý umelec 700 € 550 €

MINORITA ZA 
VŠETKÝCH 700 € 350 €

OZ SLNIENKO 700 € 700 €

Szlovákiai 
Magyar Cserkész-
szövetség - Zväz 
skautov maďar-
skej národnosti, 
47. zbor Koháry 

István

700 € 700 €

OZ IN NOVA 700 € 600 €

A polgármester hatáskörébe tartozó támo-
gatások 2020-ban (350 €-ig)

 Nem érkezett kérelem.

A városi képviselő-testület decemberi ülésén a képviselők a város költségvetéséből az egyes polgári tár-
sulások részére nyújtott, 700 eurót meghaladó támogatások felől döntöttek. A 700 euró alatti támo-

gatásokat már korábban megszavazta saját hatáskörével élve a városi tanács. 350 euró összegig terjedő 
támogatást, mely felől maga a polgármester dönthet, ez évben senki sem igényelt. Az önkormányzat elő-
ször döntött úgy, hogy nem tesz eleget mindegyik kérelemnek, négyet elutasított. A részleteket keresse az 
alábbi táblázatokban.

kmk, ford: fp

A képviselő-testület az utolsó ülésén 
jóváhagyta a város 2020-as költségvetését, 

elővetítve a 2021-es és 2022-es éveket is. A költ-
ségvetés kiegyensúlyozott, a kiadások és a bevéte-
lek ugyanúgy több mint 11 millió euró szintjén mo-
zognak, beleértve a támogatási célú finanszírozási 
műveleteket is.

A teljes költségvetésből a városfejlesztésre szánt 
tőkekiadások több mint 1,2 millió eurót tesznek ki. 
A legnagyobb részüket, mintegy 400 ezer eurót az 
idősek napközi otthonára szánnak, amennyiben a 
projekt sikeresnek bizonyul. Csupán valamicské-

A város kiegyensúlyozott költségvetéssel számol. Új beruházásokra készülnek
vel kevesebbe fog kerülni a váralja befejezése. 

A további beruházások között szerepel a kerék-
párút kiépítése közel 200 ezer euróért, és az ún. bar-
namezős beruházások előkészítésének folytatása, 
melyen belül az egykori Kovosmalt területének egy 
részén gyártócsarnok építésére készülnek. Ez évre 
tervezi a város a temetőbeli járdák felújításának 
első szakaszát is, 15 ezer eurót jelölt ki a zárható 
hulladékgyűjtő szigetek kiépítésére, melyet a több-
lakásos lakóházak gondnokaival együttműködve 
kíván megvalósítani. Tervbe van véve a parkban 
található városi kertészet üvegházának ez évi fel-

újítása is. A Koháry téri koncertterem felújítására 
irányuló 75 ezer eurós projekt is megvalósításra 
vár. A fenti beruházások nagy része különféle tá-
mogatásokból lesz finanszírozva.

A fejlesztésre és felújításra szánt folyó kiadások 
összegét a város 340 ezer euróban határozta meg. 
Abból mintegy 260 ezer a Hviezdoslav, Május 1.  
és Kukučín utcák felújítására megy. A járdákba 
kb. 30 ezer eurót ruháznak be.

Mikuš Kovácsová Klaudia, 
ford.: fp
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Rovat 

A városi képviselő-testület üléséről

2019. december 11-i ülés
Az ülés hivatalos megnyitása, a napirend és a ki-

egészítő napirendi pontok jóváhagyása, a  hatá-
rozat-előkészítő bizottság, a  jegyzőkönyvvezető, 
valamint a  jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása 
után a  tanácskozás képviselői interpellációkkal 
kezdődött. Bevezetőül a polgármester úr a koráb-
bi interpellációkra válaszolt. A  Püspöki úton levő 
hangosbemondót megjavították, a jövő évben a für-
dő feletti térségben egy új szelektívhulladék-gyűjtő 
kerül kialakításra. A gimnázium körüli terület ren-
dezésének lehetőségeit a  Közhasznú Szolgáltatá-
sok megvizsgálta, és megállapította, hogy a  terület 
zöldfelületének rendezésén kívül egy fa kivágása 
is szükségessé válik. A  jövő évi költségvetésben el-
különítettek egy tételt a Hősök terének teljes körű 
revitalizációját előkészítő projekt elkészítésére. 
A munkálatok valószínűleg 2021-ben zajlanak majd. 
A 30 km/ó sebességkorlátozást jelző tábla a Daxner 
Utcai Óvoda mellett 2020 első negyedévében kerül 
kihelyezésre. Flachbart képviselő a  Losonci úton 
lévő üzemanyagtöltő állomás feletti útkeresztező-
dés nagyobb biztonságának megoldási lehetőségei 
után érdeklődött. Az alpolgármester válaszában 
közölte, hogy a  fent említett útszakasz a  Beszter-
cebányai Regionális Közútkezelő Vállalat, vala-
mint a Szlovák Közútkezelő Vállalat fennhatósága 
alá tartozik. A város az érintett felek bevonásával 
készül tanácskozást szervezni, ahol egyeztetnének 
a  közös megoldás műszaki lehetőségeiről.  A  hely-
színt már közlekedésmérnök is tanulmányozta.  
Rubint képviselő megköszönte korábbi felvetésé-
nek megoldását, ugyanakkor jelezte a Szentfali felé 
vezető úton kialakult áldatlan helyzetet. Az utat 
a  Dometic cég számára szállító kamionok veszik 
igénybe, melyek jelentős mértékben károsítják az 
utat és a  környező réteket. Beszélt a  Pincesoron 
kialakult rossz helyzetről a hétvégi éjszakák alatt, 
ahol a  bulizók letarolnak mindent, tönkreteszik 
a táblákat és más vagyoni károkat okoznak. A pol-
gármester az első interpellációra adott válaszában 
közölte, hogy kihelyezésre kerül egy „Behajtani 
tilos“ tábla, azonban a  kamionokat valószínűleg 
a GPS-rendszer irányítja az említett útszakaszra.

A  Pincesoron kialakult helyzetre adott válaszá-
ban jelezte, hogy igen összetett problémáról van 
szó, de a  város igyekszik valamilyen megoldást 
találni. Anderko képviselő egyetértett a Szentfalira 
(Téglagyári út) vezető úttal kapcsolatos gondokkal, 
s kiegészítette, hogy az említett útszakasz nagyobb 
esőzések esetén szinte járhatatlan. A polgármester 
válaszában közölte, hogy az adott út a  város peri-
fériáján helyezkedik el, ahol csak néhányan élnek. 
Az aszfaltozás 45 ezer euróba kerülne, így egyelőre 
nem szerepel a  tervek között. Amennyiben a  jövő-
ben a költségvetésben többlet keletkezne, sor kerül-
het az útszakasz aszfaltozására. Megpróbálnak rá 
forrást találni. 

