
A közkedvelt háromnapos 
fesztivál változatos program-
jára több mint 4000 látogató 
volt kíváncsi.  6.-7. oldal

A Városnapok és Palóc 
Napok ünnepsége  

Az idei díjazottak az okta-
tásügy, a sport, a tudomány 
és az irodalom területén 
tevékenykednek.   4. oldal

Idén négyen vették át 
a város díjait  

Három új buszmegál-
lót telepítettek 

I N G Y E N E S E N
T E R J E S Z T V E
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Az önkormányzat lecserélte 
az elöregedett bódékat a Ma-
lom utcában, a Szövetkezeti és 
a Püspöki úton.   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

Az önkormányzat augusztusban elindí-
totta a  Koháry téren található koncertte-

rem épületének külső felújítását. A  több mint 
százéves, ám nem túl feltűnő épület visszakap-
ja egykori történelmi jellegét. Ezzel fejeződik 
be az a több éve tartó folyamat, amely során 
a  Koháry téren fokozatosan helyreállították 
a  templom előtti területet, az idősek  napközi 
otthonának és a  városi rendőrségnek otthont 
adó épületet, valamint a Szlovák Posta épületét. 
A  koncertterem az utolsó középület, melynek 
rendbetételével véget ér a tér történelmi arcu-
latának visszaállítása. 

Az elsődleges munkálatokat az önkormány-
zat még az épület  mellett álló új piaccsar-
nok építésekor megvalósította. Lebontották 
a  múltban óvodaként szolgáló melléképüle-
tet, új szociális helyiségeket alakítottak ki, és 
hőszigetelték a homlokzat egyik oldalát. Ezen 
kívül korszerűsítették az épület fűtési rendsze-
rét, valamint villámhárítót is felszereltek. Az 
aktuális feladatok elsősorban az épület külse-
jére irányulnak majd, amely az előző politikai 
rendszer idején elveszítette valamikori törté-
nelmi jellegét.

Agócs Attila tájékozatása szerint a  város 
a  renoválás mostani szakaszába mintegy 35 
ezer eurót fektet be. Ebből 12 ezret a Dél-Nóg-
rád Partnersége Helyi Akciócsoport támogatá-
sából fedeznek. „A munkálatok folyamán ásvány-
gyapottal szigeteljük a homlokzat fennmaradó részét, 
visszaállítjuk a  történelmi ablakkereteket és az ab-
lakok közti díszítőelemeket is. Történeti vakolatot 

viszünk fel rá. A Koháry tér felől fából készült be-
járati ajtót építünk be, kicseréljük az összes ablakot, 
rendbe hozzuk a párkányokat és a csatornákat is a 
tetőn“ – sorolta, és hozzátette, hogy megőrzik a 
gimnázium emléktábláját is. Továbbá elmond-
ta, hogy az önkormányzat a jövőben szeretne 
újabb forrásokat szerezni a teljes körű felújítás 
befejezéséhez, amely magába foglalná a falak 
alávágását, a tető újramázolását, valamint a 
beltér és a villanyhálózat rekonstrukcióját.  

A  jelenleg érdektelennek tűnő épület gaz-

Megkezdődött a koncertterem történelmi épületének rekonstrukciójaMegkezdődött a koncertterem történelmi épületének rekonstrukciója

dag múlttal rendelkezik. A 20. század legelején 
épült, s a város első kultúrháza volt. A  füleki 
katolikus olvasókör és legényegylet székhelye-
ként is szolgált, az első világháború alatt pedig 
a sebesültek ápolóhelyeként használták. 1936-
ig, míg fel nem épült a  Vigadó melléképülete, 
a város egyedüli színházterme volt. Később a 
gimnázium működött benne, a közelmúltban 
pedig a művészeti alapiskola koncertterme-
ként szolgált. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford. jf

Fotók: kmk, Városi Hivatal archívuma

Az épület kinézete 1924-ben.

Az épület részlete archív felvételen.
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Fülek önkormányzatának pá-
lyázata a papréti bérházak 

közötti járdák teljes felújítására és 
a Daxner utcában található egyes 
járdák felújítására sikeres volt. 
A  Belügyminisztérium Emberi 
Erőforrások programjából közel 
433 000 euró érkezik. A projekt a 
Catching-Up Regions 2 kezdemé-
nyezés keretében indult, melyben 
a  Város a megyei önkormány-
zattal és a Világbankkal működik 
együtt. 

Agócs Attila polgármester ar-
ról tájékoztatott, hogy jelenleg a 
támogatási szerződés elkészítése 
van folyamatban. „Amikor elkészül 
a  szerződés, elküldjük ellenőrzésre 
a  tervdokumentációt, majd kiírjuk 
a közbeszerzést a kivitelezőre. A közbe-
szerzés eredményei januárra lehetnek 
egyértelműek, a  munkálatok jövő év 
tavaszán kezdődhetnek el.“ Az erede-
tileg kérvényezett 465 000 euróból 
az önkormányzat számára 433-at 
hagytak jóvá, 5 % önrész mellett. 

A  projekt keretében Fülek újjá-
építi az összes létező járdát – be-
leértve a fő és az összekötő sza-

kaszokat, valamint a lakótömbök 
bejárataihoz vezetőket –, melyek-
nek teljes hossza megközelítőleg 
2000 méter. A járdák állapota ma 
nem megfelelő, némely részek 
szerkezete egészen az alapzati ré-
tegig sérült.  A munkálatok során 
ezért ezeket kiássák, tömörített 
töltéssel szilárdítják meg. Minden 
járda új aszfaltfelületet kap. Kiala-
kításuk akadálymentes lesz, aho-
gyan a megvilágított, és a csökkent 

Fülek támogatásra tett szert a papréti járdák felújítására. Fülek támogatásra tett szert a papréti járdák felújítására. 
A széleskörű rekonstrukció tavasszal kezdődik A széleskörű rekonstrukció tavasszal kezdődik 

látóképességűek számára taktilis 
burkolati figyelmeztető jelzések-
kel ellátott gyalogátkelőhelyek 
járdacsatlakozásai is.

