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Városnapok és XXV, Palóc Napok
A nagy hőség sem vette el a kedvét a fulekiek- 
nek, hogy augusztus második hetében részt ve
gyenek a város legjelentősebb nyári fesztivál
ján, az idén 25. alkalommal megrendezett Palóc 
Napokon.
A rendezvénnyel egy időben zajlottak a Város
napok, valamint az „Európa a polgárokért“ elne
vezésű program is, melyekhez az idei. Palóc Na
pok biztosítottak hihetetlenül gazdag és emléke
zetes keretet.
Fülek évszázadok óta a békés együttélés példá
ja, ahol tisztelik és elismerik a másik kultúráját, 
s gond nélkül megfémek egymás mellett az itt 
élő nemzetiségek. Magyarok, szlovákok, romák 
ünnepelnek együtt a minden évben megrende
zésre kerülő regionális fesztiválon, melynek fö 
szervezője a Városi Művelődési Központ, de a 
rendezvény megvalósulása több intézmény, 
szervezet együttműködésének köszönhető. A

Palóc Napok és Városnapok idejére sokan haza
látogatnak Fülekre, olyanok is, akik ma már más
hol élnek. Ez a hagyomány a búcsúhoz, vagy 
ahogyan nálunk mondják, a „vendégséghez“ kö
tődik, hiszen a városban ezt a szokást minden év 
augusztus második hetében, Boldogasszony nap
ján tartják. Kiállításmegnyitók, folkórműsor, 
gyermekprogramok, koncertek, futballmérkő
zés, ünnepi istentisztelet és körmenet fémjelezte 
az ide Palóc Napok és Városnapok programját 
Füleken. A fesztivál második napján tartotta 
ünnepi ülését a városi képviselő-testület, mely
nek keretében átadták a Városdíjat és a Polgár- 
mester díjait is azoknak a polgároknak, akik va
lamilyen módon hozzájárultak a város fejleszté
séhez. A háromnapos rendezvény alatt mindenki 
megtalálhatta a kedvére valót: emlékezetes 
folklórműsort helyi, hazai és külföldi csopor
tokkal, nosztalgiakoncertet Szécsi Pál dalaival.
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B udapest Bár (Fotó: Znám Adám)

köimyűzenei koncertmaratont helyi zenészek
kel. A legnagyobb sikert kétség kívül a ma
gyarországi rocklegenda, a Karthago együttes 
koncertje, valamint a Budapest Bár Zenekar 
várudvaron megrendezett körmyűzenei műsora 
aratta. A Városi Művelődési Központ által szer
vezett rendezvénynek idén is mintegy három
ezer látogatój a volt.

Dr. Mázik István

.Európa a polgárokért" -  négy országot összekötő pályázat
Az Európai Unió által finanszírozott pályázat 
„A kisebbségek identitása és integrációja 
művészeti eszközökkel” címen került megva
lósításra, mely a kultúra erejével próbált javíta
ni a kiseisbségek helyzetén, különös tekintettel 
az identitásukra.

A nemzetközi program füleki tanácskozásán részt 
vett Peter Pollák, a  Szlovák Köztársaság roma
ügyi kormánybiztosa is. (Fotó: f Peter Pollák)

Fülek város a helyi INFO ROM polgári társu
lással karöltve vállalt védnökséget és egyben 
szlovákiai részről vendéglátói szerepet az „Eu
rópa a polgárokért” elnevezésű közös uniós pá
lyázati programban, mely nemzetközi feszti
vált és tanácskozást foglalt magában. A projekt 
négy eltérő kultúrájú és identitású európai 
országot kapcsolt össze. A kezdeményezésbe a 
magyarországi Nagyecsed, a lengyel Zamosc, a 
romániai Oravi^a és Rejita városok, valamint a 
házigazda Fülek önkormányzata és civil szer
vezetei kapcsolódtak be. A résztvevő egyesüle
tek a marginalizált közösségek társadalmi 
problémáinak megoldási lehetőségeivel, a ro
ma hagyományok megőrzésével és az önkéntes 
kezdeményezések koordinálásával foglalkoz
tak. A résztvevők három hónap alatt -  június 
15-től szeptember 20-ig -  több mint 3000 kilo
métert tettek meg, ellátogattak minden hely
színre, ahol a pályázat helyi rendezvényein ak
tívan részt is vettek.
Augusztus 12. és 14. között, a romániai Oravi^a

és Re$ita helyszínek és a lengyel Zamoáé város 
után, három napra Fülek város vált az „Európa a 
polgárokért” program központjává. A nyolc
vantagú nemzetközi delegáció megismerked
hetett Fülek és környéke történelmi és kulturá
lis örökségével, a helyi hagyományokkal, és 
emellett megvitathatták a roma probléma helyi 
megoldásának lehetőségeit. A tanácskozáson 
részt vett Peter Pollák, a Szlovák Köztársaság 
romaügyi kormánybiztosa is, aki a kormány 
roma kérdéssel foglalkozó terveit mutatta be a
2014 -  2020-as időszakra. A többi országból 
jött vendégek is megosztották tapasztalataikat. 
Kovács Lajos, Nagyecsed polgármestere, a ré
giójukban megvalósuló termelésorientált köz
hasznú munka működését mutatta be. Nagye- 
cseden kb. 610 személyt alkajmaznak szociális 
vállalkozásokban. Ravasz Ábel szociológus 
előadásában a PURT-nak, a gömöri és nógrádi 
magyarul beszélő romák érdekképviseleti 
szervezetének tevékenységét és önkéntességre 
épülő aktivitásait vázolta. A konferenciát két 
workshop követte. Az egyiket Furugh Switzer 
szociológus vezette, aki a kisebbségi lét kérdé
seinek elismert kutatója. Magyarországról 
származik, azonban iráni gyökerekkel rendel
kezik. Fő ita tá s i területe az interkulturális ne
velés. A Meséd elnevezésű programjának kö
szönhetően vált világszerte ismerté, melynek 
keretében mesék által segíti a hátrányos helyze
tű roma asszonyokat gyermekeik iskolai elő
készítő oktatásában. A másik műhelyt Vasik 
János, a Pátria Rádió szerkesztője vezette, 
melynek témája a „Romákkal való egjmttélés 
képe a szlovákiai sajtóban” volt. A program 
részét képezte egy folklórfesztivál is, melyet 
augusztus 14-én rendeztek meg. A fesztiválon a 
rendezvénysorozatban résztvevő országok 
néptáncegyüttesei romániai szerb, szlovákiai 
magyar és magyarországi roma táncokat mutat
tak be.

