
Füleken júliusban elindultak az előkészü-
letek az utak és egyéb területek nagyobb 

kiterjedésű aszfaltozására. A következő he-
tekben hét utcában állítják helyre az útfelszínt. 
Komplex felújításra kerül a százlakásos bér-
ház mögötti közterület a Püspöki úton.

Vanko Iván, a Városi Hivatal Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztályának vezetője ar-
ról tájékoztatott, hogy július második felében 
kezdte meg a közbeszerzésben sikeres Stra-
bag cég az előre jóváhagyott ütemterv szerinti 
aszfaltozást. Közel 230 000 euró értékben újul 
meg a Bartók Béla utca, a Janko Kráľ utca alsó 
része, a Szakszervezetek útja, a Jánošík utca, a 
Békevédők útja, a Május 1. utca 1-7. sz. alatt 
álló tömb mögötti terület és a Park utca ed-
dig nem rekonstruált, a 15- és 21. sz. bejára-
tok közötti szakasza. „A Park utcai bérháznál a 
parkoló felújítása is tervben van, mert az állapota 
rossz. Viszont ennek a csomagnak még nem része, 
majd a Sládkovič-Park-Vasúti utcák közterületeit 
érintő helyreállítás projektjében számolunk vele“ – 

magyarázta Vanko, s hozzátette, a munkák 
elvégzésére a cégnek három hónap áll rendel-
kezésére.

Az aszfaltozással párhuzamosan – folytatta 
– a cég a Püspöki úti százlakásos tömb mögötti 
felületek burkolatát is teljesen felújítja 114 000 
euró értékben. Ezeket az útburkoló munkákat, 
melyek során új közvilágítást is telepítenek, 
két hónap alatt fejezik be. „A projekt a Püspöki 
út és a Sládkovič utca közötti terület revitalizáció-
jának első fázisa. Ennek keretében megkettőzzük a 
parkolóhelyek számát a százlakásos bérház mögött, 
kiszélesítjük a főleg célforgalom által használt utat. 
Két sávra osztjuk, az egyik az üzletek áruellátását 
szolgálja majd, a másik a normál közlekedést – így 
folyamatossá tehetjük a forgalmat“ – fejtette ki 
Vanko. Az utat e helyütt egyirányúsítják, a 
járdák bizonyos szakaszait is megjavítják és 
eltávolítják az üzemképtelen PB-gázpalack-
házakat, melyek vonzzák az alkalmazkodni 
képtelen lakosokat.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: za

Az önkormányzat nekilát az utak aszfaltozásának. Az önkormányzat nekilát az utak aszfaltozásának. 
Felújítás kezdődik a százlakásos bérház mögött is Felújítás kezdődik a százlakásos bérház mögött is 

Közel 230 000 euró értékben újulnak meg az utcák Füleken. Fotók: kmk A százlakásos tömb mögötti felületek burkolatát is 
felújítják.

A Novohrad-Nógrád UNESCO Globális 
Geoparkban egy hétig tartó felülvizsgá-

lat zajlott június 27. és július 1. között. A szlo-
vák-magyar határon átnyúló geopark 2010-
ben vált a Globális Geopark Hálózat tagjává, 
azóta kétszer sikerült megvédeni a címet. A 
felülvizsgálat érdekében szakértőket jelölnek 
ki, akik helyszíni szemlét tartanak az adott 
geoparkban. Az UNESCO által kijelölt szak-
értők a szlovén Bojan Režun és a német And-
reas Schüller. Eredmények őszre várhatók.

kmk, forrás: György Balázs

Fontos ellenőrzés a geoparkban

Az FTC csapatát az új, III. 
Keleti Ligában is az eddigi, 
Šimkovič–Farkaš edzőpáros 
vezeti majd.  8. oldal

Šimkovič marad a lab-
darúgók edzője  

Augusztus középén a hétvége 
ismét a Palóc Napok és Vá-
rosnapok jegyében telik. Íme 
a program.   6.-7. oldal

Augusztus a városi 
ünnepségek hava  

Fülek milliós összegű 
projektet nyújt be 
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Elsődleges célja a legelhanya-
goltabb városrészekben 
az infrastruktúra teljes meg-
építése.   3. oldal

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H A V I L A P      1 8 .  É V F O L Y A M      3 7 0 0  P É L D Á N Y      W W W . F I L A K O V O . S K

Fotó: kmk



Füleki Hírlap2 Ö N K O R M Á N Y Z A T

Az ipartelep részleges revitali-
zációjának projektje, melynek 

keretében Fülek önkormányzata 
új csarnokot építene a hozzá tar-
tozó infrastruktúrával, veszélybe 
került. Az építőiparban tapasztalt 
extrém áremelkedés miatt lehet-
séges, hogy az ötéves projekt az 
állam segítsége nélkül zátonyra 
fut.

