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Többéves munka után kész 
a középső vár felújítása, így 
nevezetességünk új turisztikai 
látnivalókat kínál.    5. oldal

Ismét látványosabb lett 
a füleki vár 

Az idei évtől kötelező a kony-
hai hulladék szelektálása. 
Elsőként a családi házak 
kapnak lehetősége.    3. oldal

Elkezdődött a kom-
posztáló ládák osztása

Október az idősek 
iránti tisztelet hónapja

I N G Y E N E S E N
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A járványhelyzet nem teszi 
lehetővé a megszokott ünnep-
lést, de nem feledkeztek el a 
jubilánsokról.   4. oldal

Több mint négymillió eurót fektetnek a Fülek melletti utakbaTöbb mint négymillió eurót fektetnek a Fülek melletti utakba
Kiváló hírrel szolgálhatunk a fülekiek és a 

környék lakosai számára. A Füleket elke-
rülő út kiterjedt rekonstrukciója után, ame-
lyet a Szlovák Közúti Igazgatóság a napokban 
fejez be, egy tíz kilométer hosszú szakaszt is 
felújítanak majd Fülek és Sőreg között. Erre a 
célra a Besztercebányai Megyei Önkormány-
zat több mint két és fél millió euró uniós tá-
mogatást kapott. Még az idén elkezdhetik a 
munkát.

Új aszfaltburkolat Fülek és Fülekkele-
csény között
Ezekben a napokban fejeződik be az első osz-
tályú út kiterjedt rekonstrukciója, amelyet sok 
füleki használ napi rendszerességgel. Amint 
Martin Guzi, a Szlovák Közúti Igazgatóság 
szóvivője tájékoztatott, új aszfaltburkolatot 
kapott az I/71-es út teljes szakasza Fülekke-
lecsénytől a Füleket elkerülő főút végéig (Fü-
lekpüspöki előtt). „Az aszfaltburkolat nagyará-
nyú javításáról van szó, ami két rétegben történik. 
Georács felhasználásának a segítségével megerősítik 
a lerakott aszfaltrétegeket. A javítást egy 6,56 km 
hosszú szakaszon hajtják végre”- pontosítot-
ta a szóvivő kiegészítve még azzal, hogy a 
megvalósítás teljes költsége majdnem elérte 
a kétmillió eurót. Az építkezés kivitelezője a 
Združenie Stred Eurovia – Doprastav vállalati 
társulás. „A munkálatok mindkét irányban szabad 
sávban biztosított teljes forgalom mellett zajlanak. 
A forgalmat a munkavégzés ideje alatt a kivitelező 
felelős személyzete, illetve a technológiai szünetek 
ideje alatt jelzőlámpák szabályozzák.”

A megye több mint kétmilliót invesztál
A Fülek és Losonc közötti útszakasz felújítása 
nem az utolsó nagy beruházás a környéken. 
Ahogy Lenka Štepáneková, a Besztercebányai 
Megyei Önkormányzat szóvivője informál-
ta a TASR-t, a megye felújítja a II/571-es út 
közel 10 km-es szakaszát, amely jelentősen 
sérült állapotban van. „A forgalom intenzitása 
és túlterhelése miatt, valamint az esővíz útfelületről 
történő elégtelen elvezetése és az eltömődött, burko-
latlan nyílt árkok miatt az útszegélyek és az úttest 
elvesztik stabilitásukat. A hosszanti, keresztirányú 
és hálós repedések az útfelület károsodását eredmé-
nyezték” - magyarázta Štepáneková.
A munkálatokra Fülek város, valamint Síd, 
Csoma és Sőreg községek kataszterében ke-
rül sor. Információink szerint a megye a pro-
jekt keretein belül teljes mértékben felújítja a 
Malom utcát, és megoldja az áttekinthetetlen 
közlekedési helyzetet is a temető melletti "V" 
kereszteződésben. „A települések lakott részein az 
út javítása a meglévő útburkolat lemarásából és az 
út új szerkezeti rétegeinek lerakásából áll, a rossz 

Fülek két új utcával bővül. Az utcák a város 
két különböző városrészében létesülnek, 

ami új családi házak várható építésének kö-
szönhető. Nevüket a város történelmének ki-
emelkedő személyiségeiről kapják.

A városi képviselő-testület szeptemberi ülé-
sén jóváhagyta a két új utca nevét. Ezek két 
városrészben kerülnek kialakításra, ahol a 
közeljövőben új családi házak építésére kerül 
sor. „Az első utca az FTC-stadionnál található, a 
Sport utca mellett. Ezért is javasoltuk, hogy az újon-
nan létrehozott utcát Hulita Vilmosról nevezzük el, 
ugyanis a füleki gyár valamikori igazgatója egyben 
az FTC futballklub védnöke, valamint első tisztelet-
beli elnöke is volt” - mondta Gecso Norbert, a 

Városi Hivatal belügyi osztályának vezetője. A 
képviselők jóváhagyták az új utca nevét Ulica 
Viliama Hulitu alakban, az utca magyar neve 
Hulita Vilmos utca lesz.

A másik helyszín, ahol hamarosan új csalá-
di házak épülhetnek, a Cebrián-kastély (a régi 
rendelőintézet) mögött lévő egykori parkban 
található. Az utca a képviselők döntése alapján 
az Ulica Cebriánova, magyarul Cebrián utca 
nevet viseli majd. „A kastély épületének közelségén 
kívül a névadás másik oka, hogy a Cebrián család 
több tagja jelentősen hozzájárult városunk társadal-
mi életének gazdagításához” – egészítette ki Ge-
cso Norbert. Hozzátette még, hogy november 
1-jétől városunknak így összesen 71 utcája lesz.

teherbírású helyeken georács kerül az aszfaltrétegek 
alá. A beépítetlen külterületeken az új aszfaltréte-
get a meglévő útra viszik fel, csak azokat a részeket 
marják le, ahol gyakoriak az úthibák” - tisztázta a 
szóvivő. Az újjáépítés részeként a régió nyolc 
híd és 14 áteresz átfogó javításával is számol. 
Síd községnél új leállósávos buszmegálló is 
épül.

A II/571-es út rekonstrukciójára az IROP 
programból származó uniós támogatást hasz-
nálják fel. „A munkára megnyert összeg több mint 
2,54 millió euró, a kivitelező cég az Eurovia SK lesz. 
Az építési munkálatok megkezdése az időjárási vi-
szonyoktól is függ, de a munkafolyamat még ez év 
végén elkezdődhet” – fejezte be a szóvivő.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: sd

Két új utcával bővül a városKét új utcával bővül a város

Szöveg, fotók: kmk, ford.: sd

Több mint 6 km-es szakaszt újítottak fel Losonc irányában. A Malom utca aszfaltozása is része a projektnek.

A nehezen belátható kereszteződésnél is javulnia kéne 
a forgalmi helyzetnek.                         Fotók - kmk

A Hulita Vilmos utca az FTC-stadion mellett jön létre.

A másik új utca a Cebrián családról kapja a nevét.



Füleki Hírlap2 R O V A T

2021. szeptember 30.
Az ülés hivatalos megnyitása, a 

napirend, a kiegészítő napirendi 
pontok jóváhagyása, a  határo-
zat-előkészítő bizottság, a jegyző-
könyvvezető, a jegyzőkönyv-hite-
lesítők megválasztása után az ülés 
a Művészeti Alapiskola, valamint 
a Daxner Utcai Óvoda igazgatói 
posztokra kiírt pályázati eljárá-
sok eredményeinek kihirdetésével 
indult. A Művészeti Alapiskola 
igazgatói székében Ardamica 
Zoránt Baucsek Viktória tanár-
nő váltotta, míg a Daxner Utcai 
Óvoda igazgatónője továbbra 
is Vargová Danica maradt. Ezt 
követően került sor a képviselői 
interpellációkra. Fehér László 
képviselő kérte a jövő évi költség-
vetés tételei közé sorolni egy han-
gosító berendezés, valamint egy 
szavazógép megvásárlását a kép-
viselő-testület számára. Rubint 
Róbert képviselő kérte a  Váralsó 
u. található Hulita szobor körü-
li padok javítását, valamint az 
újságos standok körül uralkodó 
állapotok rendezését, ahol alko-
holt fogyasztó emberek csoport-
jai gyűlnek össze, rendetlenséget 
hagyva maguk után. Bástya u. – a 
kóbor kutyák zavarják a lakossá-
got és a turistákat is. Kihasználta 
a lehetőséget a média útján fel-
hívni a Szlovák Posta figyelmét a 
városi postafiók helyzetére, ahol 
gyakran hosszú sorok alakulnak 
ki, s a fülekiek ügyeik intézésére 
inkább valamelyik környékbe-
li település postafiókját keresik 
fel. Az emberekben ez az állapot 
visszatetszést kelt, s konstatálta, 
hogy nyomást kell gyakorolni a 
posta vezetésére. A polgármester 
válaszában elmondta, hogy már 
évek óta foglalkoznak az újságos 
standok problémájával. Szerették 
volna betiltani az alkohol árusí-
tását az újságos standokon, erre 
azonban sem az ÁKÉR (általá-
nos kötelező érvényű rendelet, a 
tovább. ÁKÉR), sem a magasabb 
szintű rendeletek nem adnak le-
hetőséget. Az egyedüli megoldást 
az újságos standok  közterülete-
ken való működtetésének betil-
tása jelentené, ez azonban veszé-
lyeztetné a foglalkoztatottságot 
és a kisvállalkozókat is. Az utóbbi 
időben napi szintűvé váltak az 
ellenőrzések. Benčík parancsnok 
elmondta, hogy a City Monitoron 
érkezett panasz a Püspöki úton 

