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Az ötödik FTC gyermektá-
borában idén is változatos 
programok tarkították az 
edzéseket.      8. oldal

A táborban ismét fiatal 
focisták edzettek 

Fertőzött nélkül vészelték át 
a járványt. Veliká Máriával, 
a intézmény igazgatónőjével 
beszélgettünk.    3. oldal

A Nefelejcs kapta 
a Város Díját

775. évfordulóját 
ünnepelte a város

I N G Y E N E S E N
T E R J E S Z T V E
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A Palóc Napok és Füleki Vá-
rosnapok négynapos gazdag 
kultúrműsorral szolgált az 
érdeklődőknek.   4.-5. oldal

A város díjat adományozott a nyugdíjasok védelméért a pan-
démia idején és a borászati hagyományok ápolásáért

a pincesori helyiségek felújításáért adományoztam 
a társulásnak. Munkájukkal hozzájárulnak a borá-
szat hagyományának ápolásához és népszerűsítésé-
hez, ami városunk történelmének kiemelkedő részét 
képezi” – fűzte hozzá a polgármester.

A díjazottakkal készült beszélgetést a Füle-
ki Hírlap aktuális (Nefelejcs), és szeptemberi 
(Pincesor PT) számában olvashatják. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, 
ford.: sd

szervezetnek ítélte oda, amely a városban 
azonos elnevezésű nyugdíjasotthont működ-
tet. „A díjat legfőképpen a pandémiás helyzet kiváló 
kezeléséért kapták, melynek során az intézményben 
egyetlen kliens sem fertőződött meg a Covid-19 ví-
russal. Mindez az ápolók humánus és egyben követ-
kezetes hozzáállásának köszönhető” – fogalmazta 
meg Agócs Attila, a város polgármestere.

Fülek Város Polgármesterének Díját az 
idén a Pincesor Polgári Társulás kapta. „A díjat 

Fülek városa augusztusban ünnepelte első 
írásos említésének 775. évfordulóját. A 

Palóc napok és a Városnapok jubileumi ün-
nepsége kivételesen 4 napig tartott, melynek 
alkalmából a Városi Művelődési Központ 
az önkormányzattal együttműködve gazdag 
programot szervezett a város és a szélesebb 
környék lakosai számára egyaránt.

A rendezvény fontos része a városi képvi-
selőtestület tradicionális ünnepi ülése, mely-
nek során átadták a Város Díját és Fülek Város 
Polgármesterének Díját. Ez évben a díjátadás-
ra és a kultúrműsorra a művelődési központ 
felújított színháztermében került sor. A város 
képviselőin kívül az ünnepi kultúrműsoron 
részt vett Ondrej Lunter, a Besztercebányai 
Megyei Önkormányzat elnöke, Alexandra 
Pivková, Losonc polgármestere és parlamenti 
képviselőnő, valamint az állami-, köz- és ma-
gánszféra további jeles képviselői.

A képviselőtestület a Város Díját ebben az 
évben a Nefelejcs (Nezábudka) non-profit 

Füleken ezekben a napokban több utca 
aszfaltozása is zajlik. Az utak és a temető 

felújítása mellett új parkolóhelyeket is létesí-
tenek. 

Július elejétől Füleken széles körű aszfalto-
zást készítettek elő, melynek megvalósítása az 
utóbbi napokban teljes erővel elkezdődött. Az 
önkormányzat ebben az évben több mint 13 
ezer m2 utat és járdát fog leaszfaltozni. Van-
ko Iván – az építésügyi, környezetvédelmi és 
stratégiai-fejlesztési osztály vezetője – szerint 
a város a saját költségvetéséből több mint 184 
ezer eurót fektet bele ezekbe a munkálatokba. 
„A helyzetet a tavalyi koronakrízis eredményezte, 
ugyanis akkor a városnak több befektetési akcióját 
is le kellett állítatnia, többek között az aszfaltozást. 
Némely felújítási tervezet áttolódott erre az évre, és 
ezeket most mind egyszerre valósítjuk meg” – nyi-
latkozta.

Az elkövetkező napokban így újonnan asz-
faltozott felületet kap majd a Május 1. utca, 
amely egyike a város leghosszabb és legfrek-
ventáltabb utcáinak. „Ehhez kapcsolódik a közeli 
Kukučín utca felújítása, valamint leaszfaltozzuk 
a Mocsáry utca egy részét is, ami összeköti az emlí-
tett két útszakaszt.“ Az utakon kívül a város öt új 

hosszanti irányú parkolóhelyet épít ki a Lidl 
bevásárlóközpont előtt, és felújítja a mellette 
fekvő kereszteződést is. „Szintén nagy felújítá-
son esik át a  városi temető, ahol újraaszfaltozunk 
minden régi járdát és a halottasházhoz vezető bekötő 
utat is“ – pontosította Vanko Iván azzal, hogy 
az aszfaltozást a  gyalogosan megközelíthető 
bejárat teljes felújítása követi majd, körülbelül 
20 ezer euró értékben, amit a Füleki Közhasz-
nú Szolgáltatások fog kivitelezni.

Az aktuális aszfaltozás keretein belül befe-
jezik a  Daxner utcai járdát is, ami a  papréti 
lakóteleptől egészen az óvodáig veze t. Az asz-
faltozást a közbeszerzési pályázat eredményei 
alapján a  Cesty SK cég végzi. A  munkálatok 
augusztus végéig tartanak.

kmk, ford.: sd

Az önkormányzat több utcát és járdát is rendbe hoz

Május 1. utca.                         Fotók - kmk Kukučín utca.

A Lidl előtt öt új parkolóhely épül.

Nagy felújításon esik át a városi temető is.