Az egész többhetes program a magyarországi 
Nagyecseden tanácskozással és fesztivállal zá
rult. A résztvevő országok képviselői együtt
működési nyilatkozatot írtak alá, amelyben a 
közös projektek és workshopok előkészíté
séről, valamint a roma és más kisebbségi pro
jektekkel kapcsolatos tapasztalatok megosztá
sáról állapodtak meg. Elkötelezték magukat, 
hogy közös erővel támogatják a hagyományok 
őrzését és teqesztését, megfelelő tevékenysé
gek által, és segítik a kisebbségek integrációját. 
A projektben Fülek városát minden országban 
dr. Agócs Attila polgármester. Estefán László 
föellenőr, Horváth Zoltán, az INFO ROM pol
gári társulás elnöke és Svetová Veronika, a Fü
leki Közösségi Központ szakmunkatársa kép- 
vielte. A város ezen eszme támogatása jegyében 
az egyes tanácskozásokra a városi képviselő- 
testület néhány tagját, terepen dolgozó szociá
lis mimkásokat, a Közösségi Központ alkalma
zottait, valamint az oktatásügy és a kultúra kép
viselőit delegálta. A fesztiválokon a Rakonca 
Néptáncegj^ttes, a Jánošík Néptáncegyüttes, 
valamint a GaráUs Énekegyüttes és Oláhová 
Lianka képviselték városunlát.

Svetová Veronika, Közösségi Központ

Az Agócs Attila polgárm ester által vezetett füleki 
küldöttség a  lengyelországi Z am ošč városházá 
jának  lépcsőjén. (Fotó: Eibner Róbert)



Önkormányzat FÜ LE K I HÍRLAP

Szociális szolgáltatások 
— otthoni gondozási 
szolgáltatás
A Nefelejcs nonprofít szervezet otthoni 
gondozási szolgáltatást nyújt -  személyi és 
egyéb lehetőségei szerint -  a kliensek igényei 
alapján. A szolgáltatás áljegyzékét a városi 
önkormányzat hagyja jóvá, és részét képezi a 
város általános érvényű rendeletének. A 
kliens által fizetendő 1,30 euró mindössze 18 
%-a a szolgáltatás valós árának, az összeg 
nagyobb részét a város állj a.
A szakemberek (szociális munkások) a szer
ződés megkötése előtt részletes tájékoztatást 
nyújtanak a gondozási szolgáltatások igény
lésének feltételeiről és módjáról, valamint a 
szolgáltatások végrehajtásának menetéről. A 
szakemberek szlovák és magyar nyelven tájé
koztatják az érdeklődőket.
A gondozási szolgáltatás célcsoportját az idős 
és fogyatékkal élő emberek alkotják. A Nefe- 
lej cs nonprofit szervezet ezt a tevékenységet a 
Besztercebányai Megyei Önkormányzatnál 
bejegyzett szolgáltatás alapján végzi.

Otthoni gondozási szolgáltatás (terepmun
ka) -  a szolgáltatást azon fizikai személyek 
vehetik igénybe, akik a rászorultság II. foko
zatába tartoznak, illetve az önellátásnál és a 
háztartás ellátásában szociális segítségre szo
rulnak. A szolgáltatást szakképzett gondozók 
végzik a rászorulók otthonában, munkanapo
kon, a megkötött szerződés alapján igényelt 
(legkevesebb napi 2 óra) időteijedelemben. 
Aszolgáltatás célja: segítséget nyújtani mind
azon Uienseknek (szociális szolgáltatást i- 
génylőknek), akik önmagukat nem képesek el
látni. A gondozó a kliensnek a saját otthoni 
környezetében nyújt segítséget. Olyan felada
tokat lát el, mint a bevásárlás, a szemét kihor
dása, banki és postai átutalások, segít a higié
niai szükségleteknél, az étkezésnél, a gyógy
szerek szedésénél, a sétánál, elkíséri a klienst 
az orvoshoz, részt vesz a mindennapos takarí
tási munkálatokban stb. A gondozó tehát o- 
lyan személy, aki a megegyezett időtartam 
alatt a kliens szolgálatára áll, annak igényei 
szerint. A gondozó a nonprofit szervezet al
kalmazottja, akinek a szervezet biztosítja a 
munkabérét, hozzájárul az étkezési költségei
hez, biztosiba számára a kellő higiéniai és 
munkavédelmi eszközöket, garantálja a 
szabadságot és egyéb előnyöket.
Anonprofit szervezet arra törekszik, hogy ma
ximálisan kielégítse a kliensek és rászorulók 
igényeit, ugyanakkor nem tud garantálni meg
határozott gondozót, sem meghatározott órá
ra nem tudja a napi szolgáltatásnyújtást szer
ződésbe foglalni. A szolgáltatásnyújtás felté
teleit a szerződés határozza meg, melyet a fe
lek a szolgáltatás megkezdése előtt kötnek 
meg, és melynek feltételei a szerződés érvé
nyessége alatt önkényesen nem változtatha
tók meg egyik fél részéről sem. Az esetleges 
változásokat szerződéskiegészítéssel lehet 
meghatározni, mindkét fél közös megegyezé
se alapján.

