
A Füleki Várfutás első évfo-
lyamát 150 különböző kor-
csoportba tartozó sportoló 
teljesítette.  8. oldal

Sikert aratott a futó-
verseny premierje   

A hagyományos rendezvény 
idén a késő középkor és a 
második világháború közti 
kort mutatta be.   5. oldal

A várjátékok érdeklő-
dők százait vonzották   

Közelegnek a helyi 
választások 
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Október végén ismét képvi-
selőket választunk a helyi és a 
megyei képviselő-testületekbe. 
Összefoglalónk.   2.-3. oldal
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Fülek önkormányzata támogatást szerzett 
a vasútállomást az ipari övezettel összekö-

tő kerékpárút építésének 2. szakaszára. Az első 
szakaszt a Város 2020-ban valósította meg. 

A Befektetési, Régiófejlesztési és Informa-
tizációért Felelős Minisztérium jóváhagyta 
a Város 187 000 euró értékű kérvényét. Ennek 
köszönhetően megépül a kerékpárút második 
szakasza, amely a  buszállomástól vezet majd 
az ipari zóna elejéig. A  II/571 út mellett ha-
lad majd, s  a III/2670 út mellett folytatódik 
Sávoly község irányába. Mindkét út a megyei 
önkormányzat kezelőségében van és a  Fülek 
területén székelő ipari létesítmények zömé-
hez vezetnek. A  forgalom nagyon sűrű, egy 
2020-as mérés szerint napi 2106 jármű halad 
el itt, beleértve a  helyi vállalatokat ellátó  ka-
mionokat. „Az út melletti gyalogos járda botrányos 
állapotban van, a kerékpáros forgalom számára ki-
jelölt sáv teljesen hiányzik. Naponta százak járnak 
munkába ezen az úton, ami az adott forgalomsű-
rűség mellett veszélyes. Az új, aszfaltburkolatú ke-
rékpárút a környezettudatos közlekedés támogatása 

mellett hozzájárul a közlekedésbiztonság jelentős 
növeléséhez e városrészben“ – nyilatkozta Agócs 
Attila polgármester. 

A kerékpárút új, 292,30 m-es szakasza 2,5 m 
széles lesz, és két sávra oszlik a kerékpárosok 
és a gyalogosok számára. Az akadálymenetesí-
tésnek köszönhetően biztonságos közlekedést 
garantál majd a fogyatékossággal élőknek is. 
Új esővíz-elvezetők kerülnek kialakításra, új 
közvilágítást telepítenek és épül egy fedett, az 
elektromos kerékpárok számára töltőállomá-
sokkal ellátott bicikliparkoló is. A munkálatok 
jövő év tavaszán kezdődhetnek el.

A kerékpárút építésének projektje négy sza-
kaszra oszlik. Az elsőben a Város megépítette 
a  vasútállomás és a  park közötti részt. A  vá-
rosi parkon át vezet az eredeti bicikliút, erre 
kapcsolódik rá az ipari övezet felé vezető új, 
aktuális szakasz. További két etápban tervezik 
megépíteni az ipari zóna legvégéig, az Ekol-
tech gyárig elérő kerékpárutat. 

Mikuš Kovácsová Klaudia
Ford.: za

Fülek támogatást szerzett a kerékpárút építésének folytatására

A kerékpárút tervezett szakaszai.                 Forrás: FVH

A városi park elkerítésének projektje a meg-
valósítás fázisánál tart. Szeptember 26-án, 

hétfőn az önkormányzat átadta az építési te-
rületet a  közbeszerzési eljárásban győztes ki-
vitelezőnek, a Costruo vállalatnak. A projektet 
két szakaszra osztották.

A  közel kétéves halasztás után a  Város el-
kezdi a park elkerítését. „A tervünket sajnos már 
két éve halasztgatjuk és még mindig nincs kiadva 
az egész építkezésre az építési engedély. A  késés 
oka elsősorban a Szlovák Államvasutak biztonsági 
övezete, mely a sínek mellett húzódik, s ahol a föld 
alatt számos vezeték fut. A  tárgyalások az Állam-
vasutakkal most is folyamatban vannak, de a pro-
jektet már nem akartuk tovább halogatni, ezért úgy 
döntöttünk, két szakaszra osztjuk a megvalósítását“ 

– magyarázta Agócs Attila polgármester. 
Az első szakaszban a Város a Gimnázium fő 

és B épülete közé megépíti annak a történelmi 
kapunak a másolatát, mely eredetileg a  Gim-
názium előtt állt. A munkálatok földmunkák-
kal is járnak, az iskola oldalsó bejárata szintén 
teljesen megújul. A  második szakaszban az 
önkormányzat kerítéselemekből körülkeríti 
az egész parkot. Azt – más városokhoz hason-

lóan – éjszakára bezárják majd, a Város ettől 
a  közbiztonság növekedését és a  közvagyon 
jobb védelmét reméli. „Megeshet, hogy paradox 
módon korábban lesz kapunk, mint kerítésünk. 
Utóbbit viszont csak a vasúttal való tárgyalások le-
zárása után kezdhetjük építeni. Úgy hiszem, jövő év 
tavaszára a csaknem 220 000 eurós projekt egészé-
ben elkészül“– mondta Agócs Attila.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: za

Az önkormányzat elkezdi a park kapujának építésétAz önkormányzat elkezdi a park kapujának építését

Az építési területet átadták a kivitelezőnek. Fotó: kmk
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A helyi önkormányzati és a 
megyei önkormányzati szer-

vekbe való választásokra 2022. 
október 29-én 07:00 órától 20:00 
óráig kerül sor. A választásokra 
azon szlovák állampolgárok és 
külföldiek (a város lakosai) jogo-
sultak, akik a városban állandó 
lakhellyel rendelkeznek és legké-
sőbb a választások napján betöl-
tötték 18. életévüket. A választási 
jog gyakorlását akadályozhatja a 

Nyilvántartásba vett füleki polgármesterjelöltek listája 
1. Attila Agócs, Mgr. PhD., 43 éves, polgármester, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny
2. Tibor Palúch, 44 éves, technikus, Hlas - sociálna demokracia

Választások a helyi és a megyei önkormányzati szervekbe - 2022Választások a helyi és a megyei önkormányzati szervekbe - 2022
személyi szabadság közegészség-
ügyi okokból való, törvény általi 
korlátozása, ha a pandémia idő-
szakában külön törvény nem ren-
delkezik másképpen. 

