Második rész
A Füleki Hírlap előző számában számadásomat
a városi úthálózat fejlesztésére irányuló 2016-os
törekvéseink áttekintésével zártam. Velük párhuzamosam zajlott a járdák és terek rendbetétele
is. Sajnos a Besztercebánya megyével folytatott
tíz hónapig elhúzódó tulajdonjogi tárgyalások
megakadályozták, hogy nekifogjunk a Malom
utcai járdának, annak ellenére, hogy a város
költségvetésében garantáltuk rá az anyagi fedezetet. Öröm az ürömben, hogy év végére a városi
és a megyei képviselő-testület is határozatot fogadott el arról, hogy a járdaépítéshez szükséges
megyei területet a város megvásárolja, így ha
minden a módusolt terv szerint halad, 2017-ben
megépülhet a több mint 500 méter hosszú járda.
Lezajlott viszont a Városháza előtti parkoló körüli járdák burkolatcseréje, ahol a korábbi feltöredezett öntött aszfaltot hagyományos kockakőre cseréltük. Városunkban itt kerültek első alkalommal beépíttetésre úgynevezett vakvezető kövek. Terven felül sikerült továbbá két telekommunikációs cég támogatásával felújítani a Daxner utcai járda aszfaltburkolatát. Karácsonyra

A Koháry tér felújítása

elkészült a Koháry tér mintegy 850 négyzetméter területű új bazaltkocka felülete is, amivel barokk műemléktemplomunk előtt rangjához illő
környezetet sikerült kialakítanunk, ezzel is növelve a városközpont attraktivitását. Lebontottuk a falusias hatású kerítést a Szent Annaszobor körül, megoldottuk a tér vízelvezetését,
egységesítettük a járófelületeket, és köztéri be-

Füleknek új testvérvárosa van. A városi képviselő-testület döntött így utolsó, decemberi ülésén. A testvértelepülések listája a magyarországi, Budapesthez közeli Szigethalommal bővül.
A város polgármestere, Agócs Attila szavai alapján, az önkormányzat tovább szeretné bővíteni a testvérvárosok listáját. „Célom nemcsak
a magyarországi településekre fókuszálni, hanem változatosabbá tenni a testvérvárosok
hálózatát. Szigethalom vezetősége azonban kinyilvánította felénk érdeklődését, s mi beleegyeztünk,“ magyarázza a polgármester.
Füleknek eddig három testvérvárosa volt – Salgótarján, Szécsény és Bátonyterenye. „Mindegyik a határtól nem messze, Nógrád megyében
helyezkedik el. E városokkal való együttműködésünk főképp a történelmi kapcsolatokon alapszik, illetve a közös célokra és projektekre
összpontosul,“ mondta a polgármester. Amenynyiben a települések Fülekhez közel fekszenek,
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rendezéseket helyeztünk ki. A beruházás tavaszszal a szükséges tereprendezéssel zárul majd le.
Fülek belvárosának középtávú fejlesztése szempontjából különösen fontosnak tartom, hogy a
belvárost tehermentesítő út terveztetésére a járási cselekvési tervből sikerült pénzkeretet biztosítani. Egyelőre természetesen még csak egy
többéves folyamat előkészítéséről és elindításáról beszélünk.
Az oktatásügy területén a Művészeti Alapiskola
költöztetése mellett 2016-ban az óvodákra
kezdtünk fókuszálni. A Daxner utcai óvoda kapacitását egy sikeres minisztériumi pályázatnak
köszönhetően húsz hellyel növeltük, ami két további munkahelyet is teremtett. A képviselőtestület a tavaly megkezdett ablakcsere folytatására 2017-re 15.000 eurót különített el a költségvetésben. Elmondhatjuk tehát, hogy az intézmény megújulása határozott lépésekkel halad
előre. A Štúr utcai óvoda komplex felújításának
megterveztetése mára szintén lezajlott. Első körben az elhanyagolt épület energiahatékonyságának növelését céloztuk meg, menet közben
azonban kiderült, hogy a vonatkozó felhívás feltételei lehetetlenné teszik a szükséges források
pályázati úton történő mozgósítását. Ekkor
döntött úgy a város vezetése, hogy a kész terveket az Integrált Regionális Operációs Program
követelményeihez igazítjuk, hogy idén eséllyel
pályázhassunk uniós forrásokra. Amennyiben a
fejlesztés megvalósulna, további tíz gyermeknek tudnánk óvodai helyet biztosítani Füleken.
A járási akcióterv megvalósításának előkészítéseként megkezdődött a Mocsáry Lajos Alapiskola inkluzív oktatási központjának terveztetése. A várható támogatással az iskolát látogató
nagyszámú roma diáknak próbálunk majd a munkára nevelést segítő tantermeket létrehozni. A helyi szakközépiskola igazgatóját és jelen sorok
íróját a közlekedési miniszter még az év első
felében kinevezte a Losonci Járás Fejlesztési Tanácsának tagjává, így elmondhatjuk, hogy a város és az iskola vezetése együtt dolgozik a tanintézmény jövőbeni felvirágoztatásán, a duális
képzés helyi változatának megerősítésén. Amennyiben a papírra vetett terveket sikerül a kö-

hivatalos küldöttségek látogatásai városunkból
csak szórványosan valósultak meg. „Leggyakrabban összeülünk két-három órára, megoldjuk, amit kell, s utazunk haza.“
Elmondása szerint a szigethalmi együttműködés másmilyen lesz. „Még a nyáron ellátogattunk hozzájuk, ahol a lengyel kapcsolatuk példáján előterjesztették együttműködési tervüket.“ A partnerségnek az iskolák együttműködésén, a települések tanulói és sportolói cserelátogatásain, közös táborok és versenyek szervezésén, illetve kulturális rendezvényeken való
részvételen alapul majd. Az egyes polgári társulásoknak, a sporttal, valamint idegenforgalommal foglalkozó intézményeknek is össze
kellene dolgozniuk.
„Eddig hiányzott az ilyenfajta együttműködés.
Az ötlet a közös tevékenységen alapszik, amely
a többi testvérvárossal hiányzik,“ mondta. A
keretszerződést mindkét város képviselő-testü-
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Felújításra kerültek a Daxner Utcai Óvoda belső terei is

