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Városnapok és Palóc Napok 
huszonnegyedszer Füleken

Kiá l l í t ásmegnyi tók ,  fo lk lórműsor,  sz ínház i  e lőadás , 
gyermekprogramok, koncertek, bajnoki futballmérkőzés, ünnepi 
istentisztelet és körmenet fémjelezte az idei Palóc Napok és 
Városnapok programját Füleken. A Városi Művelődési Központ 24. 
alkalommal szervezte meg a rendezvényt, melyre idén is több ezren 
é r k e z t e k  F ü l e k r ő l ,  a 
környékről, és határon túlról 
is. Az esemény keretében 
á t a d t á k  a  v á r o s  é s  a 
polgármester díját is, mellyel 
a z o k a t  a  k i e m e l k e d ő 
személyiségeket jutalmazzák, 
a k i k  é v e k e n  k e r e s z t ü l 
öregbítették a város, és a 
nógrádi régió hírnevét. 
Hangulatos élőzene csalogatta 
az érdeklődőket a füleki Városi Múzeum termeibe. Az idei 24. Palóc 
Napok és Városnapok ideje alatt, a múzeum egykori állandó 
kiállításának 20. évfordulóján nyílt meg az intézmény új állandó 
kiállítása. „Az első teremben a helyi nemességre, a helyi iparosokra, 
valamint a helyi katolikus vallási életre fókuszáltunk. A másodikban 
a népművészet, a népi kultúra kerül bemutatásra. Főleg Fülek 
környékének palóc népművészete. S a harmadik terem, ami nagyon 
hangsúlyos a kiállításban, a helyi ipartörténetre mutat rá”- mondta 
A g ó c s  A t t i l a ,  a  F ü l e k i 
Vármúzeum igazga tó ja . 
Korabeli bútorok, fényképek, 
használati tárgyak, ékszerek, 
ruhadarabok, a helyi ferences 
kolostor egyedülálló tárgyi 
emlékei és a világhírű, egykori 
z o m á n c g y á r  t e r m é k e i 
fogadták a látogatókat. A tárlat 
hat éves előkészítő munka és 
t ö b b  s i k e r e s  p á l y á z a t 
eredménye. Létrejöttét a szakemberek mellett füleki lakosok is 
segítették. Egy másik helyszínen Kukelcsík Margit, bénai kézműves 
hímzett terítőit vehették szemügyre a látogatók. Margit édesanyjától 
tanulta a hímzés fortélyát, azóta saját mintakinccsel dolgozik. A 
vászonból készült gyönyörű hímzéses kendők, abroszok, párnák egy 
élet munkáját dicsérik. A Palóc Napok műsorának összeállításában 
minden évben a folklór dominál. A szervezők igyekeznek a városban 
élő mindhárom nemzetiség, a magyar, a szlovák, a roma kultúrát is 

b e m u t a t n i  e g y - e g y  f e l l é p ő 
k ö z r e m ű k ö d é s é v e l .  D e  a 
leghangsúlyosabb mindig a palóc 
kultúra bemutatása. „Igyekszünk 
olyan műsorokkal  fe l töl teni  a 
programot, amelyek a palóc identitást 
erősítik. Egyre több a résztvevők 
száma, nem csak a közreműködők 
száma, hanem a nézők száma is”- 
nyilatkozta Mázik István, a Városi 
Művelődési Központ igazgatója. A 

rendezvénysorozat idején ünnepelte a város első írásos említésének 767. 
évfordulóját is. Ebből az alkalomból az ünnepélyes képviselőtestületi ülésen 
átadták a város és polgármester díjakat. A díjra jelölhetnek a 
képviselőtestület mellett működő bizottságok, civil szervezetek és 
magánszemélyek is. A döntés értelmében az egyik díjazott Fehér Zoltán, 
nyugalmazott pedagógus volt, akit közösségteremtő és közösségben, 
énekkarban is tevékenykedő emberként ismernek. A Koháry Polgári 

Társulás 15 éve aktívan közreműködik 
a város életében. Legfontosabb 
rendezvényük a már nemzetközileg is 
ismert Történelmi várjátékok, emellett 
előadássorozatokat, jótékonysági 
k o n c e r t e t ,  k i á l l í t á s o k a t , 
k i r á n d u l á s o k a t  s z e r v e z n e k  a 
hagyományőrzés jegyében. Benko 
József, nyugalmazott igazgatót, 
s o k é v e s  p e d a g ó g u s i  é s 
iskolaszervezői munkájáért, a füleki 
Művészeti Alapiskola harmonika 

csoportját országos, regionális, és helyi szintű nívós szereplésükért emelték 
ki. In memoriam Molnár Tibor a füleki sport területén végzett munkájáért 
részesült a díjban. A város polgármestere „A polgármester díját” 
adományozta az alábbiaknak: Peter Molnár, Marian Mesiarik, Mgr. Ildiko 
Vagnerová, MUDr. Norbert Kristián, Mgr. Darina Baková, Mgr. Ľudmila 
Svoreňová, Mgr. Attila Visnyai „A palóc dolgos, józan gondolkodású, 
természetes eszű nép. Örömét, bánatát gyöngéd, keresetlen nótákba önti. 

Mondókáiból egészséges, nemes 
magyar humor sugárzik”- vallják a 
néprajzkutatók. Nos, a háromnapos 
rendezvénysorozat ideje alatt ilyen 
jókedélyű, természetes viselkedésű, 
barátságos emberekkel találkozhattak 
a Fülekre látogatók, a hagyományos 
boldogasszonyi vendégségbe érkezők.