Veliká Mária . Bolyós Attila. Fotók - Schnelczer Zoltán
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2021. július 22.
Az ülés hivatalos megnyitása, a napirend, s a kie-
gészítő napirendi pontok jóváhagyása, a határo-
zat-előkészítő bizottság, a  jegyzőkönyvvezető, 
valamint a  jegyzőkönyv-hitelesítők megválasz-
tása után az ülés képviselői interpellációkkal 
indult. Elöljáróban a  polgármester válaszolt 
az ezt megelőző tanácskozásokon felvetett in-
terpellációkra. A  Halastó térségében található 
egyes garázsok körüli problémákra állami épí-
tésügyi felügyeletet rendeltek el. Foglalkozott 
az egyes vendéglátóipari egységek nyitvatar-
tási idejével is, mivel egyre gyűlnek a lakossági 
panaszok az éjszakai, nem egyszer erőszakos 
összetűzések miatt. Az új rendelkezés szerint 
rövidül a Roxy bár és a Cimet bár hétvégi nyit-
vatartási ideje 02:00 óráról 0:00 órára. Mérle-
gelik a Lipnička kocsma nyitvatartási idejének 
módosítását is, melyre a Kukučín utca lakói pa-
naszkodnak. Városunkban a hétvégeken a köz-
rendre és a biztonságra a városi rendőrség, az 
államrendőrség, valamint a  roma polgárőrség 
ügyel. A következő téma a templom toronyórá-
jának javítása volt, melyre a nyári hónapokban 
kerül sor. A  mai ülésen egyetlen képviselői in-
terpellációt sem nyújtottak be.

A következő napirendi pontban a 2021-es évi 
költségvetési módosító indítványt tárgyalták. 
A polgármester pontosította, hogy főleg kisebb, 
a  polgármester közvetlen hatáskörébe tartozó 
módosításokról van szó – A Daxner utcai óvo-
da költségvetése, valamint a  Közhasznú Szol-
gáltatások számára a temető bontási és javítási 
munkálataihoz nyújtott tőkeátutalásról van 
szó, mivel a munkák egy marófej megvásárlását 
teszik szükségessé. A  képviselők a  módosítási 
javaslatot ellenvetés nélkül elfogadták. Az ezt 
követő napirendi pontban a Park, a Vasúti utca, 
valamint a Sládkovič utca közötti udvar revita-
lizációjának társfinanszírozására tett javaslat 
elfogadása volt. A polgármester elsődlegesen tá-
jékoztatott, hogy az építőanyagárak drasztikus 
növekedése következtében az előzetesen terve-
zett 250 ezer euró helyett a  munkák költsége 
meghaladja az 500 ezer eurót. Hozzátette, hogy 

ebben a  témában a város lakossági fórumot is 
szervezett. Fehér László képviselő kérdést in-
tézett az ügyben, hogy a  Filbyt ezen a  részen 
elvégezte-e már a  melegvizes-csövek cseréjét. 
A válaszban elhangzott, hogy a csövek cseréje ez 
idáig nem történt meg, azonban nem várhatunk 
a  rendkívül költséges csőcserére beígért támo-
gatásra, mivel a  városnak a  közeljövőben az 
udvar revitalizációjára vajmi kevés esélye lesz. 
A képviselők a javaslatot jóváhagyták. 

Ezt követően a  főellenőrasszony beszámoló-
jára került sor. A futó ügyek programpontban 
a  képviselők jóváhagyták a  roma polgárőrség 
működésre benyújtott kérelem megváltoztatá-
sát, mivel egy új felhívás alapján az eredetinél 
kedvezőbb feltételeket tartalmazó kérvény 
benyújtására nyílt lehetőség. A  képviselők 
a  javaslatot elfogadták. Az ülés vita részében 
a  képviselők már nem vetettek fel új témát. 
A polgármester tájékoztatott a piac szinte min-
den területén történő áremelkedésekről. A  kö-
vetkező hónapokban a városnak több stratégiai 
döntést kell meghoznia a  már megkezdett fej-
lesztési projektek folytatásáról. Tájékoztatott 
továbbá a Környezetvédelmi Alaphoz benyúj-
tott  konyhai hulladékgyűjtők és komposztálók 
megvásárlására szolgáló sikertelen támoga-
tási kérelemről. A  polgármester megköszönte 
a részvételt, majd bezárta az ülést. 

2021. augusztus 10.
Az ülés hivatalos megnyitása, a napirend, a kie-
gészítő napirendi pontok elfogadása, a  határo-
zat-előkészítő bizottság, a  jegyzőkönyvvezető, 
valamint a  jegyzőkönyv-hitelesítők megvá-
lasztása után az első napirendi pontban a kép-
viselők semmilyen új interpellációt nem nyúj-
tottak be. A  második napirendi pontban egy 
újabb, az ez évi költségvetést érintő módosítási 
javaslat tárgyalására került sor. Mágyel Andrea, 
a  hivatal elöljárója tájékoztatott az építőanya-
gok jelentős áremelkedéséről. Több folyamat-
ban lévő és tervezett beruházási akcióról van 
szó, ahol a megnövekedett költségek miatt meg 
kell változtatni az eredeti tervdokumentáci-
ót. A másik ok, ami új, magasabb költségekkel 
számoló tervdokumentáció kidolgozását tette 

szükségessé, hogy ne érjék a várost felkészület-
lenül a középtávú tervezések során várható új 
felhívások. A  módosítás csupán az egyes költ-
ségvetési fejezetek közötti átcsoportosításokról 
szól, a költségvetés végösszegét nem érintik. A 
táblázatba foglalt átcsoportosítások megtekint-
hetők a város honlapján. 

A következő napirendi pont az előző tanács-
kozásokon hozott, a  roma polgárőrség műkö-
désére benyújtott kérelemről szóló határozat 
formális módosítása volt. Ezt követően aktuális 
kérdések, majd vita következett, melynek so-
rán egyetlen képviselői felvetés sem hangzott 
el. A vita keretén belül a polgármester tájékoz-
tatott a Malom utcában hiányzó csatornarend-
szer kérdéséről. A Város folyamatosan tárgyal 
a  Besztercebányai Megyei Önkormányzattal, 
valamint a Környezetvédelmi Minisztériummal 
egy, a  város e részén kiépítendő kanalizációs 
rendszer megépítésére benyújtott projekt le-
hetőségéről. A  Catching Up Regions kezdemé-
nyezés keretén belül szeretnék megoldani egy 
új projekt elkészítését, mivel a  Város 15 éves 
projektje a  mai viszonyok között már megva-
lósíthatatlan. Megjegyezte, hogy ha a  projek-
tet támogatják, kötelezettséget kell vállalnunk, 
hogy a csatornarendszert minden körülmények 
között megépítjük. A  Környezetvédelmi Mi-
nisztérium számára a mai napig nem egyértel-
mű, hogy a  Város jogosult-e egy kanalizációs 
rendszer megépítéséhez nyújtott támogatásra. 
Többmilliós beruházásról van szó, amit a Város 
önerőből képtelen lenne megvalósítani. Hoz-
zátette, hogy az önkormányzatot a városrész 
lakóitól sok bírálat éri, de bonyolult problémá-
ról van szó, amit a város igyekszik megoldani. 
A következőkben Visnyai Attila  alpolgármester 
közölte, hogy a  mobil oltóegység segítségével 
már négy oltási forduló zajlott le. A  város át-
oltottsága 31%. A záró részben a polgármester 
megköszönte a  részvételt, s  meghívta a  képvi-
selőket a  Palóc Napok és Füleki Városnapok 
rendezvénysorozatára.
Az ülések valamennyi jegyzőkönyve, munkaanya-
ga, valamint vágatlan videofelvétele megtalálható 
a város honlapján: www.fiľakovo.sk.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: dszl

