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A Česko Slovensko má talent 
show múlt évi sztárjai.  
Beszélgetést közlünk a cso-
port vezetőjével  6. oldal

Riport a sikeres  
táncosokkal

Az új rovatban az olvasók 
hozzászólhatnak különböző 
témáinkhoz. Elsőként a hulla-
dékszeparáláshoz  3. oldal

Érdekel a vélemé-
nyük című rovat

A múzeum szomba-
ton is nyitva tart 
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Együttműködéssel akarnak 
több turistát vonzani. Somos-
kő látogatóinak ingyenes a 
belépés a múzeumba  4. oldal

A Füleki Vármúzeum február végén mutat-
ta be a nyilvánosságnak két új kiadványát. 
Mindkettő tartalmas információkkal szolgál 
városunk és a térség történetét illetően, úgy 
a szakmai, mint a nagyközönség számára.

Füleken két évtized után változás állt be a város 
főellenőri tisztsé-

gében. Estefán Lászlót 
a  következő hat évre 
Mihály Judit váltja fel.

A  városi képvise-
lő-testület utolsó ülésén 
új főellenőrt válasz-
tottak. A  legtöbb sza-
vazatot a  negyvenkét 
éves Mihály Judit kap-
ta. A  füleki születésű, 
jelenleg Gömörsíden 
élő újonnan megválasztott főellenőr legkésőbb jú-
niusban foglalja el pozícióját. Mihály Judit a füleki 
adóhivatal munkatársa volt, majd annak megszün-
tetése után a  losonci adóhivatalhoz került. „Azóta 
is kerestem a  módját, hogyan térhetnék vissza szülővá-
rosomba. A  jelenlegi lehetőség a  főellenőri tisztség betöl-
tésére jelentős kihívás volt számomra“ – mondta az új 
főellenőr. 

A nyilvános meghallgatás új tapasztalat volt szá-
mára, de a feladattal sikeresen megbirkózott. „A vá-
lasztási eredmények kihirdetése után, mely szerint nyolc 
jelöltből engem választottak, kellemesen meglepődtem. At-
tól tartottam, hogy mivel nem rendelkezem közvetlen ta-
pasztalatokkal a közigazgatás és a könyvelés terén, ez hát-
rányt jelent majd számomra. Végül sikerült meggyőznöm 
a képviselőket, hogy én vagyok a megfelelő választás.”

Elmondása szerint az új funkciót nagy kihívásnak 
és élettapasztalatnak tekinti, és felelősségteljesen áll 
hozzá. „Estefán úr húsz év alatt nagyon jól bejáratta a 
rendszert és magasra tette a lécet. Igyekszem a nyomdo-
kaiban haladni, amennyiben pedig idővel szükséges lesz, 
néhány újítást is bevezetek” – zárta Mihály Judit.

Kovácsová Klaudia, ford.: ika

A városnak új főellenőre van

„A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól 
Gömörig” és a „Tanulmányok a Koháryak Nógrád 
vármegyei központú birtokairól (1647–1731)“ c. 
olvasmányok a múzeum Discussiones Filekienses  
kiadványsorozatának második és harmadik kötetét 
képezik. „A cím magyar jelentése füleki elbeszélések. A 
sorozat Fülek város és környékének múltját és történelmi 
vonatkozásait dolgozza fel. Az első kötetet még 2015-ben 
adta ki a Vámbéry PT magyar nyelven” – fejtette ki Tit-
ton Viktória, a Vármúzeum igazgatónője. 

A sorozat második kötete „A Koháry és a Co-
burg család emlékezete Barstól Gömörig” címmel 
elmondása szerint egy tanulmánykötet, amely tíz 
aktualizált és kibővített előadást fűz egybe. Az előa-
dások a 2011-ben megrendezett nemzetközi konfe-
rencián hangzottak el.

A tanulmányok a Koháry és a Coburg családok 
történetét dolgozzák fel a 17. század felétől nap-
jainkig. „Megörökítik a  családok azon ingó és ingatlan 
emlékeit is, amelyeket maguk után hagytak a Barstól 
Gömörig terjedő térségben. Eredeti nyelven jelentek meg 
a konferencia másik nyelvére fordított összefoglalóval“ – 
tette hozzá. A kötet a Szlovák Művészeti Alap pénz-
ügyi támogatásával került kiadásra 400 példány-

A Vármúzeum új könyvei a nemesek 
életét és városunk történetét mutatják be 

számban. 
A sorozat harmadik „Tanulmányok a Koháryak 

Nógrád vármegyei központú birtokairól (1647–
1731)“ c. kötete Szirácsik Éva tanulmányának 
szlovák nyelvű fordítása, amely a budapesti Ma-
gyar Mezőgazdasági Múzeum gondozásában jelent 
meg. „A kiadvány öt fejezetből áll. Betekintést enged a 
sikeres família uradalmi rendszerébe, melynek tagjai a 
17–18. században számos országos megbízatást nyertek 
el, és gyorsan emelkedtek a  politikai és hivatali rang-
létrán“ – ismertette az igazgatónő. Annak ellenére, 
hogy szakmai kiadványról van szó, szerzője a szé-
les nyilvánosságnak is javasolja. „Az olvasók érdekes 
információkat tudnak meg belőle arról, milyen volt a ko-
rabeli város lakosságának összetétele, honnan származtak, 
milyen volt a gazdasági helyzetük, vagy éppen hogyan 
bántak a pénzzel maguk a Koháryak. A családról egyéb 
érdekességeket is megtudhatnak, például hogy milyen éte-
leket kedveltek, kiket láttak vendégül nemesi lakjaikban, 
de azt is, hogy hogyan zajlott a füleki kolostor és templom 
építése” – részletezte a szerző.     

A  harmadik kötet 300 példányszámban jelent 
meg, kiadását a  Vármúzeum finanszírozta 1.900 
eurónyi összeggel. Titton Viktória elárulta, hogy 
a jövőre nézve tervben van a sorozat további része-
inek kiadása is. „Az említett nemzetségeken kívül egyéb 
témákat is felkarolunk majd a régészet, a néprajzkutatás, 
a történelem és a művészet terén“ – zárta szavait.