lakóktól. Felkeresték őket, meg-
hallgatták észrevételeiket, s azóta 
fokozták a VR és a HPRSZ (szlov. 
MOPS) által végzett ellenőrzése-
ket. A vállalkozó szabályozta az 
alkohol árusításának időtartamát 
6:00-tól 18:00 óráig, más lehető-
ség nem áll rendelkezésre. Kéri 
a lakosságot, minden észlelt eset 
után hívják a járőrszolgálatot, 
hogy tetten érhessék az embereket 
és intézkedni tudjanak. A  polgár-
mester hozzátette, hogy a közte-
rületeken tilos az alkoholfogyasz-
tás, de az ún. „féldecisek“ árusítása 
arra csábítja az embereket, hogy 
azt ott azonnal, helyben fogyasz-
szák el. Törvényi változásra volna 
szükség a tartós megoldás érdeké-
ben. A polgármester kitért a kóbor 
kutyák helyzetére is, melyek szá-
ma meglátása szerint egyre nő. A 
menhely végzi a dolgát, ám lehe-
tőségei befogadó kapacitás híján 
korlátozottak. A  postán az átépí-
tés után változott az ügyfélfogadó 
ablakok száma, kevesebb ember 
fér el, amit a posta még tovább 
korlátozott. Megoldásra nincs 
lehetőség. Flachbart Ladislav 
képviselő interpellációjában kö-
szönetet mondott a Palóc Napok 
és a Várjátékok lebonyolítását 
végző intézmények dolgozóinak a 
járvány utáni rendezvények sike-
res megvalósításáért, s a lakosság 
köszönetét is tolmácsolta. Szvo-
rák Zsuzsanna képviselő asszony 
szigorúbb intézkedések foganato-
sítását kérte a városvezetéstől és 
Visnyai Attila alpolgármestertől 
a városban egyre romló közbiz-
tonság miatt. Az utóbbi hétvé-
geken, főleg az egyes kulturális 
rendezvényeken elszaporodtak az 
erőszakos cselekmények, s „ban-
daháború“ kirobbanása fenye-
get. A  jelenlegi intézkedések nem 
elégségesek. Az alpolgármester 
válaszában közölte, hogy garáz-
dálkodás történt a Roxy bárban és 
a Cimet bárban. A város azonnal 
módosította az említett vendég-
látóipari egységek nyitvatartási 
idejét. Az intézkedést a Cimet bár 
elfogadta, a Roxy bár azonban 
Besztercebányára lebbezett fel a 
döntés ellen. Három héttel ezelőtt, 
nem füleki illetőségű romák kö-
zött tömegverekedés robbant ki 
a bárban, majd a kinti is. Az eset 
után folyamatosan ellenőrzik az 
alkoholfogyasztást. Az erőszakos 
cselekmények áldozatai nem vé-

Rovat: A képviselő-testület üléseiről letlenszerűen arra járó polgárok 
voltak, egyes csoportok közötti 
konfliktusokról van szó. A Város 
igyekszik korlátozni olyan jellegű 
rendezvények megtartását, ame-
lyek idevonzzák a környékbeli 
települések garázdálkodó fiatalja-
it. Minden esetet egyénileg és szi-
gorúan kezelnek. A polgármester 
hozzátette, hogy ez a jelenség a 
járványügyi szabályok enyhítése 
után keletkezett. A jelenség ösz-
szefügg az egyre romló gazdasági 
helyzettel, az élelmiszerboltok 
és kocsmák bezárásával a kör-
nyékbeli településeken. A fiatalok 
Fülekre jönnek, s alkoholos álla-
potban verekedéseket provokál-
nak. Az egyes esetek gócpontjai 
minden esetben a már említetett 
vendéglátóipari egységek voltak. 
Eibner Róbert képviselő a ruha-
gyűjtő konténerek helyzetére hív-
ta fel a figyelmet, melyeket nem 
túl gyakran ürít ki az üzemeltető. 
Az emberek kihúzogatják a ruha-
darabokat, rendetlenséget okoz-
va. Második interpellációja a már 
többször felvetett Szabadság téri 
átjárók témája. Az alpolgármester 
közölte, hogy a KSZ-nak van kul-
csa a konténerektől, maguk ürítik 
ezeket, a tornateremben raktá-
rozzák, hogy ne gyűljön össze túl 
sok ruhadarab. A konténerek ren-
delkeznek biztonsági rendszerrel, 
ami meggátolja a ruhák kihúz-
gálását, de az emberek találéko-
nyak, házilag készített horgokkal 
húzzák ki őket. A KSZ igazgatója 
közölte, hogy eddig 6 konténeren 
27 alkalommal kellett az  összetört 
zárakat kicserélni. A ruhákat leg-
több esetben nem a túltelítettség 
miatt húzzák ki, hanem a horgok 
segítségével. Az első félévben 5,5 
tonna ruha gyűlt össze, ami óriá-
si mennyiség, amit magunk gyűj-
tünk össze és raktározunk. Más 
városok ilyen feladatot ritkán 
végeznek. Az átjárók kérdésére a 
vagyongazdálkodási osztály veze-
tője, Varga Zoltán válaszolt – az 
eset bonyolult. A város tulajdo-
nában csak a terület, a burkolat, 
és a tetőrész van, a falak magán-
vállalkozók tulajdonát képezik. 
Tárgyalnak a vállalkozókkal a 
befalazás értékéről. Rendszeresen 
tisztítják, fertőtlenítik az átjáró-
kat, de az intézkedés hatástalan. 

Visnyai Attila alpolgármester 
a terjedelmes interpellációs pont 
után a képviselő-testület mellett 
működő bizottságok üléseinek 
eredményeit ismertette. A tanács-

kozás a 2021 első félévére vonat-
kozó városi költségvetés teljesíté-
sének, valamint a költségvetési és 
dotációs szervezetek költségve-
tései vizsgálatával folytatódott. A 
részletes értékelés megtalálható a 
város honlapján. A rövid szünet 
után Benčík Gabriel, a városi ren-
dőrség parancsnoka ismertette a 
testület második negyedévi mun-
kájának eredményeit. Beszámolt 
konkrét eredményes intézkedé-
sekről, mint pl. a három hajlék-
talan esete, akik hosszú ideje az 
utcán éltek, s garázda cselekmé-
nyeket hajtottak végre. Egyikük 
intézetbe került, a másik börtön-
büntetését tölti, a harmadik el-
hunyt. Részletesen beszámolt a 
már említett bárokban kirobbant 
verekedések, garázda cselekmé-
nyek megelőzése érdekében vég-
zett ellenőrzésekről. Májusig a ko-
ronavírus-járvánnyal kapcsolatos 
intézkedések betartására ügyeltek, 
a járványügyi szabályok enyhíté-
se után az éjszakai csendháborítás, 
garázdaság megelőzésén dolgoz-
tak együttesen a helyi rendőrkapi-
tánysággal, a HPRSZ-el, kutyave-
zetőkkel, s a motorizált készenléti 
egységgel. Részletesen válaszolt az 
egyes képviselői interpellációkra 
is. Eibner Róbertképviselő szerint 
nem minden esetben az említett 
vendéglátóipari egységek a hibá-
sak. Az egyes csoportok gyakran 
házibulik után mennek az utcá-
ra. Örömmel töltik el az éjszakai 
csendrendelet betartására irányu-
ló intézkedések, melyek a hasonló 
események megelőzését segítik. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a 
tél beköszöntével újra előkerül a 
hajléktalanok kérdése, akiket az 
üresen álló épületekbe maguk a 
tulajdonosok engednek be bizo-
nyos díjazás fejében.  Egyúttal el-
ismerését fejezte ki a városi rend- 
őrség munkájával kapcsolatban, 
melyben jelentős javulás állt be. 
A  következő napirendi pontban 
az ÁKÉR módosítására benyújtott 
javaslatot tárgyalták meg, amely a 
Város fenntartásában levő isko-
lák, oktatási intézmények költsé-
geinek részleges megtérítésének 
összegével foglalkozik. A városi 
hivatal elöljárója közölte, hogy el-
kerülhetetlenné vált az ÁKÉR mó-
dosítása, mivel a kormány a  szo-
ciálisan nem rászoruló gyerekek 
számára törölte a térítésmentes 
ebédet. Változni kellett volna az 
élelmiszerek 

     folytatás a 4. oldalon
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Szlovákiában ettől az évtől kötelező a bio-
lógiailag lebomló konyhai hulladék szelek-

tálása. Ebből adódóan Füleken október 25-től 
november végéig kézbesítik a családi házak-
hoz a komposztáló ládákat. Minden családi 
ház (minden jegyzékszámmal rendelkező csa-
ládi ház) kap egy komposztáló ládát. 