A Besztercebányai Megyei Ön-
kormányzat szerveibe a 2022-
2026-os választási időszakra a 
megyei önkormányzat elnöke és 
49 képviselő kerül megválasztásra. 
A 6. sz. losonci választókerületben, 
melybe a Losonci járás területe 

tartozik, 5 képviselő választása 
zajlik le.  

A Füleki Városi Képviselőtes-
tület határozott a képviselők szá-
máról. A 2022-2026-os választási 
időszakban a képviselők száma 
13 lesz, a város polgármestere 
is megválasztásra kerül. A kép-
viselők jóváhagyták 3 választó-
kerület létrehozását (1. sz. vá-
lasztókerület – 4 képviselő, 2. sz. 
választókerület – 4 képviselő, 3. 

sz. választókerület – 5 képviselő). 
A képviselők ezt követően 9 vá-
lasztókörzetről döntöttek. 

A választással kapcsolatos rész-
letes információk megtalálhatók 
Fülek Város honlapján www.fi-
lakovo.sk, a Szlovák Köztársaság 
Belügyminisztériuma honlapján 
www.minv.sk és a Füleki Város-
háza előtti hivatali táblán

Mikuš Kovácsová Klaudia, 
ford.: za

A nyári hónapok folyamán 
került sor az utak és egyéb 

területek nagyobb kiterjedésű 
aszfaltozására. Az önkormány-
zat hét utcában állíttatta helyre 
az útfelszínt, a  Püspöki úton álló 
százlakásos bérház mögötti köz-
terület egy része pedig jelenleg is 
komplex felújítás alatt áll. 

Az utóbbi hetekben közel 230 
000 euró értékben újult 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 eddig nem rekonstruált, 
a 15- és 21. sz. bejáratok közötti 

Az objektív szemével: a nyár az útburkolás és helyreállítás jegyében teltAz objektív szemével: a nyár az útburkolás és helyreállítás jegyében telt
szakasza. Az aszfaltozás mellett 
zajlik a százlakásos bérház mö-
götti felületek újraburkolása 114 
000 eurót meghaladó értékben. A 
munkálatok keretében megdup-
lázzák a parkolóhelyek számát, 
kiszélesítik az elsősorban célfor-
galomnak szánt utat, melyet két 
sávra osztanak. A közlekedés a 
tömbök között egyirányú lesz, 
javításra kerül a járdák egy része, 
cserére a közvilágítás. Az előké-
szítő munkák során eltávolították 
az üzemképtelen PB-gázpalack-
házakat, melyek vonzották az al-
kalmazkodni képtelen lakosokat. 

A rekonstrukció az elkövetkező 
hetekben fejeződik be.

kmk, ford.: za

Támogatási kérelmek benyújtása Támogatási kérelmek benyújtása 

A Füleki Városi Hivatal ezúton értesíti a harmadik szektor civil szervezeteit, hogy a 2023-as költségvetést érintő támogatási kérelmek 
benyújtási határideje 2022.10.31. A támogatások odaítéléséről a kérelmezőket legkésőbb 2022.12.31-ig tájékoztatják. A kérelmezőket 

figyelmeztetjük, hogy – a 346/2018 számú törvényi rendelkezés értelmében, amely kötelezővé teszi a civil nonprofit szervezetek nyilvántar-
tásba vételét – Fülek Város nem nyújthat költségvetési támogatást azon szervezet számára, amely teljes mértékben nem teljesíti a törvény 
által előírt kötelességeket. A kérelmezők jogait és kötelezettségeit a 6/2019-es számú, többször módosított (10/2020 sz. és 2/2022 sz.) önkor-
mányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a város honlapján: www.fiľakovo.sk a Samospráva oldalon a Všeobecne záväzné nariadenia 
rovatban (szlovák nyelven). FVH

A Jánošík utca.

A Békevédők útja. A Szakszervezetek útja. Fotók: kmk
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Fülek Város a 2022. október 29-i helyi önkormányzati és a megyei önkormányzati szervekbe 
való választásokra kijelölt  választókörzetei 

Választó- 
kerület 
száma

Választókörzet 
száma és székhelye

A választókerülethez tartozó 
utcanevek és házszámok

Nyilvántartásba vett füleki önkormányzati 
képviselőtestületi jelöltek listája 

I.

1.
FTC sportpálya 

Püspöki u. 49

Gorkij u., Jánošík u., Mezei u., Par-
tizán u., Tajovský u., Hviezdoslav u., 
Sport u., Kalaj u., B. Němcová u., Huli-
ta Vilmos u., Püspöki út páros házszá-
mok 10-től az utca végéig, páratlan 
házszámok 17-től az utca végéig

(4 képviselő)

1. Zoltán Balog, Mgr., 59 éves, vállalkozó, Kresťanskodemokratické 
hnutie
2. Róbert Belko, Ing., 58 éves, igazgató, HLAS - sociálna demokracia
3. Marian Cirbus, 53 éves, vállalkozó, HLAS - sociálna demokracia
4. Ladislav Fehér, Ing., 60 éves, ügyvezető, SZÖVETSÉG - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA -Maďari. Národnosti. Regióny
5. Mária Gyetvaiová, 64 éves, nyugdíjas, független jelölt
6. Peter Krnáč, 49 éves, személy- és vagyonőr, HLAS - sociálna de-
mokracia
7. Csaba Nagy, Bc., 33 éves, közgazdász, SZÖVETSÉG - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
8. Margita Oroszová, 60 éves, főreferens, SZÖVETSÉG - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
9. Róbert Rubint, PhDr., 31 éves, középiskolai tanár, SZÖVETSÉG 

- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národ-
nosti. Regióny

2.
Iskola utcai 
Alapiskola
Új szárny

Békevédők útja., Kistemető u., Vasúti 
u., J. Botto u., Kertész u., Park u. ház-
számok 1287/2-10 és 1541/9-13

3.
Városi Könyvtár

Fő utca 14

Park u.1285/1-3, 1286/5-7,1548/15-
21, Sládkovič u., Püspöki út ház-
számok 1215/2,1216/4,1259/1-
5,1260/7-15

II.

