
A Szlovák Köztársaság az Eu-
rópai Unióba történõ belépésével
2004. május 1-jén kötelezettsé-
get vállalt a közös pénznem, az
EURÓ bevezetésére, amely 2009.
január 1-jétõl lesz Szlovákiában

fizetõeszközként
használva.

Fülek város mint
közigazgatási egy-
ség saját kompe-
tenciái, hatásköre
és feladatai  érvé-
nyesítése során fe-
lelõsséget vállal az
euró zökkenés-
mentes bevezetésé-
ért. A feladatok si-

keres teljesítése érdekében A vá-
ros terve az euró bevezetésére
címmel dokumentumot dolgo-
zott ki, amelyet 2008. április 17-
én hagyott jóvá a városi képvise-
lõ-testület. Ugyanakkor egy
munkacsoport is létrejött,
amelynek tagjai: Mgr.
Svoreòová ¼udmila jegyzõ � a
csoport vezetõje, Ing. Estergomi
István alpolgármester, Ing. Este-
fán László fõellenõr, JUDr.
Gecso Norbert � a közigazgatási
osztály vezetõje, Ing. Varga Zol-
tán � a városi vagyonkezelõ osz-
tály vezetõje, Bc. Szabová Erika
� a pénzügyi osztály vezetõje. A
munkacsoport tagjai lesznek a

város fenntartói hatáskörébe
tartozó költségvetési és dotált
szervezetek igazgatói is.

A város lakosságának szem-
pontjából rendkívül fontos he-
lyen áll a kommunikációs felada-
tok biztosítása, amely fõleg a pol-
gárok rendszeres informálásá-
ban valósul meg. Az euró beve-
zetésének helyi vonatkozásai fe-
lõl a városi újság, a hangosbe-
mondó és a Városháza elõtt talál-
ható hirdetõtábla hoz aktuális in-
formációkat. A kommunikációs
kampány fõ küldetése, hogy
2009. január 1-jén a város min-
den polgára és intézménye felké-
szülten fogadja az euró bevezeté-
sét mind a készpénzfizetés,
mind a nem készpénzzel történõ
pénzforgalom területén.

-eurotím-

Eurószimbólum a frankfurti
székhelyû Európai Központi
Bank épülete elõtt, amely az
eurózóna központi bankja. Az
eurószimbólum alapja a görög
epszilon karakter, utalva az euró-
pai civilizáció gyökereire, s
ugyanakkor földrészünk nevé-
nek elsõ betûje is. A jelben levõ
két párhuzamos vonal az egyen-
lõség jele, s azt a reményt hiva-
tott kifejezni, miszerint az euró
stabil fizetõeszköz lesz.
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Jön az euró
Slovenská republika pri vstupe

do Európskej únie dòa 1. mája
2004 prijala záväzok prija�
spoloènú menu EURO, ktoré bude
zavedené ako platidlo na
Slovensku dòom 1. januára 2009.

Mesto Fi¾akovo ako subjekt
verejnej správy preberá zod-
povednos� za hladké zavedenie
eura na úseku v�etkých svojich
kompetencií, právomocí a úloh.
Za úèelom úspe�ného zvládnutia
týchto úloh mesto prijalo Plán
mesta na zavedenie eura, ktoré
schválilo mestské zastupite¾stvo
na svojom zasadnutí dòa 17.
apríla 2008. Mestským zas-
tupite¾stvom bola schválená aj
pracovná skupina v zlo�ení: Mgr.
¼udmila Svoreòová, prednostka
mestského úradu � vedúca
skupiny, Ing. �tefan Estergomi -
zástupca primátora, Ing. Ladislav
Estefán � hlavný kontrolór, JUDr.
Norbert Gecso � vedúci správne-
ho oddelenia, Ing. Zoltán Varga �
vedúci oddelenia správy mest-
ského majetku, daní a poplatkov,
Bc. Erika Szabová � vedúca
finanèného oddelenia. Èlenmi
pracovnej skupiny budú aj ria-
ditelia príspevkových a rozpoè-
tových organizácií, ktorých 
zriaïovate¾om je mesto Fi¾akovo.