Kovácsová Klaudia
Ford.: zi és dp

Az aktuális számhoz a város 
csatolja az adótartozók 
listáját. Végrehajtások is 
zajlanak  Melléklet

Melléklet az adósok 
listájával

EZ A SZÁM MELLÉKLETET IS TARTALMAZ

Bemutatták az olvasmányokat. FOTÓ - zi

Mihály Judit. FOTÓ - MI archívuma



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

2019. február 28-i ülés

A 2019-es év első képviselő-testületi 
ülésének fő témája a város főelle-

nőrének megválasztása volt. A képve-
selők az ülés hivatalos megnyitóját, 
a  javaslóbizottság, a jegyzőkönyvve-
zető és a jegyzőkönyv hitelesítőinek 
megválasztását, valamint  az ülés 
programjának jóváhagyását követő-
en első programpontként a főellenőri 
poszt jelöltjeit hallgatták meg. 

Az ülés ezen részét Visnyai Atti-
la alpolgármester vezette. A  jelöltek 
egymást követően mutatkoztak be 
a képviselőknek abc-sorrendben: Bel-
ko Róbert, Budaiová Valéria, Farkaš 
Andrej, Fekete Tomáš, Gecso Norbert, 
Mihályová Judita és Véghová Adria-
na. Marček Štefan egészségügyi okok 
miatt nem tudott részt venni a  meg-
hallgatáson.

Minden jelöltnek 5 perc állt ren-
delkézésre, hogy bemutatkozzon 
a  jelenlévőknek és meggyőzze őket 
képességeiről. Ezek után a képviselők 
a megszabott 5 percen belül kiegészí-
tő kérdéseket intézhettek a  meghall-
gatott felé. A pályázók meghallgatása 
után a  képviselők nyolc szavazattal, 
titkos szavazással Mihályová Juditát 
választották meg a város főellenőrének 
(többet egy különálló cikkben olvashatnak 
róla az 1. oldalon – a szerző megj.).

A továbbiakban a képviselők inter-
pellációi kerültek sorra, amelyek ke-
retében Fehér László képviselő meg-
említette, hogy pénzráfordítást fog 
igényelni a vállalkozói inkubátor. Ru-
bint Róbert  képviselő felvetette a fo-
kozott teherautó-forgalmat a  Vasúti 
utcában, kérvényezte a gimnázium 
melleti fák rendbetételét és felhívta 
a figyelmet a városi hulladékgyűjtési 
ütemterv egyszerűsítésének szüksé-
gére. 

Kerekes László képviselő javasolta 
az elektronikus fizetésmód bevezeté-
sét, amely a  városi hivatal ügyfélfo-
gadó központjában elhelyezendő ter-
minálok segítségével válna elérhetővé, 
és érdeklődött a gimnázium épülete 
mögé tervezett  multifunkciós játszó-
tér befedésének lehetőségéről.

A  továbbiakban az alpolgármes-
ter felolvasta a bizottsági ülésekről 
szóló jelentéseket, majd Baláž Pavel 
parancsnok ismertette a  városi ren-
dőrség 2018. utolsó negyedévi tevé-
kenységéről szóló jelentését. Konkrét 
esetek - pl. lopások - megoldásáról 
számolt be, és hangsúlyozta a városi 
kamerák hasznosságát az elkövetők 
kilétének felderítésénél. Megemlítet-

Rovat: A városi képviselő-testület üléseiről
te a folyamatosan fennálló, kolduló 
gyerekek jelenlétét érintő problémát.

Csökkent a  fekete hulladékleraka-
tok és a befogott kóbor kutyák száma. 
Eibner Róbert képviselő megkérte 
a  parancsnokot a  rendszeresebb, fő-
ként péntek éjjeli járőrözések beve-
zetésére. Az alpolgármester, akinek 
hatásköréhez tartozik a  közrend is, 
új intézkedéseket vázolt fel,  amelye-
ket a városi rendőrség tevékenységi 
körébe kíván beiktatni. Ezek közül 
elhangzott például az egyes  szabály-
sértési bírságok rögzített díjszabása, 
továbbá felhívta a  figyelmet a ren-
dőrök és a  helyi polgárőrség szük-
séges együttműködésére, valamint a 
gyalogos járőrözés gyakoribbá téte-
lére. 

A  folytatásban a városi vagyon lel-
tározásának eredményei és a  város 
tulajdonjogi ügyeiről szóló jelentés 
következtek, amelyekről Varga Zol-
tán, a közgazdasági és vagyongazdál-
kodási osztály vezetője számolt be (a 
leltár eredményeit a  lap februári számá-
ban tettük közzé a 4. oldalon – a szerző 
megj.). A képviselők megszavazták a 
problémás „Gubányi-ház” eladását 
szolgáló nyilvános pályázat meghir-
detését is, amelyet a városnak két év 
intézkedés után sikerült megvásárol-
nia (az ügyről a legközelebbi számban fo-
gunk részletesebben tájékoztatni – a szer-
ző megj.).

A képviselők ezt követően megsza-
vazták a képviselő-testület mellett 
működő bizottságok eljárási szabály-
zatát, valamint a képviselő-testület és 
a  városi tanács  első félévi üléseinek 
ütemtervét (április 18. és június 20. az 
elsőként, valamint április 4. és júni-
us 6. a  másodikként említett irányí-
tó testületre vonatkozóan). Estefán 
László főellenőr előterjesztette utolsó 
észrevételeit és jelentéseit. 

Végül a két záró programpontban 
a  képviselő-testület jóváhagyta két 
projekt társfinanszírozását: az idő-
sek és a csökkent mozgásképességűek 
napközi otthonának létrehozására, 
valamint a  vár teljeskörű rekonst-
rukciójára irányuló pályázatokat 
(az említett projektekről lapunk  februári 
számában, a 2. és a 3. oldalon nyújtottunk 
részletes tájékoztatást – a szerző megj.).