4. 
Iskola utcai 
Alapiskola
Új szárny

Mocsáry u., Iskola u., Május 1. u., Štúr 
u., Vajanský u. 

(4 képviselő)

1. Adrián Balog, Mgr., 39 éves, tanító, HLAS - sociálna demokracia
2. Peter Bodzáši, Mgr., 47 éves, szolgálati nyugdíjas, független jelölt
3. Miroslav Janšto, 44 éves, vállalkozó, HLAS - sociálna demokracia
4. László Kerekes, Ing., 45 éves, igazgatóhelyettes, SZÖVETSÉG 

- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národ-
nosti. Regióny
5. Peter Kovács, Mgr., 53 éves, állami alkalmazott, ODS - Občianski 
demokrati Slovenska
6. Alexander Mede, 49 éves, mentős, SZÖVETSÉG - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regiónyy
7. Marian Murín, JUDr., Ing., 50 éves, rendőr, független jelölt
8. Attila Visnyai, Mgr., 49 éves, polgármester-helyettes, SZÖVET-
SÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Ná-
rodnosti. Regióny
9. Teréz Zupko, Mgr., 40 éves, klinikai logopédus, SZÖVETSÉG - 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národ-
nosti. Regióny

5.
II. Koháry István 

Alapiskola 
Ifjúság u. 7

Csajkovszkij u., Augusztus 29. u., Ku-
kučín u., Ifjúság u., Csehszlovák Had-
sereg útja, Szövetkezeti u., Rózsa u., 
Tulipán u., Virág u., Ibolya u., Bartók 
B. u., Jókai u., Smetana u.

6.
Iskola utcai 
Alapiskola
Új szárny

Szabadság tér, Szlovák nemzeti felke-
lés u., Kis u., Koháry tér, Elesett hősök 
tere, Rázus u., Fő u.,Várfelső u., Piac u., 
Városháza u., Bástya u., Jilemnický u.

III.

7.
Városi Hivatal 

Városháza u. 25

Hollý u., Téglagyár u., Sávolyi út, 
Gyár u., Nálepka kpt. u., Losonci út, 
Madách I. u., Egres u., Moyzes u., B.S. 
Timrava u., Bernolák u., Jesenský u., 
Cebrián u.

(5 képviselő)

1. Zoltán Anderko, 55 éves, önálló kereső tevékenységet foly-
tató személy, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | 
ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
2. Pavol Balázs, Bc., 34 éves, műszaki ügyfélszolgálati alkalmazott, 
Magyar Fórum - Maďarské fórum
3. Ladislav Flachbart, 53 éves, szolgálati nyugdíjas, HLAS - sociálna 
demokracia
4. Csilla Gallová, 59 éves, iskolai étkezde vezetője, SZÖVETSÉG 

- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národ-
nosti. Regióny
5. Erik Kelemen, 41 éves, ügyvezető, SZÖVETSÉG - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
6. Gabriel Nagy, Mgr., 32 éves, tanító, HLAS - sociálna demokracia
7. Tibor Palúch, 44 éves, technikus, HLAS - sociálna demokracia
8. František Sajko, PhDr., 51 éves, szolgálati nyugdíjas, ŠANCA
9. Dávid Szvorák, 32 éves, tanító, SZÖVETSÉG - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
10. Tímea Tankina Tóth, PaedDr., 40 éves, tanító, SZÖVETSÉG 

- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národ-
nosti. Regióny

8.
Mocsáry Lajos 

Alapiskola 
Paprét 64B

Malom u., Szűk u., Gömöri u., Csen-
des u., Szőlőhegy u., Daxner u., Puskin 
u., Šverma u., Kalinčiak u., J. Kráľ u., 
Szakszervezeti u., Tolsztoj u.

9.
Papréti Alapiskola

Paprét 64A
Paprét – Lakótelep (lakóházak) és csa-
ládi házak
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Ebben a  számban ismét interjút készítet-
tünk egy díjazottal, aki az augusztusi 

városi ünnepség  során Fülek Város Díjában 
részesült. Šimkovič Ľubomírt nem kell bemu-
tatnunk a város és a széles környék egyetlen 
futballrajongójának sem. Mások viszont ta-
lán nem tudják, hogy Fülekre már felnőttként 
érkezett a Besztercebánya melletti Horhát 
(Hrochoť) faluból, azóta itt él és dolgozik, min-
dennapjait a sportnak szenteli és tagja az FTC 