HOGYAN KAPOK KOMPOSZTÁLÓ LÁDÁT?
Első körben (10.25.-11.30.) ezek a ládák a Rát-
kai úton található gyűjtőudvarban lesznek el-
érhetők az alábbi időpontokban: hétfő – kedd 

– csütörtök – péntek: 08:00 – 14.00 illetve szer-
da: 08:00 – 17:00 óra között. Ezekben az órák-
ban személyesen elmehetnek a gyűjtőudvarra, 
a személyazonossági igazolvány felmutatása 
és az átvételi protokoll aláírása után pedig in-
gyenesen átvehető a komposztáló láda.

MI TÖRTÉNIK, HA NEM TUDOK SZEMÉYE-
SEN ELMENNI A KOMPOSZTÁLÓ LÁDÁÉRT?
Az első körben kérvényezni lehet a komposz-
táló láda házhoz szállítását. Akik nem ren-
delkeznek gépjárművel és nincs lehetőségük 
személyesen átvenni a  komposztálót, azok 

Megkezdtük a komposztáló ládák szétosztásátMegkezdtük a komposztáló ládák szétosztását
a  következő telefonszámon: 0907 994 318  
kérhetik a  házhoz szállítást a  fentebb em-
lített időpontokban (hétfő – kedd – csütör-
tök – péntek: 08:00 – 14:00 óra, szerda: 08:00 

– 17:00 óra), vagy pedig e-mailben az alábbi 
címen: toth@vpsfilakovo.sk. A  Közhasznú 
Szolgáltatások munkatársai közös megegye-
zés alapján minden szerdán 08:00 és 18:00 óra 
között ingyen szállítják ki a komposztálókat. 
Az otthoni címen történő átvételkor ugyanúgy 
szükség lesz a személyi igazolvány felmutatá-
sára és az átvételi jegyzőkönyv aláírására is.

MIT KAPOK A JEGYZŐKÖNYV ALÁÍRÁ-
SAKOR?
Az átvételi jegyzőkönyv aláírásakor átadásra 
kerül a  600 literes összeszerelhető komposz-
táló láda és a helyes komposztálásról szóló út-
mutató (szlovák és magyar nyelven egyaránt). 
A  komposztáló ládák a  konyhai hulladék le-
bontására és átalakítására szolgálnak. A Köz-
hasznú Szolgáltatások továbbra is elszállítja 
az összegyűjtött kerti hulladékot (falevelek, 
ágak...). A  lakóházak konyhai hulladékának 
gyűjtése jövő évben kezdődik.

A műanyag-, a papír-, az üveg- és a fémhul-
ladékok szeparálása már évek óta bevett 

gyakorlat városunkban. Erre a célra speciális 
konténerekkel ellátott hulladékgyűjtő szigetek 
szolgálnak, valamint a KSZ közvetlenül a csalá-
di házakból is elviszi a szelektíven gyűjtött hul-
ladékot. De hová kerüljön az a hulladék, amely 
nem tartozik sem a kommunális, sem a szelek-
tíven gyűjtött hulladékok közé?
ELEKTRONIKAI és ELEKTROMOS HULLADÉK
Az elektromos és elektronikai hulladék in-
gyenesen leadható a gyűjtőudvaron (Rátki út) 
07:00 és 14:00 óra között. Ide tartoznak a ki-
sebb háztartási elektromos készülékek (vasaló, 
rádió, mikrohullámú sütő...), valamint a nagy 
háztartási elektromos készülékek (hűtőszek-
rények, fagyasztók, televíziók...). Nem tartoz-
nak ide: elemek, autóakkumulátorok, fénycsö-
vek, nyomtatópatronok (ezeket ki kell venni a 
nyomtató leadása előtt).
LOMHULLADÉK 
Az ilyen típusú hulladékra a KSZ-nál évente 
kétszer ingyenes elszállítást lehet igényelni a 
047/33 371 40-es telefonszámon, vagy sze-
mélyesen a KSZ székhelyén (Paprét 3). A lom-
hulladék olyan hulladék, amely nem fér bele a 
gyűjtőedénybe, és nem sorolható más hulladék-
kategóriába sem – az építési-bontási hulladék 
nem tartozik ide! Legfőképp a régi bútorok, 
szőnyegek, matracok stb. tartoznak ide.

VESZÉLYES HULLADÉK
Évente kétszer (tavasszal és ősszel) lehet leadni a 
Detox vállalat mobil gyűjtésének keretében. Az 
időpontokról mindig előre értesítjük a lakoso-
kat a közösségi oldalakon, a hangosbemondó-
ban és plakátokon. Ide tartoznak: akkumulá-

torok, autóakkumulátorok, fénycsövek, lejárt 
szavatosságú gyógyszerek, használt olajok, fes-
tékek, tonerek. Az azbeszt nem tartozik ebbe a 
csoportba!

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK
A kisebb mennyiségű építési-bontási hulladékot 
a gyűjtőudvaron (Rátkai út) lehet leadni 07:00 
és 14:00 óra között, a nagyobb mennyiségű 
hulladékot az inert hulladék lerakóhelyére kell 
szállítani (Haraszt-hegyi kőbánya Rátkapuszta 
irányában jobbra), előzetes bejelentkezés szük-
séges a 0905 647 075 telefonszámon, vagy sze-
mélyesen a gyűjtőudvaron (07:00 és 14:00 óra 
között). Az építési-bontási hulladék tárolásának 
díja 32,20 €/t szállítás nélkül. Szükség esetén 
illeték ellenében megrendelhető a hulladék el-
szállítása a KSZ, vagy más fuvarozó cég által. 
Ide tartoznak: építési-bontási törmelék (téglák, 
csempék, vakolatok, betondarabok, régi csere-
pek...), föld, kőzetek.

EGYÉB HULLADÉK 
Az egyéb hulladékokat anyaguk alapján ajánl-
juk szeparálni (pl. a fém- és lemezhulladék 
vasgyűjtő udvarban való leadása; a használt gu-
miabroncsok gumiszervizben, vagy a gyűjtőud-
varban való leadása – a város minden lakosa 
évente 5db gumiabroncs leadására jogosult). 
Az egyéb hulladékok (pl. umakart lapokból álló 
fürdőszobák átalakításakor) leadására csupán a 
kommunális hulladéklerakón van lehetőség, a 
legközelebbi Losoncon található. Szükség ese-
tén illeték ellenében megrendelhető a hulladék 
elszállítása a KSZ által a 0918 684 759 telefon-
számon és személyesen (Paprét 3), vagy más fu-
varozó cégnél.

Melyik hulladék hová tartozik? Világos útmutatóMelyik hulladék hová tartozik? Világos útmutató

Október első hétvégéje a tűzoltók küzdel-
mének jegyében telt. Egy év megszakítás 

után ismét megszervezték a várban a Nógrád 
Tűzoltója elnevezésű versenyt, immár 4. alka-
lommal. 30 hivatásos illetve önkéntes tűzoltó 
kapcsolódott be a versengésbe Szlovákia 15 
településéről. Három kategóriában mérték 
össze erejüket – nők, 30 év alatti férfiak és 30 
év feletti férfiak.  A szervezők szerint a verseny 
célja, hogy közelebbről bemutassák a készen-
léti csapatok munkáját a nyilvánosságnak, és 
ezzel új fiatal tűzoltókat vonzzanak soraikba. 

A pandémiás szünet után újból 
megtarthatták a tűzoltók erőpróbáját

A megerőltető verseny többféle feladatból állt, mint 
például a tömlőkkel való munka, fűrészelés, alagúton 
való átjutás, vagy létra cipelése, s mindez nehéz beve-
tési ruházatban és légzőkészülékkel. A pálya az alsó 
várudvaron kezdődött és a középső várnál ért véget. 

