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penzálásaként a városrész 2016-ban több mint 
530 méter hosszan új járdát kap és a csatlakozó 
utcák aszfaltozása bekerült a 2018-ig teij edő idő
szakra jóváhagyott fejlesztési tervekbe. Aúj csa
ládi házak építésének elősegítése érdekében 
szerződést kötöttünk azzal a céggel, amely a 
Tesco fíileki üzletházának megépítését intézte. 
A város ebben garantálta, hogy az FTC sportpá
lya melletti területeit felajánlja az ott kialakítás
ra kerülő utca megépítéséhez, így teremtve lehe
tőséget az ottani magántulajdonosok területei
nek parcellázására, tehát új építkezési telkek kia
lakítására. Egy losonci céggel arról kötöttünk 
szerződést, hogy a város előzetesen hozzájárul, 
hogy a telkem a Vöröskő alatt és a Papréten a cég 
bérházakat építsen azzal a céllal, hogy a város 
azokat a lakosai számára a következő években 
állami támogatásból megvásárolja. A nyilvános
ságra hozott felhívásunk, mellyel a fiatal csalá
dok érdeklődését akartuk felmérni, futótűzként 
terjedt a nyár végén és nagyon pozitív vissz
hangra talált. A cég az építkezést 2016 nyarán 
megkezdi. Reméljük, hogy mindezek a követ
kező években várható építkezések lassítják 
majd a fiatal családok városunkból való elköltö
zését.

{Folytatás a következő lapszámban.)
Dr. Agócs Attila, polgármester

Az első ér számvetése
1. rész

Mögöttünk a 2014-2018-as választási ciklus el
ső éve, ezért úgy gondolom, itt az ideje az első ko
molyabb számvetésnek. Az eddigi eredményeket, 
a megkezdett folyamatok állását és a 2016-ra jó
váhagyott városi költségvetés vonatkozó pont
jait a középtávú választási programom kilenc 
pontja szerint elrendezve osztom meg Önökkel. 
A városi újság idei utolsó számába az első két 
pontra vonatkozó törekvéseink fértek bele.
1. A VÁROSI CÉGEK ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER 
FEJLESZTÉSE

AFüleki Közhasznú Szolgáltatások (VPS) gép
parkját idén három használt járművel sikerült 
kiegészíteni. Az autóbusz elsősorban sportoló
ink és kultúrcsoportjaink szállítását hivatott 
ellátni, a szippantós autó segítségével enyhítjük 
azon lakosok szennyvízgondjait, akik csatorná
zatlan utcákban laknak, a platós kisteherautó 
pedig a közfoglalkoztatottjaink közterülettisz
tító és -szépítő tevékenységét segíti. Ahulladék- 
gyűjtő udvar sikeresen lebonyolított pályázatá
ból egy új -  elsősorban a szelektív hulladékgyűj - 
tésre szolgáló -  szemetesautót, egy traktort és 
egy kistraktor vásároltunk. AFílbyt lakáskezelő 
vállalat üzleti tevékenysége keretén belül több 
helyi vállalkozót bevonva sikeresen bonyolítot
ta le első komoly bérháztatarozását a városban. 
AII. Koháry István Alapiskola főépülete a re
konstrukció során akadálymentesítve lett -  ez az 
első olyan városi tulajdonú középület, amely 
mozgáskorlátozottak számára felvonóval van 
ellátva. 2015-ben lezajlottak az egykori Adóhi
vatal átalakításának előkészületei -  a tervezte
tés, az engedélyeztetés és a közbeszerzés. Amű- 
vészeti alapiskolánk átköltöztetéséhez szüksé
ges építészeti beavatkozások januárban kezdőd
nek és az intézmény előreláthatólag húsvét után 
költözhet a park melletti gyönyörű környezetbe. 
A Művészeti Alapiskola épületének részben fe
dett piactérré változtatásához idén sikerült egy 
helyi vállalkozóval kötött stratégiai megál
lapodás keretén belül területet vásárolni az épü
let szomszédságában. A piac építészeti tervezte
tésére a város napokban jóváhagyott 2016-os 
költségvetésében különítettünk el pénzkeretet. 
A Városháza komplex felújításának nyitóak

kordjaként idén megterveztettük a nyolcvanas 
évekbeli állapotokat mutató szociális helyisé
gek felújítását és a földszinti ügyfélfogadó köz
pontot, melynek építészeti kialakítása januárban 
kezdődik. Az új többfunkciós akadálymentes 
irodának jelentős szerepe lesz a városháza 
alkalmazotti struktúrájának átalakításában is, 
melyet a nyáron lezajlott munkafolyamat-elem- 
zés kiértékelése alapján fogunk megvalósítani. 
A cél, hogy a hivatalba érkező lakos ügyeinek 
nagy részét egy irodában elintézhesse, ne kelljen 
az irodákból a pénztárba, majd az iktatóba és 
vissza szaladoznia.

2. INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS
A városi kezelésben lévő utak és járdák folya
matos karbantartása mellett 2015-ben néhány 
rövidebb új járdaszakasz is elkészült, például a 
Anna Villa étterem melletti útszéli keresztnél és 
a Klub mellett teljeskörűen felújított játszótér
nél. A Partizán és a Tajovsky utcák több mint 
4800 négyzetméteres összfelületükönúj aszfalt
takarót kaptak. Megkezdődött a Várfelső utca b- 
efejezésének terveztetése a várkaputól a „Kis 
Állomás“ felé, valamit a Bástya utca Kis torony
tól a Kis Állomás felé vezető részének közleke
déstechnikai projektálása. A torony mellett a vá
ros a napokban vásárolja meg a városi tulajdonú 
területek közé ékelődő utolsó magántulajdon
ban lévő telket, így a vár alatti parkoló tervezte
tésének és engedélyeztetésének útjából az utol
só akadály is elgördül. A vár alatti utcák rendbe
tételére jövőre a magyar-szlovák határon átnyú
ló együttműködésre vonatkozó támogatási 
programból szeretnénk pénzforrást szerezni. Az 
belvárosban az ún. hetvenkettes bérházak mö
gött építettünk ki bazaltzúzalékból szegélykővel 
megerősített parkolót és a jövő évi költségvetés
ben is elkülönítettünk egy összeget a parkolóhe
lyek fokozatos bővítésére. A munkát -  elsősor
ban a Papréten -  a rendezetlen, sőt sok esetben 
szinte rendezhetetlen, tulajdonviszonyok aka
dályozzák. Minthogy a város meglévő -  két vá
lasztási ciklussal korábban született -építészeti 
tervei és engedélyei mára teljesen elavulttá vál
tak, és a kormány vonatkozó támogatáspolitiká
ja is útjába állt a Malom utca csatornázásának, 
az ott lakóknak a VPS az idei évtől kedvezmé
nyesen biztosítja a szennyvíz elszállítását és az 
ott lakókkal szervezett lakossági fórumon meg
egyeztünk, hogy a terv meghiúsulásának kom

A Füleki Hírlap következő száma 2016. február 1-jén jelenik meg!
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A n. Koháry István 
Alapiskola felújítása

„Befektetés a jövőbe!“
Sikeresen megvalósult a „Hatékonyság, ha
ladás és jövő egy tető alatt -  a 21. század is
kolájában: MTNYA -  Ifjúság utca 7, Fülek” 
elnevezésű pályázat, melynek köszönhető
en Füleken, a régió egyik legnagyobb ma
gyar tanítási nyelvű alapiskolájában ko
moly felújítási munkálatok zajlottak az 
elmúlt hónapokban. Megújultak a tetők -  a 
két főépületen és a tornatermen, szép és kor

szerű nyílászárók (ablakok, ajtók) kerültek 
beépítésre a két főépületen, és mind az öt 
épület összes termében új, modem világí
tástechnika teszi hatékonyabbá az oktatás 
alapfeltételeit. A pályázat keretein belül 
beszerzésre került még két számítógép és a 
szükséges iskolabútor, valamint megvaló
sult a z , A“ épület akadálymentesítése. Ezen 
fejlesztéseknek köszönhetően 543 682 
EUR került beépítésre, melyből 445 689 
EUR az ERFA támogatása, 52 435 EUR az 
állami költségvetés hozzájárulása és 45 549 
EURFülek Város önrésze.
A pályázat m egvalósításának kezdete: 
2015. február 2.
Apályázat befejezése: 2015. november 30.

Anderko Erika, Füleki Városi Hivatal,
Stratégiai és Városfejlesztési Alosztály

regionálny 
operačný 
program  Európska^úma

Tisztelt Állatbarátok!
Ismét Önökhöz fordulunk. A Boldog Man
csok PT (OZ Šťastné labky) 2015 augusztu
sában ünnepelhette első évfordulóját a polgá
ri társulás által vezetett és működtetett füleki 
kutyamenhely létrehozásának. Hosszú út áll 
előttünk! Célunk egy igazán minőségi, 
korszerű menhely kiépítése, ahol minden ál
lat, amely hozzánk kerül, megkapj a a szüksé
ges ellátást, és kényelmes otthonra lel. A PT
2014 nyarán vásárolta meg a menhely 
működésére szolgáló telket. A telek egy 
részét azóta kitisztítottuk, bekerítettük, és 
felállítottunkl 8 ketrecet. A felújításokat fo
lyamatosan végeztük, és folytatni szeret
nénk. Legnagyobb eddigi befektetésünk a te
tőcsere volt. A tél közeledtével gondozott- 
j ainknak fűtött helyiségekre van szükségük. 
Mindent, amit eddig elértünk, voltaképpen 
Önöknek, támogatóinknak köszönhetünk -  
lehetett ez anyagi vagy más formájú segítség. 
Nagyon értékes támogatás ez számunkra, 
amelynek köszönhetően lépésről lépésre 
haladhatunk előre. Külön köszönettel tarto
zunk mindazoknak, akik úgy döntöttek, ne
künk ajándékozzák adójuk 2%-át. Sajnos 
nem tudjuk ezt mindenkinek külön megkö
szönni, de higgyék el, hogy nagyra értékel
jük.
2015 folyamán közel 200 állatot fogadott be 
a menhely, jelenleg 53 kutyus van elhelyez
ve nálunk, amelyek reménykedve váiják azt 
a boldog napot, amikor megtalálják valódi 
otthonukat. Mindegyiknek megvan a saját 
története, és nagyon megérdemlik a szerető 
gondoskodást. Megemlítenénk az apró ter
metű szuka kutya, Wendy esetét, amelyet 
saját gazdája kínzott. Amputálni kellett a

lábát és a szemét, mert azokat már sajnos 
nem tudtuk megmenteni. Ennek ellenére 
most teljes életet él, s végre érzi a valódi sze- 
retetet az új otthonában. Az örökbefogadás 
menhelyünkről nagyon egyszerű. Elég, ha 
meglátogatnak, vagy felhívnak bennünket, 
és kiválasztják a megfelelőt. Minden kutyu- 
sunk egészséges, állatorvosiig ellátott és 
chippelt. Megtalálják őket a Facebook olda
lunkon: "Útulok Šťastné labky Fiľakovo".
A menhely elfogad régi edényeket (fazeka
kat), bármilyen eledelt, fertőtlenítőszert. Er
re van jelen pillanatban a legnagyobb szük
ségünk. Örömmel látjuk azokat is, akik sza
badidejükben kivinnék kutyusainkat sétálni. 
Az elkövetkező hónapokban ezek a munká
latok várnak ránk: a vízvezeték javítása, az 
áram és a fűtés bevezetése az épületbe, új 
ketrecek készítése, és a benti férőhelyek be
rendezése a kutyusok számára. Őszintén kö
szönjük mindenkinek, aki bármilyen segít
séget nyújtott nekünk és támogatott minket, 
folytatjuk küldetésünket!

