
Fülek önkormányzata ez évben is folytatja a jár-
dák és a  városi kezelésben lévő közutak felújí-

tását. A  tavasz beköszöntésével megkezdődtek az 
első munkálatok a Vajanský utcában. A helyi utak 
és parkolók helyreállításába a  város az idén több 
mint 320 ezer eurót ruház be.

A  múlt évben   a  város széleskörű járdaépítésbe 
kezdett, melybe 126 ezer eurót invesztált. Két par-
koló épült több mint 70 autó részére 80 ezer eurót 
meghaladó értékben, és 7874 négyzetméternyi helyi 
közút kapott új aszfalttakarót. A  város a  2018-as 
évben is követni kívánja ezt a trendet. Az ilyen ak-
tivitásokba több mint 320 ezer eurót tervez beru-
házni. 

Ennek keretén belül felújításra kerül a kultúrház 
melletti parkoló, amely már hosszú ideje rossz mű-
szaki állapotban található. Leaszfaltozzák az Ibolya, 
Virág, Kertész és Rázus utcákat. Teljesen új aszfalt-
szőnyeget kap a  Moyzes és Daxner utcákat össze-
kötő út is a Papréten.

A napokban már folyik a Vajanský utca járdájá-
nak felújítása, ahol a lámpaoszlopokat is lecserélik. 
Új járda épül a  posta épülete mellett, ahol a  szom-
szédos parkoló felületét is helyreállítják, továbbá 
az Iskola utcában és a Fő utcán, a papréti új parkoló 
mellett és további helyeken is a polgárok igényeinek 
és a  városi képviselők javaslatainak megfelelően. 
Zöldnövényzet telepítésével együtt járó, teljes körű 
felújításra kerül a Püspöki úti társasház előtt húzó-
dó kétszintes járda is.

Kovácsová Klaudia
Fordította: fp

A város folytatja a járdaépítést 
és az útfelújításokat

A Föld napja alkalmából a fülekiek is hozzájárul-
tak környezetük szebbé tételéhez és az életkör-

nyezet javításához. Több, mint negyven fa került ki-
ültetésre, s a számuk a közeljövőben továbbiakkal 
bővül.

Április 20-án, pénteken, mintegy száz füleki la-
kos kapcsolódott be a Föld napi akciókba. A mun-
kák elsősorban a  facsemete-ültetés jegyében zaj-
lottak. Közülük az elsők a városi parkban találtak 
otthonra. Az első, jelképes jelentőségű fácskát Agócs 
Attila polgármester, Kerekes László alpolgármester 
és Estefán László főellenőr ültette ki. „A faültetésnek 
szimbolikus jelentősége van. Mindenekelőtt a mindenna-
pi aktivitásainkra akarunk általa utalni – hogy megszó-
lítjuk-e azokat, akik az utcán szemetelnek, négy zacskót 
veszünk-e két péksüteményhez, vagy kellőképpen szepa-
ráljuk-e a hulladékot. Mindennap tehetünk valamit az 
életkörnyezetünkért. Ez kellene, hogy legyen a  mai nap 
üzenete“ – mondta a polgármester.

A városi hivatal dolgozója, az akciót szerve-
ző  Gáspár Szebasztián elmondása szerint a  város 
négy alapiskolájának 80 tanulója kapcsolódott be 
az e napi aktivitásokba. A  munkákból kivették ré-
szüket a nyugdíjasok, a Közhasznú Szolgáltatások 
(VPS) dolgozói, a foglalkoztatásösztönző tevékeny-
ségre besorolt polgárok és további önkéntesek is. 

„A mai nap folyamán összesen 45 új facsemetét sikerült 
kiültetnünk a  város különböző részein, például az FTC 
stadionnál, a Nefelejcs Idősek Otthonánál és a Pincesoron“ 

Száznyi önkéntes kapcsolódott  
be a Föld napi akciókba Füleken

– sorolta Gáspár. 
Amint hozzátette, a  közeli napokban még több 

fácskával számolhatunk. „Továbbiakat ültetünk 
ki a  Püspöki úti új bevásárlóközpontnál és a papréti 
lakótelepen. Így összesen a számuk kb. 70 lesz.“ A várost 
új juharfák, berkenyék, platánfák, körték, kőrisfák 
és fűzfák fogják díszíteni. „Szeretnék köszönetet mon-
dani mindenkinek, aki részt vállalt a munkából és részt 
vett ezen a  szép akción“ – fűzte hozzá befejezésül 
Gáspár.

Kovácsová Klaudia
Fordította: fp

A Vajanský utca járdájának felújítása.  FOTO - kk

A munkából a városvezetés is kivette a részét. Mintegy 80 gyermek kapcsolódott be.

A Pincesor is ültetett. FOTÓK - kk
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A versenyen gyerekek és idő-
sek egyaránt részt vehetnek. 
A szervező várja a jelentke-
zőket.  7. oldal

Közeleg a Füleki 
Cross új évfolyama

Fülek és további tizenhét 
község polgármestere kére-
lemmel fordult a minisztéri-
umhoz. 2. oldal

Orvosi ügyelet nél-
kül maradhatunk

A rendezvénynek 1500-nál is 
több látogatója volt. Megdön-
tötte történetének legmaga-
sabb látogatottságát. 6. oldal

Rekordot döntött  
a Palóc Húsvét 
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Meghívó a Szent Orbán-napi 
borkóstolóra

Szent Orbán a  borászok, a  bor,  a szőlőtermesz-
tők, sőt a kádárok és kocsmárosok patrónusa is 

volt, aki egyben védelmezett a fagy és a  lerészege-
dés ellen is. 

A vértanúhalált halt Szent Orbán napját a  litur-
gikus naptár szerint május 25-én ünnepeljük. Mivel 
a május végi napokat szeszélyes időjárás, eső és szél 
jellemzi, és előfordulhatnak kései fagyok is, a hívő 
emberek Szent Orbánhoz fohászkodtak, hogy 
védje meg szőlőiket a  kedvezőtlen időjárástól. Ez 
a szokás mindmáig fennmaradt.

A füleki Orbán-szobrot 1796-ban állították 
a  Kakashegy szőlőskertjei alatt. Püspöksüveg fedi 
a fejét, bal kezében szőlőfürtöt tart, a jobban pedig 
az evangéliumos könyvet. Ezek a szobrok szim-
bolikus jelentést hordoztak. Ha a szent megvédte 
a termést a fagy elől, a gazdák borral vendégelték 
meg, ha viszont fagykáruk lett, megvesszőzték, le-
köpdösték vagy leöntözték vízzel. Szent Orbánt 
mind életében, mind a szőlősgazdák védőszent-
jeként töltött évszázadokban sok megpróbáltatás 
érte.  

Orbán napjához különféle ünnepségek, búcsú-
járások, körmenetek is fűződtek, amik gyakran 
jártak együtt mulatozással. A  szőlészek és borá-
szok számára tehát különleges napnak számított, 
és éppen ezért készül a Pincesor PT is Orbán-napi 
újbor-kóstolóval. Borgazdáink baráti tereferére, 
borozgatásra invitálnak mindenkit a  pincesorra. 
A  borkóstoló természetesen nem csupán a  tava-
lyi év terméséből készült újborokra korlátozódik, 
egyes borászaink borarchívumuk különlegességeit 
is kínálják. A  rendezvény színvonalát csak emeli 
a  szórakozásra hangolódott, vidám vendégsereg, 
a  pincék rendezett környezete, a  borporta tanös-
vénye, a  tavasz köszöntésével párosuló, már-már 
nyári napsütéssel kísért koccintgatás.

Az újbor-kóstoló 2018. május 26-án (szomba-
ton) 14:00 órakor veszi kezdetét a füleki pinceso-
ron. Szeretettel várunk mindenkit, s egyben bízunk 
benne, hogy jól fogják magukat érezni nálunk, és 
a jövőben visszatérő vendégként is segítenek, hogy 
megfelelő rangra emeljük borkultúránkat.
A bor barátságokat szül, elsimítja a viszályokat, és két-

ségtelenül jó hangulatot teremt.