Ing. Veliká Mária, igazgatónő

O NKENTESEK HETE 2015
ANefelejcs nonprofit szervezet (Nezábudka, n.o.) is belekapcsolódott 2015. szeptember 17-én 
a Besztercebányai Önkéntes Központ által szervezett „Önkéntesek Hete 2015” című 
rendezvénybe.
Az intézményben egymást váltották a Fűleki Gimnázium diákjai, a városi képviselő-testület 
mellett működő szociális és egészségügjd bizottság tagjai, valamint munkaidejük után a 
nonprofit szervezet alkalmazottai is. Az önkéntesek az ügyes kezek szabadidős foglalkozás 
keretein belül elkészítették az őszi faliújságot, mások a konyhában segédkeztek, zöldséget és 
burgonyát pucoltak, volt, aki a szobákban segítette a mozgásképtelen ügyfeleket. A fuleki 
gimnazisták és a városi képviselő-testület mellett működő szociális és egészségügyi bizottság 
tagjai kitisztították a kinti területet, összegereblyézték és eltakarították a lehullott faleveleket. 
Az akcióba 66 személy kapcsolódott be, akik összesen 99 órát dolgoztak le.
Minden önkéntesnek, aki úgy döntött, hogy csatlakozik és segít, köszönjük a munkáját, és 
örülünk a következő eredményes együttműködésnek. Nefelejcs n.sz.

A Fűleki Hírlap előző számában bemutattuk a városnak a szabadidős tevékenységek 
folytatását érintő terveit a szabadidőközpont megszűntetését követő időszakban. 
Engedelmükkel „A város a szabadidőközpontot, nem a szabadidős tevékenységeket szün
teti meg” című cikk záró gondolatával folytatom. Szerettünk volna életet vinni a VMK Sza
badság téri épületébe. Eimek érdekében szervezeti változáshoz fogtunk. Világos volt szá
munkra, hogy ez a változás fájó lehet valakinek. Nem gondoltuk azonban, hogy az valakit 
olyan érzékenyen érinthet, hogy visszautasít két munkaajánlatot és egyben azt a lehetősé
get is, amely biztosította a nagy sikerű mazsorett oktatás további folytatását. Sajnos 
megtörtént, és ezt a személyes döntést tiszteletben kell tartanunk.
A város azonban fontosnak tartj a, hogy telj esítse az ígéreteit, és keresi a megoldást. Megol
dásnak ígérkezik az a 2 mazsorett csoport, amelyeket a papréti szlovák alapiskolában 
nyitottak. Aköröket a többi iskola tanulói is látogaliiatják, és az oktatási utalványok elvén,

vagyis ingyenesen működnek. Fehér Péter, azoktatási, kulturális és sport osztály vezetője

Szennyvízszivattyúzás
Tisztelt polgártársak, a szennyvíz termé
szetbe való kieresztése nemcsak törvény
sértő cselekedet, hanem veszélyezteti élet- 
kömyezetűnk valamennyi elemét (víz, ta
laj , levegő, élőhely) is. A szennyvíz trágyá
zás céljából történő kieresztése a víz minő
ségének romlását okozza a folyóvizekben 
és a talajvízben egyaránt.
A szennyvíz helytelen kezelésének negatív 
hatásai megnyilvánulhatnak:

• a természetben előforduló folyóvizek

szennyezettségében, ezáltal is gátolva 
gazdasági és szociális célú felhaszná
lásukat,

• az életkömyezet romlásában, hisz kel
lemetlen bűz keletkezésével és teije- 
désével jár együtt,

• a természetes élettér károsodásában és 
a talajvíz szennyeződésében.

A szennyvíz elvezetésének egyik megfele
lő módja az, ha ezt a tevékenységet olyan 
szervezetre bízzuk, amely biztosítja a 
szennyvíz elszállítását és környezetkímélő 
ártalmatlanítását is.

A Közhasznú Szolgáltatások fKHSZ't. dót, szerv.. Paprét 3.986 01 Fülek
megoldja Önnek egyrészt a szennyvíz emésztőgödörből való 

ürítését egy 8 m^ űrtartalmú szippantós kocsival, másrészt környezetkímélő 
ártalmatlanítását a tisztítóállomáson.

A szennyvíz szivattyúzásának, szállításának és ártalmatlanításának árlistája:

Szolgáltatás
Mérték-
egység

Árak (EUR)

ÁFA nélkül ÁFÁ-val

A szennyvíz elszállítása 8 m^ űrtartalmú 
szippantós kocsival km 0,95 1,14

Szivattyiizás és kiürítés helyben
óra 24,06 28,87

15 perc 6,02 7,22

A szennyvíz ártalmatlanítása a tisztítóállomáson * m3 1,743 2,09

* A lakosság számára Fülek azon részén, ahol nincs kiépített csatornahálózat, 
a szennyvíz tisztítóállomáson való ártalmatlanítása ingyenes.

