A 2015-ös számvetésem befejező részében négy
rövidebb, de a többinél nem kevésbé fontos,
programpontot kívánok Önök elé tárni.
6. PARTNERSÉGEK A POLGÁROK ÉRDEKÉBEN
Mindannyian tudjuk, hogy városunk egyik
legégetőbb problémája a röntgenállomás újbóli
felállítása, melynek keretén belül egyébb diagnosztikai berendezések is elhelyezést kaphatnának. Sajnos, miután a megye az elmúlt években
a régi és az új egészségügyi központot is eladta,
az orvosok négy kisebb magánfenntartású központba helyezték át rendelőiket. Ez a helyzet
nem igazán kedvez a szükséges berendezések ügyének, hiszen az Integrált Regionális Operációs Program keretén belül az előzetes információk szerint pályázhatók lesznek majd ugyan helyi
egészségügyi központok a szükséges berendezésekkel, a megpályázáshoz azonban az önkormányzati szférának a helyi orvosokkal kell szövetséget kötnie. Tekintetbe véve a fennálló helyzetet, mindez nagyon érzékenyen érintheti majd

az egyes, már létező központok közötti viszonyokat, viszont egyelőre egyedüli lehetőségnek
mutatkozik. Jómagam a témában már több tárgyalást is folytattam pályázati szakemberekkel,
orvosokkal, szakpolitikusokkal, de a megoldást
többek szerint csak az idei parlamenti választások utáni fejlemények hozhatják el. A város testvérvárosi kapcsolatait 2015-ben sikerült egyéb
partnerségekkel bővíteni, hiszen az „Európa a
polgárokért“ elnevezésű program keretén belül
az esetenként más-más összetételű füleki delegáció mintegy 3500 kilométert utazott le az Info
Rom Polgári Társasággal karöltve lebonyolított
pályázat megvalósítása során, meglátogatva a
lengyelországi, a romániai és a magyarországi
helyszínt is.
7. REND ÉS KÖZBIZTONSÁG
A Városi Rendőrség tevékenysége 2015-ben az
általános feladatok ellátása mellett főként az illegális szemétlerakók felszámolására, valamint
a kutyailleték fizetését elmulasztók felderítésére
összpontosult. Bár a parkolódíj befizetésének és
a közlekedésrendészeti kihágásoknak az ellenőrzése továbbra is fő feladataik közé tartozott,
a felderített szabálytalanságok esetében inkább

A Füleki Művészeti Alapiskolát idén jelentős változások várják. Ötven év után
új helyre költözik, az iskolát hosszú ideje irányító František Mráz pedig nyugdíjba vonul. Az új igazgató márciusban váltja fel őt.
Az önkormányzat a volt adóhivatal épületébe tervezi átköltöztetni a művészeti
alapiskolát, melyet 2014-ben vásárolt meg a Szlovák Köztársaság Pénzügyi
Igazgatóságától az épület általános értékének (227 ezer euró) 5 százalékáért,
azaz 11 350 euróért. Az ingatlan azóta kihasználatlan volt. „Mivel az épület a
múltban más célokat szolgált, részleges átalakításra van szükség. A biztonsági
és higiéniai követelményeknek jelen állapotában nem felel meg“ – mondta dr.
Agócs Atilla, a város polgármestere.

Már csak húsvétig működik ebben az épületben a Művészeti Alapiskola

Az utóbbi napokban kezdődtek meg a felújítási munkálatok a Costruo cég kivitelezésében, amelynek az önkormányzat, saját költségvetéséből, majdnem
58 ezer eurót fizet. A munkálatok tartalmazzák az irodák tantermekké alakítását, a korlátok cseréjét, új szociális helyiségek kialakítását, csúszásgátló réteg
felvitelét a padlózatra, illetve a homlokzat javítását.
A felújítások befejezése március második felére tehető, s a diákok már húsvét
után az új helyiségekben folytathatják a tanévet. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi épület működési szempontból nem megfelelő – mivel az
osztályok több épületben helyezkednek el. „A főépület is beázik, hull a vakolat
és penészednek a falak. Az új környezetben sokkal nagyobb kényelem várja a
diákokat.“
A Koháry téren elhelyezkedő épületeket az önkormányzat továbbra is használni szeretné. Az év folyamán először a városi rendőrség költözik a főépületbe,
melynek munkatársai a városháza alsó szintjének felújítása miatt ideiglenesen
a Nógrádi Turisztikai Információs Központ épületében végzik munkájukat. A
koncertterem továbbra is használatban lesz, a harmadik épületben pedig városi vásárcsarnokot szeretnének létrehozni. „Ennek projektdokumentációját valamint a főépület egyik részének talajvíz elleni szigetelését az idei költségvetésből finanszírozzuk“ – tette hozzá a város polgármestere.
Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

Fotó: A Városi Hivatal archívuma

a lakosság szabálykövetésre való buzdítása,
mint a büntetések kirovása jellemezte munkájukat, amit statisztikáik is igazolnak. Felszerelésüket két új fotócsapdával bővítettük, melyeket leggyakrabban a város egyes részein ismétlődően
felbukkanó szabálysértők leleplezésére használnak. A roma polgárőrség egy korábbi pályázatból 2015. szeptember végéig 8 alkalmazottal működött. Jelenleg az új pályázati felhívás megjelentetésére várunk. Az átmeneti időszakban 5
polgárőrt a városi intézmények a munkaügyi hivatal támogatásával foglalkoztatnak.
Folytatás a 2. oldalon