Pincesor PT, Fordította: fp

Fülek és a mikrorégió további tizenhét községének 
polgármestere kivételt kér az Egészségügyi Mi-

nisztériumtól az állandó orvosi ügyeletek helyét meg-
határozó döntése alól.  Azt követően reagálnak a múlt 
évben elfogadott törvényre, ahogy új tények jutottak 
a tudomásukra a járóbeteg-ellátó ügyeletet biztosító 
rendelők létrehozásának és működtetésének feltételei 
felől. Fennáll a veszélye, hogy Fülek kistérsége, amely 
több mint 20 ezer embernek nyújt lakóhelyet, orvosi 
ügyelet nélkül marad.

Mikrorégió, melyben magas a megbetegedési 
arány 

Agócs Attila polgármester és a kistérség faluvezetői 
levélben fordultak ez év márciusában Drucker To-
mášhoz, aki az idő tájt az egészségügyi miniszter tiszt-
ségét töltötte be. Kivételt kérnek benne Fülek részére 
a  járóbetegeket ellátó orvosi ügyeletek hálózatában 
szereplő pontok meghatározását illetően. 

A  tavaly elfogadott törvény szerint állandó orvosi 
ügyeletet csak a járásközpont Losonc biztosítana, ami 
a járás 74 ezer lakosának ellátását jelentené. A város 
és a  környező falvak polgármesterei egy további ál-
landó pont létrehozását kérik Füleken. Levelükben 
azzal érvelnek, hogy a  füleki mikrorégiót megköze-
lítőleg 21 ezer ember lakja, ami a  járás lakosainak 
csaknem kétharmadát teszi ki. A kérelmezők hangsú-
lyozzák, hogy a lakosok nagy százalékban az alacsony 
életszínvonalon élő marginalizált roma közösséghez 
tartoznak. Számukra, ahogy az idősek részére is – 
vagy egészségügyi, vagy anyagi okok miatt –, szinte 
lehetetlen lenne a  járási városba utazgatni. A  kérel-
mezők arra a tényre hivatkoznak, hogy magas onko-

lógiai, krónikus légúti, valamint szív- és érrendszeri 
megbetegedési arányú mikrorégióról van szó, ami 
szorosan összefügg a  városban zajló egykori fém-
megmunkáló iparral, a  szilárd tüzelőanyagok hasz-
nálatával, ahogy a lakosság jelentős részének szociális 
helyzetével is.

A  kivételt kérők  további fontos érvei között sze-
repel, hogy a  Poltári járás székhelyén nincs olyan 
szervező, aki az állandó orvosi ügyeleten belül meg-
felelő egészségügyi dolgozók által egészségügyi ellá-
tást tudna biztosítani. Ez további több mint 20 ezer 
embert jelentene, akiket a  losonci orvosi ügyeletnek 
kellene ellátnia, ami összesen már majdnem 100 ezer 
egy orvosi ügyeletre eső személyt tesz ki.

A kiegészítő ügyeleteket a szolgáltatók hatá-
rozzák meg

Agócs Attila füleki polgármester szerint március-
ban a  kiegészítő ügyeletek létrehozása és működte-
tése felőli új információk alapján döntöttek a kivétel 
kérelmezése mellett. „Addig az volt a megállapodás, hogy 
Füleken kiegészítő ügyelet fog működni a járóbetegek részére. 
Közben azonban a  tudomásunkra jutott, hogy azok jóval 
kevesebb anyagi támogatásban részesülnek, mint az állandó 
orvosi ügyeletek. Ugyanakkor a  kiegészítő ügyeletek meg-
határozása nem a minisztérium, hanem az állandó orvosi 
ügyelet biztosítására sikeresen pályázó járási szolgáltató ha-
táskörébe fog tartozni. Ennek alapján fennáll a veszély, hogy 
Füleken végül még csak kiegészítő ügyeletnek se kellene len-
nie. Ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk kiharcolni a 
kivételt, és megmenteni az orvosi ügyeletet“ – magyarázta 
a polgármester.

A  Füleknek kért kivételt érintő kérelmet a  város 

Fülek orvosi ügyelet nélkül maradhat. A polgármesterek 
kivételért fordultak a minisztériumhoz

Utca Megállóhely elhelyezése Időpont

Malom u. 65 A Malom és Szőlőhegy utcák kereszteződésénél 
(Urbánka)

8.30 - 9.00

Paprét 3 A VPS telephelye (volt Zväzarm) előtt a Papréten 9.05 - 9.35

Nálepka sz. u.13 A Pepita vendéglő előtt a Nálepka százados utcá-
ban

9.40 -10.00

Szövetkezeti u. A Szövetkezeti és Virág utcák kereszteződésénél 10.30 -10.50

Május 1. u. 50 A Filbyt épülete előtt a Május 1. utcában 10.55 -11.15

Jánošík u. A Kalaj és Jánošík utcák kereszteződésénél 11.20 -11.50

Štúr u. A Vajanský és Štúr utcák kereszteződésénél (a 
garázsoknál

12.20 -12.50

Sládkovič u. A Sládkovič és Park utcák kereszteződésénél 12.55 -13.30

Évente két alkalommal (tavasszal és ősszel – mindig szombaton) gyűjtésre jogosult kereskedelmi társa-
ság – DETOX kft. veszélyes hulladékok mobilis gyűjtését végzi a városban. Mindenkinek lehetősége 

lesz biztonságosan megszabadulni a következő veszélyes anyagoktól: akkumulátorok, nikkel - kadmium 
elemek, szavatosság utáni festékek, gyógyszerek és permetszerek, elhasznált motorolajak, romlott étolajak 
és zsírok, sérült higanyos hőmérők, vegyi anyagok maradékai, vegyileg szennyezett textíliák, fénycsövek. 

A mobilis gyűjtésre nyolc kijelölt gyűjtőhelyen kerül sor, ahol a gyűjtőkocsi 20-30 percet tartózkodik.

A gyűjtés időpontja: 2018. május 26. (szombat)

Veszélyes hulladékok mobilis gyűjtése

Információ:    VPS Fiľakovo:     tel.: 047 / 438 10 03
          Detox, s.r.o.:     tel.: 048 / 471 25 11

A következő gyűjtés időpontja: 2018 ősze

polgármesterén kívül aláírta Püspöki, Béna, Bol-
gárom, Bozita, Csákányháza, Csoma, Fülekkovácsi, 
Galsa, Ipolynyitra, Perse, Ragyolc, Rátka, Sávoly, Sá-
torosbánya, Síd, Sőreg és Nagydaróc községek pol-
gármestere is.

A további fejleményekről is tájékoztatjuk majd Önöket.

Kovácsová Klaudia, Fordította: fp

A fűleki orvosi ügyelet. FOTO - kk
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Márciusban füleki delegáció uta-
zott Penne olasz városba.  Az 

ENSIE projekt keretén belül megva-
lósult látogatás célja a szociális válla-
latok kérdéskörével foglalkozó konfe-
rencián való részvétel volt. Fülek és a 
cseh Valašské Klobouky után ez már 
a harmadik szeminárium volt, amely 
ezúttal a szociális vállalatok jogszabá-
lyi feltételeinek vizsgálatára irányult 
az egyes partnerországokban. 

A Rómától kb. 200 kilométerre ta-
lálható Pennében a fülekiek a március 
20-ai érkezésüktől számítva három 
napot töltöttek. A tizenhárom tagú 
delegációt tíz városi alkalmazott és a 
helyi szakközépiskola három dolgo-
zója alkotta. 

Agócs Attila polgármester elmon-
dása szerint, aki maga is részt vett az 
utazáson, az olaszországi szeminá-
rium elsősorban az ENSIE projekt 
délnyugat-európai partnereinek szólt. 
A szlovákiai delegáción kívül Olasz-
ország, Portugália, Horvátország és 
Szerbia képviselői vettek részt rajta. 

„Ezek már a szociális vállalatok tárgykörén 
belül zajló tematikus konferenciák. Míg 
a csehországi szeminárium inkább az e 
téren szerzett gyakorlati tapasztalatok 
bemutatására irányult, Olaszországban a 
szociális vállalatok létrehozásának jogsza-
bályi környezetével foglalkoztunk az egyes 
partnerországokon belül“ - magyarázta 
a polgármester. Az olaszok azonkívül 
olyan vállalatokat mutattak a füleki 
delegációnak, melyek szociális vál-
lalatként jöttek létre. „Hagyományos 
tésztaféléket gyártottak az ott termelt ga-
bonából, valamint kézműves munkákhoz, 
például a hagyományos szövéshez fogtak. 
Foglalkoztunk már a záró tanulmánykö-
tet előkészítésével is, amely a projekt egyik 
megvalósítandó eredményeként szerepel“ - 
fűzte hozzá.