Elérhetőség Tel.: 047/4381003, 0918/684759, Fax: 047/4512016,
KHSZ Fülek: E-mail: vpsfil@mail.t-com.sk, Web: www.vpsfilakovo.sk

mailto:vpsfil@mail.t-com.sk
http://www.vpsfilakovo.sk
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Szerették az előadásunkat
Beszélgetés Szvorák Zsuzsa rendezővel

A Kis Rakonca országos sikere után egy másik 
füleld csapat, a Zsibongó Kisszínpad arathat
ta le a babérokat hazai tájakon. Rendezőjüket 
a magyar állam is elismerésben részesítette. 
Szvorák Zsuzsát kérdeztük -  nem csak a ren
dezésről...
Megszámoltad, hány apropósod, zsíbongó- 
sod volt összesen?
Nem, ezt nem tudom. Néhány éve az apropó
soknak színidiplomát osztunk ki, ezekből ki
adtunk már száz-százhúszat. Inkább azt mon
danám, hogy több nemzedékről beszélhe
tünk, talán tízről is. Most már az első apropós 
generáció gyermekei játszanak a csoportban. 
Mikor kezdted a diákokkal való foglalko
zást, és hogyan?
1986-ban kezdtem tanítani az I^úság utcai 
alapiskolában, ahol már három színj átszó cso
port működött: Lendvai Tibornak, Szabó Klá
rának és Kerekes Évának is volt saját csoport
ja, sőt két bábszínjátszó csoport is működött, 
én pedig e mellé az öt mellé létrehoztam a 
hatodikat. Persze a gyerekekkel való foglal
kozást már hamarább elkezdtem, amikor még 
népművelőként és könyvtárosként dolgoztam 
a Városi Művelődési Központban.
Te magad is voltál diákszínjátszó?
Persze, innen a színház szeretete. A ragyolci 
alapiskolába jártam, amikor elkezdtem. Ha- 
lama Mária volt a rendezőnk, de ott minden 
tanár kivette a részét a színjátszó csoport 
munkájából, amivel csak tudta. Meg is lett az 
eredménye. Akkor rendezték meg először a 
Duna Menti Tavaszt, és mi falusi színjátszók
ként rögtön eljutottunk a döntőbe. Meg is je
gyeztem a fesztivál negyven éves jubileumán, 
hogy én már az elsőn is ott voltam, csak akkor 
még szereplőként.
Zsibongót és Apropót is emlegetünk. Hogy 
is van ez?

Az alapiskolában 1995-ig működtettem a Zsi
bongót Kerekes Évával együtt, de közben már 
elkezdtem tanítani a gimnáziumban, így ott 
ezzel párhuzamosan elindítottam az Apropót 
is 1990-től, de az első bemutatónk csak 1993- 
ban volt. Amikor a gimnáziumban elindult a 
nyolcéves tagozat, ismét életre kelt a Zsibon
gó is, így megint két csoportot vezetek párhu
zamosan.

Fotó: Schneiczer Zoltán

És még az eredmények sem maradnak el: a 
Zsibongó az idei Duna Menti Tavaszon gyé
mántsávos lett, azaz megnyerte az országos 
seregszemle fődíj át.
Igen, hosszú felkészülés és nagy küzdelem 
árán, hiszen nagyon sok a jó csoport az or
szágban, magasak az elvárások, és mi még 
csupán három éve verbuválódtunk újjá. Sze
rették az előadásunkat, és a zsűri nagyon ma
gasra értékelte a 12 perces kis darabunk fel

dolgozásmódját.
Mi az, ami megmaradt az elmúlt néhány 
zsibongós -  apropós évtizedből?
Az izgalom. Elkészül-e időre a darab, elju- 
tunk-e vele a döntőbe, sikerül-e az előadás, mi
lyen lesz a fogadtatása? A legfontosabb azon
ban mindig az volt a számomra, hogy lesz-e 
sikerélményük a gyerekeknek.
Leterhelő ez a munka, mégis sok másra is 
jut időd... Hogyan definiálnád magad, mi 
vagy leginkább: tanár, rendező, kultúra
szervező, politikus?
Családanya. Ez van az első helyen. Rögtön 
ezután jön a tanár, majd a rendező, de nagyon 
fontos a Csemadok is. Nagyon csodálom a 
civil életet Füleken, sok jó civil szervezet van. 
Én is ott voltam többnek is az indításánál, de 
illedelmesen háttérbe vonultam, mert tudtam, 
hogy ennyi mindent nem lehet győzni. Apoli- 
tikába közvetlenül a Csemadokon keresztül 
kerültem, de közvetve ehhez kellett az ismert
ség, amit például rendezőként szereztem. Fia
talon jutottam be Füleken a közgyűlésbe, a 
kulturáUs bizottság elnöke is voltam. A regio
nális politikában nyolc évig tevékenykedtem, 
megyei képviselő voltam.
A családod melyik oldaladat szereti?
A színjátszóst, Wsz mind a három gyerekem 
szerepelt az Apropóban, ott nőttek fel, j öttek a 
próbákra, fesztiválokra. A mai napig együtt 
aggódnak velem egy-egy darab vagy bemu
tató kapcsán, és ezt tisztelik a legj óbban. 
Nemrég az elismerés -  több díj után -  a Ma
gyar Arany Érdemkereszt odaítélésével is 
megérkezett. Más ez a magas állami kitün
tetés, mint a többi díj ?
Más, teljesen más, hiszen azoktól kaptam az 
elismerést, akik kitüntetett figyelemmel van
nak a külhoni magyarok iránt. Ráadásul a fel
vidéki identitástudat megőrzéséért és hagyo
mányainak továbbörökítését szolgáló sokrétű 
tevékenységem eUsmeréseként kaptam, ami 
bizonyíq’a, hogy számomra az élet, a munka 
színessége, sokrétűsége fontos.