vetkező években megvalósítani, a Füleki Szakközépiskola a térség egyik legmodernebb szakoktatási központjává válhat. Mi mindent megteszünk, hogy így legyen. Ősszel elmélyült a város, az általa fenntartott alapiskolák és a gimnázium együttműködése is. A demográfiai helyzet
kedvezőtlen alakulásával összefüggő diáklétszám-csökkenés arra késztet bennünket, hogy
ne csak deklaráljuk, hogy gimnázium nélkül
nincs város és város nélkül nincs gimnázium, hanem közösen tegyünk is e patinás intézmény
fennmaradásáért. Kompromisszumok nélkül
persze nem fog menni.
A Füleki Torna Club (FTC) mindent összevetve
nagyon sikeres évet zárt: fiatal futballistáink
megnyerték korosztályos bajnokságukat, tekézőink visszakerültek az extraligába, az FTC „A“
futballcsapata pedig feljutott a harmadik ligába.
A felnőtt futball berkeiben beállt őszi nehézségek ellenére bizakodva várjuk a 2017-es tavaszi
kezdést. A stadion beltereinek felújítása ütemterv szerint halad, a sportklub támogatását 2016ban sikerült szinten tartani, erre az évre pedig az
FTC és a VPS közötti feladatátcsoportosítással
kicsit meg is toldani. Egy tavaly sikerre vitt projektnek köszönhetően 2017 tavaszán felújítjuk
sportpályánk könnyűatlétikai felületeit: a futópályát és a távolugró-gödröt. A pályázatban a város partnereiként fellépő civil szervezetek pedig
erőemelőink edzőközpontjába – a papréti szlovák tannyelvű alapiskola fitnesztermébe – új gépeket szereznek be, és emléknapot szerveznek
az egykor híres füleki birkózásról.
(Befejezés a következő lapszámban.)
Dr. Agócs Attila, polgármester

lete jóváhagyta.
Az együttműködés 2017. január 22-én vált hivatalossá, mikor a polgármesterek a magyar kultúra napja alkalmából aláírták Füleken a szerződést.
Mikuš Jozef,
Fülek Város sajtóreferense (Ford.: lsz)
Fotó: Micsuda András
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Önkormányzat

A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala
értesíti Fülek lakosságát, hogy 2017. február
1. és április 30. között több háztartásban zajlik
majd statisztikai adatok anonim jellegű felvétele. Amennyiben Önöket a kérdezőbiztos
meglátogatja, köteles igazolnia magát a Statisztikai Hivatal által kiadott egyéni meghatalmazás felmutatásával. Ha kérdéseik lennének,
vagy ha a meghatalmazás hitelességével kapcsolatban kétségeik merülnének fel, hívják a
048/4323287-es telefonszámot. Bővebb információkat a www.susr.sk oldalon találnak.

A füleki önkormányzat képviselői decemberi ülésükön hagyták jóvá a taxiszolgálatok működéséről szóló, új önkormányzati rendeletet. Városunkban négy évvel ezelőtt még egyáltalán nem
működött taxiszolgálat. Jelenleg három is van a
város területén. A taxidrosztok bérlésének egységes szabályozása érdekében vált szükségessé egy
új önkormányzati rendelet kiadása, tájékoztatott
Agócs Attila polgármester.
„A nagyobb városok általános érvényű önkormányzati rendelettel szabályozzák a taxiszolgálatok működését, így mi is ezt a megoldást választottuk. Eddig egy taxidroszt éves bérleti díja 150
euró volt, ami szinte jelképes összegnek számít.
Gondolkodtunk az egyes drosztok bérleti díjának
versenyeztetésén, ez a megoldás azonban nem
nyerte el a szolgáltatók tetszését. A vállalkozókkal
történt egyeztetések után úgy döntöttünk, hogy
egyesítjük a bérleti díjak mértékét valamennyi
szolgáltató számára,“ közölte a polgármester.
Az új rendelet értelmében egy taxidroszt éves bérleti díja 500 euró lesz. A polgármester szerint a
magasabb bérleti díj által megoldhatók lesznek a
szolgáltatók kisebb kívánságai is.
„Találkoztunk például olyan kéréssel, hogy az egyes drosztokban javítsuk ki a kátyúkat. Az elvégzett javítások költségei azonban a droszt többéves
bérleti díját emésztenék fel,“ magyarázta a polgármester.
Városunkban jelenleg két helyen találhatók taxidrosztok. Három droszt a Billa mellett, három pedig a Lidlvel szemben. Az új rendelet szerint a
szolgáltatók kizárólag ezeken a kijelölt helyeken
kínálhatják szolgálataikat, vagy telefonon vehetik fel a rendelést. Az új rendelet ez év január 1től lépett életbe.
A képviselők szintén jóváhagyták a taxiszolgálatok működési rendjét szabályozó dokumentumot.
Gecso Norbert, a városi hivatal jogi asszisztensének tájékoztatása értelmében a működési rend
nem képezi az általános érvényű rendelet részét,
mivel törvényi rendelkezést tartalmaz.
„Ez egy önálló dokumentum, amely a taxiszolgáltatók kötelességeit tartalmazza. Egyszerűen fogalmazva a törvényi rendelkezések összességét
foglalja magában. Mivel általában a törvényeket
szinte senki nem olvassa, valamennyi törvény által meghatározott kötelességet egy dokumentumba foglaltunk,“ mondta Gecso.
A működési rend tartalmazza a törvényből eredő
egyes kötelezettségeket, pl. valamennyi gépkocsiban kötelező a működő taxaméter, az útadó befizetését igazoló bizonylat, valamint a vállalkozási engedély hitelesített másolata. A dokumentum a szolgáltatók, illetve a szolgáltatást igénybe
vevők számára is szolgál.
„A szolgáltatók megismerhetik kötelezettségeiket, így nem érheti őket meglepetés az ellenőrzések során. A dokumentum értékes segítség a
kliensek számára is. A működési rend elérhető a
városi hivatal honlapján, illetve a városi hivatalban található hirdetőtáblán is,“ fejezte be Gecso.
Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense
(Ford.: lsz)
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A Csehszlovák hadsereg utcát már hosszú évek
óta csúfítja egy romos állapotban lévő kétemeletes családi ház. A lakatlan épület nemcsak
rontja az utca összképét a környék lakosai és
látogatói számára, hanem bizonyos fokú
veszélyt jelent a tőle néhány tíz méterrel elhelyezkedő II. Koháry István Alapiskola diákjaira
is. Az építmény ablakai betörtek, környezete
rendezetlen, s gyakran alkalmazkodni képtelen
lakosok találkozóhelye. Fülek önkormányzata
úgy döntött, megoldja e problémát.
„Az iskolaév alatt a gyerekek kénytelenek a szeméttel körbevett épület mellett közlekedni. Éjszaka az ún. szipusok és egyéb alkalmazkodni
képtelen egyének találkozóhelye, akik a ház
ablakait is kitörték. Az épület és környéke rontja az utca összképét, s részben veszélyes,“ magyarázta Agócs Attila, Fülek polgármestere.
A hosszan tartó probléma tavaly májusban csúcsosodott ki, mikor a ház tetőszerkezetén tűz
ütött ki. A város már a történtek előtt felvette a
kapcsolatot az örökösökkel, s felszólította őket az ingatlannal való törődésre. Mivel a háznak több tulajdonosa – örököse van, a velük
való tárgyalás nem volt egyszerű.
„A probléma megoldhatatlannak tűnt, mivel a
tulajdonosok elmondásuk szerint, nem tudnak
boldogulni a nehézségekkel. Hosszas tárgyalások után a városi képviselő-testülettel úgy
döntöttünk, hogy a tulajdonosoknak felajánljuk a ház megvásárlását. Számításba vettük
azt is, hogy egy magánszemély nehezen egyezett volna meg a tulajdonosokkal, akikből egyet szociális intézmény képvisel,“ magyarázta Agócs.
A szakértő 22 ezer euróra becsülte az épület,
valamint a 465 m2-es telek értékét. A tulajdonosok és a füleki képviselők egyetértettek az
árral. Jelenleg a megvásárlás folyamata megy
végbe. A sikeres megvétel után azonnal az ablakok, ajtók és a megrongált tető cseréjébe szeretne fektetni a város. Természetesen az ingatlan környékét is rendbe teszik.
„Az épület következő sorsáról ezután döntünk.
Számításba jöhet minimálisan két bérlakás
kialakításának lehetősége, vagy az ingatlan
értékesítése is, mivel az érdeklődőkkel való
tárgyalások sokkal egyszerűbbek lennének.
Nem ragaszkodunk hozzá, hogy az épület a város tulajdonában maradjon. Mi csak valamiféle összekötő kapocs szeretnénk lenni,
amelynek segítségével megoldódik a helyzet,“
mondta a polgármester.
Hozzátette, hogy mindkét esetben biztosítva
lenne a tőkevisszaáramlás, s a romos épület
megvásárlása nem lenne ablakon kidobott
pénz a város számára.
Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense
(Ford.: lsz)