A füleki küldöttség pozitív benyo-
másokkal tért haza Olaszországból. 

„Érezhető volt az olaszoknál, hogy nagy 
hangsúlyt fektetnek az Európai Unió or-
szágainak kölcsönös összetartozására és 
együttműködésére. Hangsúlyozták, hogy 
az erősödő euroszkepticizmus ellenére, ösz-

sze kell tartanunk, és harcolnunk kell kö-
zös európai céljainkért“ - tette még hozzá.
Az olaszországi szeminárium volt a 
harmadik a tervezett hat rendezvény-
ből. Küldöttségünket legközelebb a 
szerb Niš városban várja konferen-
cia, amely a polgári társulások és a 
harmadik szektor együttműködésére 
irányul.

Az ENSIE projekt célja egy olyan 
platform létrehozása, amely lehető-
séget teremt a jó gyakorlat példáinak 
bemutatására, a know-how cserére és 
a hatékony megoldások keresésére a 
szociális vállalkozás, valamint a mun-

Füleki küldöttség járt az olaszországi Penne városában

Az elmúlt napokban elkezdődött a Városi Műve-
lődési Központ épületének kiürítése. A Városi 

Művelődési Központ és az épületben lévő bérlők 
fokozatosan új helyiségekbe költöznek. A felújítási 
munkálatok, melybe a város kb. 1,1 millió eurót fek-
tet, egy hónapon belül megkezdődnek.

A Művelődési Központ épületében nagy a sür-
gés-forgás az utóbbi napokban. A közelgő felújítás 
miatt az egyes albérlők új helyre költöznek. „Vannak 
olyanok is, akik már kiköltöztek, például a az Első Építési 
Takarékpénztár (Prvá stavebná sporiteľňa - a szerk. megj.) 
és a Temetkezési Egyesület“ – nyilatkozta a VMK igaz-
gatónője, Illés Kósik Andrea, s hozzátette, hogy a na-
pokban zajlik az egyes ének- és tánccsoportok köl-
tözése. „Szeretném megköszönni a helyi iskoláknak, hogy 
befogadták őket. Köszönet illeti a város többi intézményét is, 
akik ideiglenesen helyiségekkel, valamint a költöztetésnél 
segítették intézményünket“ – tette hozzá az igazgatónő.

Ideiglenes állapot
A felújítási munkálatok idejére a szociális terepmun-
kásokat, a Közösségi Központot, valamint a LocAll 
TV-t az FTC stadionjának épületeibe helyezik át. 
Az Első Építési Takarékpénztár (PSS) helyi fiókja 
a városháza épületében található meg – az oldalsó 
bejárati kapu mellett. A Temetkezési Egyesület a 
Vigadóban, a Városi Könyvtár mellett kap helyet. A 
Melódia Női Kar a Filbyt épületében, a Pro Kultúra 

Férfikar, a Mona Balett és a Dance Attack táncosai 
a II. Koháry István AI termeiben tartják majd próbá-
ikat. A Kis Rakonca és Rakonca néptáncegyüttesek a 
Foncsik Énekegyüttessel együtt a papréti AI termei-
ben kaptak próbahelyiséget, s itt rendezik ezentúl a 
sakkszakosztály versenyeit is. A sakkozók edzései az 
Iskola utcai AI-ban zajlanak, s itt tartják próbáikat a 
Zsákszínház, a MeseFigurák bábszínház, valamint a 
Füleki Férfi Kamarakórus is. A Jánošík NE és GYNE 
a  Matica slovenská Házában, valamint a  terbelédi 
művelődési házban kapnak ideiglenesen otthont. A 
Városi Művelődési Központ irodája a Püspöki úton 
található vállalkozói inkubátor épületébe költözik. 

A felújítás alatt a hagyományos színházi előadások 
nem kerülnek megrendezésre, valamint a táncterem 
bérlése sem lesz lehetséges. „Minden nagy rendezvé-
nyünk, melyet szabadtéren rendezünk meg változatlan 
marad – például a Városi Gyermeknap, a Muzsikál az erdő 
rendezvénysorozat, az UdvArt fesztivál, a Palóc Napok és 
Városnapok, a Veterántalálkozó és a zenei fesztivállal ösz-
szekötött Karácsonyi Vásár“ – sorolta az igazgatónő. A 
kisebb rendezvények az egykori Művészeti Alapis-
kola koncerttermében, valamint a helyi iskolákban 
lesznek megtartva. 

A munkálatokat egy éven belül befejezik
A felújítási munkálatok első szakasza még 2017-ben 
befejeződött. A város ekkor az ún. Envirofondból 

Elkezdődött a Városi Művelődési  
Központ épületének kiköltöztetése 

kapott 95 ezer eurós támogatást. A város társfi-
nanszírozásának segítségével a tető szigetelését és 
rekonstrukcióját sikerült megvalósítani. A második 
szakasz egy hónapon belül megkezdődik. „Jelenleg 
zárul a közbeszerzés, amelyre három kivitelező adta be je-
lentkezését“ – mondta a polgármester Agócs Attila, s 
hozzátette, hogy a felújítás második szakaszába kb. 
1,1 millió eurót fektet a város. Ennek az összegnek 
köszönhetően lehetőség nyílik a vezetékek, valamint 
a nyílászárók cseréjére is. Megújulnak még a szín-
ház- és táncterem, a konyha, a mellékhelyiségek, 
valamint más benti részek, pl. a folyosók. „A munká-
latokra szánt összeg három forrásból származik – a járás 
fejlesztési akciótervéből kb. 150 ezer euró, a tavaly jóvá-
hagyott hitelből 800 ezer euró, a hiányzó összeget pedig a 
város jövő évi költségvetéséből fedezzük“ – zárta le a pol-
gármester. A munkálatokat egy éven belül szeretnék 
befejezni. 

Kovácsová Klaudia, Fordította: dszl

ka világába való beilleszkedés terén. 
A projekt által a partnerek támogatni 
szeretnék a hátrányos helyzetben lévő 
csoportok társadalmi integrációját, a 
munkanélküliség csökkentését, javí-
tani a szolgáltatásokat a helyi közös-
ségek részére, valamint összekötni a 
szociális vállalkozásokat az EU-n be-
lül. Az „Európa a polgárokért” c. prog-
ram által 150 ezer euróval támogatott 
projekt 12 partnert számlál az EU 10 
országából. A projekt vezető partnere 
Fülek Város.

Kovácsová Klaudia
Fordította: fp

Füleki delegáció Pennében. FOTÓ- Anderko Zoltán 

A VMK kiköltöztetése. FOTO - Estefán Viktor
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A Füleki Művészeti Alapiskola vendégei 
voltak a legjobb harmonikások

A  Füleki Művészeti Alapiskola (MAI) falai kö-
zött harmonikaszó csendült fel április 11-én, 

szerdán. Ezen a  napon szervezték meg a  Fiatal 
Művészek Pódiuma verseny kerületi fordulóját 
harmonikajáték kategóriában. A versenyt első al-
kalommal 2002-ben rendezték meg a füleki iskolá-
ban. Az idei verseny négy kategóriájában 13 tanuló 
vett részt, akik 9 művészeti alapiskolából érkeztek 
Gömör, Kishont és Nógrád térségéből. 

Ardamica Zorán, a  MAI igazgatója elmondta, 
hogy a kerületi fordulón az egyes iskolai fordulók 
legjobbjai vettek részt. „Ezt a  versenyt rendszerint 
két-három évente rendezzük meg, a gyerekek létszámától 
függően. Örömünkre szolgál, hogy ismét fiatal tehetsége-
ket üdvözölhettünk, immár intézményünk új épületében“ 

- mondta az igazgató. Elmondása szerint a három-
tagú szakmai zsűri arany, ezüst és bronzsávos mi-
nősítésben részesítette az egyes kategóriák verseny-
zőit. 

Aranysávos minősítést értek el Báťka Matej 
kékkői, Nagy Dominik füleki, Siman Michal 
nagyrőcei, Földi Ádám füleki és Poprocký Matúš 
nagyrőcei versenyzők. Ezüstsávosak lettek Hed-
vigyová Andrea poltári, Kováčik Oliver losonci, 
Štullerová Lea poltári, Smolec Samuel erdőközi 
(Pohronská Polhora) és Magicová Ľubomíra ri-
maszombati tanulók. Bronzsávos díjazással illet-
ték a tornaljai Mezei František és a tiszóci Vetrá-
ková Aneta produkcióját, részvételéért köszönő 
oklevélben részesült a tiszóci Ondrej Ulický. 

