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A Koháry Polgári Társulás által rendezett Váijá- 
tékok már szerves részét képezi a fuleki nyár
nak. így volt ez idén is, amikor -  már hagyomá
nyosan -június utolsó hetében, 26-27-28-án er
re sor került. Tudják ezt a fulekiek, környékbeli
ek, de Szlovákia távolabbi vidékeiről és Ma
gyarországról is egyre többen érkeznek.

Fotók: Schneiczer Zoltán

Pénteken, 26-án -  az első nap délutánján -  nyílt 
meg a Városi Művelődési Központ aulájában 
Szenográdiné Végh Erzsébet szép és sokszínű 
akvarellj einek a kiállítása.
Szombaton, június 27-én reggel a szereplők ma
gyar és török korabeli öltözéken hangos kiáltá
sok, dobszó, lövések kíséretében látványos cse
tepatét rendeztek a fiileki piacon a meglepett vá
sárlók előtt, hogy ezzel is felhívják figyelmüket 
a délutáni műsorra. A vár felé vezető sétálóutcá
ban a kézművesek sátrakban árulták szebbnél 
szebb termékeiket. Délelőtt 10 órától a gyereke
ké volt a várudvar, ahol színes program várta ő- 
ket: lovagolhattak, íjászkodhattak, hintázhattak. 
Voltak ott bohócok, bábszínház, arcfestés, kör
hinta.
A Füleki Történelmi Váijátékok délutáni prog
ramja 15.00 órakor kezdődött szép számú kö
zönség előtt. A fellépők színes kavalkádja is je
lezte, hogy az idén is nagy gonddal és alaposság
gal összeállított műsort látiiat a közönség. A ha
gyományőrző csoportok korhű jelmezekben har

ci jeleneteket, baj vívást, a tábori élet minden
napjait, lőfegyvereket mutattak be. Nem hiá
nyoztak a már kedvelt solymászok sem.
A közreműködők sorát az epeqesi Cohors bajví
vói nyitották meg. A Székesfehárvárról érkező 
Magyar Királyi Kardforgatók Rendj e nagyon lát
ványos műsort hozott, amit a közönség többször 
tapssal jutalmazott. A füleki Defensores mulat
ságos korabeli „lakoma-jelenettel“ nagy neve
tést váltott ki. A Vlčí tesák Korponáról is gazda
gította a fellépők sorát. Nagy elismerést aratott a 
Kanát solymász csoport Rimaszombatból. A 
romhányi Északi Szabadhajdúk is elnyerte a 
közönség tetszését.
Külön ki kell emelni a füleki Szarvasűzők lovas
íjász csoportját, akik nagyon gondosan összeál
lított, tökéletesen felépített és bámulatos pontos
sággal kivitelezett fellépésükkel a közönségnél 
nagy elismerést, sikert és sok-sok tapsot arattak. 
Ez valóban nemes, szép munka volt!
A harmadik napon, június 28-án került sor a már 
ugyancsak hagyományos IX. Nemzetközi íjász
versenyre a vár ódon, romantikus falai között. A 
közel száz versenyző két fordulóban mérte össze 
tudását, a „Nógrád íjásza“ címért és a „Füleki 
vár védőj e“ rangért. A győztes Tanyi BCároly lett. 
Az idén is jól sikerült Várjátékok mindenekelőtt 
Estefán Lászlónak, a Koháry Polgári Társulás el
nökének, Huszti Agnes titkárnak, a fő szerve
zőknek és a támogatóknak (a Szlovák Köztársa
ság Kormányhivatalának Nemzeti Kisebbségek 
Kultikája 2015 Program, Besztercebánya Me
gye Önkormányzata, Fülek Város, RegioMax) 
az érdeme. A rendezvény elérte célját, és nagy
ban hozzájárult a város jó hírének öregbítésé
hez, terjesztéséhez.

Fehér László, Koháry PT

Fotó: Czikó Zsolt
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A felújított tűzoltóautót 
az önkéntes tűzoltóknak 
személyesen a 
belügyminiszter adta át

A tavalyi évben alakult meg Füleken a 
második önkéntes tíizoltó egyesület, amely az 
idei évtől, a hivatásos tűzoltókkal egyetemben, 
a gyönyörűen felújított tűzoltóság épületében 
székel. A jelen pillanatban 16 tagú ÖTÉ már 
nemcsak mentőakciókban, hanem különböző 
baleset-megelőző és társadalmi rendezvénye
ken is részt vesz. Július első, különösen forró 
szombatján neves küldöttség látogatott Fülek
re, élén Szlovákia belügyminiszterével, Ró
bert Kaliňákkal. A küldöttség tagjai voltak 
még a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsá
nak alelnöknője, Jana Laššáková, valamint 
Bugár Béla és Simon Zsolt parlamenti képvi
selők, a Losonci Járási Hivatal és a Beszterce
bányai Kerületi Tűzoltóság és Mentőszolgálat 
igazgatóságának képviselői és mások. A kül
döttséget a város vezetősége, a füleki ÖTÉ tag
jai, a Jánošík és a Rakonca táncosai és néhány 
füleki lakos üdvözölte. Az, hogy nem érkeznek 
üres kézzel, senki számára nem volt titok, a- 
zonban az mindenkit kellemesen meglepett, 
hogy a felújított tűzoltóautót személyesen a 
belüg3miiniszter vezette, s a Városi Hivatal 
előtti parkolóban átadta annak kulcsait. Az 
ÖTÉ tagjait megörvendeztette az esemény 
csakúgy, mint a város vezetését, amely ígéretet 
kapott egy árvízvédelmi csomagra. Az ünnepi 
beszéd keretén belül nemcsak a füleki tűzoltó
ság történelméről volt szó, hanem a helyi 
tűzoltóságok minőségi és odaadó munkájáról 
is régiónkon belül. Az új tűzoltóautó felavatá
sánál a miniszter úr minél kevesebb bevetést, 
viszont annál több balesetet megelőző rendez
vényt és versenyen való részvételt kívánt az 
ÖTEtagjainak. afem vályeta

Füleki Városnapok és XXV' Palóc Napok
2015. augusztus 14-16.

A Füleki Hírlap következő száma 2015. október 1-jén jelenik meg!
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Fülek Város dr. Agócs Attila polgármester által képviselve

PÁLYÁZATOT HIRDET
a következő munkakörök betöltésére a Városi Hivatal Építésügyi, 
természetvédelmi és stratégiai-fejlesztési osztályán:

1. Építésügyi szakelőadói munkakör
Megkövetelt iskolai végzettség: II. fokozatú főiskolai végzettség -
építészmémökZ-mémöknő
További feltételek:

• legalább 5 éves gyakorlat az építési beruházások területén,
• számítógépes ismeretek
• a vonatkozó törvények ismerete (építésügyi törvény, 

közigazgatási eljárási törvény, településügyi törvény).
Az elbírálásnál előnyt jelent:
• a költségvetési szoftverek ismerete
• tapasztalat az uniós forrásokból történő projektek 

előkészítésében és megvalósításában
• a magyar nyelvtudás, illetve egy másik idegen nyelv ismerete. 