A 30 év alatti férfiak kategóriájában Bošela Maroš 
aratott győzelmet, Kubaštík Ondrej végzett a második, 
Ridzoň František pedig a harmadik helyen.
A 30 év feletti férfiak kategóriájában Švorc Anton 
nyert, Kelemen Gábor ezüstérmet szerzett, a bronzot 
pedig Belko Štefan vihette haza.

Az oldalt készítette: Mikuš Kovácsová Klaudia
ford.: sd, dszl, jf

Helyezések: a női kategóriában az első helyet Pinčá-
ková Laura szerezte meg, Jakubčiaková Noémi lett a 
második, az érmezettek sorát pedig Hanuliaková Vero-
nika zárta. 

Az idei próbatétel különösen nagy kihívást jelentett, 
mivel a hagyományos két versenypályaszakaszt most 
összevonták, így a tűzoltók nem pihenhettek meg 
útközben. 
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   folytatás a 2. oldalról
beszerzési költséghatárán, va-
lamint az ebéd Oktatásügyi Mi-
nisztérium által megszabott árán 
is. Az élelmiszerárak emelkedtek, 
azonban az minisztérium a szük-
séges módosításokat nem hajtotta 
végre.  A következő pontban az 
egyes utcák, közterületek meg-
nevezésével foglalkozó ÁKÉR 
módosításáról döntöttek. Itt is 
szükséges volt a módosítás, mivel 
hamarosan új utcák jönnek létre 
az FTC sporttelepe mellett, vala-
mint a Cebrián-kastély mögött. 
Döntés született, hogy az új utcák 
a Hulita Vilmos utca és a Cebrián 
utca neveket kapják. Az új utcák-
kal kapcsolatosan az építésügyi 
osztály vezetője Vanko közölte, 
hogy a Cebrián-kastély mögötti 
területre a befektető már érvé-
nyes engedéllyel rendelkezik a 
közüzemi hálózat kiépítésére. Ed-
dig nincsenek információk arról, 
hogy mikor kezdődnek a munká-
latok. Az FTC stadionja melletti 
területre a befektető jövő nyárra 
várja az érvényes építkezési en-

gedélyt. A 10. napirendi pontban 
vagyonjogi kérdések, valamint 
a főellenőrasszony beszámolója 
szerepelt. A folyt. Fülek alapsza-
bályzatának módosítása szerepelt. 
Megállapítást nyert, hogy az Egres 
egy része Fülekkovácsi katasztrá-
lis területéhez tartozik. Az alap-
szabályzatban a város elnevezése 
nem szerepelt az itt élő nemzeti 
kissebség nyelvén, és egyéb for-
mális hiányosságokat is feltártak. 
Az alapszabályzat módosítására 
a városvezetés egy ügyvédi iroda 
segítségét is igénybe vette. A kép-
viselők a módosítást elfogadták.

A képviselőket tájékoztatták 
egy, a petíciók és panaszok be-
nyújtásának pontos feltételeit 
tartalmazó belső szabályzat ki-
adásáról. Az ezt követő napirendi 
pontban a kerékpárút második 
szakaszának megépítésére kért 
támogatás újbóli jóváhagyása sze-
repelt, amit a városvezetés már 
harmadszor nyújt be. Az utolsó 
előtti napirendi pontban a város 
területrendezési tervének meg-
változtatása volt a téma. Egy vál-

lalkozó kérvényt nyújtott be arra 
vonatkozólag, hogy a Beneš kert-
helyiség helyén autómosót sze-
retne építeni. Egy más formában 
benyújtott hasonló kérést a város 
már egyszer elutasított. Rubint 
Róbert képviselő közölte, hogy 
közlekedési szempontból nem lát 
megoldást egy ilyen jellegű épít-
kezés kivitelezésére. Felvetésével 
egyetértett Eibner Róbert kép-
viselő is, aki szintén ellenezte a 
területrend. terv ilyen okból való 
megváltoztatását. A képviselők 
a kérvényt elutasították. A város 
aktuális ügyeinek megvitatása 
során a képviselők jóváhagyták 
a költségvetés módosítását – az 
oktatási intézmények által kért 
források átcsoportosítását. A pol-
gármester megjegyezte, hogy a 
táblázatok nehezen áttekinthetők, 
s a jövőben az oktatási osztály ré-
széről áttekinthetőbb indoklásra 
lesz szükség, mivel az egyszerű 
polgárok számára ilyen formá-
ban nehezen értelmezhetők. 

A tanácskozást vita zárta, mely-
nek során az alpolgármester tájé-

koztatott az aktuális járványügyi 
helyzetről. A legtöbb fertőzött a 
18–45 év közötti korosztályból 
kerül ki. Ismertette, hogy a több-
szöri oltási akcióknak köszönhe-
tően 600 ember oltatta be magát. 
Jelenleg 34%-os az átoltottság 
városunkban. A polgármester 
hozzátette, csoportos érdeklődés 
esetén a város szívesen szervez 
újból oltási akciókat. Tájékozta-
tott a futó beruházásokról, mint 
az FTC tornatermének padlóza-
ta, a temető bejáratának rekon- 
strukciója, a tüzérségi állásokhoz 
vezető lépcsők a várban, a nyug-
díjasok napközi otthona, vízveze-
ték kiépítése a Tolsztoj utcában, a 
konyhai hulladék gyűjtése, melyet 
az év végén terveznek elindítani.

Zárásképp a polgármester 
megköszönte a részvételt, majd 
berekesztette az ülést.

Az ülések valamennyi jegyzőkönyve, 
munkaanyaga, valamint vágatlan 
videofelvétele megtalálható a  város 
honlapján: www.fiľakovo.sk.

kmk, ford.: dszl

Az utóbbi években a középső 
vár területén kiterjedt építé-

si munkálatok és tereprendezés 
zajlott. Az elmúlt napokban eze-
ket sikerült befejezni. Az egykor 
elhanyagolt, megközelíthetetlen 
és füves terület ma új látnivalókat 
kínál a turisták számára három 
lőréssel ellátott védelmi állás - ka-
zamata formájában. A Szlovák 
Köztársaság Kulturális Miniszté-
riuma az elmúlt két évben 48 ezer 
euróval járult hozzá a projekthez, 
így kerülhetett sor a terület átfo-
gó megtisztítására és helyreállí-
tására. Ezek során a munkaügyi 
hivatal további támogatásának 
köszönhetően 13 munkanélküli 
vett részt a munkában.

A munkálatok során rendezték 
és megerősítették a középső vár 

A megye felújította a Szövetkezeti utat

Az elmúlt hetekben az önkor-
mányzat több utcát is újraasz-

faltoztatott. Ezenfelül a Szövet-
kezeti út is jelentős változásokon 
esett át, melynek felújítási költ-
ségeit a Besztercebányai Megyei 
Önkormányzat, az adott szakasz 
útkezelő szerve finanszírozta. kmk , ford.: sd

Díjat kapott a 
százéves énekkar

A Pro Kultúra Füleki Férfikar 
alapításának századik évfor-

dulója alkalmából az énekkar 
elnyerte a Szlovák Köztársaság 
Aranyplakettje érdemérmet. A dí-
jat a Kodály Napokon Bukovszky László, a kormány nemzeti kisebbsé-
gekért felelős kormánybiztosa adta át. 

kmk, ford.: sd 

Ismét világbajnoki cím landolt 
városunkban. Az aranyat ez-
úttal az FTC erőemelő szak-

osztályának sportolója nyerte el. 
Az Erőemelő Amatőr Világszövet-
ség (WUAP) szeptemberi világver-
senyén Miskolcon, ahol 14 ország 
több mint 400 versenyzője gyűlt 
össze, egy ezüstérmet is sikerült 
bezsebelni. 