Fülek önkormányzata több mint 100 ezer eurót
különített el új járdák kiépítésére a 2017-es évre
szóló költségvetésből. Sorra kerül a vitás Malom utcai járda is. A városi képviselőtestület decemberi ülésén hagyta jóvá a szükséges telkek
megvásárlását a megyei önkormányzattól.
A város már a nyár folyamán szeretett volna járdát építtetni a forgalmas Malom utcán, melyet a
lakosok már évek óta hiányolnak. A gyalogosok
kénytelenek az út szélén közlekedni, ami igen
kockázatos. Fülek önkormányzata még tavaly
februárban kezdett el foglalkozni a problémával. „Szerettük volna, hogy a járda építése még
nyáron megkezdődjön. Az egész folyamatot azonban meghosszabbította a Besztercebányai
Megyei Önkormányzat telkeinek megszerzése és
az illetékes részlegen végbemenő személyzeti
változás is,“ mondta Agócs Attila polgármester.
A tervezett járda területéből kb. 700 négyzetméter a Besztercebányai Megyei Önkormányzat
birtokában van. Fülek Város eredetileg a dologi
teher jogait szerette volna megszerezni e telkekre, azonban a megyei önkormányzat a szakérői
vélemény alapján cserét ajánlott a gimnázium
környékén lévő telkekért. A füleki képviselők végül jóváhagyták a telkek megvásárlását a szakértői vélemény által megszabott áron, amely majdnem 4000 eurót tesz ki. A polgármester szavai
szerint azonos határozatot hagyott jóvá a Besztercebányai Megyei Önkormányzat is, tehát a
város és a megye közötti ügylet zöld utat kapott.
„Reméljük, hogy az eladási szerződés aláírása simán végbemegy. Ebben az esetben már tavaszszal elkezdhetnénk a munkálatokat,“ mondta.
Az önkormányzat 45 ezer eurót különített el az
531 méter hosszú járda kiépítésére az idei költségvetésből. A polgármester szavai alapján a járda térkőből készül majd, a Dometic üzemtől a
Szent Orbán szoborig.
A Malom utcai járdán kívül, idén a Püspöki úton
is 135 méter hosszú, új járda épül. „A járda a Tescótól a Kalajvölgy utcára vezet majd. Észrevettük, hogy a gyalogosok a füves területen át tapostak ki egy járdát, s rossz idő esetén kénytelenek
sárban közlekedni.“ A Vajansky utca felújítása
keretén belül 321 méter hosszú új, térkővel
burkolt járda is készül majd. „A Várfelső utca és
Városi Honismereti Múzeum közötti szakaszt új,
macskakő burkolat fedi majd. A legnagyobb,
280 méter hosszú, térkővel burkolt járda a Billa
és a Lidl üzletek között fog megépülni,“ tette
hozzá a polgármester. Az önkormányzat további
63 ezer eurót fordít az említett járdák kiépítésére.
„A munkálatokat fokozatosan fogjuk végezni, s
idén tavasszal kezdjük meg“ fejezte be.
Mikuš Jozef, Fülek Város sajtóreferense
(Ford.: lsz)

Kedvezmények! Igényelje időben!
Értesítés a 2017. évi ingatlanadó és a
kommunális hulladék helyi illetékének
csökkentését érintő kérelem benyújtásáról
A Füleki Városi Hivatal adó- és illetékosztálya
értesíti az adó- és illetékfizetőket, hogy a 2017. évi ingatlanadó csökkentését érintő kérelmek benyújtásának határideje 2017. január 31., valamint a kommunális hulladék helyi illetékének
csökkentését érintő kérelmek benyújtásának
határideje 2017. március 31.
50%-os ingatlanadó-kedvezményben részesülhetnek a 70 éven felüli polgárok, a súlyos egészségkárosodásban szenvedő polgárok, a súlyosan egészségkárosult polgár igazolványával