A  második napirendi pontban Fehér Péter, az 
iskolaügyi osztály vezetője ismertette a  Mocsáry 
Lajos Alapiskola igazgatói posztjára kiírt pályázat 
eredményét. Az elért eredmény alapján a  polgár-
mester 2020. január elsejével Kotlár Ildikót nevezte 
ki az iskola igazgatójának. A  harmadik program-
pontban Visnyai alpolgármester a  városi képvise-
lő-testület mellett működő bizottságok üléseinek 
eredményeit ismertette. Ezt követően a Művészeti 
Alapiskola, az egyes óvodák és alapiskolák igazga-

tói tartottak beszámolót az intézmények nevelé-
si-oktatási tevékenységéről. Mindkét óvoda igaz-
gatónője köszönetet mondott a  városvezetésnek 
a  két óvoda felújításáért, melyre a  város csaknem 
egymillió eurót áldozott. A polgármester hozzátet-
te, hogy az elkövetkezendő években szükségessé 
válnak az alapiskolákra fordított beruházások is. 
Az iskolaigazgatók beszámoltak az elért eredmé-
nyekről, valamint az ötödikes, illetve kilencedik 
osztályos tanulók tudásszintjét vizsgáló felmérések 
eredményeiről is. Tájékoztattak a  jelentős számú 
külföldön élő iskolaköteles gyermekről, a kötelező 
óvodalátogatásról, amelynek alapján megszüntetik 
az alapiskolák nulladik évfolyamát, s egyúttal meg-
köszönték dolgozóik egész éves munkáját.

Napirenden kívül lehetőséget kapott a  fel-
szólalásra Péter Juraj, a  gimnázium igazgatója. 
Ismertette a  gimnázium új vezetőségének ered-
ményeit és terveit, számot adott az épületben zaj-
ló felújítási munkákról, valamint cáfolta azokat 
a  híreszteléseket, melyek a  gimnázium esetleges 
bezárásával riogatnak. Tájékoztatott arról, hogy 
a  nyolcosztályos gimnáziumi oktatás befejeződik, 
azonban közölte, a már meglévő osztályokban az 
oktatás zavartalanul folyik tovább. 

Az ezt követő napirendi pontban Baláž Pavel, 
a városi rendőrség parancsnoka ismertette a 2019-
es év 3. negyedévének beszámolóját. Említést tett 
a  kukafosztogatók jelentette problémákról, akik 
a  hétvégeken jönnek a  városba, kirámolják a  ku-
kákat, rendetlenséget hagyva maguk után. Foglal-
kozott a  roncsautók problémájával is. Elmondása 
szerint a helyzetet feltérképezik, s a  roncsautókat 
fokozatosan elszállítják. Eibner képviselő javasolta 
a városi rendőrség és a Közhasznú Szolgáltatások 
együttműködését fotócsapdák elhelyezésében az 
egyes épületek felújításához használt építőanyag 
közelébe, melyet gyakran eltulajdonítanak. Kotlár 
igazgatónő kért egy kamerát iskolájuk területére 
is. A  következő napirendi pontban két, a  2019-es 
költségvetést érintő módosító indítvány került 
megtárgyalásra, amelyek azonban érdemben nem 
befolyásolják a  végeredményt. A  kilencedik napi-
rendi pontban a 2020-as költségvetést érintő támo-
gatási kérelmek, valamint a város támogatásával 
működő csoportok listájára való besorolás iránti 
kérelmek kerültek megvitatásra (erről a  pontról 
részletes tájékoztatást nyújtunk lapunk 3. oldalán.). 
Azok a képviselők, akik valamilyen módon érintet-
tek voltak az egyes támogatási kérelmekkel kapcso-
latban, a szavazásban nem vehettek részt. A követ-
kező napirendi pontban Mágyel Andrea, a  Városi 
Hivatal elöljárója ismertette a 2020-as költségveté-
si tervezetet kitekintve a 2021- és 2022-es évekre. 
Tájékoztatott, hogy az előzetesen közzétett javaslat 
változott a városi tanács javaslata alapján.  A képvi-
selők notebookjainak megvásárlására elkülönített 
összeg a  kiadások oldalon átkerült a  Polgári Tár-
sulások támogatására és a  tőkekiadások fejezetbe. 
Kiemelte, hogy fokozottan óvatosnak kell lenni 
a költségvetéssel kapcsolatban, mivel a  már futó 
projektek valószínűleg kiegészítő finanszírozást 
igényelnek majd, valamint a  közigazgatásban dol-
gozók törvény által előírt bérrendezése, melyet az 
állam nem támogat, jelentős többletkiadást jelent. 
A 9 milliós összköltségvetés legnagyobb tételét, több 
mint 5 millió eurót az iskolaügy kapja. Egészében 
a költségvetés kiegyensúlyozott.  A város főellenőre 
javasolta a költségvetés elfogadását, melyet a képvi-
selők módosítás nélkül elfogadtak. 

Mivel december 13-ára tervezték az új városi 
piac megnyitását, melynek vagyonkezelője a  Köz-

hasznú Szolgáltatások, a KSZ igazgatója bemutatta 
az új piaci rendtartást. A következő napirendi pont 
a  8/2019-es számú önkormányzati rendelet volt, 
mely a  parkolási rendet, valamint a  taxiszolgálta-
tók működését szabályozza. Az első rész a roncsau-
tók parkolásával foglalkozik. Az új rendelet szerint 
a  folyamatosan egy helyben parkoló roncsautók 
parkolása díjköteles lesz, napi kb. 1 eurós összeggel. 
A rendelet tartalmazza a negyedéves parkolókártya 
bevezetését is. Eddig csupán egy éves időtartamra 
szóló kártyák léteztek (erről a pontról is beszámo-
lunk lapunk 3. oldalán).  Az új rendelet második 
része a városban működő taxiszolgáltatók jogait 
és kötelességeit egységesítik. Az új törvény szerint 
egyesíteni kell a városban működő taxiszolgáltatók 
jogait és kötelezettségeit. Ennek megfelelően a ta-
xiszolgáltató minden egyes forgalomban lévő autó 
után évi 365 eurót fizet. Az összeg magában foglalja 
az állandóan egy helyben való parkolás igénylésé-
nek lehetőségét is. Az új rendelet életbe lépésével ér-
vényét veszti az eddigi taxiszolgáltatók működését 
szabályozó rendelet. Az ezt követő napirendi pont-
ban a  képviselők jóváhagyták a  7/2019-es számú 
önkormányzati rendeletet, amely módosítja az ed-
dig érvényben lévő helyi adókról és illetékekről szó-
ló kommunális hulladék és kisebb építési hulladék 
díjszabását szabályozó 4/2018-as számú rendeletet. 
Az illetékek a közterület használata témájában mó-
dosultak. 