A megmérettetésen az FTC 
klubját Oláh András és Sajko Fe-
renc képviselték fekvenyomásban. 
A világbajnoki második helyezést 
az ŠK Powerlifting FTC Fiľakovo 
sportklub edzője és vezetője, Sajko 
Ferenc szerezte meg „masters“ ka-
tegóriában. Oláh András arany-
érmet harcolt ki súlykategóriá-
jában, így világbajnoki címmel 
büszkélkedhet. „Rendkívül elégedett 
vagyok Oláh András teljesítményével, 
aki 67,5 kg-os testsúlyával tekintélyes 
160 kg-ot nyomott ki és első helyezést 

Újabb világbajnokot ünnepelhet Fülek!

terepét, rengeteg törmeléket távo-
lítottak el, valamint három kaza-
matát kitisztítottak és felújítottak. 
A kazamatákhoz acéllépcső vezet, 
amivel újabb turisztikai attrak-
ció vált megközelíthetővé. Az ezt 
megelőző sikeres projektnek kö-
szönhetően a Füleki Vármúzeum 
sikeresen befejezte a középső vár 
teljes udvarának vízelvezetését is, 
ezzel megoldotta a falak nedvese-
désével kapcsolatos több évtize-
des problémát.

kmk, ford.: sd

Fülek vára turisztikai szempontból is-
mét látványosabb

ért el. Főleg, ha arra gondolok, hogy 
csak négy hónapunk volt a felkészü-
lésre. A világjárvány miatti hosszú 
szünet után nem volt könnyű szinte 
elölről kezdeni, újra formába lendülni 
és azzal a céllal készülni a versenyre, 
hogy dobogóra kerüljünk. A csaknem 
egy éves edzéskihagyásnak  megvolt 
a hatása, teljesítményünk visszaesett, 
súlyunk pedig növekedett. A rendsze-
res és becsületes edzés, még a legna-
gyobb melegben is, azonban meghozta 
a gyümölcsét, amire joggal lehetünk 
büszkék” - mondta Sajko Ferenc 
edző.

kmk, ford.: jf

Fotó - FVH

Fotó - kmk

Sajko Ferenc és Oláh András. 
Fotó - SF archívuma
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A várudvar őskori kemencével gazdagodott

A füleki vár udvarára új kemence került. Kü-
lönböző műhelymunkákra és az őskori ke-

rámiaégetés bemutatására használják majd. A 
több mint két méter hosszú és kb. 75 cm magas 
kemencét az Áji fazekasház (Hájske hrnčiarstvo) 
építette. Hagyományos módszereket és anyagokat használtak - agyagot, 
homokot, szalmát és vizet. "Az építőanyagot lábbal dagasztjuk, a keveréket 
aztán veréssel tömörítjük és téglává formázzuk. A vázrendszer mogyoróágakból 
készül. A kemence boltozatát tartó vesszőket zsineggel kötjük össze. Végül egy 
nyílást hozunk létre, melyen keresztül az égetéshez szükséges fát és az edényeket 
be lehet helyezni. A kemence alacsony hőfokú kerámiaégetésre alkalmas 1100 
Celsius-fokig. Kiszáradás után egy részét talajfölddel borítjuk majd be" – vá-
zolták fel az egyszerű agyagműves kemence építésének folyamatát. A 
vármúzeum a Nógrád és Polyánaalja Területi Idegenforgalmi Szerve-
zet pénzügyi támogatásával valósította meg a projektet.

kmk, ford.: sd 

Az októberi hónap mindig az 
idősek iránti tisztelet és a 

szépkorúaknak szánt rendezvé-
nyek jegyében zajlik. A  tavalyi 
évben azonban ez a  hagyomány 
megszakadt. Jött a  koronaví-
rus-járvány tele tiltásokkal, kor-
látozásokkal. Ennek ellenére ez 
a hónap továbbra is az idősekről 
kell hogy szóljon, akiket másképp 
is támogatni tudunk. Az élet mi-
nőségét ebben az időszakban 
jelentősen meghatározzák az 
emberi kapcsolatok és a  közös-
ségi környezet. Ezeknek hiánya 
gyakran vált ki elszigeteltséget, 
depressziót, mogorvaságot, elke-
seredettséget. Ne feledkezzünk 
meg róluk, gondoljunk mentális 
jólétükre, adjuk tudtukra, hogy itt 
vagyunk számukra, tiszteljük és 
szeretjük őket. Gondoskodjunk 
mindennapi szükségleteikről, ér-
deklődjünk hogylétük felől, vala-
mint arról, hogyan javíthatnánk 
életkörülményeiken. Hihetetlen, 
milyen örömet tud szerezni egy 
egyszerű képeslap, a  postaládá-
ban hagyott néhány kedves sor, 
vagy egy apró ajándék. Tovább-
ra is védjük őket a  szájmaszk vi-
selése, a  gondos fertőtlenítés és 
a  találkozásoknál való megfelelő 
távolságtartás segítségével. Az 
ölelést és a  puszikat most helyet-
tesítsék a  szeretetteljes szavak, 
kedves gesztusok. 

Az idei év a Nyugdíjas 
Klubban
A  városi hivatal mellett működő 
füleki Nyugdíjas Klub a  járvány- 
ügyi szabályok betartása mellett 
a  nyári hónapokban indította 
újra a közösségi életet. A Nyugdí-

jas Klubban folytatott találkozók 
csak korlátozott létszám mellett 
működhettek, viszont kirándul-
tak is a természetbe – Somoskőn, 
Galambán, fürdéssel egybekö-
tött utazásokat szerveztek, foly-
tatódtak a  közkedvelt egyhetes 
rekreációk Bajmócon, Gyűgyön, 
Pöstyénben és Tátralomnicon. 
Októberben a Szlovákiai Nyugdí-
jasok Egyesülete ( JDS) helyi szer-
vezetével karöltve hangulatos, a 
VMK-ban megszervezésre kerülő 
rendezvényen köszöntötték a  ju-
bilánsokat. Azoknak, akik sze-
mélyesen nem tudtak megjelenni, 
a  Nyugdíjas Klub bizottságának 
tagjai még októberben személye-
sen kézbesítették az ajándékokat.

Évfordulót ünnepelt a 
Nyugdíjas Egyesület
A  Szlovákiai Nyugdíjasok Egye-
sülete ( JDS) füleki szervezete a ta-
valyi évhez hasonlóan korlátozta 
nagyobb rendezvényeit. A máso-
dik negyedévben indult az állami 
támogatású üdülési utalványok 
szétosztása a  kiválasztott für-
dőhelyeken. Az idei évben a  für-
déssel egybekötött kirándulások 
elmaradtak, hasonlóan a  Nőnapi 
ünnepséghez, valamint a  május 
1-jei gulyásfőzéshez. A Nyugdíjas 
Egyesület helyi szervezete tavaly 
ünnepelte megalakulásának 25. 
évfordulóját. Szeptember köze-
pén sikerült megrendezni – szigo-
rú szabályok betartása mellett – a 
még tavalyra tervezett évfordulós 
eseményt, ünnepi tagsági gyűlés 
formájában. 

Meghívást kaptak a szervezet 
alapító tagjai is. A vendégek nevé-
ben Ján Hlaváč, a kerületi szerve-

zet elnöke, valamint városunk pol-
gármestere, Agócs Attila szóltak. A 
szavak mellett tárgyi ajándékot, új 
kávéfőző gépet is kaptak az idő-
sek. A kultúrműsort a Művészeti 
Alapiskola diákjai, és a Beszter-
cebányai Állami Opera tagja, a 
helyi születésű Katka Perencsei- 
ová – Procházková biztosították. 
Továbbá az Egyesület sikeresen 
megvalósította az idősek hónapja 
alkalmából rendezett ünnepsége-
ket, a XVI. Generációk találkozóját, 
valamint a Jubilánsok köszöntése 
c. eseményt. A VMK színházter-
mébe meghívást kapott minden 
helyi nyugdíjas szervezeti tag, aki 
idén ünnepli 65., 70., 75., 80., 85., 
vagy 90. születésnapját. A hagyo-
mányos ünneplést a járványügyi 
intézkedések miatt kultúrműsor 
helyettesítette. Fellépett a Foncsik 
éneklőcsoport, a MA oktatója 
Tóth Ágnes és Katka Perencseiová 

– Procházková, ez alkalommal a 4 
L´amour kvartett társaságában. 
Az ünnepeltek az egyórás műsor 
után vehették át ajándékaikat. 
Azok, akik nem tudtak rész ven-
ni a rendezvényen a bizalmiak-
nál vehetik át az ajándékukat. Az 
ünnepséget Fülek Város támogat-
ta, a helyi szervezet tevékenységét 
segítő dotáció formájában.