A Mocsáry Lajos Alapiskola mellett lévő tornaterem tetőszerkezete
már évek óta romos állapotban volt. Az önkormányzat 2014-ben a
pénzügyminisztériumtól elnyert egy 10 ezer eurós támogatást azzal
a feltétellel, hogy két éven belül elhárítják a kedvezőtlen állapotot.
A javítási munkálatok tavaly november közepén kezdődtek meg.
„Az elvégzett munka sokkal kiterjedtebb az eredeti tervhez képest”
– mondta Agócs Attila, a város polgármestere. Az eredeti tervezetben csupán a szigetelés eltávolítása és a lapostető javítása volt. „Arra következtettünk, hogy a lapostető a jövőben is problémák előidézője lehet, ezért úgy döntöttünk, hogy egy új tervet dolgoztatunk
ki” – magyarázza a polgármester.
A város legnagyobb tornaterme, az év végén új nyeregtetőt kapott.
Kicserélése majdnem 60 ezer euróba került, amelyből 50 ezer eurót a város saját költségvetéséből fedezett. Mivel a tető kb. 10 évig
beázott, a parkett is meglehetősen károsodott. „Úgy döntöttünk,
hogy e probléma eltávolításába is befektetünk. A tornatermet a két
általános iskola diákjai és az FTC klubjai mellett florbalra, futsalra
és asztaliteniszre is használják.”
Az önkormányzat 7700 eurót fizetett saját költségvetési forrásból a
padló javításáért. A becsült ár 10 ezer euró volt. „Az ár tartalmazta
a csiszolást, háromszoros lakkozást olyan tanúsítvánnyal rendelkező lakkal, amelyet az NBA-ban is használnak, valamint a vonalak felfestését.” A 600 négyzetméteres területből, 10-et teljesen ki
kellett cserélni.
Mivel a következő két általános iskola tornatermeinek javítására az
önkormányzat már merített az Európai Unió forrásaiból, ezek rekonstrukcióját a közeljövőben nem tervezik. „Az oktatásügyi minisztérium jelenlegi pályázati feltételeinek csupán a papréti tornaterem felel meg, ahol a szociális helyiségek és a zuhanyzók várnak
felújításra már több mint 5 éve.“
Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense

Felújításra került a tornaterem padlója is
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8. ROMA INTEGRÁCIÓ
Az elmúlt év elején megtörtént a hátrányos helyzetűek részére megépített bérház alapkőletétele,
majd az épület a több mint 600 000 eurós uniós
támogatással őszre készült el. A mintegy 50 érdeklődőből kiválasztott 12 család a karácsonyi
ünnepek alatt kezdte meg a beköltözést. Nem formális tanácsadó testületként egy roma szociális
kerekasztalt alapítottunk, melybe a városi képviselő-testület mellett működő szakbizottságok
roma származású tagjai mellé a roma közösség
civil szervezeteinek vezetőit is bevontuk. Ennek
működtetését később az időközben megalakult
és a Városi Művelődési Központban működő
Közösségi Központ vette át. Az építésügyi osztály alkalmazottaival és a koordinátorokkal együtt sikerült eredményesebbé tennünk a közmunkaprogramok keretén belül foglalkoztatottak tevékenységét. Az első látványos eredmények a parki gyümölcsös kitakarítása és a papréti illegális szemétlerakó felszámolása során mutatkoztak, de közmunkásaink részt vettek az új
játszótér tereprendezésében is. Magyarországi
partnervárosaink közül Bátonyterenyén és
Nagyecseden is jártunk tanulmányúton az értékteremtő közmunka tapasztalatainak átvétele céljából. A programot az esetleges szlovákiai adaptálása érdekében a Szlovákiai Városok és Falvak
Társulása országos tanácsán és a szervezet fo-

lyóiratában is bemutattam. A jövőben szeretnénk hasonló programot megvalósítani városunkban is.
9. KÖRNYEZETTUDATOS VÁROS
Az év utolsó napjaiban befejeztük a szelektív
hulladékgyűjtő udvar építését. Az 1 millió euró
fölötti támogatásból új szemétgyűjtő autót, traktorokat és konténereket is vásárolt a város. A jövő évben a projekt második szakaszát is szeretnénk megvalósítani, amely egyrészt az udvari
komposztálást, másrészt pedig a közterületeken
keletkező biológiai hulladék feldolgozását is
megoldaná. 2015-ben a legnagyobb gondot az
apró építkezési hulladék lerakása jelentette. A
probléma hosszútávú kezelése érdekében szerződést kötöttünk az Úrbéres Társasággal, melynek értelmében 2016-ban az úrbéresség rátki hegyen található használaton kívüli kőbányájában
megépítjük a veszélyes elemektől mentes építkezési hulladék lerakóját. Ennek tervezése már
befejeződött, és engedélyeztetése is a végéhez
közelít. Az árvízvédelmi munkákba tavasztól a
város különböző pontjain 8-10 állami támogatással alkalmazott munkanélkülit kapcsoltunk
be. A pataktisztítás mellett a Madách utcában
mintegy 30 méter hosszú árvízvédelmi falat építettünk. Utóbbi munkálatokba a közmunkások
egy csoportja és a Közhasznú Vállalat (VPS) is
bekapcsolódott. A Városi Önkéntes Tűzoltó E-