A  vagyonjogi ügyekkel foglalkozó napirendi 
pontban a  képviselők jóváhagyták az  egykori Ko-
vosmalt területén található, a  Zóna Kft. tulajdoná-
ban lévő terület megvásárlását, több mint 12 euró/
m2 áron, amely egy tervezett üzemcsarnok építésé-
hez vált szükségessé. A továbbiakban jóváhagyták a 
vasútállomásról az ipari parkba vezető leendő ke-
rékpárút alatti terület rendezését. Ebben a pontban 
tárgyalták az egyes városi területek megvásárlását. 
továbbá a Koháry PT ajándékát, mely a  névadó 
mellszobrát a  városnak ajándékozta, a  nem lakás 
célú helyiségek bérbevételéről   szóló nyilvános 
versenytárgyalás eredményét, az új többfunkciós 
sportpálya hosszútávú bérbeadását a helyi gimnázi-
um részére, valamint a Klub, az új piac, az inkluzív 
nevelést szolgáló tanterem vagyonkezelői jogának 
átruházását a  VMK, a  Közhasznú Szolgáltatások, 
illetve a Mocsáry Lajos Alapiskola részére. 

A  15. napirendi pontban a  Városi Hivatal elöl-
járója a  városi szervezetek első féléves munka-
tervét ismertette. A  város főellenőre ismertette 
a VMK-ban és a Művészeti Alapiskolában végzett 
ellenőrzés eredményeit, valamint előterjesztette 
első féléves munkatervét. Az ülés utolsó napiren-
di pontja az aktuális, folyó ügyekkel, valamint az 
Állami Számvevőszék ellenőrzésének eredményé-
vel foglalkozott. Az ellenőrzés a  védett kulturális 
emlékek állagmegóvására, felújítására fordított 
pénzeszközök felhasználását vizsgálta, mivel e fel-
adatokra a város állami támogatásban részesül. Az 
ellenőrzés megállapította, hogy a pénzeszközök fel-
használása a hatályos jogszabályok szerint történt. 
A  három csekély jelentőségű szabálytalanságot az-
óta rendbe tették. 

Zárásként a  polgármester megköszönte a  rész-
vételt , valamint a  képviselők és a Városi Hivatal 
dolgozóinak egész évi munkáját, kellemes ünnepe-
ket kívánt majd berekesztette az ülést. 

A tanácskozás valamennyi határozata, munkaanya-
ga, valamint vágatlan videofelvétele megtalálható 
a város honlapján: www.� lakovo.sk

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: dszl
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A  „Képviselők a fülekiek szolgálatában“ rovatunk olyan 
felület, mely valamennyi városi képviselőnek   lehetősé-
get 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.

Flachbart Ladislav
Mióta tagja a képviselő-testületnek, és miért döntött 
az indulás mellett?
2019. november 11-én lettem képviselő, azt kö-
vetően, hogy a harmadik választói körzet lakosai 
bizalmat szavaztak nekem. Ezúton is szeretném 
megköszönni bizalmukat, remélve, hogy nem csa-
lódnak bennem. Aki ismeri ezt a választókörzetet, 
az tudja, hogy sok mindent meg kell változtatni, 
jobbá, szebbé, de főleg biztonságosabbá kell tenni. 
Mivel szeretek javítani a dolgokon, úgy döntöttem, 
hogy jelentkezem képviselőnek, hogy aktív részese 
lehessek a folyamatnak. A családom és a környe-
zetem annak ellenére, hogy függetlenként már az 
előző két választási időszakban is próbálkoztam, 
támogatott a döntésemben.

Mi mindent tett mostanáig a város, illetve saját kör-
zete lakosaiért?
Továbbra is a saját körzetem számomra a legfon-
tosabb, azonban aki részese ennek a munkának, 
muszáj, hogy a város egészének fejlődését is fi-
gyelembe vegye. A közrendvédelmi és közlekedési 
bizottság elnöke lettem. Kollégáimmal azért dolgo-
zunk, hogy a közlekedést és biztonságot javító ja-
vaslataink az eddigiekhez képest sokkal gyorsabb 
tempóban érvényesüljenek. A közlekedésbiztonság 

növelésének érdekében tett javaslataim közé tar-
tozik pl. egy közlekedési tükör kihelyezése a Pap-
réti Alapiskola közelében, amely nagymértékben 
segítené a szülőket, akik autóval hordják iskolába 
gyermekeiket. Javasoltam a sebesség korlátozását 
az egész papréten, mivel sok sofőr nincs tekintettel 
a lakótelep számos gyalogosára. Együttműködés-
ben a Besztercebányai Megyei Önkormányzattal 
szeretnénk véghezvinni a töltőállomás melletti vá-
rosba vezető főút, valamint a rátki kereszteződés 
szélesítését és lehajtó sávok kialakítását. Az oktatási 
intézmények közelében új gyalogos-átkelőhelyek 
létesülnek majd, valamint javasoltam a már meglé-
vő, legforgalmasabb átkelőhelyek alapos megvilágí-
tását. Egyes utcákban a tehermentesítés érdekében 
egyirányúsítani kellene a forgalmat. A városvezetés 
pozitívan reagált az indítványokra, tehát remélem, 
hogy a bizottságunk javaslatai megvalósulnak.

Mit kíván még tenni, elérni a lakosokért?

A városvezetés elfogadta a költségvetés jóváha-
gyásakor felvetett észrevételeimet a temetőben ta-
lálható öreg és beteg fák kivágásának tekintetében, 
melyek nemcsak a sírokat tehetik tönkre, hanem a 
látogatók számára is veszélyt jelenthetnek. Ebben 
az ügyben köszönöm a Közhasznú Szolgáltatások 
igazgatójának támogatását és segítségét. A vá-
rosban lévő fákat is egyértelműen ellenőrizni kell. 
Azért igyekszem, hogy a Daxner Utcai Óvoda mel-
lett egy parkoló épüljön. A város járdarendszere 
nagyon rossz állapotban van. A felújítás szükséges a 
városközponton kívüli területeken is, ahol a járdák 
burkolata akár 50 éves is lehet. Az emberek fizetik 
az adót és ezt ezeken a területeken is látható ered-
ményekkel kell jutalmazni. Szorgalmazni fogom a 
papréti garázsokhoz vezető utak rendbetételét is. 
Fontos dolognak tartom azt is, hogy városunk a 

Rovat
Képviselők a fülekiek szolgálatában

Flachbart Ladislav. FOTÓ - Schnelczer Zoltán

hét minden napján biztonságos legyen. Foglalkozni 
kell az egészségüggyel, e tekintetben az a legfon-
tosabb, hogy újra legyen röntgengép a városban. 
Javítani kell az iskolákkal való együttműködést is. 
Fiataljaink számra új lehetőségek nyíltak a kultúra 
és a sport terén, melyek nincsenek teljes mértékben 
kihasználva. Biztosítanunk kell, hogy az iskolák 
minőségi oktatást nyújtsanak városunk diákjainak.