Jagošová Beáta, Boldog Mancsok PT

Az alapiskola ablakai a felújítást előtt

Az iskola épülete az új ablakokkal

Jelentős kulturális rendezvények 2016 januárjában Kultúra
2016.02.26-ig „Betlehemes karácsony” -  kiállítás

Helyszín: Városi Honismereti Múzeum -  galéria 
Szervező: Füleki Vármúzeum

2016.01.14. -  A MAGYAR KULTÚRA NAPJAI -  ISMERJÜK MEG EGYMÁST!
2016.01.24. Helyszín: Városi Művelődési Központ 

Szervezők: VMK Fülek, Csemadok Füleki A.sz.,
Jánošík Néptáncegyüttes, Nógrádi Művelődési Központ, Losonc

2016.01.14. „Akinek nincs helye az édenben” -  a B. S. Timrava Színház előadása
18.00 ó. Madách Imre és Fráter Erzsi életéről és szerelméről

Helyszín: Városi Művelődési Központ; Szervező: VMK Fülek

2016.01.20. Táncház gyerekeknek -  magyar és szlovák táncok
15.00 ó. Helyszín: Városi Művelődési Központ

Fő szervező: VMK Fülek, 
társszervezők: Jánošík NTE, NMK Losonc

2016.01.22. „Szeretettel”
17.00 ó. Szvorák Katalin és Kudlik Júlia lemezbemutatója

Helyszín: Városi Művelődési Központ 
Szervező: Csemadok Füleki A.sz.

2016.01.24. Operett gálaműsor Pitti Katalinnal és vendégeivel
18.00 ó. Helyszín: Városi Művelődési Központ

Szervező: VMK Fülek
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Szám íthatok a családom ra
Beszélgetés a Városi Hivatal új vezetőjével

Lapunk előző számában már szakmailag be
mutattuk Önöknek a városi hivatal új vezető
jét, célunk azonban az, hogy más oldaláról is 
megismerhessék, ezért az idei utolsó interjún
kat éppen vele készítettük. Még csak egy hó
napja tölti be e tisztséget, ami viszonylag rö
vid idő, főleg ebben a mozgalmas időszakban 
(az új költségvetés elkészítése, év végi zárás, 
stb.). Az életében bekövetkezett változásokról, 
valamint terveiről a hivatalvezetői poszton 
már beszéltünk. A következő sorok Mágyel 
Andreát mutatják be —a nőt, az anyát, a fele
séget vagy barátnőt, kolléganőt, különböző 
társadalmi szervezetek munkatársát.
Előző számunkban már elmondtuk Önről, 
hogy több mint két évtizede Füleken él. Á- 
rulja el, hová nyúlnak vissza családi gyöke
rei? Mennyire volt kapcsolata a várossal 
gyermekkorában?
Ragyolcról származom, ami csupán kb. 6 km- 
re helyezkedik el Fülektől. Ezen okból kifo
lyólag gyakran látogattam Fülekre: egészség- 
ügyi intézményekbe, vagy a Nógrád Néptánc
együttes tagjaként iskolai intézményekbe, kü
lönböző iskolai és kulturális rendezvények al
kalmából.
Már gyermekkorában ilyen pályára ké
szült? Miért választotta későbbiekben ép
pen a közigazgatás és önkormányzat terü
letét?
Gyermekkoromban másképpen képzeltem el 
a „felnőtt életemet”, inkább úgy tekintettem 
rá, mint állandó utazásra a világban. Úgy, 
mint sok kortársam, én sem tudtam az alapis
kola 8. osztályának elvégzése előtt eldönteni, 
milyen foglalkozást válasszak. Mivel édesa
nyám akkoriban adminisztratív munkakörben 
dolgozott, az ő tanácsát megfogadva, közgaz
dasági szakközépiskolába jelentkeztem. Pá

lyafutásomat könyvelőként kezdtem a ma
gánszektorban. A Füleki Állami Gazdaság és 
a Filagro Kft. voltak munkaadóim, ahol profi 
könyvelőt és közgazdászt neveltek belőlem. 
2003-ban Ragyolc Község vezetősége fel
kért, hogy szaktudásomat érvényesítsem a Ra- 
gyolci Községi Hivatal szakmai referensének

posztján. A felkérést elfogadtam, és érdeklő
désem az addig általam csak részlegesen is
mert közigazgatásra összpontosítottam. Aköz- 
igazgatásról, de főleg az önkormányzatról 
szerzett tudásomat, amely a közigazgatás e- 
gyik tartópillére, a gyakorlatnak és a főiskolai 
tanulmányaimnak köszönhetően tökéletesí
tettem.
Novemberi számunkban beszéltünk arról, 
hogy az előző munkahelyén is felelősségtel
jes beosztásban volt. Ez valószínűleg sok i- 
dőt igényelt a „munkaidőn” kívül is, amely 
az ilyen posztokon nincs pontosan behatá
rolva. Különböző rendezvények hétvégen
ként, szombati esküvők és gyűlések, to
vábbképzések, könyvelési határidők, ülé
sek... Nem hiányzott otthonról túl gyakran 
az anya, a feleség? Hogyan viselte a család 
a gyakori távolléteket? Támogatták Önt?
A felsoroltakon kívül még tanulmányaimat is

