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Az elnök marad, a labdarú-
gók edzője változik. 
Vízteleki Jánost Boháčik 
Tomáš váltotta fel 7. oldal

Megújították tisztsé-
gében az FTC elnökét

Az önkormányzat pályázatot 
nyújt be, amely egy egyedülál-
ló kilátótoronnyal  is  gazda-
gíthatja a várat  2. oldal

A füleki vár komp-
lex felújítása

Évadnyitó a Füleki 
Vármúzeumban 

I N G Y E N E S E N
T E R J E S Z T V E
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A Vármúzeum újból meg-
nyitja kapuit a turisták előtt. 
Márciusban érdekes rendez-
vények várhatók   4. oldal

VEZÉRCIKK
Kedves Olvasók,
az új esztendő válto-
zásokat hozott a mi 
Füleki Hírlapunkba 
is. Még nyitottabbak 
akarunk lenni, sze-
retnénk közelebb 
kerülni Önökhöz és a nézeteikhez. Az első lépés a nyi-
tottság felé a szerkesztőbizottság létrehozása volt, ame-
lyben rajtunk, a szerkesztőségen kívül helyet kaptak a 
képviselő-testület tagjai és a nagy nyilvánosság kép-
viselői is, akik hozzászólhatnak az újság tartalmához, 
illetve javaslatokat tehetnek színvonalának további ja-
vítására. A második lépés az új, rendszeres jellegű rova-
tok bevezetése. Amint már észrevehették, még a múlt év 
végén bevezettük közülük az elsőt „A képviselő-testület 
üléseiről“ címmel. Ebben a testületi ülések lefolyása és 
tartalma felől fogjuk Önöket rendszeresen informálni. 

A mostani számtól fokozatosan további új rovatokkal 
bővül az újság. Az elsőt elsősorban Önöknek szánjuk, 
kedves olvasóink. Az „Érdekel a véleményük“ rovat teret 
biztosít, hogy hozzászólhassanak a város életében rezo-
náló különféle témákhoz. Ebben a számban útmutatást 
is adunk ehhez. A következő rovat a hírlap tartalmának 
színesebbé tételét szolgálja. A címe „Tudták, hogy...?“ lesz, 
és minden számban valamilyen érdekességet vagy fur- 
csaságot közlünk benne városunk történelméből.

Az utolsó rovat a „Képviselők a fülekiek szolgála-
tában“ címet viseli. Benne a városi képviselők kapnak 
helyet, hogy bemutathassák, mit tettek eddig Önökért, 
mit terveznek még átültetni, valamint hogy kifejthessék 
álláspontjukat és véleményüket. Ezt a rovatot a már-
ciusi számunktól kezdve vezetjük be.

Bízom benne, hogy ezek az újítások beválnak és el-
nyerik a tetszésüket. Jó olvasást kívánok.

Kovácsová Klaudia, főszerkesztő
Ford.: fp

Értesítés az úrbéres közösség tagjainak
A  Füleki Úrbéres Közösség vezetősége értesíti az 
úrbéres közösség tagjait, hogy az éves közgyű-
lésre 2019. március 7-én (csütörtökön) 16.30 
órai kezdettel kerül sor a Füleki Városi Hivatal 
üléstermében.

Varga Zoltán

Értesítés az adósok listája 2018.12.31-i 
állásának nyilvánosságra hozásáról  – 
utolsó felhívás a tartozók részére!

A  város vezetősége értesíti a  széleskörű nyilvá-
nosságot, hogy a 2019-es évben is nyilvánosságra 
hozza azon adósok listáját, akiknél az adóhátra-
lék 2018.12.31-hez meghaladta fizikai személyek 
esetében a 160,00 eurót, valamint jogi személyek-
nél az 1.600,00 eurót.  Ismételten felhívjuk vala-
mennyi nem fizető figyelmét, hogy akik az adó- és 
illetékgondnokkal szemben az elmúlt időszakért 
még nem teljesítették adó- és illetékfizetési kötele-
zettségüket, legkésőbb a lista közzétételéig tegyék 
azt meg, ugyanis ezután a város adóvégrehajtási 
eljárást kezdeményez az adósságok behajtására.

Varga Zoltán,
Közgazdasági és vagyongazdálkodási osztály

Befejeződött a Štúr utcai óvoda felújítása. A gyer-
mekek,  pedagógusok és a szülők is örömüket 

lelik a  megújult épületben, melybe a  város 726 
ezer eurót ruházott be. Ez az összeg több forrásból 
származik. Az Integrált Regionális Operatív Prog-
ramból a városnak 428 ezer eurót sikerült lehívnia, 
a kormány a kihelyezett ülése során 57 ezer euró 
összegű speciális támogatással járult ehhez hoz-
zá, 170 ezret a város egy nagyobb hitelből határolt 
el, 46 ezret pedig a  saját költségvetéséből pótolt. 
A  Filbyt városi cég egyidejűleg rekonstruálta az 
óvoda kazánházát több mint 25 ezer euróért. Eb-
ből a  pénzből sikerült csökkenteni az épület ener-
giaigényességét – hőszigetelve lett a a homlokzat és 
a tető, megtörtént az épület teljes nyílászárócseréje, 
és megoldódott a melegvíz-probléma is. Az óvoda 
eddigi 16 különálló bojlerét központi vízmelegítő 
rendszerrel helyettesítették. A kazánház említett 
átépítésén kívül megújult az összes szociális he-
lyiség is, befalaztak egy teraszt, és új épületrésszel 
bővült az óvoda. Ennek köszönhetően sikerült az 
óvoda befogadóképességét 154-re, vagyis 15 új fé-
rőhellyel növelni. A Daxner utcai óvodában történt 
kapacitásnöveléssel együtt így a  városban a  gyer-
mekek részére 35 új hely lett kialakítva. A  kapaci-
tásnövelés segítséget jelent majd az 5 éves gyerekek 
kötelező óvodalátogatásának biztosításában, amely 

Ismét a gyerekek szolgálatában a megújult óvoda
Több mint fél év után visszatért az élet a Štúr 
utcai óvodába. Február 18-án, hétfőn délután, 
átadták a szinte teljesen felújított épületet.

a jövő évtől várható.
Kecskeméti Helena igazgatónő kedvezően fo-

gadta az óvoda felújítását. Elmondása szerint az 
épület 1979-ben épült, és azóta nem esett át na-
gyobb beavatkozáson. „Kivételt csupán a  tető 2013-
as rekonstrukciója jelentett, amelyre a  beázás miatt ke-
rült sor.“ Igényes időszakot tudnak maguk mögött, 
ugyanis az átépítés idejére ki kellett költözniük, 
és az óvoda üzemeltetését a többi iskola és óvoda 
területén kellett biztosítaniuk. „Szeretném nekik újra 
megköszönni, hogy maximálisan készségesek és segítőké-
szek voltak. Ugyancsak köszönöm a szülők megértését és 
segítségét. Nem utolsó sorban pedig az iskolafenntartónak 
és a város Közhasznú Szolgáltatásainak tartozunk hálá-
val. Úgy gondolom, hogy ez az épület gyönyörű lett, a fel-
ismerhetetlenségig megváltozott. Már csak a  zöldövezet 
felújítása várat magára, melyet a gyerekek bevonásával 
valósítunk meg tavasszal“ – zárta szavait.

Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Az óvoda új épületrésze.

A munkálatok előtt.

A munkálatok után.

Az új osztály. FOTÓK - kk



Füleki Hírlap2 Ö N K O R M Á N Y Z A T

A köztársaságielnök-választás ha-
zánkban 2019. 03. 16-án (szom-

baton) 7:00 órától 22:00 óráig tart. 
Ha a választás első fordulójában a 
köztársaságielnök-jelöltek egyike 
sem szerzi meg a választók érvényes 
szavazatainak több mint a felét, a 
választás második fordulója 2019. 
03. 30-án (szombaton) 7:00 órától 
22:00 óráig valósul meg. Az SZK el-
nökének megválasztására választó-
joggal rendelkezik az SZK minden 
olyan állampolgára, aki legkésőbb a 
választás napján betölti 18. életévét. 
Akadályoztatást jelent a választójog 
gyakorlásában a személyi szabadság 
közegészség védelme érdekében tör-
ténő korlátozása. Az a választópolgár, 
aki állandó lakóhellyel rendelkezik a 
Szlovák Köztársaság területén, és a 
választások napján nem tud az állan-
dó lakóhelyén abban a választókör-

A Szlovák Köztársaság elnökének választása
zetben választani, amelynek választói 
jegyzékében be van jegyezve, kérheti 
az állandó lakóhelyéül szolgáló köz-
ségtől (személyesen, okirat formájá-
ban, elektronikus úton vagy az általa 
megbízott személy által), hogy válasz-
tói igazolványt adjon ki részére. A 
község a kérelem alapján a választó-
polgár részére választói igazolványt 
állít ki, és törli őt a választói névjegy-
zékből azzal a megjegyzéssel, hogy 
számára választói igazolvány került 
kiállításra. A választói igazolvány 
feljogosítja a választópolgárt, hogy 
bejegyeztesse magát bármely válasz-
tókörzet választóinak névjegyzékébe.