Az idei kerületi verseny fődíját, a kor szerint 
legfiatalabb, de a legnagyobb tehetséggel rendel-
kező Nagy Dominik füleki tanuló nyerte. „Ő mu-
tatja majd be tudását a győztesek zárókoncertjén, amelyre 
májusban, Kékkőn kerül sor. A koncerten fellépnek még 
rajta kívül különböző városokban megrendezett egyéb 
hangszeres kategóriák győztesei is" - tette hozzá kiegé-
szítve azzal, hogy a győzelem ebben a versenyben 
presztízst jelent a versenyzők számára. „Ugyanakkor 
segítségül szolgálhat a  konzervatóriumra való felvételi 
vizsgánál“. 

Kovácsová Klaudia 
Fordította: dp Tisztelt Szülők! A füleki Daxner utcai óvoda 

igazgatósága értesíti a kedves szülőket és 
a nyilvánosságot, hogy a beíratás az óvodába 
a 2018/19-es tanévre 2018. 04. 26-án kezdő-
dik a "NYITOTT NAP" keretén belül és 2018. 
05. 31-ig tart, naponta 7:00-tól 15:00 óráig  
(az óvoda épületében).  Érdeklődni lehet a 43 
81315-ös telefonszámon.
A nyitott nap keretén belül 10:30 - 11:00 kö-
zött szeretettel meghívjuk Önöket a RINGA-
TÓ zenei foglalkozásra, mely az óvoda torna-
termében kerül megrendezésre.
A beíratás feltételei: 

Az óvodába 3–6 éves gyermekeket veszünk 
fel, előnyben részesítjük az 5-6 éves és az is-
kolai halasztást kapott gyermekeket. Kivételes 
esetben 3 évesnél fiatalabb gyermekeket is 
felveszünk. A beíratáshoz szükséges a szülő 
személyi igazolványa és a gyermek születési 
anyakönyvi kivonata, ezen felül még szüksé-
ges a nyomtatott kérvény kitöltése és orvosi 
igazolás a gyermek egészségi állapotáról.
Tájékoztatás az óvoda életéről saját honlapján 
/www.daxnerova.webnode.sk/
Az óvoda tevékenységét anyagilag és erkölcsileg a 
PRO GAUDIO polgári társulás támogatja!

Vargová Danica, az óvoda igazgatónője

ÉRTESÍTÉS a beíratásról - 
Daxner utcai óvoda

A füleki Štúr utcai óvoda igazgatósága 
értesíti a  szülőket, hogy a gyermekek 

beíratása az óvodába a 2018/2019-es isko-
lai évre 2018. április 30-tól  május 31-ig 
lesz (az igazgatónő irodájában, naponta 
8:30-tól-16:00-ig), és egyúttal meghívja 
Önöket  „NYÍLT  ÓVODAI  DÉLUTÁNOK-
RA“ 2018. április 30 -tól május 4 -ig  napon-
ta 15:00-tól 16:30-ig.

Az óvodába 3–6 éves korú és iskolai ha-
lasztást nyert gyermekek nyernek felvételt, 
szlovák illetve magyar nyelvű oktatás igénye 
szerint.

Előnyös felvételt nyernek az ötödik éle-
tévüket betöltött és iskolai halasztást nyert 
gyermekek. Közelebbi információkat az 
óvoda arculatáról, tevékenységéről, a  be-
szoktatási folyamat lehetőségeiről a  beirat-
kozásnál nyujtunk.

Kecskemétiová Helena, 
az óvoda igazgatónője

ÉRTESÍTÉS a beíratásról - 
Štúr utcai óvoda

Felvételi vizsgák a Füleki Művészeti Alapiskolában  
A  Füleki Művészeti Alapiskola felvételi vizsgát 
hirdet, amelyre két alkalommal kerül sor – 2018. 
május 17-én és június 26-án, 13:00 órai kezdettel, 
a  Kertész utcai (Záhradnícka ul.) 2a. címen lévő 
iskola épületében, Füleken. A tanuló törvényes 
képviselője jelenlétében vehet részt a felvételi 
vizsgán. A  felvételi vizsga a  következő tagozato-
kon valósul meg: dráma-irodalom, tánc, képzőmű-
vészet és zene. Bővebb információk az iskola hon-
lapján (www.zusfilakovo.sk), valamint  közösségi 
oldalunkon érhetők el, vagy személyesen az iskola 
székhelyén kaphatók. 

A Füleki Városi Hivatal értesíti a  polgárokat, 
hogy a polgármester megbízása alapján 

megkezdi a  megelőző tűzvédelmi ellenőrzéseket 
az ingatlanokban. A megelőző tűzvédelmi el-
lenőrzések célja  a  Szlovák Köztársaság Nemzeti 
Tanácsának Tt. 314/2001 sz. többször módosí-
tott tűzvédelemről szóló törvény 23 §-a alapján 
e törvénybe foglalt jogszabályok betartásának 
ellenőrzése. 

Minden ingatlantulajdonos, valamint in-
gatlanhasználó köteles a  Szlovák Köztársaság 
Nemzeti Tanácsának Tt. 314/2001 sz. többször 
módosított tűzvédelemről szóló törvény 14 §-a 
értelmében biztosítani az ellenőrzést végző 
csoportok számára a megelőző tűzvédelmi el-
lenőrzések lehetőségét, a  lakóterek kivételével. 

Az ellenőrzések helyszínei hónaponként:
Május: Bernolák, Timrava, Jesenský, Kalinčiak, 
Janko Kráľ u.
Június: Püspöki – a TESCO-tól Fülekpüspöki 
irányába, Božena Němcová, Gorkij, Hviezdoslav, 
Jánošík, Kalaj u.

Megelőző tűzvédelmi ellenőrzés – ütemterv
Szeptember: Május 1., Augusztus 29., Csehszlo-
vák Néphadsereg, Kukučín, Ifjúság, Mocsáry, 
Partizán, Iskola, Sport, Tajovský, Vajanský u.
Október: Békevédők, Kistemető, Vasút, Ján Bot-
to, Sládkovič, Park, Kertész, Hollý u.
November: Bástya, Jilemnický, Nálepka sz., Vár-
felső, Puskin, Rázus, Városháza, Šverma, Piac u. 

Figyelmeztetés

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 
314/2001 sz. többször módosított tűzvédelemről 
szóló törvény 24 §-a értelmében, a rendszeres me-
gelőző tűzvédelmi ellenőrzéseket olyan jogi és fizi-
kai személyek – magánvállalkozók ingatlanjaiban 
hajtják végre, ahol nem a Tűzoltó és Műszaki 
Mentő Szolgálat Járási Igazgatósága felelős az ál-
lami tűzvédelmi felügyeletért, valamint családi és 
lakóházakban, a lakóterületek kivételével és egyéb 
épületekben, melyek fizikai személyek tulajdoná-
ban vagy használatában állnak. 

VH, Fordította: dk

Versenyzők. FOTO - MAI

Illusztrációs fotó - pixabay.com
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Énekel, zongorázik és kórust vezet. El-
sősorban mégis zenetanár. Növendé-

keiben meglátja a tehetséget, megszeretteti 
velük a zenét, és együtt érnek el – gyakran 
országos – sikereket. Az önkormányzat 
által alapított pedagógusdíj egyike az idén 
a Művészeti Alapiskolába vándorolt. Há-
rom és fél évtizedes, eredményekben gaz-
dag munkájáért a Városi Pedagógusnapon 
a Comenius Emlékplakettet Tóth Ágnes 
vehette át.

Mindig is szerettél volna tanítani, 
vagy az élet hozta így?
 - Már öt-hat éves koromtól színpa-
don voltam, zongoráztam, énekeltem. 
A tehetséget édesanyámtól örököl-
tem, ő volt a legnagyobb rajongóm. A 
zeneiskolában is felfigyeltek rám, és 
már kilencedikes koromtól a Kassai 
Konzervatóriumba jártam, ahol több 
versenyről is díjakkal tértem haza. A 
zeneművészeti egyetem elvégzése 
volt az álmom, de közbejött a csalá-
dalapítás. 