Beadandó okiratok jegyzéke:
• a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• szakmai önéletrajz
• az építésügyben eltöltött szakmai gyakorlatot igazoló okirat
• írásos beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak 

a pályázási eljárásban történő felhasználásához a személyi 
adatok védehnéről szóló Tt. 122/2013. sz. törvény 
értelmében.

2. Szakelőadói munkakör a Városfejlesztési stratégia részlegen 
-  gyermekgondozási szabadság alatt történő helyettesítés.
Megkövetelt iskolai végzettség: II. fokozatú főiskolai végzettség -  
Területfejlesztési szakirány

További feltételek:
• legalább 5 éves gyakorlat a közigazgatásban, területfejlesztésben, 

idegenforgalomban, az uniós forrásokból történő projektek 
előkészítésében és megvalósításában

• számítógépes ismeretek (Word, Excel, Power Point, esetleg 
CorelDraw)

• a vonatkozó törvények ismerete (a regionális fejlesztésről szóló 
törvény, közigazgatási eljárási törvény, idegenforgalmi törvény).

Az elbírálásnál előnyt jelent:
• a magyar nyelvtudás, illetve egy másik idegen nyelv ismerete. 

Beadandó okiratok jegyzéke:
• a legmagasabb iskolai végzettséget igsizoló okirat
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• szakmai önéletrajz
• a projektelőkészítésben és -megvalósításban szerzett gyakorlatot 

igazoló okirat
• írásos beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak a 

pályázási eljárásban történő felhasználásához a személyi adatok 
védelméről szóló Tt. 122/2013. sz. törvény értelmében.

Az érdeklődők a jelentkezést a fenti okiratokkal együtt, leragasztott 
borítékban, „VK-SOR - úsek výstavby MsÚ -  NEOTVÁRAŤ“, illetve 
„VK-SOR- úsek stratégie rozvoja“ megjelöléssel és a feladó címének 
feltüntetésével postázhatják az alábbi címre: Mesto Fiľakovo -  Mestský 
úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, vagy nyújthatják be 
személyesen a Városi Hivatal iktatójában, a hivatali órákban. A 
pályázatok elbírálásának időpontját és helyét a pályáztató legkevesebb 7 
nappal a pályázat elbírálásának időpontja előtt közli a megadott 
feltételeket teljesítő jelentkezőkkel.
A pályázatok benyújtásának határideje 2015. augusztus 14., 13,00 óra!

Dr. Agócs Attila, polgármester

Felhívás! Bérlakások épülnek 
fiatal családok számára Füleken

Fülek Város érdeke aktívan részt vállalni a lakáskérdés megoldásában főleg a város fiatal, ígéretes j övő előtt 
álló polgárai számára. A város ezen szándékát 12- és 16-laMsos társasházi építésével kívánj a megvalósíta
ni bérlakások formáj ában. A város egy- és kétszobás bérlakások építését tervezi a Štúr utca térségében, vala
mit háromszobás bérlakásokét a B. S. Timrava utca térségében, figyelembe véve, hogy a lakások ára elérhető 
legyen a fiatal családok számára. A város célja, hogy a lakásépítéssel megelőzze a fiatalok elvándorlását 
városunkból, hogy tudásukat városunk fejlődése érdekében kamatoztassák. A tervezett lakásépítést a város 
egyebek mellett az Állami Lakásfejlesztési Alapból (ŠFRB) felvett hitelből kívánja megvalósítani, ezért a 
lakások kiépítése és jövőbeni használata az alap által meghatározott szigorú feltételekhez kötött. A lakások 
az átadatástól számított legalább 30 éven keresztül a város tulajdonában m aradn^ s csak ezen időszak 
letelte után vásárolha^ák meg a bérlők saját tulajdonba. Addig a bérlők bérleti díjat fizetnek a városnak, 
amely a befolyt bérleti díjakból törleszti az Állami Lakásfejlesztési Alapból felvett hitel törlesztő részleteit. 
A tervezett bérleti díj a lakás nagyságától és minőségétől függően 110-160 € között mozog. Természetesen a 
kisebb alapterületű lakások tervezett bérleti díja nagyságrenddel alacsonyabb, előnyösebb, mint a nagyobb 
alapterületű lakások esetében. Az alap lakbérhez természetesen hozzáadódik még a szolgáltatások havi díja 
is -  energiaköltség és a javítási alaphoz történő hozzájárulás. Amermyiben felhívásimk felkeltette városunk 
lakosainak érdeklődését, szándékukat jelezzék a Városi Hivatal felé írásban (közgazdasági és vagyongaz
dálkodási osztály) illetve e-mailben (zoltan.varga@filakovo.sk), lehetőség szerint minél előbb, személyes 
adataik feltüntetésével, illetve a lakás méretével és a szobák számának igényével együtt.

Ing. Varga Zoltán, VH

4 db soros elrendezésű lakótömb 4-4 háromszobás lakással

További képek (A lakások elrendezési terve: négyszintes épület, emeletenként 1 db kétszobás 
és 2 db egy-szobás lakással -  Štúr utca -  16 lakóegység) a 2. oldalon

FÜLEK VAROSA -  Városi Hivatal 
Városháza u. 25,986 01 Fttlek

Fülek Városa a Tt. 138/1991. sz. a községi 
vagyongazdálkodásról szóló törvény (9a § 

9 bek. c) értelmében

nyilvánosságra hozza a különleges elbí
rálásra jogosult városi telkek bérbeadá
sának szándélíát a városi bérlakások építé
sére vonatkozó beruházási célj ának megva
lósítása érdekében.
A szándék tárgya a Fülek határában lévő, 
2272. számú tulajdoni lapon vezetett, s kü
lönleges elbírálásra jogosult városi telkek 
bérbeadása a COSTRUO, spol. s.r.o., Luče
nec kivitelező részére, a városi bérlakások 
építésére vonatkozó beruházási céljának 
megvalósítása érdekében a következő he
lyeken:
a/ Štúr utca: 12 lakóegység részére -  a C 
regiszter 1148-as sorszámú parcella része, 
cca 800m2 nagyságú terület (a pontos terü
lete a geometriai tervben lesz megszabva) 
az 1. számú melléklet szerint, 
b/ B.S. Timrava utca: 16 lakóegység ré
szére -  a C regiszter 3375/1-es sorszámú 
parcellája, a beépített területek és udvarok 
területnagysága 3003 m2, a C regiszter 
3375/18-as sorszámú parcellája, a beépített 
területek és udvarok területnagysága 952 
m2, a C regiszter 3375/19-es sorszámú 
parcellája, a beépített területek és udvarok 
területnagysága 886 m2, a C regiszter 
3375/20-as sorszámú parcellája, a beépített 
területek és udvarok területnagysága 911 
m2, a C regiszter 3375/26 sorszámú 
parcellája, a beépített területek és udvarok 
területaagysága 1084 m2, a C regiszter 
3375/27-es sorszámú parcellája, a beépített 
területek és udvarok területnagysága 1106 
m2 és a C regiszter 3375/28-as számú 
parcellája, a beépített területek és udvarok 
területnagysága 1234 m2 a 2. számú 
melléklet szerint.
Részletesen lásd: www.filakovo.sk (városi 
honlap) és aváros hirdetőtábláján.