Rovat: A képviselő-testület üléseiről 

Három helyi cég jelentős pénzbeli támogatás-
ban részesül egy határon átnyúló projekt-

nek köszönhetően, melynek a  szlovák oldalon 
Fülek Város a vezetőpartnere. Célja a foglalkoz-
tatás növelése, valamint a digitalizáció színvo-
nalának javítása a régióban. 
Kovács Tímea, a füleki projektiroda munka-
társa tájékoztatása szerint, a DIGI elnevezésű 
projekt három kedvezményezettje a Füleken 
működő FILLECK, s.r.o. és TOOTH TOOLS 
s.r.o. társaságok, valamint a salgótarjáni FORT-
BAU Zrt. „A FORT-BAU Zrt. a projekt keretén be-
lül egy nyílászáró szerkezeteket gyártó automatizált 
sort vásárol, valamint hat új munkahelyet teremt. 
A  TOOTH TOOLS s.r.o. a támogatásnak köszönhe-
tően egy megmunkáló központot szerez be, melynek 
segítségével alkatrészeket gyárt majd az autóipari 

berendezéseket gyártó vállalato k részére. A vállalat 
ennek köszönhetően képes lesz nagyon rövid idő alatt 
személyre szabott eszközöket tervezni és legyártani, s 
ezáltal fokozni a gyártás növekedését és minőségét“ – 
tájékoztatott Kovács. A második füleki támoga-
tott cég a FILLECK, s.r.o., mely a telekommuni-
káció területén ténykedik a régióban. A projekt 
jóvoltából a cég bővíti optikai lefedettségét, 
mégpedig Terbelédben, Kismúlyadon, Rappon, 
Kalondán, Mucsényben, Romhányban és Pilis-
ben. „A projekt megvalósulásának köszönhetően a 
cégek olyan technológiákkal gazdagodnak, melyekkel 
biztosíthatják növekedésüket és versenyképességüket, s 
ezáltal nemcsak emelik a termékeik és a szolgáltatása-
ik minőségét, hanem új munkahelyeket is teremtenek 
a határ menti Novohrad-Nógrád régióban“ – tette 
hozzá Kovács.

A DIGI címet viselő projekt az INTERREG 
pályázaton belül, az R2 és az M3 utak tenge-
lye mentén létesült Foglalkoztatási akcióterv 
(TAPE) részeként jött létre. A határon átnyúló 
projekt célja a Hatvan és Losonc városok kö-
zötti terület gazdasági fejlődése és a foglalkoz-
tatás támogatása. A következő években ennek 
keretén belül újul meg az egykori Kovosmalt 
területének egy része, ahol az önkormányzat új 
gyártócsarnokot tervez kialakítani. 
A projekt az INTERREG V-A Szlovák Köztár-
saság–Magyarország Együttműködési Program 
keretén belül valósul meg. A 245 395 euró társfi-
nanszírozást az EÚ Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap nyújtotta, melyből a FILLECK, s.r.o. 
117  725 eurót a TOOTH-TOOLS s.r.o. pedig 
127 670 eurót nyert el. 

kmk, ford.: dszl

A helyi cégek több tízezer euróval gyarapodnak a határon átnyúló projektnek köszönhetően
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A  Nefelejcs nyugdíjasotthon mára 
városunk szerves részévé vált. Ön 
hogyan emlékszik a kezdetekre?

A kezdeteim a  nyugdíjasotthon-
ban összekapcsolódnak egy rész-
ben felújított épülettel, ahol min-
dent por borított, a  munkazajjal, 
és az első lakókkal, akik nálunk 
találtak új otthont. Menetközben 
kerestük az anyagi forrásokat 
a  már befejezett részek berende-
zésére, körbejártuk a  lehetséges 
támogatókat, vállalkozókat, in-
téztük az adminisztratív szem-
pontból bonyolult engedélyeket 
és regisztrációkat, s  igyekeztünk 
egy majdani stabil közösség mag-
ját kiépíteni. 
Kezdetekben az intézmény befoga-
dóképessége 17 fő volt, azóta azon-
ban sok minden megváltozott.

A teljes körű felújítás után a befo-
gadóképesség ugrásszerűen meg-
nőtt 53 főre.
Intézményünk eredetileg három-
féle bentlakásos szociális intéz-
ményi ellátás végzésére kapott 
engedélyt – idősotthon, ápoló és 
gondozóotthon, valamint szoci-
ális otthon. A  működési feltéte-
lek megváltozásával jelenleg 45 
idősotthoni és 8 gondozóotthoni 
férőhellyel rendelkezünk. Ter-
mészetesen igyekszünk tovább 
bővíteni az időseknek és a  fo-
gyatékkal élőknek nyújtott szol-
gáltatásainkat. A városban élő 
idősek számára otthoni gondo-
zói szolgáltatást végzünk, ami 
iránt évről évre nő az érdeklő-
dés. Éttermet működtetünk az 
idősek számára ambuláns és 
házhozszállítás formájában, szál-
lítási szolgáltatást, tehermentesítő 
szolgáltatást nyújtunk, valamint 
ápolói tanfolyamokat szervezünk. 
Igyekszünk szociális ügyekben 
tanácsokkal szolgálni a  lakosság, 
illetve olyan községek és jogi sze-
mélyek számára is, akik szociális 
intézményt szeretnének nyitni. 
Segédeszközöket kölcsönzünk a 
testi fogyatékkal élőknek arra az 
átmeneti időszakra, amíg nem 
rendelkeznek saját eszközzel, de 
alapjában véve igyekszünk segít-
séget nyújtani minden olyan rá-