Illés Kósik Andrea

A Város idei kitüntetettjei: Fehér Miklós és Parti Zoltán
Az idei Városnapok és Palóc Napok alkalmával 
is átadták a Város Díját, valamint a Polgármes
ter Díj át a Városi Képviselő-testület ünnepi ülé
sén augusztus 15-én, a Városi Művelődési Köz
pontban.
Parti Zoltán a Fülek Városról szóló kiadványai 
megalkotásával és kiadásával szerzett érdemei
ért részesült a Város Díjában.
-  Lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy Ön 
nem tősgyökeres füleki, mégis többet kutako
dik a város történetében, mint a helyiek. Mikor 
és hogyan szeretett bele Fülekbe?
-  Bár műszaki végzettséggel rendelkezem, hu
mán beállítottságú vagyok, a történelmet pedig 
mindig is különösen szerettem. Fülek olyan 
hely, ahol a történelem az utcán hever, csak fel 
kell emelni. Ráadásul ebben a városban -  más, 
akár nagyobb városokkal is összehasonlítva -  
sok olyan ember él, akiket a helytörténet érde
kel, aldk elolvassák az ilyen jellegű kiadványo
kat, akikkel el lehet a történelemről a beszélget
ni, sőt olyan civil szerveződéseink is vannak -  
például a Koháry polgári társulás - , amelyek fel 
is vállalják az értékek megmentését. Minden 
adott volt tehát ahhoz, hogy Fülek történetével

foglalkozzam: a történelem iránti vonzalmam, 
a város gazdag történelmi múl^'a és a kultú- 
raszerető, érdeklődő közeg. A szerző annak 
örül, ha olvassák a könjrveit, de ugyanennyire 
örül a díjnak is, hisz az elismerés is abból fakad, 
hogy a munkáj át njdtottság fogadta.
Fehér Miklósnak a Pro Kultúra Férfikar mega
lapításának 95. évfordulója alkalmából, a kórus 
karmesteri pozíciójának betöltése során elért fi
gyelemreméltó eredményeiért ítélték oda a Vá
ros Díját.
-  Több, mint két évtizede utazik hetente Ma
gyarországról Fülekre, a férfikar próbáira. Mi 
vonzotta ide, és mi tartja itt?
-1992. novemberében dr. Reszutjók István kó
ruselnök vezetésével kis küldöttség keresett 
meg és kért fel a Férfikar művészeti irányításá
ra. Egészen mélyen belém égett az első találko
zás, amikor minden kórustag bent ült a próbate
remben, úgy vártak rám, mint egy iskolai osz
tály az új tanár bácsira, fantasztilais figyelem
mel és várakozással, hogy vajon mi fog velünk 
történni. Aztán megszólaltak az első hangok, 
majd megmutattam, hogyan formáljuk más
képp a dallamokat. És nagyszerű volt az első

közös öröm, amikor a hangzás az új minőség
ben megcsendült. A „sorsom” ekkor dőlt el 
először. Másodszor pedig akkor, amikor 1993- 
ban Galántán „csak” ezüst minősítésben 
részesültünk, mert ekkor már hajtott a tűz, hogy 
újra próbálkozzunk az arany minősítésért. Ez 
azóta 7 alkalommal sikerült! A kórustagok 
rajongó szeretete övez engem, és ez a legna
gyobb megtartó erő. Ehhez társul a város. Fülek 
sajátos légköre, a várral, a történelem titkaival 
és az itt élő emberek egyszerűségével, baráti 
szeretetével, nyitottságával, ami a kultúra 
szeretetével párosul. A városvezetés odaadása 
csak fokozza a termékenyítő légkört, ami hoz
zájárul a kulturális életben elért sikerekhez, a 
művelődési intézetek működéséhez és az ének
karok eredményességéhez is. Nagyon felemelő 
érzés elismerést kapni egy közösségtől, egy 
várostól. Fülek, mintha édesanyám lenne. In
spirál, nevel, segít, támogat, eUsmer. Hálás 
vagyok érte.

A Polgármester Díjában részesülő kitüntetette- 
ketkövetkező számunkban mutatjuk be.

niés Kósik Andrea



Rendhagyó tanévkezdés
2015 augusztusában elkezdődött a n. Koháry István 
Alapiskola tetőinek, nyílászáróinak és világításá
nak teljes körű felújítása és modernizációja.,Jlaté- 
konyság, haladás és j övő egy tető alatt -  a 21. század 
iskolájában: MTNYA- I^úság utca 7, Fülek” elne
vezésű sikeres pályázat pénzügyi támogatásának 
értéke 504484,14 EUR.
Szeptember 2-án megkezdtük a tanévet. Mivel a 
vártnál jobban elhúzódnak a felújítási munkálatok, 
ezért a hónap első két hetére tantermet csak az 1. és a 
2. évfolyam számára tudtunk biztosítani. Ezekben 
az osztályokban órarend szerint folyt a tanítás. A 3. 
és 4. évfolyam tanulói úszótanfolyamon vettek részt 
Salgótaijánban, az 5. és 6. évfolyam pedig Rima
szombatban. A felső tagozat tanulóinak tartalmas 
programot biztosítottak kreatív, lelkes pedagógusa
ink: tanulmányi kirándulásokon, exkurziókon vet
tek részt, ellátogattak a csillagvizsgálóba, a Füleki 
Vármúzeumba, a Honismereti Múzeumba, az alsó- 
sztregovai Madách-kúriába, Betlérbe, a losonci

Nógrádi Múzeumba és Galériába, a kassai Szlovák 
Technikai Múzeumba, és megtekintették Szabó 
Gyula és Bácskái Béla emlékházát, de betekintést 
nyerhettek az EKOLTECH üzem működésébe is.
A Novohrad -  Nógrád Geopark közreműködésével 
emlékezetes túrákon töltődtek fel és ismerkedtek a 
természet szépségeivel a Bucsonyban és a Bénai- 
tetön. Jól sikerült sportnapot is m agu^ mögött tud
hatunk, ahol a gyerekek az ügyességi játékok és ver
senyek mellett a tekézést is kipróbálhatták. Az első
segélynyújtás világnapja alkalmából a Losonci 
Egészségügyi Szakközépiskola tanulói tartottak elő
adásokat és bemutatókat diákjainknak. Ebben az idő
szakban zajlott folyamatosan az „e-Test”, elektroni
kus tesztelés is, azaz a tanulók tudásszin^'ének fel
mérése elektronikus, online formában.
E tartalmasan eltöltött időszak után megújult erővel 
mindnyájan vártuk, hogy hétfőtől, szeptember 21- 
től elkezdődjön a tanítás. Egyelőre még nem 
minden osztály van a saját tantermében, sőt, az órák 
is rövidítettek, de az órarend szerinti oktatás már
zavartalan. Kuzma Adrienn, II. Koháry L A I

m Jelentős kulturális rendezvények 2015 októberében
do 10.16. „M esterségek  m űvészete" c. kiállítás