mailto:zoltan.varga@filakovo.sk
http://www.filakovo.sk
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A  K is  Rako nca  lett  a  legjobb  szlovákiai  gyermek  népt Ancegy Ottes
Húsz éve töretlenül és sikeresen működő nép
tánccsoportot (csoportokat) vezetnek. Számta
lan hazai és külföldi fellépés áll mögöttük, tarso
lyukban szakmai elismerések és díjak garmada. 
M últukban több generációnyi táncos, jelenük
ben folyamatos munka, jövőjükben tervek. A Ra
konca és a Kis Rakonca megálmodóival, vezető
ivel: Varga Norberttel ésLiával beszélgettünk.

A  Rakonca NTE Pátria c. műsora

Nyilvánvaló, hogy annak idején ti is valame
lyik néptánccsoportban kezdtétek, gyermek 
táncosként. Ennél azért több kellett...
Varga Lia: Amikor Szepsiböl Losoncra kerültem 
a pedagógiai szakközépiskolába, nem tudtam hol 
táncolni, ezért kitaláltuk, hogy elindítjuk Loson
con a táncházmozgahnat. Egy Panasonic magnó, 
egy kazetta, és kézzel írt p isátok -  így fogtunk 
hozzá. Azt nem is tudtuk, hogyan kell ezt csinál
ni, csak akartuk, hogy legyen. Havonta száz- 
százhúsz ember jelent meg a Csemadok székház
ban. Még Norbival is ott találkoztam először, 
felkért táncohii...
Varga Norbert; Én arra emlékszem, hogy nekem 
ez a többlet a néprajzi gyűjtésekkel jött. Amikor 
Selmecbányán befejeztem az erdészeti szakkö
zépiskolát, hazatérve ismét elkezdtem táncolni a 
fíilekpüspöki Palócban, amelyet akkor Mlynár 
Pali vezetett. Sokat mesélt nekünk a gyűjtések
ről, és mi többen akkor kaptunk kedvet ahhoz, 
hogy felkeressük azokat az idős néniket, bácsi
kat, akik még tudnak énekelni, zenéhii. Amikor 
Lia Nyitrán tanult, együtt jártunk gyűjteni a 
zoboralji falvakba.
Lia akkor már elkezdett gyerekekkel foglal
kozni, tánccsoportot vezetett Zsérén.
V. L.: Akkor még az idősebb generációtól na
gyon sok mindent lehetett gyűjteni Zoboralján, 
és amit a nagyszülőktől gyűjtöttem, azt tanítot
tam vissza az unokáknak -  a saját dalaikat, gyer
mekjátékaikat, táncaikat. 38 gyerekem volt, és 
amit megtanultunk, azt be is mutattuk a heljá kul- 
túrházban a szülőknek, nagyszülőknek. Nagyon 
hálásak voltak.
A táncos múltból, gyűjtésekből megszületett a 
saját csoportotok. Nemcsak nektek „szere
lem” ez a közösség, hanem a Rakoncával 
„megfertőződött” gyerekek, fiatalok is el-

Önkormányzat Kedves
állatbarátok!

Értesítjük Önöket, hogy 2015. szeptember 
19-én és 20-án polgári társulásunk kutyai- 
var-talanítást (kasztrálást) végez. Az intéz
kedés a kóbor kutyák leggyakoribb előfordu
lási helyeire összpontosul. Az ebek műtéten 
esnek át, hogy megakadályozzuk szaporodá
sukat és az utcán kóborló kutyák számának 
növekedését városunkban. Szívesen várjuk 
az átmeneti gondozást vállaló önkénteseket, 
^ k  jelentkezhetnek Facebook oldalunkon: 
Útulok Šťastné labky Fiľakovo, illetve tele
fonon a következő számon; 0904659924. 

Köszönjük! sfastnélabkykiOyamenhely

mondhatják, hogy „beleestem, benne va
gyok”. De mi az, ami miatt megteszik az első 
lépést: hogy jelentkeznek a csoportba?
V. N.: Ebben nagy segítségünkre vannak az alap
iskolai pedagógusok, akik hatnak a gyerekekre, 
elhozzák őket egy-egy próbára, hogy megnéz
zék, lenne-e kedvük a Rakoncába járni. Termé
szetesen van egy másik szál is: a rokoni kapcso
lat -  ha már valaJd táncolt a családból a Rakoncá- 
ban, az szintén motiváló erő. Olyan is volt, hogy 
egy szlovák iskolába járó 8 éves gyerek egyszer 
látta színpadon a Rakoncát, és azormal beiratko
zott. Ugyanakkor azt érezze, hogy a rendszeres 
munka és a sikerek ellenére sem presztízskérdés 
a fülekiek számára, hogy a gyermekük a Rakon- 
cában táncoljon. Szinte több a vidéki gyerekünk, 
mint a füleld.
Fontos a munkátokban az identitástudat kia
lakítása, erősítése?
V. N.: Fontos, ugyanis mi a néptáncra nem úgy te
kintünk, mint a mozgáskultúra egyik megnyilvá
nulására, minket nem a tánc technikai része érde
kel, hanem a szellemi töltése: a közösségi érté
kek, a lokálpatriotizmus ápolása és megtartása. 
Ugyanakkor arra törekszünk, hogy egy egészsé
ges identitástudat alakuljon ki a fiatalokban. 
Húsz éve rendszeres résztvevői vagyunk a Gyer
mek Néptáncegyüttesek Országos Versenyének, 
így a szlovák szakmával és mozgalommal is szo
ros a kapcsolat. A regionális, megyei és országos 
fordulóból álló versenyen több száz együttes 
vesz részt, s ezek közül a legjobb 10-12 csoport 
jut el a Likavkán zajló országos döntőbe. Jóleső 
érzés, hogy az idén mi is ott lehettünk, mi több 
aranysávos minősítésben részesültünk és ehiyer-