rendelkező, kísérlőt igénylő lakosok, valamint a
túlnyomólag vagy teljesen magatehetetlen
polgárok, ha az ingatlanok kizárólag az ő személyes szükségleteiket szolgálják.
Fülek városa 50%-os szemétdíjkedvezményben
részesíti az ingatlanadónál említett polgárokon
kívül a város területén kívül tanuló nappali
tagozatos tanulókat, ha nem naponta utaznak
lakhelyükről az iskolába. A tanulói jogviszonyt
az érintett tanévre kiállított iskolalátogatási
bizonyítvánnyal, ill. a diákotthoni elszállásolást
tanúsító okmánnyal (kollégiumi igazolvány)
kell igazolni.
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Művészeti csoportjainkat kérdeztük…
A 6/2015-ös önkormányzati rendeletnek köszönhetően a művészeti
csoportok kérvényezhetik, hogy a város kiemelt csoportjaiként működhessenek, a VMK égisze alatt. Ez azt jelenti, hogy a működésükre szánt
anyagi támogatást a várostól a VMK költségvetésén keresztül kapják meg.
A Füleki Hírlap jelenlegi számában ezúttal – rendhagyó módon – nem
interjút közlünk, hanem a 2016-os évtől Fülek Város támogatásában
részesülő csoportok vezetőihez intéztünk körkérdést: hogyan értékelik az
előző évet, és mit terveznek 2017-ben.
Šulek Jozef, Jánošík Néptáncegyüttes:
A 2016-tól a Füleki VMK égisze alatt tevékenykedő Jánošík Néptáncegyüttes a tavalyi évben annak a műsornak az összeállítására
összpontosított, melyet az együttes újraalakításának 20 éves jubileuma
alkalmából készített. Ennek kapcsán három, többnapos edzőtáborozást
tartottunk és az együttes egykori tagjait is bevonva a munkába, színpadra
vittünk három régebbi koreográfiát. Több mint 20 hazai fellépésünk volt
(Gyetván, Losoncon, Rimakokován, Magasmajtényban és Terbelédben
megrendezett folklór fesztiválokon), valamint két vendégszereplésünk a
szerbiai Vajdaságban, Indija, Kysáč és Bajši településein. Visszatérő vendégei vagyunk a Septemberfest elnevezésű fesztiválnak, amely Montenegróban, Budva városában kerül megrendezésre. Szeptember folyamán
került felvételre az együttes soron következő CD-je, „Nebudem tu bývať,
pôjdem na Dolniaky“ címmel. A Művészeti Alap és mecénások támogatásával megjelentetett kiadvány apropóját a 20 éves jubileum adta, első
bemutatója október 21-én volt, Terbelédben. Másnap, azaz október 22-én a
Füleki VMK-ban került sor a jubileumi gálaműsorra, amely pozitív visszhangra lelt pártolóink körében. 2017-es terveink között új koreográfiák készítése, a Szlovák Televízió Kapura nevű magazinműsorában való szereplés, 30 hazai és két külföldi kiutazás szerepel. Az egyik úti célunk Szerbia,
a másik pedig Montenegró vagy az oroszországi Szentpétervár lesz majd.

Podhorová Miroslava, Jánošík Gyermek Néptáncegyüttes:
Az elmúlt év a Jánošík Gyermek Néptáncegyüttes számára igen érdekes és
termékeny év volt. A vajdasági Kysáčon megrendezett Aranykapu elnevezésű eseményen először vettünk részt, valamint a budapesti karácsonyi műsorban is szerepeltünk. Ezen kívül számtalan hazai és környékbeli fellépésen vettünk részt. A várossal való együttműködést igen pozitívan értékeljük, néhány szép esemény részesei lehettünk, amelyet 2017-ben is folytatni szeretnénk. Számos rendezvényt készítünk elő 2017-ben, ilyen volt januárban a Matica-bál, majd februárban az anyanyelv ápolásának jegyében
szervezünk programot, tervezzük a farsangi bőgőtemetést, alkotó műhelyeket akarunk működtetni, szervezünk tavaszköszöntő kiszehordást,
gyermekbált, májfa-állítást, a „Spievankovo“ elnevezésű Gyermek Folkór
Fesztivált és még sok egyéb rendezvényt, melyekről folyamatosan tájékoztatjuk a nyilvánosságot.
Agócs Mária, Melódia Női Kar:
A Melódia Női Kar a 2016-os évben is folytatta aktív tevékenységét, rangos nemzetközi koncertek résztvevője és szervezője volt. A kórus kitartó
munkáját 16 bel- és külföldi fellépés fémjelzi. Emlékezetes szerepléseink
voltak Magyarországon és Romániában, de idehaza is: Rimaszombatban, Ipolyságon, Zólyomban, valamint a városi rendezvényeken. Sikeres volt
mindkét nemzetközi koncert, melyeket a kórus hagyományosan szervez
évek óta. A VMK-val történő együttműködést pozitívan értékeljük, ezért
ebben az évben is folytatjuk a közös munkát. A 2017-es évben ismét gazdag a programunk, kiemelnénk a XVII. Kodály Napokat, az országos minősítő versenyt, a kórus által szervezett két nemzetközi koncertet valamint
a hazai és külföldi szereplésekre szóló meghívásokat. Természetesen várjuk a városi rendezvényeken való fellépéseket is. A kórus célja továbbra is
a magyar és az egyetemes kórusirodalom megőrzése és terjesztése.

Ha van kedve hozzá és szerepel a Munkaügyi Hivatal nyilvántartásában, látogasson meg minket a további információkért!
TSP-iroda – 0918 977 825; Jelentkezési határidő: 2017. 02. 15.
Szeretettel várjuk!

Mag Attila, Pro Kultúra Férfikar:
2016-ban a közönség 21 alkalommal láthatta a kórus műsorát. Füleken felléptünk a március 15-i ünnepségen, a Városi Pedagógusnapon, egyházi ünnepeken, adventi és karácsonyi ünnepi műsorokban. Vendégszerepeltünk a
Budapesti Vigadóban, a „Muzsikál az erdő“ programsorozatán belül Galyatetőn, a LAMPART–MOM Vegyeskar meghívására Budafokon, vala-