folytattam, amelyekhez előadásokon való 
részvétel, vizsgákra való felkészülés, vala
mint szemináriumi és záródolgozatok megí
rása is hozzá tartozott. Ha a féljem és a lá
nyom nem támogattak volna, semmilyen kö
rülmények között nem bírtam volna elvégez
ni ezeket az igényes feladatokat. Mindig szá
míthattam az elfogadásukra és segítségükre, 
minden téren.
Tudjuk Önről, hogy különböző polgári tár
sulások tagja, van, amelyekben Ön törődik 
a közgazdasági ügyekkel, de a kapcsolata 
talán a Nógrádi Geoparkkal a legszoro
sabb. Elárulja, miért? Egyáltalán, milyen a 
természethez és a túrázáshoz való viszo
nya?
A természethez való viszonyomat a nagya
pámnak köszönhetem, aki ismerte az egész 
környék növény- és állatvilágát. A Geopark 
rendezvényein való részvételnél azonban 
nem a természet szeretete, hanem a munkám
hoz való viszonyom döntött. Alapításakor ön
kéntes voltam az Abroncsosi Mikrorégió ne
vű társulásban (Mikroregión Obručná -  zdru
ženie obcí), amely a Geopark létrehozásához 
szükséges pályázat kivitelezését biztosította. 
Vannak hétköznapi kedvtelései?
Nagyon sok könyvet gyűjtöttem össze otthon, 
melyeket a szabadidőmben el szeretnék ol
vasni (az utóbbi időben csak olyanokat olvas
tam, amelyeknek tartalmát meg kellett, hogy 
jegyezzem), és nagyon szeretek a konyhában 
tevékenykedni -  a főzés kikapcsolódás szá
momra.
Közeledik az év legszebb ünnepe, ilyenkor 
minden embernek van valamilyen kíván
sága. Ön mit szeretne a „fa alatt” találni?
A fő kívánságom az, hogy mindenkinek meg
legyen az, ami a legfontosabb -  az egészség. 
Magamnak, családomnak, barátaimnak, kol
légáimnak és ismerőseimnek fiatalos lendüle
tet és minden területen sikeres új évet kívá-
n°k' Cifer óvá Iveta

FüUk&n/ i*  eWatMc & gytrnMkek*&lc
A Füleki Városi Könyvtár is bekapcsolódott a szlovákiai „Gyere, olvasok 
neked!“ rendezvénybe, melynek fo szervezője a Celé Slovensko číta deťom 
(Egész Szlovákia a Gyermekeknek Olvas) polgári társulás. A szervezet célja, 
hogy elmélyítsék a gyermekek érdeklődését a könyvek és az olvasás iránt. 
Könyvtárunk megszólította Fülek Város közéleti személyiségeit és lelkes 
érdeklődőit, akik kedvenc meséikből olvastak fel a szlovák és magyar 
alapiskolák diákjainak. Köszönet illeti Fülek Város polgármesterét és 
alpolgármesterét, Mgr.Agócs Attilát, PhD. és Ing. Be. Kerekes Lászlót, Fülek 
Város elöljáróját, PhDr. Mágyel Andreát, a város oktatási, kulturális és sport 
osztályának vezetőjét, PhDr. Fehér Pétert, illetve Fehér Máriát, Cíferová 
Ivetát, Salaiová Annát és Ivanová Andreát. FVM
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40 éve szófiaijuk 
acjyerm efófót

December 18-a iskolánk jeles napjai között 
szerepelt. Fennállásunk 40 éves évfordulóját 
ünnepeltük. Bár a Losonci Különleges Iskola el
ső kihelyezett osztálya már az 1972/1973-as év
ben megnyílt Füleken, az önálló Füleki Különle
ges Iskolát 1975. augusztus 28-i dátummal 
alapította a Losonci JNB oktatási főosztálya 21 
tanulóval. Az iskola igazgatónője György 
Valéria lett. Az elkövetkező hónapokban az 56 ta
nuló nevelését és oktatását már 11 pedagógus 
biztosította. Egy év után az iskola átköltözött az 
alapiskola épületéből a Malom utcába, a rákö
vetkező évben pedig megnyílt a diákotthona is. 
1981 januáijától már ajelenlegi Szőlőhegy utcai 
épületben folyt a tanítás, amely az 1986/1987-es 
tanévben egy új épülettel is bővült. Az iskola 
igazgatója 1990 februáijától Mgr. Sekereš Du
šan. A városközpontban, a Békevédők útján 
található épületet az 1991/1992-es tanévben 
kaptuk meg. Kedvezőbb feltételek nyíltak ez 
által mind az iskolavezetés, mind az alkalmazot
tak, s főleg a tanulók részére, akiknek a száma 
folyamatosan növekedett. A 2000/2001-es 
tanévben megváltozott az iskola neve Füleki 
Speciális Alapiskolára, a 2005/2006-os tanévtől 
pedig már aj elenlegi nevét viseli: Špeciálna zák
ladná škola internátna -  Bentlakásos Speciális 
Alapiskola, Fiľakovo. Teljes szervezettségűjog
alanyisággal rendelkező alapiskola vagyunk. 
Jelenleg a Besztercebányai Járási Hivatal fenn
tartói hatáskörébe tartozunk. Alapfokú végzett
séget nyújtunk a mentálisan sérült tanulók részé
re (ISCED 1) szlovák és magyar nyelven. Az is
kola szervezeti egységei közé tartozik a 30 gyer
meket befogadó, egész hetes üzemeltetésű diák
otthon, az iskolai konyha és étkezde. Akülönbö
ző fokú mentális sérüléssel rendelkező tanulók 
létszáma mostanság 100-140 körül mozog. Leg
többjük szociálisan hátrányos helyzetű, több
nyire roma környezetből származik, és egyéb tár
sult rendellenességben is szenved. A füleki gye
rekeken kívül a környező falvakból, ill. más já
rásokból is vannak tanulóink. Az oktatást és 
nevelést j elenleg 18 tanító, 7 nevelő és 2 pedagó