A  választással kapcsolatos részle-
tes információk megtalálhatók Fülek 
Város honlapján  www.filakovo.sk 
és a  Füleki Városháza előtti hivatali 
táblán. 

VH, ford.: fp

A körzet száma, szék-
helye és a tel. kapcsolat

A választókörzetbe tartozó utcanevek  
és házszámok  

1. FTC stadion
Püspöki út 49.
0905611332

Gorkij u., Jánošík u., Mező u., Partizán u., Tajovský 
u., Hviezdoslav u., Sport u., Kalajvölgy, B. Němcová 

u., Püspöki út páros házszámok 10-től az utca végéig, 
páratlan házszámok 17-től az utca végéig

2. Iskola utcai AI
Új szárny

0915264235

Békevédők útja, Kistemetői u., Vasúti u., vasútállomás, 
Ján Botto u., Kertész u., Park u. 1287/2-10. és 1541/9-

13. házszámok

3. Művészeti Alapiskola
Kertész u. 2a.
0949412300

Park u. 1285/1-3., 1286/5-7., 1548/15-21., Sládkovič 
u., Püspöki út 1215/2., 1216/4., 1259/1-5., 1260/7-15. 

házszámok

4. Iskola utcai AI
Új szárny

0905405019
Mocsáry u., Iskola u., Május 1. u., Štúr u., Vajanský u.

5. II. Koháry István AI
Ifjúság u. 7.

0944437877

Csajkovszkij u., Augusztus 29. u., Kukučín u., Ifjúság 
u., Csehszlovák Hadsereg útja, Szövetkezeti út, Rózsa 
u., Tulipán u., Virág u., Ibolya u., Bartók Béla u., Jókai 

u., Smetana u.

6. Iskola utcai AI
Új szárny

0915352364

Szabadság tér, Sznf u., Kis u., Koháry tér, Hősök tere, 
Rázus u., Fő u.,Várfelső u., Piac u., Városháza u., Bás-

tya u., Jilemnický u.

7. Városi Hivatal
Városháza u. 25.

0915352356

Hollý u., Téglagyári út, Sávolyi út, Gyári út, Nálepka 
u., Losonci út, Madách Imre u., Egres, Moyzes u., B.S. 

Timrava u., Bernolák u., Jesenský u.

8. Mocsáry Lajos AI
Paprét 64/B.
0915352359

Malom u., Szűk u., Gömöri u., Csendes u., Szőlőhegy u., 
Daxner u., Puskin u., Šverma u., J. Kalinčiak u., J. Kráľ 

u., Szakszervezetek útja, L.Ny. Tolsztoj u.

9. Papréti AI 
Paprét 64/A.
0915264290

Paprét – Lakótelep (lakóházak) és családi házak

A 2019. március 16-i köztársaságielnök-választásra kialakított 
választókörzetek Fülek városban 

Fülek új pályázatot készül benyúj-
tani a  vár komplex felújítására. 

Több mint 400 ezer euróra pályázik 
az SZK Kulturális Minisztériumánál. 
A  pályázat a középső vár és a felleg-
vár részeinek helyreállítására irányul. 
Ennek köszönhetően a  műemlék to-
vábbi részei válnának hozzáférhetővé 
a látogatók számára, és egy egyedül-
állónak számító kilátótorony is fel-
épülhetne.

2017 decemberében a füleki vár 
felkerült a védelem és felújítás szem-
pontjából prioritást élvező állami 
műemlékek jegyzékére. Ennek kö-
szönhetően a város mint a vár tulaj-
donosa támogatásért folyamodhat 
annak komplex felújítására az Újít-
suk fel házunkat elnevezésű program 
1.6-os alprogramjának keretén belül, 
amely csak a  jegyzéken szereplő mű-
emlékekre vonatkozik. A város így 
nagyobb pénzcsomagokra pályázhat, 
minek köszönhetően a  vár rekonst-
rukciója gyorsabban haladhatna. 

A pályázat, melyet  az önkormány-
zat a  közeli hetekben nyújt be, a  kö-
zépső vár és a  fellegvár felújítására, 
valamint a  műemlék ez ideig lezárt 
részeinek megnyitására irányul. 
Mintegy folytatása lehetne a  váral-
ja revitalizálását érintő projektnek, 
amely magában foglalja a  kis ágyú-
bástya helyreállítását és befedését is. 
A stratégiai és városfejlesztési alosz-
tály vezetője, Anderko Erika elmon-
dása szerint a középső várban folyó 
munkák az ún. szorítóban fellelhető 
pince nedvességének eltávolítására 
irányulnak majd. A feltételezések sze-
rint ahhoz azonban előbb a feljebb 
elhelyezkedő fedett ágyúállások, ún. 
kazamaták kiszárítására lesz szük-
ség. Ezeket a város a felújításukat és 
a tereprendezést követően szeretné 
megnyitni a nyilvánosság előtt. Újra 
kellene fugázni a Perényi- és  Be-
bek-torony közötti déli várfalat is, 
amely a nedvesség által hosszú ideje 
erodálódik. „Az új fugázás a vízelvezető 

Egyedülálló kilátótorony 
épülhet a várban

rendszeren végzett munkálatokkal együtt 
megmenthetné a várfalat, ami a város 
hosszú évek óta tartó igyekezetének betel-
jesedését jelentené” – tette hozzá. A vár 
középső részében ezen kívül a fából 
készült pódium felújítása, valamint a 
Bebek-torony 5. emeletén az időleges 
kiállításokat szolgáló új raktárhelyi-
ség kialakítása is szerepel a tervekben.

A fellegvárban  tervezett munkák 
két területre összpontosulnak. Az 
elsőt a vár legrégibb részének fal-
maradványai jelentik. Ezek Szlová-
kia-szerte ritkaságszámba menők, 
mert román kori faragott kváderkö-
vekből épültek. Beavatkozásra vár 
a 16. századi őrtorony, az ún. Haj-
dútorony is a román kori vár egyko-
ri kapujával. Anderko Erika szerint 
szükségessé vált a torony falainak 
konzerválása, mivel – főleg a téli idő-
szakban – nagy kődarabok hullnak 
ki belőlük. A másik terület a félkör 
alakú óratorony lesz, melyet először 
nyitnának meg a látogatók előtt. A 
hozzáférést vaslépcsőkből és -rácso-
zatból kialakított modern szerkezet 
tenné lehetővé. „Ez lesz a vár legmaga-
sabban fekvő, még megközelíthető pontja, 
ahol egy egyedi tetőzetlen kilátótorony 
épül. Korlátként a meglévő várfalat akar-
juk hozzá kihasználni“ – tette hozzá.

A  pályázat sikeressége esetén 
a  munkálatok a  2020-as és 2021-es 
évben folynának. Az önkormányzat 
több mint 400 ezer eurót fog kérni a 
felújításra  a minisztériumtól, mely-
hez öt százalékos társfinanszírozást 
biztosít.

Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Rovat Tudták, hogy... 
március sorsszerűen kapcsolódik II. Koháry István életéhez? 1649. március 
11-én született és 1731. március 29-én hunyt el. Költő, tábornagy, országbíró 
és a  füleki vár utolsó várkapitánya volt. Mindössze 15 évesen vette át ezt 
a  funkciót édesapja után, aki elesett a harctéren. Élete során rendíthetetle-
nül támogatta a Habsburg-házat és a rekatolizációt, rettegett törökellenes 
harcos volt, és jelentős hatással volt Fülek életére is. Támogatta a tudomány 
és a művelődés fellendülését, megépíttette a városban a mai katolikus temp-
lomot.
Készítette: kk, fordítás: kp, forrás: Drenko: Z kultúry Fiľakova, Šimkovič, Agócs: Fülek vára

Február 15-én ünne-
pelte 100. születés-

napját Fülek legidősebb 
polgára, Popivics Mária 
néni. Ebből az alkalom-
ból látogatta meg és kö-
szöntötte őt Agócs Attila 
polgármester és Mede 
Krisztina anyakönyvve-
zető. Mária néninek gra-
tulálunk és jó egészséget 
kívánunk!

kk

Mária néni százéves lett

A kilátótorony vizualizációja.