mint kórustalálkozókon Tiszaföldváron, Ózdon és Salgótarjánban. Hagyományosan jó kapcsolatokat ápolunk a VMK-val: felkérésre részt veszünk
a programjain, cserébe próbatermet és a fellépéseinkhez megfelelő helyiséget biztosít. Nagyra értékeljük, hogy 2016-tal kezdődően Fülek Város
pénzügyi támogatását, a bonyolult pályáztatás és elszámoltatás helyett, a
VMK közvetítésével kapjuk, amit ezúton is nagyon köszönünk. 2017-ben
a galántai Kodály Napokra, a szlovákiai magyar felnőtt énekkarok versenyére készülünk. Tavasszal tervezünk egy kórustalálkozót, őszre meghívást kaptunk a Borvirág szüreti fesztiválra, télen pedig adventi koncertet
szervezünk.
Varga Norbert, Rakonca Néptáncegyüttes és Kis Rakonca Gyermek
Néptáncegyüttes:
A Rakonca Néptáncegyüttes és a Kis Rakonca Gyermek Néptáncegyüttes
az elmúlt év folyamán 42 alkalommal lépett színpadra, nyolc országos
vagy nemzetközi fesztiválon és versenyen szerepelt, az ország határait átlepve több ízben szerepelt Magyarországon, valamint Csehországban és
Lettországban. Mindehhez kereken száz próba, tíz egész napos összpontosítás, 6320 kilométer megtétele, s nem utolsó sorban 60 lelkes, ifjú néptáncos kellett. A színpadi munka mellett az együttes részt vett a budapesti
Táncháztalálkozón, locsolkodott a füleki várban, regionális néptánc szemináriumot és táncházat szervezett a térség gyermekegyüttesei számára,
valamint „Nincs szebb élet a miénknél” címmel megrendezte hagyományos önálló műsorát. A csoport több ízben szerepelt az MTV és az STV különböző műsoraiban, táncos szólistáink több országos szlovák és magyar
versenyen értek el kiemelkedő eredményeket. Mindez nem valósulhatott
volna meg egy biztos intézményi háttér nélkül, melyet 2016-ban a Városi
Művelődési Központ biztosított. Az idei év prioritásai között az utánpótlás
megerősítése, az együttes repertoárjának bővítése és egy szardíniai nemzetközi fesztiválon való részvétel szerepel.

Mázik István, Zsákszínház:
Szorosan együttműködünk a VMK-val, hiszen nemcsak a próbahelyiségeket biztosítja be számunkra, hanem anyagilag is támogat. 2016-ban W.
Mastrosimone A pulóvergyűjtő c. művét írtuk át, s adtuk elő A pulóveres
lány cím alatt, nagy sikerrel. A füleki áprilisi bemutató után még négy alkalommal léptünk fel hazai közönség előtt. Komáromban a Jókai Napokon
nemcsak nívódíjat nyertünk, hanem Nagy Andrea elnyerte a fesztivál legjobb női alakításáért járó díját is. Szepsiben a színjátszók országos seregszemléjén ezt a teljesítményt sikerült megismételnünk. Decemberben Kassán a „Pincefeszt“ fesztiválon képviseltük városunkat nagy sikerrel. Az előadásaink osztatlan sikert arattak nemcsak a nézők, hanem a szakemberek
körében is. Az új darab, Csehov: Medve című vígjátékának próbáit január
végén kezdjük el. A bemutató időpontját májusra tűztük ki.
Az FH szerkesztősége
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A füleki FTC tekézői 2016. január 6-án, pénteken részt vettek a Zólyombrézón (Podbrezová)
rendezett Kerületi Bajnokságon. A versenyen
főleg fiataljaink, diák és serdülőkorú játékosaink, valamint egy ifjúsági korosztályú játékos
vettek részt, akik közül jó néhánynak ez volt az
első komoly megmérettetése.
A diáklányok kategóriájában két versenyzőnk,
Balogová Daniela és Mihaliová Bianka indultak. Bianka a 8. helyezést érte el, míg Balogová Daniela korosztálya győztese lett, s egyben a 2017-es év kerületi bajnoka. Kimagasló
teljesítményével imponáló 40, illetve 50 fás különbséggel előzte meg a 2. és 3. helyen végző ellenfeleit. A fiúk kategóriájában Eremiáš Daniel
képviselte csapatunkat, aki a 7. helyen végzett,

Balogová Daniela, a diáklányok
kategóriájának a győztese

míg Kovács Patrik az őt követő 8. helyet foglalta el. Kľuka Róbert a verseny második helyezettje, ezüstérmes lett. Csapatunk komoly
hangsúlyt fektet a fiatalokkal való szakmai
munkára. Ez az egyes korosztályos kategóriákban való részvételen is megnyilvánult, hiszen
az „elitklub” Zólyombrézó (Podbrezová) csapatának versenyzői mellett csak az FTC indított versenyzőket a fent említett kategóriákban.
Külön köszönet illeti a szakmai munka irányítóit, Bábelová Lenkát és Mészáros Jánt, kiknek
kiváló munkája tükröződik az elért eredményeken. Az ifjúsági korosztályban Pál Patrik 8. helyen, Mag Viliam 7. helyen, vendég tekézőnk
Ondriga Patrik (Nagyszalatnáról) negyedik helyen végzett. Természetesen megszokott érem-
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szerzőink sem távoztak üres kézzel. Mihali Daniel a 3. helyet harcolta ki, Gallo Erik a verseny
ezüstérmese lett. Ez a kategória azért is nagyon
fontos, mert idén rendezik Németországban a
teke-világbajnokságot. A VB-re készülő
keretben helyet kapott két versenyzőnk, Mihali
Daniel és Gallo Erik. A keret következő összpontosításán már Mag Viliam is részt vesz. A
Kerületi Bajnokságot figyelemmel kísérte Vadovič úr, az U-18 válogatott edzője is.
A juniorok kategóriájában Koós Róbert mutatkozott be, aki 8. helyezést ért el. Női szenior kategóriában egy bajnokkal és egy ezüstérmessel
büszkélkedhet az FTC csapata, Pastoráková
Janka és Bábelová Lenka személyében. Férfi
szenior kategóriában Pastorák Peter 19. helyen, Tőre Karol 5. helyen, Šimon Alexander 3.
helyen végzett. Érdemes megemlíteni Kojnok
Milan teljesítményét (KK Rimavská Sobota),
aki 645 fát döntött le.
A felnőtt férfi kategóriában minősítő verseny
zajlott a zólyombrézói tekepályán. Az FTC csapatát a következő játékosok képviselték:
Flachbart Ladislav – 28. hely, Čaba Kristián –
20. hely, Flachbart Patrik – 17. hely (egy fával
maradt le a döntőről). A verseny döntőjébe jutottak Kurtiniak Dušan a 14. helyről és Murín
Dušan a 11. helyről. Végeredményben Kurtiniak Dušan a 13., míg Murín Dušan a 15. helyen végzett.
Az FTC KO Fülek vezetősége valamennyi versenyzőnek köszönetet mond a város példás képviseletéért és gratulál az országos bajnokságra
való továbbjutáshoz: Balogová, Mihaliová,
Kľuka, Eremiáš, Kováč, Gallo, Mihali, Ondriga, Pastoráková, Bábelová és Šimon játékosoknak.
Külön öröm számunkra a gyermekek szüleivel
folytatott együttműködés, akik hozzáállásukkal és a versenyeken való részvételükkel nagyban hozzájárulnak a tekesport működéséhez és
fejlődéséhez Füleken. Továbbá köszönet illeti
Fülek várost és az FTC PT-t támogatásukért.
Flachbart Ladislav,
az FTC Fülek tekecsapata (Ford.: dj)