Amikor a munkába állás ideje eljött, 
Csaba Miklós, a Füleki Művészeti 
Alapiskola akkori igazgatója felkért, 
hogy tanítsak a zeneiskolában. Az-
óta is itt dolgozom pedagógusként, 
már 35. éve. Közben is folyamato-
san képeztem magamat, a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem Kodály 
Intézetének kurzusait látogattam 
Kecskeméten. Elégedett vagyok a pá-
lyámmal, szeretem a zenét, szeretem 
a gyerekeket és szeretem bennük fel-
ismerni a tehetséget.
Könnyű ezt a tehetséget kis korban 
felismerni? Hogyan sikerül megsze-
rettetni a gyerekekkel a zenét, hogy 
motiváltak legyenek a gyakorlásra is? 
Hiszen nagyon sok szép eredménnyel 
dicsekedhetsz, növendékeid rendre 
sikeresen szerepelnek a megmérette-
téseken. 
 - A tehetség pici kortól megmutatko-
zik a gyerekekben, azt nagyon korán 
fel lehet ismerni. Hogy mivel lehet 
motiválni? Minden zeneműben meg 
kell találni a tartalmat. A növendéke-
imnek mindig elmesélem, miről szól a 
darab, hogy ezzel is felkeltsem az ér-
deklődésüket. Más módon kell persze 
foglalkozni a picikkel és az időseb-
bekkel. Azt viszont mindig a gyerek 
választja ki, melyik darab tetszik neki. 

Nem a zenetanár irányítja a gyereket, 
hanem a gyerek a pedagógust. Sikere-
ket csak így lehet elérni. Fordítva nem 
működik. Az is fontos, hogy legyen 
olyan diákom, aki húzóerő, példakép 
a többieknek. 

Minden gyereket lehet motiválni, 
ennek megvannak az eszközei – sok 
kurzuson vettem részt, francia, cseh, 
magyar professzoroktól tanultam 
olyan játékos módszereket, melyek-
kel elérhető, hogy a gyerekek szeres-
senek zeneiskolába járni és gyakorol-
ni. A tehetségesebbeknél az is fontos, 
hogy sok versenyt látogassanak. Há-
rom országos versenyre is rendsze-
resen készítem a növendékeimet: a 
nagyszombati Schneiderova Trnava 
országos versenyre, a lévai Kadosa 
Pál Zongoraversenyre és a salgótar-
jáni Váczi Gyula Nemzetközi Zongo-
raversenyre. Mindig díjakkal térünk 
haza, és bár mi kis zeneiskolának 
számítunk, a szervezők már tudják, 
hogy a fülekiek ott lesznek, és várnak 
minket.
Láttalak már a saját növendékeddel is 
együtt énekelni egy-egy rendezvényen, 
annak idején segítettél a gimnázium 
diákszínjátszóinak az egyik zenés da-
rabjukhoz való felkészülésben. Gyak-
ran részt veszel iskolai rendezvények 
szervezésében vagy egyéb, a minden-
napi pedagógiai munkádon kívüli, de 
ahhoz kapcsolódó tevékenységekben?
 - A munkám egyben a hobbim is. A 
mottóm egy Kodály-idézet: Zene nél-
kül lehet élni, de nem érdemes. Így 
aztán a zene kitölti az életemet a 

munkahelyemen kívül is. Zongorakí-
sérőként rendszeresen együttműkö-
döm a Szlovák Nemzeti Színház ope-
raénekesével, Ján Babjakkal, Becse 
Szabó Ilona magánénekessel, vala-
mint a Besztercebányai Állami Ope-
ra énekeseivel, Katarína Procház-
ková Perenčeiovával és Schneider 
Péterrel. Négykezes és kétzongorás 
darabokkal felléptem Máté Péter-
rel, az Izlandon működő Reykjavíki 
Zeneművészeti Akadémia zongora 
tanszakának vezetőjével. Rendszere-
sen szerepelek Bozó Sándor hegedűs 
kollégámmal, akit zongorán kísérek. 
Orgonistaként közreműködöm eskü-
vőkön, névadókon, Füleken és lak-
helyemen, Ragyolcon is.  Az iskolai 
rendezvényekbe is bekapcsolódom, 
többször kísértem már el a növendé-
keket az Operába, Besztercebányára 
vagy akár Budapestre. Lakhelyemen 
is zenével foglalkozom, 22 éve vagyok 
a Ragyolci Jázmin Női Kar karnagya. 
Több karnagyi kurzust is elvégeztem 
ezek alatt az évek alatt, Kecskeméten, 
Rimaszombatban és Kassán. 

A karénekhez kötődik az egyik 
legnagyobb élményem is, a kanadai 
és egyesült államokbeli turnénk a 
Vass Lajos Kórussal 2014-ben. Egy 
rimaszombati fellépés kapcsán figyelt 
fel rám az egyik kórustag, és felkért, 
hogy vállaljam el a vendég korre-
petítor és szopránének szerepét. 16 
koncertet adtunk Torontóban, Cleve- 
landben, New Yorkban és Chicagó-
ban. Felejthetetlen élmény volt.

Illés Kósik Andrea

„Minden gyereket lehet motiválni…” Közeledik az idei Medvesi 
Fotós Maraton időpontja

A fotósokat újra  izgalmas lehető-
ség várja. Június 1. és 3. között 

a  füleki várban és környezetében 
valamint Medvesalján 4. alkalom-
mal kerül megrendezésre a Medvesi 
Fotós Maraton, melynek szervezői 
a  Novohrad-Nógrád Geopark Kft, 
a Novohrad-Nógrád Geopark J. Sz. 
T., a Füleki Vármúzeum, a Nógrádi 
Turisztikai és Információs Központ, 
a Medvesalja Polgári Társulás és 
partnereik.

A  már hagyományosnak mondha-
tó kulturális, társadalmi, turisztikai, 
sport és ismeretterjesztő rendezvény 
már az elmúlt évfolyamok során ál-
landó résztvevők és érdeklődők szá-
zainak keltette fel a figyelmét. 

A  program ezúttal is gazdag lesz. 
A rendezvény három napja alatt a re-
gisztrált résztvevők számos érdekes 
felvételt készíthetnek a  jelzett terü-
letek természeti értékeiről, a  látvá-
nyos napkeltékről és napnyugtákról.  
Megörökíthetik a  múlt történelmi 
pillanatait is. Ezek korabeli han-
gulatát hagyományőrző csoportok 
idézik majd fel, mint a  középkori 
öltözékeket és konyhát bemutató 
füleki Defensores csoport. Izgalmas 
témát kínál fel Kosecová Andrea, 
kovácsmester kovácsműhelye is. Az 
idei évfolyam kiemelt látványossá-
gát a  hőlégballonos repülések jelen-
tik majd. A  repülésre bejelentkezett 
fényképészek kivételesen érdekes 
lehetőséget kapnak az egyébként 
más módon elérhetetlen helyszínek 
és látványok megörökítésére.  

A  rendezvény része a  fotósver-
seny, melyre a  legjobb felvételekkel 
több kategórában lehet jelentkez-
ni. A  legszebb felvételekkel azután 
a nagyközönség kiállításokon ismer-
kedhet meg. 

A rendezvény programjával, annak 
részleteivel, információkkal a  www.
facebook.com/medvessky.maraton/,  
www.facebook.com/nngeopark/ 
www.hradfilakovo.sk oldalakon va-
lamint a Novohrad-Nógrád Geopark 
J.Sz.T és a  Nógrádi Turisztikai és 
Információs Központ füleki, Várfelső 
utcai irodáiban lehet megismerkedni.

 
Cíferová Iveta

Fordította: Puntigán József
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A Füleki Vármúzeum immár 11. 
alkalommal csatlakozik a Múze-

umok és Galériák Éjszakája nevezetű 
összeurópai rendezvényhez. Az ér-
deklődőket idén is rendkívül gazdag, 
három helyszínen zajló program várja. 

Az esemény, hagyományaihoz hűen, 
a Városi Honismeret Múzeumban 
veszi kezdetét, ahol 16:30-kor nyílik a 
Schnelczer Zoltán fotógyűjteményé-
ből összeállított, második világhábo-
rús tematikájú „Hazavár-lakk“ – Egy 
katona emlékei c. időszaki kiállítás. 
20:00-tól, az előző évekhez hasonlóan, 
a városról készült archív felvételek 
vetítésére kerül sor. 