Az új iparcsarnok és adminiszt-
ratív épület, parkoló és egyéb 
infrastruktúra tervével az önkor-
mányzat öt évvel ezelőtt kezdett 
foglalkozni. Sikeres nemzetközi 
pályázatának köszönhetően kb. 
2,2 millió euró támogatást szer-
zett az adott célra, további 2 mil-
liót hosszú lejáratú befektetési 
hitelből biztosított, melynek tör-
lesztése a kész épületek bérleti 
díjából lenne esedékes. „Ez volt a 
helyzet tavaly, amikor már a Covid 
miatti drágulás okán a 2017-ben be-
csült 2,2 milliós ár 4,1 millióra nőtt. 
Azóta kitört Ukrajnában a háború, 
jött az infláció és a vele járó áremel-
kedés az építőiparban. Mára az összeg 
meghaladja az 5 millió eurót“ – pon-
tosított Agócs Attila polgármester.

Fülek emiatt kérte a Beszter-
cebányai Megyei Önkormányzat 
együttműködését – képviselőtes-
tületének a polgármester is tag-
ja. A megyei döntéshozók jóvá-
hagyták a megyei önkormányzat 
befektetőként való részvételét a 
projektben. Ez 400 000 euró beru-
házást jelent, ezért a megye tulaj-
donrészt szerezne az adminiszt-
ratív épületben. „Ugyanakkor még 
mindig hiányzik nagyjából fél millió 
euró. A Város kiaknázta a lehetősége-
it, jobban nem adósodhat el. Ha nem 

kapunk további segítséget, az ötéves 
projekt, amely a régióban új munka-
helyeket teremtett volna, megbukik. 
Akkor vissza kell adnunk az uniós tá-
mogatást, a hitelt és a megyei befekte-
tést“ – egészítette ki mondandóját 
a polgármester.

Az új csarnokban 50-60 új 
munkahely kialakítására lett vol-
na kilátás további fejlesztési le-
hetőséggel. „Megbecsülünk minden 
új befektetést, amely állásokat teremt. 
E megye lassan kihal, dicséret illet te-
hát mindenkit, aki munkalehetőséget 
kínál“ – nyilatkozta Ján Lunter, a 
Besztercebányai Megyei Önkor-
mányzat elnöke. Ondrej Lunter 
elnökhelyettes ehhez azt fűzte 
hozzá, hogy a tervezet nem csu-
pán a munkanélküliséget csök-
kentené a megye déli részén, ha-
nem a régió gazdasági fejlődését is 
serkentené. „Én is kérem tehát az 
illetékes tárcákat, vagyis a Regioná-
lis-fejlesztési és Informatizációs Mi-
nisztériumot és a Gazdasági Minisz-
tériumot, foglalkozzanak az üggyel. 
Kérem, keressünk közös megoldást, ne 
hagyjunk egy ilyen, Dél-Szlovákia 
számára fontos beruházást zátonyra 
futni.“ 

A megyei és a városi önkor-
mányzat megkereste mindkét 
minisztériumot és magát a kor-
mányt is, támogassák anyagilag 
a projektet. Az iparcsarnok sor-
sáról végül az elkövetkező hetek-
ben döntenek. Amennyiben nem 
kezdődik el az építkezés októbe-
rig, az önkormányzat leállítja a 
projektet. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, 
ford.: za

Veszélyben az új füleki iparcsarnok projektje. 
A város és a megye az állam segítségét kéri

A  következő, október 29-i 
önkormányzati választások 

alkalmával a  fülekiek kevesebb 
képviselőt juttathatnak be a  vá-
rosi döntéshozók közé. Tizenöt fő 
helyett csupán tizenháromból áll 
majd a képviselő-testület. Az első 
és második körzetben négy-négy 
személy képviselheti a választó-
kat, a harmadikban számuk meg-
marad, öten lesznek. A  változás 
oka a  város bejelentett lakossá-
gának csökkenése az utóbbi nép-
számlálás alkalmával. „A kritikus 
10000-es lakosságszám alá süllyed-
tünk. Az előző, 2011-es népszámlá-
láskor kimutatott 10500  bejelentett 
lakos helyett csak 9860-an vagyunk“ 

– magyarázta Agócs Attila polgár-
mester. Ennek fő oka a populáció 
öregedése és a költözés. 