Minden jegyzőkönyv és dokumentum, 
csakúgy, mint a vágatlan videófelvétel, 
megtalálható a www.filakovo.sk web-
oldalon.

Kovácsová Klaudia
Ford.: dp és zi

A  „Képviselők a  fülekiek szolgálatában“ 
rovatunk olyan felület, mely vala-

mennyi városi képviselőnek   lehetőséget 
nyújt a bemutatkozásra. Mindegyiküknek 
ugyanazt a négy kérdést tesszük majd fel, 
válaszaikból pedig megtudhatják, hogy a 
városatyák mit tettek eddig Önökért, mit 
sikerült átültetniük és milyen további ter-
veik vannak. Arra is teret kapnak, hogy 
kendőzetlenül nyilatkozzanak  a város 
jelenlegi törekvéseivel és önkormányzati 
politikájával kapcsolatban.

Fehér László 
Mióta tagja a képviselő-testületnek, és 
miért döntött annak idején az indulás 
mellett?
Funkciós időmet tekintve a rangidős 
képviselők közé tartozom, nyolca-
dik választási időszakomat töltöm a 
testületben. Mindig is érdekeltek a 
közügyek és az, hogy miként műkö-
dik a közélet. Fiatal huszonévesként 
befolyással szerettem volna lenni a 
városunkban zajló történésekre, és 
érvényesíteni szerettem volna elkép-
zeléseimet, mivel a jövőmet Füleken 
képzeltem el. 
Mi mindent tett mostanáig a város la-
kosságáért, illetve a saját körzetében? 
Szakembernek tartom magam a  táv-
közlés és az informatizáció terén, 
vállalkozásom is ezt a területet érinti. 
Eddig elsősorban a  város kamera-
rendszerének kiépítésében és a városi 
intézmények információtechnológiá-
jának javításában segédkeztem. Min-
dig igyekeztem segítséget nyújtani sa-
ját körzetem lakóinak is mindennapi 
problémáik megoldásában. El kell 
azonban mondanom, hogy Eibner 
és Czupper kollégákhoz gyakrabban 
fordulnak, mivel ők többet mozognak 
az emberek között :) Ténykedésem 
alatt kezdeményeztem a  képviselők 
fizetési feltételeinek megváltoztatását, 
melyek jelenleg követik a minimálbér 
változásait, javasoltam a  vállalkozók 
polgárokkal való egyenjogúsítását a 
kötelességek és szükségletek terüle-
tén. Elek úrral együttműködve a  Lo-
cAll TV-n keresztül elkezdtük köz-
vetíteni a  képviselő-testület üléseit, 
a közelmúltban pedig kidolgoztam és 
vezettem a Vállalkozói inkubátorház 
projektjét. Természetesen kivettem 
a  részem valamennyi általános érvé-
nyű és egyéb önkormányzati rendelet 
megalkotásából is. Mindig igyekez-
tem megvédeni az iskolák és oktatási 
intézmények alkalmazottait az ellen- 
őrző szervek – gyakran tisztességte-
len – praktikáival szemben. Az utób-
bi időben élénkebben foglalkozom 
a gimnázium jövőjének kérdésével.
Mit kíván még tenni, elérni a  lakoso-

kért? 
Továbbra is nyíltan kifejtem a  véle-
ményem a városi tanács és a képvise-
lő-testület ülésein az önkormányzat 
valamennyi elképzelésével kapcsolat-
ban. Ahhoz szeretném tartani magam, 
hogy érvényre juttassam a  város ér-
dekeit, és minden helyzetben előtérbe 
helyezzem a saját egómmal szemben. 
Ami a  konkrét terveket illeti, ugyan-
úgy, mint eddig, azon leszek, hogy 
rendben legyenek az utak, a járdák, 
a közvilágítás, és hogy biztonságosab-
bá és tisztábbá tegyük városunkat. Ez 
az alap, melyre a többi döntést épít-
hetjük. Továbbra is segíteni fogom 
a  várost a  távközlés és az informati-
záció terén. 
Mit változtatna a város jelenlegi poli-
tikáján?
Túlságosan hektikusan élünk, és nem 
fordítunk elég figyelmet másokra, a 
gyengébbek megsegítésére. Ez vonat-
kozik a lakosokra és az önkormány-
zatra egyaránt. Városunkban sok 
hátrányos helyzetű család él, és a tár-
sadalmi különbségek egyre mélyül-
nek. Úgy gondolom, hogy a városnak 
ezzel a problémával is foglalkoznia 
kellene, nem csupán a nagyszabású 
fejlesztések és a rekonstrukciós pro-
jektek irányában kellene erőfeszí-
téseket kifejtenie, ahogy azt jelenleg 
teszi. Továbbá úgy vélem, hogy itt az 
ideje átadni a stafétát a fiataloknak. 
Minden tiszteletem a képviselő-kol-
légáké, de fiatal, haladó szellemű 
emberekre van szükség, akik az ön-
kormányzati munkába friss gondo-
latokat, ötleteket és energiát visznek. 
Ezért döntöttem úgy, hogy a követke-
ző önkormányzati választásokon már 
nem indulok, és véleményem szerint 
ezt fontolóra vehetnék a tisztségüket 
régebbtől betöltő kollégák is.

Kovácsová Klaudia
Ford.: kp

Rovat
Képviselők a fülekiek szolgálatában

Helyreigazítás
A Füleki Hírlap előző számának 2. oldalán, a Mária néni százéves lett című 
cikkben elírás miatt tévesen tüntettük fel az érintett nevét, mely helyesen: 
Popovics Mária. Az érintettektől és olvasóinktól elnézést kérünk. 