Szvorák Emese

120 éve alakult meg a füleki Önkéntes 
Tűzoltók Egyesülete 

Az emlékünnepséget szeptember 27-én, szombaton tartották meg a 
Városi Művelődési Központban, ahol az önkéntes tűzoltók  ünnepi 
gyűlésen emlékeztek meg a Füleki 
Ö n k é n t e s  T ű z o l t ó  E g y e s ü l e t 
megalakulásáról, múltjáról, jelenéről. Az 
ünnepi gyűlésen emléklapokat és 
kitűntetéseket adományoztak a régi és 
jelenlegi tagoknak. Az ünnepi ülés után a 
VMK előtti téren programok várták az 
érdeklődőket. A tűzoltók gyakorlati 
bemutató keretén belül autóbalesetet 
szimuláltak, sebesültet mentettek ki az 
autóroncsból. Ezt követően felgyújtották 
az autóroncsot, amit a füleki önkéntes 
tűzoltók szakszerűen eloltottak. Az 

érdeklődők megismerkedhettek a legkorszerűbb tűzoltó-
technikával, a gyerekek pedig részt vehettek a számukra 
szervezett  ügyességi programokban. A szervezők -  a gyerekek 
legnagyobb örömére -  tűzoltó habbal  „árasztották“  el  a teret, 
amelybe a bátrabbak bele is merészkedhettek.  Nagyon népszerű 
volt a VMK  aulájában megrendezett tűzoltó sisakok kiállítása, 

amely a Česká Brezová-i Pavol Pokorádi  
nemzetközi  gyűjteményét mutatta be. A 
rendezvényen a hazai önkéntesek mellett 
az ünnepségre eljöttek a szomszédos 
tűzoltószervezetek is, többek között 
Ragyolcról, Csákányházáról, Losoncról 
és Rapp-ról. Köszönet illeti a losonci 
Járási Tűzoltó és Mentőszolgálat 
igazgatóságát, a Járási Önkéntes Tűzoltó 
Egyesü le te t  é s  Fü lek  városá t  a 
rendezvény megvalósításáért.

Marian Mesiarik, a füleki ÖTE elnöke
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Gondozói  szolgáltatás  Füleken 

A füleki Nefelejcs Nyugdíjas Otthon gondozó szolgáltatást biztosít be a 
nyugdíjasok, illetve az egészségileg súlyosan  károsultak számára. A 
Városi Hivatal döntése alapján ezen szolgátatást a rászorulók 
otthonaikban vehetik igénybe. A gondozói segítségnyújtás tartalmazza a 
rászoruló otthonának rendbentartását, a bevásárlást, az orvoshoz való 
elkísérést, és a rászorultság fokától függően egyezség szerinti  további 
gondozói tevékenységet. A szolgáltatás munkanapokon 7,00 órától 15 
óráig vehető igénybe szerződés alapján legkevesebb napi 2 órahosszára. 
A gondozói szolgáltatásért a rászoruló 1 órahosszára 1,30 eurót fizet, a 
maradék 6,80 eurót a város fizeti ki a nyugdíjas otthon számára. A 
szolgáltatás a Besztercebányai Megyei Önkormányzat engedélyével 
történik. A szolgáltatást hivatásos, képesítéssel rendelkező ápolók, ill. 
gondozók végzik. A szervezet a jogi előírásoknak megfelelően működik, 
s a rászorulók számára garantálja a szakszerű, diszkrét és egyéni 
bánásmódot. A szolgáltatáshoz szükséges iratok intézését a szervezet 
dolgozói biztosítják. Az érdekődők részletes információkat 
munkanapokon 8,00 órától 16,00 óráig kaphatnak a szervezetnél.

Ing. Mária Veliká, a Nefelejcs Nyugdíjasotthon igazgatója

Önkéntesek 
napja a 

Nefelejcs 
Nyugdíjas 
Otthonban

T a v a l y  i g e n 
sikeresnek bizonyult 
a z  „ Ö n k é n t e s e k 
Napja“ elnevezésű 
rendezvény, ezért a 
Nefelejcs Nyugdíjas Otthon az idén szeptember 17-re újra 
meghirdette a segíteni akarók számára az Önkéntesek Napját. A 
rendezvényen az idén még többen vettek részt mint tavaly, többek 
között a „Jednota” Nyugdíjas Egyesület tagjai Fülekről, a helyi 
Nyugdíjas Klub tagjai, a Gimnázium tanulói, a Városi 
Önkormányzat Szociális Bizottságának tagjai, valamint a 
Nefelejcs Nyugdíjas Otthon alkalmazottai és még sokan mások. 
A segítő önkéntesek bekapcsolódtak az otthon lakóinak 
mindennapos tevékenységébe, a nyugdíjasok az  „ügyes kezek“  
szakkörbe, rajzoltak, képeket festettek, baráti beszélgetéseken 
vettek részt, édességgel, apró ajándékokkal lepték meg egymást. 
A Gimnázium tanulói - négy osztály - az előre megbeszélt 
időpontokban jöttek el. A diákok az épület környékét szépítették, 
gyomtalanítottak, gereblyéztek. A leányok az őszi faliújság 
elkészítésében vettek részt, sőt asztaliteniszt játszottak a 
szépkorú lakókkal. A 74 résztvevő önkéntes ezen a napon 
összesen 104 órát dolgozott le. Minden résztvevőnek, segítőnek 
nagy köszönet jár, amiért még szebbé varázsolták e szép őszi 
napot.

Mgr. Beáta Benčíková, szociális munkás

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2014 
októberében

2014.10.02., 17:00 óra
Párti Zoltán: „BŰN ÉS TŰNÉS“ című könyvének bemutatója
Helyszín: VMK, szervező: KOHÁRY PT, társszervező: VMK

2014.10.03., 17:00 óra
Beszélgetés – bemutatkozik a Fórum Kisebbségkutató Intézet 
Etnológiai Központja
Helyszín: Városi könyvtár, szervező: Vármúzeum

2014.10.06., 16:00 óra
Megemlékezés az 1848-49-es Szabadságharc vértanúiról - koszorúzás
Helyszín: Hősök tere, szervező: KOHÁRY PT, Csemadok h. sz.