szorulónak, aki igényli azt.
Milyen anyagi forrásokból műkö-
dik jelenleg az intézmény?
Mint nonprofit szervezet, igyek-
szünk minden anyagi lehetőséget 
kihasználni. A  működésünkből 
adódóan származnak bevételeink 
(az ügyfelek részére végzett szol-
gáltatásokból szerzett bevételek, 
az ápolói tanfolyamok díja, az 
ápolói, gondozási szolgáltatások 
bevételei), támogatást kapunk 
a  Munka-, Szociális és Család-
ügyi Minisztériumtól, a  Várostól, 
szervezetünk alapítójától, adomá-
nyokból, a  befizetett adókból fel-
ajánlott 2%-ból, vannak támoga-
tóink, beszállítóink és a  lakosság 
köréből is, önkéntességi alapon 
működő akciókat szervezünk. 
Hozzájárulást kapunk a  Munka-
ügyi Hivataltól, mint a  csökkent 
munkaképességűek munkáltató-
jától, különböző projekteket ké-
szítünk és hasonlók. A  kisebb ja-
vításokat, festést, a környezetünk 
rendben tartását önerőből végez-
zük, ezzel is takarékoskodunk. Al-
kalmazottaink rugalmasak, több-
féle munkakörben használhatók, 
hogy bérköltségeink ne haladják 
meg a lehetőségeinket.  
A  Város Díját a  járvánnyal való 
tökéletes megbirkózásért, vala-
mint az ügyfelekről való  példaér-
tékű gondoskodásukért és emberi 
hozzáállásért kapták. Több léte-
sítményben számos áldozata volt 
a  Covidnak. Hogy sikerült önök-
nek ezt a sikert elérniük?
Azt, hogy intézményünkben nem 
tört ki a Covid, annak köszön-
hetjük, hogy időben reagáltunk a 
járványügyi helyzet rosszabbo-
dására. A látogatásoknak szigorú 
rendszere volt, ezt követően pe-
dig teljesen szüneteltettük őket. 
Alkalmazottainknak munkába 
jövetelkor mindig mértük a hő-
mérsékletét, a dolgozóink rend-
szeresen tesztelték kollégáikat és 
ügyfeleinket, valamint a minden-
napi bevásárlásokat ügyfeleink 
számára a mai napig saját ma-
gunk intézzük. Elegendő fertőt-
lenítő szerre és védőfelszerelésre 
tettünk szert. Az alkalmazotta-

ink beoltását próbáltuk minél 
előbb elintézni. Nagy részük már 
januárban megkapta a vakcina 
első adagját, márciusban pedig 
ügyfeleinket közvetlen az intéz-
ményünkben oltották. Úgy gon-
dolom, hogy ezen intézkedések 
összessége segített túlélni az első 
és a második hullámot. 
Hogy viselték az intézményük 
kényszerzárlatát? Hogy tűrték az 
ügyfeleik?
Az intézkedések természetesen 
hatással voltak a működésünkre. 
Igyekeztünk rendszeres műsoro-
kat készíteni az intézményi rádi-
ónkba, hogy ügyfeleink tájékozot-
tak legyenek az aktuális helyzet 
tekintetében, rendszeresen össze-
hívtuk a polgári bizottságot, hogy 
ők is számot adjanak az intéz-
ményünkben való történésekről. 
Ügyfeleink telefonon, ablakon és 
balkonon keresztül kommunikál-
hattak családtagjaikkal, hogy ne 
szakadjanak el teljesen egymástól. 
Nélkülöznünk kellett a  gyerekek 
látogatását és programjaikat, va-
lamint a  Nyugdíjas Egyesület és 
a  Nyugdíjas Klub látogatásait. 
A városi hivatal dolgozói és a nyil-
vánosság decemberben aján-
dékcsomagokat készítettek szá-
mukra, melyeket karácsony előtt 
osztottunk szét, s ez nagy örömöt 
és felüdülést jelentett számukra. 
Próbáltunk otthonos hangulatot 
teremteni, ügyfeleinket a  szobá-
kon látogattuk, apróságokkal, mi-
kulás- és karácsonyi csomagokkal 
kedveskedtünk nekik.  
Hogyan reagált a  Város Díja 
odaítélésére?
Őszintén szólva, nem számítot-

tam rá. Az utóbbi másfél évben 
nagy stresszben, teljes erőbedo-
bással dolgoztunk. Néha teljesen 
egyedül éreztük magunkat, s min-
den reggel összeszűkült gyomor-
ral érkeztünk munkába, attól fél-
ve, milyen „Hiób-hír“ (vészhír - a 
fordító megjegyzése) vár ránk újra. 
A  díjnak köszönhetően megtud-
tuk, hogy a  város lakosai mellet-
tünk álltak, szorítottak nekünk 
és hittek abban, hogy megvédjük 
szeretteiket. Nagy elégtétel és elis-
merés ez számunkra. Számomra 
ez kötelezettséget jelent a  jövőre 
nézve, valamint igazolja azt, hogy 
a munkámnak van értelme. Azon 
rövid pillanat alatt, míg átvet-
tem a  díjat, átfutott az agyamon 
ez a  nehéz időszak. Egy időben 
azokra a kollégáimra gondoltam, 
akik nem vehettek részt az ünnepi 
átadón azért, mert épp ott voltak, 
ahol a legnagyobb szükség van rá-
juk – ügyfeleinkkel foglalkoztak, 
mindennapi munkájukat végez-
ték. Ez a díj mindnyájunké. 
Mik a jövőbeni tervei és kívánságai?
A legnagyobb kívánságom az, hogy 
mindnyájan egészségesek legyünk 

– az alkalmazottak, a  családjaink, 
az ügyfeleink. Továbbá az, hogy 
tartsuk meg az  eddigi üzemmó-
dot. Szintén kívánom, hogy minél 
nagyobb átoltottságot érjünk el, a 
kisebb stressz és biztonságos kör-
nyezet érdekében. A következő 
időszak talán legnagyobb kihívá-
sa a városi nappali ellátó kiépítése, 
mely egy újabb lépés lesz az idős-
gondozás javításának érdekében 
a városban és környékén. 