A  kb. 1800 lakossal rendelke-
ző Paprét lakótelep járdáinak 
rekonstrukciója már évek óta 
szándékában állt a  Városnak. „E 
városrésznek évtizedek óta tartozunk 
bizonyos befektetésekkel. 2017-ben 
ezért is építettünk ide 70 férőhelyes 
parkolót és 2018-ban több mint 80 000 

euró értékben aszfaltoztuk le a  lakóte-
lep összes utcáját. Tavaly új játszóteret 
adtunk át. Tudtuk, hogy a járdafelújí-
tás szintén fontos a  lakosok számára, 
ezért kerestük a lehetőséget, hogy ez a 
költséges beruházás megvalósulhasson. 
Örülök, hogy sikerült forrást találni 
még a  választási időszak vége előtt“ – 
zárta mondandóját a  polgármes-
ter. 

Mikuš Kovácsová Klaudia,
ford.: za

Fülek önkormányzata április-
ban a  felújítás és a  használat-

ba vételi engedély kiadása után 
a  Nefelejcs (Nezábudka) non-
profit szervezet kezelésébe utalta 
az idősek  napközijének épületét. 
A  szervezet elintézte a  kellő jó-
váhagyást és az új típusú szociális 
szolgáltatás elindítását, valamint 
nyilvántartásba vételét a Beszter-
cebányai Megyei Önkormányzat 
Szociális Szolgáltatóinak Regisz-
terében. A  napközi így már kész 
fogadni első ügyfeleit. 

A  napközi egy szolgáltatás, 
amelyet olyan fizikai személynek 
nyújtanak, aki egy másik személy 
segítségére szorul, amennyiben 
a  rászorultság foka minimum 
III. szintű és az érintett személy 
számára csupán bizonyos nap-
szakban szükséges az intézményi 
ellátás. A  rászorultság elbírálását 
a kérvényező lakhelye szerint ille-
tékes városi vagy községi hivatal 
végzi, mely az erről szóló  hatá-
rozatot is kiadja. A  szolgáltatást 
közvetlenül a Nefelejcs nonprofit 
szervezetnél kell kérvényezni. Az 

ellátás a napköziben munkanapo-
kon 7.00-tól 17.00-ig hozzáférhe-
tő minimum napi 4 óra hosszára, 
illetve havi 80 órára a  szolgálta-
tóval kötött szerződés alapján. Az 
ügyfél két étkezés közül választ-
hat, reggelit vagy ebédet, esetleg 
mindkettőt, ezeket a  szolgáltató 
konyhájáról szállítják. 

A  térítési díj az eltöltött idő 
függvénye + a  rászorultság foka 
szerinti napi illeték + a megren-
delt étkezés díja. Az árjegyzéket 
a  Város 1/2021 sz. ÁÉR-t módo-
sító 6/2021. sz. ÁÉR-e (VZN) tar-
talmazza. Ennek jövőbeli módosí-
tása nem kizárt. 

A napközi segítséget nyújt a rá-
szorulóknak, valamint szociális 
tanácsadást (az ügyfél családjá-
nak is), társadalmi rehabilitációt 
és egyéb, az ellátással összefüggő 
szolgáltatásokat. Az épület ren-
delkezik szabadidős tevékenység-
re elkülönített és pihenésre szánt, 
ágyakkal felszerelt termekkel, 
szaniter helyiségekkel és padok-
kal ellátott udvarral. A  bejárat 
akadálymentesített. Az intézmény 

Az idősek napközi ellátója várja ügyfeleit. Az érdeklődők jelentkezhetnekAz idősek napközi ellátója várja ügyfeleit. Az érdeklődők jelentkezhetnek

biztosítani képes az ügyfelek be- 
és hazaszállítását, akikről szak-
képzett ápolókból álló személyzet 
gondoskodik. Szociális munkások 
is rendelkezésre állnak a hét kije-
lölt napjainak bizonyos óráiban. 

Részletes információkat a  lako-
sok munkaidőben a Nefelejcs szo-
ciális otthon dolgozóitól kaphat-
nak személyesen vagy telefonon.  

A  napközi megnyitása a  lako-

sok érdeklődésétől és igényétől 
függ. A  szervezet 2022. szeptem-
berében kívánja megkezdeni a 
működést. Bízunk benne, hogy 
igyekezetünk pozitív visszhangra 
talál Fülek és a  környező közsé-
gek lakóinak körében, és a napkö-
zi ellátó mihamarabb köszöntheti 
első ügyfeleit.    

Veliká Mária, 
a Nefelejcs n.sz. igazgatója   

A város a pirossal körülhatárolt járdák felújítását tervezi. Fotó - Illés Gábor

Fotók: Schnelczer Zoltán
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Július közepén Fülek három modern busz-
megállóval gazdagodott. Ezek az elörege-

dett és már veszélyes bádog bódékat váltották 
fel a Szövetkezeti úton, a Malom utcában és 
a  Püspöki úton. Közülük kettő felépítését 
a  Dél-Nógrádi Partnerség Helyi Akciócso-
portja támogatta anyagilag. 

Agócs Attila polgármester tájékoztatása sze-
rint a  Város az utóbbi években nyolc bádog-
megállót bontott el és helyettesített egységes 
kivitelű, modern, üvegezett konstrukciókkal. 