Mária néni (középen) lányával és fiával. FOTÓ - ic

http://www.filakovo.sk
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Rovat
Érdekel a véleményük

Az „Érdekel a véleményük“ rovat teret biztosít a füleki-
eknek, hogy elmondhassák nézetüket, észrevételeiket. 
Minden lapszámban új, a  város lakosainak életével 
kapcsolatos témát vetünk fel a rovatban. A problema-
tika rövid felvezetését követően körvonalazzuk kér-
déseinket, melyekkel kapcsolatosan érdekelne a véle-
ményük. Ez a rovat lehetővé teszi, hogy konstruktívan 
reagáljanak az önkormányzat döntéseire és a város-
ban zajló történésre, ugyanakkor útmutatásként is 
szolgálhat a  kompetensek részére, hogy javítsanak 
a helyzeten, vagy megoldják az adott problémát.
A HÓNAP TÉMÁJA: A LERAKÁSI DÍJAK EMELÉ-
SE MINT AZ ELHANYAGOLT HULLADÉKSZEPA-
RÁLÁS KÖVETKEZMÉNYE
A  város az új évben felemelte a  háztartási hulladék 
(HH) elszállításának díját. Ennek oka a  lerakási 
díjaknak az állam részéről történt és a járási székhely 
szemétlerakó telepén is bevezetett emelése, valamint 
az SZK Állami Számvevőszékének észrevétele volt, 
miszerint a  város túl sokat pótol a díjba a  lakosok 
helyett. Az állam igyekezete arra irányul, hogy töb-
bet szelektáljunk és csökkentsük a  HH arányát. Ha 
a szelektálás által csökkentenénk a HH mennyiségét, 
kevesebbet fizetnénk. Az utóbbi években a városban 
számos gyűjtősziget lett kialakítva a hulladék elkü-
lönített gyűjtésére a lakótelepeken és a családi házak 
mellett is. A szeparált hulladék aránya azonban nem 
növekszik kellőképpen.
VÉLEMÉNYÜK: Miért szelektálnak a fülekiek ke-
veset? Mit tehetne még a város azért, hogy javuljon 
a helyzet? Önök mit hiányolnak?
Válaszaikat és visszajelzéseiket március 15-ig várjuk a 
tlacove@filakovo.sk e-mail címen, üzenetben a város 
közösségi hálón található oldalán, postázva a Radnič-
ná 25, 986 01 Fiľakovo címre vagy személyesen leadva 
a városi hivatal iktatójában „Füleki Hírlap – A hónap 
témája“ megjelöléssel. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a  vulgarizmusokat, becsmérlő 
vagy ócsárló megnyilvánulásokat automatikusan töröljük. 
Csak a konstruktív kritikát és javaslatokat tartalmazó rea-
gálásoknak adunk helyet. A szerkesztőség fenntartja a jogot 
szükség esetén a reagálások nyelvtani korrekciójára vagy le-
rövidítésére. Reakcióikat a Füleki Hírlap márciusi számában 
közöljük. kk, ford.: fp

Fülek sikeresen túl van az időseknek és immobi-
lis személyeknek nappali ellátást nyújtó intéz-

mény létrehozására irányuló pályázat első körén. 
Így március folyamán benyújtja az IROP operációs 
program keretén belül kérelmét a  közel 373 ezer 
euró összegű vissza nem térítendő támogatásra. Az 
elbírálás eredménye a nyár végére várható.

Az önkormányzat már a  múltban is jelezte ér-
deklődését egy idős és immobilis emberek részére 
nappali ellátást nyújtó intézmény létrehozása iránt, 
amely a Koháry téren, a művészeti alapiskola egy-
kori épületében kapna helyet. Az elkövetkező hetek-
ben ezért csatlakozik az IROP operációs program-
ban meghirdetett pályázati felhíváshoz, melynek 
keretén belül közel 373 ezer euró összegű támoga-
tást igényel, miközben a projekt teljes költségveté-
se hozzávetőleg 393 ezer eurót tesz ki. A pályázat 
eredményeként egy 10 fő befogadására alkalmas 
nappali ellátónak kellene létrejönnie. A stratégiai és 
városfejlesztési alosztály vezetője, Anderko Erika 
elmondása szerint a támogatást a város felújításra 
és anyagi-műszaki felszereltség vásárlására akarja 
felhasználni. „Az épületben társalgó, ételkiadó helyiség, 
raktárhelyiségek, valamint egy irodahelyiség lesz ki-
alakítva az üzemegység-vezető részére. A nappali ellátó 
nyugalmi zónáját két pihenőhelyiség fogja alkotni. A he-
lyiségek közös folyosón át lesznek megközelíthetők“ – írta 
le Anderko Erika, hozzátéve, hogy erre a  folyosó-
ra kötődik rá a higiéniai zóna is a fürdőszobákkal. 

„Külön lesz a  férfiaknak, nőknek, immobilis klienseknek 
és az alkalmazottaknak. Nem fognak hiányozni az öltö-
zők sem, és valamennyi helyiség szellőztetése megfelelően 
biztosítva lesz“ – fűzte hozzá. Az intézmény bejárata 
a déli oldalon lesz kialakítva, és egy újonnan épített 
járdán lesz megközelíthető. A projekt ugyanakkor 
az épület energiaigényességének csökkentésével 
is számol. „Hőszigetelve lesz a  külső burkolat, a  tető, 
a  mennyezet és a  padló, és lecseréljük az összes nyílás-
zárót. Az épület új villamos hálózatot és szaniter felsze-
reltséget, új központi fűtést és hővisszanyerős szellőztetést 
kap“ – egészítette ki.

A nappali ellátó üzemeltetője a  Nefelejcs non-
profit szervezet lesz, amely a  városban szociális 
otthont is működtet. Veliká Mária igazgatónő sze-

A város nappali ellátó létrehozására pályázik

rint a  nappali ellátó által nyújtott ambuláns szol-
gáltatás nem jelent akkora stresszt a klienseknek, 
mint a bentlakásos elhelyezés. „A kliens a természetes 
környezetében, a családjánál vagy a saját lakásában ma-
rad, csak napközben van az intézményben, ahol megkap-
ja a megfelelő ellátást, a  családja pedig nyugodt szívvel 
mehet munkába és szentelheti figyelmét a  kötelességei 
teljesítésének. Az egyedül élő személyek esetén a nappali 
ellátóban való tartózkodás a magányból történő kilépést, 
az ismerősök körében való időtöltést, és ugyanakkor az 
étkeztetés és az alapvető higiénia biztosítását is jelen-
ti“ – magyarázta az igazgatónő. Elmondása sze-
rint a városban hasonló szolgáltatást ez ideig nem 
tudtak nyújtani. „Többen is voltak már érdeklődni, hogy 
van-e ilyen jellegű szolgáltatásunk, illetve hogy tudunk-e 
javasolni valakit, akihez fordulhatnának. Egyes községek 
jelezték, hogy rendelkeznek nappali ellátó szolgáltatással, 
de többnyire csak különféle nyugdíjas klubokról, esetleg 
nappali központokról volt szó. A nappali ellátó a szociális 
szolgáltatás olyan fajtája, amely szakképzett személyzet 
által nyújtott gondoskodást követel, és az minimum napi 
négy órán át van biztosítva egy polgár részére“ – mondta 
el az igazgatónő. A  mai napig a  bentlakásos elhe-
lyezésen kívül csak gondozói szolgáltatást tudnak 
nyújtani. „A nappali ellátó megkönnyíti számunkra 
a házi gondozó szolgálatunk munkáját, mert itt egy dol-
gozó a  nap során több személy felől tud gondoskodni.“ 
Üdvözli ezért a  város kezdeményezését. „Elégsé-
ges tapasztalattal rendelkezünk a  szociális téren végzett 
munkával, így a további rászorulók részére biztosítandó 
segítségnyújtás számunkra olyan kihívás, mellyel szíve-
sen birkózunk meg.“ Amint hozzátette, személyszállí-
tó szolgáltatást is nyújtanak, úgyhogy a klienseket 
autóval tudják bevinni a nappali ellátóba, illetve on-
nan hazaszállítani. „Ugyanakkor étkeztetést is tudunk 
számukra biztosítani az étkezdénkből“ – fejezte be.

Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Az utóbbi időben a Nefelejcs nonprofit társaság  
a szociális szolgáltatásokat igénylők számának 

növekedését tapasztalja. Nagy az érdeklődés mind 
a házi gondozó szolgálat, mind a bentlakásos szoci-
ális szolgáltatás iránt.

A polgárnak (a szociális szolgáltatásra szoruló 
személynek), aki magának vagy közeli hozzátarto-
zójának intézkedik, néhány adminisztratív lépést 
kell megtennie, melyek az alábbi pontokban foglal-
hatók össze:

A  szociális szolgáltatásokat igénylő polgár vagy 
közeli hozzátartozója (fia, lánya, unokája, más ro-
kona vagy ismerőse) kérvényt nyújt be a  szociális 
szolgáltatásra szorultság elbírálására a  rászoruló 
személy állandó lakóhelye szerinti városi vagy köz-
ségi hivatalban. A kérvényhez mellékelni kell bizo-
nyos okmányokat a  városi (községi) alkalmazott 
utasítása szerint. A  város (község) véleményezést 
és a szociális szolgáltatásra való rászorultság felőli 
határozatot ad ki, melyekben szerepel a  rászorult-
ság foka és a kérelmező számára megfelelő szociális 
szolgáltatás fajtája. A város (község) döntése alapján 

a  kérelmező az idősotthonban, ápoló és gondozó 
otthonban, nappali ellátást nyújtó intézményben 
vagy a  házi gondozó szolgálat keretén belül nyúj-
tott szociális szolgáltatásban részesül.  

A  véleményezést és a  jogerős határozatot a  ké-
relmező a  szociális szolgáltatás iránti kérvénnyel 
együtt benyújtja a szociális szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatónak, amely lehet a  kérelmező állandó 
lakóhelye szerinti szociális szolgáltatásokat nyújtó 
vagy egy szabadon választott, máshol működő, de 
a  megfelelő szolgáltatást biztosító intézmény. Ez 
érvényes az idősotthonban, ápoló és gondozó ott-
honban és a nappali ellátást nyújtó intézményben 
nyújtott szociális szolgáltatások esetén.  