Smerom k obèanom mesta je
ve¾mi dôle�ité zabezpeèovanie

úloh v oblasti komunikácie, ktoré
bude spoèíva� najmä v trvalom
informovaní obèanov o dopade
zavedenia eura na miestnej úrovni.
Túto úlohu budeme realizova�
prostredníctvom miestnych médií,
ako sú mestské
noviny, mestský roz-
hlas a úradná tabu¾a
mesta nachád-
zajúca sa pred
Mestským úradom
na Radniènej ulici.
Hlavným posolstvom
komunikaènej kam-
pane bude, aby ka�dý
obèan a v�etky
in�titúcie mesta boli
k 1. januáru 2009 pripravené na
prijatie eura v hotovostnom aj
bezhotovostnom styku.

-eurotím-

Symbol eura pred budovou
Európskej centrálnej banky vo
Frankfurte na Mohanom, ktorá je
ústrednou bankou eurozóny.
Základom eurosymbolu je grécke
písmeno epsilon, ktoré poukazuje
na korene európskej civilizácie a
súèasne je prvým písmenom
názvu ná�ho kontinentu. Dve
súbe�né vodorovné èiary v sym-
bole sú znakom rovnosti a
vyjadrujú nádej, �e euro sa stane
stabilným platidlom.

Zavedenie eura

Bemutatjuk:
Vigadó

Ez a történelmi épü-
let az eddigiekben már
több funkciót is betöl-
tött: kaszinóként a vá-
rosi egyesületek és ipa-
rosok találkozóinak
adott helyet, de volt
benne már kocsma, is-
kola, múzeum és
könyvtár is. Jelenleg a
Városi Mûvelõdési
Központ és az újonnan
létrehozott Vármúze-
um szervezeti egységét
alkotó Városi Honisme-
reti Múzeum székel
benne.

Fülek nevezetességei
Predstavujeme:
Vigado

Táto historická
budova plnila v minu-
losti u� viacero
funkcií: ako kasíno
bola miestom schôd-
zok mestských spolkov
a remeselníkov, fungo-
val v nej hostinec,
�kola, múzeum a
kni�nica. V súèasnosti
je sídlom Mestského
kultúrneho strediska a
Mestského vlastived-
ného múzea, ktoré je
organizaènou zlo�kou
novovytvoreného Hrad-
ného múzea.

Pamätihodnosti Fi¾akova
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Az Oppidum Fileck PT
közremûködésével 2008.
május 27-én megnyílt a
�Hulladékból mûvészet�
elnevezésû kiállítás. A
Zöld Fülek III.
környezetvédelmi pro-
gram keretén belül
készült alkotásokat a négy
füleki alapiskola tanulói,
valamint a IUVENES

Szabadidõközpont mellett mûködõ
Alkotómûhely és a Palomino
Lovasklub tagjai készítették. A kiál-
lítás megnyitója után az egyes
iskolák diákjai a különbözõ ügyessé-

gi vetélkedõk mellett a szeparált hul-
ladékgyûjtésrõl szóló feladatok tel-
jesítésében mérhették össze tudá-
sukat. Ismeretekre az elõzõ hónap-
ban megtartott foglalkozásokon, ill. a
számukra készített brossúrából
tehettek szert. A vetélkedõkön mind
a négy csapat, vagyis a �Lentilky�,
�Szemetesek�, �Latovièky� és
�Papréti gyûjtögetõk� elvárásainkat
fölülmúlva teljesítettek. A
legfelkészültebbnek a Papréti
Alapiskola �Lentilky� csapata
bizonyult Kainráthová Zsófia
pedagógus kíséretében. 