„nagy családjának“. Ma már 56 éves edzőként 
ugyanabban a ligában vezeti csapatunkat, 
amelyben egykor, több mint 35 évvel ezelőtt 
aktív játékosként kezdett. 
Annak ellenére, hogy Ön nem füleki származá-
sú, a neve hosszú évek óta összefonódik a helyi 
futballal. Fiatalon aktív játékosa volt az FTC-
nek, később itt maradt és folytatta a különböző 
korosztályok edzését, jelenleg pedig az „A” csa-
patunk vezetőedzője. Hogyan emlékszik vissza 
a kezdetekre, a sikerekre és a kudarcokra? Mit 
emelne ki, ha visszatekint azokra az évekre?
Nagyon szívesen emlékszem vissza a  kezde-
tekre. 21 évesen érkeztem Fülekre, és semmit 
sem tudtam a városról. Minden új volt szá-
momra, nem volt könnyű a beilleszkedés, mert 
nem ismertem itt senkit. A futball vonzott ide, 
és kicsit tovább tartott, amíg megszoktam a 
helyi környezetet. A négy-ötezer fős nézőkö-
zönség, amely akkoriban rendszeresen meg-
fordult itt,  idegen volt számomra, hiszen a mi 
falunkban sokkal kevesebb ember előtt ját-
szottunk. Számomra ez nagy elkötelezettséget 
jelentett, de idővel belerázódtam, és nagyon 
szép időszakok következtek a futballéletem-
ben, amelyeket lehetetlen elfelejteni. A futball 
mindenhol jelen volt. A városban, a gyárak-
ban (az egykori Kovosmalt és Mier – a szerk. 
megjegyzése) gyakorlatilag semmi másról 
nem beszéltek az emberek, csak a fociról. Az 
öltözőben komoly játékoscsapat formálódott, 
amely tapasztalt, bajnokságokon résztvevő 
játékosokból állt és velünk, a fiatal kezdőkkel 
egészült ki. Tiszteltük egymást és olyan aláza-
tot mutattunk a többiek iránt, ami manapság 
már nem igazán jellemző. Természetesen át-
éltünk kudarcokat is, ahogy az a sportban és 
a magánéletben lenni szokott, de ha az embert 
a  megfelelő személyek veszik körül, mindent 
le lehet küzdeni. Szerencsés voltam és ma is 
annak tartom magam, ezért vagyok – elége-
dett emberként – még mindig itt. 
Néhány évvel ezelőtt a füleki foci 110 éves fenn-
állását ünnepelte. Magasabb szintű versenyek 
éppúgy megrendezésre kerültek, mint az ala-
csonyabb osztályú bajnokságok. Jelenleg ismét 
résztvevői vagyunk a ligának, ahová csak né-
hány minőségi klub jut el. Minek köszönheti 
az FTC, hogy sikerült kiharcolnia a feljutást 
a 3. keleti ligába, és mit jelent ez a továbbjutás 
labdarúgóink, szurkolóink és sportvezetőink 
számára?
Ez egy hosszútávú folyamat volt. Nem egyik 

napról a másikra zajlott, hanem fokozatosan, 
amihez időre van szükség. A klub megfelelő 
feltételeket teremtett e cél eléréséhez, legyen 
szó akár a felkészülés folyamatáról, akár a 
játékoskeret kiválasztásáról. A sportegyesület 
több éve szilárd alapokon áll, és nagyon jó fel-
tételeket biztosít a játékosok és a realizációs 
csapat számára. A klub már régóta egy egysé-
get alkot, ami az eredményeiben és a 3. kele-
ti ligába való feljutásban is megmutatkozott. 
Ez egy nagyon kemény verseny, nem csak az 
utazás miatt, hanem azért, mert az előbb emlí-
tettnél egy sokkal magasabb szintű küzdelem-
ről van szó. A keleti csapatok játéktudásának 
köszönhetően magas szintűvé vált a megmé-
rettetés, csupán rajtunk és az FTC vezetőségén 
múlik, hogy mi is kellőképpen helytálljunk. Az, 
hogy hosszú évek után újból viszontláthatjuk 
a keleti klubokat, egyfajta jutalom az FTC szá-
mára a sokéves munkáért. A nézőknek pedig 
biztosíték a jó futballra, amely egyértelműen 
megilleti a füleki szurkolókat.
Az edzői kötelességek mellett Ön a  sportpálya 
felelőse, van professzionális és magánélete. Si-
kerül minden tennivalót összehangolni, vagy 
időnként jelentkezik a fáradtság is?
Biztosan össze lehet hangolni. Boldognak ér-
zem magam azért, hogy azt csinálhatom, ami 
a legjobban érdekel és ami kiteljesülést jelent 
számomra. Nem mindenki mondhatja ezt el 
manapság magáról. Kiskorom óta a sportpá-
lyán nőttem fel. A nagyapám és az édesapám 
is így élt nálunk, tehát volt kitől örökölnöm. 
Más munkát el sem tudok képzelni magam-
nak. Most is egész napokat töltök a stadion-
ban, de ez egyáltalán nem zavar. Épp ellenke-
zőleg, élvezem! Akár azt is mondhatom, hogy 
két kedvtelésemet végzem egy helyen – mások 
edzését vezetem és gondozom az egész terü-
letet. És a magánélet? Van egy élettársam, aki 
szintén a  sportpályán dolgozik, így itt is, ott-
hon is együtt vagyunk, és ez eddig megfelel 
nekünk. Egy-egy kimerítő nap után eljön a fá-
radtság is, de mivel társaságkedvelő típus va-
gyok és remek barátok vesznek körül, munka 

után összeülünk egy jó sör mellé és a fáradtság 
eltűnik.
Mit érez akkor, amikor a pálya másik oldaláról 
nézi a teltházas lelátót, amikor látja a szurko-
lókon az elégedettséget, valamint hallja a skan-
dálásukat egy jó mérkőzés és egy jó eredmény 
során? Mennyire van szüksége önnek és játéko-
sainak a szurkolók jelenlétére?
Az én filozófiám szerint a futballt az emberek 
kedvéért csináljuk, a  meccseinken résztvevő 
szurkolókra tulajdonképpen a  csapat védje-
gyeként tekintünk. Ha kedvükrevaló a futball, 
akkor eljönnek a mérkőzéseinkre. Ha nem, 
akkor csökken a szurkolók száma, mígnem fo-
kozatosan elfogynak. Nagyra becsülöm a füle-
ki szurkolókat, hiszen olyan rendkívüli han-
gulatot tudnak teremteni, amit még nagyobb 
stadionokban sem látni, és ez irigylésreméltó 
a 3. ligában játszó csapatok körében. Másrészt, 
edzőként még inkább ösztönöz arra, hogy tel-
jes erőbedobással dolgozzak. Biztos vagyok 
benne, hogy a játékosoknak is egyszerűbb 
ilyen légkörben jó teljesíményt nyújtani, ami 
egyfajta lelki jólétet biztosít számukra. Nem 
minden mérkőzés sikeres, de egy érett füle-
ki néző felismeri az ellenfél erősségét, és egy 
vesztes meccs után is fel tudja vidítani a hazai 
játékosokat, ami manapság ritka jelenség.
Amikor a városi ünnepségen átvehette   Fülek 
Város Díját, bizonyára többféle gondolat is ka-
vargott a fejében. Milyen érzésekről tud beszá-
molni ezzel kapcsolatban?
Kicsit furcsa érzésem volt, mert az elején nem 
is tudatosult bennem, hogy városi díjban ré-
szesülök. Amikor meghallottam a  nevemet, 
csupán akkor döbbentem rá igazán, szó sze-
rint beleborzongtam. Tudatosítottam, hogy 
talán valóban sokat tettem ezért a klubért és 
a városért egyaránt, majd visszatértek az em-
lékek a füleki kezdeteimről és a lelátókon he-
lyet foglaló, hangos szurkolókról, akik annak 
idején a győzelembe „hajszoltak“ bennünket.

