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Második rész

Az infrastruktúra-fejlesztés terén az elmúlt évet 
nyugodtan nevezhetjük Füleken a járdák és par-
kolók évének is. Amellett, hogy tavaly rekord-
mennyiségű utcát sikerült újraaszfaltoznunk, 
több mint 660 méter hosszan építettünk új járdá-
kat a Malom utcában („Sídi út”), valamint a Tes-
co parkolója és a Kalaj utca között. Megújult to-
vábbá a kockakő burkolat a Vigadó előtt, a feltö-
redezett öntött aszfaltfelületet pedig beton 
térkővel fedett járda váltotta fel a Püspöki útnak 
a Billától a buszmegállóig tartó szakaszán. A 
papréti ötvenhat férőhelyes új parkoló megépí-
tése mellett a Filbyt lakáskezelő vállalat székhá-
za környékén további tizenhat helyet sikerült kia-
lakítanunk. Ennyi új parkoló a városban nem é-
pült az elmúlt nyolc év alatt összesen. A többé-
ves előkészítést követően sikeresen pályáztunk 
a vár alatti utak, busz- és személyautó-parkoló, 
nyilvános toalett, valamint a városfal utolsó meg-
maradt tornyának és a vár néhány részének mű-
emléki felújítására is a magyar-szlovák határon 
átnyúló együttműködési programban (Interreg). 
A tervezett beruházáshoz kapcsolódó közbe-
szerzési folyamatok már elindultak, 2018 nya-
rán várhatóan elkezdődnek a nagy területet és 
több objektumot érintő építkezések is. A váralja 
felújításának így jó tíz évvel az első szakasz – a 
Várfelső utca rekonstrukciója – befejezését kö-
vetően megindulhat a második fázisa. A város-
vezetés nem titkolt célja, hogy ezzel a befekte-
téssel is mozgósítsa a helyi vállalkozókat, hogy 
tervezett beruházásaikat a Várfelső utcához ha-
sonlóan hozzák újra a történelmi városmag ed-
dig elhanyagolt részébe, és közösen vonjuk be 

azt településünk életébe. Az önkormányzati kép-
viselőkkel kötött egyezséghez hűen folytattuk 
az elhanyagolt ingatlanok felvásárlását Fülek a-
zon részein, ahol azok rontják a városképet. 
2017-ben két lakóház megvételét indította el az 
önkormányzat: a romos állapotba került, kiégett 
ún. Gubányi-ház a Csehszlovák Hadsereg utcán, 
valamint egy félig kész ház a Fő és a Jilemnický 
utcák sarkán került sorra. Előbbi esetében a 
hosszadalmas tulajdonjogi eljárás még nem zá-
rult le. Az épület várhatóan 2018 februárjában 
kerülhet a város tulajdonába. Terveink szerint a 
Filbyt városi lakáskezelő vállalat újítja majd fel, 
hogy benne két bérlakást alakítson ki. A másik é-
pületben az önkormányzat uniós források fel-
használásával közösségi központot szeretne 
létrehozni.
Az oktatásügy területén folytatódott a Daxner ut-
cai óvoda részleges felújítása. A város saját for-
rásból cserélte ki a B épület szétszáradt faabla-
kait műanyag nyílászárókra, ezzel is növelve e-
nergetikai hatékonyságát. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy az Integrált Regionális Operációs 
Programban sikerrel járt a Štúr utcai óvoda 
komplex felújítására benyújtott pályázatunk. Az 
építkezés nagyobb részét a közbeszerzési folya-
mat eredményéhez igazodva a nyári szünet ide-
jére szeretnénk időzíteni. 
További előrelépéseket sikerült megvalósítani a 
füleki sportélet területén is. Pályázati források 
felhasználásával megújult az FTC stadion atléti-
kai infrastruktúrája, és a Szlovák Labdarúgó Szö-
vetségen keresztül az Oktatási Minisztériumtól 
25 ezer eurós támogatást kaptunk a stadion tor-
natermének felújítására. A munkák előrelátható-
lag tavasszal kezdődhetnek meg. A város segít-

ségével egy nagy múltú sportág, a füleki birkó-
zás is újraindulhatott. A várban a Kulturális Mi-
nisztérium által támogatott két sikeres pályázat-
nak köszönhetően tavaly is zajlottak felújítási 
munkák. Az összességében 54 ezer eurós pénz-
ügyi támogatásnak köszönhetően folytattuk a kö-
zépső várban megkezdett régészeti ásatásokat, a 
vízelvezető rendszer kiépítésének előkészítését 
és a további fejlesztések megterveztetését. Fel-
újításra került a szorítóba vezető várkapu, vala-
mint a középső várból a fellegvárba vezető kis 
kapu boltíve. 2017-ben sikerült elérni a Kulturá-
lis Minisztériumban, hogy a füleki vár felkerül-
jön a kiemelt nemzeti műemlékek kormányszin-
ten jóváhagyott listájára, ami további pályázati 
lehetőségeket nyit majd meg az önkormányzat 
előtt. A Vármúzeum pályázatainak köszönhető-
en a tízéves fennállását ünneplő intézmény meg-
újította állandó kiállítását. Mindezen lépések-
nek köszönhetően tovább nőtt a vár látoga-
tottsága. A történelmi egyházakkal való együtt-
működés keretében az önkormányzat 2017-ben 
10 ezer euróval járult hozzá a katolikus templom 
felújításához.

Folytatás a 2. oldalon

Polgármesteri számadás 2017Polgármesteri számadás 2017

Az újévi várséta első évfolyama hatalmas sikert 
aratott. Vízkereszt ünnepén rekordot döntő 
ezerkétszázas látogatószámot jegyezhettek a fü-
leki várban. A legnagyobb vonzerőt a várhegy 
gyomrában található két újonnan megnyitott já-
rat jelentette, melyekkel a Vármúzeumnak a jö-
vőben további tervei vannak.

Nem várt siker

A vársétát a Füleki Vármúzeum dolgozói egy 
spontán ötlet alapján szervezték meg. „Azért ta-
láltuk ki, hogy az emberek az ünnepek után mo-
zogjanak egy kicsit a friss levegőn. Meg akartuk 
mutatni az újonnan megnyitott folyosókat is, 
mielőtt még berendeznénk azokat, de nem vár-
tunk ilyen magas látogatottságot“ – mondta el 
TittonViktória, a múzeum igazgatónője, hozzá-
téve, hogy eredetileg száz körüli látogatóval 
számoltak. Nekik a fellegvárban forralt bort és 
teát készítettek, majd denevérvadászatra invi-
tálták őket a föld alatti járatokba. A program vé-
gezetül több mint ezer embert csalt a várba. „Ki-
csit meg is ijedtünk a tömegtől, végül azonban e-
gész jól sikerült uralnunk a helyzetet. Tekintet-
tel a nagy érdeklődésre, már most örülünk a kö-
vetkező évfolyamnak“ – tette hozzá mosolyog-
va az igazgatónő.
A rendezvény ötletgazdája a múzeum munka-
társa, Mesiarik Marian volt. „Háromkirályok 

napján az emberek előszeretettel látogatják a 
hegycsúcsokat, így jutott eszembe, hogy miért 
ne szervezhetnénk ezt meg a mi várunkban is. 
Személy szerint úgy harminc embert vártam. Az-
tán jött az ötlet, hogy kapcsoljuk össze a sétát a 
föld alatti folyosók megnyitásával, mivel volt 
iránta érdeklődés. Végül a látogatók száma ve-
tekedett a Múzeumok és Galériák Éjszakájával, 
melyet azonban hónapokkal előbb készítünk 
elő“ – mesélte Mesiarik Marian.

Titkos folyosók

A nagyközönség előtt két járatot nyitottak meg, 
melyek hossza 25 és 65 méter, s azok nemrégen 
még szeméttel voltak tele, és be voltak falazva. 
A múlt évben azonban a múzeum dolgozói ki-
tisztították, és közelebbről is megvizsgálták 
azokat. „Részletesebb kutatással megállapítot-
tuk, hogy a második világháború alatt mint lég-
védelmi óvóhelyek épültek a környék lakossága 
részére. Ezt főként az a három törés bizonyítja, 
melyek tipikusak voltak a hasonló óvóhelyekre“ 
– mondta Mesiarik Marian, hozzáfűzve, hogy a 
folyosók bányai vágathajtással készültek, való-
színűleg az 1943–44-es években.
A folyosók eredetére irányuló kutatás részeként 
a múzeum dolgozói fényképek és tárgyak gyűj-
téséhez is fogtak, melyekből egy új tárlatot a-
karnak létrehozni az 1938–45 közötti Fülek éle-

téről. Ennek a hosszabbik folyosó ad majd he-
lyet. „Meg lesz világítva, és hanghatások is kí-
sérik. De minden a pályázat sikerességétől 
függ“ – mondta még el Mesiarik Marian, hozzá-
fűzve, hogy a megnyitását májusra, a Múzeu-
mok Éjszakájára tervezik. Meglepetéssel ké-
szülnek a vár bástyájában is. „Ezt azonban 
egyelőre megtartjuk magunknak“ – fejezte be 
mosolyogva.

Kovácsová Klaudia

Agócs Attila polgármester (jobbra) újévi fogadáson 
Andrej Kiska köztársasági elnök úrnál (balról a

harmadik) Illésháza, Dunaszerdahely, Komárom és
Párkány polgármesterével. 

(Fotó: Agócs Attila archívuma)

Fotó: Kovácsová Klaudia
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A füleki vár felkerült a felújítás és védelem 
szempontjából prioritást élvező állami műem-
lékek jegyzékére. Ez a lépés a Város és a Vár-
múzeum számára új lehetőségeket teremt a vár 
felújítását érintő pályázatokat tekintve.
A lista bővítése a műemlékállomány 2017– 
2022-es időszakot átfogó védelmi stratégia ke-
retén belül került jóváhagyásra tavaly decem-
berben. Rigó Konrádnak, a kulturális miniszté-
rium államtitkárának szavai alapján az első ilyen 
lista 2012-ben jött létre, s most frissítették má-
sodszor.
„A listán olyan műemlékek szerepelnek, melyek 
égetően sürgős karbantartást igényelnek. Azok 
a műemlékek, melyeket az utóbbi időszakban si-
került rekonstruálni, lekerültek a listáról, azok 
pedig, amelyek felújítása halaszthatatlan vagy 
épp folyamatban van, felkerültek rá“ – mondta 
az államtitkár. Hozzátette, hogy a műemlékvé-
delmi szakértők és a kulturális minisztérium 
munkatársainak értékelése alapján a jegyzék az 
egyes régiók legjelentősebb műemlékeivel is 
bővült. 

Értékes műemlék

Az önkormányzat már évek óta dolgozik azon, 
hogy a füleki vár bekerüljön az említett jegy-
zékbe. A város polgármestere, Agócs Attila sza-
vai alapján a füleki vár régiókon átívelő jelen-
tőséggel bír, ezért egyértelműen a listán a helye. 
„Bizonyos szempontok alapján, tágabb közép-
európai kontextusban a legnagyobb jelentősé-
gű műemlékek közé tartozik a maga nemében. A 

vár központját a román kori palota alkotja, 
mely még a tatárjárás előtt, a 13. században é-
pült. Kevés ilyen műemlék található a térsé-
günkben. A vár korabeli fontosságáról az építé-
sénél használt egyedi módszer is tanúskodik“ – 
nyilatkozta a polgármester, a Vármúzeum egy-
kori igazgatója. Az említetteken kívül a vár-
domb geológiai összetétele, valamint annak mű-
építészeti alkalmazása is egyedi. „Sőt mi több, 
ami a vár 13–17. századig tartó átalakulását il-
leti, tökéletes példája annak, miképpen változ-
hat egy középkori nemesi vár újkori erődít-
ménnyé“ – tette hozzá a polgármester. 