A  képviselők számának csök-
kenése nem az egyetlen követ-
kezménye a  népszámlálás ked-
vezőtlen eredményeinek. „7,5 
százalékkal csökken a  város vezető-
inek bére, ami azonban komolyabb 
baj, hogy 2023-tól körülbelül 200 000 
euróval kevesebb részadóra számítha-
tunk. Egy választási időszak alatt az 
800  000 eurónyi megszorítást jelent, 
ami egy nagyobb beruházás értéke. Ez 
jelentős mértékben érinti a  költségve-
tést és a város további fejlődését.“ 

A  városi költségvetésre nem 
csupán a  részadókból származó 

A füleki képviselők száma csökken. 
A népszámlálás a városi kasszát is érinti

bevételek csökkenése mér csapást. 
Az önkormányzat működését már 
ma is jelentősen befolyásolja az 
energiák  szélsőséges megdrágulá-
sa. „Csak a  gázárnövekedés esetében 
300  000 euróval magasabb kiadásra 
számítunk a  feltételezetthez képest. 
További 100 000-be került a kormány 
által jóváhagyott 350 eurós jutalmak 
kifizetése a  hivatal és a  városi intéz-
mények alkalmazottainak, minderre 
nem volt állami fedezet“ – mondta 
a polgármester és említést tett az 
építkezési anyagok és szolgálta-
tások drágulásáról is, mely a  be-
fektetéseknél okoz bonyodalmat. 

„Ha az alkotmánybíróság jóváhagyja 
a  pénzügyi tárca „családsegítő cso-
magját“ is, más önkormányzatokhoz 
hasonlóan ősszel óriási gondokkal 
kell szembenéznünk. A  város műkö-
dése kerül veszélybe, azzal kell majd 
foglalkoznunk, hogy egyáltalán miből 
tudunk fűteni és világítani, nem a 
befektetésekkel“ – tette hozzá a pol-
gármester. Az említett problémá-
kat Fülek a  Városok és Falvak 
Szövetségének regionális és or-
szágos szerveivel együttműködve 
próbálja kezelni. „Ezek rendszerhi-
bák, melyek nem csupán minket érin-
tenek és lehetetlen őket helyi szinten 
megoldani.“

Mikuš Kovácsová Klaudia
Ford.: za

Fotó: A Megyei Önkormányzat komunikációs osztálya

Engedjék meg, hogy ilyen módon is köszönetemet fejezzem ki mind 
a Besztercebányai Megyei Önkormányzat alelnökének, Ondrej Lun-
ternek, mind pedig a megyei testületben a Losonci járást képviselő 
kollégáknak, Pavol Baculíknak, Csúsz Péternek, Branislav Hámorník-
nak és Juraj Pelčnek, amiért egyhangúan támogatták a Megyei Ön-
kormányzat beruházóként való belépését a füleki iparcsarnok építési 
projektjébe.

Agócs Attila, polgármester és megyei képviselő

Köszönetnyilvánítás a támogatásért

Fotó: AA archívuma
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Fülek városi képviselői a két utolsó testületi 
ülésükön jóváhagytak három támogatási 

kérvényt – összesen majdnem másfél millió 
euró értékben. A projektek a Catching up re-
gions 2 kezdeményezés eredményei, ebben az 
önkormányzat a megyével és a Világbankkal 
működik együtt. 

A három projekt, melynek keretében Fülek 
az Emberi Erőforrások operációs programból 
kérvényez támogatást, a város két legelhanya-
goltabb részének deszegregációjára irányul. 
Az egyik a vasútállomáshoz közel eső Ján Bot-
to utca környéke. Az utcában álló épületekben 
közel 400, kirekesztett közösségekhez tartozó 
lakos él. A bérházak között nincsenek burko-
lattal rendelkező utak, sem kövezett járdák, 
megoldatlan az esővíz elvezetése. A mostani 
kavicsos utcák helyén a projektek értelmében 
aszfaltos utak épülnének, valamint gyalogát-
kelőhelyekkel ellátott járdák, beton gyeprács 
parkolók, felújításra kerülne a zöldterület és a 
közvilágítás. A kb. 718  000 euró értékű pro-
jektben a Város önrésze sikeres elbírálás ese-
tén ötszázalékos lesz.