Oppidum Fileck PT-

Zöld Fülek III
Za organizácie OZ Oppidum

Fileck bola dòa 27. mája  2008
otvorená výstava s názvom �Umenie
z odpadu�. Diela vzniknuté v rámci
environmentálneho programu Zelené
Fi¾akovo III vyhotovili �iaci �tyroch
základných �kôl ná�ho mesta, resp.
èlenovia Tvorivej dielne a Klubu 
priate¾ov koní Palomino pri Centre
vo¾ného èasu IUVENES. Po otvorení
výstavy si �iaci jednotlivých �kôl
mohli overi� svoju �ikovnos�
rozliènými sú�a�ami a preukáza�
svoje vedomosti o separovanom
zbere odpadu. Tieto vedomosti
nadobudli na piatkových popoludòaj-

�ích pracovných stretnu-
tiach poèas uplynulých
mesiacov, ako aj z infor-
maèných bro�úr
pripravených èlenmi OZ
Oppidum Fileck. V
kvíze v�etky �tyri
dru�stvá � �Lentilky�,
�Smetiari�, �Lastovièky�
a  �Zberatelia z Farskej
lúky� � podali výborné
výkony. Najväè�iu pripravenos�
preukázalo dru�stvo �Lentilky� zo
Z� Farská lúka 64/A pod vedením
uèite¾ky �ofie Kainráthovej. 

-Oppidum Fileck PT-

Zelené Fi¾akovo III

A Füleki Vármúzeum által 2008.
május 17-ére a Múzeumok Éjsza-
kájához kapcsolódóan megszerve-
zett rendezvénye nagy sikerrel zá-
rult. Már a Világok Vára II. Fotómû-
vészeti Fesztivál elsõ kiállításának
megnyitóján is több mint százan
tolongtak a ferences kolostorban. A
mûvészeti alapiskolában és a Váro-
si Honismereti Múzeum galériájá-
ban egyre több érdeklõdõ kapcso-
lódott a látogatókhoz. A Bebek-
toronyban ezen az éjszakán mint-

egy kétszázötvenen látták az Észt-
országot, Tibetet és Indiát ábrázoló
képeket. Nagy sikert aratott mind
az Atlasz Trió, mind a besztercebá-
nyai Mûvészeti Akadémia dok-
toranduszainak világító objektu-
mokat felvonultató installációja.

A 7 európai országból származó
18 fotográfus munkái június végéig
tekinthetõk meg, s a helyi érdeklõ-
dõk kedvezményes belépõ ellené-
ben nézhetik végig (információ a
4382017-es telefonszámon).

Múzeumok Éjszakája
Podujatie zorganizované

Hradným múzeom vo Fi¾akove
17. mája 2008 z príle�itosti
Noci múzeí sprevádzal
obrovský záujem. U� na
otvorení prvej z výstav artfoto
festivalu Hrad svetov II. vo
franti�kánskom klá�tore sa
zúèastnilo vy�e 100 záujemcov.
¼udia na chodbe základnej
umeleckej �koly a v galérii
Mestského vlastivedného
múzea pribúdali. V Bebekovej

ba�te videlo v tú noc fotografie
z Estónska, Tibetu a Indie prib-
li�ne 250 nad�encov. Ve¾ký
úspech zo�ala aj d�ezová hudba
Atlasz trio a svietiace objekty
doktorandov Akadémie umenia
z Banskej Bystrice.

Práce 18 fotografov zo 7 kra-
jín Európy budú sprístupnené do
konca júna, miestni náv�tevníci
si ich mô�u pozrie� za symbo-
lické vstupné /informácie na tel.
èísle: 4382017/.

Noc múzeí vo Fi¾akove

Galántán május 25-én befeje-
zõdött a XIV. Kodály Napok ren-
dezvénysorozata, amelyen 21
kórus vett részt, s lett minõsítve.
Füleket a Kodály Napokon a
Szlovákiai Magyar
Felnõtt Énekkarok
Országos Minõsítõ
Versenyén a Melódia
Nõikar és a Pro Kul-
túra Férfikórus kép-
viselte. 