Új lehetőségek

A jegyzékbe való felvétel új lehetőségeket hoz 
magával a Város és a Vármúzeum számára a 
várat illető pályázatokat tekintve. Megnöveli 
annak esélyét, hogy nagyobb összegű támoga-

tásokat sikerül szerezni a vár felújítására. „Ez a 
lépés fokozott figyelmet biztosít az adott műem-
lékeknek. A támogatási programok és egyéb tá-
mogatások kiírásaiban előnyben részesíthetik a 
jegyzékben szereplő műemlékeket. Ez azonban 
minden pályázatot meghirdető intézmény egyé-
ni döntésén alapul“ – magyarázta az államtit-
kár, aki a kulturális minisztérium 1.6-os számú 
alprogramjára hívta fel a figyelmet. A felújítás 
és védelem szempontjából prioritást élvező 
állami műemlékek modernizációja és komplex 
rekonstrukciója c. pályázati kiírás kizárólag a 
listán lévő műemlékekre vonatkozik. 
„Nagyon örülünk ennek az újdonságnak a mú-
zeumban. Reméljük, hogy ennek köszönhetően a 
várunknak még több figyelem jut, és elősegíti a 
további felújítási munkákat“ – nyilatkozta a Fü-
leki Vármúzeum igazgatónője, Titton Viktória.
A régióból egyedül a füleki vár, a szomszéd tér-
ségből pedig a zólyomi Pusztavár kerültek a 
jegyzékbe. Az utóbbi években nagyméretű fel-
újításokon áteső gácsi és véglesi kastély, vala-
mint a losonci zsinagóga lekerültek a listáról. 
Kastélyok és kúriák kategóriában az alsózellői 
kastély, a középületek közül a rimaszombati me-
gyeháza, a történelmi emlékek közül pedig a 
parlagosi plébánia és B.S. Timrava emléktáblá-
ja kerültek a jegyzékbe. A műszaki szempont-
ból jelentős emlékeket a tiszolci vasút kép-
viseli, a 20. századi építészeti emlékek közül pe-
dig egy Losoncon található villa bővíti a listát. 

Kovácsová Klaudia, a város sajtóreferense 
(Ford.: dszl)

A füleki vár felkerült a felújítás szempontjából prioritást élvező műemlékek jegyzékére

Fülek 2018-ban történetének legmagasabb költ-
ségvetésével fog gazdálkodni, mely először ha-
ladja meg a 10 millió eurót. Az önkormányzat a 
fenti összeg mintegy harmadát a városfejlesz-
tésbe ruházza be. A költségvetést a városi kép-
viselők a 2017. december 14-ei ülésükön hagy-
ták jóvá. 

Minden harmadik eurót fejlesztésre 
fordítanak

A város 2018-ban rekord nagyságú, mintegy 11 
millió euró összegű költségvetéssel fog gazdál-
kodni. A város dinamikus fejlődésére irányuló tö-
rekvést leginkább a tőkeköltségvetés mutatja. 
Ez azt a pénzcsomagot jelenti, melyet a város 
2018-ban a további fejlesztésébe ruház be. A tő-
keköltségvetés több mint 4 millió eurónyi 
összegre tehető, ebből 1,8 millió euró a támoga-
tásokból szerzett pénzösszegek nagysága, 840 
ezer eurót a város saját pénzeszközei tesznek ki, 
1,4 milliót pedig az a hitel jelent, amelyet az ön-
kormányzat 2017-ben vett fel.
„Történelmi pillanat ez számunkra. Hozzáten-
ném, hogy a hitel nélkül is rekord nagyságú szá-
mokban mozognánk, a költségvetés úgy is mint-
egy 10 millió eurót tenne ki. A legfontosabb 
azonban, hogy a költségvetés mintegy 32 száza-
léka, tehát minden harmadik eurója, városfej-
lesztésre megy“ – támasztotta alá Agócs Attila 
polgármester, azzal, hogy a költségvetés az év so-
rán még növekedhet. „Képletesen mondva, be-

dobtuk a horgot, és meglátjuk, mi akad rá. Több 
projekten is dolgozunk, melyek a támogatások 
jóváhagyása esetén tovább növelhetik a költség-
vetést“ – tette hozzá.

Az átépítések és felújítások éve

A 2018-as év fontos beruházásai közé fog tartoz-
ni a járdák helyreállítása a város hat különböző 
részén, melyekbe az önkormányzat összesen 
106 ezer eurót invesztál. A helyi közutak aszfal-
tozására 141 ezer eurót költ saját pénzeszközei-
ből a város. Az utakon kívül ebből a csomagból 
kap új takarót a kultúrház melletti parkoló is, 
amely nagyon rossz állapotban van. További 80 
ezer euró megy, ezúttal a hitelből, a papréti út asz-
faltozására. 
A 2018-as év a városban a felújítások éve is lesz. 
A legnagyobbak közé tartozik majd a váralja 
arculatának változása az INTERREG határon 
átnyúló projekt által csaknem egymillió euró 
értékben, a városi piac megépítése 580 ezer euró 
értékben, a Városi Művelődési Központ 
székhelyéül szolgáló kultúrház felújítása és 
modernizálása 950 ezer euró értékben, az FTC 
sportpálya tornatermének és épületei egy 
részének felújítása 75 ezer euró értékben, vala-
mint a Štúr utcai óvoda épületének felújítása 640 
ezer euró összértékben. A város várja az idősek 
napközi otthonának megépítésére vonatkozó 
pályázati felhívást is, melyre 200 ezer eurót je-
lölt ki. Ezt az összeget vagy a megfelelő helyi-

ségek saját szervezésben történő átépítésének 
megkezdésére, vagy a projekt sikeressége 
esetén a társfinanszírozásra használja fel. 
Az önkormányzat a Honismereti Múzeumnak és 
a Városi Könyvtárnak otthont adó Vigadó ka-
zánházának felújításába, a városi park gyermek-
játszóterének létrehozásába, valamint a busz-
megállók egy részének lecserélésébe is invesz-
tál. „Nehéz, az is lehet, hogy a választási időszak 
legnehezebb éve vár ránk. Hiszem azonban, 
hogy megéri, és ismét jelentősen előbbre visszük 
városunkat“ – fejezte be a polgármester.

Kovácsová Klaudia, a város szóvivője

A füleki vár felkerült a felújítás szempontjából prioritást élvező műemlékek jegyzékére

Történetének legmagasabb költségvetésével fog gazdálkodni a városTörténetének legmagasabb költségvetésével fog gazdálkodni a város

Tisztelt polgárok!
Fülek Város együttműködésüket kéri a Szo-
ciális szolgáltatások közösségi tervének ki-
dolgozásához. A tervezetben az önkormány-
zatnak figyelembe kell vennie a város lakos-
ságának igényeit is. Véleményüket egy kér-
dőív kitöltésével fejezhetik ki, mely megtalál-
ható a város honlapján illetve a városi hivatal 
ügyfélfogadó központjában. A kitöltött kér-
dőíveket kérjük 2018. február 28-ig leadni. 
Együttműködésüket előre is köszönjük. 

Dr. Mágyel Andrea,
a Városi Hivatal elöljárója

A város jelentős lépéseket tett külkapcsolatai bő-
vítése terén is. A Szigethalommal aláírt testvér-
városi szerződés alapján a két település 2017-
ben négy területen – sport, történelmi hagyo-
mányőrzés, kultúra és diákok táboroztatása – 
működött együtt. Az „Európa a polgárokért“ uni-
ós pályázati program keretén belül megvalósuló 

150 ezer eurós pályázatnak köszönhetően ősszel 
kilenc ország képviselői vettek részt a szociális 
vállalkozások témakörében megrendezett kon-
ferencián, Füleken. Tovább bővült a városi ren-
dőrség kamerarendszere, és külön örömünkre 
szolgál, hogy sikerrel pályáztunk a roma polgár-
őrség szélesebb körben történő újraindítására. 
Az elmúlt két évben csak két fővel működő 
rendvédelmi szolgálatunk további három évig 
nyolc fővel tud majd így működni.

Mindent összevetve, 2017-ben Füleken a város-
fejlesztés szempontjából több stratégiailag dön-
tő fontosságú folyamatot is sikerült elindíta-
nunk. Mindezek – a terveztetések, engedélyez-
tetések, pályázatok írása, közbeszerzések le-
folytatása – eredményének köszönhetően olyan 
terjedelmű és jelentőségű beruházások indulnak 
majd meg 2018 tavaszán, amelyek a következő 
évtizedben meghatározhatják a város arculatát.

Dr. Agócs Attila, polgármester

Polgármesteri számadás 2017Polgármesteri számadás 2017
Folytatás az 1. oldalról

Önkormányzat

Helyszín / utca Idő Helyszín / utca Idő

Paprét – minden bérház bejárata előtt 14,30–15,00
Tulipán u., Rózsa u., Virág u., Ibolya u. 14,30–15,00

Moyzes u., Kalinčiak J. u., Szakszervezeti u., B.S. Timrava u. 15,00–15,15

Kertész u., Park u., Sládkovič u., Hollý u. 15,15–16,00 Bartók B. u., Jókai u., Csajkovszkij u. 15,00–15,15

Püspöki út., Szabadság tér, Iskola u., Mocsáry u. 16,00–16,30 Hviezdoslav u., Jánošík u., Gorkij u., Mezei u., 
Kalaj u.

15,15–17,00
Május 1. u., Csehszlovák Hadsereg u., Ifjúság u., Kukučín u. 16,30–17,30

A gyűjtés időpontja: minden hónap első hete – CSÜTÖRTÖK
2018. feb. 1., márc. 1., ápr. 5., máj. 3., jún. 7., 
júl. 4., aug. 2., szept. 6., okt. 4., nov. 8., dec. 6.

Papírgyűjtés
Füleken
Papírgyűjtés
Füleken

A gyűjtés időpontja: minden hónap első hete – PÉNTEK
2018. febr. 2., márc. 2., ápr. 6., máj. 4., jún. 8., 
júl. 6., aug. 3., szept. 7., okt. 5., nov. 9., dec. 7.

Fülek Város pályázatot hirdet az alábbi munka-
kör betöltésére: az építésügyi, környezetvé-
delmi és stratégiai-fejlesztési osztály környe-
zetvédelmi és beruházási alosztályának 
szakreferense. A munkahely betöltése egy sze-
mély részére, az anyasági és szülői szabadságát 
merítő alkalmazott helyettesítésére szól.
A munkakör iránt érdeklődők az írásbeli ké-
relmüket a városi hivatal iktatójában adhatják 
le, valamint postázhatják a Mesto Fiľakovo, 
Mestský úrad, Radničná 25., 986 01 Fiľakovo 
címre. A borítékon tüntessék fel: „VK ENVI-
RO“. A kérelmek benyújtási határideje 2018. 
02. 22., 15:00 óra. Azok az érdeklődők, akik a 
pályázatot érintő írásbeli kérelmet a beadási 
határidő után kézbesítik, nem vehetnek részt a 
pályázati eljárásban.
A meghallgatásra 2018. 02. 26-án (hétfőn), 
10:00 órakor kerül sor, a Füleki Városi Hiva-
tal kis üléstermében. 
Képesítési követelmények: felsőfokú szak-
képzettség „környezetmérnök”, illetve egyéb 
rokonszakon.
A beosztáshoz kötődő munkaköri leírás és a 
pályázókat érintő egyéb kritériumok a város 
honlapján és hivatali tábláján érhetők el.

