
Húsznál több tűzoltó mérte 
össze erejét egy szimulált be-
vetésen Fülek várának igényes 
terepén.  8. oldal

Ötödször versenyeztek 

tűzoltóink a várban   

Két év szünet után minden 
nyugdíjasoknak szóló rendez-
vényre sor került. Fogadás a 
Városi Hivatalban is.   5. oldal

Az idősek hónapja 

rendezvényeiről    

A Város energetikai 

projektjeiről 
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A készülő projektek fő célki-
tűzése a középületek energia-
igényének csökkentése Fülek 
városában.      2. oldal
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Az önkormányzat befejezte a Koháry téri 
hangversenyterem homlokzatának tataro-

zását. A több mint száz éves, nem túl feltűnő 
épületnek visszaadta egykori történelmi jelle-
gét, melyet az előző rezsimben vesztett el. Ezzel 
befejeződött a Koháry tér több éves felújítása, 
melynek keretében fokozatosan helyreállították 
a templom előtti teret, a Városi Rendőrség és az 
idősek napközi otthonának épületét. A Szlovák 
Posta épületén szintén végeztek javításokat. A 
hangversenyterem volt itt az utolsó elhanyagolt 
középület – ma beleillik a tér történelmi karak-
terébe. Fülek a rekonstrukció e fázisára 35 000 
eurót költött, ebből 12 000 euró a Dél-Nógrádi 
Partnerség Helyi Akciócsoportjának támoga-
tásaként érkezett. A jövőben az önkormányzat 
további forrásokat keres majd a felújítás teljes 

befejezésére, melynek részét képezné a falak alá-
vágása, a tető újrafestése, a beltér és a villanyve-
zetékek helyreállítása.

A koncertterem a 20. sz. első éveiben épült. 
A Füleki Katolikus Olvasókör és Legényegylet 
székhelyeként szolgált, az első világháború alatt 

A hangversenyterem visszanyerte történelmi arculatát A hangversenyterem visszanyerte történelmi arculatát 

sebesültek ápolására használták. 1936-ig, míg 
meg nem épült a Vigadó melléképülete, ez volt a 
város egyedüli színházterme. Később a gimnázi-
um működött benne, a közelmúltban a művésze-
ti alapiskola koncerttermeként szolgált.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: za

Fülek önkormányzatának a városközpontban 
fekvő lakótelep revitalizációjára benyújtott 

pályázata sikeres volt. Az Integrált Regionális 
Operatív Programból (IROP) félmilliónál is ma-
gasabb összeget ítéltek meg neki. A munkálatok 
jövő év tavaszán kezdődhetnek el. 

A  közel 530  000 eurós támogatásnak hála, 
melyet az önkormányzatnak az IROP-ból sike-
rült megpályáznia, az elkövetkező hónapokban 
a Sládkovič, Vasúti és Park utca közötti közterü-
letek teljes körű felújítására kerül sor. A projekt 
részét képezi majd a  ma már használhatatlan 
gyermekjátszótér, a  szilárd felületek és a  par-
koló, a járdák, a közvilágítás felújítása, valamint 

a zöldterületek új életre keltése.
„A még az  előző rezsimben épített, s  a  mai élet 

követelményeinek már nem megfelelő városi lakó-
telepek közterületeinek felújítása sok önkormányzat 
esetében időszerű. Nekünk az elmúlt években sike-
rült a  papréti lakótelepbe beruháznunk, ahol uta-
kat aszfaltoztunk és gyermekjátszóteret, új parkolót 
építettünk. E napokban fejezzük be a  központban 
a „százlakásos bérház“ mögötti területek felújítását. 
Kedvezően elbírált pályázatból rekonstruáljuk jövőre 
a Papréten a bérházak közötti járdákat. Így a Slád-
kovič, Vasúti és Park utcák között fekvő lakónegyed 
közterületeinek rendbetételével jövő évben újabb egy 
milliót költünk a  lakótelepeinkre“ – magyarázta 

A Város félmilliónál is több eurót kapott a lakótelep közterületeinek felújítására A Város félmilliónál is több eurót kapott a lakótelep közterületeinek felújítására 

Agócs Attila polgármester. 
kmk, ford.: za

Továbbra is Agócs Attila marad a polgármesterTovábbra is Agócs Attila marad a polgármester
Agócs Attila meggyőzően védte meg posztját, és a 

járás megyei önkormányzati képviselő-testületi 

jelöltjei közül a legnagyobb támogatást kapta.

„Mindenszentek hétvégéjén” Szlovákiában pár-
huzamos választások zajlottak, egyidejűleg a 

megyei és a helyi önkormányzati szervekbe is. 
Füleken a jogosultak 27,89 százaléka élt a vokso-
lás jogával. A jelenlegi polgármester, Agócs Atti-
la 79,6 %-os eredményével a 2163 szavazat közül 
1722-t megszerezve legyőzte ellenjelöltjét, Tibor 
Palúchot. Utóbbi 441 szavazatot kapott, ez 20,4 
%-nak felel meg. Az új városi képviselő-testület 
kizárólag a Szövetség tagjaiból áll majd. 

A mandátumot szerzett képviselők: 

1. választókerület: Fehér Ladislav (347 szavazat), 

Oroszová Margita (327 sz.), Rubint Róbert 

(300 sz.), Nagy Csaba (285 sz.) 

2. választókerület: Visnyai Attila (488 sz.), Mede 

Alexander (430 sz.), Kerekes László (428 sz.), 

Zupko Teréz (364 sz.) 

3. választókerület: Anderko Zoltán (330 sz.), 

Szvorák Dávid (319 sz.), Tankina Tóth Tímea 

(281 sz.), Kelemen Erik (249 sz.), Gallová Csilla 

(248 sz.)

A megyei megmérettetésen a választópolgárok 
leginkább Ondrej Luntert támogatták (96 438 
szavazat - 47,53%), aki az elnöki széket apjától, 
Ján Luntertól veszi át. A Losonci járás jelöltjei 
közül Agócs Attila kapta a legtöbb szavazatot. 

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat 

képviselői a Losonci járásból: 

Agócs Attila (7 358 szavazat), Pavol Baculík (5 

487 sz.), Juraj Pelč (5 262 sz.), Csúsz Péter (4 922 

sz.) és Karol Mičko (3 506 sz.).

kmk, ford.: za
Agócs Attila Ondrej Lunterrel. Fotó: AA FB-oldala

Munkálatok előtt. Fotó: kmk Munkálatok után. Fotó: AA

A lakótelep mostani állapota. Fotó: kmk
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A Város elkészíti az energiatakarékossági projektek tervdokumentációját A Város elkészíti az energiatakarékossági projektek tervdokumentációját 

Fülek önkormányzata öt olyan 
projekt előkészítésével fog-

lalkozik, melyek a  középületek 
energiaigényének csökkentését 
célozzák. A tízezres nagyságrendű 
tervek három alapiskolára, a mű-
velődési központra, valamint – a 
legösszetettebb – a Városi Hivatal 
történelmi épületének felújítására 
készülnek. Az első pályázatot a Vá-
ros a 2022–2023-as év fordulóján 
szeretné benyújtani.