A  házi gondozó szolgálat iránti kérelem esetén 
fontos tudni, hogy azt a városnak (községnek) kell 
bebiztosítania saját alkalmazottjai vagy egy ilyen 
szolgáltatást nyújtó szervezet által.

A  támogatott lakhatás intézményeiben, rehabi-
litációs központokban, szociális otthonokban és 
a  speciális intézetekben nyújtott szolgáltatásokra 
való rászorultság elbírálása a  megye, a  füleki la-

kosok esetében a Besztercebányai Megyei Hivatal 
hatásköre.  

A nyugdíjas korú polgárok részére Füleken a vá-
ros által létesített Nefelejcs nonprofit társaság biz-
tosítja a szociális szolgáltatásokat, szorosan együtt-
működik közben a  város szociális dolgozójával. 
Készségesen adnak tanácsot, magyarázatot, útba-
igazítást, és igyekeznek mindenki számára megta-
lálni a  megfelelő megoldást. A  szervezet személy-
szállító szolgáltatást, tehermentesítő szolgáltatást, 
valamint házhoz szállítással egybekötött nyugdíjas 
étkeztetést is biztosít.

Mivel a bentlakásos szociális szolgáltatások irán-
ti érdeklődés felülmúlja a  szervezet lehetőségeit, 
kérjük a  polgárokat, hogy legyenek türelemmel, 
ugyanakkor azonban ne hagyják utolsó percre az 
ügyintézést. Egyidejűleg javasoljuk a  családban ki-
alakult kedvezőtlen helyzetet a házi gondozó szol-
gálat igénybevételével, illetve a munkaügyi hivatal 
által folyósított ápolási díj nyújtotta lehetőség ki-
használásával megoldani.   

Veliká Mária, igazgatónő. Ford.: fp

Hogyan járjunk el az időskorúaknak nyújtott szociális szolgáltatások intézésekor

A nappali ellátó a művészeti alapiskola egykori épületében 
kapna helyet. FOTÓ - kk
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Grecsó Krisztián és Nyáry Krisztián is ellátoga-
tott februárban Fülekre a Városi Művelődési 

Központ LiteraTúra programjának keretében.
Az Írjál és szeressél című kötet „a magyar kul-

túrtörténet legszebb, legérdekesebb vagy éppen 
legfelháborítóbb szerelmes leveleit tartalmazza 
keletkezésük történetével kiegészítve“ – olvasható 
a könyv ajánlójában. A kiadvány szerzőjével, Nyá-
ry Krisztiánnal február 22-én találkozhatott az 
olvasóközönség Füleken. A  125 szerelmes levelet 
(köztük Csokonai, Móricz, Ady, Kossuth vagy La-
tinovits vallomásait) és a hozzájuk tartozó történe-
teket tartalmazó kötetről, szerelemről, könyvekről, 
irodalomról Prékop Mária faggatta az írót. Nyáry 
Krisztián ugyanaznap délelőtt rendhagyó irodalo-
mórát tartott a gimnázium alacsonyabb évfolya-
mának diákjai, illetve a II. Koháry István Alapis-
kola 8–9. osztályos tanulói számára. A gimnázium 
3–4. évfolyamos diákjai sem maradtak rendhagyó 
irodalomóra nélkül, velük február 15-én találko-
zott Grecsó Krisztián, József Attila-díjas költő, író, 
aki őszintén beszélt a diákoknak saját szárnypró-
bálgatásairól, sikeres íróvá válása előtti kudarcai-
ról. Előkerültek a titokzatos családi történetek, s 
azt is elárulta a fiataloknak, hogyan találhatják meg 
önmagukat az irodalomban.

A Füleki Városi Művelődési Központ több éve 
futó LiteraTúra programja az olvasást szeretné nép-
szerűsíteni. Az egész éves rendezvények változatos 
kulturális élményeket kínálnak a beszélgetésektől 
és könyvbemutatóktól a szerzői felolvasásokon át a 
zenével vagy vizuális hatásokkal gazdagított irodal-
mi estekig, illetve a fiatalok számára szervezett mű-
helymunkákig. A LiteraTúra eddigi vendégei olyan 
ismert művészek voltak, mint Szabó T. Anna, Erdős 
Virág, Kollár-Klemencz László, Lackfi János, La-
boda Róbert, Dragomán György, Nagy Csilla, Ilma 
Rakusa, Mizser Attila, N. Tóth Anikó, Nagy Hajnal 
Csilla, Németh Zoltán, Kerekes Vica, a KocsmaBeat, 
Szabó Balázs Bandája és sokan mások. A LiteraTú-

Grecsó Krisztián és Nyáry Krisztián Füleken

Ebben a hónapban számos rendezvény várja az 
érdeklődőket a Füleki Vármúzeum könyvtá-

ri és kiállítótermeiben. Március 7-én nyílik meg 
Molnár Rozália képzőművész és Valacsay Olga 
kézműves ékszerkészítő „Fényszilánkok és ékes 
jelek“ című kiállítása a  Városi Honismereti Múze-
umban. A  dél-szlovákiai alkotók vándorkiállítása 
szemet gyönyörködtető, kézzel készített ékszerek, 
valamint igényesen megmunkált üvegképek gyűj-
teményét mutatja be, amelyek fényhatását főként 
a szakrális épületek díszítőelemeiben csodálhatjuk 
meg.   

Hamarosan újra megnyitja kapuit a füleki vár is. 
A turistaidény a „Medvesi Fotós Maraton 2018“ c. 
fotókiállítással veszi kezdetét március 15-én. A tár-
lat a  rangos és egyre közismertebb fotóverseny 
legutóbbi évadjának válogatott felvételeit vonul-
tatja fel. Az érdeklődők húsz képet tekinthetnek 
meg amatőr és professzionális fényképészektől. Az 
időszaki  kiállítás mellett  továbbra is várják a  lá-
togatókat a  vár és a földalatti folyosók állandó 
kiállításai, amelyeket mostantól kezdve a szlovák 
és magyar nyelvű feliratok mellett angol szöveges 
ismertető is kísér.

Március – a könyv hónapja alkalmából a Vármú-
zeum többféle irodalmi eseménnyel is várja a városi 

A Füleki Vármúzeum márciusi rendezvényei
könyvtárba érkezőket. Elsőként író-olvasó találko-
zóra kerül sor Szászi Zoltánnal, aki a „Séta vidéken“ 
című új könyvét mutatja be. A kiadvány a dél-szlo-
vákiai térség Almágytól Zemplénig terjedő részének 
földrajzi és történelmi útikalauzaként jellemezhető. 
Az íróval és publicistával március 8-án találkozhat-
nak az érdeklődők. Szintén a hónap elején kezdődik 
a Szlovákiai  Könyvtárak Hete. Az össz-szlovákiai 
mozgalom keretén belül a városi könyvtár élmény- 
olvasással és interaktív játékokkal várja a  gyerme-
keket a hét folyamán, de az említett tevékenységek 
folytatódnak egészen a  hónap végéig. Ezt követi 
majd Forgács Péter könyvbemutatója, aki március 
22-én mutatja be első, “Szuperhold” c. novelláskö-
tetét a helyi közönségnek. Március végén kerül sor 
az Andersen  Éjszakája ifjúsági irodalmi délutánra 
a  helyi szlovák nyelvű általános iskolák alsó tago-
zatos tanulói részére. A magyar osztályok számára 
április elején folytatódik a rendezvény.  

A következő időszakban a Múzeumok és Galé-
riák Éjszakáját (május 18.), valamint a történelmi 
íjászversennyel és kézműves vásárral egybekötött 
jubileumi Füleki Várjátékokat (június 15-16.) ajánl-
juk a kedves várlátogatók figyelmébe. 

Füleki Vármúzeum, dp

Fülek Város minden naptári év végén mérleget 
készít a  közpénzekkel való gazdálkodásáról 

a könyvviteli törvény értelmében. 2018.12.31. nap-
ján a Városi Hivatal és a város fenntartói hatáskö-
rébe tartozó szervezetek, azaz a 4 alapiskola, a mű-
vészeti alapiskola, a 2 óvoda,  a Városi Művelődési 
Központ, a Vármúzeum, a Városi Közhasznú Válla-
lat és a Nefelejcs nonprofit szervezet (nyugdíjasott-
hon) összesen 25 077 033,40 euró anyagi vagyonnal 
rendelkeztek. Ez az érték 1 679 210,86 euróval több 
a  2017-es évi 23  397  822,54 eurós anyagi vagyon-
hoz képest, ami 9,33%-os növekedést jelent.

A  fentieken kívül a  város 3  551  416,18 euró ér-
tékű telkekkel, 114 2688,96 euró értékű nem anyagi 
invesztíciókkal, 2  246  526,77 euró értékű értékpa-
pír formájú tőkebefektetésekkel, a  FILBYT s.r.o. 
Fiľakovo gazdasági társaságon belül 540 269,00 

A városi vagyon 2018-as évi leltárja

Soltész Arpád bemutatta 
„Sviňa“ című könyvét

A Szlovákia-szerte közismert politikai kommen-
tátor, író és egykori oknyomozó riporter, Sol-

tész Arpád a fülekiekkel beszélgetett. A találkozó té-
mája a „Sviňa“ című legújabb könyve volt, amelyet 
beszélgetéssorozat keretében január 18-án, pénte-
ken mutatott be a városi könyvtárban. „Jó néhány 
szlovákiai könyvtárban, könyvesboltban és iskolában 
találkoztam az olvasókkal. Különösen a könyvtárakat 
kedvelem, és nem utasítok el egyetlen meghívást sem, így 
kerültem ide is” – mondta a szerző, akinek felesége 
Losoncról származik, de Füleken most járt először. 