14 füleki lakhelyű szlovák állampolgár szavaz külföldről az idei parlamenti választásokon. A külföldön tartózkodó fülekiek élnek a lehetőséggel, és anélkül, hogy személyesen hazautaznának a választásokra, voksaikat Európa különböző országaiból is eljuttatják Fülekre. „Ehhez január 15-ig kellett benyújtaniuk egy kérvényt elektronikus formában,
majd postán megkapták a szavazólapokat és borítékokat, melyeket kitöltve ugyancsak postán kell
visszajuttatniuk a Füleki Városi Hivatalba március
4-ig” – tájékoztatott Paszkiewiczová Dáša, a polgármesteri titkárság vezetője. A többségében negyven
év alatti füleki lakosok szavazatai – Magyarország
és Csehország mellett – Írországból, Nagy-Britanniából, Németországból, Svédországból és Spanyolországból érkeznek haza.
Illés Kósik Andrea

gyesület részére a Belügyminisztériumtól a
felújított Tatra tűzoltóautó mellett sikerült árvízvédelmi csomaggal felszerelt utánfutót is beszerezni, mely három különböző típusú szivattyúval segíti az önkéntesek munkáját.

Árvízvédelmi fal építése a Madách utcában

Míg 2015 a nagy pályázatok befejezésének, tehát az építkezéseknek az éve és a kulturális térfélen befejezett reformok éve volt, 2016 elsősorban az építészeti terveztetés évének mutatkozik.
Emellett lezajlik majd a meglévő épületek közötti funkciócsere és az iskolaügy finanszírozásának újragondolása is.
Dr. Agócs Attila, polgármester

Fülek Város közleménye a választói igazolványok kiadásáról a Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokhoz 2016-ban (2016.03.05.)
Fülek Város tájékoztatja a Fülek területén állandó lakhellyel rendelkező azon választópolgárait, akik a választások napján állandó lakhelyükön nem tudnak részt venni a választásokon abban a választókörzetben, ahol a választói névjegyzékében szerepelnek, hogy 2016.
február 15-től már csak személyesen kérvényezhetik Fülek városától választói igazolványaikat. A választói igazolvány lehetővé teszi, hogy a választás idejére a választó bejegyzésre kerüljön bármelyik választói körzet választói jegyzékébe. Választói igazolványok kiadását a
városháza ügyfelfogadási ideje alatt lehet igényelni, mégpedig hétfőtől péntekig 7:30 és
16:00 óra között, illetve pénteken 7:30-tól 13:30-ig. A választópolgár személyesen, illetve
meghatalmazott személy közvetítésével kérelmezheti a választói igazolványt legkésőbb
2016. március 4-én, ügyfélfogadási idő alatt, tehát 13:30 óráig az alábbi címen: Fülek Város
– Városháza, Radničná 25, földszint, 2-es számú iroda, lakosság-nyilvántartási alosztály. A
meghatalmazásnak írásosnak kell lennie, hitelesítése azonban nem szükséges. A meghatalmazott személy a szavazói igazolvány átvételét aláírásával igazolja a kiadott választói igazolványok nyilvántartásában.
Dr. Agócs Attila, a város polgármestere

Értesítés az úrbéres közösség tagjainak
A Füleki Úrbéres Közösség vezetősége értesíti az úrbéres közösség tagjait, hogy az éves
közgyűlést 2016. március 10-én 17.00 órai kezdettel tartják Füleken, a Városi Művelődési
Központban (Szabadság tér 30).

A városi vagyon leltárja
a 2015-ös évre
Fülek Város minden naptári év végén mérleget
készít a közpénzekkel való gazdálkodásáról, a
könyvviteli törvény értelmében. A Városi Hivatal és a város fenntartói hatáskörébe tartozó
szervezetek, azaz a 4 alapiskola, a művészeti
alapiskola, a 2 óvoda, a Városi Művelődési
Központ, a Vármúzeum, a Közhasznú Szolgáltatások (VPS), a Nefelejcs nonprofit szervezet
(nyugdíjasotthon) és a Tectum nonprofit szervezet (vállalkozói inkubátor) a 2015.12.31ével lezárult évben összesen 20 365 854,19
euró anyagi vagyonnal rendelkeztek. Habár ez
az érték főként a halmozott értékcsökkenés miatt 299 778,24 euróval (1,01%) kevesebb a
2014-es évi 20 665 632,43 eurós anyagi vagyonhoz képest, azonban a fejlesztési programok befejezetlen anyagi beruházásai terén
2 672 440,79 eurót mutatunk ki, amely összeg a
2016-os évben kerül besorolásra a város anyagi
vagyonába.
A fentieken kívül a város rendelkezik telkekkel

2 691 395,30 euró értékben, nem anyagi invesztíciókkal 112 499,36 euró értékben,
értékpapír formájú tőkebefektetésekkel
2 214 258,77 euró értékben, vagyoni betéttel a
FILBYT s.r.o. Fiľakovo gazdasági társaságon
belül 581 889,00 euró értékben, valamint a
számláin és a pénztáraiban található pénzeszközökkel és értékpapírokkal 365 287,42 euró
összegben.
A Városi Hivatal és a fenti szervezetek
2015.12.31. napján 229 892,57 euró összegű
követelést és 1 677 088,16 euró összegű kötelezettséget tartottak nyilván. A 2015-ös év folyamán az 1998-2014-es években felhalmozódott
adójellegű kinnlevőségeket 50 569,74 euróval
sikerült csökkenteni.
A város és a fenntartói hatáskörébe tartozó
szervezetek által elért, a leltározás alatt megállapított számszerű eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy a közpénzek hatékonyan,
célzatosan és gazdaságosan lettek felhasználva
a 2015-es év folyamán.
Varga Zoltán,
közgazdasági és vagyongazdálkodási osztály