Amint a márciusi számban már 
olvashatták, a vár, városunk legfőbb 
nevezetessége új bejárati díszkapuval 
gazdagodik. Ünnepélyes átadására 
17:30-kor kerül sor, ezzel veszi kezde-
tét a várban zajló műsorsorozat. A leg-
izgalmasabb programpontnak talán a 
várhegy oldalában található légoltal-
mi óvóhelyek megnyitása ígérkezik. 
A Füleki Vármúzeum új, „Fülek 1938 

– 1945“ c. kiállításának köszönhetően 
az érdeklődők betekintést nyerhetnek 
a második világháború történéseibe 
városunkban. 

A régi fotók, katonai egyenruhák és 
a háború tanúinak emlékei segítségé-
vel felidézzük a 20. század első felének 
eseményeit. Ezt követően nyílik meg 
a Bebek-toronyban a prágai Nem-
zeti Múzeum alá tartozó Náprstek 
Múzeumtól kölcsönzött tárlat, amely 
először látogat Szlovákiába. A „Gésa 
és szamuráj” c. kiállítás keretén belül 
a látogatók megismerkedhetnek a 
szamurájok és gésák mindennapi és 
közösségi életével, valamint a korabe-
li japán harcművészettel. 

Az igen gazdag műsort színesíti 
még handpan előadás, harcművészeti 
bemutató, valamint a Slovak Tango 
zenekar koncertje. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

Deák Szőke Lucia, FVM

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2018 májusában

5. 11-ig 

Jacsmenyík József „Barangolásaim” című önálló kiállítá-
sa
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

5. 11-ig 

„A murányi kőedény emlékezete“ c. kiállítás
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Rozsnyói Bányászati Múzeum

5. 11.
Durica Katarina író-olvasó találkozója
Helyszín: Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

17:00

5. 19.

Múzeumok és Galériák Éjszakája
„Hazavár-lakk“ – Egy katona emlékei 
Schnelczer Z. gyűjteményéből származó fotókiállítás meg-
nyitója 
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria 
A füleki vár díszkapujának ünnepélyes átadása
Helyszín: Várfelső utca 
Fülek 1938 – 1945 – a várhegy alatti légvédelmi folyosók és 
az ott berendezett installáció hivatalos megnyitása 
Helyszín: Várfelső utca  
A „Gésa és szamuráj“ c. kiállítás megnyitója  
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony
Füleki archív felvételek vetítése  
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
Kísérőprogramok a várban: hand pan előadás, harcművé-
szeti bemutató, a SLOVAK TANGO zenekar koncertje
Szervező: Füleki Vármúzeum 
Társszervező: Nemzeti Múzeum – Náprstek Múzeum (Prá-
ga)

16:30 

17:30 

18:00 

18:45 

20:00

5. 25. – 
6. 10. 

Európai Geoparkok Hete a Novohrad-Nógrád Geopark-
ban
Helyszín: Novohrad-Nógrád Geopark területe
Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT

5. 26.

Vezetett gyalogtúra
Útvonal: Korlát, Balogfala, Várgede.  (Konrádovce, Blhovce, 
Hodejov)
Társzervező: Nógrádi Turisztikai Információs Központ

8:30

6. 1 – 
6. 2.

Medvesi Fotós Maraton
Belépés a vár területére és a Bebek-torony kerengőjére
A regisztrált látogatók számára ingyenes belépés a Vármú-
zeumba
A füleki vár egyedi megvilágítása

8:00 – 22:00 
10:00 – 18:00 

6. 1.
6. 2.

Hőlégballonos repülések
Helyszín: A füleki vár alatti parkoló

17:00  – 20:00
5:30 – 8:30

6. 2.
Városi Gyermeknap
Helyszín: Városi park
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

10:00

6. 2. 

Európai Geoparkok Hete a Novohrad-Nógrád Geopark-
ban
Medvesi Fotós Maraton
A Defensores Polgári Társulás bemutatói (várudvar, kaza-
mata) – középkori konyha, korabeli öltözékek. Katonai har-
ci nemesség – a nyitrai Milites Nobiles csoport bemutatói

17:00  – 22:00

6. 3.

Medvesi Fotós Maraton
A regisztrált látogatók számára ingyenes belépés a Vármú-
zeumba
Belépés a vár területére és a Bebek-torony kerengőjére

8:00 – 14:00

Június első hétvégéjén idén is tartal-
mas gyermekprogramokkal várja 

a kicsiket és szüleiket a Füleki Városi 
Művelődési Központ a Városi parkba. 

2018. június 2-án 10 órakor kezdődik 
a Városi Gyermeknap, ahol a helyi óvo-
dák és alapiskolák, a Közösségi Köz-
pont, a füleki cserkészcsapat és a helyi 
Matica slovenská Háza jóvoltából a 
gyerekek több állomáson is próbára 
tehetik ügyességüket és kreativitásukat, 
és számos versenyjátékban vehetnek 
részt. A déli órákban a Divadlo Portál 
lép színpadra zenés meseszínházával, 
majd a Paramisi Társulat mutatja be 
a gyerekeknek magyar népzenével 
fűszerezett mesefeldolgozását, melyet 
rövid táncház követ. 

A Füleki Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület is izgalmas programmal készült, 
amely során a résztvevők szemtanúi 
lehetnek valódi tűzoltásnak, megnéz-
hetik közelről a tűzoltóautót illetve 
annak felszerelését. A rendezvény záró 
programja a „habparty”, melyet a tűz-
oltók kifejezetten a gyerekek számára 
készítenek. 

Az érdeklődők rendőrségi autót, 
fegyvereket és kutyakiképző bemutatót 
is megtekinthetnek.

Az egész napos program 
kísérőrendezvényei közül a 
legapróbbak és szüleik részt vehetnek a 
Csemadok Füleki Alapszervezete Rin-
gató foglalkozásán, a nagyobbak meg-
tanulhatják az íjaszat alapjait a Füleki 
Farkasok segítségével, illetve motoroz-
hatnak a Filleck Knights motoros csa-
pat jóvoltából. Lesz kézzel hajtott kör-
hinta, arcfestés, ugrálóvár, a bátrabbak 
pedig kipróbálhatják a kötélpályát. A 
parkban az árusok is helyet kapnak, 
akik gyermekjátékokat, lufikat illetve 
cukorvattát – a szülők és kísérők ré-
szére frissítőt – kínálnak majd. 

A rendezvény társszervezője a Füleki 
Közhasznú Szolgáltatások, támogató: 
Fagylalt – Ferenczová Andrea.

Illés Kósik Andrea, VMK

Városi Gyermeknap 
a parkban

A Palóc Húsvét rekordot döntött

Több mint 1 500 látogatója volt a Palóc Húsvét a Füleki Várban 13. évfolyamá-
nak, amellyel a rendezvény történetének legmagasabb látogatottságát érte el.  
Fő szervező: Füleki Városi Művelődési Központ. Társszervezők: Füleki Vármú-
zeum, Csemadok Füleki Alapszervezete, Közhasznú Szolgáltatások.          -kp-

Íjászat, arcfestés, kézzel hajtott körhinta, palóc ételkóstoló, lovagoltatás és különféle 
versenyjátékok gazdagították a programot. A rendezvényt a budapesti Csángálló 
zenekar koncertje zárta.             FOTÓK: Estefán Viktor

A legkisebbeket a VMK színjátszó 
csoportja, a MeseFigurák szórakoztatta.

Színpadra lépett a Dunaújvárosi Vasas 
Táncegyüttes.

Múzeumok és Galériák 
Éjszakája
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Füleki Cross 2018

A Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület április 7-én 
megtartotta idei második gyakorlatát, amely-

nek célja a  nehezen megközelíthető helyen kelet-
kező, nagy kiterjedésű erdőtüzek gyors eloltása volt. 
A gyakorlaton a helyi tűzoltók mellett losonci, rapi, 
csákányházi, ragyolci és bozitai önkéntes egyesüle-
tek vettek részt. 

A  szimulált erdőtűz célja az önkéntes tűzoltók 

Lángokban a Vöröskő és az Urbánka melletti rét 

együttműködésének erősítése volt, hiszen a kör-
nyékbeli esetleges tűzesetek során közösen lépnek 
fel. A  tűzoltás helyszínein – a  Vöröskőn és az Ur-
bánka melletti réten – 6 tűzoltóautóval és annak 
felszerelésével összesen 47 tűzoltó gyakorlatozott.