Álláspályázat

A Füleki Városi Képviselő-testület a január 8-i 
rendkívüli ülésén jóváhagyta azt a beruházási ter-
vezetet, mely szerint a város megvásárolná az 
Ifjúság utca 1. sz. alatti 21 bérlakásos lakóházat a 
komplett műszaki felszereltségével és a hozzátar-
tozó telkekkel együtt a KP REALSTAV s.r.o. tár-
saságtól több mint egy millió euró értékben. 
Egyidejűleg megszavazták a tervezettel kapcso-
latos támogatási kérelem benyújtását az SZK 

Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési Mi-
nisztériumához, valamint az Állami Lakásfej-
lesztési Alapnak címzett hitelkérelmet is.

Első lakások

Az Ifjúság utcai többlakásos új lakóházat a vala-
mikori Szputnyik hotel pusztulófélben lévő épü-
letének a losonci székhelyű KP REALSTAV s.r.o. 
általi, múlt évben történt átépítésével alakították 
ki. Fülek önkormányzatának célja, hogy meg-
vásárolja ezt a lakóházat, és növelje ezáltal a 

városi bérlakások számát. „Körülbelül 18 éve 
nem épült többlakásos új lakóház a városban, ki-
véve a Vasúti utcai lakóházat, amelyet 2015-ben a 
marginalizált roma közösséghez tartozó családok 
részére építettünk. Mivel van érdeklődés a városi 
bérlakások iránt, úgy döntöttünk, hogy meg-
pályázzuk ezt az újonnan épült lakóházat“ – 
mondta Agócs Attila polgármester, hozzáfűzve, 
hogy az érintett 1, 2 és 3 szobás lakások főleg a fia-
tal családok első lakásául fognak szolgálni. 
„Elsősorban olyan fiatal családoknak szánjuk, 
akik lehet, hogy csak néhány évig maradnak itt, 
amíg nem sikerül saját otthont teremteniük.“ 

Támogatás és hitel

Az önkormányzat a több mint egy millió euró ér-
tékű lakóház megvásárlását az említett miniszté-
rium 476 ezer eurót meghaladó támogatása és a 
lakásfejlesztési alapból származó több mint 567 
ezer euró összegű kamatmentes hitel által akarja 
megvalósítani. „A városkasszát ennek köszön-
hetően ez a beruházás szinte egyáltalán nem ter-
heli. Ha megkapjuk a hitelt és a támogatást, a vá-
ros a saját kasszájából csak valamivel több mint 
45 ezer eurót fog invesztálni. A hitelrészletek a 
lakóház jövendőbeli lakói által fizetett lakbé-
rekből lesznek törlesztve“ – mondta a polgármes-

ter, hozzáfűzve, hogy a lakások a megvásárlásu-
kat követően legalább 20 évig a város tulajdo-
nában maradnak.
Az új bérlőknek szigorú követelményeknek kell 
megfelelniük, amelyek a pályázati felhívásból 
erednek. „Az egyik ilyen feltétel, hogy meglegyen 
a megszabott minimális jövedelmük, amiből ki 
tudják fizetni a lakbért. Ugyanakkor az érdek-
lődők nem léphetik túl a törvény által a konkrét 
családtípus számára megszabott maximális jöve-
delmet. Hiszen teljesen logikus, hogy az állam 
nem fogja azokat támogatni, akiknek telne a jö-
vedelmükből saját lakásra is“ – magyarázta 
Agócs Attila.
Az első bérlők ez év márciusa végén vagy áprilisa 
elején költözhetnek be a lakásokba. A tulajdonos 
továbbra is a KP REALSTAV s.r.o. társaság lesz, 
a házkezelőséget  a város részvételével létre-
hozott FILBYT társaság fogja ellátni. „Amennyi-
ben a kérvényeink elsőre kedvező elbírálásban 
részesülnek, a pénzt leghamarabb októberben 
kapjuk meg. Csak azt követően tudjuk meg-
vásárolni a lakóházat. Amennyiben nem sike-
rülne, ismételten kérvényezni fogjuk egészen 
2021-ig“ – fejezte be a polgármester.

Kovácsová Klaudia, a város szóvivője

A valamikori Szputnyik hotelből lakóház lett. A város a megvásárlását tervezi

Az önkormányzat jóváhagyta a 2018-as támogatásokat
A decemberi testületi ülésen a képviselők a városi költségvetés terhére négy polgári társulás és egyéb 
szervezet jövő évi támogatása felől is szavaztak. A többi kisebb értékű támogatást már előbb jóváhagyta 
saját hatáskörével élve a polgármester és a városi tanács. Az önkormányzat – szokásához hűen – senki 
támogatási kérelmét nem utasította el. A legnagyobb, 90 ezer euró összegű támogatást az FTC PT kapja, 
amely a városi sportklub tevékenységét helyettesíti, és felöleli az FTC valamennyi részlegét.            KK

A 2018-as támogatások:

Kérelmező A jóváhagyott 
támogatás összege

A támogatás célja

1. Extreme Sport Club PT 600 € A 2018-as tevékenység támogatása

2. Pro Schola Nostra PT 300 € Hallottad-e hírét...? – népdalverseny

3. Fiatal Művész PT 400 € Gyerekek az operában

4. Füleki Farkasok PT 700 € Nemzetközi történelmi íjászverseny

5. Madom PT 1500 € A 2018-as tevékenység támogatása

6. PRO GAUDIO PT 300 € Mozgással az egészségért

7. Birkózó Klub PT 700 € Tanulók birkózóversenye

8. Csemadok Alapszervezet 
Fülek

2100 € A 2018-as tevékenység támogatása, 
Karácsonyi program

9. Minoritás Mindenkiért PT 500 € Roma világnap, Roma holokauszt, Előadás

10. Nyugdíjas Egyesület Füleki 
Helyi Szervezet

1000 € Nemzetközi nőnap, Generációk találkozása, 
Mikulás-est

11. Slnienko PT 700 € Színházi workshop

12. IN-NOVA PT 700 € RobotOlymp

13. FTC PT 90 000 € A 2018-as tevékenység

14. Pro Futuro PT 300 € Természettudományi Triatlon

Összeállította: Paszkiewiczová Dáša

Fotó: filakovo.skFotó: filakovo.sk
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A füleki vár felkerült a felújítás és védelem 
szempontjából prioritást élvező állami műem-
lékek jegyzékére. Ez a lépés a Város és a Vár-
múzeum számára új lehetőségeket teremt a vár 
felújítását érintő pályázatokat tekintve.
A lista bővítése a műemlékállomány 2017– 
2022-es időszakot átfogó védelmi stratégia ke-
retén belül került jóváhagyásra tavaly decem-
berben. Rigó Konrádnak, a kulturális miniszté-
rium államtitkárának szavai alapján az első ilyen 
lista 2012-ben jött létre, s most frissítették má-
sodszor.
„A listán olyan műemlékek szerepelnek, melyek 
égetően sürgős karbantartást igényelnek. Azok 
a műemlékek, melyeket az utóbbi időszakban si-
került rekonstruálni, lekerültek a listáról, azok 
pedig, amelyek felújítása halaszthatatlan vagy 
épp folyamatban van, felkerültek rá“ – mondta 
az államtitkár. Hozzátette, hogy a műemlékvé-
delmi szakértők és a kulturális minisztérium 
munkatársainak értékelése alapján a jegyzék az 
egyes régiók legjelentősebb műemlékeivel is 
bővült. 

Értékes műemlék

Az önkormányzat már évek óta dolgozik azon, 
hogy a füleki vár bekerüljön az említett jegy-
zékbe. A város polgármestere, Agócs Attila sza-
vai alapján a füleki vár régiókon átívelő jelen-
tőséggel bír, ezért egyértelműen a listán a helye. 
„Bizonyos szempontok alapján, tágabb közép-
európai kontextusban a legnagyobb jelentősé-
gű műemlékek közé tartozik a maga nemében. A 

vár központját a román kori palota alkotja, 
mely még a tatárjárás előtt, a 13. században é-
pült. Kevés ilyen műemlék található a térsé-
günkben. A vár korabeli fontosságáról az építé-
sénél használt egyedi módszer is tanúskodik“ – 
nyilatkozta a polgármester, a Vármúzeum egy-
kori igazgatója. Az említetteken kívül a vár-
domb geológiai összetétele, valamint annak mű-
építészeti alkalmazása is egyedi. „Sőt mi több, 
ami a vár 13–17. századig tartó átalakulását il-
leti, tökéletes példája annak, miképpen változ-
hat egy középkori nemesi vár újkori erődít-
ménnyé“ – tette hozzá a polgármester. 

Új lehetőségek

A jegyzékbe való felvétel új lehetőségeket hoz 
magával a Város és a Vármúzeum számára a 
várat illető pályázatokat tekintve. Megnöveli 
annak esélyét, hogy nagyobb összegű támoga-

tásokat sikerül szerezni a vár felújítására. „Ez a 
lépés fokozott figyelmet biztosít az adott műem-
lékeknek. A támogatási programok és egyéb tá-
mogatások kiírásaiban előnyben részesíthetik a 
jegyzékben szereplő műemlékeket. Ez azonban 
minden pályázatot meghirdető intézmény egyé-
ni döntésén alapul“ – magyarázta az államtit-
kár, aki a kulturális minisztérium 1.6-os számú 
alprogramjára hívta fel a figyelmet. A felújítás 
és védelem szempontjából prioritást élvező 
állami műemlékek modernizációja és komplex 
rekonstrukciója c. pályázati kiírás kizárólag a 
listán lévő műemlékekre vonatkozik. 
„Nagyon örülünk ennek az újdonságnak a mú-
zeumban. Reméljük, hogy ennek köszönhetően a 
várunknak még több figyelem jut, és elősegíti a 
további felújítási munkákat“ – nyilatkozta a Fü-
leki Vármúzeum igazgatónője, Titton Viktória.
A régióból egyedül a füleki vár, a szomszéd tér-
ségből pedig a zólyomi Pusztavár kerültek a 
jegyzékbe. Az utóbbi években nagyméretű fel-
újításokon áteső gácsi és véglesi kastély, vala-
mint a losonci zsinagóga lekerültek a listáról. 
Kastélyok és kúriák kategóriában az alsózellői 
kastély, a középületek közül a rimaszombati me-
gyeháza, a történelmi emlékek közül pedig a 
parlagosi plébánia és B.S. Timrava emléktáblá-
ja kerültek a jegyzékbe. A műszaki szempont-
ból jelentős emlékeket a tiszolci vasút kép-
viseli, a 20. századi építészeti emlékek közül pe-
dig egy Losoncon található villa bővíti a listát. 

Kovácsová Klaudia, a város sajtóreferense 
(Ford.: dszl)

A füleki vár felkerült a felújítás szempontjából prioritást élvező műemlékek jegyzékére

Fülek 2018-ban történetének legmagasabb költ-
ségvetésével fog gazdálkodni, mely először ha-
ladja meg a 10 millió eurót. Az önkormányzat a 
fenti összeg mintegy harmadát a városfejlesz-
tésbe ruházza be. A költségvetést a városi kép-
viselők a 2017. december 14-ei ülésükön hagy-
ták jóvá. 