A Varga házaspár táncx3ktatása a Bystrická foik- 
iórna ľiaravara című besztercebányai néptánc- 
antoiógián (Fotók: a Rakonca NTE archívuma)

tűk a fesztivál fődíját is. Érmek köszönhetően 
Východnán, az ország legrangosabb folklórfesz
tiválján is színpadra vihettük Virágvasámap cí
mű koreográfiánkat. Magas színvonalú, vegy
tiszta folklórprodukciókat felvonultató fesztivál 
ez, melyen a több ezres tömeg sztárként ünnepel 
egy-egy fellépőt. Követendő példa, ahonnan a 40 
fokos hőség ellenére mindannyian feltöltődve ér
keztünk haza.
Térjünk vissza a hétköznapokba: milyen a 
rakoncás élete?
V. N.: A kicsikkel hetente kétszer próbálunk 
másfél-két órát, a nagyokkal, mivel többnyire 
csak hétvégén vannak itthon, hetente egyszer 
három órát. Gyakoriak az összpontosított próbák 
is, és igyekszünk vendégoktatókkal is dolgozni, 
mert a gyerekekre, fiatalokra ez is ösztönzőleg 
hat. Részt veszünk egy mentor programban is, 
mely épp most újult meg: eddig mi kerestünk 
magunknak mentort, most pedig fordítva lesz; 
fiatal alkotók kereshetnek maguknak együttest. 
Sok minden mással is foglalkoztok, ami nem 
szorosan a Rakoncához, de a népi kultúrához 
kötődik.
V. N.; A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet 
munkatársaként részt veszek kutatási progra
mokban, jelenleg Alsó-Zemplén feltérképezése 
a cél, illetve az adattárépítésben. Évente meg
szervezzük az Ipolyi Amold Népmesemondó 
Versenyt, illetve a hozzá kapcsolódó továbbkép

zéseket. Ehhez jönnek még a saját kutatásaim és 
a publikálás. Lia pedig énektanítással foglalko
zik.
V. L.; Nagyrészt losonci magyar szülők kerestek 
meg, hogy népdaléneklésre tam'tsam a csemeté
iket. A heti egy alkalommal zajló foglalkozások 
magáért az éneklésért indultak. Ma már mégis ott 
tartunk, hogy van egy Gáláns Énekegyüttes 10- 
13 éves gyerekekkel, és már elindult a Kis Galá- 
ris is az ďsó tagozatos korosztállyal. Arra a va
gyok a legbüszkébb, hogy az elmúlt másfél év 
alatt megtanultak 48 palócfoldi népdalt. 
Számítanak a díjak, a sikerek?
V. N.; Számítanak a díjak, fontos, hogy szakmai 
berkekben is eUsmeijenek, szlovák viszonylat
ban is. A hosszú évek alatt felmutatott eredmé
nyeink és a legutóbbi sikerünk, a Szlovákiai 
Gyermek Néptáncegyüttesek Országos Verse
nyén elért fődíj Likavkán szakmailag hitelessé 
tett bermíinket. Ez a díj munkánk országos elis
merése, de a régióban is tőlünk kémek tanácsot: 
legutóbb minket kértek fel szakmai módszertani 
képzés vezetésére a környék szlovák és magyar 
csoportvezetőinek egyaránt. Ugyanakkor a siker 
fogahna sokrétű. Például, ha valaki Serkéről 
hajlandó hetente kétszer ideutazni a próbára, 
vagy, hogy a gyerekek a próbán kívül otthon is 
érdeMődnek a népi kultúra iránt, viseletet vásá
rolnak, énekelnek -  ezek mind-mind nagyon 
nagy sikerek. Több fiatal is szakmailag kinőtte 
magát, akár azzal, hogy táborokba, továbbképzé
sekre járnak, illetve hogy kialakult bennük az a 
készség, hogy tudnak kisebb gyerekekkel foglal
kozni.
Változnak az egyes generációk? Ti változtok? 
Változik ennek a rétegkultúrának a megíté
lése?
V. N.: A gyerekek nagyon megváltoztak, a szlo
vák a mostani generációra azt mondja, hogy „se
davé deti”. Szinte járni kell tanítani őket, rossz a 
testtartásuk, fiziológiailag gyengék, mert nem 
másztak fára és nem szaladgáltak eleget, az 
énekkészségről pedig már nem is ábrándozunk. 
Hogy mi mennyire lettünk mások a húsz év alatt? 
Rutinosabbak lettünk, tapasztaltabbak, de persze 
ennek hátulütője is van, könnyen sztereotípiákba 
eshet az ember. A mozgalom viszont egyértel- 
műenjó irányba változik, professzionálódik. Ne
künk szimpatikus, hogy az autentikus néptánc 
színpadi keretek közé kerül. Mi is ennek szelle
mében alkottunk eddig is: a hagyományos nép
táncból indulunk ki, de valamilyen keretet, törté
netet, üzenetet is adunk hozzá.
Novemberben jubileumi ünnepi műsorral is 
megünneplitek a Rakonca elmúlt két évtize
dét. El lehet árulni néhány kulisszatitkot?
V. N.: A huszadik jubileumon még egyszer 
szeretnénk bemutatni a Rakonca 40 perces szer
kesztett műsorát Pátria címmel. A program má
sodik részében a Kis Rakonca lép színpadra leg
újabb műsorával, köztük az országos verseny íB- 
díj as koreográfiáj ával. A harmadik részbe ezúttal 
nem hívtunk vendégeket, mert a jubileumi mű
sorban az egykori rakoncásokat látnánk szíve
sen, amint felelevenítik kedvelt táncaikat.

Illés Késik Andrea

A Gyermek Néptáncegyüttesek Országos 
Versenyének győztes koreográfiája -  Likavka



PROGRAM
augusztus 14. /péntek/
VMK táncterme
13:00-15:00 -  Kézműves foglalkozások és 
táncház az „Európa a polgárokért“ program 
résztvevőivel 
VMK előtti nagyszínpad 
15:00-17:00 -  Magyar, lengyel és román cso
portok fellépése az „Európa a polgárokért“ 
program részeként, „Europe Direct“ vetélkedő 
17:00-17:30 -  A FoUc LC Zenekar koncertje 
Városi Honismereti Múzeum 
16:00 -  A „Mesterségek művészete“ című ki
állítás megnyitója 
VMK aulája
17:30-18:00 -Kovács Zoltán és Róbert fuleki 
fafaragók kiállításának megnyitója „A fa lel
ke“ címmel
VMK előtti nagyszínpad 
18:00-22:00 -  Ünnepélyes megnyitó; Kultúr
műsor-közreműködnek: Jánošík éneklőcso
port, Németh Bozó Andrea, Mihalovics Erika, 
Benko Fruzsina, RakoncaNTE, DobrodaNép- 
zenekar, Kokavan Folklórcsoport, Szőttes 
Néptáncegyüttes: „H^om a ... Tri...“ című 
műsorával. Korpás Éva és Zsapka Attila: 
Szécsi Pál emlékkoncert 
A BELÉPÉS INGYENES