„Többször készültem hogy eljövök ide, már csak a gyönyö-
rű váruk megtekintése végett is. Ezért is örültem a meg-
hívásnak. A gondolatébresztő beszélgetés után, remélem, 
végre eljutok oda, lehet hogy sétálok egyet a városban, és 
megiszok egy finom kávét is“ – tette hozzá mosolyogva. 
Bevallotta, hogy városunk meglepte őt. „A közönség 
csodálatos volt, nem számítottam ekkora részvételre. Biz-
tos, hogy még visszatérek ide” –  tette hozzá. 

A jelenleg bemutatott könyv a „Mäso“ c. elődjéhez 
hasonlóan, gyorsan bestsellerré vált. Egy képzelet-
beli országban játszódik az „Apró Hegyóriások“ ár-
nyékában, amely könnyen lehetne akár Szlovákia is. 
Tartalmilag az elmúlt év történéseire, főként a szer-
ző munkatársa és jó barátja, Kuciak Ján meggyilko-
lására reflektál. Elmondása szerint a hátborzonga-
tó, fiktív történet könnyen a valóságunkká válhatna. 
Több karakter megformálását létező személyek ins-
pirálták, akár több személy egyidejű vegyítésével is. 

„A visszajelzések egyelőre pozitívak, viszont sokan jelezték, 
hogy csak nehézkesen, megszakításokkal  olvasták végig 
a  könyvet, amely nem hagyta őket hidegen. Erős érzel-
meket, mi több felháborodást váltott ki.  És ez jó. Regény- 
írás esetében az író mindig az érzelmekkel dolgozik, ez 
az alapvető különbség a regény és a politikai hozzászólás 
vagy cikk írása között. Így viszont az emberek számára 
könnyebben érthető...“ – zárta. 

Kovácsová Klaudia, ford.: zi, dp

euró értékű vagyoni betéttel, a számláin és a pénz-
táraiban pedig 1 285 698,17 euró összegű pénzesz-
közökkel és értékpapírokkal is rendelkezik.

A  Városi Hivatal és a  fenti szervezetek 
2018.12.31. napján 385 196,31 euró összegű köve-
telést és 3 382 232,63 euró összegű kötelezettséget 
tartottak nyilván. A 2018-as év folyamán az 1998–
2017-es években felhalmozódott adójellegű kinn-
levőségeket 50 863,79 euróval sikerült csökkenteni. 

A  város és a fenntartói hatáskörébe tartozó 
szervezetek által elért, a  leltározás alatt megálla-
pított számszerű eredmények egyértelműen bizo-
nyítják, hogy a közpénzek hatékonyan, célzatosan 
és gazdaságosan lettek felhasználta a  2018-as év 
folyamán. 

Varga Zoltán
Közgazdasági és vagyongazdálkodási osztály

ra programjai a Kisebbségi Kulturális Alap támoga-
tásával valósulnak meg.

Illés Kósik Andrea

Soltész Arpád és Albertiová Monika. FOTÓ - FVM

Nyári Krisztián írót Prékop Mária faggatja. FOTÓ - FVMK
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Zenés évszakok címmel indította el 
februárban új programsorozatát 

a Füleki Városi Művelődési Központ, 
hogy közelebb hozza a  klasszikus 
zenét az érdeklődőkhöz, akiknek az 
év folyamán négy kamarakoncertet 
kínál. A  Zenés évszakok programja-
in vonósnégyes, hegedűduó, zongo-
ra-brácsa duó, valamint gitár-vibra-
fon duó szerepel. 

A  programsorozat a  Beliczay 
Quartet koncertjével indult. A  vo-
nósnégyes február 6-án mutatkozott 
be a  füleki közönségnek a  Városi 
Honismereti Múzeum galériájában. 
A kvartett tagjai itthon és külföldön is 
elismert művészek: Jozef Horváth (1. 
hegedű) a  Szlovák Filharmonikusok 
zenekarának koncertmestere, Július 
Horváth (2. hegedű) és Rácz Csaba 

Zene minden évszakra
Fülek Város értesíti az összes jogi 

személyt és egyéni vállalkozót, akik 
a  kommunális hulladék mennyiségi 
begyűjtésébe jelentkeztek, hogy 2019 
márciusától már csak városi címkével 
megjelölt hulladékgyűjtő konténerekből, 
valamint megjelölt piros színű műanyag 
gyűjtőzsákokból biztosítja tőlük a hulla-
dék elszállítását. A hulladékgyűjtő konté-
nerek megjelölésére szolgáló  címkéket 
az illetékkezelő az illeték kivetési ha-
tározatával együtt kézbesíti majd a  jogi 
személyeknek és vállalkozóknak, illetve 
az illetékfizetők a címkéket akár sze-
mélyesen is átvehetik a  városi hivatal-
ban. A megjelölt műanyag gyűjtőzsákok 
az arra jogosult illetékfizetők számára 
a  megfelelő mennyiségben szintén a  hi-
vatalban vehetők át.    

Varga Zoltán

Értesítés jogi személyek és 
egyéni vállalkozók számára 

Tartalmas évet tudhat maga mö-
gött a  Rakonca Néptáncegyüt-

tes. Az év elején megrendezett VI. 
Kazári szóló- és páros néptáncver-
seny díjzáporral zárult számukra, 
két első, két második és egy har-
madik díjjal tértek haza. Májusban 
házigazdái voltak az országszerte 
megrendezett Táncfórum Estek 
egyikének, majd két korosztály ko-
reográfiájával is színpadra léptek az 
újra megrendezett Szlovákiai Ma-
gyar Táncháztalálkozón. A júniusi 
naptárukban egyetlen hétvége sem 
maradt szabadon. Nagyszalatnyai 
megmutatkozásukat a  zselízi 52. 
Országos Népművészeti Fesztiválon 
és a  gombaszögi 60. Országos Kul-
turális Ünnepségen való szereplésük 
követte. Egerben a XII. Szederinda 
Nemzetközi Néptánc Fesztiválon 
elnyerték a fesztivál különdíját, va-
lamint Csomor Bernadett a  legszeb-
ben táncoló leány díjában részesült. 

Július a  külföldi utazások hónapja 
volt az együttes számára. A gomba-
szögi fesztivál másnapján indultak 
útnak eddigi legtávolabbi úticéljuk 
felé, a  napsütötte Spanyolországba. 
A tengerparti Lloret de Mar-ban 
zajló nemzetközi fesztiválon való 
szereplésük mellett jártak Barcelo-
nában, a  dél-franciaországi Mont-
pellierben és Nizzában, valamint a 
szerelmesek városában, az olasz-
országi Veronában. A megtett 5200 
kilométert további 700 követte, a 
Rakonca Néptáncegyüttes és a  Dob-
roda zenekar Fülek leendő lengyel-
országi testvérvárosában, Ustrziky 
Dolneban adott önálló egyórás mű-
sort. Augusztusban a rimakokovai 
28. Koliesko Népművészeti Feszti-
válon és a  Füleki Városnapokon mu-
tatkoztak be. 

Az ősz a  versengés jegyében zaj-

lott. Az ifjúsági korosztály „Hadd el 
te kicsike...” című koreográfiája  a  IX. 
Eszterlánc Gyermek-néptáncfeszti-
válon ezüstsávos besorolást kapott, 
a  „Keleti pályaudvar” című alkotás 
ugyancsak ezüstsávban részesült az 
országos Néptánc-antológián. Az 
együttes két kiváló szólistája, Mol-
nár Nikolas és Varga Dániel ismét 
bizonyított, az Országos Gyer-
mek-szólótáncversenyen mind-
ketten kiemelt aranysávos minő-
sítésben részesültek. A rakoncások 
régóta dédelgetett terve vált valóra 
az októberben megvalósult erdélyi 
szakmai út formájában, melynek 
célja  Kalotaszeg hagyományos kul-
túrájának megismerése volt.  „ N e -
künk így kerek a világ” címen került 
bemutatásra hagyományos évzáró 
műsoruk, amely az idén – rendha-
gyó módon – Losoncon valósult meg. 
Az est folyamán színpadra lépett 
a  Foncsik Énekegyüttes, a  Galáris 
Énekegyüttes, a  Dobroda zenekar, 
a  File Banda, a  Mladosť Egyetemi 
Néptáncegyüttes Besztercebányáról, 
illetve a  házigazda Rakonca és Kis 
Rakonca Néptáncegyüttesek, akik 
hét koreográfiát vittek színpadra.