A szerkesztőség

Fehér László képviselő. FOTÓ - Schnelczer Zoltán



32 0 1 9 .  M Á R C I U S R O V A T

Az „Érdekel a véleményük“ rovat teret biztosít a fü-
lekieknek, hogy elmondhassák nézetüket, észre-

vételeiket. Minden lapszámban új, a város lakosainak 
életével kapcsolatos témát vetünk fel a rovatban. A 
problematika rövid felvezetését követően körvona-
lazzuk kérdéseinket, melyekkel kapcsolatosan érde-
kelne a véleményük. Ez a rovat lehetővé teszi, hogy 
konstruktívan reagáljanak az önkormányzat dön-
téseire és a városban zajló történésekre, ugyanakkor 
útmutatásként is szolgálhat a kompetensek számára, 
hogy javítsanak a helyzeten, vagy megoldják az adott 
problémát. 

A februári hónap témája a lerakási díjak emelése 
volt, mely az elhanyagolt hulladékszeparálás kö-
vetkezménye. Az olvasókat arról kérdeztük, hogy 
véleményük szerint miért szelektálnak a fülekiek 
keveset, annak ellenére, hogy az önkormányzat az 
elmúlt években a városban számos gyűjtőszigetet 
alakított ki a lakótelepeken és a családi házak mel-
lett egyaránt. Olvasóink nyolc választ küldtek be 
szerkesztőségünkbe, leírták a hiányosságokat, és 
megoldási javaslatokat is tettek. Helyszűke miatt 
néhány választ lerövidítettünk. Minden hozzászó-
lást köszönünk!

Az Önök válaszai:
Több mint 10 éve ugyanazon a címen lakunk, és becsü-

letesen szelektálunk. A várostól ez idő alatt nem kaptunk 
semmiféle juttatást a környezetvédelemhez való felelős-
ségteljes hozzáállásért. A kezdetekkor kaptunk egy-egy 
műanyag zsákot a papír és a műanyag szelektív gyűjtésé-
hez, egy évvel ezelőtt egy újabb zsákot műanyag gyűjtésére. 
Fizetjük a kommunálisszemét-díjat, de a becsületesen fize-
tőknek és szelektálóknak bizonyára segítene egy motiváló 
bónuszrendszer. A város szempontjából a gyűjtőszigetek 
hasznosnak bizonyultak, de az elmúlt pár év alatt – első-
sorban a falazott gyűjtőszigetek – elhanyagolt állapotba ke-
rültek. Nehéz hozzájutni ahhoz az információhoz is, hogy 
épp melyik szeméttípust gyűjtik. Még mindig problémás a 
kis- és nagyméretű elektromos hulladék, megrongálódott 
fogyasztók, vezetékek, tönkrement bútorok, szőnyegek, ru-
házat, lábbelik, stb. gyűjtése. A tejes- és dzsúszosdobozok 
hol végzik? Nincs egyértelmű eligazítás a gyűjtésükkel 
kapcsolatban. A város szempontjából azokat a helyeket 
ellenőrizném, ahol a legtöbb hulladék keletkezik – az ét-
termek, kisebb és nagyobb vállalatok következetesen sze-
lektálnak? Ilyen helyekre ingyen konténereket helyeznék el, 
és szigorúan ellenőrizném, hogy mi kerül bele, mert a fent 
említett helyeken évente tonnaszámra történik helytelen 
hulladéklerakás. Hozzátenném még, hogy Írországban az 
illeték csak bizonyos mennyiségű nem osztályozott hulladék 
elszállítási díját tartalmazza (kb. 850 kg egy évben), tehát 
ha nem szelektálnánk és mindent egy kukába dobálnánk, 
ráfizetnénk. Mindig, amikor elszállítják a nem osztályozott 
hulladékot, egy szkenner segítségével leolvassák a kukán 
lévő vonalkódot és a mennyiséget hozzáírják a tulajdonos 
számlájához. Az újrahasznosítható hulladék és a komposzt 
elszállítása ingyenes, ezért inkább mindenki újrahasznosít. 
Jó rendszer, nem?     Pócsa Peter

Örülök, hogy a város a Facebookon és a City Monitor 
applikáción keresztül is kommunikál a lakosokkal. A leg-
újabban az örvendeztetett meg, hogy a Füleki Hírlap is teret 
ad az önkormányzat és a lakosok kommunikációjára. Véle-
ményem szerint bármilyen probléma is vár megoldásra, sa-
ját házunk táján kell kezdenünk. Nekem az okozott gondot, 
hogy a szelektív hulladékgyűjtéshez nem volt elég helyem. 
Ebben segített a szeparált hulladéktároló, ami kevés helyet 
foglal. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat hozzájárul-
hatna bizonyos pénzösszeggel a konyhai szelektív hulladék-

tárolók vásárlásához. Én kb. 35 euróért vásároltam. Most 
a hulladékot már a konyhában a megfelelő kukába tudom 
dobni. Ha a tároló megtelik, egyszerűen kiviszem a szelek-
tált hulladékgyűjtőbe, és kész. A háztartási hulladék ezáltal 
körülbelül az egyharmadára csökkent. A szelektív hulla-
dékgyűjtés problematikájával a város Facebook oldalán is 
többet lehetne foglalkozni, ahol a lakosok kérdezhetnének, 
mit hova kell dobni, s különböző körkérdések is teret kap-
hatnának. Videókkal is segíthetnék kialakítani a lakosok 
szeparálási szokásait, fel lehetne hozni példákat, mennyibe 
kerül, ha szeparálunk és mennyibe, ha nem, esetleg, hogy 
mindez milyen hatással van a környezetünkre. Például én 
sem tudtam, hogy a tejesdobozok a fémek közé tartoznak. 
Most már kiöblítem őket, bedobom a fémek közé, a tetejét 
pedig a műanyag közé. Az ételek házhozszállításánál hasz-
nált dobozokat is kiöblítem, és a műanyagok közé dobom. 
Mindezt egy helyen, a konyhámban. Ha az olvasóknak 
üzenhetnék valamit, akkor az az lenne, hogy szelektálni 
megéri. Ha nem akarnak szelektálni a bolygóért, a környe-
zetükért, az emberekért, akik veszik a fáradságot és szelek-
tálnak, akkor legalább azért tegyék meg, hogy kevesebbet 
fizessenek a szemétszállításért. Köszönöm, hogy kifejthet-
tem a véleményem.     Fungáčová Monika