„Mostanra a  közigazgatási területünkön csupán 
három régi maradt, mégpedig a külterületeken: az 
Egresen és a Rátki úton. A jövőben ezek felújítására 
is keresünk forrást.“

Agócs elmondta, a  Malom utcában az Ur-
bánka részen a megállót a Város saját költsé-
gén építtette ki. A másik kettőre 12 000 euró 
értékben nyújtott támogatást a HACS. „Az Ak-
ciócsoportban a mikrorégió községeinek erőforrásait 
egyesítjük. A megállók modernizációjának projektje 
a közös munka egyik eredménye, hiszen ezek a meg-
állók nem csupán a város lakóit szolgálják, hanem 
az egész mikrorégiót. Sokan utaznak Fülekre or-
voshoz, vásárolni, iskolába vagy a munkahelyükre 

– egészítette ki mondandóját a polgármester. 
A  három buszmegálló rekonstrukciójának 

összköltsége, mely tartalmazza a  földmun-
kákat is, körülbelül 24  000 euróra rúg. Az 

A lakosoknak új buszmegállók állnak rendelkezésére 

önkormányzatnak idén sikerült a  HACS-tól 
közel 50  000 eurót szerezni három modern 
tanterem felszerelésére is az alapiskolákban. 
Ezeket már áprilisban átadták. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: za

Július 14-től 20-ig a  Park, a  Sládkovič és 
a  Vasúti utcák közötti gyermekjátszóté-

ren földmunkákat végeztek. A Filbyt társa-
ság a melegvízhálózat rozsdás acélvezetékeit 
műanyag csövekre cserélte. A csere a Kertész 
utcai K2 kazánház szinte zavartalan üzemel-
tetése közben zajlott, csupán egyetlen lakóház 
ellátása szünetelt a Park utcában, amikor az 
elkerülhetetlen volt.

„A 2021. év elszámolásakor állapítottuk meg, hogy 
a K2 kazánház körzetében a melegvíz-szolgáltatás 
esetében magas a koeficiens. Minden vízhálózati 
akna rendszeres ellenőrzésen esett át és nem ész-
leltünk vízszivárgást. Ez okból az erre szakosodott 
AQUAFIND, s.r.o. Detva cégnél rendeltük meg a 
melegvíz-vezeték esetleges hibájának diagnosztizá-
lását. A kft. megállapította, hogy az adott szaka-
szon a cső teljesen elrozsdásodott, több kisebb hibája 
van, amely nem látszott a szigetelés alatt, ezért ezt 
a szakaszt cserélni kellett. A régi, korrodált veze-
téket kiiktattuk, új, szigetelt műanyag csöveket 
használtunk a cserénél“ – magyarázta a Filbyt 
ügyvezetője, Estergomi István. Jelenleg az új 
csővezeték fölött földhalom található. „Miután 
ez tömörödik, a felesleget eltávolítjuk és az érintett 
területet befüvesítjük.“

Estergomi arról is tájékoztatott, hogy a 
munkálatok kb. 10  000 eurós költségét teljes 
egészében a Filbyt saját forrásaiból fedezték. 

„Ez a 65 méteres szakasz sorrendben már a harmadik, 
ahol a régi acélcsöveket modern, műanyag vízveze-
tékre cserélték. Anyagi lehetőségeinkhez mérten ezt 
a trendet tervezzük folytatni“ – mondta hozzáté-
ve, hogy a legjobb megoldás a melegvízhálózat 
teljes vezetékcseréje lenne. „A tervdokumentáció 
készen áll, dotáció nélkül azonban ekkora befekte-
tést nem tudunk megvalósítani. Figyeljük az EU-s 
alapok pályázati kiírásait, s abban az esetben, ami-
kor jogosult kérvényezők leszünk, megpályázzuk a 
vezetékcserét mind a Kertész utcában található K2 
kazánház, mind pedig a papréti K3-as körzetében.”

kmk, ford.: za

Már nem szökik a meleg víz. Ki-
cserélték a rozsdás vezetékeket 

A  Sávolyi úton található ipari övezet re-
vitalizációja szerényebb keretek között 

folytatódik. A városi képviselő-testület erről 
augusztusi ülésén döntött. A Város nem ké-
pes teljes terjedelmében megvalósítani ter-
vét az építőiparban tapasztalható rohamos 
áremelkedések miatt. 

Az önkormányzat már öt éve dolgozik az 
ipari zóna igényes projektjén. Míg a kez-
detekkor a becsült költségek kb. 2,3 millió 
euróra rúgtak, jelenleg a beszerzés feltétele-
zett értéke 5,4 millió körül mozog. A Város-
nak azonban csak 4,6 millióra sikerült szert 
tennie. „Rendelkezünk 2,2 milliónyi forrással 
egy projektből, befektetőként beszállt a Beszterce-
bányai Megyei Önkormányzat 400  000 euróval, 
a maradék 2 milliót hosszú lejáratú befektetési 
kölcsönből fedezzük. Több anyagi forrást már 
nem sikerült szerezni“ – tájékoztatott a váro-
si testületi ülésen Agócs Attila polgármester. 

„A Gazdasági Minisztérium és az MH Invest felé 
tett lépéseink nem hoztak eredményt. A Befektetési, 
Régiófejlesztési és Informatizációért Felelős Mi-
nisztériumhoz is fordultunk, onnan azt a választ 
kaptuk, hogy ők közvetlenül nem tudnak segíteni” 

– tette hozzá. 
A képviselő-testület így három forgató-

könyv közül választhatott a projekt jövőjét 
illetően. Az első az infrastruktúra, a köz-

művek megvalósítása lett volna az épületek 
nélkül. Nagyjából 1,7 millió euróért így egy 
kis ipari park született volna. Ennek a verzi-
ónak az előterjesztők szerint az lett volna a 
kockázata, hogy a közművek és a rendezett 
terület a jövőben a befektetők által felhúzott 
iparcsarnokok építése közben sérülhetnek. A 
rendezett környezet emellett meghatározta 
volna a későbbi épület alaprajzát, ami egy 
potenciális befektető számára korlátozó le-
het. A második variáns az egész projekt meg-
valósítása: teljes közművesítés, kertrendezés, 
kerítés, adminisztratív és raktárépület, vala-
mint porta építése, ám csak a tervezett csar-
nok felének területén, egészében kb. 4 millió 
euróért. A harmadik variáció a projekt leállí-
tása és a pénz visszaadása lett volna. 

