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Az ünnepségre több tucatnyi 
volt sportoló és a futballért 
sokat tevő tisztségviselő 
kapott meghívást   8. oldal

110 éves volt a füle-
ki labdarúgás 

Négy új arccal működik 
tovább a városi parlament. 
A hidasok kétharmados több-
séggel rendelkeznek  2. oldal

Agócs Attila marad 
a város élén 

Közeleg az év 
legszebb ünnepe 

I N G Y E N E S E N
T E R J E S Z T V E

2 0 1 8 .  N O V E M B E R
1 1 .  S Z Á MFüleki Hírlap

Bemutatjuk a decemberben 
és januárban megrendezésre 
kerülő programok részletes 
kínálatát    5. oldal

A Füleki Hírlap legközelebb 2019. január 22-én jelenik meg december–januári duplaszám formájában

Megtörtént az FTC-stadion átépített tornater-
mének hivatalos átadása. A szalagot novem-

ber 3-án, szombaton, Agócs Attila polgármester az 
FTC elnökével, Visnyai Attilával együtt vágta át. Az 
új sportpadló „keresztelőjét” az FTC előkészítős 
csapatainak barátságos mérkőzésével tartották. A 
program később a  füleki labdarúgás 110. évfordu-
lójának megünneplésével folytatódott (efelől bővebb 
információk a 8. oldalon olvashatók – a szerk. megjegyz.).

Az FTC tornaterme körülbelül 50 éves múltra 
tekint vissza, és ez idő alatt nem élt meg lényege-
sebb felújítást. Ennek dacára rendszeresen szolgál a 
labdarúgók edzéseinek színhelyéül, és a helyi gim-
názium tanulói is használják, mivel nincs saját tor-
natermük. A városnak kapóra jött a Szlovák Lab-
darúgó-szövetség pályázati felhívása, amely végül 
is 25 ezer euró összegű támogatást eredményezett. 
További mintegy 70 ezer euróval az önkormányzat 
járult hozzá a felújításhoz. A  tornatermet leszige-
telték, a patak felé védőgátat emeltek, lecserélték a 
tetőfedőanyagot, villámhárítót szereltek fel, kicse-
rélték az összes ablakot és ajtót, újrafestettek min-
dent, és új ízületkímélő sportpadlót raktak le. A Fil-

Átadták az FTC-stadion felújított tornatermét

byt városi cég segítségével megvalósult a központi 
fűtés, a vezetékek és a radiátorok cseréje. Ugyanak-
kor bekötöttek egy további kazánt is. 

A sportolók és diákok részére így egy megismer-
hetetlenségig megváltozott tornatermet adtak át, 
amely nem csupán az esztétikai szempontoknak 
felel meg, hanem eleget tesz a 21. századi bizton-
ságos és modern tornateremmel szemben fennálló 
funkcionális követelményeknek is.

Kovácsová Klaudia
Ford.: fp 

A szalagot a polgármester az FTC elnökével együtt vágta át. Az FTC előkészítős csapatainak barátságos mérkőzése.

FOTÓK - kk
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Az új képviselő-testület

Név és titulus Politikai hovatartozás Szerzett 
szavazatok

Választó-
körzet

1. Ing. Kerekes László (SMK - MKP) 343 2  

2. Eibner Róbert (Független) 326 2  

3. Mgr. Visnyai Attila (Most - Híd) 284 2  

4. Ing. Fehér Ladislav (Most - Híd) 281 1  

5. Tankina Jozef (Most - Híd) 272 2  

6. Szakó Ladislav (Most - Híd) 262 1  

7. Mgr. Szvorák Zsuzsanna (SMK - MKP) 249 3  

8. Anderko Zoltán (Most - Híd) 240 3  

9. Czupper Tibor (Most - Híd) 216 1  

10. Mede Alexander (Most – Híd 211 2  

11. Oroszová Margita (Most - Híd) 209 1  

12. Kelemen Erik (Most - Híd) 184 3  

13. PhDr. Rubint Róbert (SMK - MKP) 183 1  

14. Flachbart Ladislav (Független) 175 3  

15. Gallová Csilla (Most - Híd) 174 3  

A november 10-i önkormányzati választások 
nem okoztak nagy meglepetést. A polgármeste-

ri szék az elkövetkező négy évben is az Agócs Atti-
láé (Most - Híd) marad, akinek a választásokon nem 
akadt kihívója. 1671 választópolgár szavazott arra, 
hogy továbbra is ő vezesse a várost. Biztos győzel-
me nagyban befolyásolta a választásokon való rész-
vételt is. A 8156 választópolgárból 1929-en éltek 
szavazati jogukkal, ami csak 23,65%-os részvételt 
jelent. A városi képviselő-testületben sem történt 
nagy változás. Az előző választási időszak tizenöt 
képviselőjéből tizenegyen tisztségükben maradtak. 
A további négyet - Cirbus Vladimírt (Most-Híd), 
Belko Róbertet (Smer-SD), Mák Dávidot (SMK-
MKP) és Tankina Tóth Tímeát (SMK-MKP) - Ru-
bint Róbert (SMK-MKP), Flachbart Ladislav (füg-
getlen), Gallo Csilla (Most-Híd) és Mede Alexander 
(Most-Híd) váltja fel a képviselői székben. A 2018-
2022-es hivatali időben így a városi parlamentben 
a Most-Híd pártnak lesz legerősebb képviselete tíz 
képviselővel, az SMK-MKP három képviselővel 
követi, ketten pedig függetlenként szerepelnek.

Kovácsová Klaudia, ford.: fp

A város polgármestere Agócs Attila marad.  
A városi parlamentnek négy új képviselője lesz

A képviselő-testület üléseiről

2018. 11. 8-i ülés

A Füleki Városi Képviselő-testület a 2014–2018-
as választási időszakban november 8-án ülése-

zett utoljára. A 42. testületi ülésen a képviselők vég-
leges érvénnyel jóváhagyták azt az INTERREG V-A 
pályázati felhívás keretein belül benyújtásra kerülő, 
vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmet, 
mely által az önkormányzat, egyéb aktivitásokon 
kívül, revitalizálni kívánja a valamikori Kovosmalt 
területének egy részét, és két gyártócsarnokot akar 
rajta felépíteni. 

A képviselő-testület jóváhagyta a határon át-
nyúló együttműködésre irányuló pályázatban való 
részvételt, ill. a pályázat sikeressége esetén annak 
implementálását is. A tizenöt partnert számláló 

Agócs Attilának nem akadt kihívója. FOTÓ - AA archívuma

Október végén megnyílt Füleken a  rimaszom-
bati jogsegélyközpont kihelyezett konzultáci-

ós irodája, mely egyike az országosan tervezett 18 
irodának. A kihelyezést Fülek Város Önkormány-
zata kérvényezte, mivel a rimaszombati központ 
meglátogatását a szociálisan hátrányos helyzetű 
személyek az esetek többségében nem engedhetik 
meg maguknak. 