Kevés színes konténer van.  Péter Ivan

A rohanó életmód és a környezeti hatásokkal kapcsolatos 
tájékozatlanság lehet az oka annak, hogy az emberek nem 
osztályozzák a hulladékot. Sajnos a mai fülekieknek a kör-
nyezetvédelem semmit nem mond. Látom a diákokat, hogy 
az iskolából kifelé jövet csak úgy a földre dobják a csoma-
golópapírt, a műanyagzacskót vagy a műanyag palackot. 
Nagyon csodálkozom, hogy a városnak még van kedve 
foglalkozni ezzel a problematikával, miközben az emberek 
ezt nem értékelik, és nem is igyekeznek javítani a helyzeten. 
Látom a Közhasznú Szolgáltatások munkatársainak igye-
kezetét, akiket időként már sajnálok is. Pedig Fülek olyan 
szép város, látszik a törekvés is a jobbá tételére, de vélemé-
nyem szerint ez reménytelen addig, amíg polgártársaink 
nem tudatosítják a saját felelősségüket.  

Petríková Adriána

Az egyik csehországi városban gyűjtőudvar rendszer van 
kialakítva. Az emberek természetesen szelektálhatják a hul-
ladékot konténerekbe, de ha a szemetet elviszik közvetlenül 
a gyűjtőudvarba, attól függően, hogy milyen fajta hulla-
dékról van szó, bizonyos pontszámot kapnak a kilogramm-
nak megfelelően. A hulladék minden fajtájára más értékű 
pontszám jár. Ha egy félév alatt összegyűjtenek bizonyos 
mennyiségű pontszámot, kedvezményt kapnak a kommu-
nális szemétdíjból. Szerintem ez jó motiváció arra, hogy 
többet szeparáljanak a lakosok, bár nem tudom, hogy ná-
lunk ez mennyire lenne kivitelezhető.      Zigová Patrícia

Hét közben Eperjesen tartózkodom. Azt vettem észre, 
hogy az emberek többet szeparálnak, és a konténerek mel-
lett is nagyobb a rend. A város különféle projekteket szervez 
a szeparálással kapcsolatban, tavasszal nagytakarítást csi-
nálnak a lakótelepeken, a parkban és a parkerdőkben. Már 
az óvodában tanítják a gyerekeket a helyes szeparálásra, 
hogy mire felnőnek, kialakuljanak náluk a hulladékgyűj-
tési szokások. Papírgyűjtés is van, s a lakosokat szimboliku-
san megjutalmazzák pl. vécépapírral vagy konyhai törlők-
kel. A ruházatot jótékonysági intézményekhez szállítják el. 
Nagyon fontos lenne, hogy a közmunkások is szeparálják a 
hulladékot, ne mindent egy konténerbe dobjnak.   

Segečová Rebeka
A szemétdíj megemelése szerintem összhangban van 

azokkal a  rendelkezésekkel, melyek már várhatóak voltak. 
Másrészről viszont fenntartásaim vannak a városunk la-
kosaira kirótt illetékek osztályozásával kapcsolatban. Úgy 
gondolom, hogy a 70 év feletti nyugdíjasokon kívül még 
van itt egy csoport, amely nem termel nagy mennyiségű 
kommunális hulladékot, ezek pedig a gyerekek 0-tól 6 éves 
korig. Szerintem az ezekre a gyerekekre vonatkozó illeték-
módosítást minden szülő pozitívan fogadná. Egy következő 
kompromisszum lehetne, ha a város lakói az üzletláncok-
ban kínált áraknál olcsóbb áron vásárolhatnák vissza a 
komposztálóból származó komposztot, hogy szebbé tegyék 
kiskertjüket, erkélyüket. Köszönöm a lehetőséget a véle-
ménynyilvánításra.    Varga Ladislav

A kommunális hulladék kb. 70 %-át a biológiailag le-
bomló hulladékok teszik ki. Szerintem nagy segítség lenne 
az, ha lennének tárolók a szerves hulladékra, akár kom-
posztálók. Biztos felmerül az emberekben, hogy a komposz-
táló büdös. Egyáltalán nem büdös, ha megfelelő helyen van, 
és ha a komposztálás alapvető szabályait betartjuk (ezért 
kellene karbantartó a lakótelepekre, családi házaknál min-
denki intézze magának). Nemrégiben lett kirakva még egy 
szemetes a kommunális hulladékra, ami véleményem sze-
rint teljesen fölösleges, mert az az 1 elegendő volt, ami eddig 
a rendelkezésünkre állt. Helyette már lehetett volna a fent 
említett szerves hulladékra egy tároló. Miért szelektálnak 
keveset a fülekiek? Kényelemből, megszokásból. Jó lenne, ha 
lennének tájékoztató előadások arról, hogy mit hova dob-
junk, és milyen formában. Nagyon sokan nincsenek tisztá-
ban ezzel. Pl. a műanyag hulladékra kijelölt szeméttárolók 
nagyon gyorsan megtelnek, mert az emberek lusták arra, 
hogy a PET-palackokat összenyomják. Pár soros tájékoz-
tatót is ki lehetne tenni a szelektív hulladékgyűjtőkre, hogy 
mit rakhatunk bele és azt az utasítást is, hogy „A PET-pa-
lackot TAPOSSA LAPOSRA!“ A Füleki Hírlapban is lehet-
ne cikket írni a szelektív hulladékgyűjtésről. A legjobb lenne 
a hulladék csökkentésére ösztönözni az embereket, szintén 
előadás formájában, vagy példamutatással. Én már egy 
jó ideje elkezdtem: textilszatyrok, textilzsákok a zöldségre, 
péksüteményekre, a hentesnél zárható dobozokat haszná-
lok.    Szvorák Bratyinka Zsuzsanna

Rovat: Érdekel a véleményük 

A HÓNAP TÉMÁJA: A VÁROSI PARK MINT AZ AKTÍV PIHENÉS HELYSZÍNE
A Városi Park 2011-ben lett felújítva. Megújultak a járdák, a világítás, új lócákat helyeztek el, és a játszó-
tér is újjászületett. Mégis gyakran találkozunk olyan véleménnyel, hogy „nem lehet ott semmit csinálni“. 
A város a múlt évben új játszóteret épített ki gyerekeknek, tavasszal megkezdődhetnek a munkálatok a 
multifunkciós pálya kiépítésére a gimnázium épülete mögött. Önök szerint ez elegendő megoldásnak 
számít majd, vagy a parkot attraktívabbá is lehetne még tenni? Ha igen, hogyan? 