A tavalyi év végén „pincerém“ garázdálkodott a
papréti lakótelepen, aki betört a tömbházakba,
és különféle tárgyakat rabolt el a lakók pincéiből. Az idei év első napján tetten érték. A Füleki
Körzeti Rendőrkapitányság tagjai és a Losonci
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a Füleki
Városi Rendőrséggel együttműködésben csapdát állítottak a 28 éves D. Róbert számára – olyan időpontban, amikor nem számított rá. Minden bejáratot őriztek az említett lakótelepen. A
tolvajt már korábban is figyelték. Mikor erőszakkal próbálta kinyitni a bejárati ajtót az egyik
tömbházban, sikerült elfogniuk. Ezt követően bizonyították, hogy előtte már legalább 10 bejáratba betört, ahol több pincét is kirabolt. Az ellopott
tárgyak egy részét megtalálták a lakásában és
lefoglalták. Kiderült, hogy több mint 40 pincét
rabolt ki, azonban nem minden károsult jelentette ezt a rendőrségnek. A tolvaj különböző szerszámokat, régi elektromos készülékeket, bicikliket, de élelmiszert és fazekakat is eltulajdonított. A lopásokat egyedül végezte, többnyire az
esti órákban, amikor a bejáratok még nem voltak
kulcsra zárva. A Losonci Járásbíróság elrendelte
előzetes letartóztatását. Tettéért 3-tól 10 évig
terjedő szabadságvesztés fenyegeti.
Cíferová Iveta
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Már első verseskötetének füleki keresztelőjén
ismert és elismert költőként tekintettünk rá.
Azóta több kötete is napvilágot látott – versek,
tanulmányok, esszék, recenziók, kritikák, regény és forgatókönyvek. Mögötte van több irodalmi elismerés és díj, egy doktori értekezés
és csaknem egy évtizednyi főszerkesztői tevékenység. Mizser Attila – egy újabb füleki, akire büszkék lehetünk.
Úgy tűnik, hogy az írást korán kezdted,
hisz 19 éves korodtól már publikálsz, ami
nem kis dolog.
Nekem természetes az írás. Amikor tizenévesen elkezdtem, bele sem gondoltam, hogy
írok, hogy ez valamilyen folyamatnak a kezdete. A Palócföld főszerkesztőjeként változott
ez a gyakorlat, mert más műveit olvasni, naponta írásokkal foglalkozni, hatással volt a
saját szövegek alakulására, kevesebb idő maradt az „örömírásra”. Felkéréseknek kellett eleget tenni, konferenciákat szervezni, a doktori témámhoz kapcsolódóan inkább tanulmányok születtek a kortárs és a modern magyar prózáról, és így kevesebb szépirodalmi
alkotás került ki a kezem alól.
Azt mondod, természetes volt a kezdetekkor, hogy írsz, mégis mezőgazdasági szakközépiskolába mentél. Nem volt az kicsit
messze az irodalomtól?
Visszatekintve: jó, hogy a mezőgazdaságit választottam, így több időm volt, hogy olvassak,
eljárjak a Pegazus írótáborokba, azzal foglalkozzak, amit szeretek. Így a nyitottság, az érdeklődés megmaradt bennem mind a négy éven keresztül az irodalom, a színház, általában a kultúra iránt. Ráadásul az akkori mezőgazdaságiban nagyon jó tanárok voltak, elég
csak Csák István nevét említenem.
Milyen író vagy: aki megrágja, megszenvedi a művét, vagy olyan, akinek csak jó pillanat kell, hogy papírra vesse?
Nehezen alkotó, szöszölős író vagyok, aki minél közelebb jár az írása végéhez, annál feszültebb, idegesebb lesz. Nehezen bocsátom
útjára az írásaimat.
Intellektuális írónak tartod magad?
Azt mondják, a tett halála az okoskodás, így
ez a kategorizálás nem annyira hízelgő rám
nézve, de ha van ilyen, akkor én az vagyok.
Szeretem körbejárni, körbeolvasni a témákat,
amelyeket kitűzök magam elé. Mindig kételyeim vannak, de voltaképp ezek visznek
előre.
Költőként ismerünk elsősorban, a líra áll
hozzád közelebb, de próbálkoztál a regénnyel is. Az csak kirándulás volt, vagy
vannak még ilyen irányú terveid?
A Szöktetés egy zsúfolt területre című regényem annak idején kirándulás volt. Egy megrázó kirándulás, mert érdekes volt a fogadtatása, kapott hideget-meleget. Jó is volt, hogy
ennyire felforgató hatású, de meg is viselt,
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nem voltam erre felkészülve. Készült belőle,
egy részéből, filmadaptáció, lefordították olaszra, és az addigi írásaimhoz, versesköteteimhez képest a legnagyobb publicitást kapta.
Lehet, hogy még próbálkozom regényírással.
Ősszel viszont remélhetőleg ismét versekkel
jelentkezem.
Nyolc évig a salgótarjáni székhelyű Palócföld folyóirat főszerkesztője voltál. Hogyan
tekintesz vissza erre az időszakra?
Nagy iskola volt. Trendi, kortárs irodalmi, művészeti, közéleti lapot akartam, amely ezt a tájegységet képviseli, de nem számítottam szűkebb pátriánkban ekkora harcokra, nem gondoltam, hogy ezt ennyire nehéz lesz átvinni, elfogadtatni. A jó az, hogy a hetedik év végére, a
nyolcadik év elejére a lap olyan lett, amilyennek elképzeltem. Hét évet adtam magamnak
eredetileg is, ennyi idő elteltével már talán jó
váltani, de ez egybeesett a 60. évfolyammal,
akkor nem szerettem volna otthagyni a lapot,
így még egy évet végigcsináltunk. Most van
olyan időszak, amikor büszkén fel lehet állni
a székből.