Újabb év a városházán való 
találkozás nélkül
A rendszeresen megrendezett 
75, 80 és 85 éves jubilánsok 
találkozóját a városvezetéssel a 
jelenlegi helyzet miatt idén sem 
lehetett megtartani. A hivatal 
azonban dolgozik az ajándékok 
és a meghívók előkészítésén, így 
az érintettek biztosan megkap-
ják azokat. Végezetül Agócs At-
tila polgármester úr üdvözletét 
szeretnénk minden nyugdíjasnak 
eljuttatni: „Kedves jubilánsaink, 
tisztelt nyugdíjasaink. Engedjék meg, 
hogy a magam, a városi képviselő-tes-
tület tagjai és a Városi Hivatal mun-
katársai nevében őszinte hálámat 
fejezzem ki mindazért, amit önök az 
életük során szeretteikért, barátaikért, 
szomszédjaikért és városunkért tettek. 
A következő évekre jó egészséget, sok 
sikert és örömteli pillanatot kívánok. 
Legyen minél előbb vége e nehéz, kor-
látozásokkal és elszigeteltséggel teli 
időszaknak, hogy ismét félelem nélkül 
találkozhassunk a köz- és kulturális 
élet minden eseményén. Addig kérem, 
legyenek nemcsak önök, idősek, ha-
nem mindenki a közvetlen környe-
zetükben elővigyázatos és legyenek 
tekintettel egymásra. Együtt megbir-
kózunk vele!“

Cíferová Iveta, ford.: dszl 

Október az idősek iránti tisztelet hónapja a járvány alatt is

Mindenszentekre felújított temető fogadja a 
látogatókat

A temetőben a halottasházhoz vezető út és a régi járdák átfogó felújí-
tása után a város a gyalogos bejáratot is rekonstruálta. Az új bejá-

rat nemcsak esztétikusabb, hanem biztonságosabb is.
kmk, ford.: sd 

XVI. Generációk találkozója és a Jubilánsok köszöntése. Fotó - Schnelczer Zoltán

A gyalogos bejáratot a Közhasznú Szogáltatások (VPS) dolgozói rekonstruálták. Fotó - kmk

Fotó - FB ÁF
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Az idei iskolaév kettős évfor-
dulóval dicsekedhet. Ebben a 

tanévben emlékezünk meg intéz-
ményünkben a hetven éve indult 
magyar nyelvű oktatásról. Ugyan-
akkor öteven évre tekint vissza a 
szlovák tannyelvű gimnázium lét-
rejötte is. Mivel a járványhelyzet 
továbbra sem veszített aktualitá-
sából, a  jubileumi ünnepségeket 
több, kisebb rendezvény formájá-
ban leszünk kénytelenek megtar-
tani. Olyan iskolaévnek nézünk 
tehát elébe, mely során számot 
adunk iskolánk eddigi legjelentő-
sebb eredményeiről,  kiemelkedő 
tanárairól és volt diákjairól, va-
lamint megemlékezünk a  füleki 
gimnázium középkori történeté-
nek momentumairól is.

2021 első fele az online okta-
tás jegyében zajlott. A diákok, a 
pedagógusok és a szülők részéről 
is nagy kihívás a digitális oktatás. 
Tanáraink naponta oktatták di-
ákjainkat az online órákon. Az új 
oktatási munkarend során a  leg-
modernebb számítógépes progra-
mokat használták, hogy minél szí-
nesebbé tegyék a diákok számára 
a  tanórákat, s  egyben fejlesszék 
digitális kompetenciájukat.  Ez 
utóbbiról elmondhatjuk, hogy e 
téren nagymértékű fejlődést ész-
leltünk minden korosztály eseté-
ben. A virtuális tantermek ilyen 
széles körű használata egy telje-
sen új rendszer volt számunkra, 
mi  azonban ebben az online vi-
lágban sem tétlenkedtünk.

Sikereink között említhetjük, 
hogy 2021-ben iskolánk mate-
matika-informatika szakos ta-
nára, Tomolya Róbert is bekerült 
a Szlovákia Pedagógusa címért 
folytatott verseny 10 döntőse 
közé. Tomolya Róbert neve a te-
hetséggondozás kapcsán gyakran 
felmerül. Áldozatos munkájáért 
az utóbbi években sorra kap-
ta az elismeréseket. 2015-ben a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének díját vehette át a 
tehetségek felkarolásáért, 2016-
ban az oktatás területén kifejtett 
eredményes munkájáért Fülek 
Város Comenius Emlékplakettel 
tüntette ki, tavaly pedig elnyerte 
a Magyar Tehetségsegítő Szerve-
zetek Szövetségének Bonis Bona 
díját, valamint Fülek Város Díját.
Ezekben a hónapokban versmon-
dóink eredményeiről is számot 
kell adnunk. Idén a Kulcsár Tibor 

vers- és prózamondó verseny on-
line zajlott. Gimnazistáink a ma-
gyar kultúra napjára online tér-
ben készítették el összeállításukat 
Szvorák Zsuzsa vezetésével. Ezt 
követően nemzetközi megméret-
tetésen – szónokversenyen, vala-
mint a  Petőfi Sándor Versmon-
dó Találkozó online verzióján is 
öregbítették iskolánk hírnevét.

Miután visszatérhettünk az is-
kolapadokba, maturandusainktól 
vettünk búcsút. Az ünnepélyes 
búcsúzás, a ballagási ünnep-
ség iskolánk régi hagyománya. 
A koronavírussal kapcsolatos 
helyzet miatt nem a megszokott 
formában zajlott az érettségi 
vizsga. Adminisztratív érettségi 
vizsgát abszolváltak végzőseink, 
csak a választott tantárgyakból 
tettek klasszikus érettségit. 

Az új tanévet járványügyi elő-
készületekkel, de jelenléti oktatás-
sal kezdtük. Minden törekvésünk 
arra irányul, hogy megtartsuk a 
jelenléti oktatást, illetve fokozot-
tabb éberséggel ügyeljünk a szigo-
rú higiéniai előírások betartására. 
Igyekszünk a diákok életét a nor-
mális, megszokott kerékvágásba 
terelni. Az Apropó diákszínpad 
tagjai háromnapos összpontosí-
táson vettek részt, ahol színészi 
helyzetgyakorlatokat tökélete-
sítettek, s ezzel készülnek új be-
mutatójukra. Kíváncsian várjuk a 
novemberi nemzetközi RoboSum 
& RoboCross versenyét, melynek 
mi leszünk házigazdái.
Ebben az évben az angol órákat 
is hatékonyabbá szeretnénk tenni 
speciális, mesterséges intelligen-
cia által kifejlesztett robot segít-
ségével. A  régióban az egyetlen 
iskola vagyunk, mely ilyen tech-
nológiával rendelkezik, s  aktívan 
ki is használja azt az oktatásban. 
Az ehhez hasonló kezdeményezé-
sekkel is szeretnénk hozzájárulni 
iskolánk kettős jubileumának 
méltó megünnepléséhez.

Péter Juraj, igazgató

Mozgalmas időszakot tud-
hatnak maguk mögött a 

füleki kórusok. A Pro Kultúra 
Füleki Férfikar 1920-ban Magyar 
Dalkör néven kezdte működését, 
így  tavaly ünnepelte volna a 100 
éves évfordulóját. A kedvezőtlen 
járványügyi helyzet miatt azon-
ban a centenáriumi rendezvényre 
csak idén szeptember 11-én ke-
rült sor. Az ünnepelt kórus hang-
verseny keretében adott koncertet 
az elmúlt 30 év dalterméséből, és 
bemutatták az Egy (több mint) 100 
éves énekkar története című jubile-
umi kiadványt is. Szintén a Pro 
Kultúra Füleki Férfikar szerve-
zésében zajlott a „Dalolj, míg élsz!” 
című kórustalálkozó szeptember 
19-én, melyen ismert slágerek 
csendültek fel új köntösben. Az est 
keretében fellépett a füleki Meló-
dia Női Kar, az ipolysági Musica 
Aurea Vegyeskar, a losonci Serly 
Kamarakórus, akiket sokéves jó 
kapcsolat fűz a házigazdához. A 
rendezvények a Kisebbségi Kul-
turális Alap, a Magyar Kormány 
Nemzetpolitikai Államtitkársága, 
Besztercebánya megye és Fülek 

város támogatásával valósultak 
meg. 

A Melódia Női Kar másfél év 
kihagyás után szeptember 4-én 
tartotta meg hagyományos ünne-
pi hangversenyét a füleki római 
katolikus templomban. A tizen-
harmadik alkalommal megrende-
zett Nemzetközi melódiák szár-
nyain elnevezésű kórustalálkozón 
a Divertimento vonósnégyes, az 
Ozvena Vegyeskar, a Magyar 
Országgyűlés képviselőiből álló 
Szená-Torok, illetve a házigazda 
előadását élvezhette a közönség. 
A rendezvény a Kisebbségi Kultu-
rális Alap támogatásával valósult 
meg. A 43 éves Melódia Női Kar 
rendszeres résztvevője a Galántai 
Kodály Napoknak, melyre idén 
is meghívást kaptak. A kiutazás 
költségeit Besztercebánya megye 
támogatásából fedezték. Az emlí-
tett fesztiválon a 101 éves férfikó-
rus is fellépett, illetve Bukovszky 
László kormánybiztostól átvette 
a Szlovák Köztársaság arany ér-
demérmét. 

Agócs Szvorák Emese

Füleki kórusok őszi rendezvényeiJubilál a Füleki GimnáziumJubilál a Füleki Gimnázium

Fotó - kmk
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Idén telt el hét évtized városunk 
első múzeumi intézményének 

megalapítása óta. 2005-ben az 
intézmény létrehozását doku-
mentáló értékes iratok eredeti 
példányai és másolatai kerültek a 
Városi Múzeum archívumába. A 
füleki múzeum létesítését kezde-
ményező idősebb Drenko József 
fia, ifj. Drenko József adományoz-
ta őket a múzeumnak.  