VÉLEMÉNYÜK: Szívesen járnak a parkba? Az új játszótérrel és a multifunkciós sportpályá-
val bővülő park elég attraktív pihenőhelynek fog számítani? Mi hiányzik belőle? 
Válaszaikat és visszajelzéseiket április 15-ig várjuk elektronikusan a tlacove@filakovo.sk e-mail-címre, 
a közösségi hálón üzenetben a város oldalán, postázva a Radničná 25, 986 01 Fiľakovo címre, illetve 
személyesen is leadhatják 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 reagálásoknak adunk helyet. A szerkesztőség fenntartja a 
jogot szükség esetén a hozzászólások nyelvtani korrekciójára vagy lerövidítésére. Reakcióikat a Füleki Hírlap áprilisi 
számában közöljük.       Kovácsová Klaudia, ford.: kp
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Az új befektető 150 munkahelyet 
tervez létrehozni a városban

A  Novohrad–Nógrád UNESCO Globális Geo-
park megvédte címét. Megkapta a zöld kártyát, 

amelynek köszönhetően újabb négy évig marad az 
UNESCO védnöksége alatt. A működtetését biz-
tosító salgótarjáni és füleki koordinátorok javas-
latokat kaptak a térség turisztikai lehetőségeinek 
továbbfejlesztésére. A zöld kártyát prof. Ibrahim 
Komoo és dr. Henning Zellmer kiértékelése alapján 
kapta meg a geopark, akik a  revalidációs komisz-
szió keretén belül tettek látogatást a területen még 
a múlt év júliusában.

Amint azt Agócs Attila, a  Geopark Novohrad–
Nógrád JSZT elnöke elmondta, a zöld kártya odaí-
télése azt jelenti, hogy a geopark további 4 évig 
marad az UNESCO védnöksége alatt működő Glo-
bális Geopark Hálózat tagja. A  területet a hálózat 
első határon átnyúló geoparkjaként, és továbbra 
is Szlovákia egyetlen, UNESCO által felügyelt geo-
parkjaként tartják nyilván. „A kártya odaítélése továb-
bi fejlesztésekre ösztönöz minket. Sok munka áll mögötte 
a határ mindkét oldalán“ – fejtette ki Agócs Attila. A 
magyarországi oldalon legfőképpen a  már meg-
épült, salgótarjáni és ipolytarnóci látogatóközpon-
tok népszerűsítését, valamint  az idegenforgalom  
fenntartható fejlődésének támogatását érintette. 

„A mi oldalunkon kisebb, a tanösvények kiépítésére irá-
nyuló beruházások  valósultak meg, biztosítva a kiemelt 
helyszínek, például az ajnácskői várhegy, a füleki vár és 
a Pogány-vár jobb megközelíthetőségét“ – pontosította. 
Az INTERREG projektek és kisebb szlovákiai pá-
lyázati lehetőségek révén fejlesztésre került a so-
moskői váralja infrastruktúrája is. A magyarorszá-
gihoz hasonló állami támogatás hiánya azonban, 
Agócs Attila elmondása szerint, a szlovákiai részen 
fékezi a fejlődést. „Szervezetünk képtelen a  községek 
tagsági díjaiból biztosítani az idegenforgalmi infrastruk-
túra komolyabb kiépítését, mint amilyenek a látogatóköz-

A nógrádi geopark továbbra is tagja ma-
rad az UNESCO világörökség-hálózatának

pontok vagy a látványosságok fejlesztése” – tette hozzá.
A folytatásban elmondta, hogy az elmúlt hóna-

pokban látható eredményeket értek el a  geopark 
szlovákiai oldalán lévő 28 település hálózatosításá-
ban. „Segítünk a kisebb települések pályázati kérvényei-
nek benyújtásánál,  s amennyiben  sikeresnek bizonyul-
nak, azok megvalósításánál  is.  Hatékonyabbá váltunk, 
és javult az önkormányzatok kommunikációja is az egyes 
iskolákkal.  Fokozatosan egyre jobban a köztudatba ke-
rül a geopark eszméje és védjegye, s bízunk benne, hogy 
ez a térségben a turizmus fellendítéséhez is hozzájárul“ – 
tette hozzá.

„A kártya odaítélését követően néhány szakmai taná-
csot is kaptunk“ – folytatta. A szlovákiai oldalon na-
gyobb hangsúlyt kellene fektetni a  somoskői hely-
szín földtani örökségének bemutatására, továbbá 
előtérbe kellene helyezni a bazalt fejtésének egy-
kori regionális és európai jelentőségét. „A bizottság 
a  füleki várat is hasonlóképpen megfelelő helyszínként 
értékelte ki, ahol fokozatosan teret kaphatna a geoarche- 
ológia. A várhegy gazdag régészeti és földtani örökség-
gel is rendelkezik, amely értékek viszont eddig különálló 
részekként  kerültek bemutatásra. A bizottság véleménye 
szerint a geoarcheológia új látogatócsoportot vonzhatna a 
területre ” – zárta szavait.