Cíferová Iveta 
Ford.: dk, dp

Šimkovič Ľubomír: A focit az emberek kedvéért csináljukŠimkovič Ľubomír: A focit az emberek kedvéért csináljuk

Fülek Város Díjának átadása. Fotó: Schnelczer Zoltán  
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Az idei Várjátékokra több mint 700 látogató érkezett Az idei Várjátékokra több mint 700 látogató érkezett 
A több mint húszéves múltra visszatekintő Füleki Várjátékok idén szeptember 3-án került megrendezésre. A XXII. évad az előző évi rendez-

vény időrendi folytatása volt, hiszen a látogatók betekintést nyerhettek Fülek és környéke történetébe, kiemelve ezúttal a késői középkortól 
a második világháborúig terjedő időszakot. A várjátékokat a Kisebbségi Kulturális Alap, valamint a Besztercebányai Megyei Önkormányzat 
támogatta közforrásból.                    Szöveg: FVM, fotók: Mesiarik Marian

A Hungari Dzsebedzsi történelmi csoportnak köszönhetően az érdeklődők betekin-
tést nyerhettek a török hétköznapokba a 16. és 17. században.

A második világháború időszaka a katonai alakulatok egyenruhái és haditechnikája 
révén került bemutatásra (Vörösgárdisták Hadtörténeti Klub). 

A 19. és a 20. század eseményeit szlovák és magyar néptáncok színesítették élőzene 
kíséretében (Nógrád NTE, Dubkáčik NTE, Adorján István és a Dobroda zenekar).

A Defensores történelmi csoport gasztronómiai specia-
litásokkal kedveskedett a különleges ízek kedvelőinek.

A rendezvényen fellépő történelmi csoportok repertoárjában viselet-, fegyverzet-, 
zene- és tánckultúra-bemutatókat láthatott a közönség. A látogatókat különféle 
felszerelések, egyenruhák, katonai gyakorlatok várták, és megnézhették, hogyan 
képezték ki hajdanán a magyar elit lovasság, a huszárok lovait (Gömöri Lovas és 
Népi Hagyományőrző Egyesület). 

A legkisebbeket bohócok és mutatványosok – Hajduk 
Filip „Fjodor“ és Csepi Márton – derítették jókedvre, a 
későbbiekben pedig a gólyalábasok (Tűzfészek Társu-
lat) és solymászok (Kanát) bemutatójának örülhettek.

Az alkotóműhelyek és a kézműves bemutatók keretében az érdeklődők megismer-
kedhettek a középkori és újkori kerámiakészítéssel, a könyvnyomtatással, a keleti 
kávékultúrával, az arab írással, illetve oszmán miniatúrát és török amulettet, ún. 
muszkát is készíthettek (Loydl Albert, Defensores, Hungari Dzsebedzsi). 
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Jelentős rendezvények Füleken 2022 októberében 

11. 15-ig

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

10. 06. 
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Helyszín: Hősök tere
Szervező: Csemadok Füleki Alapszervezet

16:00

10. 06.

Az EGZOTIKUS ROVAROK (Michal Zachar magán-
gyűjteményéből)  című kiállítás megnyitója  
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

16:30

10. 07.
Jubilánsok köszöntése
Helyszín: Városi Művelődési Központ
Szervező: Fülek Város Nyugdíjasklubja 

16:00
 

10. 08.

Aprók tánca a File Bandával
Helyszín: Városi Művelődési Központ
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ, Iuvenis Neog-
radiensis Polgári Társulás

16:00

10. 13.
Milan Zacha Kučera előadása Báthory Erzsébetről
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

16:00

10. 15.
Generációk találkozása és idősek köszöntése
Helyszín: Városi Művelődési Központ
Szervező: A Nyugdíjas Egyesület Füleki Városi Szervezete

15:00

10. 21.

Zenés évszakok – Őszi komolyzenei koncert
Közreműködők: Tóbisz Titusz operaénekes és vendégei
Helyszín: Városi Művelődési Központ
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

17:00

* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

Folytatódik a Füleki Városi 
Művelődési Központ pro-

jektje, a Zenés évszakok. A ko-
molyzenei koncertsorozat idén 
a harmadik évfolyamába lépett 
és bízunk benne, hogy nemcsak 
a műfaj szerelmeseinek, de min-
den művészetbarátnak értékes 
kulturális élményeket kínál. A 
sorozat eddigi sikeresen lezajlott 
rendezvényei – az önálló tavaszi 
koncert és a nyári UDVart feszti-
vál részprogramja – után az Őszi 
komolyzenei koncert következik, 
melyre október 21-én pénteken 
17:00 órai kezdettel kerül sor a 
VMK-ban. A munkahét kellemes 
zárásaként az ismert tenor, Tó-
bisz Titusz és vendégei Havry-
liuk Myroslava mezzoszoprán 
és Grejtáková Júlia korrepetítor 
teszik szebbé az estét. A művész 
Rimaszombatból származik és a 
füleki gimnázium egykori diákja. 
Metálénekesnek készült, de végül 
operaénekes lett. A leghíresebb 
szerepei, melyekért jelentős díjak-
kal is kitüntették, Jean Valjean a 

Tóbisz Titusz koncertje Füleken
Nyomorultak című musicalben és 
Otello G. Verdi operájában. 2019-
ben a szlovák kulturális minisz-
térium díjában részesült a szín-
ház- és a táncművészet területén 
végzett kiemelkedő tevékenysé-
géért. Jelenleg a Kassai Állami 
Színház Operatársulatának szó-
listája, és számos egyéb színpadon 
vendégszerepel, többek között 
külföldön is – Magyarországon, 
Csehországban és Lengyelország-
ban. Havryliuk Myroslava a kijevi 
P. I. Csajkovszkij Nemzeti Zene-
akadémián végzett, több nemzet-
közi verseny díjazottja és szintén 
a Kassai Állami Színház szólistája. 
Zongorán Grejtáková Júlia kísé-
ri őket. A Zenés évszakok utolsó, 
téli koncertje december elején 
várható, fellépői pedig az elismert 
brácsaművész, Cseh Tamás és fe-
lesége, Cseh Ishiguri Hiromi zon-
goraművész lesznek. 