A képviselők végül a második lehetőség 
mellett döntöttek. Az eredetileg tervezett 
50-60 új munkahelyből a kezdetekben 25-30 
jöhetne létre, ezek száma később nőhetne, pl. 
ha a befektető szendvicspanelekből épített 
könnyűszerkezetes gyártócsarnokokkal bő-
vítené a területet. 

Az önkormányzat a városatyák döntése 
után új közbeszerzést hirdet. Ha nem lesz-
nek további komplikációk, az építkezés idén 
ősszel elkezdődhet.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: za

Az ipari zóna revitalizációjának terve továbbra Az ipari zóna revitalizációjának terve továbbra 
is él. A gyártócsarnok viszont kisebb lesz is él. A gyártócsarnok viszont kisebb lesz 

Fotók: kmk

Fotók: kmk, Filbyt
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A Városnapok és a Palóc Napok 
idején Fülek önkormányzata 

hagyományosan odaítéli a  város 
és a polgármester díjait. Idén sem 
volt másképp – négy díjazott vette 
át az elismerést. A képviselők az 
oktatásügy és a  sport területén 
dolgozó személyiségeknek sza-
vazták meg a  díjakat, a  polgár-
mester a  tudomány és az iroda-
lom művelőit ismerte el.

Elsőként Šimkovič Ľubomír, a 
füleki FTC labdarúgó A csapatá-
nak edzője vette át a Város Díját 
Agócs Attila polgármestertől és 
Visnyai Attila alpolgármestertől. 
E megtiszteltetésben a vasárnapi 
(aug. 14.) FTC–Snina meccs alkal-
mával részesült. „Nagyra becsülöm, 
hogy sokéves munkámat így értékeli 
a Város. Játékosként Füleken ugyan-
olyan bajnokságban kezdtem, mint 
amilyenben jelenleg játszunk. Ma 
edzőként vezetem a csapatot. A díjjal 
együtt ez most már számomra nagy 
felelősség“ – nyilatkozta Šimkovič.  
A többi díjazott a várban megtar-
tott operett-előadás alkalmával 
vette át elismerését. A Város Díját 

Négy kitüntetett vehette át 
a városi díjakat

Varga Attilának, a Szakközép-
iskola igazgatójának ítélték oda. 

„Harminc éve vezetem az iskolát, mely 
önálló, működőképes, gazdaságilag 
aktív és perspektivikus. Megtisztelte-
tés, hogy a Város is pozitívan értékeli 
tevékenységemet“ – mondta a díj 
átvételekor Varga Attila igazgató. 
A Polgármester Díját Haláno-
vá Monika epidemiológus és 
György Norbert író, műfordító 
kapta. „Szeretném megköszönni a 
díjat a polgármester úrnak és a város 
vezetésének. Mérhetetlenül megtiszte-
lő, hogy szülővárosom így emlékszik 
rám. Mindig örömmel jövök ide, itt 
él az édesanyám, a barátaim, volt 
osztálytársaim“- mondta Halánová 
Monika.

„Nagyon megtisztelő, igazán megle-
pett, egyáltalán nem számítottam erre 
a díjra. Nem hiszem ugyanis, hogy a 
műfordítás tömegekhez jut el. Meg-
tisztelő, és köszönöm a polgármester 
úrnak, hogy gondolt rám és követi a 
munkámat“ – nyilatkozta a díja-
zott György Norbert.

Mikuš Kovácsová Klaudia
Ford: za

Fülek Város Díja: 
▪ Ing. Varga Attila
Sokéves, sikeres iskolamenedzseri tevékenységéért, a hagyományos 
inasiskola modern középiskolává változtatásáért, a gyakorlati kép-
zés termeiben a gépi felszerelések sikeres pályázatok általi, jelentős 
gyarapításáért és a fiatalok szakképzésében elért minőségnövelésért.

▪ Šimkovič Ľubomír  
A füleki labdarúgás érdekében játékosi, majd edzői minőségben vég-
zett sokéves áldozatos munkájáért és a  sportlétesítmény gyarapítá-
sáért.

Fülek Város Polgármesterének Díja:
▪ prof. MVDr. Halánová Monika, PhD.
A  járványtan tudományterületének fejlődéséhez való egyéni hozzá-
járulásáért, különös tekintettel a COVID-19 betegség kutatására.

▪ György Norbert  
Az irodalom terén nyújtott kiváló alkotói teljesítményéért, különös 
tekintettel műfordítói tevékenységére és a szlovák és a magyar kul-
túra irodalom általi közelebb hozásáért.

A  Vármúzeum szervezeti egy-
ségeként működő Füleki 

Városi Könyvtár már több éve 
bekapcsolódik különböző álla-
mi szintű és nemzetközi pályá-
zatokba, amelyek elsősorban a 
könyvtári állomány bővítésére 
és megóvására irányulnak. Nagy 
hangsúlyt fektet továbbá az olva-
sóknak szóló kulturális és irodal-
mat népszerűsítő rendezvények 
szervezésére, hiszen a legújabb 
trend szerint a mentálhigiéné he-
lyeként tartják számon a könyv-
tárakat. 2021-ben az intézmény 
a hazai pályázatok közül ismét 
bekapcsolódott a Szlovák Művé-
szeti Alap 5.1.4 – A könyvtárak ál-
lománygyarapítása c. felhívásába. A 
pályázat célja a felnőtteknek szó-
ló szakirodalmi gyűjtemény meg-
újítása és gyarapítása volt. Annak 
ellenére, hogy az utóbbi években 
sikerült megújítani és változatos-
sá tenni a könyvtári állományt a 
Szlovák Köztársaság Kulturális 
Minisztériuma és a magyarorszá-
gi Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma támogatásainak köszön-
hetően, a szakirodalmi részleg 
továbbra sem felel meg teljes 
mértékben az olvasók igényeinek. 
2018-ban zajlott a szóban forgó 
részleg gyarapításának első fázi-
sa, mivel addig a  szükséges köte-
tekhez főként a könyvtárak közti 
kölcsönzési szolgálat által jutot-
tak hozzá az olvasók. A  nyertes 
pályázatnak köszönhetően a 
szakirodalmi részleg újabb köny-
vekkel bővült. A  kötetek listájá-
nak összeállításánál az intézmény 
nagy hangsúlyt fektetett a  taná-
rokkal való kommunikációra, de 