Február 29-ig voltál a lap élén. Már kész
terveid vannak a továbblépésre?
Még nincs konkrét munkahelyem. Kicsit ki
szeretném fújni magam, elég sűrű volt az utóbbi időszak, igyekeztünk úgy átadni a lapot,
hogy mindent rendben találjon, aki majd átveszi. A terveimről már csak babonából sem beszélnék, de remélem nyártól, ősztől lesznek
lehetőségek, melyeket vagy én találok meg,
vagy azok találnak meg engem.
Fülek is szerepel a terveidben? Bár itt laktál, a munkahelyed eddig máshová szólított, így ritkán láttunk itthon.
Ez érdekes, mert amikor a Palócföld élére ke-

rültem, akkor éreztem magam a „legfülekibbnek”. Iszonyú büszke voltam, mikor a felkérés elért, nem arra, hogy milyen pálya után,
hanem hogy fülekiként kaptam meg ezt a lehetőséget. Tanúim is vannak, mert véres kardként hordoztam körbe a hírt Füleken, hogy
végre milyen lehetőség ez ennek a régiónak.
Főszerkesztőként is két fő szempontot tartottam szem előtt: egyrészt a fiataloknak publikációs lehetőséget biztosítani, felkarolni őket, tehetséggondozást folytatni, másrészt a
határon átnyúló kapcsolatokat fejleszteni,
Nógrád két oldalát legalább a kultúra szintjén
összekapcsolni. Ami pedig Füleket illeti,
igyekeztem minden füleki felkérésnek eleget
tenni, ha hívtak, jöttem. Ha pedig már a terveket kérdezted, nagyon jó lenne, ha az elkövetkezőkben szakmai szempontból is szorosabban kötődhetnék a városhoz.
Erősek a füleki gyökereid…
Annyira, hogy nem is hiszem, hogy különösebben magyaráznom kellene. A jelenlegi Anna Villa épületében töltöttem a gyerekkoromat (ami akkor még Éva-villa volt), onnan
költöztünk át a Kertész utcába. A családom
történetén nagyon jól le lehet képezni a háború utáni történelem erőtereit, hisz a család egy
része Magyarországra szakadt. Apum „ősfüleki”, anyum pedig ide jött férjhez. A gyermekkoromat nagyon meghatározta az itteni
alapiskola, de még a gimnáziumhoz is sok
szállal kötődtem, ha nem is jártam oda soha,
mert a gimis barátaimmal is mindig kitaláltunk valamit, például együtteseket indítottunk, színházi produkciókat csináltunk. A füleki színjátszáshoz apukám is kötődött, még a
Zsákszínház előtti időkből, anyummal együtt,
de később a Zsákszínház jó pár produkciójában is részt vett. És én is valahogy folyamatosan odakeveredtem és odakeveredem a
színház közelébe…
Mint mostanában is, az Apropó Kisszínpad
révén. Legutóbb a Nógrád Közművelődéséért Díjat is ennek köszönhetted.
Az Apropó részéről mint írót kerestek meg.
Ennek a csoportnak a látásmódja mindig is a
szívem csücske volt, nagyon nagy öröm együtt dolgozni velük. Ez adta meg az elmúlt
nyolc évben az írás örömét. De míg az írói
munka nagyon magányos, gyér a visszacsatolás, addig egy színházi produkciónál gyorsabban megmutatkozik, hogy mi működik jól
szövegként, azonnal érkezik visszajelzés. Öröm látni, hogy működnek a gyerekekben a
szövegek, az igazi katarzis pedig az, amikor
látod, hogy a diák örömmel mondja. Ilyen
szempontból ez nagyon hálás feladat. Engem
is izgatott már fiatal koromban, miként fejezhetem ki magamat. Akkoriban még volt a szavalóversenyen saját vers kategória, melyben
én minden évben indultam. Most ugyanez
olyan szempontból érdekel, hogy csapatban
hogyan lehet megoldani az önkifejezést. Jó
lenne valamilyen – jó értelemben vett – foltot
hagyni a füleki színjátszás, előadó-művészet
területén.
Illés Kósik Andrea
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Sokan várták már – zenészek és zenekedvelők, fiatalok és korábban születettek, barátok, ismerősök,
fülekiek. Hiányzott egy
hely, ahol találkozni lehet,
beszélgetni, élőzenét hallgatni,
együtt énekelni a zenekarral, táncolni
vagy csak csápolni… Hiányzott egy hely,
ahol megmutathatják magukat a füleki
zenészek, rajongótábort szerezhetnek,
együtt örömzenélhetnek.
Sokan várták már – február végén beindult. KLUB 2016 – Live Music Night címmel nagyjából havi rendszerességgel várja
az érdeklődőket a zene és a jó hangulat a
Füleki Városi Művelődési Központban.
Február 26-án a füleki MUSÍ BYŤ
zenekar indította útjára a VMK és a helyi
zenészek, zenekedvelők legújabb kezdeményezését. A következő zenekar egy újonnan felállt, de tapasztalt zenészekből
álló formáció, a BIG BAND lesz. Hogy
kiket láthat még a közönség a Live Music
Night egész éves rendezvénysorozatában,
illetve mi mást tartogat még a KLUB
2016, az maradjon meglepetés. Mindenesetre a szervezők gondoskodnak a garantáltan jó zenészekről és a jó zenéről, helyi bárról italokkal és egy
kis harapnivalóval – a többi már
a közönségen múlik...
Illés Kósik Andrea, VMK