A rendezvény a Kisebbségi Kul-
túrális Alap anyagi támogatásával 
valósul meg.

Farkas Júlia, VMK

Október elejétől újra megte-
kinthető lesz a Városi Hon-

ismereti Múzeumban az a sokak 
által kedvelt, egzotikus rovarokat 
felvonultató kiállítás, amelyet 
utoljára kilenc évvel ezelőtt lát-
hattunk Füleken. A bemutatott 
példányok Zachar Michal privi-
gyei entomológus magángyűjte-
ményéből származnak.

A tárlatot főként trópusi ro-
varfajok képezik. A  kiállított 
preparátumok többsége olyan 
dél-amerikai, ázsiai és afrikai ex-
pedíciókról származik, melyeken 
maga a gyűjtő részt vett. Ezeket 
az utazások során készült fény-
képek teszik méginkább érde-
kessé. A nappali lepkék csoport-
jából a világ különböző tájairól 
származó, attraktív fecskefarkú 
és tarkalepkékkel találkozhatnak 
a  múzeumba látogatók. Az éjjeli 
lepkék közül javarészt a  szen-
derfélék és a  pávaszemes lepkék 
ékesítik a  tárlatot, köztük az 
egyik legnagyobb az atlaszlepke 
(Attacus Atlas), melynek szárny-
fesztávolsága eléri a 25 cm-t. A 
szemlélők megcsodálhatják a 
világ legnagyobb éjjeli lepké-
jét, a  Thysania agrippina-t (más 

nyelvekben a „fehér boszorkány”, 
„madárszárnyú moly”, „szellem 
lepke” megnevezéseket használják 
rá). A bogarak állatvilágunk egyik 
legnépesebb csoportját alkotják. 
A kiállított anyagból érdemes ki-
emelni az ázsiai és vietnami szar-
vasbogarakat, de megtalálhatóak 
az orrszarvúbogarak, kőris ké-
regrontók, kabócák és skorpiók is. 
A gyűjteményt terráriumokban 
lévő rovarok, például csótányok, 
botsáskák, pókok és egyéb állatok 
egészítik ki.

A  megnyitóra 2022. október 
6-án kerül sor, 16:30 órától. A tár-
latot november 15-ig tekinthetik 
meg az  érdeklődők. A szervezők 
múzeumpedagógiai foglalkozás-
sal is készülnek a diákok részére, 
a kiállítás végén pedig a szlovák 
tanítási nyelvű alapiskolák 5. és 6. 
osztályos tanulói meghallgathat-
ják maga a gyűjteménytulajdonos 
szakmai előadását, amely során 
bepillantást nyerhetnek felfede-
zéseinek kulisszái mögé, a rova-
rok titokzatos életébe, és új isme-
retekkel gyarapíthatják tudásukat 
állatvilágunk e sokszínű és nagy-
számú élőlényeivel kapcsolatban.

FVM – NTIK

Viszontláthatjuk városunkban a trópusi 
rovarkiállítást

Szabaduljon meg biztonságosan a következő veszélyes anyagoktól: ak-
kumulátorok, nikkel - kadmium elemek, szavatosság utáni festékek, 

gyógyszerek és permetszerek, elhasznált motorolajak, romlott étolajak 
és zsírok, sérült higanyos hőmérők, vegyi anyagok maradékai, vegyileg 
szennyezett textíliák, fénycsövek. A mobilis gyűjtésre nyolc kijelölt gyűj-
tőhelyen kerül sor, ahol a gyűjtőkocsi 20-30 percet tartózkodik.

A gyűjtés időpontja: 2022. október 8. (szombat)A gyűjtés időpontja: 2022. október 8. (szombat)

Veszélyes hulladékok mobilis gyűjtése

Megállóhely elhelyezése      Időpont
▪ Malom u. 65 (a Malom és Szőlőhegy u. kereszteződésénél)  8.30 - 9.00
▪ Paprét 3 (a VPS telephelye előtt)                       9.05 - 9.35
▪ Nálepka u. 13 (a Pepita vendéglő előtt)            9.40 -10.00
▪ Szövetkezeti u. 19 (a Szöv. és Virág u. kereszteződésénél)   10.30 -10.50
▪ Május 1. u. 11 (a Filbyt épülete előtt a Május 1. utcában)     10.55 -11.15
▪ Jánošík u. (a Kalaj és Jánošík u. kereszteződésénél)            11.20 -11.50
▪ Štúr u. (a Vajanský és Štúr u. kereszteződésénél)           12.20 -12.50
▪ Sládkovič u. (a Sládkovič és Park u. kereszteződésénél)        12.55 -13.30



72 0 2 2 .  S Z E P T E M B E R K U L T Ú R A / O K T A T Á S

Akárcsak az előző három esz-
tendőben, idén is augusztus 

utolsó napjaiban kelt útra a Füle-
ki Nyugdíjas Klub 38 fős csoport-
ja egyhetes tátrai üdülés céljából 
a tátralomnici Tatranec szállo-
dába. 2022. aug. 27-én, szomba-
ton gyönyörűséges idő ígérkezett, 
megcélozta hát a csapat a Bachle-
da-völgyben álló (Zsár kataszteré-
be tartozó) Bachledka nevű lomb-
korona-sétányt, melyre kabinos 
kötélpályán jutott fel. A résztve-
vők nem csupán a Szepesi-Magu-
ra természetét csodálhatták meg, 
hanem az erdei élet részeseivé 
válva megismerhettek számos ot-
tani növényt és élőlényt. Apró és 
olykor nagyobb csoportokban is 
kirándultak a Tarajkára. Egye-
sek siklóvasúttal, mások túrázva 
látogattak el a Bilík-menedék-