A Melódia Nõikar
fennállásának legna-
gyobb sikerét érte el:
ARANYMINÕSÍTÉSBEN része-
sült. Gratulálunk a kórusnak,
karnagyának Mezriczky
Zelmának, a salgótarjáni Mûvé-
szeti Alapiskola mûvésztanárá-
nak, aki szakmailag ilyen magas
szintre emelte a nõikart. Külön
kiemeljük a kórus szólóénekesét,
Simon Katalint, aki ugyanazon
salgótarjáni iskola pedagógusa.
Zongorán kísért Bodor Angelika,
a füleki Mûvészeti Alapiskola ta-
nára. A kórus vezetõje Agócs Má-
ria, aki az egész csapat munkáját

már hoszszú évek óta áldozatké-
szen irányítja, menedzseli. 

Ugyancsak gratulálunk a Pro
Kultúra férfikórus tagjainak,
akikben az idén sem csalódtunk,

hiszen õk is arany minõsítést
szereztek a rangos fesztiválon. A
férfikórus karnagya Fehér Miklós
már évek óta eredményes mun-
kát fejt ki, s szakmailag a kórus
nemcsak az idei, hanem az el-
múlt évek sikereit is neki kö-
szönheti. Tódor Sándor kórusve-
zetõ tevékenysége a csapat ös-
szetartó erejében nyilvánul meg. 

Köszönjük mindkét kórusnak,
hogy kitûnõ eredményeikkel
öregbítették városunk jó hírét.

-mi-

Kórusaink sikere
V Galante sa 25. mája skonèili

XV. Kodályove dni, na ktorých sa
zúèastnilo a bolo ohodnotených 21
speváckych zborov. Fi¾akovo
reprezentovali v tejto celo�tátnej
sú�a�i maïarských dospelých
speváckych zborov �enský
spevácky zbor Melódia a mu�ský
spevokol Pro Kultúra. 

�enský spevácky zbor Melódia
dosiahol najväè�í úspech za svojej
existencie � získal ZLATÝ
DIPLOM. Gratulujeme èlenkám,
aj dirigentke Zelme Mezriczky,
umeleckému pedagógovi
Základnej umeleckej �koly v �al-
gotarjáne, ktorá spevácky zbor
pozdvihla na takúto vysokú
odbornú úroveò. Zvlá�� spome-
nieme sólistku zboru Katalin

Simon, ktorá je uèite¾kou tej istej
�koly v �algotarjáne. Spevácky
zbor sprevádzala na klavíri uèite¾ka
Základnej umeleckej �koly vo
Fi¾akove Angelika Bodorová.
Vedúca zboru je Mária Agócsová,
ktorá u� dlhé roky obetavo riadi a
mana�uje èinnos� tejto skupiny
�ien.

Taktie� mô�eme
gratulova� mu�skému
spevokolu Pro kultúra,
v ktorom sme sa
nesklamali ani v tomto
roku, toti� aj oni
získali ZLATÝ
DIPLOM na tomto
významnom festivale.

Ich zbormajster Miklós Fehér u�
dlhé roky vykonáva svoju prácu
ve¾mi úspe�ne, èo sa odzrkad¾uje v
pravidelných úspe�ných vystúpe-
niach zboru mu�ov. Súdr�nos� tohto
zboru je zase výsledkom pôsobenia
ich vedúceho Alexandra Tódora.

Ïakujeme obidvom speváckym
zborom za to, �e svojimi úspech-
mi znovu prispeli k zvidite¾neniu
ná�ho mesta.                       -mi-

Úspe�ná reprezentácia
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Parti Zoltán nemrég megjelent
könyvében Fülek történetét írja
meg a kezdetektõl egészen 1945.
április 4-ig, amikor a városban a
közigazgatást átvették a csehszlo-
vák hatóságok. A szerzõ sok for-
rásból rengeteg anyagot gyûjtött
össze Fülekrõl, amibõl ez a kiad-
vány született. Az egyes fejeze-
tekben idõbeli sorrendben írja le
a dokumentumokkal alátámasz-
tott, vagy alátámasztható esemé-
nyeket, de a kor nevezetes szemé-
lyiségeit és a hozzájuk fûzõdõ va-
lós vagy kiszínezett, esetleg csak
meseszerûen érdekes mondákat
is megtaláljuk a tények mellett.