giai asszisztens biztosítja. Az iskola üzemben tar
tását rajtuk kívül 12 nem pedagógus alkalmazott 
is segíti.
Iskolánk küldetése, hogy sokoldalúan fejlesz- 
szük a mentálisan sérült tanulók személyiségét 
és viszonyulását az őket körülvevő világhoz. 
Tanulóinkat alapismeretekkel, készségekkel és 
képességekkel vértezzük fel, hogy sikeresen tud- 
j anak táj ékozódni az életben és a társadalomban, 
és továbbtanulhassanak a részükre elérhető 
szinten. A tanítást mindig a tanuló individuális 
szükségleteihez és lehetőségeihez igazítjuk. Az 
osztályokban igyekszünk a gyermekkollektívák 
kellemes légkörében pozitív szociális kapcsola
tokat építeni; támogatjuk a tanuló aktivitását és 
alkotóképességét; fejlesztjük az önismeretüket

és önértékelésüket. A tanulóknak egész hetes 
elszállásolást biztosítunk a diákotthonunkban, 
ahol egész napos ellátásban és gondoskodásban 
részesülnek. A bejáró tanulók is látogathatják a 
napközit, ahol a nevelők irányításával kielégít
hetik személyes érdeklődésüket és szükséglete
iket. Minden tanulónk előtt ott a lehetőség, hogy 
válasszon a tanítók és nevelők által vezetett 
szakkörök közül is. Hisszük, hogy eredménye
ink, amelyek nyomon követhetők az iskolánk 
weboldalán is (www.szsifilakovo.sk), bizonyít
ják alkalmazottaink odaadását és áldozatkészsé
gét, és az általunk működtetett iskolatípus meg
szüntetésére irányuló politikai törekvések elle
nére is bizonyítani tudjuk, hogy indokolt az is
kolánk létezése.

Bentlakásos Speciális AI

Emléknap  a II. Kohárv  István  Alapiskolában
Annak ellenére, hogy n. Koháry István nem Fülek szülötte, életpályája, tevékenysége 
kiemelkedően meghatározó városunk életében. Az Ifjúság Utcai MTNYAI tavaly 
ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, ahol a nagyszabású programok mellett egy 
nagyon fontos változás is történt. Iskolánk hivatalos neve 2014 végétől II. Koháry István 
Alapiskola lett. Ennek köszönhető, hogy 2015. december 2-án, tiszteletbeli nevünk 
felvételének első évfordulóján Koháry-emléknapot tartottunk. A rendezvénysorozat 
lényegében három tematikus részből állt. Első és második osztályosaink a Daxner és Stúr 
utcai óvodásokkal együtt egy lovagi tornán vettek részt, ahol többek között lovacskáztak, 
pajzsra dobhattak, várfalra mászhattak. A hat játékos állomás teljesítése után mindenki 
büszke lovagként távozhatott. Harmadikosaink és negyedikeseink elsősorban népi 
hagyományainkkal ismerkedtek. Népmeséket, népdalokat hallgattak, népművészeti ki
állításon régi korok tárgyait, népviseletét nézhették meg, majd a Folk LC zenekarnak és 
Agócs Polli tanárnőnek köszönhetően „belekóstolhattak” a néptáncok varázslatos vilá
gába is. Felső tagozatosaink először egy előadáson vettek részt, ahol érdekes információ
kat tudhattak meg II. Koháry Istvánról. Ezután következett a megmérettetés. A kvízkér
dések megválaszolása mellett egy képzőművészeti alkotás megrajzolása, egy puzzle

kirakása és egy korhű Koháry-vers átí
rása is a feladatok között szerepelt. A 
rendezvénysorozattal remélhetőleg si
került hagyományt teremtenünk, és jö
vőre is megrendezzük a Koháry-em- 
léknapot iskolánkon. Köszönjük min
denkinek, aki aktívan bekapcsolódott e 
sikeres nap létrejöttébe.

Vankó Attila, II. Koháry I. AI

A szokott helyen, 
hatkor
A Füleki Vármúzeum utolsó idei könyvtári rendezvé
nyén, december elején, Szászi Zoltán író, költő és publi
cista legújabb regénye került bemutatásra. Szászi Zol
tán 1964. március 26-án született Tornaiján. Az írással 
1979-ben kezdett el foglalkozni, Bárczi István költő ha
tására. 1980-ban a Nő című hetilap irodalmi pályázatá
nak egyik díjazottja volt. Azóta számos neves folyóirat
ban, honlapokon jelentek meg írásai, több önálló kötet 
szerzője. Másfél évig volt a Gömörország című lap fő
szerkesztője, majd az Új Szó című napilap regionális 
tudósítója. A szokott helyen, hatkor című regényét 
Ardamica Zorán, irodalmár mutatta be a fülekieknek. A 
majd két órás beszélgetés alatt kiderült, hogy a szerző 
számára minden nap, minden találkozás, minden 
helyszín új inspirációt jelent. Elmondása szerint több 
befej ezetlen mű lapul még a fiókban, de sok leíratlan tör
ténet is el emlékeiben, amelyeket szeretne majd papírra 
vetni. Új regénye egy múlt századbeli, rendszerváltás 
előtti csehszlovák kisvárosba kalauzolja el olvasóit. Az 
idősebbekben nosztalgiát ébreszt, a fiatalabb korosz
tálynak pedig jó korrajzot nyújt a mű. Ardamica Zorán 
szerint egy szem sem marad szárazon bizonyos részek
elolvasása után. 0 ... ,  .Szőke Lucia, FVM