A Novohrad–Nógrád UNESCO Globális Geo-
park Besztercebánya megye déli részén és a ma-
gyarországi Nógrád megye északi részén terül el. 
Összességében 64 magyarországi és 28 szlovákiai 
települést egyesít. Tevékenységét a  magyarországi 
oldalon a  Novohrad–Nógrád Geopark Nonprofit 
Kft. (Salgótarján), a szlovákiai részen a füleki szék-
helyű Geopark Novohrad–Nógrád jogi személyek 
társulása irányítja.

Kovácsová Klaudia, ford.: zi, dp

A Vármúzeum új partnerségeket hozott létre, 
amelyeknek köszönhetően több ideérkező lá-

togatót remél. Az új időrend szerint a honismereti 
múzeum már szombaton is nyitva fog tartani. 

A Füleki Vármúzeum szorosabb együttműködés-
be kezdett a  térségi turisztikai desztinációs szer-
vezettel, a  Novohrad-Nógrád UNESCO Globális 
Geoparkkal és Sátorosbánya községgel. Titton 
Viktória, a  múzeum igazgatónője elmondta, hogy 
az együttműködés a  somoskői és a  füleki vár kö-
zött lesz a  legintenzívebb. „A kezdeményezés lényege 
az, hogy a somoskői vár látogatóit Fülekre navigáljuk és 
fordítva” – magyarázta. A  nagyobb forgalmat cél-
irányos kedvezményekkel szeretnék elérni. A  So-
moskőre érkező turisták ingyenesen látogathatják 
meg a füleki Városi Honismereti Múzeumot. „Ehhez 
mindössze a Somoskőre váltott belépőjegyet kell felmutat-
niuk. A  másik oldalon, az ideérkező várlátogatókat So-
moskő látogatására ösztönözzük, ahol egy euróval olcsób-

A városi múzeum már szombaton is nyitva lesz

ban válthatnak belépőjegyet“ – ismertette. 
A megállapodás keretében a  füleki honismereti 

múzeum szombaton is nyitva tart majd a  turista-
szezon folyamán, 12:00 órától 16:00 óráig. „A vár 
10:00 órakor nyit, a várséta legalább egy órát vesz igénybe, 
így elég csak déltől nyitva tartani. Meglátjuk, hogyan vá-
lik ez be, és igény esetén vasárnap is be tudjuk biztosítani 
a nyitvatartást“ – nyilatkozott az igazgatónő és hoz-
zátette, hogy a hétvégi nyitvatartást saját alkalma-
zottakkal fogják lefedni. 

Az ilyen partnerségektől az idegenforgalom fel-
lendítését remélik a  térségben. „Kilátásban van egy 
következő együttműködés is, ezúttal a  magyarországi 
partnerekkel. A  kezdeményezés keretében minden láto-
gató, aki a geopark területén igényel szállást, speciális 
kártyát kapna. A  kártya segítségével különböző belépő-
jegy-kedvezményekhez juthatna a geopark területén lévő 
látnivalók megtekintése esetében“ – zárta szavait. 

Kovácsová Klaudia, ford.: dp

Nagyszerű hír Fü-
leknek és az egész 

mikrorégiónak! A  Szlo-
vák Köztársaság Hír-
ügynökségének (TASR) 
információja szerint 
a helyi ipari parkot új 
befektető célozta meg. 
Az ügynökség úgy tudja, megközelítőleg 150 új 
munkahelyet létesít a  közeljövőben a  ForPack 
társaság, amely jelenleg a losonci ipari parkban 
működik. Méhsejt szerkezetű papírpaneleket 
gyárt, melyeket főként csomagolóanyagként 
hasznosít.

A ForPack társaság felvásárolta a volt Festap 
területét, ahová az átköltözését tervezi a  szom-
szédos városból. A  próbaüzemnek, túlnyo-
mórészt a  jelenlegi losonci alkalmazottakkal, 
áprilisban kellene elindulnia. Az új munkaerő 
toborzása csak később kezdődne. A témával még 
foglalkozunk.

kk, ford.: kp

Fülek Város
a községi vagyonról szóló 138/1991-es törvény 9a 
paragrafusának 9. bekezdése alapján és a Kereske-
delmi Törvénykönyv 281-es és 288-as paragrafusa 
értelmében

nyilvános üzleti versenypályázatot hirdet
nem lakás célú helyiségek irodai célra való bér-
beadására a Vállalkozói inkubátorház épületében, 

Füleken, a Püspöki u. 1216/4 sz. alatt.

A bérlet tárgya: 
a) nem lakás célú helyiség 305 sz. a III. talajszint fe-
letti épületszinten 20,2 m2 alapterülettel
b) nem lakás célú helyiség 306 sz. a III. talajszint fe-
letti épületszinten 14,1 m2 alapterülettel 

Minimális bérleti díj: 19,00 €/ m2/ év (szolgálta-
tások nélkül)

Bérleti idő: 2019 áprilisától 3 évre

A verseny 2019. március 14-én kezdődik a város hi-
vatali tábláján, a  www.filakovo.sk weboldalon és 
a Füleki Hírlapban való nyilvánosságra hozatalával. 
A  versenybe csak olyan természetes és jogi szemé-
lyek jelentkezhetnek, akiknek nincsenek ki nem 
egyenlített pénzbeli kötelezettségei Fülek Várossal 
és az önkormányzat által működtetett szervezetek-
kel szemben. A szerződés megkötésére irányuló ja-
vaslatot postázva a Mestský úrad, Radničná 25, 986 
01 Fiľakovo címre kérjük küldeni vagy személyesen 
kérjük leadni a  városi hivatal iktatójában legké-
sőbb 2019. április 19-ig. A borítékra kérjük feltün-
tetni „OVS – prenájom priestorov – neotvárať” vagy: 

„NyÜV – bérbeadás – nem kinyitni“. A  borítékok ki-
bontása bizottság előtt történik ugyanazon a napon 
14.00 órakor. Az érdeklődők részletes információ-
kat a város weboldalán és a hivatali táblán találnak. 
Érdeklődés esetén a nem lakás célú helyiségek meg-
tekintése a Varga Zoltánnal (12. sz. iroda, VH föld-
szint) való előzetes egyeztetés után lehetséges, tel.: 
0915 264 290, e-mail: zoltan.varga@filakovo.sk. 