Parti Zoltán könyve 12 részben
466 oldalon elvezeti az olvasót a
Fülek keletkezésérõl szóló mon-
dáktól az elsõ írásos emlékeken, a
török koron, a kurucok és az
1848-as szabadságharc idején át,
az I. világháború, Trianon, 1938
novembere következményein ke-
resztül egészen a II. világháború
végéig. A régi történelmi esemé-
nyek nagy része a füleki várhoz
kötõdik � a Kacsicsok, Perényiek,
Bebek-, Bosnyák családokhoz, de
Csák Máté, Mátyás király, Wesse-
lényi Ferenc neve is többször sze-
repel. Thököly Imrét a török szul-
tán 1682. szeptember 16-án itt ne-
vezi ki Felsõ-Magyarország kirá-
lyává, de õ ezt a címet nem fogad-
ta el. A városban a várkapitányi
tisztségen kívül több emlék fûzõ-
dik Koháry István nevéhez, aki
felépíttette a római katolikus
templomot és a hozzá tartozó, ma
is mûködõ Ferenc-rendi kolos-
tort. A könyvben sok más érdekes
esemény mellett arról is olvasha-
tunk, hogy a várostól nem mesz-

sze ölték meg az elégedetlenkedõ
magyar fõurak Gertrudis király-
nét, hogyan kötõdik Fülekhez
Garamszeghy Géczy Julianna, a
lõcsei fehér asszony élete, kit sze-
retett Wesselényi Ferenc, s mi-
lyen hírességeknek muzsikált Ba-
ri Ernõ, a füleki cigányprímás a
betléri kastélyban. 

A füleki és a környékbeli la-
kosság életében meghatározó
fontosságú volt a 20. század ele-
jén épült zománcgyár, amelynek
hosszú évekig volt az igazgatója
Hulita Vilmos, de a könyvben ol-
vashatunk a városhoz kapcsoló-
dó közéleti szerepérõl is. Füleken
gazdag hagyománya van a szín-
játszásnak, közösségi életnek,
sportnak, megtudhatjuk kik vol-
tak a legjobb színészek, a focicsa-
pat tagjai � a Füleki FTC � alapí-
tói, de azt is, hogy ki volt a város
elöljárója, a bíró, a jegyzõ és a tes-
tület tagjai, a tûzoltóparancsnok
és még sok mindent. 

Parti Zoltán Fülek címû köny-
vében ötvözõdik a �mese, monda,
valóság� � ahogy erre az elsõ rész
címe is utal � de ettõl is élvezetes
olvasmány ez a könyv nemcsak a
fülekiek vagy a füleki gyökerekkel
rendelkezõknek, de érdeklõdéssel
forgathatja mindenki, akit érdekel
a történelem, a nagy események
háttere és hatásuk az egyszerû
emberek életére, a hétköznapok-
ra. A könyv a Füleki Koháry Pol-
gári Társulás, a Füleki Városi Mû-
velõdési Központ és a Szlovák
Köztársaság Kulturális Minisztéri-
uma támogatásával a Plectrum Ki-
adó ,,Patrióta könyvek� sorozatá-
ban jelent meg. 

Fehér László

K ö n y v :

Parti  Zoltán: Fülek
Nedávno vy�la kniha Zoltána

Partiho, v ktorej opisuje históriu
Fi¾akova od najstar�ích èias a� do 4.
apríla 1945, keï správu mesta pre-
brali èeskoslovenské úrady. Autor z
viacerých prameòov získal ve¾a
materiálu o Fi¾akove, z èoho potom
vzniklo toto dielo. V 12 èastiach v
èasovej následnosti opisuje doku-
mentmi podlo�ené alebo
,,podlo�itelné� udalosti, ale hovorí
aj o významných osobnostiach a k
nim sa via�ucich skutoèných alebo
fantáziou dokreslených, niekedy a�
neuverite¾ných, zaujímavých príbe-
hoch.