Mit változtatna a város jelenlegi politikáján?
Mindig van min javítani. A város bizonyos intéz-
ményei hatékonyabban kell, hogy dolgozzanak. 
A dolgok jó irányba haladnak, ezért bízom a ja-
vulásban. A város egésze szerintem jól működik, 
de nem tetszhet mindenkinek minden. Ez esetben 
fordulhatnak képviselőikhez. Azért dolgozunk, 
hogy a polgároknak segítsünk. Végezetül szeret-
nék a város lakosainak sok boldogságot, egészsé-
get és minden jót kívánni az új évben.

ic, ford.: dszl

Rovat: Érdekel a véleményük 
Az „Érdekel a véleményük“ rovat teret biztosít a füle-

kieknek, hogy elmondhassák nézetüket, észrevé-
teleiket. 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 hónap témája a fejlesztés volt. Olvasóinkat 
arról kérdeztük, hogy mennyire elégedettek a 
város 2019-es fejlesztéseivel, hogy elegendőek-e 
az önkormányzat által eszközölt újítások, s mit 
javasolnak következő fontos lépésként a város 
fejlesztését illetően. Válaszaikat köszönjük! 

Elégedett vagyok, de a fák és a járdák a temetőben több 
figyelmet érdemelnének. A biztonsággal is lehetne még 
mit kezdeni, növelni a járőrök számát, mivel a város egyes 
részei sötétedés után nem biztonságosak.   

Budaiová Monika

Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy a város fej-
lesztésével kapcsolatos témákba bevonják a nyilvánosságot. 
A városnak ugyanis azokat kell szolgálnia, akik benne élnek.    
Török Marika

A HÓNAP ÚJ TÉMÁJA: SPORT  
Az elmúlt években a város fejlesztette az 
infrastruktúrát a sport területén is. Felújítot-
ták az FTC sportcsarnokának tornatermét, 
megújult a papréti tornaterem tetőszerke-
zete és szociális helyiségei, januárban pedig 
új multifunkciós sportpálya épült a parkban.

AZ ÖN VÉLEMÉNYE: Ön szerint van 
elég tornaterme és sportpályája a vá-
rosnak? Mi hiányzik a város sportéle-
te területén? Van javaslata új sportren-
dezvényekre? 
Válaszaikat és visszajelzéseiket 2020 február 
15-ig várjuk elektronikusan a tlacove@fila-
kovo.sk e-mail címre, üzenetben a közösségi 
hálón, a város oldalán, hozzászólásban a kap-
csolódó poszt alatt, postázva a Radničná 25, 
986 01 Fiľakovo címre, illetve személyesen is 
leadhatják a városi hivatal iktatójában „Fü-
leki Hírlap – A hónap témája” megjelöléssel. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vulgarizmusokat, 
becsmérlő vagy ócsárló megnyilvánulásokat au-
tomatikusan töröljük. Csak a konstruktív kritikát 
és javaslatokat tartalmazó reagálásoknak adunk 
helyet. A szerkesztőség fenntartja a jogot szükség 
esetén a hozzászólások nyelvtani korrekciójára 
vagy lerövidítésére. Reakcióikat a Füleki Hírlap 
következő számában közöljük. 

Nagyon szép a Várfelső utca, a városközpont és sok más 
egyéb is. Oláh Zoltán

A Papréten igazán szükségünk lenne a megígért játszó-
térre. Az, ami itt van, nem nevezhető játszótérnek. Mikor 
csinálja meg a város?   Tímea Timóca Timi

Fülek város fejlődik.  Botošová Hilda

Bár a városba csak évente egyszer megyek, és nem is 
vagyok idevalósi lakos, a facebookon látom, hogy fejlődik 
a város, és ez nagyon tetszik.  Komjáti Zoltán

A Várfelső utca nagyon szép, csak nagy kár, hogy pár 
méterrel arrébb az emberek a sárban járnak…  

Berki Gregor

Ján Lunter és Skuczi Nándor, besztercebányai és 
nógrádi megyeelnökök a megyei önkormányzat 

és a regionális szervezetek képviselőivel együtt 
2020. január 4-én indították el az országhatáron át 
közlekedő nógrádi síbusz idei évfolyamát. A tavalyi 
évhez hasonlóan 2020-ban is március végéig közle-
kedik a busz minden szombaton és vasárnap a Sal-
gótarján–Fülek–Losonc–Košútka–Látky –Kokava 
vonalon.  Füleken a Városházánál lehet felszállni 
7:33-kor. Fülekről a menettérti jegy ára 5 euró. Kö-
zelebbi információk és a megye területén közlekedő 
valamennyi síbusz meneterendje a  következő lin-
ken érhető el: www.zahoramizadolami.sk/skibusy

ic

Ismét közlekedik a síbusz
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A 2019-es év is eseménydúsan telt az intézmény 
életében. A közös vezetés alá tartozó Füleki 

Vármúzeum, Városi Honismereti Múzeum, Váro-
si Könyvtár és Nógrádi Turisztikai  Információs 
Központ számos rendezvényt valósított meg az év 
folyamán, de főleg szakmai téren tudhat sikeres 
évet maga mögött. A két múzeum 9 időszaki ki-
állítással, valamint 2 nagy-, illetve számos kisebb 
rendezvénnyel színesítette a város kulturális kíná-
latát. Mindenkit várt a több helyszínen, májusban 
megrendezett Múzeumok és Galériák Éjszakája, il-
letve a Besztercebányai Megyei Önkormányzat és 
a Kisebbségi Kulturális Alap által támogatott „XX. 
Füleki Várjátékok” c. hagyományos júniusi rendez-
vény. A könyvtár összesen 12 szlovák és magyar 
nyelvű könyvbemutatóval várta olvasóit, az NTIK 
irodájában pedig a látogatók beszerezhették az 
év folyamán kiadott új vagy aktualizált promóciós 
anyagok bármelyikét. Városunkat két nagyszabású 
idegenforgalmi kiállításon is képviselték az iroda 
munkatársai, Budapesten és Pozsonyban, valamint 
egy Szlovákiát népszerűsítő szakmai rendezvényen 
Prágában.  Az év folyamán különböző szakmai, 
kulturális és környezetvédelmi jellegű kezdemé-
nyezés indult több intézménnyel együttműködve. A 
területi turisztikai desztinációs menedzsment szer-
vezettel kötött megállapodás keretében gyakorlatba 
lépett a kölcsönös kedvezményes jegyárprogram a 
somoskői várral, új irodai berendezéssel bővült az 
NTIK fogadóirodája és nyári szemétgyűjtés is zaj-
lott a városban a gimnazisták segítségével. Perse 
községgel együttműködve, két helyszínen is meg-
valósult a Bacskai Béla festőművész munkásságát 
bemutató kiállítás. A ferences rendház jóvoltából a 
múzeumba érkezők immár ingyenesen tekinthetik 
meg a kolostor múlt év végétől látogatható új kiál-
lítóhelyiségeit is.