az  olvasók véleménye is számí-
tott, akik azt nemcsak a kölcsön-
zés során, hanem az intézmény 
honlapján, a  Városi Könyvtár 
aloldalán lévő űrlap kitöltésével 
fejthették ki. Az 1000,- eurónyi 
támogatásból 75 kiadványt vá-
sárolt a könyvtár. Szeretnénk, 
ha a  hasznos információkat tar-
talmazó új könyvek színesebbé 
tennék, és egyben kiegészítenék a 
kerettantervet, a középiskolás di-
ákok esetében pedig segítenének 
az érettségi vizsgára való felké-
szülésben, a  főiskolákra történő 
sikeres felvételben, illetve az ott 
folytatott tanulmányok során. 
Az eredményes pályázatnak kö-
szönhetően az érdeklődők a  leg-
keresettebb könyvek kínálatából 
válogathatnak. A könyvtár egyik 
alaptevékenysége, hogy segítsen 
eligazodni az irodalom terén. Az 
intézmény munkatársai bíznak 
benne, hogy a megújult, válto-
zatos kínálat (fotókollázs alább) 
felkelti nemcsak a rendszeres ol-
vasók figyelmét, de új érdeklődő-
ket is vonz a könyvtárba, amely 
jelenleg keddtől péntekig, 8:00 
és 16:00 óra között, szeptember 
1-től pedig már ismét minden 
páratlan hét szombatján is, 8:00 
és 12:00 óra között látogatható. 
Minden kedves érdeklődőt szere-
tettel várunk!

FVM, NTIK

Új kötetekkel bővült a könyvtár felnőt-
teknek szóló szakirodalmi részlege

Díjazottak (Šimkovič Ľubomír nélkül) a Város illetékeseivel. Fotó: Schnelczer Zoltán



52 0 2 2 .  A U G U S Z T U S Ö N K O R M Á N Y Z A T

Füleki Hírlap – ingyenes önkormányzati havilap
SZK KM reg. sz.: EV 3379/09
ISSN 1336 65 21
Kiadja és terjeszti: Füleki Városi Hivatal, Városháza u. 25., 986 01 Fülek. STAT. SZ.: 00316075, tel./fax: 047/4381001, 
e-mail: mesto@filakovo.sk
Nyomtatja: Alfa print s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin
Megjelenik 3700 db példányszámban a hónap utolsó napján.

Minden szerzői jog fenntartva. A szövegek, fotók és grafikák bármilyen további terjesztése csak a kiadó írásos jóvá-
hagyásával lehetséges. A kiadó nem felel a megjelentetett hirdetések tartalmáért és hitelességéért, sem az esetlegesen 
okozott károkért. Lapzárta a hónap 15. napján. A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy a lapzárta után érkező 
cikkeket nem közli. A többi cikknél fenntartja a jogot arra, hogy azokat szükség esetén lerövidíti, átszerkeszti vagy 
nem is közli. Névtelen szerzőtől származó, becsmérlő és politikailag elkötelezett cikkeket nem közlünk.

Szerkesztőség
Főszerkesztő: Mgr. Mikuš Kovácsová Klaudia (kmk), e-mail: tlacove@fila-
kovo.sk
Főszerkesztő-helyettes: Mgr. Illés Kósik Andrea (ika), e-mail: andrea.illes.
kosik@filakovo.sk 
Szerkesztő: Cíferová Iveta (ic), e-mail: iveta.ciferova@filakovo.sk 
Grafikus: Mgr. Mikuš Kovácsová Klaudia, e-mail: tlacove@filakovo.sk
Fordítások:  PhDr. Ardamica Zorán, PhD. (za), Mgr. Nagyová Monika (mn),  
Farkašová Júlia (jf), Mgr. Deák Szőke Lucia (dszl), Bc. Pócsaová Denisa (dp)
Szerkesztőbizottság: Mgr. Mikuš Kovácsová Klaudia (elnök), Mgr. Illés Kó-
sik Andrea, Cíferová Iveta, Ing. Kerekes László, Oroszová Margita, Szvorák 
Emese, Cirbus Vladimír
Együttműködnek: Városi Művelődési Központ (VMK), Nógrádi Turisztikai 
Információs Központ (NTIK), Füleki Vármúzeum (FVM), Illéš Zoltán (zi)

Impresszum

Mint ahogy minden évben 
szokás, ebben és a követ-

kező számban mutatjuk be a vá-
rosi díjak új díjazottjait. A városi 
képviselő-testület augusztus 1-jei 
ülésén Fülek Város Díját két eset-
ben hagyták jóvá. Az egyiket a 
Városnapok és XXXI. Palóc Na-
pok keretében adták át a Füleki 
Szakközépiskola igazgatójának, 
Varga Attilának, az oktatási intéz-
ményben végzett sokéves sikeres 
tanári és igazgatói munkájáért. A 
második városdíjat Šimkovič Ľu-
bomír, az FTC   „A” kategóriás fo-
cicsapatának edzője vehette át az 
FTC bajnoki mérkőzésén. A  vele 
készült interjút lapunk következő 
számában tesszük közzé. 