Helyszín: Városi Honismereti Múzeum 
Szervező; Füleki Vármúzeum (FVM)

do 11.15. „Zom áncolt m űvészet”  c  kiállítás
Helyszín: Bebek-torony; Szervező: FVM

10.02. Szebb lesz tő lünk  a világ...
18:00 ó. Helyszín: VMK;

Szervező; Füleki Gimnázium

10.04. Borvirág Fesztivál
15:00 ó. Helyszín: Magyar Közösségi Ház, NTIK 

Szervező: CsemadokASZ

10.06. Koszorúzás az aradi vértanúk  em lékére
16:00 ó. Helyszín: Hősök tere

Szervező: Koháry PT, CsemadokASZ

10.08. LiteraTúra II. -  (Szak)irodalmi ősz 2015 

16:00 ó. Bennünk rejlik az é rték , keressük m eg! -
StrédI Terézia előadása az önism eretről és
a tehetségről
Helyszín: Városi Könyvtár
Szervező: IN-NOVA PT, Füleki Vármúzeum

10.09. LiteraTúra II. -  (Szak)irodalmi ősz 2015 

16:00 ő  Mit ad h ato k  és m it láp h a to k ?  -  Kormos
Dénes előadása a tehetségseg ítő  
program ok erőforrásairól 
Helyszín: Füleki Gimnázium 
Szervező: IN-NOVA PT

10.15. Pavel „H irax" Baríčák -  szám os bestseller 
18:00 ó. szerzőjének előadása é s  könyvbem utatója

Énekkel és gitárral kísért előadás.
Helyszín: VMK; Szervező: FVM 
Társszervező: VMK

10.17. O któber „Az idősek iránti sze re te t 
hónapja“  -  Nyugdíjasok találkozója

15:00 ó. Helyszín: VMK;
Szervező: Nyugdíjas Egyesület 
Társszervező: VMK

10.19. Cöm őri fo tók lub  kiállításának m egnyitója
17:000. Helyszín: VMK; Szervező: VMK

10.19.-25. Őszi színházi fesztivál
Helyszín: VMK; Szervező: VMK

M űsor

10.19. Eve Ens/er: Alávalók (dráma) 
18:00 ó. Zsákszínház PT, Fülek

10.20. Culliver naplója (mesejáték)
10:00 ó. Hotel Maria Színház,

Besztercebánya

10.21. Fülek bokáig (dramatizált játék) 
10:00 ő. Apropó kisszínpad, Fülek 

10:30 ó. Arar\y János: A walesi bárdok
(balladafeldolgozás)
A Füleki Gimnázium Zsibongó 
kisszínpada

10.22. J.Criskovec: Hogyan ettem  kutyát 
(monodráma)

18:00 ó. Csavar Színház, Hetény

10.23. Dalos étlap (zenés játék)
18:00 ó. Kármán J. Színház, Losonc

10.24. Mikszáth K.:Különös házasság 
(játék)

18:00 ó. Komáromi Jókai Színház

10.25. Moliére: Képzelt beteg (vígjáték) 
18:00 ó. Salgótarjáni Zenthe Ferenc

Színház

10.21. Iskolák szám ára ren d eze tt nyílt nap  a 
10:00 ő. Füleki Városi Könyvtárban

A Gyermeksarok átadása 
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár 
Szervező: FVM

10.23.- Výstava m iestnej m aliarky 
11.27. Tímei M ihalidesovej
16:00 ó. Helyszín: Városi Honismereti Múzeum 

Szervező: FVM

10.29. „l-osonc -  az idő változásaiban“
16:30 ó. Mária Adamová és dr. Puntigán József 

könyvének bem utatása 
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár 
Szervező: FVM

A Füleki Tanügyi 
Hivatal közleménye
A Tanügyi Hivatal tájékoztatja a tan
köteles gyermekek szüleit, hogy 2015. 
szeptember 1-jétől hatályba l^ett az 
oktatási törvény módosítása. Mivel a 
kötelező iskolalátogatás alól senkit 
sem lehet felmenteni, azok a gyerme
kek is kötelesek iskolába járni, akik 
külföldön tartózkodnak. A szülők 
kötelesek a tanuló külföldre érkezését 
követő 30 napon belül igazolni a kül
földi iskolalátogatást azon füleki isko
la igazgatójánál, ahova a gyermeket 
beíratták. Ha a tanuló külföldön tanul 
a következő tanévben is, a szülők új 
igazolással igazolják azt az érintett 
tanév szeptember 15-neknapjáig.