2014.10.11-12.
Medvesi Fotós Maraton - Novohrad-Nógrád Geopark területe
Bővebb információ a NTIK-ban

2014.10.17., 17:10 óra
Lackfi János: Milyenek a magyarok - Irodalmi est
Helyszín: Városi könyvtár, szervező: Vármúzeum

2014.10.18., 16:00 óra
Verséneklő Együttesek VIII. Országos Fesztiválja - gála műsor,
sztárvendég: BALKAN FANATIK ZENEKAR
Helyszín: VMK, szervező: Csemadok területi és helyi szervezete

2014.10.23., 16:00 óra
A füleki repülőtér emlékezete - kiállítás megnyitó
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum 

2014.10.24., 15:00 óra
Generációk találkozása - jubilánsok ünnepe
Helyszín: VMK, szervező: Nyugdíjasok Egyesülete, társszervező: 
VMK

2014.10.25., 18:00 óra
A Kassai Thália Színház előadása
Horváth Péter: „CSAÓ BAMBÍNÓ“ – zenés családi revü
Helyszín: VMK, szervező: Városi Művelődési Központ 

Figyelem! A helyi adók és kommunális 
hulladékért járó illeték 1. részletének befizetési 

határideje lejárt !

Fülek Városa értesíti az adó- és illetékfizetöket, hogy a helyi adók 
(ingatlan-, kutya- és közterület használatért járó adó) valamint a 
kommunális hulladékért járó illeték 1. részletének befizetési határideje 
lejárt. Mivel ez a határidő letelt, ezúttal kérjük azon adó- és 
illetékfizetőket, akik még nem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek a 
várossal szemben, hogy azt minél előbb teljesítsék. Az adó- és 
illetékfizetőknek lehetőségük van a kiszabott adók és illeték kézpénzbeli 
kifizetésére munkanapokon a városi hivatalban vagy pedig banki 
átutalással az adó- és  illetékgondnokának a számlájára.  
Ha az befizetésre nem kerül sor, akkor az adó- és illetékgondnok annak 
behajtására végrehajtást kezdeményez a jelenlegi érvényben levö 
jogszabályok értelmében.

A geopark ellenőrzésének eredményei

A Novohrad - Nógrád Geopark területe, a nemzetközi Novohrad - 
Nógrád Geopark további négy évre tagja marad az Európai és Globális 
Geopark Hálózatnak (EGN és GGN). Alátámasztották ezt 
Wernigerodeban (Németország), ahol 2014. szeptember 2-5-én ülésezett 
az EGN Irányító Bizottsága, és ahol 59 Geopark képviselői egyhangúan 
szavazták meg a „zöld kártya“ megítélését Geoparkunknak. 
Természetesen az Irányító Bizottság megfogalmazott ajánlásokat, 
melyek betartását figyelemmel kísérik majd a következő négyéves 
időszakban. A szlovák fél részvétele az EGN és GGN nemzetközi 
fórumain, egy geológus munkaviszonyban a közös Novohrad - Nógrád 
Geopark területén, az oktatási, művelődési tevékenységek körének 
bővítése (hiányolták ezt főként a magyar fél esetében) és partneri 
kapcsolatok építése más geoparkokkal az EGN és GGN hálózatban, ezek 
a feladatok várnak megoldásra a Novohrad - Nógrád Geopark területén.

Szablyavívó iskola nyílik Füleken

A Magyar Szablyavívás, mint vívástudomány és művészet végigkísérte 
az egész történelmünket, különböző korokat átívelve, hosszú-hosszú 
időkön keresztül. Ez a vívástudás szállt apáról fiúra, volt mikor rejtőzve, 
titokban és sok-sok áldozatot hozva, volt, mikor nyíltan, megbecsülve, 
de mindig büszkén, óvó és őrző kezek adták tovább. Ha részese szeretnél 
lenni e nemzeti kincsünknek, akkor várunk 16.00 és 17.00 között a 
Mocsáry Lajos Alapiskola tornatermébe. Az edzéseket vezeti Kopecsni 
Gábor, érdeklődni ezen a telefonszámon lehet: 0908 703 393.

Baranta iskola nyílik Füleken

Ha érdekel, hogy küzdöttek őseink bottal, ostorral, íjjal, szablyával, stb. 
Ha szeretnél egy jó kis közösségbe tartozni, akikkel együtt táborozhatsz, 
kirándulhatsz és ezzel együtt a magyar hagyomány őreként büszkén 
viselheted magad, akkor gyere el szerdánként 15.00 és 16.00 között a 
Mocsáry Lajos Alapiskola tornatermébe. Az edzéseket vezeti Kopecsni 
Gábor, érdeklődni ezen a telefonszámon: 0908703393, vagy e-mail 
címen lehet: felfoldbaranta@gmail.com
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Tortúra a Zsákszínház előadásában

Idén 35 éves a füleki Zsákszínház. E jeles évforduló 
apropóján a társulat új színdarabbal készült az idei Jókai 
Napokra. Stephen King: Tortúra című pszichothrillerére esett 
a választás. Különféle okok miatt azonban a csapat nem tudta 
megmérettetni magát, így a premier ezidáig váratott magára. 
Szeptember 12-én végre a nagyérdemű is láthatja munkájuk 
gyümölcsét. A darab kapcsán Mázik István, rendezőt 
kérdeztük. 
A Tortúra a Jókai Napokra készült, majd a Palóc Napok 
plakátjára is felkerült a bemutató időpontja, de a premier 
elmaradt. Mik voltak a gátló tényezők? Minden egyes 
szereplő munka mellett játszik. Sokak azonban Füleken nem 
találnak munkát, ezért, főként a fiatalok, külföldre mennek szerencsét 
próbálni. Így történt ez nálunk is. A Jókai Napok előtt jelentette be az 
akkori főszereplő, hogy külföldre megy, így visszaadta a szerepet. Ezért 
új szereplő után kellett nézni, ami időbe telt. Később aztán egy régi 
tagunk, Gulyás Laci elvállalta Paul Sheldon szerepét, ezért a darabot is 
kicsit át kellett formálni, a Laci korához kellett idomítani a figurát. Majd 
a Palóc Napokra készültünk. A próbák gőzerővel folytak. Akkor viszont 
még nem tudtuk, hogy családi problémák is közbe jöhetnek. Az egyik 
szereplő épp akkor utazott el, ezért ismét elmaradt a premier. Van egy 
mondás: „Ember tervez, Isten végez”- nálunk ez történt. Hiába 
terveztünk, ha nem várt események jöttek közbe, melyek hatással voltak 
a bemutatóra. 
A premier új időpontjai szeptember 12.,13.,14. Miért a három 
dátum? A nézőteret a színpadon alakítjuk ki. Ott viszont egyszerre csak 
hatvanan férnek el, ezért egymás után háromszor adjuk elő a darabot. 
Pozitívum, hogy a közönség ezáltal közvetlen közelből élheti át a 
történéseket, a tortúra eseményeit. Már az ünnepnapokon is próbálunk. 
Nagyon jó ütemben haladunk. Ismétlünk, csiszolunk, próbálunk a 
mondanivaló mélyére hatolni. 
Mit lehet tudni a darabról? A Tortúra Stephen King azonos című 
regényéből készült „Misery“ c. nagysikerű film színpadi adaptációja, 
amelyet Iványi Árpád alkalmazott színpadra. A történet szerint Paul 
Sheldon sikeres író, az olvasók üdvöskéje befejezi legújabb regényét. 
Ennek örömére iszik néhány kortyot, majd félrészégen kocsiba vágja 
magát. A hegyi úton hóviharba kerül és egy veszélyes kanyarban 
autóbalesetet szenved. Annie Wilkes, aki a közeli tanyán él -egyébként a 
Sheldon regények imádója- épp bevásárolni indul, amikor megtalálja 