Cíferová Iveta, 
ford.: dszl

Veliká Mária: A díjnak köszönhetően megbizonyosodtunk róla, hogy 
a lakosság mellettünk áll, és hiszi, hogy szeretteiket meg tudjuk óvni

Az idei Város Díját a Nefelejcs nonpro� t szervezet kapta. Az elmúlt 
évről, és a jövőbeni tervekről beszélgettünk az intézmény igazgató-
nőjével, Veliká Máriával. 

Veliká Mária a kezdetektől a Nefelejcs része.  Fotó - Schnelczer Zoltán
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A RETOUR projektnek köszönhetően első alkalommal valósultak meg az Interaktív 
városi séták, ahol egy-egy állomáson érdekességek hangzottak el az adott objektum-
ról. Szombaton a rozsnyói Actores színház színészei kísérték a menet és Rák Viki 
színésznő korabeli forrásokból olvasott fel. Vasárnap a városi sétát a miskolci Pere-
cesi Bányász Koncert Fúvószenekar játéka, valamint a füleki Defensores történelmi 
csoport jelenete tarkította.

A programsorozatot vasárnap este a várudvaron Lehár Ferenc Cigányszerelem című 
nagyoperettje zárta.

Szöveg- kmk, VMK. Fotók - Schnelczer Zoltán

A Városnapok nélkülözhetetlen részét képezik az esti koncertek a várudvaron. Hatalmas érdeklődés övezte a közkedvelt Kand-
ráčovci zenekar pénteki koncertjét. Fellépésükre közel 850 résztvevő érkezett.
A Városnapok nélkülözhetetlen részét képezik az esti koncertek a várudvaron. Hatalmas érdeklődés övezte a közkedvelt Kand-
ráčovci zenekar pénteki koncertjét. Fellépésükre közel 850 résztvevő érkezett.

Szombat este a várudvaron felzendültek az OCHO MACHO zenekar dalai, majd a 
legendás NEOTON FAMÍLIA Sztárjai következtek. A két koncert között a Campana 
Batucada dobshowja szórakoztatta a közönséget. 

Vasárnap reggel nem hiányozhatott a körmenet, a délután pedig a foci jegyében telt.

Szombat délelőtt gyermekelőadások szórakoztatták a családokat.
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Városunk idén ünnepelte első írásos említésének 775. évfor-
dulóját. Gazdag négynapos program várta a látogatókat
Augusztus 12–15. között Füleken kettős jubileumi ünnepség zajlott – a város első írásos említésének 775. évfordulóját, s a Palóc Napok rendezvényso-
rozatának 30. évfolyamát ünnepeltük. A négynapos fesztivál a hagyományos rendezvények mellett több újdonsággal is készült. Városunk lakói válto-
zatos műsorokban lelhették örömüket – voltak koncertek, színházi előadás, operett, interaktív városi séták, gyerekprogram. A rendezvény igyekezett 
a szlovák, magyar és roma közönségnek is eleget tenni, s a legkisebbektől az idősekig mindenki megtalálhatta a kedvére valót. A rendezvénysorozat 
támogatói a Kisebbségi Kulturális Alap, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat és az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Kisprojekt Alap.

A RETOUR Miskolc – Fülek. Mi van a kofferben? határon átnyúló programnak kö-
szönhetően csütörtökön a RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO Pán Strom című vígjá-
tékát élvezhették a nézők a VMK felújított színháztermében. A humoros és egyben 
tanulságos darabot a művészek telt ház előtt mutathatták be.

A roma tehetségek hagyományos műsorblokkjában csütörtökön a várudvaron fellé-
pett többek között Oláh Lianka, a Várkonyi Csibészek ifjúsági zenekar, a Universal 
Dance Group tánccsoport, és Ruszó Tibi. 

Csütörtökön a Városi Honismereti Múzeum galériájában megnyílt Bialová Jana 
„Lények“ című jubileumi kiállátása.

A pénteki ünnepi műsorban a DOBRODA zenekar, valamint az 50. születésnapját 
ünneplő ĎATELINKA zenekar szerepelt. Közreműködtek továbbá a Rakonca és a 
Jánošík néptáncegyüttesek, valamint a száz éves Pro Kultúra Füleki Férfi kar és a 
Melódia Női Kar.
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A Bebek család egyike volt Fel-
ső-Magyarország legbefolyá-

sosabb családainak, mivel tagjai 
a XIV. és XV. században jelentős 
országos tisztségeket töltöttek be. 
Birtokaik főként Nógrád, Gömör, 
Abaúj, Torna és Borsod várme-
gyékben terültek el. Legfontosabb 
váraik Salgó, Boldogkő, Szádvár 
és Krasznahorka voltak. 

Fülek „ősi jogon“, a felesége 
hozományaként, 1544-ben került 
Bebek Ferenc, Gömör vármegyei 
főispán tulajdonába. Az ő idejé-
ben zajlott le a füleki vár széles-
körű modernizációja. Alessandro 
da Vedano olasz hadi építész ter-
vei alapján bővítette ki és erődí-
tette meg, aki terveiben már az 
ágyúharc követelményeit is szá-
mításba vette. A 16. században a 
palota homlokzatához egy félkör 
alakú tornyot építettek, melynek 
magaslati helyzetét kihasználva 
nemcsak az előtér, de a fellegvár-
ba vezető út is ellenőrizhetővé 
vált. Az erődítés folyamatosan 
zajlott, ágyúlőrések kerültek ki-
alakításra. Az erődítmény sarkait 
voltak hivatottak megerősíteni 

az ún. Perényi-torony, valamint 
az ún. Bebek-torony, melyek a 
várfalból kiugró alakjuknak kö-
szönhetően lehetővé tették az 
egész erődítmény előtti tér tűz alá 
vételét. Az átépítés valószínűleg 
1551-ben fejeződött be, amire a 
középső vár ún. Bebek-kapuja 
feletti felirat utal. A feliratot az 
egykori tulajdonos címere és a 27. 
zsoltárból vett idézet díszítette: 

„Az Úr az én életemnek erőssége, s 
kitől rettegjek“. A Bebekek pálmás 
címere szolgált alapul Fülek város 
mai napig használt címerének is.  