A projektek által energiát 
takarítanának meg 

„Alkalmazkodnunk kell a világgaz-
dasági környezethez. A Catching up 
regions kezdeményezés keretében tör-
tént infrastrukturális fejlesztési pro-
jekteket érintő tervek megrendelésével 
párhuzamosan elkülönítettünk közel 
95  000 eurót öt olyanra is, amelyek 
a középületek energiahatékonyságára 
irányulnak” – magyarázta Agócs At-
tila polgármester. A tervek a II. Ko-
háry István Alapiskola (hőszigetelés, 
kazánfelújítás), a Mocsáry Lajos 
Alapiskola és a Papréti Alapiskola 
(hőszigetelés, nyílászárók cseréje, 
hőcserélő állomás rekonstrukció-
ja) energiaigényének csökkentése 
céljából készülnek. Egy másik a 
Városi Művelődési Központ épü-
letének hőszigetelésére vonatkozó, 
már meglévő terv adaptációja lesz. 
A Városi Hivatal történelmi épüle-
te felújításának terve a leginkább 
komplex jellegű. „Az alapiskolákra 
vonatkozó tervek már készek, jelenleg 
az építkezési engedélyek kiadása van 
folyamatban. A művelődési központ 

szigetelésének rajza is kész, és befejezés 
előtt áll a Városi Hivatal épületének 
projektje is” – közölte a polgármes-
ter. Hozzátette, a befejezett tervek-
kel a legközelebbi programidőszak-
ban pályázzák meg a támogatást.

A Városi Hivatalt több sza-
kaszban újítják fel 
Az 1912-ben épült  Városi Hivatal 
komplex tatarozása az említett 
csomag legösszetettebb eleme. „A 
projektben egyenként tíz objektummal 
dolgozunk, melyeket kisebb részletek-
ben nyújtunk be a megfelelő pályázati 
felhívásokra reagálva. Első lépésben az 
energiahatékonyság növelésére pályá-
zunk a Helyreállítási Alapnál a tör-
ténelmi középületek felújítására kiírt 
felhívás szerint. A kérvényt az idei év 
végén, legkésőbb a jövő év elején sze-
retnénk benyújtani, a felhívás azon-
ban roppant bonyolult, így a rajzok el-
készítése is igényes feladat” – mondta 
a polgármester. Első körben az 
összes ablak cseréje a cél. Forma-
tervük szinte azonos lesz az eredeti, 
1912-ből származókkal. A felújí-
tás részét képezi az elavult és nem 
hatékony fűtésrendszer. Megújuló 
energiaforrások hasznosításával 
számolnak, ezzel összefüggésben 
pedig új, rekuperációra, hűtésre 
és fűtésre alkalmas légtechnika 
beépítésével. Smart technológiá-
kat is használnak majd. „A rendszer 
a külső hőmérsékletre reagálva fog 
fűteni a megfelelő időszakban: nyit-
vatartáskor. További napszakokban 
temperálásra lesz programozva. A fű-
tés pontosan meghatározott időre lesz 

tervezhető még a nagyobb, rendszer-
telenül használt termekben is, mégpe-
dig automatikusan, a gyűlés- vagy a 
szertartás-naptár alapján. Fokozatos, 
hosszabb intervallumokban történik 
majd a fűtés, nem ugrásszerűen, így 
nagy mennyiségű energia takarítható 
meg. Az okos technológiák irányítják 
majd az épület déli oldalán a külső re-
dőnyöket is. Nyári napokon az ügyfél-
fogadás idején kívül zárva lesznek, csu-
pán közvetlenül a munkaidő kezdete 
előtt nyílnak ki. Az épület kevésbé for-
rósodik fel, aminek köszönhetően nyá-
ron folyamatosabbá válhat a hivatali 
működés, a lakossági szolgáltatások. 
A munkák részét képezi majd a teljes 
elektromos vezetékhálózat cseréje.” A 
Város a tető cserépfedését, lécezését 
ugyancsak az első szakaszban ter-
vezi cserélni. Ugyanekkor lesz ese-
dékes a fedél javítása, a tető hőszi-
getelése, az esővíz-csatornázás, a 
falak részleges vízszigetelése és egy 

új oldalsó kapu felszerelése. „E felhí-
vás azonban kifejezetten az energiaha-
tékonyságra vonatkozik, más tételekre 
csak a megítélt összeg 10 százaléka 
költhető. Emiatt már a cserepezést és a 
vezetékezést is saját költségből kell áll-
nunk, a rekonstrukció egyéb fázisaira 
e felhívás alapján nem pályázhatunk.” 
A felújítás első szakaszának pontos 
költsége az egyes tervdokumentáci-
ók elkészültével válik ismertté.

A  Városnak rendelkezésére áll 
majd a teljes, történelmi elemeket 
megőrző homlokzati felújításának, 
a tetőtér irodahelyiségekké alakí-
tásának, a második szint részleges 
átépítésének, a telekommunikációs 
vezetékek áthelyezésének, vagy a 
belső udvar revitalizációjának terve 
is. Fülek felkészülten fogja várni a 
vonatkozó pályázatok meghirdeté-
sét.

Mikuš Kovácsová Klaudia

Ford.: za

Az elmúlt két évtizedben a fü-
leki vár területén folyamatos 

állagmegóvási és rekonstrukciós 
munkálatok zajlottak, amelyek 
minden alkalommal a nemze-
ti kulturális műemlék bizonyos 
részeinek helyreállítására irányul-
tak. A Füleki Vármúzeum a Besz-
tercebányai Megyei Önkormányzat 
felhívására 2021-ben pályázatot 
nyújtott be „A füleki vár nemzeti 
kulturális műemlék felújítása és 
állagmegóvása” címmel (SO.03-as 
rész), amelynek célja ezúttal a kö-
zépső várudvar nyugati részén, a 
Bebek-torony közelében találha-
tó, rossz állapotban lévő kültéri fa 
színpad lecserélése lesz. Ez a  fa-
burkolatú járófelület a már nem 

létező építmény padlószintjének 
magasságában létesült, és hosszú 
évek óta teret biztosít különböző 
rendezvények fellépő csoport-
jai és előadói számára. A  színpad 
alatt lévő acélszerkezet állapota 
megfelelő, azonban a tölgyfa tar-
tógerendák élettartama a végéhez 
közeledik, emiatt a padló azonnali 
felújítást igényel. A rekonstrukciós 
munkálatokat a megvalósult köz-
beszerzés alapján az EURO-ART 
cég fogja elvégezni 2022. novem-
ber végéig. A projektdokumentáció 
szerint minden faelem, valamint a 
színpad melletti lejárat lemezbur-
kolata is ki lesz cserélve. A meglévő 
padlóléceket elbontják, és a bontás-
sal párhuzamosan alátámasztják az 

arra rögzített acéllépcsőt. Ezután 
új tölgyfa tartógerendák kerülnek 
a régiek helyére, valamint új tölgy-
fa padlót fektetnek le, amelyet azt 
megelőzően színtelen, fakártevők 
elleni bevonattal kezelnek. A  szín-
pad melletti járólemezt padlórácsra 

cserélik. A projekt megvalósításá-
val befejeződik a középső várudvar 
teljes körű felújítása. A pályázatot 
a Besztercebányai Megyei Önkor-
mányzat támogatta 10  000,- euró-
nyi összeggel.