A múzeum létrehozásának öt-
lete már 1941-ben felmerült. Az 
említett év márciusában ugyanis 
a füleki zománcgyár előtti lég-
védelmi óvóhely alapjainak ki-
ásása során egy női csontvázra 
és bronztárgyakra bukkantak. 
Drenko úrnak sikerült megmen-
tenie az avar kori, tíz darabból 
álló leletegyüttest, amely azonban 
a megfelelő letéthely hiánya mi-
att akkor még a Magyar Nemzeti 
Múzeumhoz került. Időközben az 
ő vezetése alatt megalakult a vár-
bizottság, amely a Bebek-torony 
négy emeletén tervezte kialakítani 
a múzeumot. A bizottság elnöke a 
ferences kolostor elöljárója, Kő-
nig Kelemen tiszteletes lett. A vár 
felújítását megelőzően azonban 
történeti, majd régészeti kutatást 
kellett végezni. A feltárás 1944-
ben kezdődött meg dr. Kalmár 
János régész vezetésével, viszont 
a háború megszakította mind a 
múzeum alapításának folyamatát, 
mind magát a kutatást.

Az első múzeumot Füleken 
1951-ben hozták létre füleki Já-
rási Honismereti Múzeum néven, 
amelyet később Városi Múzeum-
má fokoztak vissza. 1967-ben a 
városba költözött a Losonci járás 
Járási Honismereti Múzeuma, és 
önálló részlegként ehhez csatolták 
a Városi Múzeumot. 1984-ben 
azonban a Nógrádi Múzeum az 

épület nem megfelelő állapotára 
hivatkozva Losoncra költözött, 
majd 4 évvel később a helyi tárlat 
is felszámolásra került. A forduló-
pont csak 1993-ban következett 
be, amikor a Szlovák Köztársaság 
Kulturális Minisztériuma visz-
szarendelte a Városi Múzeum 
gyűjteményének egy részét a vá-
ros kezelésébe. A megújult Városi 
Múzeum tárlata 1994-ben nyílt 
meg a Vigadó három helyiségé-
ben. 2007 áprilisában megalakult 
a Füleki Vármúzeum járuléka-
lapú szervezet, amely kezelésbe 
kapta az egykori Városi Múzeum 
gyűjteményeit és a füleki várat 
is. 2008 augusztusában a FVM 
állandó kiállítást rendezett be a 
Bebek-torony három alsó szintjén, 
amely megismerteti a látogatókat 
a város és a vár történetével, az 
első írásos említéstől kezdődően 
egészen az erőd lerombolásáig. A 
Városi Honismereti Múzeum a 
néhányéves szünet, valamint az 
épület széleskörű felújítása után 
2014-ben ismét megnyitotta ka-
puit. „A füleki pálmától a világhírű 
kakasig“ című új állandó kiállítás 
Fülek 1682 utáni történetét mu-
tatja be, különös hangsúlyt fektet-
ve a helyi zománcipar fejlődésére. 
A Vármúzeum „A füleki múze-
um alapításának 70. évfordulója” 
című időszaki kiállítással emléke-
zik meg a kerek jubileumról, be-
mutatva a helyi múzeumalapítás 
történetét. A tárlat megnyitóján, 
2021. december 3-án tiszteletbeli 
díjátadásra kerül sor azon érintett 
intézmények képviselői és meg-
hívott vendégek körében, akik 
jelentős szerepet vállaltak e gyűj-
teménykezelő intézmény gyarapí-
tása és működése terén.

FVM 

Rovat: Kevésbé ismert tények városunk múltjából 
A füleki múzeum alapításának 70. évfordulója

Október-november folyamán 
lehet jelentkezni a cseregyerek 

3.0 online programjába, melyben 
szlovák-magyar párok teljesíthet-
nek szórakoztató kihívásokat de-
cember–január folyamán. A szer-
vezők 8–15 éves alapiskolások 
(5–9. évfolyamosok, vagy akár 
bátor negyedikesek) jelentkezését 
várják. A kihívásokat emailben 
fogják megkapni, s minden kihí-
vás megoldására két hetük van. A 
kihívássorozat végén, február ele-
jén kiértékelésre kerülnek a meg-
oldások, a legjobb munkák alkotói 
érdekes nyereményeket kapnak. 
A legsikeresebb megoldók  bala-
toni vitorlázást, illetve balatoni 
üdülést nyerhetnek! A részvétel 
ingyenes, a szórakozva tanulás 
garantált! A  szervezők szívesen 
veszik lelkes pedagógusok jelent-
kezését is, akik bekapcsolnák is-
kolájuk diákjait a programba.

A  cseregyerek – rozumieme.si ma-
gyar-szlovák cseregyerekprog-
ram egy szülői szervezői csapat 
civil kezdeményezéseként indult 
a 2017/2018-as tanévben. A  ma-
gyar gyerekek két hétre szlovák 

„tesójukhoz“ látogathattak, s ott is 
jártak vele iskolába, majd a  szlo-
vák gyerekek látogatták meg 
a  magyar családokat. A  második 
évben megduplázódott a  prog-
ramban részt vevők száma, s  leg-
többjük jelentkezett a  következő 
évadra is. A 3. és 4. évad viszont 
a  pandémia miatt online verzi-
óban valósult meg, sok új jelent-
kezővel – összesen 92 magyar, 
illetve szlovák gyerek kapcsoló-
dott be. Mivel a  különböző on-
line kihívások megoldása nagyon 
sikeresnek bizonyult, az online 
verzió továbbra is része marad a 
programnak. A gyerekeknek érté-
kes nyereményekben és kalandos 
élményekben volt részük, hiszen 
voltak, akik balatoni vitorlázá-
son, illetve balatoni nyaraláson 
vettek részt, mások egy lakóhajón 
tölthettek el pár napot. A legizgal-
masabb négy napot a nyár végén 
a cseregyerek fejlesztő élménytábo-
rában élhették át a  szlovák-ma-
gyar „tesók“, a Rimakokova mel-
letti festői környezetben.  

A 2021/22-es 5. évadban a szer-
vezők tovább fejlesztették a prog-
ramot, és egy játékosított formá-
tumot kínálnak, amely nagyfokú 

szabadságot ad a résztvevő gyere-
keknek, hisz mindenki szabadon 
dönthet arról, hogy milyen konk-
rét online vagy offline aktivitással 
szeretné fejleszteni a nyelvtudását, 
illetve bővíteni ismereteit testvér-
párja kultúrájáról. Az egyes ak-
tivitásokkal pontokat lehet majd 
gyűjteni, s a megszerzett pontok 
alapján különböző szinteket elér-
ni. Most, ősszel indul az online ki-
hívássorozat, tavasszal és nyáron 
pedig – a járványhelyzet elmúl-
tával – megvalósulhat a klasszi-
kus gyerekcsere, illetve látogatás 
a szlovák és magyar családok 
között. Ezekért az online, illet-
ve offline aktivitásokért lehet a 
legtöbb pontot szerezni. Emellett 
további pontokat lehet gyűjteni 
filmnézéssel, színházlátogatással, 
olvasással, videóbeszélgetéssel, 
prezentációkészítéssel és sok más 
egyébbel, akár újabb cseregyere-
kek bevonásával a programba.

A  cseregyerek – rozumieme.si 
program fölött Szlovákia köztár-
sasági elnöke, Zuzana Čaputová 
vállalt védnökséget. Támogatói 
a  Szlovák Köztársaság Oktatási, 
Tudományos, Kutatási és Sport-
minisztériuma, valamint a  Ki-
sebbségi Kulturális Alap. 

S hogy hogyan kapcsolódik 
a  címben szereplő delfin a  csere-
gyerekprogramhoz?  Nem mi va-
gyunk az egyetlen faj, amely ide-
gen nyelvet tanul. Két különböző 
delfinfaj – a palackorrú delfin és 
a kis kardszárnyú delfin – éven-
te találkozik, de a két raj tagjai 
képesek olyannyira elsajátítani 
egymás hangjeleit, hogy felnőtt-
korban együtt vadásznak. A delfi-
nek az idegen nyelvet még bor-
júkorukban tanulják el a másik 
faj kicsinyeitől. Egy életre szóló 
barátságot kötnek, és az éves ta-
lálkozáskor felismerik egymást.

Vagy olyan okos, mint egy 
delfin? Akkor szeretettel várunk 
a cseregyerek 3.0 programba! Bő-
vebb információk és jelentkezés 
a  www.cseregyerek.sk honlapon, 
illetve a szociális hálón:  www.fa-
cebook.com/rozumieme.si.