A jogsegélyközpontok az állam által létrehozott 
intézmények. Olyan szükséghelyzetben lévő sze-
mélyek számára létesítették őket, akik hátrányos 
anyagi helyzetük miatt nem vehetik igénybe az 
alapvető jogi szolgáltatásokat. Ilyenek főként a 
marginalizált közösségben élő, tartósan munkanél-
küli személyek, akik nem tudnak kikeveredni a vég-
rehajtási csapdák hálójából. „Jogi segítséget nyújtunk 
ügyvédekkel folytatott előzetes konzultációk után. Szol-
gáltatásaink díjkötelesek, 1 óráért 4,50 eurót számolunk 
fel. Különféle jogi problémákkal foglalkozunk, hatáskörök 
szerint, legyen szó család-, munka-, polgár- vagy tulaj-
donjogról, de végrehajtási és fogyasztóvédelmi kérdések-
kel is fordulhatnak hozzánk az ügyfelek. Ugyanakkor 
magáncsőd esetén ingyenes konzultációkat kínálunk, és 
elmagyarázzuk az eljárás menetét is” – mondta Koniar 
Pavel, a jogsegélyközpont rimaszombati hivatalve-
zetője.  

Segítséget nyújtanak a következő esetekben: la-
kásbérléssel kapcsolatos jogviták, kölcsöntörlesztés 
elmaradása, fogyasztóvédelem, tartásdíj, gyermek- 
elhelyezés, felmondás érvényességével kapcsolatos 
jogviták, munkahelyi megkülönböztetés, hitelszer-
ződéses jogviták bankokkal stb. „A leggyakrabban 
felmerülő problémák közé tartoznak a végrehajtással, 
tulajdonjoggal és önkéntes árveréssel kapcsolatos esetek” 

– mondta Koniar, majd hozzátette, hogy szolgál-
tatásaik iránt egyre nagyobb az érdeklődés. „Egy 
konzultációs napon átlagosan 20 szükséghelyzetben lévő 
ügyfelet fogadunk, ebből 13 eset a magáncsődeljárással 
kapcsolatos. Közös erővel próbáljuk megoldani az adott 
ügyet és segíteni a nehéz élethelyzetben lévő embereken” 

– tette hozzá. 
Az a kérelmező, aki jogosult az ingyenes jogi 

segítségnyújtásra, felkeresheti a központot szemé-
lyesen, írásban, telefonon vagy e-mailen keresztül 
(elérhetőségek a cikk végén, szerk. megj.). A központ ezt 
követően felméri a kérelmező helyzetét és komplex 
jogi segítséget nyújt, amely lehet jogi tanácsadás 
vagy ügyvédi képviselet bírósági eljárás során. 

A füleki konzultációs irodában, amely ideiglene-
sen az FTC stadionjának adminisztratív épületében 
működik, kéthetente egyszer fogadnak ügyfeleket. 
A következő konzultáció időpontja december 13, 
8:00 – 14:00 ó. (ebédszünet 12:00 – 12:30). A jövő-
ben szeretnék az irodát áthelyezni a városközpont-
ba.

Kovácsová Klaudia, Cíferová Iveta
Ford.: kp 

Elérhetőségek: 

Jogsegélyközpont Rimaszombati Irodája  
Čerenčianska 20, 979 01 Rimaszombat  
Info: 0650 105 100 
Tel.: 047/242 00 65
email: pavel.koniar@centrumpravnejpomoci.sk 
web: www.centrumpravnejpomoci.sk  
FB: https://www.facebook.com/centrumpravnej-
pomoci.sk/

Jogsegélyközpont nyílt Füleken

széleskörű projekt célja a határ mindkét oldalán a 
munkanélküliség csökkentése. Füleken a keretein 
belül két, a szükséges alapinfrastruktúrával ren-
delkező gyártócsarnoknak kellene felépülnie a volt 
zománcgyár területének egy részén. A Füleket érin-
tő teljes projekt költségei több mint kétmillió eurót 
tesznek ki. Ez az összeg magában foglalja a pro-
jektek koordinálását, a soft projekteket és magát a 
csarnokok felépítését is. Ezekbe a város a jövőben 
kis- és középvállalkozókat akar bevonzani, akik 
minimum 40-50 munkahelyet teremtenének.  A 
projekt képviselők által jóváhagyott társfinanszíro-
zásának összege maximum 204 ezer euró határán 
fog mozogni, ami végül is a vártnál kevesebb. Így a 
városba a pályázat sikeressége esetén hozzávetőleg 
1,8 millió euró érkezhetne.

kk 
ford.: fp

https://www.facebook.com/centrumpravnejpomoci.sk/
mailto:pavel.koniar@centrumpravnejpomoci.sk
https://www.facebook.com/centrumpravnejpomoci.sk/
http://www.centrumpravnejpomoci.sk/
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A  Füleki Városi Hivatal adó- és illeté-
kosztálya értesíti az adó- és illetékfi-

zetőket, hogy a  2019. évi ingatlanadó, 
valamint a kommunális hulladék helyi 
illetékének csökkentését érintő kérelmek 
benyújtásának határideje 2019. január 31.

50%-os ingatlanadó-kedvezményben 
részesülhetnek a  70 éven felüli polgárok, 
a  súlyos egészségkárosodásban szenve-
dő polgárok, a  súlyosan egészségkárosult 
polgár igazolványával rendelkező, kísérőt 
igénylő lakosok, valamint a  túlnyomólag 
vagy teljesen magatehetetlen polgárok, ha 
az ingatlanok kizárólag az ő személyes 
szükségleteiket szolgálják.

Fülek városa 50%-os szemétdíjkedvez-
ményben részesíti az ingatlanadónál em-
lített polgárokon kívül a  város területén 
kívül tanuló nappali tagozatos tanulókat, 
ha nem naponta utaznak lakhelyükről az 
iskolába. A tanulói jogviszonyt az érintett 
tanévre kiállított iskolalátogatási bizo-
nyítvánnyal, ill. a diákotthoni elszállásolás 
felőli okmánnyal (kollégiumi igazolvány) 
kell igazolni.    Továbbá a tartósan külföl-
dön élő polgárok esetében ez az okmány 
a  tartózkodási engedély, munkaszerződés 
ill. egyéb igazolás lehet, melyen fel van tün-
tetve, hogy az említett állapot 2019. 1.1-ig 
is érvényben van. A  kedvezményekre vo-
natkozó kérelmeket az igazolással együtt 
elektronikusan is elküldhetik a  mesto@
filakovo.sk címre.

VH

Az adó- és szemétdíjkedvezmények 
január végéig ígényelhetőek

Fülek önkormányzata új kerékpárút építését ter-
vezi, mely a vasútállomást kötné össze az ipari 

zónával. Erre a célra a város 175 ezer euró összegű 
regionális támogatást kér a fejlesztési akciótervből.

Amint azt Agócs Attila polgármester elmondta, 
az új kerékpárút két szakaszban kötődne a  már 
létező 588 méteres kerékpárúthoz, amely a  váro-
si parkon halad át. „Célunk egy olyan rész megépítése, 
amely a parki kerékpárutat a vasútállomással köti össze, 
majd egy másik részé, amely a buszállomásnál kapcsoló-
dik rá, és a vasúti átjárón át egészen az ipari zónáig húzó-
dik. A terveink szerint jelenleg a zónának az INTERREG 
határon átnyúló projekt által revitalizálni kívánt részéig 
nyúlna“ – magyarázta, hozzátéve, hogy a jövőben 
igyekezni fognak azt továbbvinni egészen az ipari 
zóna végéig. Véleménye szerint az új kerékpárút 
megkönnyítheti az ott található üzemek dolgozói-
nak munkába járását. 