FVM – NTIK 

Megújul a középső vár fa színpadaMegújul a középső vár fa színpada

A Városi Hivatal épületének vizualizációja a felújítás tervei alapján. Forrás: FVH

Fotó: FVM/Mesiarik Marian
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A füleki képviselő-testületi tagok 
szeptemberi ülésük alkalmával 

jóváhagyták a  területrendezési terv 
módosítását. Ennek köszönhetően 
két, ma kihasználatlan parcellán 
emelhetők új üzletek és egy benzin-
kút. Akár 40 új munkahely is létre-
jöhet. 

A  foglalkoztatottság támogatá-
sa a  városvezetés egyik prioritása. 
Saját forrásaiból is dolgozik az új 
iparcsarnok építésének projektjén, 
mely 25-30 új munkahely ígéretét 
hordozza. Közvetetten a  foglalkoz-
tatottság növelésével kapcsolatosak 
a  testület utolsó lépései is, mivel 
jóváhagyásra került a területrende-
zési terv 14. sz. módosítása. Ennek 
értelmében a  kihasználatlan városi 
telkeken lehetővé válik, hogy a  kö-
vetkező években benzinkút, boltok 
vagy raktárak épüljenek, több tíz 
embernek biztosítva munkát.

A  Város az S1 üzletházat is épít-
tető befektető, az Ardis Rt. kezde-
ményezésére tette meg ezt a  lépést. 
A  vállalat fizette a  területrendezési 
terv módosításának összes költségét. 

„Bár önkormányzatként az egyik leg-
nagyobb foglalkoztató vagyunk a  vá-
rosban, a  lehetőségeink korlátozottak 
a  foglalkoztatottság további támoga-
tásában. Az olyan közvetlen beruházá-
sokon kívül, mint amilyen a gyártelep 
egyes részeinek revitalizációja, a  hoz-
záférhető városi telkek kihasználásá-
nak hatékonyabbá tétele jöhet szóba. 
Ezeket tudjuk munkahelyteremtés 
céljából a  befektetők rendelkezésére 
bocsátani. A klasszikus gyártás mellett 
a  nagyobb foglalkoztatók közé tartoz-
nak az üzletláncok is, őket szeretnénk e 

lépésünkkel a városba vonzani“ – ma-
gyarázta Agócs Attila polgármester.

Az egyik változtatás által érintett 
terület a 8. sz. városnegyedben van, 
a  forgalmas I/71 és a  Rátka felé ve-
zető Szövetkezeti út kereszteződé-
sénél. A  képviselők megszavazták 
a  terület funkciójának módosítását. 
A  jövőben ez nem csak raktározás-
ra és könnyűipari gazdasági tevé-
kenységre szolgáló iparterület lesz, 
hanem kereskedelmi és szolgáltató 
terület is, ahol raktárak és gazdasági 
tevékenység, kis volumenű gyártás, 
üzletlánc, valamint benzinkút léte-
sülhet. A befektető üzleti infrastruk-
túrát tervez parkolóval, raktárakkal, 
benzinkúttal, ezekhez zöldterület és 
játszótér is kialakításra kerül. A te-
rület az elhelyezkedése miatt vonzó, 
hiszen a város forgalmi terhelésnö-
vekedése nélkül csatlakoztatható a 
közlekedésbe. Ez Füleknek és von-
záskörzetének ugyancsak előnyös. 
Az új üzemhelyek 20 főt alkalmaz-
hatnának.

A másik terület a 7. sz. Délen, az 
FTC stadionja mellett fekszik, az 
S1 üzletházzal és a  Tescóval szem-
ben. A  területrendezési terv mó-
dosítása értelmében ez nem raktá-
rozásra és könnyűipari gazdasági 
tevékenységre szolgáló terület lesz, 
hanem a  megfelelő felszereltség-
gel, háttértámogatással rendelkező 
kereskedelmi és szolgáltató terület. 
A  parcellát üzletláncok, raktárak 
hasznosíthatnák, melyek további 20 
munkahelyet teremthetnek. A beru-
házó vonzó, sportolásra és pihenés-
re alkalmas nyilvános teret is tervez.

Mikuš Kovácsová Klaudia

Ford.: za

A TRANSPAREX portál a múlt 
évi beszerzések eredményei 

alapján megítélte Füleknek a Fe-
lelősségteljes Közbeszerző – 2021 
elismerést. Az önkormányzat az A+ 
értékeléssel „nagyon felelősségtel-

A területrendezési terv módosításával 
vonzaná a Város a munkaadókat 

FÜLEK VÁROS

közzéteszi
2 db, egyenként 16710 m2-es városi ingatlan eladására irányuló előszerző-
dés megkötésére vonatkozó szándékát a 04/2022 sz. nyilvános kereske-
delmi versenytárgyalás keretén belül. Bővebb információk és a verseny-
tárgyalás feltételei elérhetők a www.filakovo.sk honlapon.

FVH

A közelgő önkormányzati válasz-
tások előtt szeptember 29-én, 

csütörtökön ült össze utoljára a je-
lenlegi összetételben a városi képvi-
selő-testület. A gyűlés végén elbú-
csúzott kollégáitól az az öt, sokéves 
tapasztalattal rendelkező képviselő, 
aki már nem jelölteti magát újra. 

A Püspöki úton álló százlaká-
sos bérház mögül októberben 

építkezés zaja hallatszott. A szilárd 
felületek felújítási munkálatai tel-
jes gőzzel folytak. Speciális vízel-
vezető burkolatból új parkolóhe-
lyek kerültek kialakításra, modern, 

Az INEKO (Gazdasági és Szociá-
lis Reformok Intézete) legújabb 

elemzése szerint Fülek 2021-es 
gazdálkodása „kitűnő” volt. A Város 
141 értékelt önkormányzat közül az 
54. helyen végzett, megelőzve ezzel 
a Besztercebányai kerület számos 
környező, déli városát, melyek „jó” 
osztályzatot kaptak. A lehetséges 6 
pontból Fülek 5 pontot ért el.

A pénzügyi egészség értékelé-

Fülek az ország legfelelősségteljesebb ön-
kormányzati közbeszerzői között 

jes ”-ként előkelő helyen szerepel az 
5400 közbeszerző között. Az érté-
kelt mintegy 1300 település között 
a 39. helyen végzett. 

A híreket készítette: kmk,

ford: za

Kitűnő volt a Város tavalyi gazdálkodása 
se – melyet az INEKO saját mód-
szertana szerint állít össze – teljes 
képet nyújt az önkormányzatok 
gazdálkodásáról. Részét képezi a 
gazdálkodás több kulcsfontosságú, 
különféle súlyú paramétere (teljes 
adósság, adósságteher, folyószámla 
mérlege, határidőnap lejártán túli 
kötelmek, 60 napot meghaladó le-
járaton túli kötelmek).
Forrás: hospodarenieobci.sk 

Halad a „százlakásos" bérház mögötti rekonstrukció
LED-es közvilágítást szerelnek fel, 
térkövezett járda épül és kezdődik 
az út aszfaltozása is. Utóbbi kiszé-
lesítésének hála két sáv keletkezik: 
egy klasszikus és egy, amely az áru-
ellátást szolgálja. Így lesz biztosít-
ható a folyamatos közlekedés.