augusztus 15. /szombat/
Szabadság tér
06:30-21:00 -  Hagyományos Fűleki Vásár 
VMK előtti nagyszínpad 
09:00-13:00 -  Gyerekprogramok: versenyek, 
játékok, luvenes M ^sorett Csoport, arcfes
tés, íjászat, Szabad Ötletek Színháza: Kukori 
és Kotkoda gyerekmese, Tamariky Színház: 
Mese a tündérről és a manóról, a Hip-Hop 
Group Universal tánccsoport műsora 
VMK táncterme
13:00-15:00 -  A városi képviselő-testület ün
nepi ülése, a város díjainak ünnepélyes átadása 
VMK előtti nagyszínpad 
15:00-18:00 -  Sobotienka fúvószenekar. 
Nosztalgia melódiák -  Márkus Géza és ven
dégei, A The Angels zenekar koncer^ e
A BELÉPÉS INGYENES 
Várudvar
20:30-22:00 -  A Karthago zenekar koncertje 
(belépő: 7,-€ elővételben; 10,-€ a koncert nap
ján; jegyelővétel a VMK-íjan)

augusztus 16. /vasárnap/
Római katolikus templom 
09:00-10:00 -  Szlovák nyelvű ünnepi 
szentmise
10:00-10:30 -  Ünnepi szentségi körmenet 
10:30-11:30 -  Magyar nyelvű ünnepi 
szentmise 
FTC stadion
17:00-18:00 -  FTC Fülek -  SSE Salgótarján
öregfiúk fiitbalhnérkőzés
Várudvar
19:00-21:00 -  A Budapest Bár zenekar kon
certje (belépő: 7,- € elővételben; 10,- € a kon
certnapján; jegyelővétel a VMK-ban)

Szervező: Városi Művelődési Központ
Támogatók: „Europe Direct“ -  Európai Infor
mációs Pont, Vármúzeum, Közterület-fenn- 
tartó Vállalat, Inforom PT 
Médiapartnerek: Füleki Hírlap, LocAll TV, 
Gemerland.sk, Gömörilap.sk

2015. augusztus 15., szombat 20:30 Váradvar

Jegyár: 7 €  /elővételben/ Jegyelővétel a Városi Művelődési
10 € /a koncert napján/ Központban info: 0915 812 503

FÜLEK VAROS 
Városi Hivatal 
Radničná u. 25 

986 01 Fü’akovo (Fülek)
2015. augusztus 15-én (szombaton)

F ü l e k i  V á s á r t  
rendez

a „Füleki Városnapok és a XXV. Palóc napok“ 
alkahnából.

1) A vásár, amely 2015.08.14-től 2015.08.16-ig 
tartó háromnapos ünnepség egyik fo kísérő ren
dezvénye, a Szabadság téren (Námestie slobo
dy) a Városi Művelődési Központnál kerül meg
rendezésre szombaton, augusztus 15-én.

2) Avásár időtartam a: 06,30-21,00.

3) Az árusítóhelyért, amely 3 m széles, a kisza
bott helyi adó nagysága:

• vendéglátó-ipari termékek (frissítők, alko
hol, sör, sült ül. főtt ételek stb.) árusítása ese
tén 10,00 EUR/folyóméter,

• egyéb termékek esetén (népi kézműves ter
mékeknél is) 5,00 EUR/folyóméter.

Ha a gépjárm ű közvetlenül az árusítóhely 
mellett parkol, akkor ezért a helyért is kell adót

fizetn i (5,00 EUR/folyóméter)!

4) Az engedélyeket a Füleki Városi Hivatal Köz- 
gazdasági és Vagyongazdálkodási Osztálya 
(földszint 11. és 13. sz. iroda) adjakiavásármeg- 
rendezése előtti napokon munkaidőben 07.30- 
16.00-ig, vagy a vásár napján 06.00-10.00-ig a 
helyszínen.

5) Ajelentkezési lapok visszaküldésének határi
deje 2015. augusztus 11. Kéijük a tisztelt áruso
kat, hogy érdeklődésüket mielőbb jelezzék az 
alábbi címen: Mestský úrad, odd. EaMM, Rad
ničná 25, 986 01 Fiľakovo. A szervező, tekintet
tel a rendelkezésre álló területek nagyságára, 
fenntartja a vásáron résztvevő árusok Idválasz- 
tásának jogát. Ha a bejelentkezett árus önhibájá
ból nem vesz részt a rendezvényen, a befizetett 
adót a rendező nem szolgáltatja vissza.

6) További információkért telefonon a 
-H421474381001-esszám 124,175,123-as mel
lékén vagy a -1-421915264290 (Ing. Varga Zol
tán), H-421949412300 (Ing. Šuvertová Helena) 
telefonszámokon illetve a városi honlapon 
www.£ilakovo.sl(, valamint a következő e-mail 
címeken lehet érdeklődni: 
zoltan.varga@filakovo.sk vagy 
lielena.suvertova@filakovo.sk.

Jelentkezési lap -  visszaküldendő
-  Füleki Vásár -

Név (Bejegyzett cégnév)............................................................................................................

Cím (Székhely)..........................................................................................................................

Statisztikai számjel (IČO)................... tel.......................... e-mail..........................................

Az árusított terméktípus vagy szolgáltatás megnevezése:...........................................................

Igényelt árusítóhely hossza (járművel együtt):.......................................................... folyóméter

Villanyáram igénylése kizárólag vendéglátóipari termékek árusításánál vagy kézműves 
tevékenység bemutatásánál IGEN / NEM (a nem megfelelőt áthúzni)

Aláírásommal igazolom, hogy elfogadom a „Füleki Vásárra“ vonatkozó feltételeket és az 
erre kiadott vásári rendeletet, amelyek a www.filakovo.sk honlapon találhatóak, és 
egyetértek ezekkel.

Kelt.

Aláírás, bélyegző

mailto:zoltan.varga@filakovo.sk
mailto:lielena.suvertova@filakovo.sk
http://www.filakovo.sk
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Az utóbbi évek egyik legeredetibb és legér
dekesebb zenei vállalkozása. Repertoár
jukba 20-30-as évekbeli sanzonok, kupiék, 
táncdalok tartoznak, kibővítve jazz meló
diákkal, virtuóz cigányzenekari számokkal 
és modem, mai dallamokkal.
Eddig megjelent öt lemezük platinalemez 
lett, koncertjeikre napok alatt fogynak el a 
jegyek. Külföldön ők képviselték Magyar- 
országot a 2012-es londoni olimpián, de 
teltházak előtt koncerteztek Brazíliában, az 
Egyesült Államokban, Törökországban, va
lamint felléptek Párizsban, az UNESCO 
37. Közgyűlésének hivatalos megnyitóján 
is 195 ország képviselői előtt.
A zenekar több énekessel is együttműkö
dik. ABudapest Bárral énekel Mező Misi (a 
Magna Cum Laude énekese). Szűcs Krisz
tián (a Heaven Street Seven frontembere), 
Lovasi András (a Kispál és a Borz, valamint 
a Kiscsillag énekese), Kollár-Klemencz 
László (a Kistehén zenekar alapítója, aki 
tavaly a Rájátszás formációval lépett fel Fü
leken), Kiss Tibor (a Quimby zenekar 
frontembere), Ferenczi György (Racka- 
jam) és sokan mások -  mmdig más-más 
felállásban.
Hozzánk a Füleki Városnapok és XXV. Pa
lóc Napok zárókoncertjére érkeznek au
gusztus 16-án vasárnap. A füleki várudvar

ban este hétkor kezdődő koncertre a zene
kar Keleti Andrást, Németh Jucit és Behu- 
mi Dórit (korábban a rendkívül népszerű 
Jazz+Az egyik dívája volt) hozza magával. 
A műsorba az eddig megjelent lemezeik 
repertoárjából válogat a zenekar, egészen a 
20-as évek világától akár Iggy Pop-ig.