A füleki vár úgy a szakemberek, mint a hazai és 
külföldi turisták körében is egyre nagyobb figye-
lemnek örvend. 2019-ben 31 000 érdeklődő tekin-
tette meg a várat, mintegy 700 fizető látogatóval 
több, mint egy évvel korábban. Figyelembe véve 
a növekvő látogatottsággal kapcsolatos igénye-
ket, fontos a vár területének karbantartása, állag-
megóvása és fejlesztése. A városi önkormányzat 
nagyszabású felújítási munkálatainak keretében 
már elkészült a váralja új parkolója és vizesblokk-
ja, felújításra került az alsó vár udvarán található 
borház, és megépült az udvarra vezető lépcsősor 
is. Az említett területeken zajlott a múzeum által 
vezetett régészeti feltárás, amely új információk-

Mozgalmas évet zárt a Füleki Vármúzeum

kal gazdagította ismereteinket Fülek történetéről. 
A kétéves kutatás eredményei szakmai folyóiratok 
hasábjain publikált cikkekben, az intézmény által 
megvalósított régészeti workshop keretében, illet-
ve egy szlovákiai szakmai konferencián kerültek 
bemutatásra. Az olvasók tavaly megismerhették a 
múzeum újonnan megjelent publikációit is, melyek 
a Discussiones Filekienses c. tanulmánykötet-so-
rozat keretében kerültek kiadásra. A város törté-
netére fókuszáló sorozat megjelentetése továbbra 
is folytatódik, így a frissen nyomtatott negyedik 
részt 2020 februárjában vehetik kézbe az olvasók. 
A Kisebbségi Kulturális Alap által támogatott kötet 
az „Állandó tűztől övezve – A  füleki végvár hadtör-
ténete Koháry II. István főkapitányságának idején 
(1667–1682)” címet viseli. 

Az intézmény igyekszik minden évben moderni-
zálni és felújítani a gondozásában lévő épületeket. 
Ezeket a beruházásokat főleg saját költségvetésből 
finanszírozza. A tavalyi év legnagyobb, 34  000 eu-
rós invesztíciója a városi múzeum és könyvtár fű-
tésrendszerének korszerűsítése volt. Ezen felül több, 
kisebb felújítás is megvalósult, úgymint a Bebek-to-

rony kerengőjének festése, a várpénztár felújítása, a 
könyvtár olvasótermeinek ablakcseréje, illetve két 
múzeumi raktárhelyiség belterének átalakítása.

És mi várható 2020-ban? A Bebek-torony tető-
fedésének cseréje miatt a füleki vár várhatóan csak 
április 13-án nyitja meg kapuit. Az év folyamán 
viszont színes programkínálat várja majd a láto-
gatókat érdekes kiállításokkal úgy a várban, mint 
a városi múzeumban. Elindul egy új, a Fülek törté-
nelmével kapcsolatos érdekességeket bemutató fo-
tókönyvsorozat kiadása, de várhatóan nagyszabású 
régészeti feltárásokra is sor kerül a galsi templom, 
illetve a somoskői és a füleki vár területén. Az alsó 
vár bástyájának berendezése, az új régészeti tan-
ösvény információs tábláinak elkészítése és a ko-
rabeli mesterségeket bemutató új állandó kiállítás 
megvalósítása szintén a múzeum feladata lesz. A 
vármúzeum sok megvalósításra váró tervvel indít-
ja a 2020-as évet, így ebben a szellemben kívánunk 
mindenkinek sikeres és ötletekben gazdag eszten-
dőt!

Titton Viktória, igazgatónő

Az idei báli szezont is Fülek Város Bálja nyitotta 
meg január 18-án, visszatérve a jól megszokott, 

de  felújított Füleki Városi Művelődési Központba. 
A reprezentatív esten az idei évben nem voltak 
meghívott vendégek, a plakátokon és a szociális há-
lón meghirdetett társasági rendezvényen a korábbi 
évekhez hasonlóan az idén is több mint százan vet-
tek részt. A bált a losonci Dance Attack Táncisko-
la tagjai nyitották meg standard táncokkal, utána 
következett a polgármester pohárköszöntője, majd 
hivatalosan kezdetét vette az év első, egyben sze-
zonnyitó bálja. A zenét a Happy Band zenekar szol-
gáltatta, az est sztárvendégei pedig a pozsonyi La 

Dansa School szambatáncosai voltak, akik fergete-
ges produkcióikkal szórakoztatták a közönséget. A 
Decor Lilium ízlésesen terített asztalairól nem hiá-
nyoztak a H&M Catering gasztronómiai ínyencsé-
gei és a finom italok sem. A bál hangulatos pillanat-
képeit Schnelczer Zoltán lencséje örökítette meg. A 
támogatóknak köszönhetően a város színvonalas 
társasági rendezvényén értékes tomboladíjak ta-
láltak gazdára. Köszönjük valamennyi támogató 
segítségét, a bálozóknak pedig, hogy jelenlétükkel 
hozzájárultak a jó hangulathoz.

Palčo Kinga, VMK

Régi-új helyszínen Fülek Város Bálja 

FOTÓ - Schnelczer Zoltán

FOTÓK - FVM
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Öt regionális, országos illetve 
nemzetközi fesztivál, negyvenöt 

városi és egyéb kisebb rendezvény, 
tizenöt gyerekprogram és tizennégy-
ezer látogató a Füleki Városi Műve-
lődési Központ 2019-es tevékeny-
ségének mérlege. Az év legnagyobb 
eseménye az volt, hogy a VMK az év 
második felére fokozatosan birtokba 
vehette székhelyét. A Klub épülete 
túl van egy komplex rekonstrukción, 
belső terei gyönyörűen megújultak. A 
színpadtechnika modernizálása egy 
külön rekonstrukciós csomag része-
ként ezekben a hetekben zajlik. 

Nagy érdeklődésnek örvendtek 
tavaly is a VMK hagyományos ren-
dezvényei: a Palóc Húsvét a Füleki 
Várban, a Városi Gyermeknap vagy 
a Palóc Napok és Füleki Városna-
pok kibővült programjai, illetve a 
karácsonyi vásárral egybekötött 
Közös nyelvünk, a zene című zenés 
program, mely az újonnan épült piac-
csarnokban kapott helyet. Rekord 
számú látogatót vonzott a 2019-es 
évben az UDVart fesztivál. A három 
napig tartó, gazdag és változatos mul-
tikulturális és összművészeti progra-
mokra csaknem ezer érdeklődő volt 
kíváncsi. Júniusban egy háromnapos 
rangos rendezvénynek, az Országos 
Gyermek-néptáncfesztiválnak lehe-
tett a VMK a házigazdája. A Nemzet-
közi Színházi Fesztivál színházterem 
nélkül is megvalósult. Az év során 11 
gyerek- és 5 felnőtt előadást kínált a 
művelődési központ, melyek többsé-
ge a szabadtéri rendezvények kereté-
ben valósult meg.

2019-ben komolyzenei programja-
inkban nagy sikert arattak a Beliczay 
Quartett, a  Palovič duó és az Opera-
beavató művészei. Népzenei rendez-
vényeinken fellépett Kovács Benko 

Fruzsina Borbála, Agócs Gergely, 
Szvorák Katalin, valamint Ján Mak 
zenekara, Herczku Ági és a Banda, a 
Kolompos és a Szalonna és Bandája. 
A színpadi előadások közül emléke-
zetes marad a  KUMŠT produkció-
ja és a  Marica grófnő című operett. 
Teltházakkal zajlottak az irodalmi 
beszélgetések is, melyeknek vendé-
gei Grecsó Krisztián, Nyáry Kriszti-
án, Laboda Róbert,  Simon Márton, 
Peter Balko, Lackfi János, Juhász 
Katalin, Háy János és Veiszer Alinda 
voltak. A koncertkedvelő közönség 
olyan előadókat láthatott Füleken, 
mint a Parno Graszt, a Frajara Putika, 
Kardos-Horváth János, a Peter Lipa 
Band, Ferenczi György és az Első 
Pesti Rackák, Montanaro, Deák Bill 
Gyula, a Polemic, Tóth Vera, az LGT 
vagy a Roma Soul.  A VMK belépődí-
jas rendezvényeire több mint három-
ezer fizető vendég váltott jegyet. Az 
egész évben megvalósult programok 
csaknem háromnegyede ingyenes 
rendezvény volt, melyekre több mint 
tízezren látogattak el.