A képviselő-testület utolsó ülése
Szvorák Zsuzsanna 1998-tól, Tan-
kina József és Szakó László ugyan-
attól az évtől volt a testület tagja. 
Eibner Róbert 2002-től, Czupper 
Tibor 2010-től töltötte be funkci-
óját. A távozó képviselők munkáját 
köszönjük, kívánunk nekik további 
sikereket és sok szerencsét.

Az FTC stadion melletti terület. Fotó: kmk

A búcsúzó képviselőkkel. Fotó: kmk

Aszfaltozás közben. Fotó: kmk
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Az ülés hivatalos megnyitása, a napirend, s a 
kiegészítő napirendi pontok jóváhagyása, a 

határozat-előkészítő bizottság, a jegyzőkönyv-
vezető, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők meg-
választása után az interpellációkkal kezdődött a 
program érdemi része. Flachbart képviselő kö-
szönetet mondott a  városi rendőröknek, akik 
készségesen biztosították egy közlekedési baleset 
helyszínét a városban, holott ez nem az ő dolguk. 
Rubint képviselő azt kérdezte, mi a helyzet a vá-
rosban kábeleket fektető cégekkel, akik felássák, 
és úgy hagyják az utakat, mint pl. a Csehszlovák 
Hadsereg útján, ahol már egy hónapja gödör tá-
tong. A  polgármester reagált, miszerint ő sem 
repes az örömtől, több helyen történik ilyesmi. 
A  rendőrfőnök szerint már sürgették a  céget. 
A polgármester hozzátette, megoldják. Rubint úr 
folytatta: üdvös lenne, ahogyan a múltban, min-
den háztartásba eljuttatni a  szeparált hulladék 
gyűjtésének írott ütemtervét, mert azt a  nyug-
díjasok nem tudják megnézni az interneten. 
Tóth úr, a VPS igazgatója, nyilvántartásba vette 
a kérést. Flachbart képviselő ekkor kiegészítést 
fűzött előző interpellációjához: eltűnt egy kaná-
lisfedél az egyik óvodától, amit a VPS munkásai 
pótoltak, s ezt ő most megköszöni. Tájékozódott 
továbbá, hogyan alakul az esővízzel többször 
elöntött „Sídi út” ügye. A polgármester elma-
gyarázta neki, hogy leaszfaltozza a megye. Az 
5,6 milliós projekt másodszor is aláírásra került, 
a Város együttműködött, kérvényezte, hogy ke-
rüljön bele a projektbe az esővíz-elvezető. Nem 
került, ezért az önkormányzat rendelte meg a 
vízelvezetés tervdokumentációját. Az útkeze-
lő vállalat közben nem értett egyet azzal, hogy 
megépítsük a csatornát. Azt akarta, hogy előbb 
alakítsunk ki vízelvezető árkokat a szőlőkből, s 
hogy a vizet az útról vezessük be a magántulaj-
donban lévő kertekbe, s csak ezt követően csa-
tornázzuk be az út alá. Ez százezrekbe kerülne. 
Úgy ítélték, hogy az út elöntésének egyik oka 
a kertek tulajdonosainak szakszerűtlen beavat-
kozása. Lassan kirajzolódik a megoldás, de nem 
lesz könnyű, ez már egy négy éves ügy. Anderko 
képviselő: a „Kisállomásnál” a Daxner utca irá-
nyában a gyalogátkelőnél esős időben keletkezik 
egy óriási pocsolya. A zebra így nem használható, 
a pocsolya autóval kikerülhetetlen. A polgármes-
ter reagált: az említett megyei rezsiben történő 
aszfaltozás jelent majd megoldást, oda fog erre 
figyelni.

A  következő pontban Visnyai Attila alpolgár-
mester ismertette a képviselő-testület mellett 
működő bizottságok üléseinek eredményeit. 
Majd a városi költségvetés, a dotációs és költ-
ségvetési szervezetek büdzséjének 2022 első 
félévére vonatkozó monitorozása került sorra. E 
pontban számoltak be a Városi Hivatal, a Köz-
hasznú Szolgáltatások (VPS), a Városi Művelő-
dési Központ és a Vármúzeum munkájáról és 
gazdálkodásáról is. Az ülés a Városi Rendőrség 

2. negyedéves jelentésével folytatódott. Benčík 
rendőrfőnök arról tájékoztatott, hogy sikerült 
feltölteni az állomány kilenc státuszát teljes al-
kalmassággal rendelkező személyekkel, további 
két fő a kamerarendszert kezeli. Megemlített né-
hány eljárást, például a májusi bajnoki meccset 
követő incidenst, amikor a rimaszombati nézők 
megtámadtak egy hazai szurkolót. Eközben rab-
lásra is sor került, az ügyet jelenleg a  bűnügyi 
rendőrség vizsgálja. A Városi Rendőrség segítet-
te az állami testületet a felderítésben. Anderko 
képviselő felvetette a Malom utcai illegális lera-
kó problémáját. A rendőrfőnök reakciója szerint 
van ott kamerájuk, dolgoznak az elkövetők ki-
létének megállapításán. Eibner képviselő jelezte, 
hogy a tél közeledtével a hajléktalanok és alkal-
mazkodni képtelenek kezdenek az elhagyott há-
zakban éjszakázni, kérte megfigyelésüket.

A  további programpontok az önkormányzati 
rendeletekkel foglalkoztak. Az első a szociális 
szolgáltatásokról szóló, 4/2022 számú volt. Az 
árjegyzék módosításának oka az energia- és 
anyagköltségek növekedése, valamint a nappali 
ellátó megnyitása. Másodikként a hazárdjáté-
kok városi területen a 2023. év meghatározott 
napjain érvényes tilalmáról szóló, 3/2022 sz.-t 
tárgyalták. Módosítására azért került sor, mert 
a járási ügyészség arra a következtetésre jutott, 
hogy az általános érvényű önkormányzati ren-
delet hatályossága csupán a következő egy évre 
szólhat, nem lehet korlátlan, mint az eredetiben 
volt. Jövő évben 8 napon lesz tilos a hazárdjáték. 
A vitában elhangzott még, hogy a város terüle-
tén a játékautomaták száma egy esztendő alatt 
a felére csökkent. Harmadsorban a 7/2021 sz., a 
város illetékességi területén lévő iskolák és isko-
lai létesítmények költségeinek részleges megté-
rítéséhez nyújtott hozzájárulás összegéről szóló 
rendelet módosításáról szavaztak. A változtatás 
az étkezdék pénzügyi sávjait érinti, az ok az 
alapanyagok és az energia árának abnormális 
növekedése. 