A másik két, hasonló célú projekt a vár alatti 
Jilemnický, Puskin és Šverma utcákat érin-
ti. Ezekben, a város történelmi központjában 
fekvő utcákban máig sincs aszfaltos út, hiány-
zik a szennyvízcsatornázás és az ivóvízve-
zeték. Az ott élő közel 200 személy egy része 
emésztőgödröket használ, más része csak ár-
nyékszéket. Az esővíz nincs elvezetve, így csa-
padékos időben azok a kutak is szennyeződ-
nek, melyek a lakosság egyetlen ivóvízforrását 
jelentik. „Ezek az utcák egyben urbanisztikai sebei 
a váraljának és a városközpontnak, ahol számos tu-
rista jár. Anélkül, hogy ezen a területen utakat, víz-
vezetéket és csatornát építenénk, sosem sikerülhet az 

Fülek másfél milliós értékben nyújt be projekteket. 
A legelhanyagoltabb városrészeket célozzák meg 

egész váralját a város részévé tenni – sem urbanisz-
tikai szempontból, sem pedig a lakosság életszínvo-
nalát tekintve. Amennyiben lehetőségünk adódik 
ezt szinte kizárólag külső forrásokból megvalósítani, 
akkor azt ki kell használni” – nyilatkozta Agócs 
Attila polgármester.

Az egyik, váralját érintő projekt célja a 
szennyvízcsatorna- és a vízvezeték-hálózat 
bővítése 407, ill. 234 méterrel. A vízveze-
ték-csatlakozások nem részei a projektnek. Az 
érdeklődők csatlakoztatását a munkálatokat 
követően a vízvezeték-hálózat üzemeltetője 
oldja majd meg. A projekt összköltsége megha-
ladja a 311 000 eurót. Ez esetben teljes egészé-
ben a támogatás fedezné a költségeket városi 
önrész nélkül. Az utolsó projekt az előzőhöz 
kapcsolódik. Célját tekintve a víz- és a szenny- 
vízcsatorna bevezetése után aszfaltbeton utak 
és kövezett járdák épülnének esővíz-elveze-
tőkkel. A 340 000 eurós projektet sikeres el-
bírálás esetén a város ötszázalékos önrésszel 
egészítené ki. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: za

A füleki zeneiskolások évről évre részt vesz-
nek a régión átnyúló Fiatal Művészek 

Pódiuma (PMU) versenysorozaton, melynek 
célja a tehetségek felfedezése. Idén a harmo-
nika szakosokon volt a sor, akik nem okoztak 
csalódást, és bezsebelték a fődíjat. 

A Fiatal Művészek Pódiuma harmonika-
versenyén zsinórban harmadszor lett füleki 
diák a fődíjas. Jakab Géza harmonikatanár 
nem is lehetne büszkébb diákjaira. „Ezen a ver-
senyen háromévente kerül sorra ugyanaz a hang-
szer. A Covid miatt volt egy egyéves csúszás, ezért 
négy éve volt utoljára harmonika. 2015-ben Rima-
szombatban szervezték, akkor Jakab Levente lett a 
fődíjas, aki jelenleg konzervatóriumban ötödikes. 
Tanítványomként begyűjtött még 2017-ben a Pak-
si Nemzetközi Harmonikafesztiválon egy 2. helyet, 
és ugyanebben az évben hazai országos versenyen 
(ASPUŠ Kremnica) első helyezést” – részletezte a 
tanár.

A következő harmonikaversenyt Füleken 
szervezték 2018-ban. Akkor Nagy Dominik 
szerezte meg a fődíjat. Abban az évben első 
lett a saját kategóriájában Földi Ádám is, így 
mindketten fölléptek a Győztesek Hangverse-
nyén a kékkői várban. Az idei Fiatal Művészek 
Pódiuma harmonikaversenye ismét Füleken 
zajlott. „Ezért kicsit haragudtam, mert mondhatják, 
hogy lejt a hazai pálya, de nagy örömömre Földi 
Ádám olyat muzsikált, hogy egyértelmű volt a fődíj. 
Mihály Rita és Nagy Dominik ezüstsávot kaptak 
a kategóriájukban” – mondta büszkén a tanár, 
hozzátéve, hogy a megmérettetésen minimum 
két eltérő jellegű darabnak kell elhangoznia.  

Jakab Géza 30 éve tanít harmonikát, ez idő 
alatt sokféle diákkal találkozott, ezért hova-
tovább a tehetségről is egyre jobban megvál-
tozik a véleménye. „Pareto talán azt mondaná a 
populáció zenetudását látva, hogy a gyerekek 20 
százaléka tehetséges, 80 százalékuk nem. Én talán 
megfordítanám, de úgy sem jön ki. Hogy ki meny-
nyire tanul meg hangszeren játszani, abban csak az 
egyik tényező a tehetség, azon kívül még sok más be-
folyásoló tényező van. Ilyen a szorgalom, a rendsze-
resség, a módszer, a koncepció, a tanár, a tanár-diák 
kapcsolat, a környezet, és sorolhatnám.” A sikere-
ket látva, a füleki harmonikások vélhetően a 
legtöbb ilyen tulajdonság birtokában vannak. 
Nagy örömet jelent ez az intézménynek és a 
városnak egyaránt, hiszen ezáltal öregbítik 
azok jó hírét is. 