Továbbra is a VMK-val együtt-
működve tevékenykedhettek a város 
által kiemelten támogatott Melódia 
és Pro Kultúra énekkarok, a  Jánošík 
és Rakonca gyermek- és felnőtt nép-
táncegyüttesek, valamint a 40 éves 
Zsákszínház. A VMK égisze alatt mű-
ködő Rakonca 4 országos és határon 
túli versenyen ért el szép sikereket és 
7 jelentősebb hazai illetve külföldi 
rendezvényen képviselte városunkat. 
A gyermekek részére rendszeres ba-
lettoktatás folyt, tovább működött a 
Mesefigurák bábszínház, a fiatalok 
pedig a FOLT Művészeti Műhely és 
az UDVart Klub rendezvényeit láto-
gathatták. Sikeres évet zárt a Foncsik 
Énekegyüttes, mely kilenc alkalom-

mal lépett színpadra az év során, a 
Bíborpiros szép rózsa népzenei ve-
télkedő országos döntőjében pedig 
kiemelt arany sávos minősítésben ré-
szesült. Csoportjaink a 2019-es évben 
200 taggal (90 gyerekkel) működtek, a 
fiatalokat megcélzó klubtevékenysé-
gekbe 440 fiatal kapcsolódott be.

A VMK a szociális hálón rendszere-
sen tájékoztatja programjairól a nyil-
vánosságot, saját honlapot működtet 
(www.kultura.filakovo.sk), s lehető-
séget nyújt az online jegyvásárlásra is
A művelődési központ egész éves 
programjait, illetve csoportjainak 
működését pályázatokon elnyert 
anyagi támogatásokból is biztosítja, 
melyeket évről évre sikerül növelnie. 
A 2015-ös év 6 sikeres pályázatához 
képest 2019-ben már 15 sikeres pro-
jekttel dicsekedhetett az intézmény, s 
az elmúlt 5 évben az elnyert támoga-
tások összege is évi 9 ezer euróról évi 
csaknem 39 ezer euróra nőtt. Rendez-
vényeinket a Kisebbségi Kulturális 
Alap, a Művészeti Alap és a Beszter-
cebányai Megyei Önkormányzat tá-
mogatta.

Köszönjük a Város vezetésének, 
hogy az épület felújításával a kultúra 
és művelődés számára méltó körül-
ményeket teremtett. Nem utolsósor-

A VMK 2019-es éve: színes programkínálat, nagyobb 
érdeklődés és megújult épület

ban pedig köszönjük a füleki kultúra-
szerető közönség érdeklődését, hogy 
rendezvényeink nem üres nézőtérrel 
zajlanak, s városunkban valóban él a 
kultúra, ahol mindenki igényei sze-
rint megtalálhatja a kedvére valót.
2020-ban több évfordulós rendez-
vényünk is lesz: ötödször rendezzük 
meg a Városi Gyermeknapot és az 
UDVart fesztivált. A Palóc Húsvét a 
15. évébe lép, a Palóc Napok pedig 30 
éves lesz idén, s megünnepeljük a füle-
ki férfi énekkar megalapításának 100. 
évfordulóját is. Természetesen nem 
maradnak el a nem kerek évfordulós 
rendezvények sem. Folytatjuk a hete-
dik éve futó LiteraTúra című sorozat 
irodalmi rendezvényeit és a Nemzet-
közi Színházi Fesztivál programjait, 
a Zenés évszakok komolyzenei kon-
certjeit és a Folt Művészeti Műhely 
tevékenységét. Ismét megrendezzük 
a Városi Pedagógusnapot, valamint 
a Muzsikál az erdő című határon 
átnyúló rendezvényt, s még sok más 
minőségi programot.

A Városi Művelődési Központ 
munkatársai nevében is kívánok 
mindenkinek kulturális élményekben 
gazdag 2020-as esztendőt!

Illés Kósik Andrea, igazgatónő

A füleki II. Koháry István Alapis-
kola ismét évfordulót ünnepel. 

Iskolánk idén lett 55 éves! December 
16-án ennek alkalmából gyűltek össze 
intézményünk diákjai, vezetősége és 
tanári kara, hogy közösen emlékez-
zenek meg arról az 55 évvel ezelőtti, 
hideg, nyirkos, esős napról, amikor 
is Fülek oktatásügye új lendületet ka-
pott: az elemi oktatás új épületegyüt-
tesbe szerveződve, új alapokon, 1200 
diáknak szűkös, de minden eddiginél 
megfelelőbb férőhelyet biztosítva, 
most már bátran a jövőbe tekintve 
folytathatta tovább működését, ki-
egészülve és otthont adva egyúttal 
a gimnáziumi képzésnek is. A meg-
újulásra már nagy szüksége volt a 
városnak, hiszen az elemi iskola ezt 

megelőzően mostoha körülmények 
között működött, a város hat kü-
lönböző pontján volt kénytelen a le-
hetőségekhez mérten biztosítani az 
oktatást, ráadásul a régi, elöregedett 
épületek állandó veszélyforrást jelen-
tettek, falai omladoztak. A hetvenes 
években a krónikus tanteremhiányt 

– lévén, hogy az új épületegyüttes 28 
tantermében az alap- és középfokú 
oktatás 35 osztályát kellett elhelyez-
ni – a kétműszakos tanítás, majd a 
gimnázium Berchtold kastélyba való 
átköltöztetése oldotta meg. 

Intézményünk falai közt kelt életre 
többek között a Zsibongó kisszínpad, 
a Pitypang bábegyüttes, valamint a 
Szúnyog és a Pöttyös kórusok. Isko-
lánk aktívan és meghatározóan részt 
vesz a város és környéke életében. Az 
Erasmus+ cserediák-program kere-

tében számos külhoni és belföldi isko-
lával ápolunk partneri viszonyt, az is-
kolánk mellett működő Pro Iuventus 
Polgári Társulás pedig rendszeresen 
hozzájárul a nógrádi régió, különös-
képpen Fülek városa fejlesztéséhez a 
kultúra és az oktatás területén. 

Az 55.  jubileum alkalmából készült 
el az iskola hivatalos zászlaja, ame-
lyet maguk a tervezők, azaz a diákok 
avattak fel ünnepélyesen egy rövid 

kultúrműsor keretében. A füleki II. 
Koháry István Alapiskola új, hiva-
talos zászlaja az összetartozást és az 
egymás iránti toleranciát és elfoga-
dást fejezi ki.