A következő pontban a képviselők jóváhagyták 
a város területfejlesztési tervének 14. sz. kiegé-

szítését és az azzal kapcsolatos 6/2022 sz. rende-
letet. A Fülek Város Gazdasági és Társadalmi Vá-
rosfejlesztési Programja a 2022–2030-as évekre 
c. dokumentum ütemezésének változtatásával, 
majd vagyonjogi ügyekkel folytatódott az ülés. 
Utóbbi pont keretében hagyták jóvá a képviselők 
a közbeszerzési eljárás kihirdetését egy előszer-
ződés megkötésére, melynek tárgya városi tel-
kek üzleti infrastruktúra építése céljából törté-
nő eladása lesz (bővebben a 3. oldalon – a szerk. 
megj.). A gyűlés a főellenőr asszony ellenőrző 
tevékenységéről szóló beszámolóival folytató-
dott. Ellenőrzések az első félévi, városi vagyont 
érintő tulajdon-átruházásokkal, a Városi Hivatal 
belső előírásainak időszerűségével, a városi par-
kolási illeték beszedésével és a képviselő-testü-
leti határozatok végrehajtásával kapcsolatban 
folytak. Az aktuális ügyek pontban tájékoztatás 
hangzott el a képviselők részére a Catching-up 
regions projektek jóvá nem hagyásáról, az ok az 
építkezési engedély hiánya. Ezt a hivatalok nem 
győzték időben kiadni, csupán 7 nap hiányzott 
a  jogerőre emelkedésig. A képviselők megsza-
vazták a projektek benyújtását az IROP pályá-
zataiba. Ugyancsak megszavazták a költségvetés 
ún. költségvetési intézkedéssel történő módo-
sítását – nem az egész büdzsé változott, hanem 
csupán tételközi áthelyezések történnek.

Eibner képviselő mandátuma lejártával a  vi-
tában mondott köszönetet mindenkinek, akivel 
képviselőként együttműködött. Csatlakozott 
hozzá a  képviselői funkcióját szintén elhagyó 
Szvorák képviselő asszony is, megköszönte 
a közös munkát, a bizalmat és minden jót kívánt. 
Ekkor Agócs Attila polgármester vette át a szót. 
Sokéves munkájukért köszönetet mondott az el-
búcsúzó Szvorák, Szakó, Tankina és Eibner kép-
viselőknek. Mindnyájuknak átadott egy csokrot 
és emlékeztetőül egy ajándékcsomagot. A többi 
képviselőnek szintén megköszönte a választási 
időszak során végzett munkát és sok sikert kí-
vánt azoknak, akik ismét megmérettetnek a vá-
lasztásokon a következő mandátumukért.

A tanácskozás minden jegyzőkönyve, határozata, 

munkaanyaga, valamint vágatlan videófelvétele 

megtalálható a város honlapján: www.fiľakovo.sk.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: za

Rovat: Rovat: A képviselő-testület üléseiről A képviselő-testület üléseiről 
2022. 09. 29. -i ülés2022. 09. 29. -i ülés

A képviselő-testület utolsó ülése után. Fotó: kmk
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Az októberi hónap rendszerint 
a szépkorúaknak szánt rendez-

vények jegyében zajlik. Az idősek 
iránti tisztelet hónapja alkalmából 
több esemény is megrendezésre 
került a  nyugalmazott jubilánsok 
örömére. Két évnyi korlátozás 
után, amely minden tömegrendez-
vényt leállított, városunkban újra 
a megszokott módon tartották meg 
az ünnepségeket. Ismét lehetőség 
nyílt a hagyományos események 
lebonyolítására, melyek gazdag 
programmal, ajándékokkal, vacso-
rával, tombolával és tánccal várták 
az érdeklődőket. A füleki nyugdíja-
sok októberben két alkalommal is 
élvezhették az ünnepi hangulatot 
és részesei lehettek a nagyszabású 
társasági összejöveteleknek. 

A  városi hivatal mellett működő 
Füleki Nyugdíjasklub tagjai ok-
tóber első péntekén szervezték meg 
a  jubilánsok ünnepségét, ame-
lyen a 49 jubiláns nagy része jelen 
volt. A családtagok és ismerősök 
mellett a városvezetéssel együtt 100 

résztvevő szórakozott a  VMK bál-
termében. A Papréten működő két 
alapiskola diákjainak kultúrműso-
ra után ünnepi beszédet mondott 
a város polgármestere és a Nyugdí-
jasklub vezetője, majd közösen kö-
szöntötték a jelenlévő jubilánsokat 
egy-egy szál virággal és ajándékkal. 
A  jó hangulatról DJ Marian gon-
doskodott, majd a finom vacsorát 
tombolasorsolás követte. A  Nyu-
díjasklub helyi vezetősége és tagjai 
részéről köszönet illeti a következő 
szervezeteket és személyeket, hogy 
lehetővé tették e jeles nap méltó 
megünneplését, valamint az annak 
érdekében nyújtott anyagi, tárgyi és 
technikai támogatásért: Fülek vá-
ros, Ciriaková Angelika, Palúch Ti-
bor, Belko Róbert, a Nyugdíjasklub 
tagjait a kiszolgálásért és a tombo-
lába felajánlott díjakért, a  II. Kohá-
ry István Alapiskola étkezdéjében 
dolgozó szakácsnőket a finom va-
csoráért, továbbá azokat, akik bár-
milyen módon hozzájárultak a ren-
dezvény sikeres megszervezéséhez. 

Az idősek iránti tisztelet hónapja: Ismét önfeledt ünneplésben Az idősek iránti tisztelet hónapja: Ismét önfeledt ünneplésben 
volt részük a füleki jubilánsoknakvolt részük a füleki jubilánsoknak

Egy héttel később valósult meg 
a  VMK báltermében a  XVII. Ge-

nerációk találkozója elnevezésű 
hagyományos rendezvény, melyre 
a   Szlovákiai Nyugdíjasok Egye-

sületének füleki szervezete hívta 
meg jubiláló tagjait. A 105 ünnepelt 
közül (a mintegy 600 tagból) 82 
fogadta el a meghívást, így család-
tagjaikkal és a vendégekkel együtt 
összesen 150 résztvevőt számlált a 
rendezvény. Az esemény díszven-
dégei a  városvezetés képviselői és 

a  Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesü-
lete kerületi szervezetének elnöke, 
Mária Kúkeľová voltak. A  papréti 
SZTNY Alapiskola (Základná ško-
la) és a  II. Koháry István Alapisko-
la diákjai versekkel köszöntötték 
a  jubilánsokat, az ünnepi beszé-
deket követően pedig a Mag Trió 
együttes húzta a  talpalávalót. A 
finom vacsoráról ismét az iskola 
szakácsai gondoskodtak. A  tom-
bolában megnyerhető díjakat a már 
eddig megszokott, valamint néhány 

új támogató és a  Nyugdíjasklub 
tagjai biztosították. A  rendezvény 
megvalósulásához Fülek város is 
anyagi támogatással járult hozzá.

Mindazoknak a  jubilánsok-
nak, akik egészségügyi vagy egyéb 
személyes okok miatt egyik ren-

dezvényen sem tudtak részt ven-
ni, a  Nyugdíjasklub vezetője és 
a  Nyugdíjas Egyesület elnöke az 
összes tag nevében jó egészséget, 
gondtalan családi életet, nyugalmat 
és további, elégedettségben töltött 
éveket kíván. 