A  városi hivatal elöljárója, Mágyel Andrea sze-
rint a  Losonci járás fejlesztési akciótervéből kér-
nek a projekthez 175 ezer euró összegű támogatást, 
melyhez a város csaknem 2500 euróval járulna 
hozzá. Szavai szerint ezek a  pénzeszközök a  ke-
rékpárút tervezett részei tervdokumentációjának 
kidolgozására, az érintett parcellák azonosítására, 
a földmérési munkákra, mérnöki tevékenységekre 

Új kerékpárút épülhet Füleken

és magára a megvalósításra lesznek felhasználva. „A 
kerékpárútnak a parkot és a vasútállomást összekötő első 
része 228 m hosszú és 5 méter széles lenne, ami összessé-
gében 1140 m2-t jelent. A Sávolyi út mentén az ipari zóna 
felé húzódó másik rész 250 m hosszú és 2 m széles lesz, 
ami 500 m2-t tesz ki“ – konkretizálta az elöljáró, hoz-
záfűzve, hogy az újonnan épült kerékpárút végleges 
hossza azonban a beszerzési átlagártól függ.

Amint még kiegészítette, a kerékpárút második 
része, amely egyaránt szolgálja majd a gyalogoso-
kat és a kerékpározókat is, növelni fogja a közúti 
közlekedés biztonságát és folyamatosságát a for-
galmas Sávolyi úton. „Ezen az úton sok személyautó 
közlekedik, ugyanakkor használják az ipari zónában szé-
kelő üzemek fuvarozási feladatait biztosító kamionok is. 
Jelenleg egy rossz állapotban lévő járda van ott, s emiatt 
a gyalogosok és kerékpározók nagyon veszélyeztetve van-
nak ezen a szakaszon“ – tette még hozzá.

A polgármester szerint a város terve már túl van 
a Losonci járás fejlesztési bizottsága és az SZK Kor-
mányhivatala mellett működő fejlesztési tanács el-
bírálásán. „Most a végleges döntésre várunk. Jóváhagyá-
sa esetén az építése a legközelebbi két évre van tervezve“ 

– zárta szavait.
Kovácsová Klaudia

Ford.: fp

Fotóriport: Új buszmegállókban várakozhatnak az utasok. Elkészült a Püspöki úton lévő megálló is

Az önkormányzat négy új buszmegállóba fektetett be, 
melyekből kettő a Püspöki úton van.

A másik felújított buszmegálló a Püspöki úton.

Buszmegálló a Nálepka kpt. utcában. 

A leglátványosabb átalakuláson a Losonci úton lévő 
megálló megy majd át. A város körülbelül 17 ezer euró 
értékben újította fel a négy buszmegállót. A felújításo-
kat a KSz (VPS) munkásai végezték. 

A Püspöki úton lévő bérház előtti terület pár hónap alatt teljesen megváltozott. Az új, kétszintes, vízelvezetéses 
járdán kívül a város gondoskodott a zöld területek megújításáról, illetve köztéri berendezések elhelyezéséről is. A 
felújításokat a KSz (VPS) munkásai végezték. Szöveg és fotó - Kovácsová Klaudia, ford. - kp

A új kerékpárút két szakaszban kötődne a már létező kerékpárúthoz, amely a városi parkon halad át. FOTÓ - kk

mailto:mesto@filakovo.sk
mailto:mesto@filakovo.sk
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December végén lejár a 2018-as évre szóló par-
kolókártyák érvényessége. Az új, 2019-es évre 

szóló kártyákat január elejétől vásárolhatják meg, 
változatlanul 21 eurós áron, melyek 2019. 12. 31-
ig lesznek érvényesek. A parkolókártyák, melyek 
ezúttal kék színűek lesznek, megvásárolhatók sze-
mélyesen, a Közhasznú Szolgáltatások (VPS) épüle-
tében (Paprét 3), valamint online is megrendelhetők 
Fülek Város honlapján (filakovo.sk) keresztül. Az 
interneten vásárolt kártyák a Közhasznú Szolgálta-
tások (VPS) épületében vagy a Városi Hivatal ügy-
félfogadó központjában vehetők át.

Tóth Tibor, a KSz igazgatója

Lejár az éves parkolókár-
tyák érvényessége

Fülek önkormányzata 100 
ezer euró összegű regio-

nális támogatást igényelt a 
Losonci járás  fejlesztési ak-
ciótervéből. Inkluzív oktatást 
szándékszik általa bevezetni 
a Mocsáry Lajos Alapiskolá-
ban, ahol a tanulók 96 száza-
léka marginalizált közössé-
gekből származik. A projekt 
keretén belül a hátrányos 
helyzetű lányoknál és fiúk-
nál a háztartási és ház körüli 
munkákra irányuló alapvető 
készségeket akarják kifejlesz-
teni. Amint azt Kotlár Ildikó 
igazgatóhelyettes elmondta, a tanulók többsége 
szociálisan hátrányos környezetből érkezik az is-
kolába. Ezért ezeknek a gyerekeknek – szavai sze-
rint – egyéni bánásmóddal járó specifikus oktatási 
feltételeket szükséges teremteni. „A gyermekek isko-
lába lépésekor érezhető náluk a könyvismeretből, ceru-
za- és papírhasználatból vagy konstruktív és didaktikus 
játékokból fakadó tapasztalat hiánya. Szociális környe-
zetük nem nyújt számukra elégséges ösztönzést szemé-
lyiségük fejlesztéséhez, testi, lelki és beszédbeli fejlődé-
sükhöz” – magyarázta az igazgatóhelyettes. Szavai 
szerint a gyerekeknél hiányoznak a higiéniával és 
munkavégzéssel kapcsolatos szokások, valamint a 
társadalmilag elismert értékrend ismerete.  „Nin-
csenek hozzászokva a feladatok önálló megoldásához 
sem, ahogy ahhoz sem, hogy önmaguk döntsenek, ami 
gondot okoz nekik az önálló munka és az alkotóké-
pességet fejlesztő feladatok esetén” – fűzte még hoz-
zá.                                                                                                                                                 

„Vannak ott sokat próbált családokból származó gye-
rekek is” – mondta Agócs Attila polgármester. A 
projekt keretén belül a város segíteni akar nekik az 
alapvető készségek megszerzésében, és ösztönözni 
kívánja őket, hogy tanuljanak tovább valamelyik 
középiskolában. „Látjuk, hogy a helyi gyárakban is 
van munka, ami érdekelhetné ezt a csoportot. Csakhogy 
gyakran éppen a középiskola hiányzik ezekeknek a mun-
kaköröknek a betöltéséhez” – tette hozzá. Az inklúzión 
alapuló projektnek mindenekelőtt motiválnia kell a 
gyermekeket, miközben a szülő feladatát az iskolá-
nak kellene helyettesítenie. 

Az önkormányzat saját költségére tervdoku-
mentációt dolgoztatott ki, mellyel regionális támo-

A hátrányos helyzetű gyerekek esélyt 
kapnak egy szebb jövőre

gatásra pályázott a járás akciótervén belül az SZK 
Kormányhivatalánál. Az elkövetkező három évben 
a városnak fokozatosan 100 ezer eurót kellene 
merítenie. Abból felújít négy tantermet, melyek-
be megvásárolják a szükséges segédeszközöket és 
szerszámokat, ugyanakkor fedezik a növelt ener-
giafogyasztás költségeit és a projektmenedzserek 
bérét, valamint annak a 4 pedagógusnak a jutal-
mát, akik a szokásos kötelességeik kereteit túllépve 
szentelnek időt és energiát a gyermekek inklúzi-
ójának. A 13-16 év közötti szociálisan hátrányos 
helyzetű tanulók két csoportra lesznek osztva: Sü-
tünk, főzünk és Család, háztartás. Hetente kétszer 
foglalkoznak majd háztartási eszközök javításával, 
főzéssel, sütéssel, varrással, gyermekgondozással 
és az alapvető higiéniai szokások elsajátításával. 
Mindehhez a projektből megvásárolt konyhai és 
háztartási eszközök, például hűtőszekrények, tűz-
helyek, mikrohullámú sütők, konyhai robotgépek 
és varrógépek állnak majd a rendelkezésükre. A 
fiúk elsajátítják a fúrógépek, fűrészek, a kalapács és 
pléhnyíró olló használatát. Nem fognak hiányozni 
a babafigurák és pelenkázó pultok sem. „Átfogjuk az 
élet valamennyi területét, amelyeket a gyerekeknek is-
merniük kellene ahhoz, hogy teljes értékű életet élhessenek 
és esélyük legyen egy szebb jövőre, mint a szüleiké volt” 

– fejezte be mondandóját a polgármester.
A közbeszerzés a napokban a végéhez közeledik. 