Ön tudta?
Statisztikai rovat az 
iskolapadból
A tanév már teljes gőzerővel halad 
előre. A 4 füleki általános iskolát 
1360 gyermek látoga^a 70 osz
tályban. Oktatásukról 125 tanár és 
nevelő gondoskodik, emellett szá
mos kisegítő alkalmazott, akik a 
tisztaságért és p  iskolai étkezdé
kért felelősek. íme, néhány össze
hasonlító számadat az egyes isko
lákról:

Iskola utcai AI -  350 diák 18 osz
tályban, 32 tanár és nevelő

II. Koháry István AI -  570 diák 26 
osztályban, 48 tanár és nevelő

Papréti szlovák tannyelvű AI -  
155 diák 10 osztályban, 18 tanár és 
nevelő

Mocsáry Lajos AI -  285 diák 16 
osztályban, 25 tanár és nevelő

(A következő számban a középis
kolákkal és más oktatási intézmé
nyekkel foglalkozunk.)
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Füleken is bemutatták 
Laboda Róbert első kötetét
A füleki származású Laboda Róbertnek, aki 
jelenleg Komáromban él, idén jelent meg első 
kötete, amely a „Túlzások” címet kapta. A szer
ző elmondása szerint már magában a címben is 
iróniát fedezhet fel az olvasó, mivel szövegei
ben nem találunk semmi túlzást. Laboda Róbert 
versei, hogy a könyv bemutató szövegét idéz
zem: „A társas létezés komplexitására figyelő 
versek hétköznapi helyzetekben megmutatkozó 
intenzív érzelmeken keresztül vezetnek el egé
szen a haza szeretetéig.” A kötet Magyarorszá
gon a listavezetők közé tartozik, s nagy sikert 
aratott Szlovákiában is. A szerző már több 
könyvbemutatón is túl van, most szülővárosába.

Lalpoda Jlóbert
TÚLZÁSOK

'Évrőíévre (f füíe^ vár

Fülekre látogatott el, ahol a kötetet Szászi 
Zoltán költő, író és publicista mutatta be. A 
másfél órán át tartó baráti beszélgetés alatt 
nemcsak a költőt ismerhettük meg jobban, 
hanem betekinthettünk egy új irodalmi irányzat, 
a slam poetry műfajába is, amelynek éppen Robi 
a felvidéki meghonosítója. A Füleki Vármúze
um által szervezett rendezvényre több mint 
félszázan látogattak el, így méltán kijelenthető, 
hogy a kötet, a szerző és a műfaj egyaránt, újabb 
raj ongókat szerzett magának.
Ezt bizonyí^a az is, hogy másnap lelkes alapis
kolai és gimnáziumi diákok töltöttek el egy e- 
gész napot a slam poetry „felvidéki fenegyere
kével”, hogy kreatív írásra tanítsa őket. A versíró 
műhely kemény munkával, de jó hangulatban 
zajlott, sikerét pedig az is bizonyítja, hogy amint 
Laboda Róbert, a worshop vezetője mondta: 
mindenki verssel tért haza. A szombati versíró 
műhely az IN-NOVA polgári társulás által, és a 
Füleki Vármúzeum társrendezésében, szerve
zett LiteraTúra -  (Szak)irodalmi ősz nevű ren
dezvénysorozat első programja volt. A ren
dezvény a Szlovák Köztársaság Kormányhiva
tala -  Nemzeti Kisebbségek Kultúrája 2015 
program támogatásával valósult meg.

Szőke Lucia, FVM 
Illés Kósik Andrea, IN-NOVA

Idén is zajlott régészeti feltárás a füleki várban. 
Az ásatás egy sikeres pályázatnak köszönhető
en a Kulturális Minisztérium támogatásával va
lósulhatott meg. A múzeum e célra 5000 eurót 
kapott. A munkálatok július elejétől szeptem
ber végéig foljftak, melyek során számos érde
kes lelet került elő. Az idei szezon elsődleges 
célja a 2011 -ben megnyitott kutatóárok feltárá
sának befejezése, valamint a Vízi-bástya hely
meghatározása volt, amely az alsó vár erődíté
sének részét képezte. A régészek sajnos nem 
találták meg a bástya romjait, azonban új isme
reteket szereztek az elővár védelmi rendsze
réről. A kőfalon kívül az elővárhoz többsoros 
palánkrendszer is tartozott, amelynek egy ré
szét a Füleki Vármúzeum rekonstruálni szeret
né. Ennek köszönhetően a látogatók összefüg
gő képet kapnának arról, milyen lehetett a 
füleki vár védelmi rendszere a 16. és 17. 
században.
A fontos megállapítások közé tartozik az is, 
hogy a füleki várdomb már a késői kőkorszak
ban (eneolitikum) is lakott volt. Ez azt jelenti, 
hogy a legrégebbi leletek kb. 5000 évesek. A 
legjelentősebbek közé tartozik a Bádeni- 
kultúrából származó ivócsanak, agyag orsó
gomb, pattintott kőszerszámok és cserépe- 
dény-töredékek. Nem hiányoztak a bronzkori 
és fiatalabb leletek sem -  például egy érdekes 
vaseszközökből álló leletegyüttes, ezüstpén
zek a 16. és 17. századból, apró fémtárgyak -  
sarkantyúcsillag, csizmák sarokvasalásai, pat
kók és mások. Az érdekességek közé tartozik 
egy kékfestéssel díszített kínai porcelántöre

dék. A Füleki Vármúzeum igazgatónőjének 
szavai szerint: „Ez egy értékes lelet, az öt éve 
tartó kutatás alatt ez csak a második ilyen da
rab. A töredék egy csésze, illetve tálka része 
volt, amely ivásra szolgálhatott.” A legjelentő
sebb leleteket a nyilvánosság egy új kiállítás 
keretein belül tekintheti majd meg, amelyet a 
Füleki Vármúzeum a 2016-os turistaszezon 
megnyitására tervez. Dr. Titton Viktória igaz
gatónő elégedettségét fejezte ki az idei kutatás
sal kapcsolatban, mivel a leleteknek köszönhe
tően új ismeretekre tehettek szert a környék 
történelmétilletően. Szőke Lucia, FVM

16-17. századi kínai porcelán a  füleki várból 
(Fotó: Marian IVIesiarik)