2016. december 17-én immár harmadik alkalommal rendezte meg a füleki FTC erőemelő szakosztálya regionális amatőr fekvenyomó ės felhúzó versenyét a PURT-kupáért. A környék egyetlen ilyen jellegű amatőr versenyére három járásból: a Nagyrőceiből, a Rimaszombatiból és a Losonciból érkeztek fiatal testépítők és erőemelők,
hogy megmérettessék magukat. Évről évre egyre
több fiatal erőemelő és testépítő vesz részt a
versenyen. Elégedettek lehetünk a színvonallal,
a teljesítmények megközelítették a profi erőemelő liga színvonalát. A verseny célja a nívós
Fotó: Sajko František

eredmények mellett a sportág népszerűsítése és
új tehetségek felfedezése. A verseny színvonalát
a WPC SLOVAKIA Szövetség nemzetközi bírái:
Szabó Péter, Makranský František és Lázók Béla
is emelték, így az a WPC SLOVAKIA szabályai
szerint zajlott.
A 27 versenyző az erőemelés két fogásnemében:
fekvenyomásban ės felhúzásban mérte össze erejét. Ifjúsági fekvenyomásban a PURT-kupa tulajdonosa Ruszó Gábor lett Bogdán Nikolasz és Galo Adrián előtt, míg a juniorok között Ruszó Jenő
lett a legjobb, aki Albert Dominiket és Breznai
Dávidot előzte meg.
A felhúzás ifjúsági kategóriában a Purt-kupa
győztese Balog Csaba, a második Deme Krisztián és a harmadik Péter Csaba lett. Junior kategóriában Botos Nikolasz győzött Botos Zsolt és Balog Tibor előtt. A legnagyobb súlyt felhúzás kategóriában Balog Csaba (210 kg) és Botos Nikolasz (210 kg) emelte meg, míg ugyanez fekvenyomásban Albert Dominiknak (120 kg) sikerült. A nézői verseny győztese Oláh „Bandi“ András lett.
Köszönjük a Purt Polgári Társulásnak és Fülek
Városának, valamint a rendezvényt támogató
szép számú vállalkozónak a segítségét.
Sajko František, FTC Fülek

Oktatás
Prékop Mária, az SZK Oktatásügyi Minisztériuma Nemzetiségi Főosztályának igazgatója
üdvözlő szavai a Művészeti Alapiskola Karácsonyi koncertje alkalmából
Tisztelt Ünneplő Gyerekek, Szülők, Pedagógusok, Tisztelt Polgármester úr!
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ha csak így, ebben a formában is, levél útján, de szólhatok
Önökhöz, mint a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériumának Nemzetiségi Főosztályának
igazgatója. Ám miután már jócskán benne járunk az Adventban - ami az elcsendesedés időszaka is -,
igyekszem mondókámat rövidre fogni...
Az ünnepnél maradva hadd beszéljek arról az üzenetről, mely a Megváltó megszületésével érkezett el az
emberhez. Ott és akkor, több mint 2 ezer éve Mária egy számunkra ismeretlen, mára már elfelejtett nyelven szólt az éppen megszületett Jézushoz. Jézus anyanyelve az arámi volt, ezen a nyelven beszélt maga
a Megváltó is és mondta el mindazokat a dolgokat, melyekről aztán a Biblia újszövetségi része szól.
Ám mostanra senkinek sem az a fontos, hogy az arámit hányan és hogyan beszélték akkor Betlehemben és környékén, hanem az hogy mit mondott, mit üzent nekünk Jézus. A nyelv közvetítő eszköz csupán, a fő a mondanivaló, az üzenet – és az, hogy meg szeretnénk-e azt érteni.
A minisztérium nemzetiségi főosztályának igazgatójaként nagyon örülök, hogy Fülek városa mint
fenntartó immár egy hivatalosan is két nyelvű, szlovák és magyar oktatási nyelvű művészeti iskolának a gazdájává lett saját világosan kinyilvánított akaratából. A felújított épületben az iskolai év eleje
óta folyó hivatalosan is kétnyelvű oktatásban – az arámi példához hasonlóan -, nem az az érdekes,
hogy milyen nyelven zajlik, hanem az, hogy a szlovákul és magyarul zajló képzés során a gyerekek a
művészetek segítségével is lehetőséget kapnak annak megélésére, hogy az élet szép, az őket
körülvevő világban is számtalan rejtőzködő szépség van, hogy még az olyan nehéz sorsú régiókban
is, mint amilyen Nógrád, van minek örülni és ott van a szépség a füleki és Fülek környéki
mindennapokban is... Benne van egy-egy sikerült akkordban, egy kifejező ecset- vagy szénceruzavonásban, egy temperamentumos pörgésben a tánc során...
Kívánom, hogy az új épületben minél több gyermeknek tudjanak új világokat megmutatni tanáraik!
S most, az elcsendesedés jegyében, lassan be is fejezem... A régi-új intézménynek hosszú, sikeres éveket kívánok a felújított épületben – Önöknek pedig, tisztelt egybegyűltek, boldog, meghitt Karácsonyt!
Prékop Mária, igazgató

A füleki Daxner utcai óvoda 2016.09.01től bekapcsolódott az Erasmus+ program
megvalósításába „Zenei készségfejlesztés
a hagyományéltetés útján határon innen és
túl” címmel. Együttműködő partnerek: Ficánka Napközi Óvoda Székelyudvarhely,
Csengővár Óvoda Recsk, Daxner Utcai
Óvoda Fülek. A Program összeállítását a
Tempo-Legato Kft. készítette. A program
célja a zenei készségfejlesztés módszertanának bővítése a hagyományőrzés, a játék
elemeinek felhasználásával. A kétéves
óvodai program havi témakörökre bontva
viszi végig a tevékenységeket a népi hagyományok mentén. Munkánk célja:
összeállítani egy tematikus szakmai anyagot a zenei készségfejlesztés módszertanának segítésére, mely a három országban
működő magyar óvoda programjának
gyakorlati megvalósítását egy összegző
gyűjteménybe ötvözi.
Daxner utcai óvoda