A munkálatoknak pedig már a közeli napokban el 
kellene kezdődniük.

Kovácsová Klaudia
Ford.: fp

Fülek önkormányzata csatlakozik a helyi polgár-
őrségeket érintő új pályázati felhíváshoz. Így ezt 

követően a város utcáin két új tag is járőrözhetne. A 
projekt pénzt takarít meg a város költségvetésében 
és javít a polgárőrök munkakörülményein.

A  városi képviselők az októberi testületi ülésen 
hagyták jóvá azt az SZK Belügyminisztériumának 
címzett támogatási kérelmet, amely a helyi polgár-
őrség működtetésére irányul.  A több mint 200 ezer 
euró összegű támogatáshoz az önkormányzatnak 
öt százalékos társfinanszírozással kellene hozzájá-
rulnia.

Jelenleg a  városban nyolctagú polgárőrség mű-
ködik, amely egy régebbi pályázati felhívás keretén 
belül lett létrehozva még a  múlt év decemberé-
ben. Amint azonban azt a városi hivatal elöljárója, 
Mágyel Andrea elmondta, a  régi felhívásnak volt 
néhány hiányossága. „A kiírásakor nem számoltak az-
zal, hogy a minimálbér évente emelkedik. Ezért a polgár-
őrségre nyújtott támogatás a 435 eurós minimálbérből in-
dult ki, amely már nem érvényes. Hozzá kellett fizetnünk” 

– magyarázta az elöljáró. Az új felhívásban a projekt 
finanszírozásánál már figyelembe lesz véve a mini-
málbér emelkedése is.

Ugyanakkor a  pályázati felhívásban 25 száza-
lékos átalány volt megszabva, amelyből az önkor-
mányzatnak biztosítania kellett az alkalmazot-
tak étkeztetését, munkaruházatát és felszerelését, 
a  szociális alap képzését és az esetleges bérpótlé-
kok kifizetését. Az új felhívásban ezt 40 százalékra 
emelték. „Ez szintén jelentősen kíméli a  városi kasszát. 
Főleg a nyári hónapokban kell a polgárőröknek sok városi 
rendezvényen jelen lenniük, hogy felügyeljenek a rendre. 
A  hétvégi és éjszakai pótlékok kifizetése után, amelyek 
megillették őket, lassan nem maradt pénzünk még az ét-
keztetésükre sem, a felszerelésükre és egyéb szükséges dol-
gokra pedig már egyáltalán nem, s azokat nekünk kellett 
dotálnunk. Az emelt általány ezért nagy segítség lesz” – 
tette hozzá. A város által megpályázni szándékozott 
új felhívás további pozitívuma a  polgárőrök szá-
mának növelése 10-re. „Ez további két családnak jelent 
jövedelmet.” Meghosszabbodik a projekt futamideje 
is, mivel az új felhívás szerint az eredetihez képest 
két hónappal később fejeződik be.

A polgárőrök munkaköre változatlan marad. To-
vábbra is szociális és asszisztens szolgáltatásokat 
fognak nyújtani, mégpedig főleg a  közrend fenn-
tartása során, együttműködve az állami és városi 
rendőrséggel, ahogy a  közúti közlekedés folyama-
tosságának és biztonságának, a  köz- és magánva-
gyon védelmének, valamint a  környezetvédelem 
biztosításának terén is.

Kovácsová Klaudia
 Ford.: fp

Növekszik a polgárőrség 
tagjainak száma

Tisztelt állatbarátok,  örömmel vennénk, ha el-
fogadnák meghívásunkat a  Fülek, Sávolyi út 

58. sz. alatt található menhelyünkön 2018. 12. 8-án, 
szombaton, 12:00 és 17:00 óra között megrende-
zendő karácsonyi vásárunkra. Jöjjenek el hozzánk, 
és szerezzenek örömet állatainknak egy sétáltatás-
sal vagy simogatással. Karácsonyi tematikájú vásár-
ral, káposztalevessel, mézeskaláccsal, forró teával és 
infósátorral várjuk Önöket. Anyagi támogatással is 
kedveskedhetnek kutyusainknak. Kölyök és felnőtt 
kutyáinknak leginkább konzervekre, takarókra, le-
pedőkre és régi ruhákra van szüksége. Előre is na-
gyon köszönjük, és szeretettel várunk mindenkit.

 Jagošová Bea, a Boldog Mancsok PT elnöke, ford.: fp

Karácsonyi vásár a menhelyen

A helyi polgárőrség tagjai. FOTÓ - kk

FOTÓ - kk
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Jelentős kulturális rendezvények 
2018 decemberében és 2019 januárjában Füleken

12. 02., 09., 
16., 23.

Adventi gyertyagyújtások
Helyszín: a gimnázium épülete előtt
Szervező: Csemadok Füleki Alapszervezet 11:30

12. 07.
Ünneplés a fenyőfa alatt
Helyszín: Matica slovenská Háza
Szervező: Matica slovenská Háza - Fülek 16:00

12. 13.

Karácsonyi hangulat a múzeumban a „Füleki cigány 
zenészek és zenekarok“ c. kiállítás megnyitójával
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum 
Szervező: Füleki Vármúzeum
A kiállítás 2019. 02. 05-ig látogatható.

17:00

12. 14.  

Közös nyelvünk, a zene – zenés fesztivál 
Kísérőprogram: Füleki Karácsonyi Vásár
Helyszín: A Városháza épülete előtt
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával 
valósul meg.

14:00
08:00

12. 15.
Mikulás-est  
Helyszín: II. Koháry I. Alapiskola
Szervező: Nyugdíjas Egyesület Füleki Helyi Szervezete 15:00

12. 15.

Örvendezzünk! – ünnepváró fesztivál  
Helyszín: Gimnázium 
Szervezők: Csemadok Füleki Alapszervezet és a Füleki 
Gimnázium

16:00

12. 16.

XIV. Karácsonyi hangverseny 
Helyszín: Gimnázium 
Szervező: Melódia Női Kar
A rendezvény a Besztercebányai Megyei Önkormányzat 
támogatásával valósul meg.

15:00

12. 17.

1944 karácsonya – a 2. világháború a fülekiek 
beszámói alapján,  filmvetítés 
Helyszín: Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

16:30

12. 18., 19.
Karácsonyi koncertek
Helyszín: Művészeti Alapiskola
Szervező: Füleki Művészeti Alapiskola 16:00

01. 12.

Fülek Város Bálja 
Helyszín: Kállai pince
Szervezők: Fülek Város és a Füleki Városi Művelődési 
Központ

19:00

01. 18.