házhoz, a Rainer-kunyhóhoz és 
a Tar-pataki-vízeséshez. Kipró-
bálták a Csorba község – Csor-
ba-tó szakaszon az új fogaske-
rekűt, elbűvölte őket a Csorba-tó 
szépsége. A tátrai kirándulást a 
poprádi Aqua Cityben való lu-
bickolással, néhányan pedig Kés-
márk városának és várának, s 
a volt evangélikus líceumnak a 
meglátogatásával színesítették. E 
líceumban székel Közép-Európa 
egyik legnagyobb iskolai könyv-
tára, melyben 150 000 kötetre, az 
1468-1500 évekből származó 55 
ősnyomtatványra, 3000 példány 
16. századi ősnyomtatványra, kb. 
6000 szlovacikumra és 44 000 
példány 15-20. századi germa-
nikumra lelhet a látogató. Más 
füleki országjárók a késmárki ar-
tikuláris fatemplom és az új evan-

Köszönetnyilvánítás
A jelenlegi nehéz időkben nem 
szokás köszönetet mondani az 
olyan jól végzett munkáért, ame-
lyért bérezés is jár. Én azonban 
kivételt teszek, és ez úton mon-
dok köszönetet Nagy Róbertnek, 
a füleki helyi rendőrőrs zászló-
sának a traktoralkatrész-lopás 
ügyének gyors megoldásáért. 

Nem egészen 24 óra alatt nem 
csupán felderítette az elkövetők 
kilétét, hanem vissza is szolgál-
tatta a traktor tulajdonosának az 
ellopott tárgyakat.
Remélem, a helyi őrs más rendő-
rei is felelősségteljes munkát vé-
geznek, s értelmet adnak a „szol-
gálunk és védünk“ jelmondatnak. 

Agócsová Viera, ford.: za

Kirándulásunk a Magas-Tátrában

Fülek legnagyobb létszámú ta-
nintézményében, a II. Koháry 

István Alapiskolában, szeptember 
eleje óta gőzerővel folyik az okta-
tó-nevelői tevékenység. Az iskola 
ebben a tanévben 27 osztállyal (12 
az alsó, 15 a felső tagozaton) indult, 
ami a tavalyi évhez képest két osz-
tállyal való növekedést jelent. Ter-
mészetesen ez a tanulók számában 
is megmutatkozik, hiszen jelen 
pillanatban 590 diák látogatja a II. 
Koháry István Alapiskolát. Az ok-

Élőképek a Koháryból tatási intézményben 44 pedagógus, 
5 nevelőnő, valamint 4 pedagógiai 
asszisztens mellett a gyermekekkel 
külön foglalkozik egy pszichológus 
és egy speciális pedagógus. 

Ezalatt a néhány hét alatt a szak-
körökön kívül már több versenyen 
is részt vettek diákjaink. A Har-
mos Károly rajzverseny országos 
fordulójában Szókovács Viktor 
(8. A), míg a Katedra matematikai 
verseny döntőjében Illés Panka (9. 
B) ért el nagyszerű eredményt. Az 
alsó tagozatosok (1-4) nagysikerű 

A nyári szünidő és a tanévkez-
dés napjaiban számos tevé-

kenységgel tisztelegtünk jubileu-
mi évünk előtt.

A magyar gimnázium megala-
kulásának 70. és a szlovák szekció 
megalakulásának 50. évfordulója 
alkalmából iskolánk volt az egyik 
vendége a július elején megrende-
zett háromnapos UDVart feszti-
válnak, melyet a Városi Művelő-
dési Központ szervezett. Az első 
napon diákjaink Tomolya Róbert 
tanár úr vezetésével programoz-
ható drónokat mutattak be a fesz-
tivál résztvevőinek. A második 
napon a Pátria Rádió beszélgeté-
sének keretében Vasik János ven-
dége a Sme napilap főszerkesztője, 
Balog Beáta volt, aki egykor a fü-
leki gimnázium magyar tagozatán 
érettségizett. A beszélgetés során 
az aktuális közéleti témák mellett 

a főszerkesztő asszony szívesen 
mesélt gimnáziumi éveiről is.

Augusztusban a Palóc Napok 
keretében, a Városi Művelődési 
Központtal együttműködve inter-
aktív városi sétával emlékeztünk 
iskolánk múltjára és a gimnáziu-
mi oktatás kezdeteire. A séta so-
rán a gimnáziumnak a múltban 
otthont adó épületeket jártuk sor-
ra, majd az iskola jelenlegi épüle-
tében az érdeklődők megismer-
kedhettek az intézményünkben 
folyó jelenkori modern oktatással 
is.

Ezt az eseményt egy nemzetkö-
zi konferencia követte PYCON 
SK 2022 címmel, melyen a Python 
programozói nyelvet használó 
programozók mutatkoztak be. 
Gimnáziumunk saját innovatív 
fejlesztését mutatta be a progra-
mozható drónok oktatási folya-

Jubileumi év a füleki gimnáziumban

gélikus templom csodájára jártak. 
A tátrai üdüléssel a kirándulók 
elégedettek voltak, s megegyez-

tek, hogy ha egészségük és anyagi 
helyzetük engedi, jövőre ismétel-
ten sort kerítenek rá.

matba való bevezetésével kapcso-
latban az ötletgazda dr. Tomolya 
Róbert és iskolánk igazgatója, 
Péter Juraj segítségével. Mindez 
a Besztercebányai Megyei Ön-
kormányzattal együttműködve 
valósulhat meg egy közös projekt 
keretében, mely lehetővé teszi, 
hogy ez az oktatási módszer más 
iskolákba is eljuthasson a megye 
területén. A konferencián megbi-
zonyosodtunk róla, hogy ezzel a 
kezdeményezéssel közép-európai 
szinten is egyedülállóak vagyunk. 

Magát a projektet a hivatalos be-
mutatás után, ez év októberében 
ismertetjük meg a nyilvánossággal.