á r o k b a  b o r u l t  é s 
a u t ó r o n c s b a  s z o r u l t 
kedvencét, akiben alig 
pislákol az élet. Hazaviszi, 
ápolja és egy újabb regény 
megírására kényszeríti az 
írót. Csak magának akarja 
az írót és a művet is, 
minden áron, akár brutális 
e s z k ö z ö k 
alkalmazásával… 
Kiket láthatunk a főbb 
s z e r e p e k b e n ?  T ó t h 
Mónikát Annie Wilkes 

szerepében láthatja a közönség, aki a tavalyi Jókai Napokon a Legjobb női 
alakítás díját vehetett át. Ez egy teljesen más jellegű szerep a számára. Nem 
komédiáznia kell, egy pszichopata hölgyet alakít, amit véleményem szerint 
zseniálisan formál meg. A másik főszereplő Gulyás Laci, aki Paul Sheldont 
alakítja remekül. Stephen King fiatal íróra írta a karaktert, és a színpadi 
adaptáció is egy fiatalabb emberre osztja ki a szerepet, ezért kicsit 
alakítottunk rajta. Átformáltuk a mondanivalót, az érzésvilágot, kicsit 
érettebbé tettük a figurát. Illetve van a nyomozó, őt én játszom. A technikai 
személyzetben megemlíteném a két ifjú kollégát, Micsuda Andrást és Znám 
Ádámot. Mindketten nagyon nagy erőbedobással, lelkesedéssel dolgoznak. 
Egyikük a hangtechnikáért, másikuk a fénytechnikáért felel. Ezen kívül a 
műszaki-és segédszemélyzet is besegít, pl. Bogdán Ottó a díszletépítésben 
asszisztál, illetve azok nagyrészét is ő szerezte be. Majoros Tünde pedig a 
súgó szerepét vállalta el. 
Jó választásnak bizonyult a darab? Tény, hogy nem mindennapi 
történetről van szó. A Zsákszínháznak nem ez a stílus volt az igazi profilja, 
hisz pszichothrillelről van szó. Számunkra is kihívás a darab, hisz a szereplőt 
és a nézőt lelkileg egyaránt megviseli. A próbák végeztével mindig 
fellélegzünk, hogy visszatérhetünk a normális világba. De aztán rájövünk, 
hogy a mai is szinte ugyanaz a világ. Azért is tetszett meg ez a darab, mert a 
mondanivalója nagyon aktuális. Napjainkban is vannak olyan emberek, akik 
bizony nem riadnak vissza a lelki terrortól. Hány családban fordul elő 
hasonló? Ez a darab a lelki terrorizálásról szól. Arról, hogy egy ember 
hogyan tudja a másikra rákényszeríteni az akaratát, még, ha az ellenáll is. 
Annak ellenére, hogy thrillerről van szó, nagyon nagy mélységek vannak 
benne, és megvan a maga üzenete is a ma számára. 

Szvorák Emese, Fotó: Micsuda András

60 év távlatából is szeretettel emlékezünk

Amikor - azon az orgonaillatú 1954.évi májusvégi napon, friss érettségi 
bizonyítvannyal a zsebünkben - búcsút vettünk egymástól a az általunk 
épített tantemektől, mi a Füleki Gimnázium első fecskéi, megfogadtuk, 
hogy minden hivó szóra jövünk.
Jöttünk is! Nemcsak a 10-évenkéti osztálytalálkozókra, de szeretett 
iskolánk jubileumi találkozóira is. Aztán az élet úgy hozta, hogy 
„összefutottunk“ tanáraink és diáktársaink temetésen is...
Idén, a 60. oszt. találkozónkra szólító meghívóra a 42 közül még élő16-
ból csak 7 jelezte jöttét. Ekkor jött Fehér Zoltán társunk kedves ötlete, 
hogy látogassuk meg azokat, akik egészségi problémáikra 
hivatkozvanem tudnak eljönni Fülekre.
Így szeptember 13-án, szakadó esőben, mi 8-an (közelben élők) 
autókba ülve, elindiltunk kelet felé. Első ként, megálltunk a csízi 
nyugdíjasotthonban, hogy megöleljük osztályunk kedvencét, 
Szöke Manyikát, aki 12 éve él ott. Megható találkozás volt! Az 
intézmény kis klub helyiségében töltött 1 óra alatt, a múltat 
idéztük, közben egymást nézve próbáltuk a megváltozott vonások 
és ráncok mögött felidézni az ifjúkori arcokat, s a most 80 - 
évesekből visszavarázsolni a délceg termetű ifjakat, kik oly hévvel 
járták a táncot, vagy éppen hősszerelmest alakítottak a vidéki 
kultúrházak kicsiny színpadán.
Minket akkor az a sok iskolánkívüli tevékenység kovácsolt össze 
és forrasztott igazi baráti közösséggé. Ezért van az, hogy évtizedek 
után is vágyunk látni egymást. Ennek bizonyítéka, hogy nyílt az 
ajtó és megjelent a 84-éves Kassán élő V. Sanyi társunk, akivel 
kiegészült a még élő „fiúk“ teljes létszáma 6-tá.
Nemcsak kivitelezésében, de tartalmát tekintve is, rendhagyó lett 
ez a találkozó. Mert tovább érve, már a tornaljai Centrum étterem egyik 
asztalánál – ahol 2 további társunk is csatlakozni tudott hozzánk - nem 
került sor a szokásos személyenkénti beszámolókra, nem kerültek elő 
családi fényképek unokákról, dédunokákról, (Pedig vannak!) E helyett, 