Író-olvasó találkozó Soltész Árpáddal, 
a szerző új könyvének bemutatója
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

16:30

01. 18.
A magyar kultúra napja
Helyszín: Kállai pince
Szervezők: Csemadok Füleki Alapszervezet és Nógrádi TV 19:00

01. 26.
UDVart Klub – Íjcsata
Helyszín: II. Koháry I. Alapiskola
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ 14:00

Nem volt véletlen, hogy kórusunk 
szereplési lehetőséget, majd 

meghívást kapott a 2018. november 
6-i szereplésre a Magyar Ország- 
gyűlés világhírű épületébe, mert 
ezen a napon került sor a Magyar 
Könyvtárosok VIII. Világtalálko-
zójára, amelyet az Országgyűlési 
Könyvtár megalapításának 150. év-
fordulójára hívtak össze. Kórusunk 
közvetve, a karnagyunk által került 
kapcsolatba a legjelentősebb ma-
gyar könyvtári intézménnyel – az 
Országos Széchényi Könyvtárral, 

A Pro Kultúra Füleki Férfikar a magyar parlamentben
hiszen a Könyvtári Intézet igazga-
tója. Éppen ezért nagyon szerettünk 
volna bizonyítani. Szerettük volna 
a maximumot kiadni magunkból, 
hogy a jelenlévő könyvtári dolgozók 
lássák és hallják, milyen eredménye-
ket ér el karnagyunk, Fehér Miklós 
a szabadidejében végzett munkájá-
val. A kórus nem okozott csalódást. 
Mindannyiunk örömére osztatlan 
sikert aratott és újra bizonyított. A 
szereplést követően bemutatták ne-
künk a parlamentet a Dunára és a 
város budai oldalára nyíló pazar 

kilátással, valamint megtekintettük 
a parlamenti gyűjteményeket. Gyö-
nyörködhettünk az épületet tervező 
Steindl Imre építész lenyűgöző alko-
tásában, megcsodálhattuk a neogó-
tikus famennyezeteket, a kovácsolt 
korlátokat, a pompás csillárokat és 

a magyar koronázási ékszereket.
Egy csodás napot éltünk át, amely fe-
ledhetetlen élményekkel gazdagított 
bennünket. Köszönjük a meghívást 
és a szereplési lehetőséget.

Jakab József, kórustag
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A Nógrádi Regionális Termék védjegyet a Región 
Neogradiensis JSZT hagyja jóvá, amely ebben 

az évben hirdette meg immár második pályázati 
felhívását. Minden térségnek megvan a saját, egye-
di jellegzetessége, amely az adott természeti és kul-
turális örökségben, a helytörténetben és a népi ha-
gyományokban rejlik. A védjegyhasználatnak az a 
célja, hogy népszerűsítse a térséget, továbbá támo-
gassa a termelőket, a szolgáltatókat, a helyi értékek, 
hagyományok és egyedi adottságok megőrzését és 
a helyi erőforrások felhasználását. Megszerzésének 
feltétele, hogy a pályázók nógrádi székhelyű, illetve 
ezen a területen működő kézművesek, népművé-
szek, kisvállalkozók, népi iparművészek, vállalatok 
és szervezetek legyenek.

Mészárosován kívül egyéb füleki pályázói is 
voltak a regionális védjegynek. Karkusz Gyula 
szőlőtermesztő és egyben a „Füleki Bor” készítője 
megerősítette, hogy a cím megszerzése továbbra is 
prioritás marad számára. A következő felhívásokig 
teljesítenie kell még bizonyos feltételeket, például 
több szőlőt kell termesztenie helyi területen. Ezen 
követelmények teljesítésén dolgozik közösen a csa-
ládjával. A térségben eddig 11 pályázó kapta meg 
a védjegyet, és november végén dönt a bizottság a 
további leendő jogosultakról. Bővebb információk 
a www.produktnovohrad.sk oldalon találhatók. 

Megkértük Mészárosová Emíliát, hogy mutassa 
be nekünk termékeit és az indítékait, amelyek ezen 
út választására késztették. Amikor ellátogattunk 
a műhelyébe, mesélt vállalkozásának kezdeteiről. 

„Eredetileg használt, majd újrahasznosított háztartási éto-
lajból akartam szappant készíteni, de a hivatalokban csak 
mosolyogtak rajtam. Így hát egyéb anyagokon és módsze-
reken kezdtem el gondolkodni. Vidékről származom, és 
a családunk mindig is közel állt a természethez. Gyógy-
növényeket gyűjtöttünk és termesztettünk, különböző 

Kézzel készített és Nógrádi
Ez év augusztusában kapta meg első alkalommal 
füleki pályázó a „Nógrádi Regionális Termék” 
védjegyet. A minősítés tulajdonosa a kecsketejből 
készült, természetes alapanyagú szappanok és 
körömvirágkenőcsök helyi készítője, Mészárosová 
Emília lett.

kenőcsöket és tinktúrákat készítettük belőlük. Ez vonzott, 
szerettem volna létrehozni valamit, ami emlékeztet a 
gyermekkoromra és tovább viszi a családi hagyományt” 

– mondta Mészárosová. Ezért kezdett el férjével 
közösen kecsketej-beszállítót keresni a kornyéken. 
Szerette volna, hogy a nyersanyag itthoni, környe-
zetbarát és biztonságos legyen. „Ezt az alapanyagot 
gyógynövényekkel, olívaolajjal, illóolajokkal és méhviasz-
szal kombináltam, és így kezdtem el – új terméknév alatt 

– természetes összetevőkből álló szappanokat készíteni. 
Különböző illatú szappanokat kínálok, például málna-, 
menta-, citromfű-, fahéj-, körömvirág-, ibolya-, levendu-
la-, szőlő-, cseresznye-, meggy-, szilva-, barack- és egyéb 
illatúakat. Minden termékünket kézzel, és a frissesség 
megőrzésének érdekében kis mennyiségben készítjük. Idő-
vel illatmentes szappanokkal, retró borotválkozó szappan-
nal, továbbá levendulával, kamillával, mentával és egyéb 
összetevőkkel illatosított körömvirágkenőcsokkel bővült a 
kínálatunk” – sorolta.

Férje, Mészáros Erik megerősítette, hogy felesége 
tevékenységét teljes mértékben támogatja és segíti 
őt főleg a jogszabályok, az értékesítés és a szállítás 
terén. Termékeit, melyek állandó biokémiai fel-
ügyelet alatt állnak, ma már számos helyen árulják 
Szlovákiában, Csehországban, de Európa más ré-
szein, sőt Amerikában is. Füleken a Várfelső utcá-
ban lévő NTIK-ban kaphatók, de megvásárolhatók 
Emília saját műhelyében is, a Bástya utcában talál-
ható Anna Shop épület emeletén. Az érdeklődők 
megtalálják őt a www.mydlodedinskedievcence.sk 
oldalon, az azonos nevű Facebook-profilon, vala-
mint a 0910-921697-es telefonszámon

Cíferová Iveta, ford: NTIC

A  Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma új 
nemzeti projektet indított el „Szolgáltatások-

hoz való hozzáférés könnyítése, valamint kapcso-
lattartó pontok (Focal Pointok) kialakítása“ címen. 
A több mint 4 millió eurós projekt az Európai Szo-
ciális Alap támogatásával, a Hatékony Közigazga-
tás Operatív Program keretén belül valósul meg. 
A projekt fő célja olyan szervezetek és intézmények 
közötti együttműködés biztosítása, amelyek az 
idősek ellen elkövetett  bűncselekmények megelő-
zése terén tevékenykednek. Kapcsolattartó pontok 
(Focal Pointok) létrehozását is tervezik. „A komplex 
és koordinált megoldás előfeltétele, hogy állandó kapcso-
lattartó pontok formájában, melyek a nyilvánosság szá-
mára elérhető és ismert helyeken találhatók, hozzáférhe-
tő szolgáltatásokat alakítsunk ki és nyújtsunk az ügyfelek 
számára. A Focal Pointok nemcsak a konzultációk és az 
információszolgáltatás helyszínei lesznek, hanem teret 
biztosítanak az intézmények és támogató rendszerek há-
lózati képítésének és koordinálásának is” – olvasható a 
projekt leírásában. 