Minden harmadik eurót fejlesztésre 
fordítanak

A város 2018-ban rekord nagyságú, mintegy 11 
millió euró összegű költségvetéssel fog gazdál-
kodni. A város dinamikus fejlődésére irányuló tö-
rekvést leginkább a tőkeköltségvetés mutatja. 
Ez azt a pénzcsomagot jelenti, melyet a város 
2018-ban a további fejlesztésébe ruház be. A tő-
keköltségvetés több mint 4 millió eurónyi 
összegre tehető, ebből 1,8 millió euró a támoga-
tásokból szerzett pénzösszegek nagysága, 840 
ezer eurót a város saját pénzeszközei tesznek ki, 
1,4 milliót pedig az a hitel jelent, amelyet az ön-
kormányzat 2017-ben vett fel.
„Történelmi pillanat ez számunkra. Hozzáten-
ném, hogy a hitel nélkül is rekord nagyságú szá-
mokban mozognánk, a költségvetés úgy is mint-
egy 10 millió eurót tenne ki. A legfontosabb 
azonban, hogy a költségvetés mintegy 32 száza-
léka, tehát minden harmadik eurója, városfej-
lesztésre megy“ – támasztotta alá Agócs Attila 
polgármester, azzal, hogy a költségvetés az év so-
rán még növekedhet. „Képletesen mondva, be-

dobtuk a horgot, és meglátjuk, mi akad rá. Több 
projekten is dolgozunk, melyek a támogatások 
jóváhagyása esetén tovább növelhetik a költség-
vetést“ – tette hozzá.

Az átépítések és felújítások éve

A 2018-as év fontos beruházásai közé fog tartoz-
ni a járdák helyreállítása a város hat különböző 
részén, melyekbe az önkormányzat összesen 
106 ezer eurót invesztál. A helyi közutak aszfal-
tozására 141 ezer eurót költ saját pénzeszközei-
ből a város. Az utakon kívül ebből a csomagból 
kap új takarót a kultúrház melletti parkoló is, 
amely nagyon rossz állapotban van. További 80 
ezer euró megy, ezúttal a hitelből, a papréti út asz-
faltozására. 
A 2018-as év a városban a felújítások éve is lesz. 
A legnagyobbak közé tartozik majd a váralja 
arculatának változása az INTERREG határon 
átnyúló projekt által csaknem egymillió euró 
értékben, a városi piac megépítése 580 ezer euró 
értékben, a Városi Művelődési Központ 
székhelyéül szolgáló kultúrház felújítása és 
modernizálása 950 ezer euró értékben, az FTC 
sportpálya tornatermének és épületei egy 
részének felújítása 75 ezer euró értékben, vala-
mint a Štúr utcai óvoda épületének felújítása 640 
ezer euró összértékben. A város várja az idősek 
napközi otthonának megépítésére vonatkozó 
pályázati felhívást is, melyre 200 ezer eurót je-
lölt ki. Ezt az összeget vagy a megfelelő helyi-

ségek saját szervezésben történő átépítésének 
megkezdésére, vagy a projekt sikeressége 
esetén a társfinanszírozásra használja fel. 
Az önkormányzat a Honismereti Múzeumnak és 
a Városi Könyvtárnak otthont adó Vigadó ka-
zánházának felújításába, a városi park gyermek-
játszóterének létrehozásába, valamint a busz-
megállók egy részének lecserélésébe is invesz-
tál. „Nehéz, az is lehet, hogy a választási időszak 
legnehezebb éve vár ránk. Hiszem azonban, 
hogy megéri, és ismét jelentősen előbbre visszük 
városunkat“ – fejezte be a polgármester.

Kovácsová Klaudia, a város szóvivője

A füleki vár felkerült a felújítás szempontjából prioritást élvező műemlékek jegyzékére

Történetének legmagasabb költségvetésével fog gazdálkodni a városTörténetének legmagasabb költségvetésével fog gazdálkodni a város

Tisztelt polgárok!
Fülek Város együttműködésüket kéri a Szo-
ciális szolgáltatások közösségi tervének ki-
dolgozásához. A tervezetben az önkormány-
zatnak figyelembe kell vennie a város lakos-
ságának igényeit is. Véleményüket egy kér-
dőív kitöltésével fejezhetik ki, mely megtalál-
ható a város honlapján illetve a városi hivatal 
ügyfélfogadó központjában. A kitöltött kér-
dőíveket kérjük 2018. február 28-ig leadni. 
Együttműködésüket előre is köszönjük. 

Dr. Mágyel Andrea,
a Városi Hivatal elöljárója

A város jelentős lépéseket tett külkapcsolatai bő-
vítése terén is. A Szigethalommal aláírt testvér-
városi szerződés alapján a két település 2017-
ben négy területen – sport, történelmi hagyo-
mányőrzés, kultúra és diákok táboroztatása – 
működött együtt. Az „Európa a polgárokért“ uni-
ós pályázati program keretén belül megvalósuló 

150 ezer eurós pályázatnak köszönhetően ősszel 
kilenc ország képviselői vettek részt a szociális 
vállalkozások témakörében megrendezett kon-
ferencián, Füleken. Tovább bővült a városi ren-
dőrség kamerarendszere, és külön örömünkre 
szolgál, hogy sikerrel pályáztunk a roma polgár-
őrség szélesebb körben történő újraindítására. 
Az elmúlt két évben csak két fővel működő 
rendvédelmi szolgálatunk további három évig 
nyolc fővel tud majd így működni.

Mindent összevetve, 2017-ben Füleken a város-
fejlesztés szempontjából több stratégiailag dön-
tő fontosságú folyamatot is sikerült elindíta-
nunk. Mindezek – a terveztetések, engedélyez-
tetések, pályázatok írása, közbeszerzések le-
folytatása – eredményének köszönhetően olyan 
terjedelmű és jelentőségű beruházások indulnak 
majd meg 2018 tavaszán, amelyek a következő 
évtizedben meghatározhatják a város arculatát.

Dr. Agócs Attila, polgármester

Polgármesteri számadás 2017Polgármesteri számadás 2017
Folytatás az 1. oldalról

Önkormányzat

Helyszín / utca Idő Helyszín / utca Idő

Paprét – minden bérház bejárata előtt 14,30–15,00
Tulipán u., Rózsa u., Virág u., Ibolya u. 14,30–15,00

Moyzes u., Kalinčiak J. u., Szakszervezeti u., B.S. Timrava u. 15,00–15,15

Kertész u., Park u., Sládkovič u., Hollý u. 15,15–16,00 Bartók B. u., Jókai u., Csajkovszkij u. 15,00–15,15

Püspöki út., Szabadság tér, Iskola u., Mocsáry u. 16,00–16,30 Hviezdoslav u., Jánošík u., Gorkij u., Mezei u., 
Kalaj u.

15,15–17,00
Május 1. u., Csehszlovák Hadsereg u., Ifjúság u., Kukučín u. 16,30–17,30

A gyűjtés időpontja: minden hónap első hete – CSÜTÖRTÖK
2018. feb. 1., márc. 1., ápr. 5., máj. 3., jún. 7., 
júl. 4., aug. 2., szept. 6., okt. 4., nov. 8., dec. 6.

Papírgyűjtés
Füleken
Papírgyűjtés
Füleken

A gyűjtés időpontja: minden hónap első hete – PÉNTEK
2018. febr. 2., márc. 2., ápr. 6., máj. 4., jún. 8., 
júl. 6., aug. 3., szept. 7., okt. 5., nov. 9., dec. 7.

Fülek Város pályázatot hirdet az alábbi munka-
kör betöltésére: az építésügyi, környezetvé-
delmi és stratégiai-fejlesztési osztály környe-
zetvédelmi és beruházási alosztályának 
szakreferense. A munkahely betöltése egy sze-
mély részére, az anyasági és szülői szabadságát 
merítő alkalmazott helyettesítésére szól.
A munkakör iránt érdeklődők az írásbeli ké-
relmüket a városi hivatal iktatójában adhatják 
le, valamint postázhatják a Mesto Fiľakovo, 
Mestský úrad, Radničná 25., 986 01 Fiľakovo 
címre. A borítékon tüntessék fel: „VK ENVI-
RO“. A kérelmek benyújtási határideje 2018. 
02. 22., 15:00 óra. Azok az érdeklődők, akik a 
pályázatot érintő írásbeli kérelmet a beadási 
határidő után kézbesítik, nem vehetnek részt a 
pályázati eljárásban.
A meghallgatásra 2018. 02. 26-án (hétfőn), 
10:00 órakor kerül sor, a Füleki Városi Hiva-
tal kis üléstermében. 
Képesítési követelmények: felsőfokú szak-
képzettség „környezetmérnök”, illetve egyéb 
rokonszakon.
A beosztáshoz kötődő munkaköri leírás és a 
pályázókat érintő egyéb kritériumok a város 
honlapján és hivatali tábláján érhetők el.

Álláspályázat

A Füleki Városi Képviselő-testület a január 8-i 
rendkívüli ülésén jóváhagyta azt a beruházási ter-
vezetet, mely szerint a város megvásárolná az 
Ifjúság utca 1. sz. alatti 21 bérlakásos lakóházat a 
komplett műszaki felszereltségével és a hozzátar-
tozó telkekkel együtt a KP REALSTAV s.r.o. tár-
saságtól több mint egy millió euró értékben. 
Egyidejűleg megszavazták a tervezettel kapcso-
latos támogatási kérelem benyújtását az SZK 

Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési Mi-
nisztériumához, valamint az Állami Lakásfej-
lesztési Alapnak címzett hitelkérelmet is.

Első lakások

Az Ifjúság utcai többlakásos új lakóházat a vala-
mikori Szputnyik hotel pusztulófélben lévő épü-
letének a losonci székhelyű KP REALSTAV s.r.o. 
általi, múlt évben történt átépítésével alakították 
ki. Fülek önkormányzatának célja, hogy meg-
vásárolja ezt a lakóházat, és növelje ezáltal a 

városi bérlakások számát. „Körülbelül 18 éve 
nem épült többlakásos új lakóház a városban, ki-
véve a Vasúti utcai lakóházat, amelyet 2015-ben a 
marginalizált roma közösséghez tartozó családok 
részére építettünk. Mivel van érdeklődés a városi 
bérlakások iránt, úgy döntöttünk, hogy meg-
pályázzuk ezt az újonnan épült lakóházat“ – 
mondta Agócs Attila polgármester, hozzáfűzve, 
hogy az érintett 1, 2 és 3 szobás lakások főleg a fia-
tal családok első lakásául fognak szolgálni. 
„Elsősorban olyan fiatal családoknak szánjuk, 
akik lehet, hogy csak néhány évig maradnak itt, 
amíg nem sikerül saját otthont teremteniük.“ 

Támogatás és hitel

Az önkormányzat a több mint egy millió euró ér-
tékű lakóház megvásárlását az említett miniszté-
rium 476 ezer eurót meghaladó támogatása és a 
lakásfejlesztési alapból származó több mint 567 
ezer euró összegű kamatmentes hitel által akarja 
megvalósítani. „A városkasszát ennek köszön-
hetően ez a beruházás szinte egyáltalán nem ter-
heli. Ha megkapjuk a hitelt és a támogatást, a vá-
ros a saját kasszájából csak valamivel több mint 
45 ezer eurót fog invesztálni. A hitelrészletek a 
lakóház jövendőbeli lakói által fizetett lakbé-
rekből lesznek törlesztve“ – mondta a polgármes-

ter, hozzáfűzve, hogy a lakások a megvásárlásu-
kat követően legalább 20 évig a város tulajdo-
nában maradnak.
Az új bérlőknek szigorú követelményeknek kell 
megfelelniük, amelyek a pályázati felhívásból 
erednek. „Az egyik ilyen feltétel, hogy meglegyen 
a megszabott minimális jövedelmük, amiből ki 
tudják fizetni a lakbért. Ugyanakkor az érdek-
lődők nem léphetik túl a törvény által a konkrét 
családtípus számára megszabott maximális jöve-
delmet. Hiszen teljesen logikus, hogy az állam 
nem fogja azokat támogatni, akiknek telne a jö-
vedelmükből saját lakásra is“ – magyarázta 
Agócs Attila.
Az első bérlők ez év márciusa végén vagy áprilisa 
elején költözhetnek be a lakásokba. A tulajdonos 
továbbra is a KP REALSTAV s.r.o. társaság lesz, 
a házkezelőséget  a város részvételével létre-
hozott FILBYT társaság fogja ellátni. „Amennyi-
ben a kérvényeink elsőre kedvező elbírálásban 
részesülnek, a pénzt leghamarabb októberben 
kapjuk meg. Csak azt követően tudjuk meg-
vásárolni a lakóházat. Amennyiben nem sike-
rülne, ismételten kérvényezni fogjuk egészen 
2021-ig“ – fejezte be a polgármester.