Ebben a  cikkben Varga Attilát, 
a  Füleki Szakközépiskola igazga-
tóját mutatjuk be.
Hogyan emlékszik vissza a  kezde-
tekre az itteni szakközépiskolában? 
Megvalósultak-e az elképzelései 
tanárként, majd később igazgató-
ként?
1985. szeptember 1-jén kezdődött 
a  füleki pályafutásom, gépészeti 
szaktantárgyak oktatásával. Na-
gyon kellemes emlékeim vannak 
a kezdetekről. A  tanítást a régi 
iskolában kezdtem, amely akko-
riban még a Vasúti utcában volt. 
Az újonnan elkészült termekbe két 
évvel később költöztünk át, de az 
építkezés csak menet közben feje-
ződött be. Mozgalmas, de egyben 
érdekes időszak volt ez. A vietna-
mi diákok felejthetetlen hangula-
tot teremtettek, majd őket a  ké-
sőbbiekben angolaiak váltották fel. 
Tanárként maximálisan elégedett 
voltam, nagyon élveztem a  mun-
kát a diákokkal, ezért is maradtam 
ilyen sok ideig az iskolaügyben.  
Az azóta szerzett tapasztalatai 
alapján miről kell, hogy szóljon 
a középfokú, illetve a  szakmunkás-
képzés? 
A szakközépiskola elsődleges fela-

data, hogy felkeltse az érdeklődést 
a kiválasztott hivatás iránt, és szi-
lárd alapot biztosítson a további 
szakmai fejlődéshez.
Ön már 37 éve dolgozik a helyi 
szakközépiskolában, amely ez idő 
alatt többszöri összevonásokon, 
költöztetéseken és felújításokon 
esett át. Bővültek a szakirányzatok 
és a  képzési ágazatok, változtak a 
rendeletek, új kollégák érkeztek, be-
vezették a duális képzést és még sok 
mást. Ezek közül melyik jelentette 
az Ön számára a legnehezebb idő-
szakot?
A legnagyobb kihívást a  2002–
2010-es évek jelentették, mivel 
ezek voltak a normatív finanszí-
rozásra való átállás és az összevo-
nások évei. Iskolánkat illetően elég 
jól felkészültünk az ilyen típusú 
finanszírozásra, és a normatíva ál-
tal megszabott anyagi forrásokból 
a törvény hatályba lépése idejére 
még enyhe többlettel is sikerült 
gazdálkodnunk. 2004. január vé-
gén a Besztercebányai Megyei 
Önkormányzat döntést hozott ar-
ról, hogy 2004. szeptember 1-jével 
összevonja az intézményt a  bo-
zitai Mezőgazdasági Szakközép-
iskolával. Ez a döntés jelentősen 
megnehezítette a  gazdálkodá-
sunkat, és jogutódként kötelezett 
bennünket a  megszűnt szervezet 
kötelezettségeinek rendezésére. 
A  hangulatot még tovább fokoz-
ták a  nemzeti indulatok, ami csak 
rontott a helyzeten. Nem szeretek 
visszagondolni azokra az évekre. 
Minden nehézség ellenére végül 
megbirkóztunk a  ránk ruházott 
feladattal és sikerült kibővítenünk 
a  képzési ágazatokat az autósze-
relő és a mezőgazdász – vidéki 
szolgáltatások irányzatokkal.
Az elmúlt években több jelentős pá-
lyázatot is sikerült megvalósítania 
az intézménynek, amelyekről la-
punkban már többször írtunk. Me-
lyek azok a lépések, amelyekre külö-

nösen büszke, és milyen újdonságok 
vannak a projekteket illetően?

Nagy örömömre szolgál, hogy 
a két sikeres pályázatot – melynek 
köszönhetően 1,2 millió euróhoz 
jutottunk – sikerült különösebb 
utólagos módosítások nélkül le-
zárnunk.  Két tétel esetében a  jo-
gosulatlan költség kevesebb mint 
3000 €-t tett ki. Egy esetben 
a  pályázat által megengedettnél 
drágább nyomtatót vásároltunk, 
a másik esetben pedig az irányí-
tó szerv nem vette figyelembe az 
építési hulladék megsemmisítése-
kor keletkező betontörmelék újra-
hasznosítását, így aztán teljességé-
ben nem ismerték el az erre szánt 
összeget. Nem volt már energiánk 
vitatkozni az irányító hatóság-
gal, ezért elfogadtuk a  döntést és 
lezártnak tekintettük az ügyet. 
Jelenleg egy  határon átnyúló In-
terreg pályázat részesei vagyunk, 
melyet a Nógrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarával  együtt-
működve valósítunk meg. Sikerült 
előkészítenünk egy másik európai 
szintű projektet is, amelynek célja 
az iskolai és a  tornatermi  épüle-
tek energiahatékonyságának javí-
tása és egy iskolai meteorológiai 
központ megépítése. Felújítottuk 
továbbá a vezetékeket és a tor-
naterem szociális felszereltségét. 
Pillanatnyilag az iskola szociális 
helyiségeinek felújításán és a pad-
lózat javításán dolgozunk.

Az iskola augusztusban ünnepelte 
megalapításának 70. évfordulóját, 
és Ön ennek több mint a felét töl-
tötte itt el. A koronavírus-járvány 
okozta két nehéz év új kihívások 
elé állította önöket. Annak ellené-
re, hogy a diákok jobbára otthonról 
tanultak,  Ön és néhány  kollégája 
hosszú napokat, és gyakran estéket 
is töltöttek az iskolában, a  szak-
tantermek széleskörű átépítésénél 
pedig még a  szabadidejüket is fel-
áldozták azért, hogy olyan gépek-