A projekt a Losonci járásban is bemutatásra ke-
rült. A járási koordinátorral, Buvalová Poláková 
Veronikával való októberi találkozón részt vettek 
a füleki önkormányzat, a helyi nyugdíjas szerve-
zetek (Nyugdíjas Klub, Nyugdíjas Egyesület Füleki 
Szervezete, Nezábudka Idősek Otthona), valamint 
a biztonsági egységek (Körzeti Rendőrkapitányság, 
Városi Rendőrség) képviselői is. A projekt régión-
kon belüli megvalósításának bemutatásán kívül a 
résztvevőket arról is tájékoztatták, hogyan segíthe-
tik a bűncselekmények áldozatait, akik a kapcsolat-
tartó pontok révén konkrét esetükre vonatkozóan 
tanácsot és segítséget kaphatnak. A megelőzés ér-
dekében tájékoztató szórólap is készült „A biztonság 
tízparancsolata idősek részére” (Desatoro bezpečného 
seniora) címmel, amely jó tanácsokkal szolgál az 
idősek számára annak elkerülésére, hogy bűncse-
lekmény áldozataivá váljanak. A szórólap megtalál-
ható a Füleki Városi Hivatal ügyfélfogadó központ-
jában, valamint a Nyugdíjas Klub és a Nyugdíjas 
Egyesület irodáiban is. 

Tisztelt idősek! Abban az esetben, ha önök, társuk 
vagy ismerősük bűncselekmény áldozatai lettek – ki-
rabolták, megvezették, megtámadták önöket –, for-
duljanak bizalommal  az illetékes kapcsolattartó 
ponthoz, vagy kérjenek meg valakit családjukból, 
hogy ebben segítsék önöket. Alább közöljük a fonto-
sabb elérhetőségeket, ahol tanácsot és segítséget kap-
hatnak: 
· A Losonci járás projektkoordinátora: 
· Buvalová Poláková V. – 0908 797 755
· Besztercebányai Regionális Iroda: 
0961 605 790, 0961 605 791
· Idősek vonala: 0 800 172 500
· Rendőrségi segélyhívószám: 158

Cíferová Iveta, ford.: kp

A biztonság tízparan-
csolata idősek részére

Mészárosová Emília szappankészítés közben. FOTÓK - TV LocAll
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Három napon keresztül tartott 
az a program, melynek célja az 

önkéntes munka népszerűsítése a 
fiatalok körében. A „72 óra komp-
romisszumok nélkül” című Kár-
pát-medencei projektbe Fülek a Háló 
Mozgalom nevű keresztény civil kez-
deményezés révén került be. Október 
12. és 14. között Budapestről is érkez-
tek önkéntesek Fülekre, a helyieket 
pedig a cserkészek és a gimnázium di-
ákjai képviselték. A több mint tíz éve 
futó program azt kívánja megmutatni 
a fiataloknak, hogy a közösen végzett 
önkéntes munka nemcsak hasznos, 
hanem kellemes időtöltés is, hiszen 
közben ismeretségek köttetnek a kü-
lönböző helyekről érkező önkéntesek 
között. Az idén a fiatalok segédkeztek 
a füleki vár területének tisztításában, 
elvégezték a helyben feltárt leletanyag 
egy részének megtisztítását, illetve a 

Október az idősek iránti tiszte-
let hónapja. Ez alkalomból a  II. 

Koháry István Alapiskola kollektí-
vája egy meglepetéssel készült a már 
nyugdíjba vonult dolgozóinak. A  hó-
nap utolsó pénteki napjára valameny-
nyi volt alkalmazott, aki iskolánkról 
ment nyugdíjba, meghívót kapott egy 
teadélutánra. Bár nem tudott min-
denki eljönni, így is vidám kis csapat 
gyűlt össze iskolánk dísztermében. 
Bozó Roland igazgató köszöntötte 
a vendégeket, majd a 2. B osztály kis 
csapata egy vidám táncos produkció-
val lépett fel. Ezután a Singing Teens 

- Éneklő Tinik szeretetről és barátság-
ról szóló dala következett. A  vidám 
műsor mosolyt csalt minden jelenlévő 

Szeretettel hívtuk – szívesen jöttek

arcára. Ezt követően kötetlen be-
szélgetés alakult ki a kollégák között.  
Hahotázások, anekdotázások, itt-ott 
könnyes visszaemlékezések tették 
emlékezetessé ezt a délutánt. Jó volt 
látni, hogy nyugdíjas pedagógusaink 
ma is aktív életet élnek, sokan újdon-
sült nagymamák és nagyapák, sőt már 
dédnagyszülők is akadnak köztük.  
Szeretettel emlékeztek vissza az itt 
töltött évekre. A  meghívottak nevé-
ben Teleki Béla mondott köszönetet. 
A  tartalmas délután végén egy kis 
ajándékcsomaggal kedveskedtünk 
mind a 32 megjelent vendégnek.  To-
vábbi jó egészséget, vidám nyugdíjas 
éveket kívánunk mindnyájuknak! 

Ferenc Izolda, pedagógus

Fiatal önkéntesek segédkez-
tek a füleki várban

cserkészotthon téli tüzelőjét segítet-
tek behordani. A csapat a jól végzett 
munka örömével zárta az akciót, így 
megtapasztalhatta azt az érzést, me-
lyet az önkéntes program mottója is 
hirdet: „Több vagy, ha adsz!”

Kovács Ágnes 
pedagógus, a program helyi koordinátora

November 16-án a városi hivatal 
dísztermében immár harmad-

szor vehették át egy megújult tradíció 
keretében a Füleki Gimnázium első 
éves tanulói a város kiváltságlevelét. 
Az okirat értelmében tanulmányaik 
alatt mind a füleki illetőségű, mind a 
járás vagy kerület egyéb községeiből 
és városaiból érkezett diákok Fülek 

Füleki gimnazistának lenni kiváltság

város köztiszteletben álló polgárai-
nak minősülnek. Ugyanakkor köte-
lezve vannak, hogy viselkedésükkel 
példaképül szolgáljanak minden fia-
talnak, a művelődés terén pedig olyan 
eredményeket érjenek el, melyekkel 
öregbítik a műveltség helyi kiemelke-
dő bástyájának tekintett iskolájuk és 
városunk jó hírnevét. fp                                         

A Füleki Művészeti Alapiskola na-
gyobb diákjai és tanárai 2018. 

november 15-én meglátogatták a 
Besztercebányai Állami Operaház 
előadásában Amilcare Ponchielli La 
Gioconda című operáját. A diákok 
minden évben részt vesznek egy ope-
raelőadáson azzal a céllal, hogy való-
di színházi élményekkel gyarapítsák 
tudásukat. Ami az opera tartalmát 
illeti, a gyerekek felkészülten érkeztek 
az előadásra. Mindenki nagyon várta 
Ponchielli művét, mivel az olasz zene-
szerző a híres Giuseppe Verdi kortár-
sa volt. A négyfelvonásos opera hazai 
énekesei mellett  annak olasz vendég-
szereplői is kiváló teljesítményt nyúj-
tottak. A La Gioconda megtekintése 
mindenki számára felejthetetlen él-

ményt nyújtott. Az operalátogatást 
városnézés egészítette ki. A kirándu-
lást Fülek Város és a Mladý umelec 
polgári társulás támogatta. 