A „Náboj Junior* 
verseny győztesei

A„Náboj Junior” nemzetközi matematika- és 
fizikaverseny, melyet az alapiskolák felső 
tagozatos tanulói számára rendeznek, ahol 
négytagú csapatok szállnak ringbe egymás
sal. A verseny időtartama 120 perc, amely a- 
latt a csapattagoknak a lehető legtöbb felada
tot kell megoldaniuk.
Averseny egy időben zajlik több szlovákiai és 
csehországi helyszínen. Az egyes helyszí
neken külön is értékelik az eredményeket, 
majd a végső összeredmény szerint is kialakul 
egy sorrend, így a diákok összehasonlíthatják 
eredményeiket az országos, sőt a nemzetközi 
mezőnyben is.
Az idén november 20-án rendezték meg a ver
senyt, melynek egyik helyszíne Losonc volt. 
18 csapat versenyzett, közöttük a Füleki Gim
názium nyolcosztályos tagozatának kvartás 
diákjai: Hanyus Olívia, Molnár Daniella, Bo
dor Levente és Szacsko Adrián.
A csapattagok egyéni képességei, valamint a 
hatékony együttműködés és csapatmunka 
meghozták az eredményt. A Füleki Gimná
zium csapata Losoncon az 1. helyen végzett. 
Az összesítésben szlovákiai viszonylatban a
11., nemzetközi összehasonlításban pedig a 
16. helyet foglalhatták el a ranglétrán. 
Gratulálunk a versenyzőknek, és további sok 
sikert kívánunk nekik!

Mgr. Kovács Ágnes, Füleki Gimnázium

Fotó: Kovács Ágnes

http://www.szsifilakovo.sk
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Visszatekintés a  Városi Művelődési Központ idei kínálatára
Az érdeklődők 2015-ben is megtalálhatták a 
VMK programj ai között a hagyományo s rendez
vényeket -  volt rock fesztivál, humorkabaré, 
szépségverseny, színházi fesztivál kiállítással, 
valamint kulturális fesztivál néptánccal és 
könnyűzenei koncertekkel. Az intézmény társ- 
szervezőként segítette a Csemadok, a Nyugdíjas 
Egyesület és a Koháry polgári társulás rendezvé
nyeit, illetve kivette a részét a több városi intéz
mény és szervezet által megrendezett Városi 
Gyermeknap megvalósításából.
A2015-ös év legjobb szlovákiai színésze, Gál Ta
más háromszor is szerepelt a VMK-ban -  a Thá- 
lia Színház és a Csavar Színház előadásaiban. A 
Palóc Napok könnyűzenei koncertjei több stílus 
kedvelőinek és különböző korosztályoknak az 
igényeit is kielégítették: nagy sikert aratott az 
immár rock legendának számító Karthágó, vala
mint a helyi zenészek mellett a Szlovák Köztár
saság Kormányhivatalának támogatásával szín
padra lépett az Eszpé zenekar egy Szécsi Pál 
emlékkoncerttel és a nyári fesztiválok sztárzene
kara, a Budapest Bár is.
Ebben az évben újdonságokból sem volt hiány. 
Megújult a Füleki Hírlap, melyet a VMK munka

társai készítenek a Városi Hivatal és a Füleki Vár
múzeum munkatársaival. Két-két oldallal bővült 
a havilap teijedelme, rovatai áttekinthetőbbek 
lettek, illetve interjúval bővültek, és az egész 
újság új köntösbe öltözött.
Ősztől további műsorokkal, tevékenységekkel 
és partnerekkel gazdagodott a művelődési köz
pont. A Iuvenes Szabadidőközpont VMK-ba va
ló beolvadásával a Rakonca és a Kis Rakonca 
néptáncegyüttesek tevékenysége is ide helyező
dött át, így szeptembertől ők a VMK csoportjai
ként működnek. Novemberben balett oktatás in
dult gyermekek számára. A Mona Deja-vu tánc
iskola és a VMK közös csoportj a már túl is van az 
első fellépésén: a Melódia Női Kar Karácsonyi 
koncertj ét a kis balerinák nyitották meg. A Dance 
Attack tánciskola szeptemberben mutatkozott be 
a VMK-ban, és azóta a táncoktatás is elkezdő
dött. Decembertől a hölgyek számára salsa és 
latino fitness indult, s nagyon rövid idő alatt ösz- 
szeállt a gyermek tánccsoport is. A Dance Attack 
tánciskola és a VMK közös csoportjában sport
táncot tanulnak a gyermekek. Az év utolsó har
madában tehát -  a felnőttek mellett -  összesen 
száz gyerek kezdett el a VMK-ban heti rendsze