Varga Attila: Elsődleges feladatunk, hogy érdeklődést keltsünk a kiválasztott szakma irántVarga Attila: Elsődleges feladatunk, hogy érdeklődést keltsünk a kiválasztott szakma iránt

kel és berendezésekkel legyenek 
a  termek  felszerelve, amelyeket 
még egyes üzemek is megirigyel-
hetnének. Duális képzés is elér-
hető önöknél, valamint hatékony 
együttműködésről beszélhetünk az 
egyes gyárakkal. Van még esetleg 
valamilyen beteljesületlen vágya, 
célja, amit szeretne elérni?
Mindig akad olyan terület, ami tö-
kéletesítésre, újításra szorul. Leg-
inkább azon munkálkodunk, hogy 
az építményeket és egyes folyama-
tokat energiahatékonnyá tegyük. 
Továbbá komolyan foglalkozunk 
az alternatív energiaforrásokkal 
is, meglátjuk, mit hoz a következő 
korszak. 
Sok olvasó talán nem tudja, hogy 
Ön nemcsak iskolaigazgató váro-
sunkban, hanem füleki származású 
is egyben. Milyen érzés volt, ami-
kor megtudta, hogy szülővárosa 
díjban részesíti?
Igen, füleki származású vagyok. 
Életem első három évét Bolgá-
romban töltöttem a  szüleimmel, 
később Persén laktunk. Losoncon 
1966 óta élek. Arról, hogy díjat 
kapok, az egyik kollégámtól érte-
sültem. Meglepetés volt számomra, 
hogy a  környezetem és a  város 
ennyire pozitívan értékeli a  mun-
kámat. Bevallom, ez fantasztikus 
érzés, amit az iskola jubileumi 
ünnepsége és az igazgatói posz-
ton töltött harminc év csak még 
inkább tetőz. 

Cíferová Iveta, ford.: dp, dk

Varga Attila. Fotó: Schnelczer Zoltán
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A XXXI. Palóc Napok és Füleki Városnapok rendezvénysorozatát Vašová Adela Léda 
„Nuit“ című kiállításának megnyitója indította. 

A fesztivál kínálatában augusztus 12-én estefelé a Divadlo GUnaGU előadása követ-
kezett Riaditeľky zemegule (A földgolyó igazgató asszonyai) címmel. A füleki nézők 
a briliáns vígjátékban a szlovák színművésznők három generációjával találkozhat-
tak Božidara Turzonovová, Darina Abrahámová és Monika Horváthová személyében.

A színházi előadás után gólyalábas felvonulás vezetett egészen a Várfelső utcáig a 
Tűzfészek Társulat közreműködésével. 

A péntek este Rúzsa Magdinak köszönhetően a jó zene és az érzelmek jegyében telt. 
Többek között legújabb Karma c. albumáról is elhangzottak dalok, a közönség pedig 
sokszor együtt énekelte a sztárral a slágereket.

A szombati napot a Családi délelőtt nyitotta, ahol a gyermekközönséget a színházi 
előadásokon kívül olyan kísérőprogramok várták, mint a hagyományőrző fajáté-
kok, kosaras körhinta, kézműves foglalkozás és óriásbuborékok. A vmk csoportja, a 
MeseFigurák bábszínház is bemutatta legújabb történetét. 

A fesztiválnak a kultúrprogramon kívül hagyományosan a Nyitott pincék napja is a 
részét képezi, ahol a látogatók találkozhatnak a város borászaival és megkóstolhat-
ják a helyi borokat. Nagy érdeklődés övezte az eseményt.

Szombat délután a várudvaron a füleki Infinity Music Band állt színpadra. Koncert-
jükön a Neoton Família legnagyobb slágereivel szórakoztatták a hallgatóságot.

A városi ünnepségek végre visszatérhettek a megszokott kerékvágásba A városi ünnepségek végre visszatérhettek a megszokott kerékvágásba 
Augusztus 12–14. között valósult meg a XXXI. Palóc Napok és Füleki Városnapok programja. A háromnapos fesztivál a város különböző helyszínein 
zajlott és több mint 4000 látogatót vonzott. A rendezvényt közforrásból a Kisebbségi Kulturális Alap, valamint a Besztercebányai Megyei Önkormány-
zat támogatta.
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Jelentős rendezvények Füleken 2022 szeptemberében 

09. 10.

XIV. Nemzetközi melódiák szárnyain
Helyszín: Római katolikus templom
Szervező: MELÓDIA Női Kar
Támogatók: Fülek Város, Városi Művelődési Központ, Ki-
sebbségi Kulturális Alap

16:00

09. 18. 

Futóverseny a füleki várból
Helyszín (start): Várfelső utca
Szervező: Nógrádi Sport Egyesület (ŠK Novohrad)
Társszervező: Fülek Város, Füleki Vármúzeum

09:30

09. 24.

Zabudnutý NVHRD (Elfelejtett Nógrád) – A Dubkáčik 
Buzitka Folklór- és Színjátszó Csoport megalakulásá-
nak 10. évfordulója
Helyszín: VMK
Szervező: Dubkáčik Buzitka PT

18:00

09. 26.

Csavar Színház: Buták versenye
Előadás a magyar tannyelvű alapiskolák tanulói számára
Helyszín: VMK
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ 

11:00
 

09. 30-ig
Léda Adela Vašová festőművész „Nuit“ című kiállítása  
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

10. 01.
IV. ,,DALOLJ, MÍG ÉLSZ!“ nemzetközi  kórustalálkozó
Helyszín: VMK
Szervező: PRO KULTÚRA Füleki Férfikar

16:00

11. 15-ig

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

* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

A szombati napot a Peter Bič Project együttes koronázta meg. A fantasztikus hangu-
latú esti koncertet a közönség vidáman végigtáncolta és -énekelte, ami a zenekart is 
felvillanyozta. 

Vasárnap délelőtt valósultak meg az ünnepi szentmisék és a körmenet, amely szá-
mos résztvevőt vonzott.   

A focirajongók a III. liga Keleti csoport: FTC Fiľakovo – MFK Snina klubok közti mér-
kőzést láthatták. A meccs előtt Šimkovič Ľubomír ünnepélyes keretek között átvette 
a Város Díját a füleki futball javára végzett sokéves áldozatos munkájáért.