A Füleki Vármúzeum ismét egy helyi vendéggel kedveskedett a füleki közönségnek, pontosabban, kettővel. A Füleki Városi Könyvtár vendége Rácz Boglárka költőnő volt, akivel Mizser Attila, a Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat leköszönő főszerkesztője beszélgetett. A füleki származású Rácz Boglárka immár negyedik kötetével büszkélkedhet. A
„Kyotóban már tavasz van“ 2014-ben jelent meg a Kalligram Kiadó gondozásában. A kötetet
a tömörség jellemzi. Nyelvi szempontból meghatározó a mondat határainak feloldása, helyenként pedig a grammatika szabályainak áthágása. A beszélgetésen nem csupán új, hanem
korábbi kötetei is szóba kerültek: „Ébredések küszöbén“ (AB-ART), „Ahová meg nem érkeztünk“ (AB-ART) és „Holdmagány“ (AB-ART). A Városi Könyvtárban rendszeresen szervezett író-olvasó találkozóknak az a célja, hogy az olvasók megismerhessék a helyi alkotókat,
irodalmi személyiségeket. Boglárka és Attila először voltak vendégeink, azonban reméljük,
hogy termékeny alkotói időszak vár rájuk, és nemsokára bemutathatjuk legújabb köteteiket.
Mizser Attila, a Palócföld leköszönő főszerkeszSzőke Lucia, FVM
tője faggatta a költőnőt (Fotó: Illés Gábor)

Március 28-án a várudvarban délelőtt 10 órai kezdettel 11. alkalommal kerül megrendezésre a Palóc Húsvét a Füleki Várban. A rendezvény korábbi házigazdái után (Motolla Kézműves Kör, Szülőföld PT, Pro Gaudio PT, Vármúzeum) a Palóc Húsvét történetének újabb
évtizede a Városi Művelődési Központ rendezésében indul. Az idelátogatók az idén sem fognak unatkozni, az érdeklődőket gazdag
program várja. A kézműves foglalkozásokon kipróbálhatják a tojásdíszítést, húsvéti korbácsok fonását, palóc ételeket kóstolhatnak,
részt vehetnek a húsvéti hagyományok felelevenítésében, a locsolkodásban, és indulhatnak a locsolóversmondó versenyen is. A
rendezvény helyszínén kirakodóvásár lesz, a szabadtéri színpadon folklór együttesek lépnek fel. Itt lesz a budapesti Fonó Zenekar, a
szécsényi Palóc Néptáncegyüttes, lesz meseszínház és sok más érdekesség. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény a VMK-ban
(klubban) valósul meg.
Városi Művelődési Központ

Kultúra

FÜLEKI HÍRLAP

A füleki Melódia Női Kar ismét sikeres évet zárt, 2015-ben is számos hazai és külföldi fellépésen szerepelt sikeresen. A kórus örömmel vette tudomásul a Prágai Adventi Kórustalálkozóra kapott meghívást,
mely 2015. november 26–29-én valósult
meg.
A kórustalálkozó Prága legnépszerűbb és
legnagyobb részvétellel bíró karácsony előtti kórusművészeti rendezvénye, melyen
az idén 11 országból 17 kórus szerepelt az
Óváros templomaiban. A kórusok két, 30
perces önálló fellépésre és egy közös
éneklésre kaptak felkérést. A Melódia Női
Kar első koncertjét november 27-én a
Szent Miklós-templomban adta, ahol
rendkívüli látvány és élmény részesei lehettünk, hiszen 12 kórus lépett fel Európa
különböző országaiból. Második koncertünket november 28-án délelőtt tartottuk a
Szent Márton-templomban, melynek történelmi múltja nagy hatással volt kórusunk tagjaira. Feledhetetlen élmény volt
számunkra az aznap délutáni Barátság
koncert, melyen 17 kórus kb. 380 tagja közösen énekelt 5 kórusművet a Szent Salva-

A márciusi hónapot nemcsak a tavasz eljöttével
kötjük össze, hanem a könyvekkel is. Március a
könyv hónapja. A „Szlovákiai Könyvtárak Hete“ elnevezésű országos rendezvény keretén belül a Füleki Vármúzeum érdekes programmal készült. 2016. március 3-án, 16:30 órakor mindenkit szeretettel várunk a Füleki Városi Könyvtárba, a miniatűr könyvek kiállításának megnyitójára, valamint beszélgetésre a gyűjtővel és egy-

tor-templomban. A közös éneklést még
meghatóbbá varázsolta az előadott művek
szépsége, melyek az advent és a karácsony
hangulatát idézték.
A megható koncerteken kívül nagy élmény volt számunkra Prágát adventi hangulatban látni, és körsétán megtekinteni
történelmi műemlékeit, legfontosabb nevezetességeit, többek között a várat, a
Szent Vitus-katedrálist, a Károly hidat, a
Vencel teret és az Óvarosi teret teljes szépségében.
Nagy gonddal és odafigyeléssel készülünk minden fellépésre, de egy-egy külföldi szereplés mindig nagyobb kihívást jelent. Kórusunk megfelelő szakmai irányítás eredményeként színvonalas műsorral
tudta képviselni városunkat.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak: Fülek Városnak és Besztercebánya Megyei Önkormányzatának, valamint családtagjainknak, akiknek a segítsége nélkül nem vehettünk volna részt a Prágai Adventi Koncerten.
Agócs Mária,
a Melódia Női Kar vezetője