Palčo Kinga,
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tisztelt Olvasók!

Lehetőséget kínálunk Önöknek hirdetések köz-
zétételére a Füleki Hírlap hasábjain. Az újság 

külalakjának megváltozásával nőtt a reklámfelüle-
tek nagysága is, az árak azonban nem változtak, így 
még előnyösebben közölhetik hirdetéseiket a lap-
ban. Mivel a Füleki Hírlap havilap, sürgős hirde-
téseket nem ajánlunk közlésre, hiszen egy hónap 
a lefutási idő. A grafikai hirdetéseken, reklámokon 
kívül újdonságot is kínálunk: szöveges hirdetése-
ket is közlünk előnyös áron. E szerint a hirdetés 
ára nem a felülettől, hanem a szavak számától függ, 
melynek köszönhetően olcsóbban hirdethetnek ol-
vasóink.

Lapunk minden hónapban eljut valamennyi 
postaládába a város területén, megjelenik a www.
filakovo.sk honlapon (a magyar verziót a  honlap 
magyar nyelvű változatán tekinthetik meg), vala-
mint megtalálják egyes újságárusoknál és városi 
intézményekben is – így minden füleki lakos kézbe 
veheti a Füleki Hírlapot.

Érdeklődés esetén reklámjaikat és hirdetéseiket 
legkésőbb a hónap 15. napjáig kérjük eljuttatni a 
szerkesztőséghez a lap impresszumában található 
e-mail címek valamelyikére, postán a Mesto Fiľa-
kovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo címre (mindkét 
esetben a számlázási adatokkal együtt), illetve sze-
mélyesen a Városi Hivatal ügyfélfogadó irodájában, 
Cíferová Ivetánál, ahol készpénzzel is fizethetnek.

A reklámfelületek árlistája:
1/32 oldal (51 x 35 mm) 8 €  
1/16 oldal (51 x 70 mm) 15 € 
1/8 oldal (102 x 70 mm) 26 € 
1/4 oldal (102 x 140 mm) 50 € 
1/2 oldal (204 x 140 mm) 90 € 
1 oldal (204 x 280 mm) 180 €  
(Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t).

Az árak a grafikailag kész állapotban eljuttatott 
reklámokra vonatkoznak. Új grafika készítésé-
ért, illetve szöveges PR-anyag összeállításáért vagy 
fordításáért az ár 30%-kal, de legalább 10 euróval 
nő. Egy hirdetés több lapszámban való ismétlődése 
esetén – az ismétlés számától függően – kedvezmé-
nyes árat kínálunk (ismétlés 2-3-szor: 10% kedvez-
mény a végösszegből, ismétlés 4-6-szor: 15% ked-
vezmény a végösszegből, ismétlés 7-10-szer: 25% 
kedvezmény a végösszegből, egész éves hirdetés 
esetén 30% kedvezmény a végösszegből).
A szöveges hirdetések árlistája:
Hirdetés 10 szóig: 2 €
Hirdetés 11-től 25 szóig: 5 €
Hirdetés 26 szó fölött: a reklámfelületek árlistája 
szerint, a felület nagyságának megfelelően.

(sz)

Épp egy évvel ezelőtt arattak nagy sikert a  fü-
leki tekeszoksztály serdülői, amikor elnyerték 

az országos bajnoki címet, és egyénileg is megsze-
rezték az első helyeket. A  bajnokságokat minden 
évben március és április folyamán rendezik meg 
a serdülők versenyén (kelet és nyugat) legjobb ered-
ményeket elérő hat csapat négytornás viadalával. 

A  döntőbe az idén ezek a  csapatok jutottak be: 
TJ Rakovice, TJ Slavoj Veľký Šariš, ŠK Modranka, 
ŠK Železiarne Podbrezová, MKK Stará Turá, KO 
FTC Fiľakovo. Az első tornára március 11-én ke-
rült sor Nagysároson, egy héttel később találkoztak 
ismét a  csapatok a második tornán Óturán, majd 
a serdülő csapatok legjobbjai a mi tekepályánkon, 
Füleken mutatkoztak be április 8-án, a negyedik, 
utolsó torna pedig április közepén zajlott Rákfalun. 
Füleken is kiélvezhették tehát a  csúcsversenyek 
nagyszerű hangulatát a harmadik teketorna alkal-
mával a sportág rajongói. 

Tekézőink végül az egyes tornákon elért kima-
gasló eredmények alapján az összesítésben a har-
madik helyen végeztek és az FTC tekeszakosztályá-
nak serdülő csapata a  2017/2018-as idényben az 
országos bajnokság dobogójának harmadik fokára 
állhatott. A  fiúknak a  város vezetése és az egész 
FTC nevében is köszönetünket fejezzük ki a város 
és a sportklub eredményes képviseletéért, és sok si-
kert kívánunk nekik a további versenyzéshez.

Flachbart Ladislav,
az FTC Tekeszakosztályának elnöke

Fordította: ika

Harmadik lett az FTC tekeszak-
osztályának serdülő csapata

A Füleki Cross Polgári Társulás, Fülek Város, 
a Füleki FTC és a „beh.sk“ Polgári Társulás 

meghívják Önöket a Füleki Cross 11. évfolyamára, 
amely 2018. május 19-én, szombaton 11:00 órától 
kerül megrendezésre az FTC stadionban. 

A rajtok időpontjai és a gyerekkategóriák a leg-
kisebbektől:
12:00/12:10 Aprók – a legkisebbek 0-tól 6 
éves korig (óvodások) – 200 m fiúk/lányok
12:20/12:30 Előkészítő – 6–8 évesek 
(2008–2010 szül.) – 400m fiúk/lányok
12:40/12:50 Ifjabb diákok – 9–11 évesek 
(2005–2007 szül.)  – 1000 m fiúk/lányok
13:00  Idősebb diákok – 12–14 éve-
sek (2002–2004 szül.)  – 2000 m fiúk/lányok
14:00  13 km-es futás, csoportos rajt 
minden felnőtt kategória számára; 4,3 km-es futás 
a serdülők számára (2000–2001 szül.); „fun run” 
örömfutás + duatlon

Serdülő és felnőtt kategóriák: 
A – férfiak 16-tól 39 éves korig (1979–2002), 
B – férfiak 40-től 49 éves korig (1969–1978), 
C – 50 éven felüli férfiak (1969 előtt születettek)
E – nők 16-tól 34 éves korig (1984 – 2002), 
F – 35 éven felüli nők (1984 előtt születettek)
X – „fun run”, versenyen kívüli, kortól független 

„örömfutás” – kb. 4,3 km
Duatlon – rajt a futókkal együtt 14:00-kor. A 13 
km lefutása után ugyanezt a távot megteszik még 
egyszer biciklivel. 

Nevezési díj: felnőttek számára előzetes on-line 
regisztráció esetén 6 €, a helyszínen 8 €. A gyermek 
és ifjúsági kategóriák részvevői nevezési díj nélkül 
vehetnek részt a rendezvényen. A nevezési díj ver-
senypólót is tartalmaz, ezt viszont csak az előre 
regisztráltak számara tudjuk garantálni. Minden 
kategória első három helyezettje oklevélben és tár-
gyi nyereményekben részesül. TOMBOLA minden 
felnőtt és gyermek résztvevő számára biztosított. 
A 13 km-es futásban rajtolók a célba érve frissítőt 
kapnak. Örömmel fogadjuk az előzetes jelentkezést 
a lent látható e-mail címen. 

Regisztráció, sorszámválasztás, információk és útvo-
nalleírás elérhető a következő honlapon: www.fila-
kovskycross.webnode.sk/propozicie/.
További információk, futók és támogatók jelentkezé-
se: Földeš František, a rendezvény igazgatója – tele-
fonszám: +421 944 166 502, frantisek.foldes@core-
mark.sk.

Fülek varos anyagilag is támogatja az eseményt. Ezúton 
szeretnénk a résztvevők nevében köszönetet mondani a 
városvezetésnek, valamint az összes többi szponzornak 
egyaránt.