Kovácsová Klaudia, a város szóvivője

A valamikori Szputnyik hotelből lakóház lett. A város a megvásárlását tervezi

Az önkormányzat jóváhagyta a 2018-as támogatásokat
A decemberi testületi ülésen a képviselők a városi költségvetés terhére négy polgári társulás és egyéb 
szervezet jövő évi támogatása felől is szavaztak. A többi kisebb értékű támogatást már előbb jóváhagyta 
saját hatáskörével élve a polgármester és a városi tanács. Az önkormányzat – szokásához hűen – senki 
támogatási kérelmét nem utasította el. A legnagyobb, 90 ezer euró összegű támogatást az FTC PT kapja, 
amely a városi sportklub tevékenységét helyettesíti, és felöleli az FTC valamennyi részlegét.            KK

A 2018-as támogatások:

Kérelmező A jóváhagyott 
támogatás összege

A támogatás célja

1. Extreme Sport Club PT 600 € A 2018-as tevékenység támogatása

2. Pro Schola Nostra PT 300 € Hallottad-e hírét...? – népdalverseny

3. Fiatal Művész PT 400 € Gyerekek az operában

4. Füleki Farkasok PT 700 € Nemzetközi történelmi íjászverseny

5. Madom PT 1500 € A 2018-as tevékenység támogatása

6. PRO GAUDIO PT 300 € Mozgással az egészségért

7. Birkózó Klub PT 700 € Tanulók birkózóversenye

8. Csemadok Alapszervezet 
Fülek

2100 € A 2018-as tevékenység támogatása, 
Karácsonyi program

9. Minoritás Mindenkiért PT 500 € Roma világnap, Roma holokauszt, Előadás

10. Nyugdíjas Egyesület Füleki 
Helyi Szervezet

1000 € Nemzetközi nőnap, Generációk találkozása, 
Mikulás-est

11. Slnienko PT 700 € Színházi workshop

12. IN-NOVA PT 700 € RobotOlymp

13. FTC PT 90 000 € A 2018-as tevékenység

14. Pro Futuro PT 300 € Természettudományi Triatlon

Összeállította: Paszkiewiczová Dáša

Fotó: filakovo.skFotó: filakovo.sk
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Az iskola, amely az évek folyamán több név 
alatt is működött, már 1952 óta oktatja a diáko-
kat a különféle szakmákra. Irányvonalát nem vál-
toztatta meg a Kovosmalt megszűnése után sem, 
és átvészelte a bonyolult 90-es éveket is. A kör-
nyező járások szakközépiskoláival ellentétben 
nem a könnyebbik utat választotta, nem váltott a 
szolgáltatásokban aktuálisan érvényesíthető 
szakmákra. Szakközépiskolánk továbbra is ok-

tatja a napjainkban keresett szakokat, melyekkel 
a gépészeti, elektrotechnikai, műszaki, közgaz-
dasági és famegmunkáló–asztalos ágazatokban 
érvényesülhetnek. A diákok többféle oktatási 
módból is válogathatnak, a kétéves felépít-
ménnyel folytatható szakoktól kezdve a 4 év 
alatt elvégezhető szakokig. Az oktatási intéz-
mény elszántsága és kitartása nem volt hiábava-
ló. A Besztercebányai Megyei Hivatal iskolaü-
gyi és kulturális szakosztálya 2017 januárjában 
úgy döntött, hogy iskolánkban jön létre a „A gé-
pészek szakmai oktatásának és felkészítésének 
központja“. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
2020-ig intézményünk kb. 1 millió euró támoga-
tást kap, melyet a modernizációba, anyagi és mű-
szaki felszerelésekbe fektethet. Nagy változáso-
kon mennek át a gépi és kézi fémmegmunkálás-
ra alkalmas műhelyek, és a CNC megmunkálás, 
pneumatika, hidraulika és az elektrotechnika ok-
tatására alkalmas szaktermek is. Minden emlí-
tett műhely és tanterem új, a legmodernebb tech-
nológiák oktatására megfelelő gépekkel, mű-
szerekkel és berendezésekkel gazdagodik. A 
2017/2018-as tanévben számos új rendez-
vénnyel készülünk, s egyben folyatjuk azokat, a-
melyek az évek során sikert arattak.

ERASMUS+

Diákjaink az ERASMUS+ programnak köszön-
hetően minden évben külföldi szakmai gyakor-
laton vehetnek részt. Gépész, elektrotechnikus, 
asztalos és autószerelő növendékeink Milánó-
ban, Bécsben, Budapesten és Münchenben, te-
hát külföldi környezetben próbálhatják ki 
elsajátított tudásukat. 

Együttműködés

Együttműködünk a Salgótarjánban működő Ke-
reskedelmi és Iparkamarával, kikkel egy nem-
zetközi pályázati felhívásra a „A szakmai felké-
szülés programja a rekvalifikáció területén“ cím-
mel közös pályázatot nyújtottunk be. A pályázat 
célja egy közös oktatási anyag elkészítése, 
amely a csomagolóanyag és csomagolástechni-
ka területének oktatására fókuszál. Az 1. szlová-
kiai gépész klaszter alapító tagjai vagyunk, 
rendszeresen részt veszünk a duális képzéssel 
kapcsolatos munkatalálkozókon külföldi cégek-
ben, mint pl. CARL ZEISS JENA, SCHULLER 
PRESSEN ERFURT, KOVOHUTE HEDVI-
KOV. Az 1. szlovákiai gépész klaszter keretein 
belül szeretnénk együttműködni az OMNI-
PACK klaszterrel, amely csomagolótechnikával 
foglalkozik. Fülek Város partnerei vagyunk az 
ENSIE elnevezésű nemzetközi pályázatban. 
Szakmai gyakorlat terén együttműködünk a 
helyi Ekoltech és Thorma cégekkel. 

Pályázatok
Részesei vagyunk a Losonci járás több mint 
300 000 eurós regionális fejlesztési projektjé-
nek, melynek köszönhetően fel tudjuk újítani és 
szerelni a műhelyeinket és szaktantermeinket. 

Az IROP (Integrált Regionális Operációs Prog-
ram) rövidítés alatt futó pályázat segítségével 
szeretnék korszerűsíteni a gépparkunkat és a 
szakmai gyakorlótermeink műszaki felszerelé-
sét, mégpedig modern CNC gépekkel és más ok-
tatási segédeszközökkel, melyre 891 473 euró 
áll rendelkezésünkre.

Fiatal robotronik

Idén harmadik alkalommal rendezzük meg az 
általános iskolák 9. osztályos diákjai számára a 
„Fiatal Robotronik“ c. versenyt. Célja, hogy az 
általános iskolások megismerkedjenek az auto-
matizálás és az ipari robotika problematikájával. 
Az egyes iskolákat kéttagú csapatok képviselik, 
akik elméleti és gyakorlati feladatokban mérik 
össze tudásukat, s a legsikeresebbek értékes 
ajándékokkal és oklevelekkel távozhatnak. A jö-
vőben az egyes versenyszámok bővítését ter-
vezzük, ahol az EDISON robottal versenyezné-
nek a diákok. 

Sportnap

Idén 9. alkalommal kerül megrendezésre a Sport-
nap, melyen a „Füleki Szakközépiskola Igazga-
tói Kupájáért“ küzdenek a diákok. A füleki 
általános iskolákon kívül a szomszédos falvak, 
valamint losonci és – most először – rimaszom-
bati iskolák is részt vesznek a rendezvényen.  

Fiatal alkotó

Iskolánk rendszeres részvevője a „Fiatal alkotó“ 
(Mladý tvorca) c. szakközépiskolák össz-
szlovákiai kiállításának. A korábbiakban meg-
szereztük a „Legjobb Termék“ elnevezésű díjat, 
valamint 2016-ban elnyertük „A fejlesztés és mű-
szaki alkotóképesség” kategória második helye-
zését. Minden évben diákjaink és a szakmai 
gyakorlatot tartó oktatóink munkái képviselnek 
minket.

3D-s nyomtatás

Legnagyobb újdonságaink közé tartozik a 3D-s 
nyomtatónk (PRUSA i3MK2S). A nyomtatót a 
szakmai gyakorlat vezetőjének irányítása alatt 
diákjaink szerelték össze és kalibrálták műkö-
désre alkalmas állapotába. Az eszközt az oktatás 
színvonalának növelésére, valamint szakkörö-
kön használjuk. A közeljövőben egy lézerrel is 
tervezzük bővíteni műhelyünket.  

Hegesztőoktatás

A hegesztőoktatás 1994-től működik iskolánk-
ban. Végzőseink hegesztőigazolványt szerez-
hetnek minden hegesztési módszerre: Z-M1, Z-
E1, Z-T3. Az igazolvány egész Európában ér-
vényes, s diákjaink nagyon kedvezményes 
feltételek mellett szerezhetik meg.

Varga Attila, az iskola igazgatója (Ford.: dszl)

Füleki Szakközépiskola – több évtizedes hagyományokkal
és korlátlan lehetőségekkel rendelkező szakképzés

Füleki Szakközépiskola – több évtizedes hagyományokkal
és korlátlan lehetőségekkel rendelkező szakképzés

Megy az ember, sétál felfelé a parton, ezen az 
„ifjúságos” utcán, melyet nap mint nap több e-
zer láb érint és mosolygó gyermekek kacaja tölt 
be, s eszébe jut egy idézet, miszerint „mindenki 
a hegytetőn akar élni, anélkül hogy tudná, hogy 
a boldogság a meredély megmászásában rej-
lik”. Mert milyen érdekes is ez. Születünk, 
hogy felnőttekké váljunk, aztán amikor azok le-
szünk, akkor meg arról álmodozunk, hogy mi-
lyen jó is lenne újra gondtalanul élni, megint 
gyerekként létezni. 
Közben megérkezünk, itt vagyunk a domb tete-
jén, ebben a már jelentős múlttal rendelkező is-
kolában, a Koháryban, magyarságunk egyik leg-
nagyobb létszámú alapiskolájában. Megszólal 
a csengő, ami már nem az a hagyományos, tó-
dul a fiatalság a folyosóra, hogy megbeszélje 
egymással a számukra fontos dolgokat. Élet 

van. Annak egy hosszú, kilencéves állomása. Je-
lentős dolgok dőlnek itt el. Például, hogy ki lesz 
belőled?! Orvos? Tanár? Színész? Sportoló? 
Mindre volt és lesz majd példa. Nem is egy. De 
talán nem is ez a legfontosabb. Hanem hogy: mi-
lyen emberré válsz. 
Itt nincsen csönd. Nyüzsgés van. Hatszáz lány 
és fiú szívdobbanása adja az ütemet. Tudást, se-

gítséget, emberi szót varázsol a tanári lélek. A si-
kernek együtt örülünk. És együtt próbáljuk job-
bá tenni, ha valahol hibát követtünk el. Tesszük, 
ami rendeltetett. Temérdek versenyre járunk, lá-
tunk világot országhatáron belül és kívül, meg-
tanulunk írni, olvasni, síelni, úszni, táncolni, ha-
gyományokat őrzünk és teremtünk.
Mi ebben hiszünk. Hogy gyökér nélkül nincs a 
fának levele.