Bebek Ferenc idővel hátat for-
dított a császárnak és a saját útját 
kezdte járni. Nem válogatta meg 
eszközeit, a legsúlyosabb gaztet-
tektől sem riadt vissza, ráadásul 
még hamis pénzt is veretett. Nyíl-
tan az uralkodó ellen fordult, sőt 
mi több, próbálta meggyőzni a 
kelet-szlovákiai városokat, hogy 
árulják el a királyt és keljenek 
fel ellene. A reformáció után Be-
bek Ferenc protestáns lett, minek 
okán 1544-ben parancsára min-
den ferencesnek el kellet hagynia 
a várost, és csak 1612-ben, Bos-
nyák Tamás füleki várkapitány 

Rovat: Kevésbé ismert tények városunk múltjából 
Fülek és a Bebek család támogatásának köszönhetően 

térhettek vissza. Bebek Ferenc 
nevéhez fűződik a füleki vár ost-
roma is. A vár kapitányává hű 
emberét, Jánossy Pált nevezte ki. 
Jánossy azonban egy alkalommal 
Gömörbe utazott lakodalomba. A 
várőrség kihasználta a parancs-
nok távollétét, s a középső várban 
dorbézoltak. Szolgált Füleken, 
ebben az időben egy szerecsen 
fogoly, akit a források Aethiops-
nak neveznek. Észrevette, hogy 
a felső várban van egy őrizetlen 
ablak, mely a szemét ledobására 
szolgált, s felhívta rá a szécsényi 
Hamza bég figyelmét. A bég hatá-
rozottan reagált a fogoly jeladásá-
ra, és még azon az éjjelen a füleki 
vár alá vezette katonáit. Néhány 
száz török egy kötélhágcsó se-
gítségével jutott a felső várba. A 
fellegvár ágyúiból lőtték az alsó 
várban lévő Bebek-féle őrséget. 
A katonák magukhoz tértek ittas 
állapotukból és követeket küldtek 
Bebekhez és Jánossyhoz, segítsé-
get kérve tőlük. A török katona-
ság a magyarok vezéreit 14 nap 
után Rimaszombat felé történő 
visszavonulásra kényszerítette, s 

a magyar katonák szétszéledtek. 
Az ostromlott várőrség kénytelen 
volt feladni a várat. 
Forrás:

- A füleki vár évszázadai, Füleki Vár-
múzeum, 2014

- Drenko Jozef: Kapitoly z dejín Fiľa-
kova 1. – Fiľakovský hrad, Regionál-
ne kultúrne stredisko Lučenec, 1992

- Drenko Jozef: Kapitoly z dejín Fiľa-
kova 3. – Z kultúry Fiľakova, Regi-
onálne kultúrne stredisko Lučenec v 
spolupráci s Mestským kultúrnym 
strediskom vo Fiľakove, 1994

- P. Kőnig Kelemen: Fülek vára, 1942
- Pačaj Peter: Keď Bebek bašoval nielen 
na Krásnej Hôrke. In: https://korzar.
sme.sk/c/4594621/ked-bebek-baso-
val-nielen-na-krasnej-horke.html

- Šimkovic Michal – Agócs Attila: Fü-
lek vára – Várkalauz, Füleki Vármú-
zeum, 2014

FVM - NTIK

A Bebek-címerrel díszített feliratos 
tábla rajza, mely a várkapu fölött volt 
elhelyezve. Fotó - FVM

Tudta hogy… 
Fülek városának évente négy vá-
sára is volt? A vásárokat február 
6-án, május 27-én, augusztus 
26-án és november 19-én tar-
tották. 1933-ban az augusztusi 
füleki vásáron egy idegen autó 
állott meg a vásárosok sűrű tö-
megében. Az autó utasa kihir-
dette, hogy fájdalom nélkül és 
puszta kézzel potom 2 koronáért 
kihúzza bárkinek a rossz fogát. 
Hatalmas embergyűrű vette kö-
rül az autót, amely csakhamar 
fogorvosi rendelővé alakult át, s 
az autós fogművész egymás után 
rángatta ki ujjaival a jelentkezők 
rossz fogait. A kikiáltó minden 
foghúzás után figyelmeztette a 
körülállókat, hogy vigyázzanak 
a pénzükre. Eleinte senki sem ér-
tette meg a figyelmeztetést, csak 
amikor az autós foghúzó már 
messze járt, vették észre többen, 
hogy hiányzik a pénztárcájuk.

(A PMH 1933.8.29 és 
1935.3.15-kei lapszámok 
alapján feldolgozta Cirbus 
Vladimír)

Klemen Terézia  és  Margitay 
Zoltán  Az operettkirály - Le-

hár Ferenc életútja  című könyvé-
nek zenés bemutatójára Füleken 
a Magyar Közösségi Ház udva-
rán, 2021. július 30-án, pénteken 
18.00 órakor került sor.
Közreműködött  Klemen Teré-
zia,  a könyv Pro Urbe-díjas ko-
máromi társszerzője, és megte-
kinthető volt a Lehár Ferencről 
készült kiállítás is. „A könyv hiány-
pótló, hiszen a 150 éve született ope-
rettszerző munkásságáról még nem 
jelent meg átfogó kötet” – mondta el 
a könyv szerzője.
A nyári estét Nagy Ibolya  Dé-
ryné-díjas operettprimadonna 
partnerével,  Mészáros János 
Elek operaénekessel tette felejthe-
tetlenné. „Már régóta tartjuk a kap-
csolatot Ibolyával és Jánossal is, de az 
óvintézkedések miatt két év után csak 
az idei nyáron vált lehetővé, hogy ta-
lálkozhassanak újból a füleki közön-
séggel” – nyilatkozta Szvorák Zsu-
zsanna, az alapszervezet elnöke.

„Bízunk benne, hogy ezzel hagyo-
mányt teremtünk, és minden év nya-
rán, itt a közösségi ház udvarán együtt 

szórakozhatnak az operettrajongók 
kedvenceikkel a füleki vár ódon falai 
alatt” – tették hozzá a szervezők.