Az együttes 65 táncosa és vezető-
ik ezúton is köszönetet mondanak 
fenntartójuknak, a  Füleki Városi 
Művelődési Központnak, valamint 
a  Kisebbségi Kulturális Alapnak, a 
Besztercebányai Megyei Önkor-
mányzatnak és a  Csoóri Sándor 
Programnak, hogy anyagi támoga-
tássukkal hozzájárultak munkájuk-
hoz, valamint szeretetben, egész-
ségben és sikerekben megélt új 
esztendőt kívánnak minden kedves 
szülőnek, egykori táncosnak, barát-
nak, pártolónak. 

Varga Norbert, együttesvezető

Sikeres évet zárt a Rakonca Néptáncegyüttes

(cselló) a  Szlovák Filharmonikusok 
zenekarának tagjai, Lakatos Róbert 
(brácsa) pedig a  Hugo Kauder Trio 
tagja és a  Kassai Thália Színház ze-
nei vezetője. A  nagy sikerű, telthá-
zas koncerten Bach, Vivaldi, Mozart, 
Dvořák, Piazzolla és Gardel művei 
csendültek fel. 

A következő, tavaszi koncerten 
a Palovič testvérek, Jordana (zongora) 
és Ivan (brácsa) játékának örülhetnek 
a zenerajongók, a nyári koncerten az 
UDVart fesztiválon a Štefan Szabó 
(gitár) és  Ján Fiala (vibrafon) alkot-
ta duót hallhatja a  közönség, ősszel 
pedig a  Reiter Duo hegedűkoncertje 
zárja a Zenés évszakok sorozatát. 
A téli koncert társszervezője a Füleki 
Vármúzeum volt. 

A  Zenés évszakok című rendez-

vénysorozatot a  Művészeti Alap tá-
mogatja.

Illés Kósik Andrea

Jelentősebb szereplések
Szlovákiai Magyar 
Táncháztalálkozó Dunaszerdahely 2018. 05. 18 - 19.

52. Országos Népművészeti 
Fesztivál Zselíz 2018. 06. 08 - 10.

60. Országos Kulturális 
Ünnepség Gombaszög 2018. 06. 30.

VIII. Nemzetközi Néptánc 
Fesztivál

Spanyolország, Lloret 
de Mar 2018. 07. 04 - 13.

Kárpát-medencei 
idegenforgalmi vásár

Lengyelország, Ustrziky 
Dolne 2018. 07. 28 - 29.

28. Koliesko Népművészeti 
Fesztivál Rimakokova 2018. 08. 03.

XXVIII. Palóc Napok és Füleki 
Városnapok Fülek 2018. 08. 10.

Nekünk így kerek a világ! – 
önálló műsor Losonc 2018. 11. 24.

Országos és határon túli versenyek
VI. Kazári szóló- és páros 

néptáncverseny Kazár 2 első, 2 második, 1 
harmadik helyezés 

XII. Szederinda Nemzetközi 
Néptánc Fesztivál Eger különdíj, egyéni díj

IX. Eszterlánc Gyermek-
néptáncfesztivál Rimaszombat ezüst sáv

Országos Néptánc-antológia Komárom ezüst sáv

Országos Gyermek-
szólótáncverseny Rimaszombat 2 kiemelt aranysáv

FOTÓ - Bednár Gabriel

Beliczay Quartet. FOTÓK - FVMK
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2019 márciusában

03. 02.

A Nyugdíjas Egyesület nőnapi ünnepsége
Helyszín: II. Koháry I. Alapiskola – tornaterem 
Szervező:  Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesületének Füleki 
Helyi Szervezete

15:00

03. 07.

„Fényszilánkok és ékes jelek” – Molnár Rozália és Valacsay 
Olga kiállításának megnyitója 
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum - galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

16:30

03. 08. 

Író-olvasó találkozó Szászi Zoltánnal – a „Séta vidéken“ c. 
prózakötet bemutatója
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

17:30

03. 09. 

A Nyugdíjas Klub nőnapi ünnepsége
Helyszín: II. Koháry I. Alapiskola – ebédlő 
Szervező: A Füleki Városi Hivatal mellett működő Nyugdí-
jas Klub

16:00

03. 15. 

„Hazánk szentje, szabadság vezére...“ – Megemlékezés 
„Március idusáról”
Szabadtéri rendezvény műsorral, felvonulással.
Helyszín: Hősök tere, Szabadság tér, a városháza előtti tér, 
várudvar
Szervező: Fülek Város és a Csemadok Füleki Alapszervezete

15:00

03. 15. 

A „Medvesi Fotós Maraton 2018“ c. fotókiállítás és a turis-
taidény megnyitója a füleki várban 
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, Novo-
hrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft., Csemadok Füleki 
Alapszervezete

16:30

03. 22. 

Író-olvasó találkozó Forgács Péterrel –  a „Szuperhold“ c. 
novelláskötet bemutatója
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

16:30

03. 28. 
Városi Pedagógusnap
Helyszín: Városháza – nagy ülésterem
Szervezők: Fülek Város, Füleki Városi Művelődési Központ

14:00

03. 29. 

Andersen Éjszakája  
Irodalmi  délután az AI alsó tagozatos diákjai számára, 
szlovák (márc. 29.) és magyar nyelven (április 5.)
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum 

17:00

03. 30. 

Vezetett gyalogtúra a Novohrad-Nógrád Unesco Globális 
Geopark területén
Szervező: Novohrad-Nógrád Geopark JSZT
Társszervező: Nógrádi Turisztikai Információs Központ

03. 30. 
UDVart Klub – Csapatjáték: íjcsata
Helyszín: Mocsáry Lajos AI – tornaterem
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

14:00

* A szervezők fenntartják a jogot  a helyszínek és időpontok megváltoztatásásra

„Hiába születtem Kassán, lakom Nóg-
rád megyében és töltöttem eddigi éveim 
legszebbjeit Borsodban, gömörinek tar-
tom magam“ – nyilatkozta az egyik 
interjúban. Az év elején Füleken 
tartott előadói estet „Szeretetvirág-
zás“ címmel. Bár a Fölszállott a páva 
által Kárpát-medenceszerte ismertté 
vált népdalénekes dalra is fakadt, az 
est folyamán elsősorban önmagá-
ról, gyökereiről beszélt. Mi is arról 
kérdeztük Kovács Benko Fruzsina 
Borbálát, milyen utat tett meg a több 
százezres nézettségű televíziós tehet-
ségkutatóig.

Füleken a a Rakonca táncosaként, szó-
lóénekesként, kézművesként ismernek 
téged. Több mindennnel is foglalko-
zol, ami a népi kultúrához köthető. A 
népdaléneklés áll a  szívedhez a  legkö-
zelebb? 
A magyar népi kultúra minden ága-
zata közel áll a szívemhez, ez a mi 
kultúránk, csak mi tudjuk átörökíteni 
az utódoknak a hagyomány megélé-
sével, használatával. A tánc és a zene 
az életem szerves részét képezi, az 
ének pedig olyan módja az érzelmek 
kifejezésének, amit semmi sem szár-
nyalhat túl. 
Kik terelgettek a  népdaléneklés 
felé?
A legnagyobb energiát a szüleim fek-
tették bele ebbe a „karrierbe”, de tény, 
hogy sok jó embernek köszönhetem, 
amit eddig sikerült elérnem. Kicsi 
koromtól a Varga házaspár segítette 
a táncbeli fejlődésemet, de az énekta-
nulásra és a  színpadi viselkedésre is 
nagy hangsúlyt fektettek. A hegedülés 
alapjait még a füleki zeneiskolában 
tanultam meg Balázs Edit és Jureček 
Hilda tanító néniktől, majd nagyjá-
ból 8 évig Hrúz Dénesnél próbáltam 
kipiszkálni a nótákat a húrok közül, 
hallás után.
Elég korán elkezdted a versenyzést. Az 
éneklés így nem maradt csupán hobbi- 
szinten.

A népdal szerelmese
Helyi ismertségtől a határokon is átívelő hírnévig

A felkészülést mindig anyukám segí-
tette, de Varga Lia véleményét is sze-
retem kikérni. Az általános iskola első 
osztályától kezdve 9 éven keresztül 
szerepeltem a “Hallottad-e hírét…? “ 
regionális népdalversenyen, ide most 
már lassan negyedik éve a zsűribe 
hívnak vissza a szervezők. Szerencsét 
próbáltam a Bíborpiros szép rózsa 
népzenei vetélkedőn is. Az országos 
fordulóról egyedüli szólóénekesként 
kerültem a Vass Lajos Népzenei Ver-
seny Kárpát-medencei döntőjébe.
Ezután következett a  Fölszállott 
a páva tehetségkutató műsor, melynek 
több évadában  is indultál: 2012-ben, 
2014-ben, legutóbb pedig 2018-ban 
a  Döntők döntőjében is, amelyben az 
előző hat évad legjobbjai kaptak helyet. 
Miért tartottad fontosnak, hogy több-
ször is megmérettesd magad?
2012-ben a legelső évad jó ötletnek 
tűnt. Akkor azért jelentkeztem, hogy 
kipróbáljam magam. 2014-ben már 
a jó ismerősök, a nosztalgia vonzott 
vissza a versenyre. A  legnagyobb 
sikerem a Döntők döntője, ugyanis 
az emberek szeretetét és szavazatait  
nyertem el, amit nem győzök meg-
hálálni. A műsornak köszönhetem, 
hogy Navratil Andreát személyesen 
is megismerhettem. Nagyon hálás va-
gyok neki is a sok-sok segítségért, jó 
tanácsért és erőért, amelyet a műsor 
alatt kaptam.