Fülek oktatási intézményei, köztük 
a mi jubiláló iskolánk is, számos híres 
és sikeres diákot neveltek ki, akik bát-
ran megállják a helyüket a nagyvilág-
ban. Folytatása következik!

Dányi László, tanár

55 évesek lettünk!

A Marica grófnő c. operett-előadás. FOTÓ - VMK
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Víz, az élet forrása

Füleki karácsony a lencse végén

Új karácsonyi fények. FOTÓK - kmk, Schnelczer Zoltán

Karácsonyi vásár.

Városi Mikulás.

Jelentős kulturális rendezvények 2020 februárjában Füleken

02. 25-ig
A mézeskalácsszív titka - kiállítás   
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
Szervező: Füleki Vármúzeum

02. 12. 

Tóth Hédi Hesse „Mi a betegség, fájdalom? Hogyan 
lehet tőlük megszabadulni?” című előadása  
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum
(Az előadás magyar nyelven zajlik.)

16:30

02. 14. 

Zenés évszakok – téli komolyzenei koncert:
Jakab Tünde (fuvola) és Valentovič Peter (zongora)
Helyszín: VMK – Bábterem (földszint)
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ 
A rendezvény a Művészeti Alap támogatásával valósul meg.

17:00

02. 26.  

A Füleki Vármúzeum Discussiones Filekienses c. szakmai 
könyvsorozat negyedik kötetének bemutatója – „ÁLLAN-
DÓ TŰZTŐL ÖVEZVE“

„A füleki végvár hadtörténete Koháry II. István főkapi-
tányságának idején (1667–1682)“
A kiadványt a szerző, dr. Komjáti Zoltán Igor mutatja be.  
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum
(Az esemény magyar nyelven zajlik.)

16:30

02. 28.

Varázserejű hímes tojás – Benko Tünde helyi alkotó 
kiállításának megnyitója
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

16:30

02. 29. 

Egy húron pendülünk – A Rakonca NTE és vendégei 
műsora  
Helyszín: VMK – Színházterem 
Szervező: Rakonca Egyesület 
Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

17:00

A Novohrad-Nógrád UNESCO 
Globális Geopark  megalakulása 

óta együttműködik az iskolákkal és 
a  pedagógusokkal. Hosszú távú el-
képzelései közé tartozik a környezet-
védelmi oktatás fejlesztése és támo-
gatása, valamint a  terület értékeivel 
kapcsolatos információk megismeré-
se és terjesztése. Ennek fényében szü-
letett az ötlet, hogy megvalósítsunk 
egy pályázatot a „Víz, az élet forrása” 
címmel, amelynek a lebonyolítása egy 
kétnapos szemináriumot eredménye-
zett.

Ez a pályázat elsősorban a geopark 
területén lévő általános iskolák peda-
gógusait, valamint a víz- és környe-
zetvédelemmel foglalkozó szakem-
bereket érintette. Összesen mintegy 
50 oktatót és szakértőt hívtunk meg, 
ebből 39 személy jelent meg az ese-
ményen. E két nap alatt lehetőségük 
nyílt bővíteni a  tudásukat a vízhasz-
nálatról, a  fenntarthatóságról és 
információt kaptak a vízrendszerek 
védelméről és ellenőrzéséről.

Az első nap folyamán 5 előadáson 
vehettek részt a  hallgatók. Garajová 

Ľuboslava (Vízgazdálkodási Kutató-
intézet) „A Vízgazdálkodási Kutató-
intézet irányelveinek és cselekvései-
nek összefüggései” témában, Dr. Vido 
Jaroslav (Zólyomi Műszaki Egyetem) 

„Az éghajlatváltozás és a vízkészletek 
jövője” témában, Dósa Gyula (Kö-
zép-szlovákiai Vízgazdálkodási Vál-
lalat) a „Vízgazdálkodás, szennyvíz-
kezelés” témában, Dr. Bačík Radovan 
(Eperjesi Egyetem) „A víz és annak tu-
risztikai lehetőségei a geoparkokban 
a természeti örökség védelme szem-
pontjából” témában és Balázs Csaba 
(a Novohrad-Nógrád UNESCO Glo-
bális Geopark biológus-ökológusa) „A 
Novohrad-Nógrád Geopark felszíni 
vizei” témában adott elő.

Másnap meglátogatásra került a fü-
leki szennyvíztisztító-állomás üzeme 
és a  geopark területén található víz-
felületek. A pályázaton belül elkészült 
egy passport a Novohrad-Nógrád 
Geopark területén lévő vizek összes-
ségéről. A pedagógusok és a szakértők 
a  kiadványok mellett USB- kulcson 
megkapták az elkészült passportot, 
kibővítve az előadásokkal és fényké-
pekkel. 

György Balázs

nek, akik kinyitották szívüket és ön-
zetlenül örömet okoztak másoknak. 
Reméljük jövőre sikerül folytatni az 
idén elkezdett kezdeményezést. 

Belková Lucia, ford.: kp

Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?

A  karácsony egyik legszebb külde-
tése a szeretet. Ez az az időszak, 

amikor jobban odafigyelünk mások-
ra, és próbálunk mosolyt csalni az 
arcukra. Füleki és környékbeli jólelkű 
embereknek sikerült nem egy, hanem 
55, a helyi Nefelejcs idősek otthoná-
ban élő ember arcára mosolyt csalni. 
Az ötlet megálmodója Jaloviarová 
Anna volt, aki az országos sikeres 
projektből merített inspirációt, mely 
a „Mennyi szeretet fér egy cipősdo-
bozba?” címet viseli. A kitűzött célt 
sikerült elérni, ugyanis december 
18-án a csomagokat átadták az idő-
seknek. Több más mellett édességet, 
kozmetikumokat, ruházatot, köny-
veket, kedves üzeneteket és aranyos 
rajzocskákat rejtettek a dobozok. 
A megajándékozottak nem rejtet-
ték véka alá örömüket a csomagok 
láttán, voltak olyanok is, akik meg-
könnyezték az ajándékozást. Ezúton 
szeretnénk megköszönni mindenki-
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Az önkormányzat két év kihagyás után idén újra 
elismerésben részesítette az év legjobb sporto-

lóit. December 17-én a városvezetés hét olyan spor-
tolónak adta át Az év legjobb sportolója díjat, akik 
városunk sportegyesületeiben tevékenykednek.