ben kiállítóval, Szamos Géza mérnökkel. A miniatűr könyvek gyártásáról már több 14-ik századi forrásban is szó esik, egyes vélemények
szerint azonban már az antik korban is ismerték
őket. Ma már sokféle témában találunk miniatűr
könyveket, a szakácskönyvektől egészen a lexikonokig. Gyártásuk munkaigényes és költséges,
ezért gyűjtésük sem számít olcsó hobbinak. A
helyi Szamos Géza érdeklődését az első minia-
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A turistaszezon a várban idén is március közepén indul. A Füleki Vármúzeum a Világok
Vára nyolcadik évfolyamának keretén belül
két érdekes kiállítással készült. Az első tárlat,
melynek címe „Gömör–Kishont és Nógrád
várai“, az említett régiók várainak történelmét, építészeti fejlődésüket, illetve a várak
mai állapotát mutatja be a látogatóknak. A fotókon kívül kiállításra kerül a régészeti kutatások során feltárt őskori és középkori leletanyag egy része is, többek között a füleki alsóvár területéről származó leletek. A kiállítást a
tárlat kurátora, dr. Alexander Botoš, a rimaszombati Gömör–Kishonti Múzeum régésze
nyitja meg. „A Kárpát-medence magyar
szemmel“ című fotókiállítás a múlt évben
megrendezett tárlatra reflektál, amely a magyarországi szlovákság népi kultúráját mutatta be az érdeklődőknek. Ezúttal a határon
túli magyar kisebbség népviselete, szokásai
és élete kerül reflektorfénybe, fotóriporterek
alkotásai által. A kiállítást a Magyar Távirati
Iroda igazgatója, dr. Gazsó L. Ferenc nyitja
meg. Mindenkit szeretettel várunk mindkét
kiállítás megnyitójára, amely március 11-én
16:30 órai kezdettel kerül megrendezésre a
füleki vár Bebek-tornyában.
Dr. Titton Viktória, FVM
tűr könyv hat éves korában keltette fel, amelyet a
füleki könyvesboltban látott meg. Gyűjtésükkel
a hetvenes évek elejétől foglalkozik. Elmondása
szerint: „Egy gyűjtemény kialakításához nagyon sok év, türelem, kutatás és megértés kell, főleg a családtagok részéről. Örülök, hogy mindezt megkaphattam.“ Gyűjteményében jelenleg
majdnem 500 miniatűr könyv található, amelyek közül a legszebbeket a Füleki Városi
Könyvtár előterében tekinthetik meg. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Szőke Lucia, FVM

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2016 márciusában
március 03. Miniatűr könyvek kiállítása és beszélgetés a gyűjtővel,
16,30 óra
Szamos Gézával
A beszélgetés a Szlovákiai Könyvtárak Hete című rendezvény
keretein belül kerül megrendezésre, szlovák és magyar nyelven.
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár; Szervező: Füleki Vármúzeum
március 11. A füleki vár szezonnyitó rendezvénye
16,30 óra
Világok Vára VIII. – a vár évadkezdő kiállításainak megnyitója
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony; Szervező: Füleki Vármúzeum
márc. 11-től „Gömör-Kishont és Nógrád várai“ – régészeti kiállítás
május 8-ig „Magyar szemmel a Kárpát-medencében“ – fotókiállítás
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony; Szervező: Füleki Vármúzeum
március 11. Nőnap – Helyszín: Városi Művelődési Központ
15,00 óra
Szervező: Füleki Nyugdíjas Egyesület

március 15. Megemlékezés „Március idusáról”
15,00 óra
Helyszín: Római-katolikus templom
Szervező: Csemadok h.sz.
március 18. Városi Pedagógusnap
15,00 óra
Helyszín: Városi Művelődési Központ
Szervező: Fülek Város, Városi Művelődési Központ
március 28. Palóc Húsvét a Füleki Várban
10,00 óra
Helyszín: Füleki vár
Szervező: Városi Művelődési Központ
Társszervező: Füleki Vármúzeum
április 1.
Klub 2016 – Live Music Night – Zene: Big Band
20,00 óra Helyszín: Városi Művelődési Központ
Szervező: Városi Művelődési Központ

6

FÜLEKI HÍRLAP

ORGANIZÁCIA
ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV
2016

JANUÁR

Po – Hé

4
5
6
7
8

Ut – Ke
St – Sze
Št – Csü
Pi – Pé
2016
Po – Hé
Ut – Ke
St – Sze
Št – Csü
Pi – Pé
2016
Po – Hé
Ut – Ke
St – Sze
Št – Csü
Pi – Pé

MESTO FIĽAKOVO

1

11
12
13
14
15

FEBRUÁR
18
19
20
21
22

25
26
27
28
29

MÁJ – MÁJUS
P
N
P
N
P
2
16
23
9
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
P
N
P
N
SEPTEMBER – SZEPTEMBER
P
P
N
N
5
12
19
26
6
13
20
27
21
28
7
14
15
29
1
8
22
2
9
23
30
16
N
P
N
P
N

PAPIER – PAPÍR
Po – Pi
Hé – Pé

PLASTY – MŰANYAG

1
2
3
4
5

8
9
10
11
12

1
2
3
P
P
3
4
5
6
7
P

15
16
17
18
19

22
23
24
25
26

JÚN – JÚNIUS
N
P
N
13
6
20
7
14
21
8
15
22
9
16
23
10
17
24
N
N
P
OKTÓBER
P
N
N
10
17
24
11
18
25
19
26
12
27
13
20
14
21
28
P
N
N