jougfuijfiui 16.
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ABudapest Bár igazi zenei élmény és kitű
nő szórakozás egyben -  ajánlott minden 
generációnak.
Jegyelővétel a VMK-ban (volt üzemi klub). 
Belépő elővételben: 7,- €, a koncert napján 
10,-€.
Mmdenkit szeretettel vámak a szervezők!

Szécsi Pál emlékkonceit
Ismerősek a következő dalcímek? Gedeon bácsi. Egy szál 
harangvirág, Carolina, Csak egy tánc volt. Szereted-e még. 
Ne félj. Én édes Katinkám, Köszönet mindenért. Távoliét, 
Szeretni bolondulásig... Akinek igen, annak ott a helye a Fü
leki Városnapok és XXV. Palóc Napok pénteki koncertjén. 
Az Eszpé együttes a tragikus hirtelenséggel, fiatalon elhunyt 
Szécsi Pálnak és időtlen dalainak állít emléket "Kósza szél" 
című összeállításával. A közismert dalokat a kiváló éneke
sek, Zsapka Attila, a felvidéki zenei élet egyik ikonokus 
alakja és Korpás Éva karizmatikus népdalénekes tolmácsol
ják. Mindenkit szeretettel vámak a szervezők augusztus 14- 
én a VMK (Klub) előtti térre az esti órákban, a Szőttes műso
ra után.
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken 
2015 augusztusában és szeptemberében
2015.08.07-ig „Kőfaragók -  Kővirágok” c. kiállítás 

Helyszín: Városi Honismereti Múzeum 
Szervező: Füleki Vármúzeum

2015.09.13-ig ,jövőnk a múltunkban" c. kiállítás 
Helyszín: Bebek-torony 
Szervező: Füleki Vármúzeum

2015.08.14., „Mesterségek művészete“ c. kiállítás
16:00 óra- Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
2015.10.16. Szervező: Füleki Vármúzeum

2015.09.04. Laboda Róbert „Túlzások" című könyvének
17.00 óra bemutatója -  beszélgetés magyar nyelven

Helyszín: Füleki Városi Könyvtár 
Szervező: Füleki Vármúzeum

2015.09.15. Székely Csaba: „Bányavirág”
19.00 óra Dráma a Komáromi Jókai Színház előadásában

Helyszín: VMK; Szervező: Városi Művelődési Központ

2015.09.17. PhDr. Jozef Drenko előadása a régió falvainak
17:00 óra történelméről -  szlovák nyelvű előadás

Helyszín: Füleki Városi Könyvtár 
Szervező: Füleki Vármúzeum
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Mesiarik Marian 
fotóriportja

Betekintés a római katolikus templom 
szentélyének felújítási munkálataiba

Sikeresen pályázott 
a Novohrad- 

Nógrád Geopark
A „GeoPart -  szisztematikus partnerség a 
Novohrad-Nógrád Geopark integrált fejlő
dése érdekében“ (HUSK/1101/1.5.1) című pá
lyázatot a Geopark még 2011-ben benyújtot
ta, de csak 2014 júniusában lett sikeres. Veze
tő partnere a Novohrad-Nógrád Jogi szemé
lyek Társulása volt. Apályázat megvalósítása 
2014 szeptemberében vette kezdetét és 2015. 
június végén egy nemzetközi konferenciával 
ért véget. Legfőbb célja a Novohrad-Nógrád 
Geopark stratégiai dokumentumainak aktu
alizálása, kiegészítése és összehangolása volt 
a Geopark szlovákiai és magyarországi terü
letén. Nem volt ez egyszerű feladat, hiszen 
össze kellett hangolni a területen működő 
szervezetek és intézmények érdekeit is, hi
szen az együttműködés nélkül elképzelhetet
len a jövő, a tervezett fejlesztések kivitelezé
se. A szektorális munkatalálkozók (önkor
mányzat és oktatás, turizmus és civil szféra, 
vállalkozások, környezetvédelem és táj építé
szet) résztvevőinek (főleg szervezetek, intéz
mények, érdeklődő magánszemélyek) lehe
tőségük volt arra, hogy elemezzék és vélemé
nyezzék a folyamatosan készülő és bővülő 
fejlesztési dokumentumokat. Az átfogó audit 
mellett ennek fontos részét képezte a straté
gia, a kezelési terv, az üzleti stratégia és az e- 
gyes szektorok megvalósíthatósági tanulmá
nyai. A projekt részeként elkészült egy ma- 
gyar-szlováí-angol nyelvű kiadvány (Novo
hrad-Nógrád Geopark) is, mely a Geopark 
geológiai, természeti, kulturális értékeit, 
tevékenységét és eddigi eredményeit foglalja 
össze, de megtalálható benne pl. a Medvesi 
Fotós Maratón legszebb képeiből összeállí
tott válogatás is. A pályázat júniusban az E- 
resztvényben megtartott kétnapos nemzetkö
zi konferenciával zárult. Annak résztvevői 
előadások keretében ismerkedhettek meg az 
elkészült dokumentumok tartalmával, be
szélgethettek azok készítőivel ill. a konferen
cia másnapján egy egész napos séta keretében 
bejárhatták Eresztvény és Somoskő kömyé- 
Icét