Egy év elteltével ismét volt Interaktív városi séta, melynek során idén a Füleki Gim-
názium egykori épületeiről tudhattak meg érdekességeket a résztvevők, Illés Gábor 
és Mesiarik Marian sétavezetők jóvoltából. A gimnázium múltját és jelenét továbbá 
Péter Juraj igazgató és Tomolya Róbert, az iskola tanára ismertették. A kiállított 
fényképekért köszönet illeti Schnelczer Zoltánt, valamint a Füleki Vármúzeumot. A 
menetet a losonci Traditional Dixie Stompers zenekar kísérte.

A háromnapos fesztivált Jacobi Viktor: Sybill c. nagyoperettje zárta a Rátonyi Ró-
bert Színház előadásában. A nagyszabású előadás a vár lábánál minden látogatónak 
felejthetetlen élményt nyújtott.         Szöveg: VMK, fotók: Schnelczer Zoltán

A fesztivál műsorát a helyi Steve Misik & Co. zenekar is tarkította, akik előadtak 
néhány saját dalt, melyeknek szövegét az együttes énekese szerezte, valamint ismert 
rockzenei slágerek feldolgozásait is játszották. 
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Augusztus 2. a roma holokauszt 
nemzetközi emléknapja, me-

lyet roma nyelven Porajmosnak 
neveznek, s  ezen a napon Euró-
pa-szerte megemlékeznek a II. vi-
lágháború idején a koncentrációs 
táborokban életüket vesztett több 
ezer roma származású áldozatról. 
Az 1944. augusztus 2-áról 3-ára 
virradó éjszaka az auschwitz-bir-
kenaui koncentrációs táborban a 
nácik 2897 nőt, gyermeket, időst 
és beteg romát gyilkoltak meg a 
gázkamrákban, akiket a nürn-
bergi faji törvények a zsidókhoz 
hasonlóan „a német faj tisztaságát 
veszélyeztető társadalmi elemnek” 
bélyegeztek.

A Porajmos áldozataira emlékeztekA Porajmos áldozataira emlékeztek

A füleki Sládkovič utcai zsidó 
emlékműnél már több éve ta-
lálkoznak ebből az alkalomból 
nemcsak a helyi romák, hanem 
a különböző szervezetektől ér-
kező vendégek is. A megemléke-
zés szervezője a Kovosmaltskí 
zvárači (A Kovosmalt Hegesztői) 
polgári társulás Danyi János ve-
zetésével. Idén Duda Richard, a 
Szlovákiai Zsidó Hitközség Köz-
ponti Szövetségének elnöke és 
a  Tauris, a. s. vállalat igazgató-
ja, valamint Horváth Csaba, az 
OPRE ROMA Kezdeményezés 
igazgatója vettek részt a  rendez-
vényen, s nem hiányzott a város 
polgármestere, Agócs Attila sem.

ic,  ford.: jf

Közös életútjuk kivételes, 60. évfordulóját ünnepelte augusztus 11-én a 
füleki Mojzeš házaspár, Alžbeta és František. E gyönyörű alkalomból 
kívánnak nekik a következő évekre egészséget, békességet és minden jót 
fiaik Bandi és Feri, feleségével Alickával, unokáik Marcel és Marian a 
feleségével Marienkával és a dédunokák: Branko, Artúrko és Leonardko. 

Akár hobbi-, akár tapasztalt futó, mindenkit szeretettel várunk a 
város első futóversenyére Füleki Várfutás elnevezéssel, amire 

szeptember 18-án kerül sor, melynek rajtja és célja a Várfelső utcában 
lesz. Az útvonal 5 km hosszú pályán halad majd a város utcáin, a gyere-
keknek pedig akadályfutó versennyel készülünk. Regisztrálni az alábbi 
linket lehet: https://misosport.sk/pretek/filakovsky-hradny-beh-2022.

A Nógrádi Sport Egyesület csapata

Jelentkezzenek az első Füleki Várfutásra

2022. július 30-án a Mona 
Deja-Vu Tánciskola elérke-

zett évadzáró gálájához, amely a 
Füleki Városi Művelődési Köz-
pont színháztermében teltházas 
közönség előtt valósult meg. Kö-
zel 100 növendék mutatta be az 
eddig tanultakat, és közel 350 
látogató nézte végig a műsort. 
A  füleki csoportok mellett a  sal-
gótarjáni tanítványok is felléptek 
és a program vendégei a Havanna 
Táncsport Egyesület és Rami vol-
tak Salgótarjánból.

A salgótarjáni Mona Deja-Vu 
Tánciskola már évek óta együtt-
működik a Füleki Városi Műve-
lődési Központtal. A rendszeres 

balettoktatás gyerekeknek 2015 
végén indult el a vmk-ban. A ko-
ronavírus-járvány miatt 2020 és 
2022 tavasza között szünetelt a 
balettoktatás, így most két év ki-
hagyás után a  korábbiakhoz ké-
pest még nagyobb lelkesedéssel 
indult el a tánctanítás a legkisebb 
korcsoportban, kétszer annyi ér-
deklődővel. Több mint 50 gyer-
mek látogatta hetente a  csopor-
tokat.

A növendékek a tánciskolában 
Szabó Mona vezetésével elsajátít-
hatják a klasszikus balett alapjait, 
illetve dzsesszbalettet, modern 
táncot, hip-hopot és latin tánco-
kat tanulnak.

VMK

Csaknem száz kis „balerina“ és táncos 
lépett színpadra Füleken 

Beiratkozás a következő tanévre

A táncórák Füleken a következő tanévben is folytatódnak. A be-
iratkozásra szeptember 6-án és szeptember 8-án kerül sor 16.00 

– 18.00 óra között a  Városi Művelődési Központban. Az oktatás 
keddenként (Mona Balett) és csütörtökönként (Mona Show Dan-
ce) zajlik majd. 

Fotó: ic