Kultúra
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A Füleki Városi Művelődési Központ
szervezésében a Csemadok Füleki Alapszervezetével és a füleki Matica slovenská
Házával karöltve az idén másodízben került megrendezésre az Ismerjük meg egymást! címet viselő rendezvénysorozat,
melynek apropóját a magyar kultúra napja
szolgáltatta. A rendezvénysorozat célja
olyan lehetőségek keresése a kulturális élet
területén, melyek elősegítik az itt élő magyarok és szlovákok kultúrájának kölcsönös megismerését, rámutatva a közös kapcsolódási pontokra és hasonlóságokra.
Ennek jegyében január 22-én került sor a
pozsonyi Ifjú Szivek Táncszínház „Bartók
135” című előadására, amely a tánc segítségével mutatta be a zeneszerzőt, a zenekutatót, a népzenegyűjtőt és a magánember Bartókot. A műsor keretén belül sor került a Fülek és Szigethalom közötti együttműködési szerződés ünnepélyes aláírására, mellyel Fülek testvérvárosainak száma
négyre növekedett. Ugyancsak e rendezvény adott lehetőséget a Nógrád Közművelődéséért Díj átadására is, melyet az idén
Ardamica Ferenc losonci író, műfordító és
publicista vehetett át. A magyar kultúra
napja alkalmából megfogalmazott ünnepi

Az idei báli szezont is Fülek Város Bálja
nyitotta meg január 14-én a VMK báltermében. A reprezentatív estre meghívást kaptak a városi képviselő-testület tagjai, a városi intézmények igazgatói, valamint a he-

lyi nagyvállalatok vezetői is, de a plakátokon és a szociális hálón meghirdetett társasági rendezvényre természetesen bárki
foglalhatott asztalt, aki a farsangi táncos
mulatságok gazdag kínálatából ezt a színvonalas bált választotta. A füleki VMK-val
együttműködő losonci Dance Attack tánciskola standard táncokat bemutató nyitó-

Oktatás
Ezúttal Szécsényben jártunk az immáron 26. alkalommal megrendezett versmondó és népdaléneklő nemzetközi versenyen, mely a magyar
kultúra napja előtt tiszteleg. Ismét jó volt együtt
imádkozni, hogy „Isten, áldd meg a magyart...“

gondolatait Szvorák Zsuzsanna, a Csemadok Füleki Alapszervezetének elnöke és
Dr. Agócs Attila, Fülek polgármestere osztotta meg a közönséggel. A helyi és kör-

Az Ifjú Szivek műsorának zárószáma Kalotaszegre
kalauzolta a nézőket (Fotó: Micsuda András)

nyékbeli gyermek néptánccsoportok számára meghirdetett gyermektáncház január
25-én zajlott, közel százötven gyermek és
fiatal részvételével. A rendezvényen magyar és szlovák tánchagyományok elsajátítására nyílt lehetőség, melyhez a talpalávalót Németh Dénes és zenekara valamint
a Ďatelinka zenekar szolgáltatta. A néptáncoktatás a Rakonca Néptáncegyüttes és
a Jánošík Néptáncegyüttes vezetői és tapasztalt táncosai irányítása mellett zajlott.
Varga Norbert, VMK

programja és a polgármesteri pohárköszöntő után a bál azonnal jó hangulatban indult,
mely az éjszaka során csak tovább fokozódott. Köszönhető ez a professzionális táncosok latin-amerikai bemutatójának is, de
legfőképpen a jó zenének, melyről a füleki
Katy and Boys zenekar gondoskodott. Az
est sztárvendége, Koós Réka volt, akinek
nagy sikerű előadása végére a közönség
együtt énekelt és táncolt az ismert musicalénekesnővel. A bálterem dekorációjáról
gondoskodó Decor Lilium ízlésesen terített
asztalairól nem hiányoztak a gasztronómiai
ínyencségek: az előételként felszolgált kacsamáj pástétom után a H & M Catering
svédasztalának kínálatában a túrós csuszával tálalt harcsapaprikás, a Wellington sertés szűzérme és a barnasörrel locsolt sertéscsülök mellett megtalálható volt a könnyedebb aszpikos királyrák, sushi sőt békacomb is. A séf éjfél után is kitett magáért: bigoszt kínált a vendégeknek, mely nagy
sikert aratott. A gazdag ételkínálat mellé a
támogatóknak köszönhetően bihari szilvapálinkát, tállyai furmintot és gyöngyösi Cabernet – Shirazt szolgáltak fel a vendégekmagyarországi, felvidéki, erdélyi diákokkal és
kísérőikkel. Jöttünk, mert már 26 éve elkötelezettjei vagyunk e versenynek, láttunk, mert ilyen társaságban mindig akad látnivaló és útravaló, és amire büszkék vagyunk, győztünk! Díjazottjaink a versmondók alsó tagozatos kategóriájában: Botos Máté János az I. helyen vég-
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Új kiállítással jelentkezik a Városi Honismereti Múzeum. 2017. február 23-án 16:30 órai
kezdettel kerül sor Vass Léda, teljes nevén Vilhan Vass Adél, helyi képzőművész kiállításának megnyitójára, amely a „Kaiga“ címet viseli. Vilhan Vass Adél 1979-ben született, Losoncon. Tanulmányait a kassai Iparművészeti
Szakközépiskolában kezdte, majd a besztercebányai Művészeti Akadémián fejezte be.
Alkotásai között elsősorban az akril dominál
vásznon és kartonon, de helyet kapnak az
olajfestmények és grafikák is. Témavilága és
stílusa nagyon sokrétű. Foglalkozik absztrakt
festészettel, portréfestéssel, valamint a természet különféle ábrázolásával is. Művei főleg
magángyűjteményekben találhatók meg, nemcsak Szlovákiában, hanem Nagy Britanniában, Dániában, Németországban, sőt Szingapúrban is. A művésznő már több sikeres kiállítást mondhat magáénak. Hazánkban Füleken,
Losoncon, Zsolnán, Pozsonyban és Besztercebányán, külföldön Prágában és Nagy Britanniában (Pewsey, Urchfont) láthatták alkotásait. Ez alkalommal a Városi Honismereti
Múzeum galériája nyújt lehetőséget műveinek megismerésére, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk! A kiállítás 2017. május
12-ig látogatható.
Szőke Lucia, FVM

nek. A bál hangulatos pillanatképeit
Schnelczer Zoltán lencséje örökítette meg,
aki nem panaszkodhatott a bálozók fényképezkedési kedvére. A támogatóknak köszönhetően a város színvonalas társasági
rendezvényén értékes tomboladíjak találtak gazdára. Köszönjük valamennyi támogató segítségét, a bálozóknak pedig, hogy
jelenlétükkel hozzájárultak a jó hangulathoz.
A szervezők