Földeš František
Fordította: dszl

Tűzoltógyakorlat. FOTÓK - FÖTE

Az országos bajnokság harmadik helyezettjei - Gallo Erik, 
Kluka Róbert, Mihali Daniel és Mag Viliam. FOTÓ - FL
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Szolgáltatásaikat több ezer lakásban és jelentős cégek 
egész sorában választották az ügyfelek. Stabil és 

megbízható partnereivé váltak kis- és nagyvállalatoknak. 
A RegioTel az optikai hálózat nagysebességű új generáció-
ját építi és működteti. A cég alapítójával és igazgatójával, 
Fehér László mérnökkel beszélgettünk.

A RegioTel ma már nagyon sokrétű szolgáltatást kí-
nál ügyfeleinek, de minden az internettel kezdődött.

 -  2002-ben egy nyertes pályázaton számítógépeket 
vásároltunk és Teleházat alapítottunk a rimaszécsi-
ekkel együtt. Akkor csak egyetlen nagy internetszol-
gáltató volt, és akkoriban volt kialakulóban a WiFi. 
Mivel korábban rádióamatőrök voltunk, saját ter-
vezésű antennákat kezdtünk készíteni – valójában 
így kezdődött. Abban az időben a háztartásokban 
még nem volt internet, mi pedig a Teleházban in-
ternet-hozzáférést biztosítottunk. Mindez a Geni-
us polgári társulás keretén belül működött. 2005-
től indultak a WiFi hálózatok, ami arra ösztönzött, 
hogy csináljunk magunknak otthonra, s bekötöttük 
a Teleházba is. Jól ment, így egyre több háztartást 
bekötöttünk – az első évben 80-at, két év alatt 
pedig már 180 háztartást. Később az ISDN-nel új 
technológia jelent meg, amely jobb volt a miénknél, 
így megtorpanás következett. 2007-ben kölcsönt 
vettünk fel, amelyből megépítettük az első opti-
kai vonalat. Továbbképzéseken, tanfolyamokon 
vettünk részt, és ismét fel tudtuk venni a versenyt. 
Azóta is éves szinten 15-20 százalékos növekedést 
könyvelhet el a cég.

Milyen lefedettséggel büszkélhedhetnek?
 - A Regiotel csoportot 2007-ben alapítottuk meg. 
Körülbelül három éve 10 gigabites saját hálózatot 
építettünk ki Tornalja, Rimaszombat, Ajnácskő, 
Fülek között. Ezen belül most már 60 km-es 10 
gigabites saját vonalunk van. A RegioTel csoport 
megalakulásának köszönhetően nagyban tudjuk 
vásárolni az internetet, és a klienseinknek sok-
kal jobb árakat tudunk kínálni – versenyképesek 
vagyunk. Mi kezdtük el az optikát a lakosság felé 
biztosítani. Jelenleg 28 településen szolgáltatjuk az 
internetet, 15 település optikai kábellel csatlakozik 
a világhálóhoz. A csoport több mint 10 ezer lakást 
ér el. 165 km optikai kábel van a tulajdonunkban – 
ez alternatív szolgáltatók esetében, mint amilyenek 
mi is vagyunk, viszonylag magas szám.
A cég tovább fejlődött, és ma már tévészolgáltatást is 
kínál.
 - A tévészolgáltatás pár évvel ezelőtt indult. Egy 
évig próbaverziót működtetünk, hogy megfelel-e a 
hálózatunk ennek a szolgáltatásnak is. Szerencsére 
bevált, azóta RegioMax néven fut. Az IP tévének 

RegioTel – a régió legismertebb internetszolgáltatója

több előnye is van. Az egyik, hogy saját program-
struktúrával rendelkezünk, amelyet a kliensek 
igényei szerint tudunk alakítani, így biztosítani tu-
dunk csak szlovák nyelvű, csak magyar nyelvű vagy 
vegyes programstruktúrát is, ahogy az ügyfél kéri. 
A másik előnyünk, hogy a terjesztési jogokat saját 
cégen belül oldjuk meg. Saját fejállomásokat mű-
ködtetünk, ami azt jelenti, hogy ha az egyik helyen 
például vihar miatt kiesik a szolgáltatás, rá tudunk 
kapcsolódni egy másikra. A helyi LocAll tévé adása 
is a mi hálózatunkon keresztül jut el a nagyvilágba 

– ingyen. 
Mi az, amit még magánszemélyeknek ajánl a Regi-
oTel?
 - Az internet- és tévészlogáltatáson kívül megren-
delőink az IP alapú telefonszolgáltatást is igénybe 
vehetik. Az áraink alacsonyak, a hálózaton belül 
pedig a hívás ingyenes. A telefonszám is átvihető, 
ha valaki minket választ a korábbi szolgáltatója 
helyett. A leginkább csomagban érdemes minket 
választani, tehát ha az internet-, tévé- és telefon-
szolgáltatást együtt igényli a kliens.

Meg tudnak felelni a cégeknek is?

 - Olyan komplex szolgáltatást tudunk nyújtani 
ezen a téren is, mint a legnagyobb szolgáltatók. A 
cégeknek személyre szabott szolgáltatásokat kí-
nálunk, melybe beletartozik a cégen belüli kom-
munikáció, a céges hívások, az adatkezelés vagy a 
digitális tévé.
Több városi intézményben is látható a cég mint tá-
mogató.
 - Nagy figyelmet szentelünk a jótékonysági tevé-
kenységnek, évente nagyjából 10-15 ezer eurót 
fordítunk támogatásra. Az iskoláknak ingyenes 
internet-hozzáférést biztosítunk, rendezvényeket, 
kulturális tevékenységet támogatunk, ingyenes 
szolgáltatást nyújtunk a Városi Hivatalnak. 
Hol tart most a cég, és milyen terveik vannak?
 - Folyamatosan bővítjük a hálózatunkat, a lefe-
dettségünk egyre nagyobb területet ölel fel. Olyan 
kis községekbe is eljuttatjuk az optikai kábelt, mint 

Pilis, ahol a napokban fejezzük be a munkálatokat, 
és májusban elindulhat a szolgáltatás. Azt tervez-
zük, hogy még az idén Ipolynyitra, Fülekkovácsi, 
Kurtány és Galsa térségébe is eljutunk. A meglévő 
optikai hálózatunkhoz is szeretnénk minél több 
szolgáltatást kapcsolni – elindítottuk a kamera-
rendszer-szolgáltatást közintézmények és magán-
személyek számára. Jelenleg a Papréten három 
feljárót tudunk ezzel a rendszerrel figyelni. Arra is 
megvan már az engedélyünk, hogy a kábelek Fü-
leken a földbe kerüljenek. A föld alatti optikai há-
lózat kiépítésével szeretnénk az „intelligens város” 
irányába mozdulni, ahol szabad WiFi -hozzáférés, 
kamerák, információs táblák, mobiltöltő állomások, 
elektromos autók feltöltési lehetősége szolgálná a 
lakosokat.
Mire büszke mint cégalapító és vezető?
 - Tudatosan törekszünk arra, hogy az alkalmazot-
taink helyiek legyenek. Jelenleg 10-12 alkalmazot-
tal dolgozunk, a csoporton belül pedig több mint 
50 embert foglalkoztatunk. Sok energiát fektetünk 
abba, hogy alkalmazottaink tudását elmélyítsük, 
gyarapítsuk, biztosítsuk számukra a továbbképzé-
seken, konferenciákon való részvételt, és hogy mi-
nél több gyakorlati tudást szerezzenek. Az utánpót-
lásra is gondolunk, rendszeresen veszünk fel nyári 
gyakorlatra diákokat azzal a „hátsó” szándékkal, 
hogy a szakemberek a régiónkban maradjanak. 
Arra is büszke vagyok, hogy a cég működéséhez 
mindent saját forrásból biztosítunk, csak nemrég 
kapcsolódtunk be kisebb pályázatokba, melyek a 
vállalkozókat segítik. A cégünk családi vállalkozás, 
melyben éppen generációváltás zajlik, szeretném 
fokozatosan átadni a cég irányítását. Legfontosabb 
küldetésünk, hogy minőségi szolgáltatást nyújtsunk, 
hogy ügyfeleink elégedettek legyenek. Klienseink-
nek megbízható partnerei vagyunk. A régiónkban 
a megszólítható ügyfelek fele a mi kliensünk. Ez is 
azt jelenti, hogy megbíznak bennünk, és értékelik a 
munkánkat. EZT EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK NE-
KIK.

(sz)
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