a meggyújtott kis mécses mellett, eltávozott tanáraink és diáktársaink 
emlékét idéztük fel számtalan humoros és kevésbé humoros epizód kapcsán.
Ez most 60 év után, így volt szép! Sikerült hagyományt is teremtenünk, egy 
szép könyvvel, amit szeretett ALMA MÁTER-ünk könyvtárába szánunk , a 
„fészekrakó fecskék“ névsorával.
Zoli barátunk! Köszönjük Neked az ötletet, e rendhagyó találkozó 
megszervezését ! Köszönjük a „vándortarisznyát“ amit búcsúzáskor adtál át, 
s amiben nem pogácsa és só van a még hátralévő igencsak rövid 
életszakaszra , hanem szellemi táplálék: több értékes, Fülekről szóló 
publikáció, amit fiad, a vállalkozó Fehér László sponzorált. Gratulálunk a 
nemrég kapott „Város díj“-adhoz, és bízunk abban, hogy igéretedet 
beváltod, amit az egész napos esőzés rövidke intermezzójakor - a pillanatra 
előbújó Nap sugarának villanásakor- tettél: „Legközelebb nyugat felé 

vesszük az irányt, ipolysági, 
komáromi és  pozsonyi 
osztálytársainkhoz“.
Addig is lobogtassa a szél, 
régi iskolánk falára helyezett 
koszorúnk  sza l l agá t  e 
felirattal: „60 év távlatából is 
szeretettel emlékezünk: az 
első érettségizettek. 1954 - 
2014„

Somogyiné- Sörös Márta

H á t s ó  s o r :  K o m l ó s 
Ottó(Rimaszécs), Vargáné-
Szabó Ila (Rimaszécs), 
Gyurovszky-Szabó Magda 

(Vágselye), Viszlai Sándor (Kassa), Dr.Matuška András (Losonc), 
Somogyiné- Sörös Márta (Fülek), Szókis Antal (Ajnácskó), Lóska László 
(Rimaszécs). Elöl: Heffentrégerné-Szőke Manyi (Csísz), Fehér Zoltán 
(Fülek)
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Gondozói  szolgáltatás  Füleken 

A füleki Nefelejcs Nyugdíjas Otthon gondozó szolgáltatást biztosít be a 
nyugdíjasok, illetve az egészségileg súlyosan  károsultak számára. A 
Városi Hivatal döntése alapján ezen szolgátatást a rászorulók 
otthonaikban vehetik igénybe. A gondozói segítségnyújtás tartalmazza a 
rászoruló otthonának rendbentartását, a bevásárlást, az orvoshoz való 
elkísérést, és a rászorultság fokától függően egyezség szerinti  további 
gondozói tevékenységet. A szolgáltatás munkanapokon 7,00 órától 15 
óráig vehető igénybe szerződés alapján legkevesebb napi 2 órahosszára. 
A gondozói szolgáltatásért a rászoruló 1 órahosszára 1,30 eurót fizet, a 
maradék 6,80 eurót a város fizeti ki a nyugdíjas otthon számára. A 
szolgáltatás a Besztercebányai Megyei Önkormányzat engedélyével 
történik. A szolgáltatást hivatásos, képesítéssel rendelkező ápolók, ill. 
gondozók végzik. A szervezet a jogi előírásoknak megfelelően működik, 
s a rászorulók számára garantálja a szakszerű, diszkrét és egyéni 
bánásmódot. A szolgáltatáshoz szükséges iratok intézését a szervezet 
dolgozói biztosítják. Az érdekődők részletes információkat 
munkanapokon 8,00 órától 16,00 óráig kaphatnak a szervezetnél.

Ing. Mária Veliká, a Nefelejcs Nyugdíjasotthon igazgatója

Önkéntesek 
napja a 

Nefelejcs 
Nyugdíjas 
Otthonban

T a v a l y  i g e n 
sikeresnek bizonyult 
a z  „ Ö n k é n t e s e k 
Napja“ elnevezésű 
rendezvény, ezért a 
Nefelejcs Nyugdíjas Otthon az idén szeptember 17-re újra 
meghirdette a segíteni akarók számára az Önkéntesek Napját. A 
rendezvényen az idén még többen vettek részt mint tavaly, többek 
között a „Jednota” Nyugdíjas Egyesület tagjai Fülekről, a helyi 
Nyugdíjas Klub tagjai, a Gimnázium tanulói, a Városi 
Önkormányzat Szociális Bizottságának tagjai, valamint a 
Nefelejcs Nyugdíjas Otthon alkalmazottai és még sokan mások. 
A segítő önkéntesek bekapcsolódtak az otthon lakóinak 
mindennapos tevékenységébe, a nyugdíjasok az  „ügyes kezek“  
szakkörbe, rajzoltak, képeket festettek, baráti beszélgetéseken 
vettek részt, édességgel, apró ajándékokkal lepték meg egymást. 
A Gimnázium tanulói - négy osztály - az előre megbeszélt 
időpontokban jöttek el. A diákok az épület környékét szépítették, 
gyomtalanítottak, gereblyéztek. A leányok az őszi faliújság 
elkészítésében vettek részt, sőt asztaliteniszt játszottak a 
szépkorú lakókkal. A 74 résztvevő önkéntes ezen a napon 
összesen 104 órát dolgozott le. Minden résztvevőnek, segítőnek 
nagy köszönet jár, amiért még szebbé varázsolták e szép őszi 
napot.