Zoltán Parti na 466 stranách svo-
jej knihy sprevádza èitate¾a poènúc
poves�ami o vzniku Fi¾akova, cez
prvé písomné pamiatky, turecké
obdobie, kurucké boje a revoluèné
udalosti roku 1848 a� po následky
prvej svetovej vojny, Trianonskej
zmluvy, novembra roku 1938 a
druhej svetovej vojny. Väè�ina his-
torických udalostí dávnej minulosti
sa via�e k Fi¾akovskému hradu - k
rodinám Kacsics, Perényi, Bebek,
Bosnyák, ale viackrát sa spomína aj
meno Matú�a Csáka a krá¾a Mateja,
Franti�ka Wesselényiho a ïal�ích.
Imricha Thökölyho 16. septembra
1682 tu vymenoval turecký sultán
za krá¾a Horného Uhorska, on v�ak
krá¾ovskú korunu neprijal. V meste
sa ve¾a pamiatok via�e k �tefanovi
Kohárymu, ktorý bol hradným
kapitánom, dal postavi� rímskoka-
tolícky kostol a k nemu patriaci
franti�kánsky klá�tor. Z knihy sa
medzi zaujímavými udalos�ami
dozvieme aj o tom, �e neïaleko
mesta zavra�dili nespokojní uhorskí
�¾achtici krá¾ovnú Gertrudis, aj to
ako sa via�e k Fi¾akovu �ivot levoè-

skej bielej pani, ktorá sa volala
Garamszeghy Géczy Julianna, koho
mal rád Franti�ek Wesselényi a
akým významným osobnostiam
hral v Betliarskom ka�tieli Ernõ
Bari, chýrny fi¾akovský cigánsky
primá�.

V �ivote obyvate¾ov Fi¾akova a
okolitých dedín mal ve¾ký význam
závod Kovosmalt, ktorý bol
postavený zaèiatkom 20. storoèia.
Jeho dlhoroèným riadite¾om bol
Vilmos Hulita, ale z knihy sa
mô�eme dozvedie� aj o jeho akti-
vitách, ktoré sa viazali k mestu. Vo
Fi¾akove má bohaté tradície ochot-
nícke divadelníctvo, spoloèenský
�ivot, �port, mô�eme sa dozvedie�
mená najlep�ích hercov, futbalistov,
zakladate¾ov futbalového mu�stva -
FTC -, ale aj o to, kto stál na èele
mesta, kto bol richtárom, notárom,
èlenom vedenia, vedúcim
po�iarnikov a e�te ve¾a ïal�ích
vecí.

V knihe Zoltána Partiho sa spája
,,rozprávka, poves� a skutoènos� � -
ako na to poukazuje aj názov prvej
kapitoly - ale kniha aj vïaka tomu
je zaujímavým èítaním nielen pre
Fi¾akovèanov alebo pre èitate¾ov s
fi¾akovskými koreòmi, ale so záuj-
mom v nej mô�e listova� ka�dý,
koho zaujíma história, pozadie výz-
namných udalostí, vplyv ve¾kých
udalostí na ka�dodenný �ivot
jednoduchého èloveka. Kniha vy�la
s podporou Obèianskeho zdru�enia
Koháry, Mestského kultúrneho stre-
diska Fi¾akovo a s finanènou pod-
porou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky v edícii
,,Patrióta könyvek� - vydavate¾stva
Plectrum.

Mária Fehér

K n i h a :

Zoltán Parti: Fülek (Fi¾akovo)

2008. május 24-én a városi képviselõ-testület
mellett mûködõ sportbizottság szervezésében
valósult meg a �Fülek Polgármesterének Ván-
dorserlegéért� zajló minifutball-torna XV. for-
dulója. A tornát Agócs József polgármester nyi-
totta meg Erdõs Vince mérnök, a sportbizottság
tagja és Szakó László, a sportbizottság elnöke
társaságában.