„Örömmel tölt el, hogy Füleken újraindult a legjobb 
sportolók díjazásának hagyománya, valamint azok meg-
becsülése, akik tettek valamit a füleki sportért. Városunk-
ban nemcsak a  labdarúgást, hanem más sportágakat is 
nagy figyelem övez, hiszen több szakosztályunk verseny-
zői vesznek részt országos bajnokságokon “ – mondta 
Visnyai Attila, az FTC elnöke. Mondandóját azzal 
egészítette ki, hogy eddig csupán azokat a  sporto-
lókat részesítették elismerésben, akik a legnagyobb 
szurkolói és tagbázissal, valamint   legrégebbi ha-
gyományokkal rendelkező szakosztályokban ver-
senyeznek, s  képviselik városunkat. „Amennyiben 
más szervezetek, társulások is mutatnak érdeklődést, az 
ő tagjaik is részesülhetnek elismerésben“ – tette hozzá. 
Az idei díjazottak Ádám Tomáš sakkozó, Deme 
Krisztián erőemelő, Pál Péter asztaliteniszező, Nagy 
Róbert tekéző, Šimon Marián kerékpáros, Horváth 
Dávid birkózó, valamint a  gyengébb nem képvi-
seletében Korimová Nina labdarúgó. „Jelenleg két 
klubban is játszom, Füleken az U15-ös korosztályban a 
fiúk között, illetve a Dukla Banská Bystrica színeiben az 
U15-ös korosztály lánycsapatában.  Próbajátékon voltam 
a Slovan Bratislava csapatánál, ahol sikerült felkeltenem 
az érdeklődésüket. Nagyon örülnék, ha a következő idényt 

Értékelték a 2019-es év legjobb sportolóit

már az ő színeikben kezdhetném. Válogatott szinten eddig 
két összetartáson vettem részt“ – magyarázta a 14 éves 
füleki lány. 

A 27 éves Ádám Tomáš sakkozó már 15 éve űzi 
ezt a  szellemi sportok koronázatlan királyának is 
nevezett sportágat. „Otthon, édesapám indíttatására 
kezdtem el, ő tanított a  játék alapjaira. Első versenyem 
a  füleki alapiskolában rendezett sakktorna volt, melyet 
megnyertem. A győzelmemet egy évvel később is sikerült 
megismételnem. Ezután kezdtem hivatásos szinten sak-
kozni, Klein Peter, Szamos Alexander, valamint Kováč 
Jozef irányítása alatt“ – vázolta. Azóta több első osz-
tályú sakkcsapat is szerette volna soraiban tudni, ő 
azonban hű maradt szülővárosához. „Szeretem ezt 
a közeget, nem tervezem a váltást“ – zárta szavait. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: dszl

A fiatal és sikeres futballista, a Bohemians Praha 
1905 kapusa, Le Giang Patrik karácsony előtt 

pár nappal már harmadik éve rendszeresen ha-
zalátogat szülővárosába és alma materébe, ahol a 
sportkarrierje is kezdődött. Az alapiskolák számá-
ra, Patrik step by step (lépésről lépésre) elve alapján 
évente megrendezett futballkörmérkőzés nem csak 
számos díjjal és apró ajándékokkal várja a részt-
vevőket, hanem karitatív célokat is követ, illetve 
különféle, a gyerekekkel vagy a széles közönség-
gel folytatott beszélgetésekkel is kiegészül arról, 
hogyan sikerült neki magának is lépésről lépésre 
felépítenie a sportkarrierjét és megvalósítania az 
álmait. 

Idén edzőjével, Halaj Matejjal közösen a füleki 
kis Matiasko megsegítése volt a fő cél (megj.: Ma-
tiaskoról írtunk az előző számban). „Nagyon örülök, 
hogy a rendezvény évről évre bővül, és az iskola mellett 
a városvezetés és az FTC is támogat ebben. Idén a kis 
Matiaskot segítettük, akinek sorsáról a füleki barátaim 
tájékoztattak, mivel a szülővárosomból szerettem volna 
valakinek segíteni. Nemcsak a beszélgetéseken, a szociális 
hálón vagy Csehországban tartott jótékonysági gyűjtésből 
folyt be jelentős összeg, hanem elárvereztük a kapuskesz-
tyűmet és pár csapattársam mezét is. Bízom benne, hogy 
az összegyűlt összeg fedezi a gyógykezelése költségeit. Ez-
úton is szeretném őszintén megköszönni mindenkinek az 
erkölcsi, fizikai és anyagi támogatást, és már most nagyon 
várom a jövő évi körmérkőzést” – mondta Patrik. 

A körmérkőzés keretén belül megvédték tavalyi 
győzelmüket az Iskola Utcai Alapiskola tanulói, 
ráadásul focistájuk, Korim Jakub elnyerte a legjobb 
játékos címet. Második helyezést ért el a II. Koháry 
István Alapiskola csapata, a harmadik helyen pedig 
a Papréti Szlovák Tannyelvű Alapiskola végzett, 
ahol gazdára talált újabb két cím is: a legjobb góllö-
vő Ádám Nikolas és a legjobb kapus Bartoš Michal 
lett. Negyedik helyen a Mocsáry Lajos Alapiskola 
diákjai végeztek. Mindannyian értékes díjakkal, 
érmekkel és oklevelekkel távoztak, de elsősorban 
szép élményekkel gazdagodtak mind a színvonalas 
versenynek , mind a beszélgetésnek köszönhetően, 
melyen olyan embert ismerhettek meg, aki élete so-
rán már több szép eredményt ért el.

Cíferová Iveta, ford.: kp

Körmérkőzés a Le Giang Patrik kupáért

Az újévi tekekörmérkőzés minden évben 
a   legelső nyilvános rendezvény városunk-

ban, a polgármesterkupáért folytatott küzdelem 
idén a 25. évfolyamába lépett. Mivel idén 17 
négyfős csapat jelentkezett a versenybe, a szer-
vezők kénytelenek voltak háromnaposra bőví-
teni a rendezvényt, így a fő versenynap illetve 
a torna kiértékelése is január 4-re esett. Össze-
sen 68 játékos vett részt a versenyen, 6 csapat 
indult Szlovákiából, 6 csapat Magyarországról 
és 5 csapat a hazai FTC tekeszakosztály képvi-
seletében. A füleki FTC A tavalyi győztesi címét 
szerette volna megvédeni, ettől 76 tekebábu 
választotta el a versenyzőket, így a harmadik 
helyen végeztek. Értékelték az egyének telje-
sítményét is, a férfiak, nők és ifjúsági verseny-
zők eredménylistáját az alábbiakban közöljük, 
a körmérkőzés eredményeit pedig az FTC 

– Tekeszakosztály Facebook-oldalán találják. 
A  2020-as évre kívánunk minden sportolónak 
jó egészséget, sok sikert és kitartást.

Az 2020-as újévi teketorna eredményei  
Csapatok Teljesítmény 

Kazincbarcika A 2367

Bátonyterenye 2333

FTC A 2292                         

 Férfi kategória                                                           

1. Sáfár Zoltán – Bátonyterenye 632

2. Ander Tamás- Kazincbarcika A 613

3. Ivanyik Richard- Kazincbarcika A 603  

Női kategória 

1. Turčanová Jana  –   R. Sobota 579

2. Bábelová Magdaléna – Fiľakovo 551

3. Skalošová Dominika – Podbrezová 540

Ifjúsági kategória 

1. Ivanyik Richard – Kazincbarcika A 603

2. Juhász Bence – Bátonyterenye 600

3. Kluka Róbert – Fiľakovo 567

Cíferová Iveta, ford: kp

Újévi teketorna
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