Az est kiváló hangulatban, 
könyvek árusításával, Mészáros 
János Elek borainak és saját pá-

Örökzöld slágerek a Csemadok Alapszervezet szervezésében

linkáinak kóstolgatása mellett, 
víg anekdotázásba torkollott.
A rendezvény támogatói: a Kisebbsé-
gi Kulturális Alap és a Besztercebá-
nyai Megyei Önkormányzat.

Agócs Szvorák Emese

Fotók - Szvorák Zsuzsanna
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2021 szeptemberében

09. 
21-ig

Bialová Jana „Lények“ című kiállítása  
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

09. 04.
XIII. „Nemzetközi melódiák szárnyain” – „Újra szól a dal”
Helyszín: Római katolikus templom
Szervező: Melódia PT
Támogatók: Fülek Város, VMK, Kisebbségi Kulturális Alap

16:00

09. 11.
100 éves a füleki férfikar – jubileumi műsor
Helyszín: VMK – Színházterem
Szervező: Pro Kultúra PT
Társszervező: VMK

15:30

09. 18.
Vezetett gyalogtúra 
Útvonal: Rátka – Nagy-Hargics
A találkozás helyszíne: Rátkai Községháza
Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT

08:00

09. 18.

VIII. Nemzetközi Színházi Fesztivál
Kumšt Teatro Színház: Chlieb s maslom (Vajas 
kenyér – komédia 
Szlovák nyelvű előadás
Helyszín: VMK – Színházterem
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

        
18:00

09. 19. 
XXI. Füleki történelmi várjátékok – Fülek és környé-
ke története az őskortól a középkorig
Helyszín: füleki vár, várudvar
Szervező: Füleki Vármúzeum

09. 19.  

„Dalolj, míg élsz!” – kórustalálkozó
Helyszín: VMK – Színházterem
Szervező: Pro Kultúra PT
Társszervező: VMK

15:00

09. 23.

A FOTONATURA 2021 fotóversenyen résztvevő 
felvételek kiállításának megnyitója és díjkiosztás
Helyszín: füleki vár – Bebek-torony (5. szint)
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Geopark Novohrad-Nógrád JSZT

09. 25.

Ünnepi műsor a 25 éve újjáalakult Jánošík Folklór 
Együttes tiszteletére
Helyszín: VMK – Színházterem 
Fő szervező: A Füleki Matica slovenská Háza Jánošík 
Folklór Egyesülete
Társszervező: VMK                 

18:00

* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

A Pro Kultúra Füleki Férfikar 1920-ban Magyar Dalkör néven kezd-
te működését, így tavaly ünnepelte volna megalakulásának 100. 

évfordulóját. A kedvezőtlen járványügyi helyzet miatt azonban a jubi-
leumi rendezvényt idén őszre halasztották. A kórus szeptember 11-én 
szeretettel vár minden zenekedvelőt a Füleki Városi Művelődési Köz-
pontba, a 15.30 órai kezdettel megvalósuló ünnepségre. Ezt követően 
pedig a szeptember 19-én megrendezésre kerülő Örökzöld slágerek 
fesztiváljára, a Dalolj míg élsz! elnevezésű kórustalálkozóra, mely szin-
tén a helyi művelődési központban valósul meg. Ünnepeljünk együtt!

Agócs Szvorák Emese

Rovat: Művészsarok

KOÓS GÁBOR
grafikusművészTanulmányok: 

• Füleki Gimnázium
• Magyar Képzőművészeti Egyetem, képgrafika szak, Budapest, 2007–
2012

• Glasgow School of Art, Skócia, 2010
Csoportos kiállítások (válogatás): 

• 2010 - 1. Székelyföldi Grafikai Biennálé, Sepsiszentgyörgy, Románia
• 2011 - Magyarok - Wengry, Krakkói Jan Matejko Képzőművészeti 
Akadémia, Lengyelország

• 2014 - A holnap ma van!, ICA-D, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaúj-
város, Magyarország

• 2015 - Imago Mundi: Map of the New Art, Fondazione Giorgio Cini, 
Velence, Olaszország

• 2018 - � e Drawing Obsession, Bruseum, Grazi Új Galéria, Ausztria
Egyéni kiállítások (válogatás): 

• 2009 - Egy Nő + Egy Férfi, Városi Honismereti Múzeum, Fülek
• 2013 - Budapest Napló, Napóleon Ház, Győr, Magyarország
• 2015 - 20 éves erdő, Kostka Galéria, Meetfactory, Prága, Csehország
• 2017 Kibontott terep, Chimera-Project Gallery, Budapest, Magyaror-
szág

• 2019 - Bijinga, 4D Gallery, Galánta
Díjak, elismerések (válogatás): 

• 2009 - "Virágszirmok, madárszárnyak" 1. helyezett, MKE, Budapest
• 2014 - Az Év Grafikája díj, Magyar Grafikáért alapítvány, Budapest
• 2013,2014,2015 - Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj, MANK, 
Budapest

• 2020 - Emberi Erőforrások Minisztériumának díja / XXVIII. Miskolci 
Grafikai Triennálé, Miskolc

Készítette: VMK

A 100 éves jubileumára készül a Pro 
Kultúra Füleki Férfi kar

Koós Gábor. Fotók - KG archívuma

Fotó - A Pro Kultúra Füleki Férfi kar archívuma

20 éves erdő, Kostka Galéria, Meetfactory, Prága, Csehország
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Rovat: Sporteredmények 

Az FTC labdarúgó szakosztálya július 26-
30. között immár 5. alkalommal rendezett 

focitábort gyerekek részére. A  táborozáson 
31 labdarúgó-palánta vett részt Fülekről, Lo-
soncról, valamint a környékbeli településekről, 
s  a  lányok is képviseltették magukat. A  meg-
nyitó keretén belül üdvözölték a KFC Komár-
no egyesületének vezetőségét, Szüllő Béla al-
elnököt, valamint a sportigazgatói tisztséget 
betöltő, korábbi  44-szeres magyar válogatott 
Vincze Istvánt, aki a 40-szeres szlovák váloga-
tott Saláta Kornéllal tartott autogramosztással 
egybekötött beszélgetést a Városi Hivatalban. 
Az első napi edzést az FTC stadionjában tar-
tottuk, ahol Bari Jenő, Šimkovič Ľubomír és 
Gáspár Sebastián edzők részvételével Saláta 
Kornél tartott edzést a  fiataloknak. A  gyere-
kek emlékül trikókat kaptak. A délután sport-
játékokkal telt el. 