A  jubilánsok találkozása a vá-

rosházán ismét a  megszokott for-
mában zajlott. A  polgári ügyekkel 
foglalkozó testület 158 meghívót 
küldött szét a  hónap elején azok-
ba a  háztartásokba, ahol a  75., 80., 
85., 90., 95. életévüket betöltött 
lakosok tartózkodnak. A  jubilán-
sokkal ünnepélyes keretek között, 
október 20-án találkozott a  város-
házán Agócs Attila polgármester 
és Visnyai Attila alpolgármester. 
Elsőként a  Daxner utcai óvodások 
üdvözölték a  szépkorúakat, az ün-

nepi hangulatot pedig Fehér Emma, 
a Művészeti Alapiskola diákjának 
szaxofonjátéka fokozta. A  polgár-
mester ünnepi beszéde után a részt-
vevők átvették az ajándékokat, alá-
írták magukat az emlékkönyvbe, és 
élvezték a társaik körében eltöltött 
tartalmas órákat. 

Azok számára, akiknek egészségi 
állapota nem tette lehetővé, hogy 
személyesen eljöjjenek, az ajándé-
kokat házhoz szállítják, vagy csa-
ládtag által küldik el (a meghívót 
szükséges felmutatni).

Cíferová Iveta, ford.: dk

A jubilánsok ünnepsége.

A XVII. Generációk találkozója.

A jubilánsok találkozása a városházán. Fotók: Schnelczer Zoltán
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Jelentős rendezvények Füleken 2022 novemberében 

11. 03.

Divadlo Portál: Zlatá rybka (Aranyhalacska)

Szlovák nyelvű előadás az alapiskolák tanulói számára
Helyszín: Városi Művelődési Központ
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának 
támogatásával valósul meg.

09:00

11. 07. 

Divadlo Actores: Sherlock Holmes a záhada rodu Basker-

ville (Sherlock Holmes és a Baskerville család rejtélye)

Szlovák nyelvű előadás az alapiskolák tanulói számára
Helyszín: Városi Művelődési Központ
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumá-
nak támogatásával valósul meg.

10:00

11. 08.

TREPP Színházi Platform: „Oly korban éltem én...“ – A 

jövő iskolája  

Magyar nyelvű előadások a közép- és alapiskolák diákjai 
számára
Helyszín: Városi Művelődési Központ
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának 
támogatásával valósul meg.

08:00

11:00

11. 10.

Dr. Gaál Lajos: „A csend végtelen volt és sötét… – embe-

rek, barlangok, történetek“ című könyvének bemutatója

Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum 

16:00

 

11. 12.

Thália Színház: Bugrisok

Helyszín: Városi Művelődési Központ
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

18:00

11. 15-ig

Mesterségek művészete az őskortól napjainkig – kiállítás
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony
Szervező: Füleki Vármúzeum, Hodrushámori Iparművészeti 
Magániskola

11. 15-ig

EGZOTIKUS ROVAROK (Michal Zachar magángyűjtemé-
nyéből) – kiállítás  

Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

11. 16.
Őszi Írófesztivál

Helyszín: Városi Művelődési Központ
Szervező: Szlovákiai Magyar Írók Társasága

17:00

11. 24.

Vekker Műhely: Nem csináltam semmit

Magyar nyelvű színházi-nevelési műhelyek alapiskolásoknak
Helyszín: II. Koháry István Alapiskola
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvények a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul-
nak meg a FOLT Művészeti Műhely projekt keretében.

08:00

11:00

11. 26.

Aprók tánca a File Bandával

Helyszín: Városi Művelődési Központ
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ, Iuvenis Neogra-
diensis Polgári Társulás

16:00

11. 27.
Adventi gyertyagyújtás

Helyszín: a gimnázium épülete előtt 
Szervező: Csemadok – Füleki Alapszervezet

11:45

12. 01.

Az „Édes karácsony“ c. ostyasütővas-kiállítás megnyitója  

Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum
A kiállítási tárgyak a losonci Nógrádi Múzeum és Galériából, 
a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumból és Ladóczki 
Vilmostól származnak

16:00

12. 02.

Zenés évszakok – Téli komolyzenei koncert

Közreműködők: Cseh Tamás & Cseh Ishiguri Hiromi 
(brácsa és zongora duó)
Helyszín: Városi Művelődési Központ
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

17:00

* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

2022. október 21-én, pénteken 
17:00 órakor került sor a Zenés 

évszakok c. koncertsorozat harma-
dik idei rendezvényére. Az operaest 
vendégei Tóbisz Titusz tenor és 
Myroslava Havryliuk mezzoszop-
rán voltak, akiket Júlia Grejtáková 
kísért zongorán. Mindhárman a 
Kassai Állami Színház Operatár-
sulatának művészei. Tóbisz Ti-
tusz, aki sorra aratja a sikereket az 
opera világában, Rimaszombatból 
származik és személyesen kötődik 
városunkhoz is, ugyanis a füleki 
gimnáziumban érettségizett. Ezért 
talán nem olyan meglepő, hogy a 
koncert rekordszámú érdeklődőt 
vonzott a komolyzenei rendez-
vénysorozat történetében. A sokak 
számára szívmelengető élményhez 
Havryliuk Myroslava csodálatos 
hangja is legalább annyira hozzá-
járult. A koncerten többek között 
G. Puccini: Turandot, G. Bizet: 
Carmen, G. Verdi: Otello, C. Sa-
int-Saens: Sámson és Delila, vala-

mint F. Cilea: Adriana Lecouvreu 
c. operájából hangzottak el részle-
tek. A hálás közönség valamennyi 
felcsendülő zeneszám után lelkes 
tapssal jutalmazta a fellépőket, az 
est végén pedig az álló vastaps 
sem maradt el. A Zenés évszakok 
utolsó, téli koncertje december 
2-án valósul meg, vendégei pedig 
az elismert brácsaművész, Cseh 
Tamás és felesége, Cseh Ishiguri 
Hiromi zongoraművész lesznek. 
A Zenés évszakok támogatója a Ki-
sebbségi Kulturális Alap.

Farkas Júlia, VMK

Rekordszámú érdeklődőt vonzott az Őszi 
komolyzenei koncert

Mozgalmas időszakot tudhat-
nak maguk mögött a füleki 

kórusok. A Melódia Női Kar szer-
vezésében idén tizennegyedik al-
kalommal utazhatott a közönség 
nemzetközi melódiák szárnyain 
a római katolikus templomban. A 
Pro Kultúra  Füleki Férfikar pedig 
negyedik alkalommal szervezte 
meg az Örökzöld slágerek feszti-
válját. 

A Melódia Női Kar rendezvényén 
fellépett a Divertimento vonósné-
gyes, a Pro Kultúra Füleki Férfikar, 
Matuz Csilla orgonaművész és a 
Palotásy János Vegyes Kar Jászbe-
rényből. A Nemzetközi Melódiák 
szárnyain elnevezésű kórustalálko-
zót első alkalommal akkor tartották 
meg, amikor Makainé Simon Kata-
lin karnagy vette át a kórus művé-
szeti vezetését. Azóta több sikeres 
hangversenyt tudhatnak maguk 
mögött, melynek színvonalához a 

fellépők nívós műsora is hozzáse-
gített. A találkozó egyben a Meló-
dia Női Kar évadzáró koncertje is 
volt, melyen a közönség nem csak 
kikapcsolódhatott, hanem lélekben 
is feltöltődött.