Vankó Attila, Koháry AI

Gondolatok a Koháryból

A Városi Honismereti Múzeum galériája a 
közeljövőben ismét egy helyi alkotó műve-
inek ad helyet. A Füleki Vármúzeum 2018. 
február 23-án, 17:00 órakor nyitja meg 
Jacsmenyík József „Barangolásaim” című 
önálló kiállítását. A helybéliek körében és a 
széles környéken is jól ismert képzőmű-
vész már nem első alkalommal mutatja be 
lendületes, színgazdag alkotásait váro-
sunkban. A kiállításra kerülő olajfestmé-
nyek, akvarellek és monokróm akvarellek a 
festő 90-es évektől napjainkig tartó munká-
jának válogatását képezik, valamint a szü-
lőváros iránti szeretetét, a korok és az idő 
múlását, az elemek harcait, gyerekkori em-
lékeit és utazásainak hangulatát tükrözik. 
Alkotásait legfőképpen városrészek látké-
pei, városunk környékét ábrázoló tájképek 
és portrék jellemzik. A Fülek utcáit és ré-
szeit szemléltető képeken olykor figurális e-
lemek is megjelennek, amelyek még in-
kább élethűvé teszik azokat, és gondolat-
ban pillanatok alatt a helyszín részesévé te-
szik a szemlélőt. A kiállítás, melynek kurá-
tora Szabó Kinga, 2018. május 12-ig tekint-
hető meg. A szervezők szeretettel várnak 
minden képzőművészet-kedvelőt. 

Pócsa Denisza, FVM
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Jacsmenyík József 
kiállítása a Városi 

Honismereti
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A füleki sportolók hagyományos díjátadóval 
zárták az évet, ahol az FTC legjobbjait tüntették 
ki. A decemberi rendezvényen a klub kilenc leg-
jobb sportolójának a város polgármestere, 
Agócs Attila, valamint az FTC elnöke, Visnyai 
Attila adták át a díjakat.
„Igyekszünk támogatni a füleki sportéletet, és 
próbálunk egyre jobb feltételeket teremteni 
sportolóink számára. Örömünkre szolgál, hogy 
a klub újabb szakosztályokkal bővül, amelyek 
igazán szép eredményeket érnek el. Nagyra be-
csüljük az egyes edzők munkáját, a szülők és 
szponzorok támogatását, akik nélkül ez nem len-
ne lehetséges. Köszönjük az FTC elnökének, Vis-
nyai Attilának, aki ezt a „családot“ egyben 
tartja“ – nyilatkozta a polgármester. 
Az FTC elnöke, Visnyai Attila pozitívan értéke-
li az elmúlt évet. „A legismertebb labdarúgó- és 
tekeszakosztályaink mellett hozzánk tartoznak 
az erőemelő-, kerékpár-, testépítő- és más 
szakosztályok is. Sikeresen képviselnek minket, 
és nem látunk akadályt abban, hogy a jövőben 
más sportágak is csatlakozzanak az FTC PT-
hez. Jó évet zártunk, és bízom benne, hogy a 
következő még jobb lesz“ – mondta az elnök, 
Visnyai. „Nem díjazhattunk mindenkit, hisszük 
azonban, hogy a többiek számára ez motiváció-
ként fog szolgálni, s a jövő évben még jobb 
eredményeket érnek el“ – tette hozzá.
Az egyik díjazott Gombala Róbert, a Slovak 

XCM Tour 2017 nyertese. Eddig két idényben 
indult az FTC színeiben. „Illés Zoli, a kerékpár-
szakosztály vezetője keresett meg, hogy csatla-
kozzak a klubhoz. Évente 12–15 maratonon ve-
szek részt“ – magyarázta a tósári Gombala, aki 
5 éve űzi aktívan a kerékpározást. 
A tekézőink nagyon sikeres évet zártak. Ser-
dülőink – Mag Viliam, Pál Patrik, Gallo Erik és 
Mihali Daniel – megnyerték az extraligát, tehát 
országos bajnokok lettek. Mag Viliam az orszá-
gos egyéni versenyben is diadalmaskodott. E-
redményével meghívást kapott a serdülők válo-
gatottjába. A májusi világbajnokságon a 8. he-
lyezést érték el. „Fantasztikus érzés volt, hiszen 
kevesen kerülnek be a válogatottba. A világbaj-
nokságon jól játszottunk, igaz többet vártunk. A 
nyolcadik hely tizenhat csapat közül azonban 

még mindig jó eredménynek számít“ – mondta 
Mag.

Díjazottak:
ź Tekeszakosztály: Gallo Erik, Mihályi 

Daniel, Pál Patrik, Mag Viliam – országos 
bajnokok.
ź Kerékpárszakosztály: Gombala Róbert – a 

Slovak XCM Tour 2017 nyertese.
ź Erőemelő- és testépítő-szakosztály:  Bari 

Gabriel – világbajnoki második helyezett.
ź Labdarúgó-szakosztály: Iboš Dominik – az 

év labdarúgó tehetsége; Felső Zoltán – sok-
évi edzői tevékenységéért.
ź Sakkszakosztály: Szamos Alexander – soké-

ves aktív tevékenységéért.

Kovácsová Klaudia (Ford.: dszl)

Sport

Fotó: Kovácsová Klaudia

Fülek Város Bálja nyitotta meg az idei báli szezont ja-
nuár 13-án a VMK-ban: jó zenével, gasztronómiai 
ínyencségekkel, minőségi italokkal, Janza Kata mu-
sicalénekesnővel és a Dance Attack táncosaival – és 
nem utolsósorban: fergeteges hangulattal…

(Fotó: Schnelczer Zoltán)

A Dubkáčik Gyermek-néptáncegyüttes tagjai is rop-
ták a magyar táncokat január 17-én az Ismerjük meg 
egymást! rendezvénysorozat gyermektáncházában. 
Áprilisban majd a magyar gyerekek tanulhatnak szlo-
vák táncokat…                          (Fotó: Estefán Viktor)

Január 19-én folytatódott a VMK Ismerjük meg egy-
mást! rendezvénysorozata. Ezúttal a Csemadokkal 
karöltve került sor a magyar kultúra napja alkalmából 
rendezett ünnepi műsorra, melyben elsősorban helyi 
művészeti csoportok és előadók léptek fel. Átadták a 
Nógrád Közművelődéséért Díjat is, melyet az idén 
Agócs Máriának, Fehér Miklósnak, a fülekkovácsi Me-
zeicsokor Éneklőcsoportnak, Nôta Gabriellának és Pó-
czos Józsefnek ítéltek oda.  (Fotó: Schnelczer Zoltán)

Gyógynövényekkel az egészségünk megőrzéséért – 
ezzel a címmel tartott előadást a VMK-ban január 18-
án Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember, melyre 
400-an voltak kíváncsiak.          (Fotó: Estefán Viktor)
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Az iskola, amely az évek folyamán több név 
alatt is működött, már 1952 óta oktatja a diáko-
kat a különféle szakmákra. Irányvonalát nem vál-
toztatta meg a Kovosmalt megszűnése után sem, 
és átvészelte a bonyolult 90-es éveket is. A kör-
nyező járások szakközépiskoláival ellentétben 
nem a könnyebbik utat választotta, nem váltott a 
szolgáltatásokban aktuálisan érvényesíthető 
szakmákra. Szakközépiskolánk továbbra is ok-

tatja a napjainkban keresett szakokat, melyekkel 
a gépészeti, elektrotechnikai, műszaki, közgaz-
dasági és famegmunkáló–asztalos ágazatokban 
érvényesülhetnek. A diákok többféle oktatási 
módból is válogathatnak, a kétéves felépít-
ménnyel folytatható szakoktól kezdve a 4 év 
alatt elvégezhető szakokig. Az oktatási intéz-
mény elszántsága és kitartása nem volt hiábava-
ló. A Besztercebányai Megyei Hivatal iskolaü-
gyi és kulturális szakosztálya 2017 januárjában 
úgy döntött, hogy iskolánkban jön létre a „A gé-
pészek szakmai oktatásának és felkészítésének 
központja“. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
2020-ig intézményünk kb. 1 millió euró támoga-
tást kap, melyet a modernizációba, anyagi és mű-
szaki felszerelésekbe fektethet. Nagy változáso-
kon mennek át a gépi és kézi fémmegmunkálás-
ra alkalmas műhelyek, és a CNC megmunkálás, 
pneumatika, hidraulika és az elektrotechnika ok-
tatására alkalmas szaktermek is. Minden emlí-
tett műhely és tanterem új, a legmodernebb tech-
nológiák oktatására megfelelő gépekkel, mű-
szerekkel és berendezésekkel gazdagodik. A 
2017/2018-as tanévben számos új rendez-
vénnyel készülünk, s egyben folyatjuk azokat, a-
melyek az évek során sikert arattak.

ERASMUS+

Diákjaink az ERASMUS+ programnak köszön-
hetően minden évben külföldi szakmai gyakor-
laton vehetnek részt. Gépész, elektrotechnikus, 
asztalos és autószerelő növendékeink Milánó-
ban, Bécsben, Budapesten és Münchenben, te-
hát külföldi környezetben próbálhatják ki 
elsajátított tudásukat. 

Együttműködés

Együttműködünk a Salgótarjánban működő Ke-
reskedelmi és Iparkamarával, kikkel egy nem-
zetközi pályázati felhívásra a „A szakmai felké-
szülés programja a rekvalifikáció területén“ cím-
mel közös pályázatot nyújtottunk be. A pályázat 
célja egy közös oktatási anyag elkészítése, 
amely a csomagolóanyag és csomagolástechni-
ka területének oktatására fókuszál. Az 1. szlová-
kiai gépész klaszter alapító tagjai vagyunk, 
rendszeresen részt veszünk a duális képzéssel 
kapcsolatos munkatalálkozókon külföldi cégek-
ben, mint pl. CARL ZEISS JENA, SCHULLER 
PRESSEN ERFURT, KOVOHUTE HEDVI-
KOV. Az 1. szlovákiai gépész klaszter keretein 
belül szeretnénk együttműködni az OMNI-
PACK klaszterrel, amely csomagolótechnikával 
foglalkozik. Fülek Város partnerei vagyunk az 
ENSIE elnevezésű nemzetközi pályázatban. 
Szakmai gyakorlat terén együttműködünk a 
helyi Ekoltech és Thorma cégekkel. 

Pályázatok
Részesei vagyunk a Losonci járás több mint 
300 000 eurós regionális fejlesztési projektjé-
nek, melynek köszönhetően fel tudjuk újítani és 
szerelni a műhelyeinket és szaktantermeinket. 

Az IROP (Integrált Regionális Operációs Prog-
ram) rövidítés alatt futó pályázat segítségével 
szeretnék korszerűsíteni a gépparkunkat és a 
szakmai gyakorlótermeink műszaki felszerelé-
sét, mégpedig modern CNC gépekkel és más ok-
tatási segédeszközökkel, melyre 891 473 euró 
áll rendelkezésünkre.

Fiatal robotronik

Idén harmadik alkalommal rendezzük meg az 
általános iskolák 9. osztályos diákjai számára a 
„Fiatal Robotronik“ c. versenyt. Célja, hogy az 
általános iskolások megismerkedjenek az auto-
matizálás és az ipari robotika problematikájával. 
Az egyes iskolákat kéttagú csapatok képviselik, 
akik elméleti és gyakorlati feladatokban mérik 
össze tudásukat, s a legsikeresebbek értékes 
ajándékokkal és oklevelekkel távozhatnak. A jö-
vőben az egyes versenyszámok bővítését ter-
vezzük, ahol az EDISON robottal versenyezné-
nek a diákok. 