Puntigán József, NNG iroda

Partnerséget építünk

Bemutatták a DiscussUmes 
f  ileltíenses sorozat első kötetét
Megjelent az „Egyetértésben a közös érdekért -  
A fuleki végvár működtetése Koháry István fő
kapitányságának idején (1667- 1682)“ c. kötet, 
melyet dr. Agócs Attila mutatott be június 26-án 
a V árosi Művelődési Központban. A könyv szer
zője, dr. Komjáti Zoltán Igor elkötelezetten ku
tatja a Koháry család történetét, különösen Ko
háry István várkapitány kedves számára. E- 
mellett egy Bécsben bejegyzett magyar tudomá
nyos folyóirat, a Kritische Zeiten főszerkesztője. 
A Heves megyei Komjáti Zoltán Igor nyolc éves 
kutatómunka eredményeként készült doktori 
(PhD-) disszertációja az olvasóközönség szá
mára is hozzáférhető könyvformában jelenik 
most meg a Lilium Aurum gondozásában. A 
szerző monográfiája kiteljedt forrásanyag feltá
rása és széleskörű szakirodalmi anyag feldolgo
zása és hasznosítása révén Fülek várának műve
lődéstörténetét veszi górcső alá, szinte „mélyfú
rást“ végezve.
Komjáti Zoltán Igor szakértői precizitású for
rásfeldolgozása nagymértékben járul hozzá ah
hoz, hogy a vár történetét ne csak a jelentős had
járatokkal, várostromokkal összefüggésben is
merhessük meg, hanem annak mindennapjaiba, 
hétköznapjaiba is betekinthessünk, ugyanakkor 
hűen mutatja be a Bányavidéki Főkapitányság 
militarizálódó társadalmát és a korabeli katonai, 
nemesi és paraszt magatartásformákat is.
A könyvről beszélgetve Agócs Attila elmondta, 
az említett monográfia az első kötete annak a Fü- 
lek-sorozatnak, ím ely Discussiones Filekienses 
címmel dolgozza máj d fel Fülek történetét.
A kötet mevásárolható a Nógrádi Turisztikai 
Információs Központ irodáj ában, ára 14 €.

£ /^ jtá b o A ,
amely közösséget épít
Véget ért a 13-ik Füleki Várszépítő Tábor, a 
résztvevő fiatalok már máshol nyaralnak. Mé
gis mi a titka annak, hogy évek óta visszajár
nak, hogy kezük nyomán felfrissül faszerke
zetek színe, helyére kerül vaskorlát, tisztább, 
megőrizhetőbb lesz a vár? A titok abban rej
lik, hogy lehet, kell és fontos olyan szabadi
dős tevékenységre tanítani, irányítani a fiata
lokat, amely közhasznú, értékmentő és érték
teremtő egyszerre. Idén a várszépítők új, fia
talabb korosztálya vette át a stafétabotot a ko
rábbi lelkes táborozóktól, a régiek közül pe
dig az idei csoportvezetők kerültek ki, nagy
ban segítve ezzel a táborvezetőket; Agócs 
Polli pedagógust és Illés Gábort, a Vármúze
um mimkatársát. Vendégként dr. Agócs Attila 
a vár történetéről, dr. Agócs Gergely pedig 
népzenéről tartott előadást. A tábor akadály
talan lebonyolításában oroszlánrészt vállal
tak Anderko Erika, az Oppidum Polgári Tár
sulás elnöke, Kele Szabó Ágnes művészta
nár, dr. Titton Viktória, a Füleki Vármúzeum 
igazgatója és az Oppidum Polgári Társulás 
tagjai. Mit hoz egy ilyen tábor Füleknek? A 
karbantartási és gyomtalanítási mimkák gya
korlati haszna mellett elsősorban jó hírnevet. 
Nem elhanyagolható tény az sem, hogy egy 
olyan kis közösség alakult itt ki az elmúlt 
tizenhárom év alatt, amely összetartó erő, de 
egyben kovásza is a helyi kezdeményezések
nek. Fontos, hogy mostanság, amikor az em
beri kapcsolatok ziláltabbak kissé, mint ko
rábban, mindenféle esetleges politikai vagy 
gazdasági ellentétek miatt, itt, ebben a tábor
ban igazi és erős barátságok szülessenek. A- 
j ánlom mindenkinek, sétálj on fel a várba, néz
ze meg a malom aknájánál, az ágyúállások
ban vagy az óratoronynál, milyen fontos mim- 
kát végeztek el a fiatalok. A régészeti feltárás 
közben éppen a várszépítő táboros fiúk ásója 
alól fordult ki az a kínai porcelán edénytöre
dék, amely más megvilágításba helyezheti az 
oszmán kori kereskedelem és tárgyhasználat 
eddigi megállapításait. A múlt omladékai 
nem csak terhet jelentenek, hanem alapokat 
egy j övőhöz. Amelynek része ez a tábor is!

Szászi Zoltán
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A város a szabadidőközpontot, nem a 

szabadidős tevékenységeket szünteti meg
Július 13-án a Füleki Városi Képviselő- 
testület az oktatásügyi minisztérium hatá
rozatával összhangban önkormányzati 
rendeletet fogadott el, melynek értelmé
ben 2015.08.31. napi hatállyal megszűnik 
a lUVENES Szabadidőközpont (SZIK). A 
SZIK megszüntetése azonban semmi eset
re sem a város különböző korkategóriákba 
tartozó lakosainak nyújtott szabadidős 
tevékenységekvégétjelenti.
Szervezeti változásról van szó, amely az e- 
löző években a város kulturális intéz
ményhálózatában -  főleg a Nógrádi Tu
risztikai és Információs Központnak és a 
Városi Könyvtárnak a Füleki Vármúze
umhoz történő csatolásával -  megvalósí
tott változásokhoz kötődik, amelyekről a 
kezdeti aggályok elmúltával megállapít
ható, hogy a fenti szervezeti egységek te
vékenységének megújulásához vezettek. 
Máris hozzá kell azonban tennünk, hogy a 
volt üzemi klubba átköltöztetett Városi 
Művelődési Központ (VMK) a fenti válto
zások által olyan komoly sérülést szenve
dett, hogy csak kényszerüzemben képes 
működni. A fenti oknál fogva a város 
kénytelen a szervezeti változások máso
dik szakaszába lépni.
A VMK hatékonyabb működtetése érde
kében a dolgozói állomány bővítésére van 
szükség, mégpedig olyan emberek által, 
akik tapasztalatokkal rendelkeznek a kul- 
turáhs rendezvények szervezése és a kul

turális szervezetek különféle formációi
ban végzett munka terén, és kiemelkedő e- 
redményeket is fel tudnak már mutatni. A 
város rendelkezik ilyen emberekkel, 
konkrétan Müialides Tímea és Mgr. Varga 
Norbert személyében, akik a SZIK meg
szűnését követően a VMK keretein belül 
folytathatják eddigi fő aktivitásaikat. A 
SZIK többi aktivitásának sem kell meg
szűnnie. Némelyek közvetlenül a SZIK 
jelenlegi helyiségeiben működhetnek 
tovább, amelyek a papréti szlovák tan
nyelvű alapiskola gon(taoksága alá tartoz
nak és tartoztak mindmáig is. A különbség 
annyi, hogy ez nem szakköri illeték, ha
nem a Mgr. Wágnerová Ildikó igazgatónő
vel kötött bérleti szerződés alapján zajlik 
majd. A tisztelt szülők és kedves gyerekek 
figyelmébe ajánljuk a város 4 alapiskolá
jának kínálatát is, amely az elmúlt tanév
ben 83, oktatási utalvány alapján (vagyis 
ingyenesen) működtetett -  a SZIK körte
vékenységével részben azonos vagy ah
hoz hasonló -  szakkört tartalmazott. 
Szeretnénk életet vinni a VMK Szabadság 
téri épületébe. Ennek érdekében fogtunk 
hozzá a fenti szervezeti változáshoz. 
Világos számunkra, hogy minden változás 
fájó valakinek, még ha ez a változás azt is 
hozza magával, amire már sokan régóta 
vágytunk.