Agócs Szvorák Emese

Tehetségesek a füleki 
harmonikások

Mozgáskorlátozott kliensek gondozása     
Az EPH Alapítvány felhívására beadott, a 
„Mozgáskorlátozott kliensek gondozása“ elne-
vezésű sikeres projektnek köszönhetően intéz-
ményünk egy négyágyas, immobilis kliensek 
számára kialakított szobát tud új elektromos 
ápolási ágyakkal és felfekvés elleni matracok-
kal felszerelni. A pályázat összértéke több mint 
4000 €, amelyből az alapítvány által biztosított 
összeg 3500 €. A pályázat célja az ügyfeleknek 
nyújtott szolgáltatások tökéletesítése, valamint 
a személyzet munkájának megkönnyítése mi-
nőségi gyógyászati segédeszközök használa-
tával. A jelenlegi berendezések lecserélésével 
olyan helyiségeket alakítunk ki, ahol megfelelő 
ellátást tudunk majd biztosítani a súlyos  fogya-
tékkal élő ügyfeleink esetében is. Ez a projekt az 
EPH Alapítvány támogatásának köszönhetően 
valósulhatott meg. 

Köszönet illeti az EPH Alapítvány munka-

A Nefelejcs sikeres projektjei meghozták gyümölcsüket
társait, akik döntéseikkel az ellátásra és mások 
segítségére szorulókat segítik. 

Mozgáskorlátozott ügyfelek ápolása
A Henkel Szlovákia Alapítvány felhívására 

benyújtott pályázat sikeres elbírálását követően 
intézményünk 715 € összegű pénzügyi támo-
gatáshoz jutott, amelyből hat ügyfél számára 
felfekvés elleni (decubitus) ágybetéteket vásá-
roltunk. Ezen eszközök nagyban hozzájárulnak 
a fekvőbetegek ápolásához, hiszen általuk elke-
rülhető a felfekvések, valamint további fertőzé-
sek kialakulása, és csökken a kórházi beutalások 
száma az egészségügyi intézményekbe. Ez a 
projekt a Henkel Szlovákia Alapítvány támoga-
tásának köszönhetően valósulhatott meg.   

Köszönet illeti mindazokat, akik döntése-
ikkel segítik az ellátásra szorulókat, hiszen ők  
mások segítségére vannak utalva.   

Veliká Mária,  igazgatónő

Fotó: JG archívuma

Fotó: kmk
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Az UDVart brand lett. A fesztivál az igényes összművészeti programok szigeteAz UDVart brand lett. A fesztivál az igényes összművészeti programok szigete

Július 9-én a Városi Művelődési Központ és a magyarországi Muzsikál az 
Erdő Alapítvány határon átívelő együttműködésének köszönhetően ismét 
megtelt zenével a városi park. Fülek 2016 nyara óta kétévente vesz részt a 
szervezésben és nyújt helyszínt a Mátrai Művészeti Napok felvidéki állo-
másának, így a rendezvény, melyben összefonódik a zene és a környezet-
védelem, immár negyedszer várta az érdeklődőket a lombkoronák alatt. A 
rendezvényt a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.

Negyedik alkalommal valósult meg Füleken 
a "Muzsikál az erdő"

A gyerekeket és szüleiket a különböző 
kézműves foglalkozások mellett Bolba 
Éva és a JAZZterlánc családi koncertje 
várta.

A Muzsikál az erdő a zene és a művészetek, valamint az erdővédelem hangsúlyozásán 
túl küldetésének tekinti a helyi értékek támogatását is. A helyi ételek kóstolójáról 
idén is a Banya-társulat tagjai gondoskodtak.            Szöveg - jf, fotók - VMK

A fák kellemes árnyékában néhány kórusmű is felcsendült a Melódia Női Kar előa-
dásában. A látogatók a zenei programon kívül részt vehettek még Dr. Csóka György 
ismeretterjesztő előadásán, valamint Balázs Csaba ökológus és Szabó Lajos erdő-
mérnök szakvezetéses élménysétáján, a Városi Honismereti Múzeumban pedig Vozár 
Bianka régész helytörténeti előadását hallgathatták meg.

A fesztivál a COMMANDARTE Társulat cirkuszszín-
házi előadásával indult, de az akrobatikus tánc- és 
fényshow a pozsonyi Anta Agni vasárnap esti előadá-
sában is megjelent. A gyerekeknek Góbi Rita mutatott 
be táncszínházi előadást Pici Bonbon címmel.