rességgel néptánccal, balettel és a sporttánccal 
foglalkozni.
A VMK eddigi partnereinek, társrendezőinek 
sora az In-Nova polgári társulással bővült, mely
nek a Kormányhivatal által támogatott LiteraTú- 
ra programsorozatába a VMK is bekapcsolódott. 
Év végére a VMK -  ugyancsak a Kormányhiva
tal támogatásával -  karácsonyi vásárral fűszere
zett zenei fesztivállal kedveskedett az érdeklő
dőknek Közös nyelvünk -  a zene címmel. A ren
dezvényen elsősorban a helyi tehetségek mutat
koztak be a VMK előtti téren: az óvodák, alap- és 
középiskolák, valamint a zeneiskola ígéretes 
szlovák, magyar és roma tehetségei, de színpad
ra lépett a Pro Kultúra Férfikar, a Rakonca és a 
Jánošík néptáncegyüttesek, Sz. Danyi Irén, Krá- 
ga René és a Génya Ferenc and The Bánd, vala
mint a pozsonyi Fór You Acapella. A VMK idei 
rendezvényeinek sorát a hagyományos szilvesz
teri mulatsággal zárja.
A VMK jövőre is igyekszik tovább bővíteni, szí
nesíteni kínálatát, programjait és tevékenységét, 
és emelni szolgáltatásai színvonalát. 2016-ban is 
szeretettel várjuk Önöket rendezvényeinkre. 
Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánunk!

A VMK munkatársai
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20 a ‘Rakonea N£ptáne£gyütt£s
A Rakonca Néptáncegyüttesben az elmúlt 20 év 
alatt 170 táncos tevékenykedett, 12 külföldi feszti
válon szerepeltek 36 koreográfiát mutattak be, 
négy országos arany sávos és egy ezüst sávos mi
nősítést, valamint egy nemzetközi nívódíjat kap
tak a NógrádKözművelődéséért díj, valamint Fü
lek Város Polgármestere díjának kétszeres tulaj
donosai. Az együttesben jelenleg, az utánpótlást 
jelentő Kis Rakoncával együtt 54 fiatal táncol.

Ünnep. Ismét. Nem szűnő taps -  az a bizonyos 
füleki álló taps! A színpadon a főszereplő -  a sok 
gyerek, ifjú és felnőtt eggyé olvadva, szelíden 
egymás kezét fogva mosolyogva bíztatja 
szeretett közönségét. Bíztatja, hogy lássuk meg 
mindannyian, kik a nézőtérre szorultunk, hogy a 
jelen milyen érzékenyen kapcsolódik össze a 
múlttal, a tudás a hittel, a kultúra magával az e- 
gyénnel. Kezek között gyöngyökként peregő, 
koppanó leány- és legénytánc, ének, szoknya- 
perdülés és rozmaringillat, mely után a gyermek 
természetes biztonsággal nyúlhat öröktől fogva 
övének tűnő tarsolyába...
Milyen nemes indíttatás az, mikor az ember fel

növekedvén szíve igaz vágyával népünk több 
száz év óta csiszolódó tudását eszközként segít
ségül hívva közösséget alakít, egybegyűjt fia
talt, meggyőz szülőt... Gyengéd kötelékbe veri 
magát, melyben harcolhat határokért, szabadsá
gért, önmagáért nyíltan, nem figyelve idő és erő 
múlását. Mert a rettegett idő érte dolgozik, a 
feladat adott, s az idő adja meg végül önmaga 
oldását.
„Ráhúzunk 5 percet”- szól Norbi minden próba 
végén. Nem kérdés, kijelentés, de a gyermek
szemekből pontosan kiolvasható a válasz: bár
csak örökké ráhúznánk még 10 vagy 100 percet, 
hiszen szomjúság van, hatalmas hiány, mit csak 
itt olthat a fiúgyermek, hiszen itt kap példát, 
tudást, ami örök, való és hiteles...
De hogyan lehet ezen kapcsolatrendszert meg
őrizni? Akedvet, az elhivatottságot, az erőt, a tó- 
tartást gyökereztetni s átültetni? Valahogy így. 
Érzékeny lélekkel, jó szóval, biztatással, meg
tartó bizalommal. Csoda, amit láttunk, s ami 
minket is átkarolt, Varga Lia szelíd ölelése ez, a 
fáradhatatlan szeretete, törékeny testbe illesztett 
szilárd, megingathatatlan hite. Hite a jóban, a

tisztában, a közösségben, az adni akarásban... 
Megtartani példával. Mert nevelhető az ember. 
Nem akarattal, hanem érzelemmel. A kapcsoló
dással. Ahogy a színpadon táncoló együttest a 
színpad hátterében, függönyök között készülő
dő, színpadra lépésre váró táncos társak énekkel 
mosollyal segítették egy emberként majd szá
zan -  tudattalanul is őrizve a játék legarchaiku- 
sabb formáját: a kör alakzatot, melyben a 
körben állót mágikus erővel őrzi a körbeállított 
csoport... Őrzi, segíti, megtartja.
Álló taps és ünnep, köszönet és tisztelet, s mi 
visszük magunkkal, ami az ölünkbe hullott, s 
ami értésére most, itt meghívást kaptunk.