Közben férjhez mentél, Balassagyar-
maton élsz, és a megyei kórházban dol-
gozol radiográfusként. Milyen tervei 
vannak a népdalénekes Fruzsinak?
Fellépéseket természetesen szívesen 
vállalok, de a párommal most inkább 
családalapítási, házvásárlási terveink 
vannak. Iskolában nem tanultam 
énekelni, a hivatásom az egészség-
ügyben találtam meg. Kallós Zoli 
bácsit szoktam idézni: „Nem vagyok 
népdalénekes, csak a magyar népdal sze-
relmese”. 

Illés Kósik Andrea

FELHÍVÁS!
A  PRO KULTÚRA Füleki Férfikar jövőre ünnepli megalakulásának 100. év-
fordulóját. Ebből  az alkalomból szeretnénk összegyűjteni az elmúlt évszázad 
kórussal kapcsolatos eseményeit, történéseit, írásos és képi emlékeit, majd azt 
egy kiadványban megjelentetni.

Felhívással fordulunk a  volt kórustagokhoz, illetve   hozzátartozóikhoz 
és a nagyközönséghez, hogy aki az 1990-es éveket megelőző időszakból régi 
fényképpel, írásos dokumentummal vagy más tárgyi emlékkel hozzá tud járul-
ni a  kiadványunk megjelentetéséhez, vagy ismer olyan történetet, anekdotát, 
amely kapcsolatba hozható a kórussal, kérjük jelentkezzen a 0905 248 804-es 
telefonszámon.
A régiségeket digitalizáslás után visszaadjuk a tulajdonosoknak. Kérésre feltün-
tetjük az adományozó nevét.  A segítséget előre is köszönjük.
  TAGTOBORZÁS
A közel 100 éves PRO KULTÚRA Füleki Férfikar új tagokat keres. Szeretettel 
várunk minden jelentkezőt a 0905 248 804-es telefonszámon.

A férfikar elnöksége

Kovács Benko Fruzsina Borbála a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató műsorban. 
FOTÓ- Farkas József
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Névtelen szerzőtől származó, becsmérlő és politikailag elkötelezett cikkeket nem közlünk.
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Visnyai Attila lett a  Füleki FTC 
elnöke, aki a  harmadik hivatali 

idejét tölti. Ez derült ki a február 7-én, 
csütörtökön a  városháza üléstermé-
ben tartott választások eredményei-
ből.

A közgyűlésen több tucat FTC-tag 
és egyén vett részt a nagyközönségből 
is. Visnyainak nem volt kihívója. „Kö-
szönöm mindenki bizalmát, de ez nem csak 
az én érdemem. A helyi önkormányzattal 
folytatott jó együttműködés eredménye, 
a közszolgáltatásokkal, amelyek megfelelő 
környezetet biztosítanak a munkánkhoz, 
valamint azok a szponzorok, akik rend-
szeresen pénzügyi támogatást nyújtanak 
nekünk” – mondta Visnyai, a régi-új 
elnök. Az új igazgatótanácsba Mák 
Dávidot, Šimko Patrikot, Szako Lász-
lót és Flachbart Lászlót választották 
meg.

Az FTC sportcsaládja évről évre 
növekszik. Nemcsak a szakosztályok, 
hanem  az egyesületek védnöksége 
alatt álló rendezvények is. Az FTC 
megszervezi az idén is a közkedvelt 
Füleki cross futóversenyt, amelyet 
az eddigi szervezőjétől, Földeš Fran-
tišektől vett át.

Az FTC fő sportága azonban két-
ségtelenül a labdarúgás. A  tréner 

Az FTC-t a régi-új elnöke fogja vezetni. 
A labdarúgókat új edző vette át

stafétabotját Vízteleki Jánostól, aki 
személyes okok miatt elhagyta a csa-
patot, Boháčik Tomáš veszi át, akinek 
gazdag játékos- és edzői múltja van. 

Eddig Tornalján és Losoncon volt 
edző, és a második ligát játszó Rózsa-
szálláson (Ružiná) volt edzőasszisz-
tens. Boháčik UEFA A osztályú edzői 
képesítéssel rendelkezik, de képzett-
ségi szintjét tovább szeretné emelni. 

„Elsősorban a játékoskádert kell megol-
danunk, és azt, hogy a harmadik ligában 
versenyképes csapatunk legyen. Örülnék, 
ha a hatodik helyig tudnánk végezni, s ha 
elérnénk a célunkat – hogy a csapathoz 
helyi növendékek és fiatalok csatlakozza-
nak" – mondta az edző.

Kovácsová Klaudia
Ford.: zi

25 hosszú év után ismét visszatért 
Fülekre a birkózás. A  várossal 

egykor szorosan összefonódó sport-
ág elmúlt dicsősége  éledt újjá február 
9-én szombaton  az FTC tornatermé-
ben tartott ifjúsági bajnoksággal. Az 
új bajnokság első fordulójának szer-
vezői a  Füleki Birkózó Klub (FBK) 
tagjai voltak. „Örülünk, hogy a birkózás 
hosszú idő után visszatért a városunkba“ – 
mondta Zara Tibor. A bajnokság első 
pontjaiért fiatal sportolók vetélked-
hettek  a Wrestling Jedla Košice, a 
ZK Slávia Snina és a Wrestling Stará 
Ľubovňa csapataiból. „Továbbá a ZK 
Košice 1904, a ZK Moldava nad Bodvou, 
a Lokomotíva Rimavská Sobota, valamint 
a Füleki Birkózó Klub sportolói“ – tette 
hozzá az edző.

Albert Attila, az FBK elnöke sze-
rint a  klubnak világos céljai vannak. 
Amíg a  tavalyi szezonban az ötödik 
helyen végeztek, az idén még feljebb 
szeretnének lépni.  „A tabella közepén 
szeretnénk mozogni, és elérni a  negyedik 
helyezést. A bajnokság mellett más szlová-
kiai tornákon és az országos bajnokságon 
szeretnénk sikerrel szerepelni.“  Danyi 
László vezető edző hozzátette, hogy 
fő céljuk a birkózás alapjainak újjáépí-
tése a városban. „Fokozatosan létre kell 
hozni a felnőtt sportolói kategóriákat is, 
és fontos lenne meg is tartani őket. Néhá-

A birkózás hagyománya ismét életre kelt 
nyan koruk miatt már nem indulhatnak 
a diák kategóriákban, és a  junior korosz-
tályban lévők létszáma nem elegendő egy 
csapat létrehozásához“ – mondta Danyi, 
és hozzátette, sokan a családjukkal 
elköltöztek Fülekről. „Ha azonban 
lesz elég érdeklődő a birkózás iránt, nagy 
eséllyel indulunk“ – zárta le.

Kovácsová Klaudia, ford.: zi

A diákbajnokság első fordulójának 
eredményei:
1. hely: Šimon Krištof – előkészítő B 
Krága Szebasztian – előkészítő B 
Bial Benedek – előkészítő A 
Kaločai Daniel – előkészítő A 
Horváth Dávid – diák   
Bogdány Leó – diák
2. hely: Mészáros Péter – előkészítő A 
Danyi Kevin – diák
Jónás Marek – diák
3. hely: Balog Krisztián – diák
4.hely: Mészáros  Róbert – előkészítő B
A klubok rangsorolása az 1. forduló 
után:  
1. ZK 1904 Košice 83 p 
2. Wrestling Stará Ľubovňa75 p 
3. Wrestling  Jedla Košice 69 p 
4. ZK FIľakovo 65 p 
5. ZK Slávia Snina 62 p 
6. ZK Moldava nad Bodvou 36 p 
7. ZK Rimavská Sobota 28 p 
8. ZK Vihorlat Snina 0 p 

A  Balex Trade teremlabdarú-
gó-bajnokság befejezte idényét. 