Sportnap

Idén 9. alkalommal kerül megrendezésre a Sport-
nap, melyen a „Füleki Szakközépiskola Igazga-
tói Kupájáért“ küzdenek a diákok. A füleki 
általános iskolákon kívül a szomszédos falvak, 
valamint losonci és – most először – rimaszom-
bati iskolák is részt vesznek a rendezvényen.  

Fiatal alkotó

Iskolánk rendszeres részvevője a „Fiatal alkotó“ 
(Mladý tvorca) c. szakközépiskolák össz-
szlovákiai kiállításának. A korábbiakban meg-
szereztük a „Legjobb Termék“ elnevezésű díjat, 
valamint 2016-ban elnyertük „A fejlesztés és mű-
szaki alkotóképesség” kategória második helye-
zését. Minden évben diákjaink és a szakmai 
gyakorlatot tartó oktatóink munkái képviselnek 
minket.

3D-s nyomtatás

Legnagyobb újdonságaink közé tartozik a 3D-s 
nyomtatónk (PRUSA i3MK2S). A nyomtatót a 
szakmai gyakorlat vezetőjének irányítása alatt 
diákjaink szerelték össze és kalibrálták műkö-
désre alkalmas állapotába. Az eszközt az oktatás 
színvonalának növelésére, valamint szakkörö-
kön használjuk. A közeljövőben egy lézerrel is 
tervezzük bővíteni műhelyünket.  

Hegesztőoktatás

A hegesztőoktatás 1994-től működik iskolánk-
ban. Végzőseink hegesztőigazolványt szerez-
hetnek minden hegesztési módszerre: Z-M1, Z-
E1, Z-T3. Az igazolvány egész Európában ér-
vényes, s diákjaink nagyon kedvezményes 
feltételek mellett szerezhetik meg.

Varga Attila, az iskola igazgatója (Ford.: dszl)
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Mi ebben hiszünk. Hogy gyökér nélkül nincs a 
fának levele.

Vankó Attila, Koháry AI

Gondolatok a Koháryból
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szeit szemléltető képeken olykor figurális e-
lemek is megjelennek, amelyek még in-
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Fülek Város Bálja nyitotta meg az idei báli szezont ja-
nuár 13-án a VMK-ban: jó zenével, gasztronómiai 
ínyencségekkel, minőségi italokkal, Janza Kata mu-
sicalénekesnővel és a Dance Attack táncosaival – és 
nem utolsósorban: fergeteges hangulattal…

(Fotó: Schnelczer Zoltán)

A Dubkáčik Gyermek-néptáncegyüttes tagjai is rop-
ták a magyar táncokat január 17-én az Ismerjük meg 
egymást! rendezvénysorozat gyermektáncházában. 
Áprilisban majd a magyar gyerekek tanulhatnak szlo-
vák táncokat…                          (Fotó: Estefán Viktor)

Január 19-én folytatódott a VMK Ismerjük meg egy-
mást! rendezvénysorozata. Ezúttal a Csemadokkal 
karöltve került sor a magyar kultúra napja alkalmából 
rendezett ünnepi műsorra, melyben elsősorban helyi 
művészeti csoportok és előadók léptek fel. Átadták a 
Nógrád Közművelődéséért Díjat is, melyet az idén 
Agócs Máriának, Fehér Miklósnak, a fülekkovácsi Me-
zeicsokor Éneklőcsoportnak, Nôta Gabriellának és Pó-
czos Józsefnek ítéltek oda.  (Fotó: Schnelczer Zoltán)

Gyógynövényekkel az egészségünk megőrzéséért – 
ezzel a címmel tartott előadást a VMK-ban január 18-
án Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember, melyre 
400-an voltak kíváncsiak.          (Fotó: Estefán Viktor)

IK
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Gyermekkorától imádja a labdarúgást. Az első 
nagy példaképe fivére, Emil volt. Patrik Le 
Giang sikeres kapus, a cseh másodosztályú Vla-
šim játékosa, emellett kölcsönjátékosként szere-
pelt az első ligás Karviná csapatában. Decem-
berben Füleken töltött néhány napot. Társszer-
vezőként részt vett egy általános iskolás diákok 
számára rendezett torna szervezésében, egy 
nyilvános beszélgetésen a városi könyvtárban, 
valamint vendége volt egy U17-es tornának. In-
terjúnkban Patrik Fülekhez fűződő kapcsolatá-
ról, karrierjének kezdeteiről és jövőbeli tervei-
ről olvashatnak.
Minek köszönhetően látogattál szülőváro-
sodba az ünnepek előtt?
Bár már tíz éve nem lakom Füleken, nem felej-
tettem el, honnan származom. Hazajöttem, hogy 
támogassam az ifjú tehetségeket. A Papréti 
Alapiskolával együttműködve szerveztünk egy 
ösztönző labdarúgótornát a diákok számára, 
illetve rész vettem az U17-es korosztály torná-
ján is. Emellett megrendezésre került két beszél-
getés, ahol a nyilvánossággal és a gyerekekkel ta-
lálkoztam. Örülnék, ha ebből hagyományt tud-
nánk teremteni, hiszen fontos, hogy lelkesítsük a 
fiatalokat és megmutassuk nekik, hogy kemény 
munkával valóra válthatják az álmaikat.
A füleki FTC-ből az első osztályú MŠK Žilina 
csapatába vezetett az utad. Jelenleg a cseh 
második ligában szereplő Vlašim játékosa 
vagy, és kölcsönben a Karviná csapatában sze-
repeltél. Mik a következő terveid?
Ez a második külföldi szerződésem. Szép félé-
vet tudhatok magam mögött. Jelenleg folyamat-
ban vannak a tárgyalások a Karviná csapatával, 
valamint más klubok is érdeklődnek. Minden 

úgy lesz, ahogy lennie kell. Semmit nem erőlte-
tek, a megfelelő megoldás magától jön majd.
Minden labdarúgónak megvan az álma. Hol 
látod magad pár év múlva?

Céltudatos ember vagyok, ezért nagyon szeret-
nék bekerülni valamelyik élvonalbeli cseh csa-
patba, később elképzelhető, hogy az európai top-
ligák csapatainak egyikébe. Kiskoromban O-
laszországról álmodoztam, jelenleg a spanyol 
La Liga az álmom, ahol az egykori válogatottbe-
li csapattársam, Stano Lobotka játszik. Élő pél-
dája annak, hogy nincs lehetetlen, elég, ha szem-
bemegyünk a szerencsével. A kaizen filozófiát 
vallom – lépésről lépésre, fokozatosan haladni, a 
lehetetlen számomra ismeretlen fogalom.
Terjeszted is a filozófiádat? Hallottam rólad, 
hogy nemcsak rátermett kapus, hanem tehet-
séges motivátor is vagy.
Hallottam olyan véleményeket, hogy egyes 
embereknek megváltoztattam az életüket, de ez 

nem igaz. Saját maguk változtatták meg. Én 
csak megmutattam nekik egy utat a sok közül. A 
fiúk az életemről, az étkezési szokásaimról és a 
gondolataimról kérdeznek, s kijelentették, hogy 
a mentális edzőjük vagyok (nevet).
Elgondolkodtál már azon, hogy a labdarúgás 
mellett ezen a téren is mozgósítod magad?
Egy bizonyos mértékig igen. Örömömre szol-
gál, ha segíthetek valakinek, ezért úgy döntöt-
tem, hogy egy blogot indítok, ahol leírom a gon-
dolataimat, közzéteszek recepteket, tornagya-
korlatokat. Ha legalább egy embert ösztönöz ar-
ra, hogy jobb útra térjen, boldog leszek.
Térjünk vissza a karriered elejére. Mikor és 
hogy kerültél a kapuba? A testvéred kiváló tá-
madó volt, nem szerettél volna a nyomdokai-
ba lépni?
Szerettem volna, mezőnyjátékosként kezdtem. 
Nyolc éves voltam, mikor hiányzott a kapus, és 
engem, mint legkisebbet állítottak a kapuba. Az 
lett a vége, hogy az idősebb játékosok azt kér-
dezgették: „Ki az a kis puma a kapuban?“ 
(nevet). Így maradtam hálóőr.
Most már biztos nem tartozol a legalacso-
nyabbak közé.
Gyerekkoromban gyakran mondták, hogy nem 
lesz belőlem kapus, mert alacsony vagyok. Kis-
fiúként minden alkalomkor csak azt kívántam, 
hogy legalább 185 cm-re nőjek. Idővel pont en-
nél a magasságnál álltam meg a növésben. 
Tehát a magasságod az imáidnak köszönhető?
Lehet, hogy viccesen hangzik, de én hiszem, 
hogy a gondolatainkkal irányítjuk az életünket 
és bevonzzuk a dolgokat. 

Kovácsová Klaudia (Ford.: dszl)

A	tehetséges	Patrik	Le	Giang	buzdította	a	helyi	fiatalokat

Az idei év első jelentős sporteseménye váro-
sunkban a Polgármesterkupáért rendezett teke-
torna volt. Az immár 24. alkalommal megren-
dezésre kerülő újévi bajnokság megbecsült ha-
gyománynak örvend, s évről évre egyre több 
résztvevőt vonz. A küzdelem a versenyzők 
egyre nagyobb létszáma miatt már a hivatalos 
megnyitó előtt elkezdődik. Az idei megméret-
tetésre 21 csapat 68 versenyzője (három csapat-
tal több, mint a tavalyi évben – szerk. megj.) 
küldte el nevezését Szlovákiából és Magyaror-
szágról. A mérkőzések lebonyolítása rendkívül 
időigényes, hiszen egy versenyző 120 gurítást 
végez a torna során, a verseny így már csütörtö-
kön, január 4-én elkezdődött. Péntek délután ke-
rült sor a folytatásra, majd Vízkereszt napján, ja-
nuár 6-án még további 11 csapat kapcsolódott 
be a küzdelembe. A szombati hivatalos megnyi-
tón megjelent Agócs Attila, városunk polgár-
mestere, valamint Visnyai Attila, az FTC elnö-
ke is. A tekecsarnokban kellemes, családias han-
gulatban zajlottak a mérkőzések, a nézők lelke-
sen buzdítottak minden versenyzőt, azonban a 
hazai publikum titkon abban reménykedett, 
hogy a kupát sikerül itthon tartani.  A szurkolók 
álma valóra vált, ugyanis a vándorserleg haza-
tért, méghozzá kettős győzelemmel.  A ver-
senyben az FTC A csapata diadalmaskodott, 

megelőzve az FTC B csapatát. Gratulálunk!