Mgr. Beáta Benčíková, szociális munkás

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2014 
októberében

2014.10.02., 17:00 óra
Párti Zoltán: „BŰN ÉS TŰNÉS“ című könyvének bemutatója
Helyszín: VMK, szervező: KOHÁRY PT, társszervező: VMK

2014.10.03., 17:00 óra
Beszélgetés – bemutatkozik a Fórum Kisebbségkutató Intézet 
Etnológiai Központja
Helyszín: Városi könyvtár, szervező: Vármúzeum

2014.10.06., 16:00 óra
Megemlékezés az 1848-49-es Szabadságharc vértanúiról - koszorúzás
Helyszín: Hősök tere, szervező: KOHÁRY PT, Csemadok h. sz.

2014.10.11-12.
Medvesi Fotós Maraton - Novohrad-Nógrád Geopark területe
Bővebb információ a NTIK-ban

2014.10.17., 17:10 óra
Lackfi János: Milyenek a magyarok - Irodalmi est
Helyszín: Városi könyvtár, szervező: Vármúzeum

2014.10.18., 16:00 óra
Verséneklő Együttesek VIII. Országos Fesztiválja - gála műsor,
sztárvendég: BALKAN FANATIK ZENEKAR
Helyszín: VMK, szervező: Csemadok területi és helyi szervezete

2014.10.23., 16:00 óra
A füleki repülőtér emlékezete - kiállítás megnyitó
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum 

2014.10.24., 15:00 óra
Generációk találkozása - jubilánsok ünnepe
Helyszín: VMK, szervező: Nyugdíjasok Egyesülete, társszervező: 
VMK

2014.10.25., 18:00 óra
A Kassai Thália Színház előadása
Horváth Péter: „CSAÓ BAMBÍNÓ“ – zenés családi revü
Helyszín: VMK, szervező: Városi Művelődési Központ 

Figyelem! A helyi adók és kommunális 
hulladékért járó illeték 1. részletének befizetési 

határideje lejárt !

Fülek Városa értesíti az adó- és illetékfizetöket, hogy a helyi adók 
(ingatlan-, kutya- és közterület használatért járó adó) valamint a 
kommunális hulladékért járó illeték 1. részletének befizetési határideje 
lejárt. Mivel ez a határidő letelt, ezúttal kérjük azon adó- és 
illetékfizetőket, akik még nem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek a 
várossal szemben, hogy azt minél előbb teljesítsék. Az adó- és 
illetékfizetőknek lehetőségük van a kiszabott adók és illeték kézpénzbeli 
kifizetésére munkanapokon a városi hivatalban vagy pedig banki 
átutalással az adó- és  illetékgondnokának a számlájára.  
Ha az befizetésre nem kerül sor, akkor az adó- és illetékgondnok annak 
behajtására végrehajtást kezdeményez a jelenlegi érvényben levö 
jogszabályok értelmében.

A geopark ellenőrzésének eredményei

A Novohrad - Nógrád Geopark területe, a nemzetközi Novohrad - 
Nógrád Geopark további négy évre tagja marad az Európai és Globális 
Geopark Hálózatnak (EGN és GGN). Alátámasztották ezt 
Wernigerodeban (Németország), ahol 2014. szeptember 2-5-én ülésezett 
az EGN Irányító Bizottsága, és ahol 59 Geopark képviselői egyhangúan 
szavazták meg a „zöld kártya“ megítélését Geoparkunknak. 
Természetesen az Irányító Bizottság megfogalmazott ajánlásokat, 
melyek betartását figyelemmel kísérik majd a következő négyéves 
időszakban. A szlovák fél részvétele az EGN és GGN nemzetközi 
fórumain, egy geológus munkaviszonyban a közös Novohrad - Nógrád 
Geopark területén, az oktatási, művelődési tevékenységek körének 
bővítése (hiányolták ezt főként a magyar fél esetében) és partneri 
kapcsolatok építése más geoparkokkal az EGN és GGN hálózatban, ezek 
a feladatok várnak megoldásra a Novohrad - Nógrád Geopark területén.

Szablyavívó iskola nyílik Füleken

A Magyar Szablyavívás, mint vívástudomány és művészet végigkísérte 
az egész történelmünket, különböző korokat átívelve, hosszú-hosszú 
időkön keresztül. Ez a vívástudás szállt apáról fiúra, volt mikor rejtőzve, 
titokban és sok-sok áldozatot hozva, volt, mikor nyíltan, megbecsülve, 
de mindig büszkén, óvó és őrző kezek adták tovább. Ha részese szeretnél 
lenni e nemzeti kincsünknek, akkor várunk 16.00 és 17.00 között a 
Mocsáry Lajos Alapiskola tornatermébe. Az edzéseket vezeti Kopecsni 
Gábor, érdeklődni ezen a telefonszámon lehet: 0908 703 393.