Az idei UDVart egyik vendége a Pátria Rádió volt. VA-
SIK JÁNOS Mitrovits Miklóssal beszélgetett az Ukraj-
nában zajló háborúról, BALOG BEÁTÁVAL pedig az 
újságírás felelősségéről. A Sme napilap főszerkesztője 
felidézte a füleki gimnáziumban töltött diákéveket is. 
A 70., illetve 50. jubileumát ünneplő intézmény jelenle-
gi diákjai a fesztiválon programozható drónokat mu-
tattak be tanáruk, Tomolya Róbert vezetésével.

Az IVAN AND THE PARAZOL zenekar idén nemcsak 
hosszabb, de még a tavalyinál is fergetegesebb bulit 
csapott. A Lawn Dogs zenekar igényes jazz zenéje sem 
maradt el az UDVartról, a lengyelországi Cheap Tobac-
co formáció pedig azonnal belopta magát a fesztiválo-
zók szívébe.

Az áprilisi UDVart előrendezvényen a Kiscsillag zene-
kar muzsikált a fesztiváludvarban. Most a frontember, 
LOVASI ANDRÁS adta elő régebbi és újabb dalait, 
melyeket a lelkes közönség együtt énekelte vele.

A fesztiválon az érdeklődők bakpcsolódhattak a tánc-, 
építész- és a történelmi fényképészműhely vagy a 
történelmi varroda munkájába, illetve az agyagozásba. 
Reciklált anyagokból bárki saját ékszert alkothatott, 
de népszerű volt a képeslapkészítés, illetve a saját 
festésű fesztiváltáska is.

Juhász ROKKO az idén kifejezetten erre az alkalomra, Fülekre készített performan-
ce-t A sötét anyag címmel. Speed limit 60 volt a címe Kovács Zoltán jubileumi kiál-
lításának, melyet az amatőr képzőművész egy puskaporos performance-szel nyitott 
meg. A vizualitás esténként is megjelent: három napon át folyamatosan változó esti 
fényfestés kölcsönzött az udvarnak egyedi hangulatot.

A BESHODROM zenekar zárókoncertjén a fékevesztett ritmus- és dallamkavalkád, s 
a virtuózitással kezelt hangszerek hatására mindenki táncra perdült. A világzene má-
sik képviselője, a Čendeš zenekar pénteken szintén temperamentumosan indította 
az UDVartot. A háromnapos fesztivál szervezője a Füleki Városi Művelődési Központ, 
támogatója pedig a Kisebbségi Kulturális Alap.        Szöveg: ika, foto: Schnelczer Zoltán

A Barbora Botošová Trio jóvoltából 
zsidó és roma dallamokat is hallhatott a 
közönség, majd a Jánošík Gyermek-né-
ptáncegyüttes népzenei műsora után 
a Cimbaliband zenekar energikus kon-
certje zárta a rendezvényt.

Ismét vendégül láthattuk a fesztiválon az Operabe-
avatót. A karmester és zeneszerző DINYÉS DÁNIEL 
ezúttal Verdi: Traviata című operájának hátterét tárta 
fel, melyekből KOLONITS KLÁRA és TÖTÖS ROLAND 
operaénekesek adtak elő részleteket. A komolyzene 
kedvelői a fesztivál korábbi napján a The Saxophone 
Connections nemzetközi trió komolyzenei koncertjét 
élvezhették.
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Jelentős rendezvények Füleken 2022 augusztusában 

09. 04-ig

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

08. 
01 – 05. 

A Novohrad-Nógrád Geopark 12. nyári tábora
Helyszín: NTIK és a geopark területe
Szervező: Geopark Novohrad-Nógrád JSZT

08. 
12. – 14.

XXXI. PALÓC NAPOK és FÜLEKI VÁROSNAPOK
Részletes program a 6. és 7. oldalon.

08. 13.

Szentségimádás – zenés áhítat komolyzenei művekkel 
és keresztény ifjúsági énekekkel
Helyszín: Nagyboldogasszony-plébániatemplom
Szervező: A helyi ferences közösség és Simon János kántor

19:00
 

09. 03.

XXII. Füleki várjátékok – Fülek és környéke története II.: 
a késői középkortól a 2. világháborúig 
Helyszín: füleki vár, várudvar
Szervező: Füleki Vármúzeum

A Füleki Várjátékok idén ismét 
nyár végén kerülnek meg-

rendezésre. Szeptember 3-án a 
várudvar különféle egyesületek 
és csoportok korhű öltözékbe 
bújt fellépőivel telik majd meg, 
akik jónéhány történelmi korszak 
életmódját, kultúráját és hagyo-
mányait mutatják be. A jelenlegi, 
XXII. évad az előző évi rendez-
vény időrendi folytatása. Betekin-
tést nyújt Fülek és környéke tör-
ténetébe, kiemelve ezúttal a késői 
középkortól a  második világhá-
borúig terjedő időszakot. 