Oláh Anton
Ford.: Baučeková Viktória

A Művészeti Alapiskola az Operában

A Füleki Gimnázium diákjainak 
megvan az okuk az örömre. Új, 

3D-s nyomtatót kaptak, amely a  ro-
botikával foglalkozó tanulók részére 
lehetővé teszi azon komponensek 
tervezését és előállítását, amelyek ed-
dig nem álltak rendelkezésükre. 

Kerekes László, a város alpolgár-
mestere és egyben az IN-NOVA tár-
sulás elnöke elmondta, hogy egyesü-
letével már hét évvel ezelőtt ott állt 
a robotika   hagyományteremtésének 
kezdeténél a gimnáziumban, és azt 
máig is támogatja. „Nem akartuk, hogy 
a diákok a  programozás keretében csak 
a „száraz", unalmas tananyagot tanul-
ják. Így jutottunk el a robotikához. Ez idő 
alatt jó néhány robotot sikerült megvásá-
rolnunk, például az NXT 2 vagy az EV3 
típusokat. A diákoknak beszereztünk egy 
4K kamerával felszerelt drónt is” – mond-
ta Kerekes.

A füleki gimnazisták kitűnően 
teljesítenek és nagyon szép  eredmé-
nyeket érnek el a  robotikaversenye-
ken. „Éppen itt találtuk szembe magunkat 
olyan problémával, amikor a diákok nem 
tudtak megoldani bizonyos feladatot, mert 
olyan alkatrészek hiányoztak, amelyeket 
nem lehet beszerezni. Így jött az ötlet a 
3D-s nyomtató  megvásárlására, mely-
nek köszönhetően sajátkezűleg tervezhe-
tik meg és készíthetik el az alkatrészeket” 

– magyarázta, és hozzátette, hogy 
a  megvásárlást az Adient társáság 
és a Pontis Alapítvány támogatta. A 

3D-s nyomtatóval gyarapodott 
a Füleki Gimnázium  

diákok háromdimenziós tárgyakat 
terveznek a 3D Blender programban 
és a robotokat Lego-alkotóelemekből 
állítják össze.

A robotikaképzésnek már többéves 
hagyománya van a gimnáziumban. 
Szacsko Monika, a csoport vezetője 
szerint a  szakkör iránti érdeklődés 
évről évre növekszik. „Jelenleg mint-
egy 20 tanuló látogatja a kört a négy és 
nyolc évfolyamos tagozatról. Főként a 
fiatalabb fiúdiákok körében keltett nagy 
érdeklődést, akiknél segít a kreativitás és a 
kézügyesség fejlesztésében" – mondta el.

A robotika elbűvölte Koronczi 
Roland diákot is. A jövőben is ezzel 
szeretne foglalkozni. „A robotokkal 
találkozhatunk a mindennapi életben, 
az orvostudományban, az iparban és a 
háztartásban is. A jövőben az iparban a 
robotizálás további 30 százalékos növeke-
désére lehet számítani. Mivel ezen a terü-
leten szeretnék majd elhelyezkedni, fontos 
számomra, hogy megszerezzem a robotok 
szerkesztéséhez és programozásához szük-
séges ismereteket” – zárta le.

Kovácsová Klaudia, ford.:  zi, dp

Az újdonsült elsősök. FOTÓ - kk

FOTÓ - FG
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110. évfordulóját ünnepelte a füleki labdarúgás. A 
november 3-án, szombaton zajló megemlékezé-

si ünnepségen több tucatnyi korábbi labdarúgó és 
tisztviselő vett részt, akik a múltban hozzájárultak 
a labdarúgás előmeneteléhez városunkban. 

Az ünnepség az FTC-stadionban kezdődött, 
ahol a vendégek jelenlétében átadták a  felújított 
tornatermet. A meghívott vendégek ezt követően 
átvonultak a Bebek panzióba, ahol Agócs Attila 
polgármester Visnyai Attilával, az FTC elnökével, 
valamint az Iskolaügyi, Ifjúsági és Sportügyi Bizott-
ság tagjaival közösen adta át a jelenlévőknek az em-
léklapokat, az ajándéktárgyakat és az FTC által ez 
alkalomból kiadott, a labdarúgás történetéről szóló 
brosúrát. Szerzője Cirbus Vladimír, a klub ügyin-
tézője. 

Cirbus elmondta, hogy a füleki labdarúgás kez-
dete 1908-ra nyúlik vissza. „A futball  hagyományá-
nak megteremtése a gyár létrehozásával függ össze. Az 
első bőrlabdát az akkori igazgató, Mészáros Ádám fiai 
hozták a városba. Bár a fiúk eleinte nem ismerték a sza-
bályokat, és kapujaik sem voltak, mégis ezt tekinthetjük 
a  füleki labdarúgás kezdetének“ – mondta Cirbus. A 
füleki csapat idővel beszerezte a szükséges felsze-
relést, és az első hivatalos mérkőzését 1911. no-
vember 1-jén játszotta a  salgótarjáni csapat ellen. 

„A mérkőzést viszont nem fejezték be, mert a meccs 2:1-
es állásánál összevesztek” – tette hozzá mosolyogva. 
Az I. világháború kitörésével a labdarúgás átmene-
tileg megszűnt a városban. Később, 1919-ben a gyár 
munkásai létrehozták a Haladás (Pokrok) sportklu-
bot. Az edzéseket a Stephani-birtokhoz tartozó ré-
ten, a Vasúti utca mellett tartották. „A helyi polgárok 
közbenjárásával azonban a klub megszűnt. 1920-ban egy 
új klub jött létre, az FTC – Füleki Torna Club, amelyhez 
a zománcgyár akkori igazgatója, Hulita Vilmos jelentős 
pénzbeli támogatást nyújtott.“ A több mint húsz éves 
fennállása alatt az egylet a professzionális klubok 
sorába tartozott, és hírnevet szerzett a füleki labda-
rúgásnak az egész országban. Játszottak itt külföldi, 
fizetett játékosok is. „Egyikük volt a diósgyőri szárma-
zású Posztander Árpád is, aki, miután távozott Fülekről, 
az olasz Fiorentina első külföldi játékosa lett“.

Cirbus szerint a füleki labdarúgás a 30-as évek-
ben érte el aranykorát. „Már az 1933–34-es években 
járási versenyt nyertek a fülekiek és továbbjutottak a di-
vízióba. Azon belül országos bajnokok lettek." 1937-ben 
az FTC ismét megismételte sikerét. „Abban az időben 
budapesti, szenci, prágai labdarúgók, valamint a Slovan 
játékosai játszottak itt. Egy olyan korszak volt ez, amely 
azóta sem ismétlődött meg a város történetében”. A II. 
világháború közeledtével a játékosok fokozatosan 

A füleki labdarúgás idén ünnepli 110. évfordulóját 

kiléptek a klubból. Miután a várost a Horthy-fé-
le Magyarországhoz csatolták, a csapat a magyar 
nemzeti bajnokság harmadik osztályában játszott.