Baranta iskola nyílik Füleken

Ha érdekel, hogy küzdöttek őseink bottal, ostorral, íjjal, szablyával, stb. 
Ha szeretnél egy jó kis közösségbe tartozni, akikkel együtt táborozhatsz, 
kirándulhatsz és ezzel együtt a magyar hagyomány őreként büszkén 
viselheted magad, akkor gyere el szerdánként 15.00 és 16.00 között a 
Mocsáry Lajos Alapiskola tornatermébe. Az edzéseket vezeti Kopecsni 
Gábor, érdeklődni ezen a telefonszámon: 0908703393, vagy e-mail 
címen lehet: felfoldbaranta@gmail.com
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Tortúra a Zsákszínház előadásában

Idén 35 éves a füleki Zsákszínház. E jeles évforduló 
apropóján a társulat új színdarabbal készült az idei Jókai 
Napokra. Stephen King: Tortúra című pszichothrillerére esett 
a választás. Különféle okok miatt azonban a csapat nem tudta 
megmérettetni magát, így a premier ezidáig váratott magára. 
Szeptember 12-én végre a nagyérdemű is láthatja munkájuk 
gyümölcsét. A darab kapcsán Mázik István, rendezőt 
kérdeztük. 
A Tortúra a Jókai Napokra készült, majd a Palóc Napok 
plakátjára is felkerült a bemutató időpontja, de a premier 
elmaradt. Mik voltak a gátló tényezők? Minden egyes 
szereplő munka mellett játszik. Sokak azonban Füleken nem 
találnak munkát, ezért, főként a fiatalok, külföldre mennek szerencsét 
próbálni. Így történt ez nálunk is. A Jókai Napok előtt jelentette be az 
akkori főszereplő, hogy külföldre megy, így visszaadta a szerepet. Ezért 
új szereplő után kellett nézni, ami időbe telt. Később aztán egy régi 
tagunk, Gulyás Laci elvállalta Paul Sheldon szerepét, ezért a darabot is 
kicsit át kellett formálni, a Laci korához kellett idomítani a figurát. Majd 
a Palóc Napokra készültünk. A próbák gőzerővel folytak. Akkor viszont 
még nem tudtuk, hogy családi problémák is közbe jöhetnek. Az egyik 
szereplő épp akkor utazott el, ezért ismét elmaradt a premier. Van egy 
mondás: „Ember tervez, Isten végez”- nálunk ez történt. Hiába 
terveztünk, ha nem várt események jöttek közbe, melyek hatással voltak 
a bemutatóra. 
A premier új időpontjai szeptember 12.,13.,14. Miért a három 
dátum? A nézőteret a színpadon alakítjuk ki. Ott viszont egyszerre csak 
hatvanan férnek el, ezért egymás után háromszor adjuk elő a darabot. 
Pozitívum, hogy a közönség ezáltal közvetlen közelből élheti át a 
történéseket, a tortúra eseményeit. Már az ünnepnapokon is próbálunk. 
Nagyon jó ütemben haladunk. Ismétlünk, csiszolunk, próbálunk a 
mondanivaló mélyére hatolni. 
Mit lehet tudni a darabról? A Tortúra Stephen King azonos című 
regényéből készült „Misery“ c. nagysikerű film színpadi adaptációja, 
amelyet Iványi Árpád alkalmazott színpadra. A történet szerint Paul 
Sheldon sikeres író, az olvasók üdvöskéje befejezi legújabb regényét. 
Ennek örömére iszik néhány kortyot, majd félrészégen kocsiba vágja 
magát. A hegyi úton hóviharba kerül és egy veszélyes kanyarban 
autóbalesetet szenved. Annie Wilkes, aki a közeli tanyán él -egyébként a 
Sheldon regények imádója- épp bevásárolni indul, amikor megtalálja 

á r o k b a  b o r u l t  é s 
a u t ó r o n c s b a  s z o r u l t 
kedvencét, akiben alig 
pislákol az élet. Hazaviszi, 
ápolja és egy újabb regény 
megírására kényszeríti az 
írót. Csak magának akarja 
az írót és a művet is, 
minden áron, akár brutális 
e s z k ö z ö k 
alkalmazásával… 
Kiket láthatunk a főbb 
s z e r e p e k b e n ?  T ó t h 
Mónikát Annie Wilkes 

szerepében láthatja a közönség, aki a tavalyi Jókai Napokon a Legjobb női 
alakítás díját vehetett át. Ez egy teljesen más jellegű szerep a számára. Nem 
komédiáznia kell, egy pszichopata hölgyet alakít, amit véleményem szerint 
zseniálisan formál meg. A másik főszereplő Gulyás Laci, aki Paul Sheldont 
alakítja remekül. Stephen King fiatal íróra írta a karaktert, és a színpadi 
adaptáció is egy fiatalabb emberre osztja ki a szerepet, ezért kicsit 
alakítottunk rajta. Átformáltuk a mondanivalót, az érzésvilágot, kicsit 
érettebbé tettük a figurát. Illetve van a nyomozó, őt én játszom. A technikai 
személyzetben megemlíteném a két ifjú kollégát, Micsuda Andrást és Znám 
Ádámot. Mindketten nagyon nagy erőbedobással, lelkesedéssel dolgoznak. 
Egyikük a hangtechnikáért, másikuk a fénytechnikáért felel. Ezen kívül a 
műszaki-és segédszemélyzet is besegít, pl. Bogdán Ottó a díszletépítésben 
asszisztál, illetve azok nagyrészét is ő szerezte be. Majoros Tünde pedig a 
súgó szerepét vállalta el. 
Jó választásnak bizonyult a darab? Tény, hogy nem mindennapi 
történetről van szó. A Zsákszínháznak nem ez a stílus volt az igazi profilja, 
hisz pszichothrillelről van szó. Számunkra is kihívás a darab, hisz a szereplőt 
és a nézőt lelkileg egyaránt megviseli. A próbák végeztével mindig 
fellélegzünk, hogy visszatérhetünk a normális világba. De aztán rájövünk, 
hogy a mai is szinte ugyanaz a világ. Azért is tetszett meg ez a darab, mert a 
mondanivalója nagyon aktuális. Napjainkban is vannak olyan emberek, akik 
bizony nem riadnak vissza a lelki terrortól. Hány családban fordul elő 
hasonló? Ez a darab a lelki terrorizálásról szól. Arról, hogy egy ember 
hogyan tudja a másikra rákényszeríteni az akaratát, még, ha az ellenáll is. 
Annak ellenére, hogy thrillerről van szó, nagyon nagy mélységek vannak 
benne, és megvan a maga üzenete is a ma számára. 