A Pro Kultúra  Füleki Férfikar 
és vendégkórusainak jóvoltából 
időutazás és jó hangulat várta az 
érdeklődőket október 1-jén a váro-
si művelődési központban. Az est 
keretében fellépett a rimaszombati 
Blaha Lujza Vegyes Kar, a jászberé-
nyi Székely Mihály Kórus és a ga-
lántai Kodály Zoltán Daloskör. Az 
énekkarok a megszokottól eltérő-
en nem csupán kórusműveket ad-
tak elő. Az örömzenélés jegyében 
klasszikus zeneművekkel, egyházi 
énekekkel, népdalokkal és örök-
zöld slágerekkel szórakoztatták a 
közönséget, így a rendezvény iga-
zán a dal ünnepe volt. 

Agócs Szvorák Emese

Nívós hangversenyeknek örülhettek a fülekiek 

Fotó: Schnelczer Zoltán
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A Füleki Hírlap előző számában 
bemutattuk, milyen rendezvé-

nyekkel emlékeztünk meg iskolánk 
kerek évfordulóiról a nyári szünidő 
alatt és a tanév kezdetén. Nem ezek 
voltak viszont az egyedüliek, me-
lyekkel meg szeretnénk Önöket 
ismertetni.

Jubileumi megemlékezésünk 
keretében leraktuk egy új kezde-
ményezés, a diákszínjátszók feszti-
váljának alapjait is. Ennek nulladik 
évfolyama a Határtalan Színházi 
Fesztivál nevet kapta, mely József 
Attila gondolatainak jegyében zaj-
lott: „Van egy színház, végtelen és 
bennünk lakik...”. A rendezvény 
szeptember 18. és 23. között való-
sult meg a Határtalanul Program 
támogatásával, melynek célja a 
magyar-magyar regionális kapcso-
latok építése, személyes kötődések 
kialakítása, elmélyítése. A program 
keretében magyarországi iskolák 
tanulói osztálykiránduláson vesz-
nek részt a szomszédos országok 
magyarlakta területein, így szemé-
lyes tapasztalásokat szereznek a 
külhoni magyarságról és az ott élő 
közösségekről.

A Füleki Gimnázium a kapcsola-
tépítések területén mindig is aktív 
volt, hiszen a „Kultúrák közötti 
kommunikáció a Kárpát-medencé-
ben” is immár több éve tartó nem-
zetközi projekt, amelynek kere-
tében nyolc középiskola működik 
együtt. Az Erasmus+, az európai 
oktatás, képzés, ifjúságügy és sport 
támogatására irányuló uniós prog-
ram is sikeresen épül bele a gimná-
ziumi oktatói-nevelői folyamatba.

Az idén pedig – a személyes 
kapcsolatoknak köszönhetően – a 
budapesti Nemes Nagy Ágnes 
Művészeti Szakgimnázium taná-
rai és diákjai látogattak el Fülekre, 
hogy az egyhetes színházi fesztivál 
alatt megismerkedjenek a Felvidék 

kultúrájával. A budapesti diákok 
mesteri fokon szélesíthetik a szín-
ház- és filmművészeti ismereteiket, 
s ez meg is látszott az előadásaikon, 
melyeknek a füleki diákok örülhet-
tek a legjobban. A Sakura című me-
sejáték több japán történetet dolgo-
zott fel Eck Attila és Fekete   Balázs 
rendezésében.  A Crom Cruach 
című színpadi mű pedig skótok, 
írek, szászok meséit elevenítette fel. 
Izgalmas témák, kreatív megközelí-
tésben és látványos megoldásokkal 

– mondták el a közönség soraiból a 
véleményüket a diákok.

A  Füleki Gimnázium Apro-
pó Kisszínpada a Remixáth című 
történetet öltöztette új köntösbe 
Mikszáth Kálmán négy elbeszélése 
alapján: ez pedig rólunk, jó paló-
cokról szólt – jelezte a közönség. A 
budapestieknek különösen tetszett, 
hogy a Zsibongó Kisszínpad Fülek 
városának több évszázados törté-
netét játszotta el, így a Határtalanul 
Program résztvevői élményszerűen 
tanultak rólunk, fülekiekről.

Természetesen az egyhetes 
együttlétbe belefért a kirándulás is 
Mikszáth Kálmán, Márai Sándor, 
Tompa Mihály és Madách Imre 
nyomában, s a résztvevők megláto-
gatták a füleki, a salgói és a somos-
kői várat is. A kvízek, vetélkedők, 
szabadidős programok, lovaglás, 
közös főzés – mind-mind a kap-
csolatépítést erősítette, a diákok 
közötti barátság lehetőségét terem-
tette meg. Szvorák Zsuzsa szerint, 
aki a hét házgazdája volt, csodála-
tos volt látni, hogy ilyen sok fiatal 
tehetség találkozott, egymástól ta-
nult és egymásnak örült.

Beszámolónk végén búcsúzni 
szeretnénk Böszörményi Istvántól, 
iskolánk nyugalmazott tanárától, 
akitől a nyár utolsó napjaiban vet-
tünk végső búcsút a losonci teme-
tőben. Béke poraira!

 Péter Juraj, igazgató

A nyári forróságot követően újra 
megnyitottuk a Daxner utcai 

óvodánk kapuját a gyermekeink 
számára. A 2022–2023-as tanév-
ben is nyolc osztályt működtetünk, 
melyekből 4 szlovák, 4 pedig ma-
gyar tannyelvű. 

Összesen 146 gyermek jár óvo-
dánkba, ebből 69 szlovák, 77 ma-
gyar osztályba. Összesen 69 óvo-
dásunkra vonatkozik az óvodai 
tankötelezettség, ebből 25 gyermek 
a szlovák és 44 gyermek a magyar 
osztályokat látogatja. A tavalyi tan-
évben 64 végzős óvodásunk volt, 
akik jelenleg városunk valamelyik 
általános iskolájának első évfolya-
mába járnak. Az idei tanévre ösz-
szesen 71 új gyermek iratkozott 
be. Minden jelentkezőt fel tudtunk 
venni.

Óvodánk megújult homlokzat-
tal rendelkezik, az iskola udvara 
új mászókákkal és hintákkal gaz-
dagodott. A belső terekben is sike-
rült megújulnunk, a tanév elején 
kialakítottunk egy új meseszobát 

– relaxációs zónát, ahol a gyerekek 
babzsákokon pihenhetnek, és kü-
lönféle meséket hallgathatnak. Új 
szőnyeg, polcok, szlovák és magyar 
nyelvű mesekönyvek, bábok és 
egy kis színházi paraván is helyet 
kapott ebben a teremben. A mese-
foglalkozásokat pihentető zenével 
egészítjük ki. További hasznos se-
gédeszközökkel is bővítettük óvo-
dánk eszköztárát. A tanév elején új 

interaktív táblát vásároltunk szá-
mos interaktív játékkal és oktatási 
programmal kiegészítve, amelyek 
nagy segítséget nyújtanak a gyer-
mekek óvodai nevelésében. Jelenleg 
már 4 osztályban van lehetőség az 
interaktív tábla használatára.