A háború alatt a labdarúgás hanyatlott, a tribünt 
és a pályát megrongálták a tankok, a játékosok 
mezeit és kellékeit pedig elkobozták a németek. „A 
háború után megalakult az ŠK Závody Fiľakovo nevezetű 
klub. 1949-től a stadion meg is volt világítva, így már esti 
meccseket is játszottak”. 1953-ban a klub már Spar-
tak Fiľakovo néven szerepelt. 1958–59-ben vált 
sikeressé, amikor már saját növendékek alkották 
a csapatot. „Itt játszottak a kiváló Zliechovsky, Danyi 
és Molnár testvérek, valamint a kapusok, Magdeme és 
Solymosi. A csapat első helyen végzett és bejutott a divízi-
óba”. 1960-tól a klub a TJ Kovomier új nevet viselte, 
és legnagyobb sikerét a 1986–87-es évfolyamban 
szerezte, amikor bejutott a 2. nemzeti bajnokság-
ba. „Három évadot játszottak le ebben a bajnokságban. A 
bársonyos forradalom után a klub visszatért történelmi 
nevéhez – az FTC-hez, amelyet máig is visel. 1993-ban 
különvált a Testnevelési Egyesülettől és létrejött az FTC 
PT “. Az FTC 2007-ben ért el jelentős sikert, amikor 
a  legmagasabb szintű közép-szlovákiai bajnokság-
ban, a 3. ligában játszott. „2016-ban jutott be ismét, és 
máig is itt szerepel” – zárta szavait.

Kovácsová Klaudia,  ford.: NTIC

Az FTC futballistái sikeresen zárták a 2018/19-es 
őszi szezont. Negyedik helyen állnak a  táblá-

zatban, s eredményesek voltak a labdarúgó Szlovák 
Kupa (Slovnaft Cup) mérkőzésein is. Tavasszal új já-
tékosokkal bővül a csapat, edzőjük továbbra is Víz-
teleki János marad. 

Várakozáson felüli eredményt ért el ebben az 
idényben az FTC labdarúgócsapata. Míg tavaly a 3. 
ligában (Középcsoport) maradásért küzdöttek, jelen-
leg a  4. helyen állnak, sőt bizonyos ideig a  ranglét-
ra első helyezettjei voltak. „Nemcsak eredményes őszi 
hónapok vannak mögöttünk, hanem a teljes idei évről el-
mondható, hogy az egyik legsikeresebb időszak volt a füleki 
futball történetében“ – mondta Visnyai Attila, az FTC 
elnöke. Az őszi idényt a csapat kilenc győzelemmel, 
két döntetlennel és négy vereséggel zárta, ami 29 
pontot jelent. A siker mögött az FTC elnöke szerint 
ott áll az egész csapat, élén Vízteleki János edzővel. 

„Nem szívesen emelnék ki egyéneket, minden egyes játékos 
a pályán és a kispadon ülve egyaránt hozzájárult a kitű-
nő eredményekhez. Ennek ellenére mégis megemlíteném 
a legendás Telek Kornélt, aki nem csak a pályán remekelt, 
hanem az öltözőben is folyamatosan lelkesítette a csapa-
tot“ – nyilatkozta az elnök. Említést tett a labdarúgó 
Szlovák Kupáról (Slovnaft Cup) is, ahol legyőzték 
Ajnácskő, Besztercebánya, Mezőköz és Liptószent-
miklós labdarúgócsapatait is.  

Az őszi idény vége azonban mégsem az elvárások 
szerint alakult. „Jelentős szerepe volt ebben a fegyelmi bi-
zottság részéről adott büntetőpontoknak is a losonci ranga-
dó mérkőzés utáni incidens miatt, illetve egészségügyi prob-
lémák is szerepet játszottak. Bár egyes mérkőzések nem az 
elképzelésink szerint alakultak, úgy gondolom, olyan őszi 
idényt tudhatunk magunk mögött, amelyért nincs okunk 
szégyenkezni“ – tette hozzá. 

Az elnök kiemelte a füleki szurkolóbázist is, amely 
a csapat támaszául szolgált minden egyes mérkőzé-
sen.. „Mellettünk álltak, amikor megtántorodtunk, amiért 
nagyon hálásak vagyunk. Szintén köszönettel tartozom 
a  játékosoknak, az edzőnek és mindenkinek, aki valami-
lyen módon támogatta a klub működését, legyen itt szó a 
szponzorokról, önkéntesekről, szervezőkről, de leginkább az 
önkormányzat segítségéről, amely nélkül a  füleki futball 
nem létezne“ – sorolta Visnyai. 

Amint tovább kifejtette, a tél folyamán változá-
sokra lehet számítani a  klubban. Aleksa Tojagič 
kapus már jelezte távozási szándékát. A vezetőség 
a támadósor és a védelem megerősítését is tervezi. 
A csapat edzője továbbra is Vízteleki János marad. „A 
segédedző Farkaš Richard lesz, a csapat sportmasszőrje Gál 
Gyula és a vezetője Szakó László. Január 14-én megkezd-
jük az előkészítő edzéseket“ – mondta zárásul az elnök.

Kovácsová Klaudia  
Ford.: kp

Sikeres volt az őszi labdarúgószezon. 
Vízteleki viszi tovább a csapatot

Megkezdődött városunkban a Balog Sándor 
fővédnökségével megvalósuló Balex Trade 

Futsalliga tizedik évfolyama. A megnyitóra novem-
ber 17-én, szombaton a szokott helyen, a papréti 
tornateremben került sor. A nyitó meccseket ün-
nepélyes megnyitó előzte meg, amely keretében 
néptáncelőadás és ünnepi beszédek vezették fel az 
eseményt.  

„Sajnáltam volna, ha nem rendezzük meg a versenyt. 
Nagy elkötelezettséget jelent ez nekünk, és örülünk, hogy 
idén is számíthatunk Balog úr és cégének támogatására” 

– mondta el Villányi Stanislav, aki feleségével, Eri-
kával közösen szervezi a bajnokságot. A futsalbaj-
nokság az elmúlt évek szellemében folytatódik, csak 

kisebb változásokra számíthatnak a versenyzők a 
szabályokat illetően. Idén nyolc csapat fog szom-
batonként pályára lépni. A mérkőzéseket mindig 
12:00 és 15:00 óra között játsszák majd a Papréten, 
Jačmeník Marian és Antalík Marek bírák felügye-
lete alatt. Villányi szerint ebben az évfolyamban is 
nagy volt a csapatok érdeklődése a bajnokság iránt. 

„Sajnos csak nyolcukat tudtunk fogadni. Ha nem lennénk 
időbelileg korlátozva, a bajnokságnak 12-14 résztvevő 
csapata is lehetett volna” – tette hozzá. 

Az állandó csapatok – Galaxy, Balex Trade Team, 
Mladé Pušky, Energy Team, valamint a tavalyi 
győztes FC Thorma – mellé ez évben három új csa-
pat csatlakozott: a Matyas RS, a Hey Taxi  és az 

Új szezont kezdett a Balex Trade Futsalliga
OŠK Biskupice JPM Plus. A versenyek előrelátha-
tólag február közepéig zajlanak majd.   

Kovácsová Klaudia, ford.: NTIC

Az FTC 1920-ban. FOTÓ - CV archívuma

Az ünnepség. FOTÓ - kk

Az FC Thorma és Galaxy csapat tagjai. FOTÓ - MJ
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