A 2018/19-es szezon értékelését feb-
ruár 9-én, szombaton, a  Papréti tor-
nateremben tartották. Az idény leg-
sikeresebb csapatának a Balex Trade 
Team bizonyult. Az összesítésben 
elért első helyen kívül más díjakat is 
szereztek. Megnyerték a  Fair-play 
díjat, mivel az idén nekik osztották 
a  legkevesebb lapot, és a  védőjük, 
Šága Richard a „Fiatal tehetség“ és a 

„Legjobb védő“ díjakat is kiérdemelte.  
A  torna legsikeresebb góllövő-

jének elismerését Mišo Lukáš (51 
gól), a  Mladé Pušky játékosa kapta, 
s szintén értékelték Antalík Marek 
és Jačmeník Marián   játékvezetők 
munkáját is. Az idei bajnokság leg-
idősebb játékosa az 54 éves Šťavina 

Ladislav volt a Matyas RS csapatából. 
„A szezont két új csapat – Hey Taxi és 
Matyas RS – gazdagította, ami új szikrát 
és energiát hozott. Szép és minőségi lab-
darúgást láthattunk, a tisztességes játék 
szellemében. Remélem, ezt az új évadban is 
megismételjük“ – értékelte a bajnokság 
szervezője, Villányi Stanislav.
A Balex Trade teremlabdarúgó-liga 
2018/19-es szezonjának végeredménye:
1. BalexTrade Team
2. Mladé Pušky 
3. FC Thorma
4. Matyas RS
5. Galaxy
6. Energy Team
7. Hey Taxi
8. OŠK Biskupice JPM Plus

Kovácsová Klaudia, ford.: zi

A teremlabdarúgó-bajnokság  sikeres évadot  zárt 

Egész éves klubtevékenység kap-
csolódik a  IV. évfolyamába lépő 

UDVart fesztiválhoz. Az egyedi arcu-
lattal rendelkező nyári fesztivál min-
den évben fiatal önkéntesek bevoná-
sával valósul meg. Ezért is merült fel 
az igény olyan rendszeres program-
sorozat iránt, mely lehetőséget biz-
tosít a  fiataloknak a  találkozásra az 
egész év folyamán. Az UDVart Klub 
2018 decemberében indult útjára, 
amikor is a szervezők (a Füleki Váro-
si Művelődési Központ és az UDVart 
fesztivál önkéntesei) egy filmvetítésre 
invitálták az érdeklődőket, majd ja-
nuárban egy csapatjátékban vehettek 
részt a városban működő szervezetek, 
baráti társaságok tagjai. Az íjcsata 
során a II. Koháry István Alapisko-

la tornatermében négy fős csapatok 
mérték össze erejüket a paintballhoz 
hasonló játékban, mely a résztvevők 
körében nagy sikert aratott. Az újabb 
íjcsata márciusban várható, ezúttal 
a Mocsáry Lajos Alapiskola tornater-
mében. Az UDVart Klub havi rend-
szerességgel működik, februárban 
újabb filmvetítés volt, a  további kí-
nálatban pedig előadások, beszélgeté-
sek, alkotóműhelyek szerepelnek, de 
helyet kap a  játék, a  jótékonykodás, 
a  gasztronómia és sok más egyéb is.  
Közben készül a 2019-es nyári  fesz-
tivál programja, melyről hamarosan 
egyre többet elárulunk. A  naptárba 
már most be lehet jegyezni az UD-
Vart fesztivált, melynek időpontja: 
július 4 – 6.

Illés Kósik Andrea

Elindult az UDVart Klub rendezvénysorozata

Boháčik Tomáš. FOTÓ - Mikuš Jozef
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Az Új Szó kritikájából, netes források-
ból és a You Tube-ra sorra felkerülő 

dalokból tudjuk, hogy a pozsonyi Micro-
gramma Kiadónál nemrég megjelent Ar-
damica Zorán szerzői lemeze, a Mordent 
Project. Megkértük a szerzőt, mutassa be 
röviden az albumot, amelyen több füleki 
előadó is érdekelt. 

„A 9 dalt tartalmazó CD két opusának ze-
néjében társszerző a néhai zenekarom gitárosa, 
Németh Attila. A többit és a magyar nyelvű szövegeket magam írtam, az anyagot ma-
gam hangszereltem, némely gitárszólók előadói kaptak teljesen, a basszusgitáros pedig 
részben, szabad kezet. A felvételek kisebb része saját stúdiómban, a legtöbb sáv azonban 
Farnbauer „Fambi” Péter komáromi stúdiójában készült, ahogyan a keverés és az utó-
munka is. Fambi játszotta fel a basszusokat, néhány gitárszólamot és szólót, egy dalban 
vendégeskedik Jakab Géza harmonikán és Bozó Alexander hegedűn. A dobok mögött 
Botos József ült, Steve Misik Spanyolországból küldte a gitárszólóit, Jónás Tamás pedig 
Budapestről. A billentyűket, akusztikus és elektromos gitárokat, valamint az éneket én 

„követtem el” – tudtuk meg a szerzőtől.  A dalok megalkotásán kívül sokan má-
sok is közreműködtek az album létrehozásában. A fotó Schnelczer Zoltánnak, 
a borító a kassai Rácz Noéminak, a kiadói munkálatok a pozsonyi Haraszti 
Gyulának, a támogatás a Kisebbségi Kulturális Alapnak, a szöveges videók a 
Kovartnak köszönhetők. „A kitartást és türelmet pedig a családomnak köszönöm” – 
egészítette ki a segítők, támogatók sorát Ardamica Zorán. 

A szerző azt is elmondta, hogy a Mordent Project zenéje valahol a sanzon és 
a progrock közötti sávban „definiálható”, amolyan 60-70-es és 90-es évekbeli 
hagyományokra építő indie crossover, kevéske népzenével és neoklasszicista 
tisztelgéssel fűszerezve. „Akarattal eklektikus, de alapvetően rock and roll attitűddel 
rendelkező muzsika. Minden dal más – szerzői lemezen az ember igyekszik sokoldalú-
nak mutatkozni” – tette hozzá. A CD-t beszerezni vagy megrendelni legegysze-
rűbben a szerzőnél lehet (a Facebookon), Magyarországon pedig a Budapesti 
Baross 77 boltban. ika

Ardamica Zorán új lemezén füleki 
előadók is közreműködnek

A 2018–2019-es év fordulóján a Füleki MAI né-
hány tanterme izgalmas alkotóműhellyé alakult 

át. A   történelem darabjai a  21. században elne-
vezésű projekt, mely a Kisebbségi Kulturális Alap 
támogatásával valósult meg, lehetőséget nyújtott 
a  tanárok számára olyan felnőttek és diákok be-
csalogatására a  művészeti alapiskolába, akik nem 
látogatói az intézménynek. Ugyanekkor a  saját 
diákjaik számára is lehetőséget kínáltak, hogy spe-
ciális technikával és szokatlan anyagokkal dolgoz-
hassanak. 

A több mint száz résztvevő november, december 
és január folyamán szebbnél szebb munkákat alko-
tott. Az alkotóműhelyek szervezését az iskola két 
képzőművészeti tanára, Végh Beáta és Bialová Jana 
vette kézbe. „Az a gondolat már régebben megfogalma-
zódott bennünk, hogy a festés mellett, amit körbe-körbe 
csinálunk, kipróbálhatnánk a gyerekekkel valami újat, 
valamit, ami próbára teszi és továbbfejleszti kézműves 
tehetségüket. Szerettük volna olyan gyerekek érdeklődését 
is felkelteni, akik talán gondolkoztak azon, hogy rajzisko-
lába járjanak, de különféle okok miatt nem tudnak rend-
szeresen részt venni az órákon. Olyan felnőtteket is igye-
keztünk megszólítani, akik egy kis időre szerették volna 
újra átélni a játékos gyermekéveket. Véleményem szerint 
az idősebb generációnak épp ez az, ami hiányzik, újra gye-
reknek lenni és mindamellett még valami újat is tanulni. A 
nemezelés technikája például sokak számára újdonságnak 
számított” – mondta Bialová.

A legérdekesebb alkotások tucatjait az iskola 
vezetősége a nyilvánosságnak is szerette volna be-
mutatni, így a Füleki Vármúzeum közreműködé-

sével kiállítás nyílt a Városi Honismereti Múzeum 
galériájában. A kiállításmegnyitó napján, február 
8-án a látogatók megcsodálhatták a szebbnél szebb 
alkotásokat. A megnyitóra ellátogattak a projekt 
résztvevői is, akik nem győzték dicsérni a kezdemé-
nyezést. „Az alkotóműhelyekbe a lányommal együtt kap-
csolódtunk be, és mindketten nagyon élveztük. Ő ugyan 
jár rajziskolába, nekem erre kiskoromban nem volt lehe-
tőségem, de például a nemezelés új volt mindkettőnknek. 
Nem is gondoltuk volna, mi mindenből lehet szép dolgokat 
létrehozni. Remélem, a jövőben is folytatódik ez a projekt, 
mi biztosan ismét részt veszünk rajta” – mondta a 10 
éves Miška édesanyja, Horstmann Janette. 

A projekt sikerességéről elismerően nyilatkozott 
az MAI igazgatója, Ardamica Zorán is: „Iskolánk 
megalakulásának 65. évfordulóját a kreativitás kibonta-
koztatásával szerettük volna megünnepelni. A szülők, a 
diákok és a nyilvánosság számára rendezett koncerteken 
kívül a képzeletre és a művészet vizuális észlelésére is 
hangsúlyt fektettünk. A projektre négyezer euró anya-
gi támogatást kaptunk, melyből főleg a különleges és 

A történelem darabjai a 21. században

nehezen beszerezhető anyagokat – például a nemezt –, 
valamint üveg- és textilfestéket, tűt, cérnát és más apró-
ságokat biztosítottuk be” – mondta az igazgató, majd 
hozzátette, hogy néhány anyagot maguk a résztve-
vők hoztak magukkal. „A hét alkalommal megrendezett 
alkotóműhelyen több száz kisebb-nagyobb alkotás készült, 
melyeket meg akartunk mutatni a nagyvilágnak. Mivel 
az érdeklődők száma meghaladta a 100 főt, az alkotómű-
helyeket a jövőben feltétlenül megismételjük, és további 
hagyományos technikákat kínálunk majd” – mondta.

Cíferová Iveta, ford.: kp

A kiállításmegnyitó. FOTÓK - FVM
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