Az elmúlt időszakban egy nem-
zetközi Erasmus+ projektben 
vettünk részt „Aranyhajszál me-
seprojekt az Óperenciás tengeren, 
határon innen és túl” címmel, me-
lyet az idén sikeresen lezártunk. A 
befejező fázisban megjelent egy 
módszertani könyvünk „Palóc me-
sebeszéd bábbal” címmel, mely a mi 
óvodánk mesefeldolgozásait tartal-
mazza, valamint a magyarországi 
és romániai partneróvodáink „Bő-
röndmese, Mesés egészség, Mesék 
táncos paripáján” könyvei, melyek 
web- és FB-oldalunkon elektroni-
kusan is hozzáférhetőek. Ajánljuk 
ezeket a mesegyűjteményeket a 
szülők, pedagógustársak figyelmé-
be, valamint a pedagógiai szakkö-
zépiskola diákjainak, akik az idei 
tanévben is hozzánk járnak óvodai 
gyakorlatra. 

Intézményünk nyitott az új kihí-
vásokra és lehetőségekre, új mód-
szerekre az oktatásban. Mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy 
a gyerekek boldognak érezzék ma-
gukat és egészségesen fejlődjenek, 
szüleik megelégedésére.

Vargová Danica, igazgatónő

Jubileumi év a füleki gimnáziumbanJubileumi év a füleki gimnáziumban Daxner utcai óvodánk kapui Daxner utcai óvodánk kapui 
ismét megnyitottakismét megnyitottak
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Impresszum

Október hatodikán az aradi vértanúkra em-
lékeztek Füleken, a Hősök terén. A nemzeti 

gyásznapon koszorúzással tisztelegtek az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc leverése után 
Aradon kivégzett vértanúk, valamint az aznap 
Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajos, Magyar-
ország miniszterelnöke emléke előtt. A megem-
lékezést rövid kultúrműsor kísérte. Danyi Irén 
Petőfi Sándor A XIX. század költői című versét 
szavalta bevezetőként, majd a Fülekpüspöki 
Alapiskola diákja katonadalokkal, a Mocsáry La-
jos Alapiskola diákjai pedig verssel gazdagították 
a  programot. A  Csemadok Füleki Alpaszerve-
zetének szervezésében megvalósult eseményen 
ezúttal Mihalovics Erika, vezetőségi tag osztotta 
meg ünnepi gondolatait a résztvevőkkel. Beszé-
dében kiemelte, fontos, hogy ne csak a hősökről 
emlékezzünk, hanem azokról a családtagokról is, 
akiket hátrahagytak. A műsort követően a város 
vezetése, a helyi civil szervezetek és az intéz-
mények képviselői az emlékezés koszorúival és 
főhajtással tisztelegtek a szabadságharc mártír-
halottjai előtt. Az emlékezés a Himnusz elének-
lésével zárult.

Agócs Szvorák Emese

Az Aradon kivégzett 13 vér-
tanúra emlékeztek Füleken

A füleki önkéntes tűzoltók már ötödik alka-
lommal rendezték meg a Nógrád Tűzoltója 

versenyt. Az idei megmérettetésen 25 verseny-
ző vett részt 14 szlovákiai városból és községből. 
Mesiarik Marian, az egyesület elnöke elmondása 
szerint az előkészített pálya szimulálta a valódi 
tűzeseteknél történő bevetést, a versenyzők vé-
dőruhában és légzőkészülékkel a  hátukon telje-
sítették a feladatokat. Az erőt próbáló pálya az 
alsó várudvarból egészen a Bebek-torony ke-
rengőjéig vezetett. „Szeretném megköszönni támo-
gatóinknak a rendezvényhez való hozzájárulást, az 
egyesület tagjainak pedig az alapos felkészülést és a 
rendezvényen való aktív részvételt“ – tette hozzá 
a szervezet elnöke.

Elért helyezések:
Férfiak 35 éves korig: 

1. Ridzoň František (TFA Team Slovakia)

A tűzoltók immár ötödik alkalommal A tűzoltók immár ötödik alkalommal 
mérték össze erejüket a várbanmérték össze erejüket a várban

2. Švorc Anton (Firesystem)
3. Kelemen Gabriel (DHZ Fiľakovské Kováče/ 
Fülekkovácsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület)

Férfiak 35 éves kor felett:

1. Ťapucha Eduard (DHZ Hodruša-Hámre/Hod-
rushámori Önkéntes Tűzoltó Egyesület)
2. Pipíška Michal (DHZ Ráztočno/Rásztonyi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület)
3. Fajka Miroslav (DHZ Ráztočno/Rásztonyi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület)

Nők:

1. Ťapúchová Alžbeta (DHZ Hodruša-Hámre/
Hodrushámori Önkéntes Tűzoltó Egyesület)
2. Koroncziová Noémi (DHZ Radzovce/Ragyol-
ci Önkéntes Tűzoltó Egyesület)
3. Iždinská Diana (DHZ Čamovce/Csomai Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület)

kmk, ford.: dp

Közel száz résztvevővel, kitűnő hangulatban 
zajlott az Aprók tánca a File Bandával elne-

vezésű játszó- és táncház. A Füleki Városi Műve-
lődési Központ és a Iuvenis Neogradiensis Polgá-
ri Társulás 2022. október 8-án első alkalommal 
szervezett ilyen típusú programot a legfiatalabb 
korosztály számára. A  rendezvény Környei Ali-
ce vezetése alatt zenés babafoglalkozással kez-
dődött, melyet a kisiskolásoknak szóló játékos, 
táncos programok követtek. A  talpalávalót a 
füleki File Banda húzta, Burovincz Laura éne-
kes körjátékokat tanított, a daltanítást a Foncsik 
Énekegyüttes vezette, a táncház oktatói a Ra-

konca Néptáncegyüttes egykori táncosai, Gáspár 
Angéla és Gáspár Dániel voltak. A Rakonca Nép-
táncegyüttes felnőtt táncosai az együttes 25 éves 
jubileumi műsorán léptek utoljára színpadra, a 
fiatalabb korosztályt képviselő Kis Rakoncások 
pedig a Gyermek Néptáncegyüttesek Országos 
Versenyén, Liptószentmiklóson, illetve a  ver-
sennyel egy időben zajló 67. Vichodnai Folk-
lórfesztiválon búcsúztak. Nem titkolt szándék, 
hogy a havi rendszerességgel induló táncházso-
rozat a jelenleg stagnáló együttes működésének 
újraalapozását, az utánpótlás kinevelését is szol-
gálja. Az idén még két alkalommal várjuk az ér-

Csaknem száz résztvevő az első Aprók táncán

deklődőket: november 26-án és december 10-én, 
ez utóbbi alkalommal az Örvendezzünk című 
karácsonyi ünnepváró program keretén belül.
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