A csapatverseny végeredménye: 1. FTC A – 
2354 fával, 2. FTC B – 2328 fával, 3. Žarnovica 
– 2305 fával
Az egyéni verseny végeredménye:
Férfiak: 1. Šimon Alexander, FTC A – 634 fával, 
2. Ander Tamás, Kazincbarcika – 613 fával, 
3. Flachbart Patrik, FTC A – 611 fával
Nők: 1. Skalošová Dominika, Zólyombrézó – 
566 fával, 2. Turčanová Jana, Rimaszombat 1 – 
546 fával, 3.Toporová Aranka, Rimaszombat 2 
– 539 fával
Serdülők: 1. Mag Viliam, FTC serd. – 625 fával, 
2. Iványik Richárd, Kazincbarcika – 567 fával, 
3. Juhász Bence, Bátonyterenye – 566 fával
A teljesség kedvéért említjük meg, hogy köz-
vetlenül a versenyt kővető napon, január 7-én, 
vasárnap több helyszínen is zajlott a beszterce-
bányai kerületi bajnokság, melyen minden ko-
rosztály megmérettetett a fiataloktól egészen a 
szeniorokig. Az FTC csapata valamennyi kate-
góriában képviseltette magát, s összesen 10 
megszerzett éremmel tért haza. Részletes tájé-
koztatást és számos fényképet a versenyekről a 
weboldalainkon találhatnak:
 http://www.facebook.com/ftcko/ 
 és http://www.kolkybb.estranky.sk/

Az új esztendőben az FTC valamennyi ver-
senyzőjének jó egészséget, biztos kezet és sok 
sikert kívánunk úgy a sport-, mint a magánélet-
ben is. Hajrá FTC!

Cíferová Iveta és Flachbart Ladislav, FTC 
Tekeszakosztály (Ford.: dszl)

Újévi teketorna a Polgármesterkupáért

Gyermekbajnokság a Papréti Szlovák Tannyelvű
Alapiskolában (Fotó: Papréti AI)

febr.  Schneider Gizella 
16-ig festménykiállítása
 Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
 Szervező: Füleki Vármúzeum

febr. 15. Író-olvasó találkozó Zaťovičová  
16:30 Iveta füleki származású írónővel 
 Helyszín: Füleki Városi Könyvtár 
 Szervező: Füleki Vármúzeum

febr. 23.  Jacsmenyík József 
17:00 „Barangolásaim” című önálló
 kiállításának megnyitója 
 Helyszín: Városi Honismereti 
  Múzeum
 Szervező: Füleki Vármúzeum

Jelentős kulturális
rendezvények Füleken

2018 februárjában

A II. világháború FülekenA II. világháború Füleken
FELHÍVÁS

A Füleki Vármúzeum felhívja a lakosok figyelmét, hogy a-
mennyiben tulajdonukban van bármilyen, az 1938–1945-
ös időszakkal kapcsolatos fotográfia, okmány, újságcikk, 
vagy más jellegű információ, legyenek szívesek ezekről tá-
jékoztatni a múzeumot. Az összegyűjtött adatokat a 2018-
ban nyíló 2. világháborús emlékkiállításához használná fel 
az intézmény. Mindenféle információt szívesen fogadunk!

Kultúra

Futbal miluje od detstva, jeho prvým veľkým 
vzorom bol brat Emil. Úspešný gólman Patrik 
Le Giang je v súčasnosti hráčom českého druho-
ligového Vlašimu a hosťuje u prvoligistu z Kar-
vinej. Počas decembra strávil niekoľko dní v rod-
nom Fiľakove. Spoluorganizoval turnaj pre deti 
základných škôl, bol hosťom na turnaji U17 i 
besedy v miestnej knižnici. Prinášame rozhovor, 
v ktorom priblížil svoj vzťah k Fiľakovu, jeho 
futbalové začiatky i plány do budúcnosti.
Čo ťa priviedlo pred sviatkami do rodného 
mesta?
Hoci som už 10 rokov preč, nezabúdam, odkiaľ 
pochádzam. Aj kvôli tomu som prišiel domov 
podporiť mladé talenty. Spolu s vedením Zák-
ladnej školy na Farskej lúke sme zorganizovali 
motivačný futbalový turnaj pre žiakov. Bol som 
tiež hosťom turnaja U17. K tomu sa pripojili 
debaty s verejnosťou i deťmi a budem rád, keď 
sa z toho stane tradícia. Je dôležité v deťoch pod-
necovať ich talent, podporovať ich a ukázať im, 
že môžu dosiahnuť všetko, čo si zaumienia, ak 
pôjdu za svojim snom a budú na sebe pracovať.
Z fiľakovského FTC si odišiel do prvoligovej 
MŠK Žilina. V súčasnosti si kmeňovým hrá-
čom druholigového Vlašimu a hosťoval si u 
prvoligistu z Karvinej. Aké sú tvoje ďalšie 
plány?
Je to môj druhý zahraničný angažmán a mám za 
sebou krásny polrok. Momentálne som s Kar-
vinou v štádiu jednania a ozvali sa aj ďalšie klu-
by. Všetko bude tak, ako má. Na nič netlačím a to 
správne príde samo.
Predsa len, každý futbalista má nejaké sny. 
Kde sa vidíš možno o niekoľko rokov?
Som cieľavedomý človek a veľmi rád by som sa 
dostal do jedného z najlepších klubov v Česku a 
časom možno aj do tých najlepších európskych 

líg. Ako malý som sníval o Taliansku, v súčas-
nosti je to španielska La Liga, kde hrá bývalý 
spoluhráč z repre Stano Lobotka. Aj on je príkla-
dom, že nemožné neexistuje. Stačí ísť naproti 

šťastiu. Zastávam filozofiu kaizen – všetko po-
stupne krôčik po krôčiku, nemožné pre mňa ne-
existuje.
Posúvaš svoju filozofiu aj ďalej? Počula som, 
že si okrem talentovaného gólmana aj nada-
ným motivátorom.
Počul som reakcie, že som niektorým ľuďom 
zmenil život, no nie je to pravda. Zmenili si ho sa-
mi. Ja som im možno len ukázal jednu z mno-
hých ciest. Chalani sa pýtajú na život, stravu či 
myšlienky a už ma pasovali za svojho mentálne-
ho kouča (smiech). 
Uvažoval si nad tým, že by si sa okrem futbalu 
vydal aj týmto smerom?
Do istej miery áno. Som rád, keď môžem nieko-
mu pomôcť, preto som sa rozhodol založiť blog, 
kde budem prezentovať svoje myšlienky, zve-
rejňovať recepty alebo sa deliť o techniky cviče-

nia. Ak to čo i len jedného človek inšpiruje k lep-
šej ceste, budem veľmi šťastný.
Vráťme sa ešte na začiatok tvojej kariéry. 
Ako a kedy si sa dostal do brány? Tvoj brat 

bol vynikajúci útočník, nelákalo aj teba ísť v 
jeho šľapajách?
Lákalo, začínal som v poli. Do brány ma posta-
vili ako osemročného, lebo chýbal brankár a ja 
som bol najmenší. Dopadlo to tak, že sa starší 
spoluhráči pýtali „Čo je to v bráne za malú 
pumu?“ (smiech). A tak mi to akosi prischlo. 
Teraz už k najmenším rozhodne nepatríš.
Často som ako dieťa počúval, že nebudem bran-
károm, lebo som malý. Ako chlapec som si pri 
každom sviatku želal iba jediné – aby som do-
rástol aspoň na 185 centimetrov. Časom som sa 
zastavil presne na tom čísle. 
Takže si si svoju výšku vymodlil?
Môže sa to zdať vtipné, no ja verím, že si život 
tvoríme vlastnými myšlienkami a veci si doň pri-
ťahujeme.

Klaudia Kovácsová

Talentovaný	Patrik	Le	Giang	prišiel	motivovať	mladých	Fiľakovčanov

Už po 24.-krát sa prvé verejné dianie v novom 
roku vo Fiľakove odohrávalo v oblasti športu. 
Novoročný turnaj v kolkoch o Pohár primátora 
mesta tu má svoju pevnú tradíciu a láka z roka 
na rok čoraz viac účastníkov, aj preto sa turnaj 
rozbieha ešte pred jeho oficiálnym zahájením. 
Na to, aby 68 hráčiek a hráčov z 21 družstiev zo 
Slovenska i z Maďarska (pozn. o tri družstvá 
viac ako vlani) odhádzalo svojich 120 hodov to-
tiž treba aj určitý čas. Prvé družstvá začínali už 
vo štvrtok 4.januára, pokračovalo sa v piatok 
popoludní a cez sviatočnú sobotu 6.januára sa 
do turnaja zapojilo ešte 11 družstiev. Slávnost-
ného otvorenia sa v sobotu ráno zúčastnili aj pri-
mátor mesta Attila Agócs a prezident FTC 
Attila Visnyai. Atmosféra na kolkárni sa niesla 
skôr v akomsi veľkom rodinnom duchu, fandilo 
sa každému, ale v kútiku duše sa predsa len ča-
kalo, že nejaké tie umiestnenia ostanú aj domá-
cim. Výsledné tabuľky napokon naozaj potešili 
a putovný pohár sa vrátil domov, do rúk hráčom 
FTC A, dokonca FTC B skončilo hneď za nimi! 
Gratulujeme!

Súťaž družstiev o putovný pohár: 1. FTC A – 
2354 zhodených kolov (ďalej len zk), 2. FTC B – 

2328 zk, 3. Žarnovica – 2305 zk
Jednotlivci:
Muži: 1. Alexander Šimon, FTC A – 634 zk, 
2.Tamás Ander, Kazincbarcika 2 – 613 zk, 
3. Patrik Flachbart, FTC A – 611 zk
Ženy: 1. Dominika Skalošová, Podbrezová – 
566 zk, 2. Jana Turčanová, Rim.Sobota 1 – 546 
zk, 3. Aranka Toporová, Rim.Sobota 2 – 539 zk
Dorast: 1. Viliam Mag, FTC dorast – 625 zk, 
2. Richárd Ivanyík, Kazincbarcika 2 – 567 zk, 
3. Bence Juhász, Bátonyterenye – 566 zk

Na doplnenie ešte musíme uviesť, že hneď v na-
sledujúci deň, v nedeľu 7.januára sa na viace-
rých kolkárňach v kraji konali Majstrovstvá 
Banskobystrického kraja vo všetkých kategó-
riách, od žiackych až po seniorské, kde sme ma-
li v každej z nich zastúpenie a naši kolkári do-
niesli celkom 10 medailí. Podrobné informácie 
a množstvo fotografií z Novoročného turnaja, 
či jednotlivých majstrovských súťaží nájdete 
na našich stránkach:
 http://www.facebook.com/ftcko/ 
 és http://www.kolkybb.estranky.sk/
Všetkým reprezentantom kolkárskeho oddielu 
FTC želáme po celý rok 2018 pevné zdravie, 

presnú ruku, veľa úspechov a spokojnosti v 
športe i doma. HODU ZDAR!

Iveta Cíferová a Ladislav Flachbart, FTC KO

Novoročný turnaj v kolkoch o Pohár primátora mesta

Turnaj pre deti na ZŠ Farská lúka (Foto: ZŠ Farská lúka)

do 16.  Výstava malieb 
febr. Gizely Schneiderovej 
 Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
 Organizátor: Hradné múzeum

15. febr. Beseda so spisovateľkou a 
16:30 fiľakovskou rodáčkou
 Ivetou Zaťovičovou 
 Miesto: Mestská knižnica
 Organizátor: Hradné múzeum 

23. febr. Otvorenie autorskej výstavy 
17:00 Jozefa Jacsmenyíka s názvom 
 „Potulky so štetcom“
 Miesto: Mestské múzeum
 Organizátor: Hradné múzeum

Významné kultúrne 
podujatia vo Fiľakove 

vo februári 2018

II. svetová vojna vo FiľakoveII. svetová vojna vo Fiľakove
VÝZVA

Hradné múzeum vo Fiľakove vyzýva občanov na spolu-
prácu. Pokiaľ vlastníte fotografiu, dokument, výstrižok z 
novín, alebo máte užitočnú informáciu o miestnom dianí 
z obdobia medzi rokmi 1938–1945, prosíme Vás o ich 
sprístupnenie múzeu. Získané informácie inštitúcia vy-
užije pri príprave novej spomienkovej výstavy v roku 
2018 s tematikou 2. svetovej vojny.

Kultúra
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