A Füleki Vármúzeum két új kiállítást nyitott meg
Augusztus közepén nyílt meg a Városi Honis
mereti Múzeumban a „Mesterségek művészete” 
című kiállítás, melynek keretén belül a Fülek és 
környékének kézművesei és kisiparosai mutat
hatták be tudásukat. A kiállítás által nemcsak a 
hagyományos mesterségekkel ismerkedhetünk 
meg, hanem a régi és új technikák ötvözésével 
is, melynek köszönhetően a modem kor követel
ményeinek is megfelelő termékek készülnek. A 
kiállításon a következő mesterek munkái kerül
tek bemutatásra: Albert István -  késkészítő, Bial 
Róbert -  aranyműves, Gyetvai István -  fazekas. 
Kováčik Róbert -  vésnök és késkészítő, Mede 
Richard -  fegyver- és lőszergyártó, Mihalides 
Ágnes -  aranjonűves. Molnár Péter -  hegedűké
szítő, Orosz László -  gravírozó és Šulaj Martin -

kolomp- és csengettyűkészítő, bőrdíszműves. A 
kiállítás 2015. október 16-ig tekinthető meg.
A Vármúzeum Bebek-tomyában nyílt meg 
2015. szeptember 18-án a „Zománcolt művé
szet” című időszaki tárlat, amely teljesen más 
fényben muta^'a be a zománcot. A füleki köz
tudatban a „zománc” szó főleg a volt Kovosmalt 
zománcozott edényeit idézi fel. A kiállításon a- 
zonban a kortárs zománcművészet képviselői
nek, a Salgótarjáni Zománcművészeti Alkotótá
bor és a Naszvadi Tűzvirág Zománcművészeti 
Seregszemle amatőr és profi résztvevőinek 
alkotásai tekinthetők meg képek formájában. A 
tárlat 2015. november 15-ig látogatható.

Szőke Lucia, FVM

VártaiZsákszínház!
A füleki Zsákszínház'tagfelvételt hirdet lányok, 
asszonyok, fiúk, férfiakréHére i8-tól 70 éves korig. Nem 
„színészeket" várunk,ihanem bárkit, aki szívesen 
tartozna egy jó közösséggé, szeretné a szabadidejét 
hasznosan eltölteni, éš^megížlelné a fellépések, 
fesztiválok hangulatát. ^

Jelentkezni lehet a Városi Mű^lődési Központban 
Füleken 2015. október 20-ig, munlunapokon 8.00 órától 
15.00 óráig. Részletes inforniácjók a VMK-ban dr. Mázik 
Istvánnál. ^ "

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Kis Rakonca Gyermek Néptáncegyüttes tagfelvételt 
hirdet 10-14 éves fiúk részére. 

A próbák helyszíne: Városi Művelődési Központ, Fülek. 
Időpontja: péntekenként 13 órától 16:30-ig. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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MINDEN EGYÜTT MÁR HAVI 14C-TÓL 

KÖTÖTTSÉG NÉLKÜL

i
SZÉLESSÁVÚ OPTIKAI INTERNET. PROBLÉMA NÉLKÜL AKÁR 80Mbit/s

Mi is az optika? Az optikai kábelekben optikai szálak vannak, amelyek közvetítésével az 

' adat a fény sebességével terjed. Lehetővé teszi más vezetékek átviteli gyorsaságának 

a többszörösét.

DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ. MAGAS KÉPMINŐSÉG. HD PROGRAMOK.

Digitális televízió- IPTV az eddigi közvetítések legkorszerűbb technológiája. Egyedülálló 

a kép és a hang minősége, amit nem befolyásol a rossz időjárás sem, több kanális is 
nézhető HD minőségben.

TOVÁBBI INFORIVIÁCIÓK : 0907 256 204,obchod@filleck.sk, Regiotel Fiľakovo, s.r.o. Biskupická 4, Fiľakovo

Tudja követni az anyaqi kiadásait?
Díjmentes pénzügyi tanácsadás diszkrét köm yezetbeni

•  * /He^tanítjuk kezelni saját pénzügyeit!
Jelzálog és  fogyasztói kölcsönök, refinanszírozási

7 * '   ̂ Invesztáljon a saját jövőjétje!
'''' Biztosítások, befektetések, nyugdíjpénztár, autó é s  CASCO ...

Használja ki hasznos tanácsainkat!
Biskupická 42 (Falcon Sport), 986 01 Fiľakovo, 0905 256 175

elfinvest
1 filjikovo

Fotó: Powerlifting, FTC

A fülebi erőemelők fekvenyomásban versenyeztek
2015. augusztus 8-án, Dobsina városában izgalmas erőemelő versenyt rendeztek 
fekvenyomásban (RAW), ami a Dobsina város által felajánlott Calisto kupáért 
folyt. Minden versenyzőt nyilvántartásba vettek és lemértek a verseny előtt. Ezt 
követően kor- és súlycsoport szerint kategóriákba sorolták a férfiakat és a nőket 
-  serdülők, juniorok, férfiak és mesterek csoportba. A verseny objektív bírók 
felügyelete alatt zajlott. A versenyzők a sportághoz méltó teljesítményt 
nyújtottak, erejüket és akaratukat bizonjátva. Az egyes csoportok legjobbjait 
gyönyörű serlegekkel és díjakkal jutalmazták. A fuleki FTC versenyzői a Férfíak 
90 kg-ig kategóriában nyertek kupát, ahol a legjobb az 57 kg-os Oláh „Bandi“ 
Ondrej lett. A Junior kategóriában új versenyzőnk. Illés Dominik az 1. helyen 
végzett, mögötte Ruszó Eugen a 2., Albert Dominik pedig a 4. helyet szerezte 
meg. A serdülök csopor^ában Balog Csaba és Botos Nikolas képviseltek minket, 
azonban a harmadik sikertelen próbálkozás miatt a 4. és 5. helyen végeztek.

Sajko František, FTC

mailto:obchod@filleck.sk