Tudjuk, hogy a világ nemcsak 
technikáról és programozásról 
szól, ezért iskolánk nagy hang-
súlyt fektet a kultúra és a kultu-
rális hagyományok ápolására is. 
Arról, hogy a kultúra területén 
milyen események zajlottak a 
gimnáziumban a tanév kezdete 
óta, a Füleki Hírlap következő 
számában olvashatnak.

Péter Juraj, igazgató

Mini olimpia keretén belül mérték 
fel ügyességüket, míg a nagyobbak 
tanulmányi kiránduláson vettek 
részt Selmecbányán, majd a Felföl-

di tájoló programnak köszönhető-
en Körmöcbányára és Beszterce-
bányára is ellátogathattak.

Vankó Attila  
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A  Füleki FTC birkózó szakosztálya újabb 
sikert könyvelhetett el. Szeptember 17-

én, szombaton Privigyén a füleki csapat a 48. 
Nemzetközi Ifjúsági és Baráti Szabadfogású 
Birkózóbajnokságon vett részt.

A fülekiek nem tűntek el az erős konkuren-
sek között és a legértékesebb fémet is elhozták. 

„Privigyén 8 európai ország 225 versenyzője talál-
kozott. A résztvevők száma is igazolta, hogy nehéz 
összecsapások várnak ránk. Pár éve erre a verseny-
re azért hoztam el a növendékeinket, hogy a nézők 
soraiból lássák, milyen nagyszabású eseményről 
van szó. Most először vannak jelen birkózóként” – 
mondta Albert Attila edző.

Az edző három sportolót indított el a tor-
nán: Rácz Zsoltot, Krága Sebastiánt és Jónás 
Róbertet. Rácz kategóriájában aranyat nyert. 
Krága a negyedik helyen, Jónás az ötödiken 
végzett. „A fiúk derekasan küzdöttek és én nagyon 
elégedett vagyok az eredményeikkel. Vár ránk egy 
kassai nemzetközi verseny is, de leginkább az októ-
beri Szlovák Bajnokságra összpontosítunk, amelyen 
kötöttfogású (görög-római stílusú) birkózásban ver-
senyzünk.”

kmk, ford.: za

A birkózók ismét arannyal 
tértek haza

A női csapat az 1. liga nyitó, dupla fordulóját 
játszotta Kiszucában (Kysuce). Radolával 

(Radoľa) szemben 5:4-re vereséget szenvedtek, 
de szép játszmát vezettek le. A junior váloga-
tott csapatt friss játékosa, Uhrinová Denisa 
két gólt szerzett a csapatnak. Szeptember ele-
jén a junior válogatottal részt vett a  világbaj-
nokságon is, ahol történelmi sikert értek el (5. 
hely). Szombaton Nagy Gabriel edző játékosai 
már 4:3-as győzelmet arattak Kiszucaújhely 
(Kysucké Nové Mesto) felett, amivel 3 pontot 
szereztek. Benčíková Sandra három gólt adott, 
a győztes gólt pedig 50 másodperccel a meccs 
vége előtt a csapatkapitány, Mihályiová Dani-
ella szerezte. 

Az idősebb tanulók két nyitó mérkőzés-
sel kezdték a galántai országos élvonalbeli 
bajnokság 1. ligáját. Elsőként Nagymihály 
(Michalovce) ellen játszottak, mely csapatot 
lányaink 3:1-re győzték le. Két gólt Tóthová 
Emily szerzett, a  maradék egyet pedig Gold- 
čtiterová Vanesa adta. A második mérkőzésen 
3:0-ra nyertünk a hazai Galánta ellen. A  ka-
put sikeresen védte Kubaliaková Dominika. 
Támadásban viszont Kaličiaková Eva jeleske-
dett, aki csapatunk mindhárom gólját szerez-
te. A lányok  a Mitter Lukáš, Nagy Gabriel és 
Goldčtiter Miloš edzőtrió vezetésével kitűnő 
teljesítményt nyújtottak, és megérdemelten 
nyerték meg mindkét mérkőzést. A követke-
ző meccseket Füleken fogják játszani Simony 
(Partizánske) és Turdossin (Tvrdošín) ellen. 

Fokozatosan megkezdődnek az egyéb ifjú-
sági versenyek is, melyeken megpróbáljuk a 
lehető legjobban képviselni a klubot és váro-
sunkat. 

Nagy Gabriel, ford.: dk

Szeptember közepén a  füleki vár alatt új 
sporteseményre került sor városunkban. 

A Füleki Várfutás első évadát a Nógrádi Sport 
Egyesület (ŠK Novohrad) szervezte, partnerei 
az önkormányzat, az NTIK, a Vármúzeum és 
a Geopark Novohrad-Nógrád, z.p.o. voltak. 

„Egyesületünk másfél éve alakult, azóta ez az első 
rendezvényünk. A gyerekeknek akadálypályával 
készültünk, a fő futam pedig egy öt kilométeres, a 
város utcáin keresztül vezető útvonalból állt. Ez 
különbözteti meg az eseményt a Füleki Crosstól“ – 
nyilatkozta a szervezők nevében Kovács Zsu-
zsanna. „Szeretném megköszönni minden társszer-
vezőnek a segítséget, a versenyzőknek, szülőknek és 
gyerekeknek pedig a nagyszámú részvételt“ – tette 
hozzá. A rendezvény első évada sikert aratott, 
közel 150, különböző korosztályokból kikerü-
lő versenyző vett részt.

Egyikük Ďurec Peter, besztercebányai orvos 
volt. „Egy barátom hívott meg ide, akivel együtt fu-
tottuk le A Tátrától a Dunáig úvonalát. Tetszett a 
verseny, kellemes környezetben, gyorsan teljesíthető 
pályán zajlott. Jó érzéssel tölt el, csak a szél lassított 
le. Kiváló felkészülés volt a kassai félmaraton előtt“ 

– összegezte.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: jf

Az FTC női floorballcsapata si-
keresen kezdte meg az idényt

A futóversenyen megközelí-
tőleg 150 nevező vett részt

Fotók: A szakosztály FB-oldala

Fotók: Agócs Attila és az ŠK Novohrad FB-oldalai

Fotó: NG archívuma