A versenyen nyolc 10-12 fõs csapat jelezte
részvételét, amelyekben csak hivatalosan nem
regisztrált játékosok játszhattak, akik már mini-
mum egy éve nem aktív futballisták, vagy már

betöltötték a 35. életévüket.
A torna végeredménye: 1. Cosmos, 2. Drink Team, 3. Tento Team, 4. Gla-

diátorok, 5. �ST, 6. Fürdõ, 7. Városi Rendõrség, 8. FOFO.
A gólkirály Estergomi István mérnök lett hét góllal. A három mérkõzés-

vezetõ (Felsõ, Adamec, Telek) javaslata alapján a legjobb kapus címet a lo-
sonci Krpe¾an �tefan (füleki Városi Rendõrség csapata) érdemelte ki.

Az idõjárás is kedvezett, s így a kisgyermekes fiatal anyukák is kijöhet-
tek, hogy buzdítsák a focizó férjeket � apukákat. A város védnöksége alatt
egy újabb sikeres akció valósult meg Füleken, amelynek támogatói Fülek
Város, a Metsä Tissue a.s. és a Turul Euroline s.r.o. voltak.

Szakó László, a sportbizottság elnöke

Minifoci
Dòa 24.5.2008 sa uskutoènil v organizácii

�portovej komisie pri mestskom zastupite¾stve
XV. roèník minifutbalového turnaja o 
"Putovný pohár primátora mesta Fi¾akovo�. 
Turnaj otvoril primátor mesta Jozef Agócs za 
úèasti èlena �portovej komisie Ing. Vincenta 
Erdõsa a predsedu �portovej komisie Ladislava
Szakóa.

Do sú�a�e sa prihlásilo 8 mu�stiev po 10-
12 hráèov. �tartova� mohli len neregistrovaní
hráèi, ktorí u� min.1 rok ukonèili aktívnu 
futbalovú èinnos� alebo dosiahli vek 35 rokov. 

Koneèné poradie turnaja:1. Cosmos, 2. Drink Team, 3. Tento Team,
4. Gladiátori, 5. �ST, 6. Kúpalisko, 7. Mestská polícia, 8. FOFO.

Najlep�ím strelcom sa stal Ing. �tefan Estergomi so siedmymi gólmi.
Na návrh troch rozhodcov (Felsõ, Adamec, Telek) bol za najlep�ieho
brankára vyhlásený �tefan Krpe¾an z Luèenca (mu�stvo Mestskej polície
vo Fi¾akove). 

Poèasie nám prialo, tak�e aj mladé mamièky s de�úrencami mohli prís�
na ihrisko, aby  fandili svojim man�elom a oteckom. Pod zá�titou mesta sa
tak uskutoènila ïal�ia vydarená akcia vo Fi¾akove, ktorú sponzorovali:
Mesto Fi¾akovo, Metsä Tissue a.s. a Turul Euroline s.r.o.  

Ladislav Szakó, predseda �K pri MZ

Minifutbal
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Mûsorajánló
06.13. Az APROPÓ Diákszínpad bemutatója

10.30 óra Helyszín: Városi Mûvelõdési Központ
06.14. Elszármazottak találkozója

14.00 óra Helyszín: Matica slovenská Háza 
06.20. Futballtörténeti kiállítás a füleki FTC alapításának

100. évfordulója alkalmából
14.00 óra Helyszín: Városi Honismereti Múzeum

06.21. Ünnepi hangverseny a Melódia nõikar 
megalakulásának 30. évfordulója alkalmából

16.00 óra Helyszín: Klub Kultúrház
06.27. Pénteki randevú a könyvtárban

Vendég - Csipka Rozália Magyarországról
15.00 óra Helyszín: Városi  könyvtár

Ponuka programov
13.06. Premiéra  DS - Apropó

10.30 hod. Miesto: Mestské kultúrne stredisko
14.06 Stretnutie rodákov

14.00 hod. Miesto: Dom Matice slovenskej
20.06. Výstava k 100. výroèiu zalo�enia  futbalového klubu FTC  

14.00 hod.  Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
21.06. Slávnostný koncert z príle�itosti 30. výroèia zalo�enia 

�enského speváckeho súboru Melódia
16.00 hod. Miesto: Dom kultúry

27.06. Kni�nièné piatky - posedenie pri káve 
Hos� z Maïarska  - p.Rozália Csipka
15.00 hod. Miesto: Mestská kni�nica