Burovincz Laura

Fotó: Schnelczer Zoltán

A Füleki Vármúzeum tevékenysége 2015-ben
A következő cikkben rövid áttekintést nyújtunk 
a Füleki Vármúzeum tevékenységéről, amely
hez hozzátartoznak: a Városi Honismereti Mú
zeum, a Nógrádi Turisztikai Információs Köz
pont és a Füleki Városi Könyvtár.
A vár Bebek-tomyába látogatók, az állandó kiál
lításon kívül, a VŐ. Világok vára nemzetközi fo
tókiállítást, a magyarországi szlovákok visele- 
teit és szokásait bemutató Jövőnk a múltunkban 
és a Zománcolt művészet című tárlatokat tekint
hették meg. A Városi Honismereti Múzeum 
galériájában különböző tematikus kiállításokat 
láthattak az érdeklődők. A VII. Világok vára ren
dezvény keretein belül az így is lehet látni, a 
Görögország hegyvidékei és a Világaim című 
kiállításokon három fotós munkáit ismerhették 
meg. Ezt követte a Nógrád kőiparát és kőfaragó
it bemutató Kőfaragók -  kővirágok elnevezésű 
tárlat, melyet a Mesterségek művészete köve
tett, ahol a Fülek és környéke mestereinek ter
mékeit nézhették meg. Utána a helyi festőmű
vész, Mihalides Tímea alkotásaiból válogatott 
Életképek című kiállítást látogathatták. Az aktu
ális karácsonyi tematikájú, Betlehemes kará

csony elnevezésű kiállításunk jövő év február 
végéig lesz megtekinthető.
A Vármúzeum jelentős rendezvényei közé tar
toztak a Palóc Húsvét, a füleki Gyermeknap és a 
Múzeumok és galériák éjszakája, amelybe már 
nyolcadik alkalommal kapcsolódtunk be. Idén 
ez az „ünnep“ május 16-ára esett, amikor is a 
Városi Honismereti Múzeumba 350, a várba 
1250 érdeklődő látogatott el. A turistaszezon 
alatt, amely 2015.03.15-től 2015. 11.15-ig tar
tott, majdnem 16 000 fizető látogatója volt a 
várnak. A kulturális rendezvények mellett a 
Nógrádi Turisztikai Információs Központ a No- 
vohrad-Nógrád Geopark együttműködésével 
rendszeres túrákat is szervezett a természetked
velők számára.
A városi könyvtárban könyvbemutatókkal, elő
adásokkal és író-olvasó találkozókkal teli évet 
tudhatunk magunk mögött. Az olasz, balkáni és 
dunakanyari kőfejtők migrációs hullámáról 
Agócs Attila tartott előadást. Ezen kívül elhang
zottak előadások ifj. Jozef Drenko történésztől, 
Éva Jambrichová grafológustól és Lakatos Bar
bara gyógypedagógustól. Több neves szerző

könyve került bemutatásra: ide tartozik Komjáti 
Zoltán II. Koháry István füleki főkapitányságá
ról szóló monográfiája, vagy Adamová Mária és 
Puntigán József Losoncról szóló háromnyelvű 
publikációja, valamint számos szépirodalmi al
kotás is, mint például Laboda Róbert Túlzások 
c. első kötete, Gazdag József Egy futballfüggő 
naplójából c. elmélkedéskötete a futball etikájá
ról és lelkiségéről, Ardamica Zorán Örökországi 
és más történetek címen összefoglalt abszurdiái, 
valamint Szászi Zoltán A szokott helyen, hatkor 
című regénye. Végül, de nem utolsó sorban, meg
ismerhettük Pavel „Hirax” Baricák A boldogság 
ábécéskönyve és Guido Andrea Longhitano 
Tűzoltók című könyveit is. Említést érdemelnek 
a gyermekprogramok is: a Meséről mesére című 
meseest, a Gyere, olvasok neked! országos ren
dezvény, és a gyermeksarok megnyitásával 
összekötött kultúrprogram a kicsiknek.
A Füleki Vármúzeum hasonlóan érdekes és vál
tozatos rendezvényekkel készül jövőre is, ame
lyekre minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag új évet kívánnak:

A Füleki Vármúzeum alkalmazottai
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f/ labdarúgótorna 
'  l a z  FTC elnöke kupájáért

2015. december 5-én rendezték meg az U -18- 
as kategóriában Az FTC elnöke kupájáért 
elnevezésű labdarúgó torna második évfolya
mát az FTC tornatermében. A meghívást két 
magyarországi és a feledi csapat fogadta el. A 
2x15 perces mérkőzéseken mindenki meg
mérkőzött mindenkivel.

A labdarúgótorna végeredménye:
1. helyezett: FKJesenské
2. helyezett: FTC FiTakovo
3. helyezett: Nyékládháza SE
4. helyezett: Mályi SE

A torna legjobb kapusa a feledi Busa Tibor, a 
legjobb góllövő pedig az FTC csapatának 
játékosa, Bari Filip lett. FT C

Ifjúsági sakkvilágbajnokság
A z Ifjúsági sakkvilágbajnokságot novem berben rendezték m eg a 
görögországi Chalkidikiben. A  versenyen közel 1600 sakkozó vett 
részt 93 országból, akik 12 kategóriában versenyeztek. Ezen a kéthetes 
sakkm aratonon az U 8-as lányok kategóriájában, a csupán 8 éves 
K apicáková Lucia, az FTC Fülek játékosa, szlovák bajnok és az EB 
m ásodik helyezettje indult a versenyen. Ebben a kategóriában 87 lány 
versenyzett, 49 országból. Lucka hosszú, 3-4 órás játszm ákban győzte 
le Kanada, az USA, Bulgária, Grúzia, Észtország és Fehéroroszország 
bajnokait. A  végső sorrendben a 34. helyen végzett. Külön köszönet 
illeti edzőjét, Laurencsik A lexandert a felelősségteljes világbajnoki 
felkészítésért, valam int az FTC Fülek  vezetőségét, az Ekoltech 
v á lla la to t an y ag i tám o g a tá su k é rt, am ely  n ag y b an  seg íte tte  a 
világbajnokságon való részvételt, és a Thorm a V yroba vállalatot a 
szponzori ajándékért.

K lein Péter, F T C