Fehér Péter, az oktatási, kulturális és 
sport osztály vezetője

Kitüntették a füleki iskolák legjobb diákjait
A tanév vége a tanulók és a diákok számára 
egyrészt több tanulást, másrészt több szórako
zást és kirándulást is hoz magával, beleértve e- 
gész évi munkájuk, versenyeken és rendezvé
nyeken elért sikereik kiértékelését. A füleld is
kolák legjobbjai, már csaknem húsz éve, elis
merésben részesülnek a város vezetősége és a 
helyi iskolaügyi hivatal által. A Füleki Városi 
Hivatal mellett működő Oktatásügyi, I^úsági 
és Sportbizottság együttműködésben az isko
lák igazgatóival kb. 60 gyermeket hívott meg a 
Városi Hivatal nagytermébe a június utolsó he
tén megrendezett ünnepélyre, ahol Fülek Vá
ros polgármesterével és az iskolaügyi hivatal 
vezetőjével találkozhattak. A meghívottak kö
zött volt két óvoda, 4 általános iskola és mind

két középiskola, de nem maradtak ki a Művé
szeti Alapiskola, a luvenes Szabadidőközpont 
és a Bentlakásos Speciális Iskola sem. Az ok
leveleken, apró ajándékokon és a felejthetetlen 
pillanatokat megörökítő fotókon kívül minden 
gyermek számára megmarad az emlék, hogy 
munkájuk, felelősségtudatuk és igyekezetük 
nem maradt észrevétlen. A szerkesztőség is 
szívből gratulál a kitüntetetteknek!
U.I.: Bár a cikk megjelenésének idejében már 
a szünidő felét magunk mögött tudjuk, minden 
tanulónak, diáknak, és persze tanáraiknak és 
az iskola további dolgozóinak kellemes nya
rat, felejthetetlen élményeket és sok alkotói e- 
rőt kívánunk a következő iskolaév kezdetéhez.

Cíferová Iveta

Nemzetközi Erőemelő gp, 

íf^ ^ l Palóc Kupa
Június elején az FTC erőemelő és test
építő szakosztályának hat tagja részt vett 
a ,J*alóc Kupa -  Sporttal az integrációért“ 
nemzetközi erőemelő versenyen Salgó
tarjánban, melyen a felkészülés nehézsé
gei ellenére nagyon szép eredményeket ér
tek el.

%‘W  ' '

I^úsági profi kategóriában első helyen 
végzett Oláh Norbert és Horváth Daniel. 
Amatőr kategóriában első helyezést ért el 
Horváth József, negyedik lett a fiatal Pé
ter Csaba.
Felnőtt profi kategóriában Oláh András
nak és Sajko Ferencnek sikerült az első he
lyet megszereznie.
A verseny barátságos légkörben zajlott, a 
fair play szabályai szerint. A versenyzők 
értékes tapasztalokat gyűjtöttek. Nagy
szerű eredményeikkel a szakosztály többi 
tagját is keményebb edzésre ösztönzik.

Sajko Ferenc, FTC

Polonia Cup 2015
Az idei év kétségkívül egyik leaelentősebb 
sporteseményei közé sorolható a június végén 
megrendezett Polonia Cup, azaz négy ország 
vasutasainak labdarúgótornája, melyet műiden 
évben más városban, illetve országban rendez
nek meg. A torna négy év után tért újra vissza 
Fülekre. Nevét 1979-es megalapításakor egy 
Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot és 
Lengyelországot összekötő nemzetközi gyors
vonatról kapta. Minden ország a vonat útvona
lának határátkelőin dolgozó vasutasait kapcsol
ta be a rendezvénybe. A Fülek, Somoskőújfalu, 
Zebrzydowice és Petrovice u Kraviné állomá
sok dolgozói idén is részt vettek a két napon át 
tartó küzdelemben a Polonia Cup vándorkupá
ért. Az FTC és Fülek Város vezetősége segítet
tek a szervezőknek (Szlovák Államvasutak, 
Szlovákiai Vasúttársaság Rt.) ideális körülmé
nyeket teremteni a versenyhez. A rendezvényt 
kegyeibe fogadta az időjárás is, és viszonylag 
sok futballkedvelő érdeklődését felkeltette. A 
hat mérkőzés mellett különböző szabadidős 
programok, szervezői és bizottsági ülések, sőt, 
egy esti, zene melletti kellemes beszélgetés 
várta a vendégeket. Elszállásolásuk rendhagyó 
volt: az állomáson két kényelmes hálókocsi Mit 
rendelkezésükre. Az idei nyertes a lengyel 
Zebrzydowice csapata lett, aldk egyben a kö
vetkező évi torna szervezői is. A 38. Polonia 
Cup már a múlté, de a szervezők alapeszméje, a 
kellemes szabadidős foci, a barátságok és a 
visegrádi négyek vasutasainak együttműködé
se továbbra is megmarad. Cíferová Iveta
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CSOMAGBAN MAR 1 4 € -tó l KÖTÖTTSÉG NÉLKÜL

SZELESSAVU OPTIKAI INTERNET. SEBESSEG AZ  
ÖN IGÉNYE SZERINT. PROBLÉMA NÉLKÜL AKÁR 
80Mbit/s

OLCSO h ív á s o k , i n g y e n e s  h ív á s o k  a  REGIOTEL  
HÁLÓZATÁN BELÜL.

DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ. NAGY 
FELBONTÁSÚ KÉP. PROGRAMOK HD 
MINŐSÉGBEN.

INFORMÁCIÓK: 
0907 256 204 

www.regiomax.sk
Regiotel Fiľakovo, s.r.o. 
Biskupická 4, Fiľakovo
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Tudja Ifövetni az anyagi fíiadásait?
Díjmentes pénzügyi tanácsadás diszkrét környezetben!

/yie^tanítjuk kezelni saját pénzügyeit!
Jelzálog és fo®rasztói kölcsönök, refinanszírozás!

Invesztáljon a saját jövőjébe!
Biztosítások, befektetések, nyugdíjpénztár, autó és CASCO ...

I^asználja l<i hasznos tanácsainl^at!

FÜ LEK I

1/32 A4
44,5 X 30 m m  

8 €

26 €

Apróhirdetés Minőségi gipszkartonozást, szobafestés, 
mázolást stb. váUalok. +36 70 241 22 43

1/2 A 4
190x131 m m

A FULEKI h í r l a p  
HIRDETÉSI 

TARIFÁI

90 €

http://www.regiomax.sk