Szvorák Emese, Fotó: Micsuda András

60 év távlatából is szeretettel emlékezünk

Amikor - azon az orgonaillatú 1954.évi májusvégi napon, friss érettségi 
bizonyítvannyal a zsebünkben - búcsút vettünk egymástól a az általunk 
épített tantemektől, mi a Füleki Gimnázium első fecskéi, megfogadtuk, 
hogy minden hivó szóra jövünk.
Jöttünk is! Nemcsak a 10-évenkéti osztálytalálkozókra, de szeretett 
iskolánk jubileumi találkozóira is. Aztán az élet úgy hozta, hogy 
„összefutottunk“ tanáraink és diáktársaink temetésen is...
Idén, a 60. oszt. találkozónkra szólító meghívóra a 42 közül még élő16-
ból csak 7 jelezte jöttét. Ekkor jött Fehér Zoltán társunk kedves ötlete, 
hogy látogassuk meg azokat, akik egészségi problémáikra 
hivatkozvanem tudnak eljönni Fülekre.
Így szeptember 13-án, szakadó esőben, mi 8-an (közelben élők) 
autókba ülve, elindiltunk kelet felé. Első ként, megálltunk a csízi 
nyugdíjasotthonban, hogy megöleljük osztályunk kedvencét, 
Szöke Manyikát, aki 12 éve él ott. Megható találkozás volt! Az 
intézmény kis klub helyiségében töltött 1 óra alatt, a múltat 
idéztük, közben egymást nézve próbáltuk a megváltozott vonások 
és ráncok mögött felidézni az ifjúkori arcokat, s a most 80 - 
évesekből visszavarázsolni a délceg termetű ifjakat, kik oly hévvel 
járták a táncot, vagy éppen hősszerelmest alakítottak a vidéki 
kultúrházak kicsiny színpadán.
Minket akkor az a sok iskolánkívüli tevékenység kovácsolt össze 
és forrasztott igazi baráti közösséggé. Ezért van az, hogy évtizedek 
után is vágyunk látni egymást. Ennek bizonyítéka, hogy nyílt az 
ajtó és megjelent a 84-éves Kassán élő V. Sanyi társunk, akivel 
kiegészült a még élő „fiúk“ teljes létszáma 6-tá.
Nemcsak kivitelezésében, de tartalmát tekintve is, rendhagyó lett 
ez a találkozó. Mert tovább érve, már a tornaljai Centrum étterem egyik 
asztalánál – ahol 2 további társunk is csatlakozni tudott hozzánk - nem 
került sor a szokásos személyenkénti beszámolókra, nem kerültek elő 
családi fényképek unokákról, dédunokákról, (Pedig vannak!) E helyett, 

a meggyújtott kis mécses mellett, eltávozott tanáraink és diáktársaink 
emlékét idéztük fel számtalan humoros és kevésbé humoros epizód kapcsán.
Ez most 60 év után, így volt szép! Sikerült hagyományt is teremtenünk, egy 
szép könyvvel, amit szeretett ALMA MÁTER-ünk könyvtárába szánunk , a 
„fészekrakó fecskék“ névsorával.
Zoli barátunk! Köszönjük Neked az ötletet, e rendhagyó találkozó 
megszervezését ! Köszönjük a „vándortarisznyát“ amit búcsúzáskor adtál át, 
s amiben nem pogácsa és só van a még hátralévő igencsak rövid 
életszakaszra , hanem szellemi táplálék: több értékes, Fülekről szóló 
publikáció, amit fiad, a vállalkozó Fehér László sponzorált. Gratulálunk a 
nemrég kapott „Város díj“-adhoz, és bízunk abban, hogy igéretedet 
beváltod, amit az egész napos esőzés rövidke intermezzójakor - a pillanatra 
előbújó Nap sugarának villanásakor- tettél: „Legközelebb nyugat felé 

vesszük az irányt, ipolysági, 
komáromi és  pozsonyi 
osztálytársainkhoz“.
Addig is lobogtassa a szél, 
régi iskolánk falára helyezett 
koszorúnk  sza l l agá t  e 
felirattal: „60 év távlatából is 
szeretettel emlékezünk: az 
első érettségizettek. 1954 - 
2014„

Somogyiné- Sörös Márta

H á t s ó  s o r :  K o m l ó s 
Ottó(Rimaszécs), Vargáné-
Szabó Ila (Rimaszécs), 
Gyurovszky-Szabó Magda 

(Vágselye), Viszlai Sándor (Kassa), Dr.Matuška András (Losonc), 
Somogyiné- Sörös Márta (Fülek), Szókis Antal (Ajnácskó), Lóska László 
(Rimaszécs). Elöl: Heffentrégerné-Szőke Manyi (Csísz), Fehér Zoltán 
(Fülek)
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Befektetés a jövőbe - Bérlakások építése a 
marginalizált közösség számára Fülek városában.

A Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériuma, mint a Regionális Operatív Programok igazgató 
szerve döntött a Fülek Város által 2014 májusában benyújtott 
„Bérlakások építése a marginalizált közösség számára Fülek 
városában“ elnevezésű vissza nem térítendő anyagi támogatást 
igénylő kérvény jóvahagyásáról. A pályázati kérvény a ROP-4.1b-
2013/01 (4.1. Székhelyek Regenerációja, a támogatás területe: 4.1b 
Lakhelyek Infrastruktúrájának Támogatása) számú pályázati 
felhívás alapján lett kidolgozva. 
Fülek Város polgármestere 2014.08.27-én írta alá a 633 600 eurós 
jogosultsági összegű vissza nem térítendő pénzügyi támogatásról 
szóló szerződést. A projekt konkrét célja felépíteni Füleken egy 
különálló, 12 lakásos bérházat a Vasúti utcában. A projekt 
kivitelezésének időtartama: 2014 augusztus - 2015 december.
Fülek Városának, mint a támogatás kérvényezőjének az ROP 
igazgató szerve által kínált három épületvariáció közül kellett egyet 
kiválasztania.

Popovics Judit, Füleki Városi Hivatal,
Stratégiai és Városfejlesztési Alosztály

Ez a projekt a Regionális Operációs Program keretén belül az 
ERFA által van támogatva.

Vizualizáció a tervezett bérházról.
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