SKLO – ÜVEG

VPS FIĽAKOVO

FÜLEK VÁROS

29
1
2
3
4

P
27
28
29
30
1
P
P
31
1
2
3
4
P

MAREC – MÁRCIUS
N
P
7
14
21
8
15
22
9
16
23
10
17
24
11
18
25
N
P
JÚL – JÚLIUS
N
P
N
18
4
11
5
12
19
6
13
20
7
14
21
22
8
15
N
P
N
NOVOMBER
N
N
P
7
14
21
8
15
22
23
9
16
24
10
17
11
18
25
N
N
P

N
28
29
30
31
1
N
P
25
26
27
28
29
P

N
1
2
3
4
5
N

P
28
29
30

KOVOVÉ OBALY – FÉMDOBOZOK

1
2

APRÍL – ÁPRILIS
P
N
P
N
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
14
21
7
28
8
15
22
29
P
N
P
N
AUGUST – AUGUSZTUS
P
N
P
N
8
29
15
22
9
16
23
30
10
17
24
31
11
18
25
12
19
26
N
P
P
DECEMBER
5
6
7
8
9

12
13
14
15
16

19
20
21
22
23

26
27
28
29
30

SKLO+KOVY – ÜVEG+FÉMEK

Motivačný zber papiera s ponukou protihodnoty v uliciach v dobe od 14:00 hod. do 18:00 hod.
Motivációs papírgyűjtés ellenérték kínálattal az utcákban 14:00 ó-tól 18:00 ó-ig tartó időszakban.

Zelený odpad je možné vyložiť pred dom od 15:00 deň pred vývozom
a do 1000 v deň vývozu! Zelený odpad neskoro vyložený nebude
ZELENÝ ODPAD odvezený. Musí byť odstránený z ver.priestranstva!
ZÖLD HULLADÉK A zöld hulladékot gyűjtés előtti napon 1500-tól és a napján 1000-ig
lehet kirakni a ház elé! A késve kirakott zöld hulladék nem kerül
elszállításra. El kell távolítani a közterületről!

POZOR! Zelený odpad musí byť uložený do košov, vriec, bední a nesmie
obsahovať prímesi komun. odpadu. Konáre musia byť popílené, zviazané.
Odpad môže byť vyložený na verejné priestranstvo len v určených dňoch.
VIGYÁZAT! A zöld hulladék nem keverhető háztartási hulladékkal és kosárba,
zsákba vagy ládába kell rakni. A gallyakat méretre vágva kell összekötözni. A
hulladékot csak az adott napokon szabad kirakni közterületre.

ZBER Z JEDNOTLIVÝCH ULÍC PODĽA NASLEDOVNÉHO ROZPISU – BEGYŰJTÉS AZ UTCÁKBÓL A KÖVETKEZŐ BESOROLÁS SZERINT

P

N

P

N

Po – Hé
párny týždeň
páros hét
Po – Hé
nepárny týždeň
páratlan hét
Pi – Pé
párny týždeň
páros hét
Pi – Pé
nepárny týždeň
páratlan hét

ul.Kpt.Nálepku,Družstevná,Kvetná,Tulipánová,Ružová,Fialková,B.Bart Nálepka, Szövetkezeti, Virág, Tulipán, Rózsa, Ibolya, Bartók B., Jókai,
óka,Jókaiho,Smetanova, Malá, Čajkovského, Jilemníckeho, Smetama, Csajkovszkij, Kis, Štúr, Jilemnícky, Vajanský, Városháza,
Vajanského, Radničná, Štúrova, Školská, Trhová, Rázusová
Iskola, Piac, Rázus utca
ul. Jesenského, Lučenecká, I.Madácha, ČSA, 29.augusta, Kukučinová, Jesenský, Losonci, Madách I., Csehszlovák Hadsereg, Augusztus 29.,
1.mája, Mládežnícka, Hlavná, Mocsáryho, Tajovského, Partizánska, Kukučín, Május 1., Ifjúság, Fő, Mocsáry, Tajovský, Partizán, Sznf,
SNP, Továrenská, Puškinová, Švermová, Jilemníckeho, Baštová
Gyári, Puskin, Šverma, Jilemnícky, Bástya utca
ul. Podhradská, Daxnerova, J.Kráľa, L.N.Tolstoja, Odborárska, Várfelső, Daxner, J.Kráľ, L.Ny.Tolsztoj, Szakszervezetek, Bernolák,
Bernolákova, B.S.Timravy, J.Kalinčiaka, Moyzesova, Farská lúka, B.S.Timrava, J.Kalinčiak, Moyzes, Paprét, Malom, Gömöri, Szőlőhegy,
Mlynská, Gemerská, Viničná, Tichá, Úzka, Šávoľská cesta
Csendes, Szűk utca, Sávolyi út
ul. Hviezdoslavova, B.Nemcovej, Kalajová, Jánošíkova, Gorkého, Hviezdoslav, B.Nemcová, Kalajvölgy, Jánošík, Gorkij, Mező, Sport,
Poľná, Športová, Obrancov mieru, Železničná, Malocintorínska, J.Bottu, Békevédők, Vasúti, Kistemető, Park, Ján Botto, Kertész, Sládkovič,
Záhradnícka, Parková, Sládkovičova, Holleho, Biskupická cesta
Hollý utca, Püspöki út