Illés Kósik Andrea

Vagy olyan okos, mint egy delfin?Vagy olyan okos, mint egy delfin?
Jelentkezés a cseregyerek 3.0 programjába

Évelő növények váltják az egynyári virágokat 

A városközpont virágágyá-
sai eddig egynyári nö-

vényekkel voltak beültetve. 
Az elmúlt hetekben néhány 
virágágyásba a Közhasz-
nú Szolgáltatások kertészei 
évelő növényeket ültettek. 
Az egynyári virágágyásokat 
minden évszakban újra kell ültetni, ezért férőhely hiányában nem le-
hetett új virágágyásokat létesíteni. A kertészek a változatos és kevésbé 
igényes évelő virágfajtáktól azt remélik, hogy fokozatosan a város más 
részein is bővíthetik a virágdíszítést. 

kmk, ford.: sd

Fotó - kmk
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Rovat: Sporteredmények 
LABDARÚGÁS  
Közép-szlovákiai III. TIPOS liga
9. forduló 9.26.
Füleki TC - Tatran Oravské Vese-
lé (Veszele) 2:2 (0:1, 2:1)
(góllövők: Iboš, Kovanič)
10. forduló  10.3.
FK Podkonice (Padkóc) - Füleki 
TC  1:4 (1:1, 0:3) 
(Lovyniuk -  2 gól, Iboš - 2 gól)
11. forduló 10.17.
TJ Jednota Bánová (Zsolnabán-
falva) - Füleki TC 0:0
13. forduló 10. 24.
Füleki TC - TJ Baník Kalinovo 
(Kálnó) 1:1 (góllövő: Kovanič)

FUTÁS                                                                                                                                               
10. 3. Medzinárodný maratón 
mieru - Kassai Békemaraton
(7000 résztvevő 4 távon)
maraton,  kat/absz
286/721 Illéš Zoltán  4:31:13
félmaraton,  kat/absz
85/903 Riecky Ladislav 1:58:03
81/401 Péterová Havranová  Ing-
rid  02:05:44 
81/541 Petróc Laura 02:25:29 
09. 18. Nočný beh mestom Luče-
nec - Éjszakai futás Losonc utcáin
(357 résztvevő, 6 km)

- férfi 18 +
6. Šimon Marian  21:54,23
15. Ferencz  Adrián  25:17,49
22. Riecky Ladislav 26:35,04

- férfi 40 +

15. Illéš Zoltán 26:36,20
24. Beňo Ladislav 28:35,24

- nők 18 +
4. Péterová Mária 26:26,21 
5. Kováčová Zuzana 26:27,14  
6. Ferencová Viven 27:33,95
10. Beňová Adriána 28:35,73
35. Teleková  Eva 34:33,83

- nők 40 +
18. Vankó Henriett 34:43,36
KERÉKPÁROZÁS
Október 6.-10.  Grand Prix 
Chantal Biya, Kamerun.
Kaško Dávid  a szlovák válogatott 
színeiben az összetett 21. helyen 
végzett. Csapattársát,
Lukáš Kubišt segítette, aki meg-
nyerte a versenyt. 
FLORBALL  Női I. liga 
10. 9.  Füleki TC  - EXEL Snipers 
Pozsony  4:10
10. 10.  Füleki TC  - Tempish CA-
PITOL 1:20
10. 23. Füleki TC  - Meteníci Li-
kavka  6:7
10. 24. Füleki TC  - JSC Wild Girls 
Čadca (Csaca) 6:7

LOVAGLÁS
09.15.  CARMINA DÍJ, RS
Hobby parkúr, 70 cm
2. Kováčová Zuzana / Mysun
11.  Kováčová Zuzana / Rio
Díjugratás “ZM”, 80 cm
11.  Kováčová Zuzana / Mysun

Illéš Zoltán

A színházi előadások sorozata 
hagyományos rendezvénynek 

számít Füleken. A Füleki Városi 
Művelődési Központ immár nyol-
cadik alkalommal szervezi meg a 
Nemzetközi Színházi Fesztivált. 
Ebben az évben magyar, szlovák, 
roma és zsidó színházak, illetve 
társulatok mutatkoztak / mutat-
koznak be a fesztivál égisze alatt 
Szlovákiából és Magyarországról.
Júliusban, az UDVart fesztiválon 
láthatta a közönség a budapesti 
zsidó Gólem Színház vígjáté-
kát Lefitymálva címmel, majd 
a Palóc Napok és Városnapok 
egyik ingyenes programjaként 
a  Radošinské naivné divadlo 
Pán Strom című szlovák nyelvű 
előadását tekinthették meg az  ér-
deklődők. A  Nyári Színházasdi 
ugyanakkor magyar, szlovák és 
roma gyerekelőadásokkal kedves-
kedett a kicsiknek a Városi Gyer-
meknap (MeseFigurák, Paramisi 
Társulat, Divadlo z  domčeka), 
valamint a Palóc Napok és Város-
napok gyerekprogramja (Bárány-
felhő Kompánia, Actores Városi 
Színház Rozsnyó, MeseFigurák, 
Veled Kerek) keretében. 

A VMK a színház szerelmesei-
nek az őszi hónapokra is készült 
magyar és szlovák nyelvű előa-
dással. Szeptemberben a Kumšt 
Teatro Színház Vajas kenyér (Ch-
lieb s maslom) című szlovák nyel-
vű vígjátékát láthatta a közönség. 
A csaknem teltházas előadás nézői 
ismert színészek játékát élvezhet-
ték. Branislav Deák több kőszín-
ház – köztük a Szlovák Nemzeti 
Színház – tagja volt már, s játszott 
több közkedvelt tévésorozat-
ban. Martin Mňahončák fellépett 
a  Nemzeti Színházban, valamint 
cseh és londoni színházakban is 
játszott, filmes és televíziós sze-
replései is vannak. Dominika Žia-
ranová a Búrlivé víno című soro-

zattal vált ismertté. Juraj Loj több 
mozifilm és tévésorozat szereplő-
je, legutóbb a Slovania című soro-
zat egyik főszerepét alakította.

Októberben a Komáromi Jókai 
Színház látogatott Fülekre Spi-
ró György PRAH című komédi-
ájával. A  darab egyik szereplője 
a Ragyolcról származó Molnár 
Xénia, aki számos szerepet kapott 
már mindkét szlovákiai magyar 
kőszínházban, valamint magyar 
és szlovák  filmekben (Világszám, 
Kruté radosti, Marhuľový ostrov). 
Partnere   Mokos Attila volt, aki 
számtalan nagy sikerű színházi, 
illetve magyar, szlovák és cseh 
filmszerepet tudhat maga mögött 
(Marhuľový ostrov, 7 dní hříchů, 
Učiteľka, Felkészülés meghatá-
rozatlan ideig tartó együttlétre). 
A  vígjátékot Anger Zsolt rendez-
te, aki színházi alakításai mellett 
olyan sorozatokban volt látható, 
mint az Aranyélet vagy A Tanár.

Az évad még nem ért véget, 
a  VMK további – felnőtteknek, 
illetve diákoknak szóló – előadá-
sokat tervez, ezek megvalósulása 
azonban továbbra is a  járvány-
helyzet függvénye. A  művelődé-
si központ a  színházkedvelőket 
folyamatosan tájékoztatja majd 
a  színházi fesztivál további prog-
ramjairól. 

A VIII. Nemzetközi Színházi 
Fesztivál és a Nyári Színházasdi 
támogatója a Kisebbségi Kultu-
rális Alap, a  Radošinské naivné 
divadlo előadását az Interreg V-A 
Szlovákia–Magyarország Kispro-
jekt Alap támogatta.

Illés Kósik Andrea, 
a VMK igazgatója

Színházi évad magyar, szlovák, roma 
és zsidó színházakkal

Tudta, hogy... 
Stephani Ervin virágtermesztő is volt? Stephani Ervin füleki nagy-
birtokos úr 1908. október 25-én remek ízléssel összeállított házi kri-
zantémkiállítást rendezett a kastélya mellett lévő télikertben, ahol az 
uradalmi kertészetből származó 50 különleges krizantémfajta került 
elhelyezésre. Stephani Ervin füleki kertészete azonban már 1906-ban 
is felhívta magára a figyelmet, amikor egy amerikai agávé hozott ha-
talmas virágot. A pompás példány körülbelül a mai városi park köze-
pén virított. A virág május 30-án kezdett szárat hajtani és június 22-én 
már 220 cm-es magasságot ért el. Mindenesetre oly kertészeti látvá-
nyosságnak számított, hogy szemrevételezése számos szakembert is 
ámulatba ejtett.
A Kert és a Kertészeti lapok kiadásai alapján összeállította Cirbus  V.
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