A délutántól estig tartó rendez-
vény interaktív és szórakoztató 
programokat kínál. A jelenlegi 
ukrajnai katonai helyzetre való 
tekintettel a vár hadtörténetéhez 
kapcsolódó viadalok kimaradnak 
a programból. A rendezvényen 
fellépő történelmi csoportok re-
pertoárjában viselet-, fegyverzet-, 
zene- és tánckultúra-bemutató-
kat láthat a közönség. Tagjaik 
betekintést engednek a  közép-
kori mindennapokba, az oszmán 
uralom és azon belül a  füleki 
szandzsák időszakába, valamint 
a barokk táncok és a  korabeli 
öltözködésmód világába. A láto-
gatókat különféle felszerelések, 
egyenruhák, katonai gyakorlatok 
várják, és megnézhetik, hogyan 
képezték ki hajdanán a magyar 
elit lovasság, a huszárok lovait. 
Megismerkedhetnek azzal is, mi-
lyen volt a törökök élete a 16. és 
17. században. A múlt század két 

A szeptemberi várjátékok ismét tar-A szeptemberi várjátékok ismét tar-
talmas történelmi élményt ígérnektalmas történelmi élményt ígérnek

világháborúval fémjelzett első 
hányada a  katonai alakulatok 
egyenruhái és haditechnikája ré-
vén kerül bemutatásra. A 19. és a 
20. század eseményeit szlovák és 
magyar néptáncok színesítik élő-
zene kíséretében, amely többször 
is megjelenik a rendezvény során. 
Az alkotóműhelyek és az egyes 
történelmi korszakokra jellemző 
kézműves bemutatók keretében 
az érdeklődők megismerkedhet-
nek a középkori és újkori kerámia- 
készítéssel, a  könyvnyomtatással, 
illetve oszmán miniatúrákat és 
keleti motívumú mécseseket ké-
szíthetnek. A  legkisebbeket törté-
nelmi mutatványosok – bohócok 
és zsonglőrök, továbbá gólyalába-
sok és solymászok szórakoztatják 
majd. A résztvevők a vármúzeum 
tárlatai mellett megtekinthetik 
a  kézműves házban berendezett, 
középkori és kora újkori – Fü-
leken is létező – mesterségeket 
bemutató kiállítást is, valamint 
a  várhegybe vájt földalatti óvó-
helyet. 

A Füleki Vármúzeum szeretet-
tel vár minden történelemked-
velőt és régmúlt kultúrák iránt 
érdeklődőt erre a közkedvelt ren-
dezvényre, amely minden évben 
színvonalas műsort és maradan-
dó élményt kínál! A várjátékokat 
közforrásból a Kisebbségi Kultu-
rális Alap, valamint a Beszterce-
bányai Megyei Önkormányzat 
támogatja. 

FVM (NTIK)

Apróhirdetés:
Lagzik, bálok vagy bármely más rendezvény előtt áll? Válasszon 
minket, és nem csak a díszítésről, de a cateringről is gondoskodunk. 
Monika Krajcsová Catering&Dekorácia, decordecor56@gmail.com, 
0940246297.

A kép a tavalyi várjátékokon készült. Fotó: Gergely photo
* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.
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A  négynapos Palóc Napok ez-
úttal rendhagyó módon való-

sul meg: a  néptáncegyüttesek és 
zenekarok fellépései a  Nógrádi 
Nemzetközi Folklór Fesztivál 
keretében zajlottak, még július vé-
gén. A  további programok a  Vá-
rosnapokkal együtt augusztus 
közepén várják az érdeklődőket.

A  Görögországból és Bosz-
nia-Hercegovinából érkezett 
folklórcsoportok, valamint a  ma-
gyarországi és szlovákiai fellé-
pők műsora már mögöttünk van. 
A  Palóc Napok központi műso-
rai iránt érdeklődőkre szintén 
gazdag program vár: lesz kiál-
lításmegnyitó, színházi előadás, 
a  gyerekeknek meseszínházak és 
gólyalábasok, továbbá interak-
tív városi séta, operett-előadás és 
több koncert is.

A  Palóc Napok és Füleki Vá-
rosnapok a  magyar, szlovák és 
roma közönségnek egyaránt kí-
nál programokat a legkisebbektől 
a fiatalokon át az idősebb korosz-
tályig. 