Február 9-ig
„Suszter, maradj a kaptafánál!“ – kiállítás
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Kelet-szlovákiai Múzeum Kassa
február 15., 16:30
Beszélgetés Petra Nagyová-Džerengová
írónővel és a „Nepýtaj sa kde som“ című
könyvének bemutatója
Szlovák nyelvű rendezvény.
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
Szervező: Füleki Vármúzeum
február 23., 16:30 – május 12.
Vass Léda: „Kaiga“ – kiállításmegnyitó
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum
Szervező: Füleki Vármúzeum

zett, Ruszó Emil különdíjas lett. Felkészítő tanáruk: Benko Horkay Tünde. A népdaléneklés
kategóriában az alsó tagozat II. helyét Mihalovics Zsófia és Varga Vivien szerezte meg. Felkészítő tanáruk: Varga Lia. Gratulálunk a győzteseknek és felkészítő tanáraiknak!
Mocsáry AI

Samospráva – Önkormányzat
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FÜLEKI HÍRLAP

KALENDÁR SEPAROVANÉHO ZBERU ODPADOV – A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS NAPTÁRA
OZV

ENVI-PAK

2016

MESTO FIĽAKOVO

JANUÁR

Po – Hé
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

2
3
4
5
6

9
10
11
12
13

16
17
18
19
20

FEBRUÁR
23
24
25
26
27

30
31

6
7
8
9
10

1
2
3

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

PAPIER – PAPÍR

FÜLEK VÁROS

1
2
P
P
2
3
4
5
6
P

PLASTY – MŰANYAG

KOMPOSTOVATEĽNÝ
ZELENÝ ODPAD
KOMPOSZTÁLHATÓ ZÖLD HULLADÉK

13
14
15
16
17

20
21
22
23
24

JÚN – JÚNIUS
N
P
N
12
5
19
6
13
20
7
14
21
8
15
22
9
16
23
N
N
P
OKTÓBER
N
P
N
9
16
23
17
10
24
25
11
18
12
19
26
13
20
27
P
N
N

SKLO – ÜVEG

27
28
1
2
3

P
26
27
28
29
30
P

N
3
4
5
6
7
N

P
30
31
1
2
3
P

VPS FIĽAKOVO

MAREC – MÁRCIUS
N
P
6
13
20
7
14
21
8
15
22
9
16
23
10
17
24
P
N
JÚL – JÚLIUS
P
N
P
24
10
17
11
18
25
12
19
26
13
20
27
28
14
21
P
N
P
NOVEMBER
N
P
N
6
13
20
21
7
14
22
8
15
9
16
23
10
17
24
N
N
P

N
27
28
29
30
31
N

P
3
4
5
6
7
P

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

KOVOVÉ OBALY – FÉMDOBOZOK

1

KHSZ FÜLEK

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

11
12
13
14
15

18
19
20
21
22

25
26
27
28
29

SKLO+KOVY – ÜVEG+FÉMEK

Zelený odpad je možné vyložiť pred dom od 15:00 deň pred vývozom a do 10:00 v deň vývozu! Zelený
odpad neskoro vyložený nebude odvezený. Musí byť odstránený z ver.priestranstva!
A zöld hulladékot a gyűjtés előtti napon 15:00-tól és a napján 10:00-ig lehet kirakni a ház elé! A késve kirakott
zöld hulladék nem kerül elszállításra. El kell távolítani a közterületről!

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

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

HULLADÉKSZELEKTÁLÁS
A hulladékfajták színes megjelölésük
segítségével történő helyes megkülönböztetését októberi számunkban közöltük. A hulladékszelektálás további tudnivalóiról az alábbiakban olvashatnak.
®
Számos csomagoláson találhatunk egy jobbra-balra mutató
nyilakat ábrázoló képet is. A
Zöld Pont ökoszimbólum arról informál, hogy a termékeket gyártó és forgalmazó cégek egy olyan Zöld Pont hálózat tagjai, amelynek fő célja biztosítani a csomagolási hulladék szelektív
visszagyűjtését, hasznosítását és a lakosság felvilágosítását. Bárki, aki ilyen
védjeggyel ellátott terméket vásárol,
hozzájárul az életkörnyezet állapotának
javításához.
A műanyag csomagolásokon található egy grafikusan
ábrázolt figura is, aki a fölöslegessé vált csomagolást
gyűjtőedénybe dobja.

Mielőtt a szelektív
gyűjtésbe
dobjuk...
LAPÍTSUK
ÖSSZE!

1. A csomagolási hulladékot lapítsa, préselje össze,
nyomja szét. Helyet takarít meg konténerében, s
ezzel pénzt is megtakarít.
2. Az élelmiszer csomagolásokat és az italos
dobozokat ki kell mosni. Nem kell teljesen tisztára,
mert a vízpazarlás nem ökologikus, inkább a bűz, a
rágcsálók és a lehetséges fertőzések elkerülése
érdekében.
Miért fontos a hulladék osztályozása???
ź Csökkentjük a települési szilárd hulladék
mennyiségét,
ź Energiát takarítunk meg,
ź Mérsékeljük a légszennyező anyagok
kibocsátását,
ź Visszaesik a kőolajfogyasztás,
ź Óvjuk környezeti erőforrásainkat, védjük az
erdőket, a természetet, de főleg az emberek
egészségét,
ź Pénzt takarítunk meg.

Az egyes anyagok bomlási ideje a
környezetben, miután kidobásra kerültek
Műanyag
tégelyek
és poharak
50-80 év

Fém
italosdobozok és
konzervdobozok
5-15 év

Műanyag
zacskók
és zsákok
20-30 év

Polisztirol
Papír
Üveg
soha
2-5 hónap
soha, vagy
becslés szerint
Tejes- és
kb. 1000-3000 év
gyümölcsleves
PET flakonok
dobozok
több mint 100 év
6-10 év
A szelektálásról további információk találhatók
(szlovák nyelven) a www.triedime.sk honlapon, amely nemcsak arról nyújt felvilágosítást, hogy melyik hulladékfajta hova tartozik, hanem végigkíséri
a hulladék útját a helyes szelektálást követően is.
Kuzma Gréta, Fülek Város környezetvédelmi
referense