A  második napi edzést előkészítő gyakorla-
tok, valamint mozgásfejlesztő játékok tették 
színesebbé. Az ízletes ebéd után átvonultunk 
az FTC edzőpályájára, ahol a városi rendőrség 
mutatta be felszerelését és szolgálati gépko-
csiját. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is 
megismertették munkájukat, ahol gyakorlati 
oktatás keretén belül a gyerekek felpróbálták 
az öltözékeket és kipróbálták az egészségügyi 
eszközöket. Az uzsonna után barátságos mér-
kőzésre került sor az FC 98 Hajnáčka U11 és 
az U9 korosztályú csapataival. Ezúton szeret-
nénk köszönetet mondani az FC 98 Hajnáčka 
klub vezetésének a  részvételért, a  játékosok-
nak harcosságukért, a  szülőknek pedig a  tá-
mogatásért. 

A harmadik napon a reggeli edzés után Csá-
kányházára látogattunk, ahol a Bázsán ven-
dégházban színes focitrikókat készítettünk. 
A  napi program a Bázsánpusztai farmon 
folytatódott, ahol Berta Attilának köszön-
hetően kipróbálhattuk az íjászatot, valamint 
középkori fegyverekkel ismerkedhettünk meg. 
Tóth Lillivel lovaglás gazdagította a napot. Az 
elfogyasztott frissítők erőt adtak egy kirándu-
láshoz a környékbeli erdőbe, ahol Fajd Janka 
őshonos fafajtákkal ismertetett meg, kiemelve 
a Cseres-hegység fontosságát. A napot fürdés 
zárta a Pacek lovastanyán, ahová ellátogattak 
a szülők is, s hangulatos grillsütéssel fejeztük 
be a fárasztó napot.

A  negyedik napi edzésre ellátogatott az 
A  csapatunk játékosa, Sasha Lovyniuk, aki 
a  Dynamo Kijevnél szerzett tapasztalatit osz-
totta meg velünk. A nap a füleki várhegy alat-
ti folyosók látogatásával folytatódott, majd 
meglátogattuk a  füleki parkot. Végh Zolinak 
köszönhetően finom fagyival frissültünk fel. A 
stadionba visszatérve a Filleck Knights moto-
ros klub tagjaival motorozáson vettünk részt. 
Az edzés második szakaszában a  résztvevők 
egymás közötti torna keretén belül mérték 
össze erejüket. 

A táborozás utolsó napja sem múlt el verse-
nyek nélkül. Labdazsonglőrködésben, kapura 
lövésben versenyeztünk, valamint Pauk Csa-
ba jóvoltából focikvíz tette érdekesebbé a zá-
rónapot. A nap során a gyerekek kipróbálhat-
ták a Nagy Marian által felállított mászófalat, 
ahol az ügyesebbek elérték a fal tetejét is. Ha-
gyományosan ellátogatott hozzánk a freestyle 

magyar bajnoka, a világkupa-résztvevő Szaba-
dos Ádám, aki a helyi Mag Marcellel közösen 
tartott edzéssel egybekötött freestyle bemuta-
tót. Nagy örömet okoztak a szülők, akik nagy 
kedvvel kapcsolódtak be a szülők és csemetéik 
között zajló focimeccsbe. A  mérkőzés után 
pizza, gulyás, valamint az FTC logójával díszí-
tett torta várt minket, amivel Czupper Katika 
kedveskedett nekünk. Családias hangulatban 
összegeztük az eltelt hetet, átadásra kerültek 
a  köszönőlevelek, amellyel megköszöntük 
a gyerekeknek a táborozás alatt tanúsított lel-
kiismeretes hozzáállást. Az egész hét a  sport-
szerűség, a  vidámság, a  szórakozás, és a  ke-
mény munka jegyében telt el. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az anya-
gi  támogatást Fülek Városának, az FTC PT 
elnökének, a Besztercebányai Megyei Önkor-
mányzatnak, a  szülőknek a  bizalmat, Vankó 
Henriett, Fehérvári Erika, Kisbenedek Éva, 
Fajd Janka, Šuhajová Kristína pedagógusok 
munkáját, valamint köszönet illeti az egész 
futballszerető társadalmat, akik segítették 
a tábor megvalósítását. 

Gáspár Sebastián, csapat edző
Ford.: dszl 

Nem csak edzésekben, szórakozásban is gazdag volt a focitábor

FUTÁS
Beh Nočným Breznom 2021 (Breznóbányai 
éjszakai futás) 08.14.
7.4 km staféta: 1. Chlupka Andrej, Péter La-
dislav, Rados Attila 0:25:50
nők: 10. Péterová Mária 0:36:12

LABDARÚGÁS
Szlovák Kupa
Selejtező kör: 7.24.  Buzitka - Füleki TC 1:4
1. forduló: 8.4.  Poltár -  Füleki TC  0:1
III. liga Stred
8.1.  Füleki TC - Liptóújvár  2:1

8.7.  Losonc - Füleki TC  1:0
8.15.  Füleki TC - Karásznó 0:1
8.22.  Zsarnóca - Füleki TC 1:0

FLOORBALL
Barátságos mérkőzés extraligás csapat ellen
Füleki TC Floorball - Slávia Nitra 2:22

HEGYIKERÉKPÁR
Donovalský Drapák 2021 (8.7.)
25 km, férfiak 19-39 korosztály
9. Palocsányi Adam  01:28:33.5
ŠKODA Horal MTB maratón 2021 (8.14.)
78 km /2400 m, férfiak 19-39 korosztály
18. Šimon Marian 04:33:13.7 

33 km /880 m, nők 19 év felettiek
9. Diana Cetlová 02:43:11.1 

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR
12. ročník prievidzského BOZPO cyklo-
maratónu  (8.15.) 
129 km
3. Kaško Dávid 
Tour de Prešov: 75km/1000m 2. hely
MRC Martin:
prológ 1. hely
1. etapp 2. hely 
összetettben 2. hely 
Mamut tour (Pŕerov) 220km/3200m 3. hely.

Illéš Zoltán