A XXXI. Palóc Napok és Füle-

Palóc Napok és Füleki Városnapok 
2022. augusztus 12-14.

ki Városnapok programjai au-
gusztus 12-14. között kerülnek 
megrendezésre. A  rendezvény fő 
szervezői Fülek Város és a  Füle-
ki Városi Művelődési Központ, 
melyek több partnerrel is együtt-
működnek: a  városi intézménye-
ken kívül egyéb szervezetekkel és 
magánszemélyekkel is. A  rendez-
vényt a  Besztercebányai Megyei 
Önkormányzat és a  Kisebbségi 
Kulturális Alap támogatja.

Elővételes jegyek online, il-
letve személyesen vásárolhatók 
a  VMK-ban. A pénteki és szom-
bati esti koncertekre augusztus 
11-ig vehetik meg a kedvezmé-
nyes elővételes jegyeket 17 euró-
ért , a helyszínen pedig 19 euróért. 
A pénteki színházi előadásra, illet-
ve a  vasárnapi operettre diákok 
és nyugdíjasok kedvezményes 
áron válthatnak belépőt. A  Palóc 
Napok részletes programját a  7. 
oldalon közöljük. Bővebb infor-
mációk a  következő internetes 
oldalakon: kultura.filakovo.sk és 
facebook.com/msksfilakovo.

ika
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Füleken az FTC PT vezetősége június végén 
értékelte a futballisták 2021/22-es sze-

zonban elért eredményeit, mely idény végén 
az A csapat a 7. helyen, az U13 a 4. helyen, az 
U15 az 5. helyen és az U19 a 3. helyen végzett. 
„Mindenki eredményével elégedettek vagyunk, kö-
szönjük a játékosoknak és az edzőknek is. A felnőtt 
csapattal a kitűzött célt is elértük: továbbléptünk a 
Keleti III. Ligába“ – tájékoztatott Visnyai Attila, 
az FTC elnöke.

A gyűlésen a vezetőség megegyezett Šimko-
vič Ľubomír edzővel és Farkaš Richard asz-
szisztenssel a további együttműködésben. A 
gyűlésen továbbá az FTC vezetősége megala-
pított egy új szervezeti egységet a klubon be-
lül, amely kifejezetten az „Á-s“ labdarúgókkal 
foglalkozik majd. „Nem hanyagoljuk el a serdülő-
ket és az ifiket sem. Mivel azonban a férfiakkal új 
korszakot kezdünk, amikor is 35 év után a legma-
gasabb bajnokságban játszunk, az új, ötfős csoport 
csak velük foglalkozik majd, konkrétan a hazai és 
idegenbeli meccsekkel, azok szervezésével, a játéko-
sok és támogatók megszerzésével, a finanszírozással 
és így tovább.“

Átszervezés történt az ifi versenyek eseté-
ben is, az FTC U13 és U15 csapatai a D cso-
port II. Ligájában játszik, az U19 pedig a Déli 

Újdonságok a füleki labdarúgásbanÚjdonságok a füleki labdarúgásban

IV. Ligában. Mindkét csoportban a Losonci, 
Rimaszombati és Nagykürtösi járás legújabb 
csapatai lépnek pályára. „A változtatások mellett 
úgy döntöttünk, megtámogatjuk az ifjúsági labda-
rúgást egy új edző felvételével, aki az U9-es óvodás 
és alapiskolás gyerekekkel foglalkozik majd – őket 
az előkészítőbe szeretnénk indítani. Részt veszünk a 
Rúgjunk közösen gólt projektben is“ – közölte az 
elnök és hozzátette, hogy az A csapat indul a 
Szlovák Kupán is.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford:  za

Két év elteltével ismét megrendezték Fü-
leken a Városi Sportnapot. Június utolsó 

hétvégéjén mintegy kétszáz nézővel, valamint 
több korosztályt és sportágat képviselő játé-
kossal telt meg az FTC stadionja.

Az esemény kezdetei a Polgármesteri Ku-
páért megrendezett kispályás futballtornához 
nyúlnak vissza, amelyet az utóbbi években 
a városvezetés és az FTC más egyéb szak-
területekkel is bővített. Idén huszonhetedik 
alkalommal került sor a versenyre. A spor-
tolók birkózásban, tekében, labdarúgásban, 
erőemelésben és atlétikában mérhették össze 
erejüket. Négy helyi általános iskola tanulói, 
de emellett az Öregfiúk, valamint ajnácskői, 
tornaljai, divényi és salgótarjáni csapatok is 
képviseltették magukat. 

kmk, ford.: dp

A Sportnap kétszáz érdek-
lődőt vonzott a pályára

Šimkovič Ľubomír edző. Fotó: Mede Alexander

Fotók: Mede Alexander