Agócs Attila, polgármester
Ford.: kp

A Városi Honismereti Múzeum. FOTÓ - A FVM FB oldala
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2019 áprilisában

04. 
14-ig

„Medvesi Fotós Maraton 2018“ – fotókiállítás 
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, Novo-
hrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft.

05. 
10-ig

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

04. 05

Andersen Éjszakája 
Irodalmi délután a magyar nyelvű AI alsó tagozatos diákjai 
számára 
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

17:00

04. 17. 

FOLT Művészeti Műhely – Slam poetry workshop Labo-
da Róberttel
Helyszín: II. Koháry István Alapiskola
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

10:30

04. 18. 

„A XVIII. Nemzetközi Magyar Fotószalon Kiállítása
SHelyszín: Füleki vár – Bebek-torony
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Magyar Fotóművészek Világszövetsége

16:30

04. 22.

XIV. Palóc Húsvét a Füleki Várban 
Helyszín: Várudvar
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Társszervezők: Füleki Vármúzeum, Füleki Közhasznú 
Szolgáltatások 
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

10:30

04. 25. 

Történelmi zene a Lotz Trio előadásában
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony
Szervező: Theodor Lotz Társaság PT
Társszervező: Füleki Vármúzeum

17:00

04. 26 

Brandýs-i Ján Jiskra és a losonci csata - könyvbemu-
tatóval és vetítéssel egybekötött író-olvasó találkozó Dr. 
Klinda Jozeffel
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár                                            
Szervező: Füleki Vármúzeum

16:30

04. 26. 

UDVart Klub – Képregények
Varga Gábor vetítéssel egybekötött előadása, társasjátékok, 
képregény-árusítás
Helyszín: Arsenal Pub
Szervező: Városi Művelődési Központ 

18:00

* A szervezők fenntartják a jogot  a helyszínek és időpontok megváltoztatásásra

A  Füleki Városi Művelődési Köz-
pont 2019. április 22-én VÁSÁRT 

rendez a XIV. Palóc Húsvét a Füleki 
Várban c. rendezvény keretén belül. A 
vásár a  Várfelső utcában kerül meg-
rendezésre 10.00 órától 17.00 óráig, 
gazdag kulturális programmal egy-
bekötve. 

A szervezők várnak minden árust, 
akik gasztronómiai különlegessé-
geket és ínyencségeket, édességeket, 
játékokat, ajándéktárgyakat, éksze-
reket és kiegészítőket kínálnak. Az 
árusok 2 €/m2 illetéket kötelesek 
befizetni a szervezőknek. Kivételt 
képeznek a saját kézműves termé-
keiket árusítók, akik a várudvarban 
kapnak helyet. A vásárra a jelentke-
zési lap kitöltésével lehet jelentkezni. 
Az érdeklődők a kötelező okmányok 
benyújtásával együtt legkésőbb 2019. 

Vásár a Palóc Húsvét a Füleki Várban 
c. rendezvény keretében – Felhívás

április 19-ig jelentkezhetnek. Hatá-
ridőn túli, illetve kötelező dokumen-
tumok nélküli jelentkezéseket nem 
fogadunk el. A szervezők, tekintettel 
a rendelkezésre álló területek nagysá-
gára, fenntartják a vásáron résztvevő 
árusok kiválasztásának és elhelyezé-
sének jogát. 

A jelentkezési lap és a kötelező mel-
lékletek listája megtalálható a  www.
filakovo.sk vagy a  www. kultura.fila-
kovo.sk oldalon. A  kitöltött jelentke-
zési lapokat a kötelező mellékletek-
kel együtt kérjük a következő címre 
postázni: Mestské kultúrne stredisko, 
Námestie slobody 30, 986 01 Fiľa-
kovo vagy elektronikusan elküldeni 
az msks@filakovo.sk címre. Bővebb 
információk a +421  950  689  610-es 
telefonszámon.

kp

Rovat Tudták hogy...
104 éve Füleken sztrájkoltak a munkások? 1914. április 27-én 250 füleki zo-
máncozó munkás szüntette be a munkát. A munkások a szombati kifizetés 
alkalmával határozták el magukat a sztrájk mellett, mert nem kapták meg azt 
a munkabért, amelyet reméltek. A sztrájk kitörése után a munkaadók képvi-
selője és a munkások megbízottjai között folyamatos tárgyalások zajlottak az 
egyezség létrehozása céljából. A kölcsönös megegyezésnek köszönhetően a 
sztrájkot május 3-án befejezték.

Cirbus Vladimír

Ismét március eljöttével veszi kez-
detét a  füleki nyugdíjasok nagy-

szabású eseményeinek sorozata. A 
nemzetközi nőnap alkalmából ren-
dezett ünnepség most sem maradt 
ki a sorból, így március 2-án, szom-
baton (az iskolaszünethez igazodva) 
a  Nyugdíjas Egyesület Füleki Helyi 
Szervezetének közel 150 tagja ünne-
pelt együtt a II. Koháry István Alapis-
kola tornatermében. A  Štúr Utcai 
Óvoda csemetéinek rövid programját 
és a  szervezet elnökének nyitóbeszé-
dét követően a bizottság férfitagjai 
küldetésükhöz hűen üdvözölték a je-
lenlévő hölgyeket egy szál vörös szeg-
fűvel és bonbonnal. A város pénzbeli 
támogatásának, az iskolai vezetőség 
és az étkezőben dolgozó szakácsnők 
segítőkészségének, de nem utolsó 
sorban a szponzorok bőkezűségének 
köszönhetően, amelyek sorából ez 
évben sem marad ki az Ekoltech cég, 
valóban ünnepi hangulatban telt az 
esemény, és a résztvevők igen sokáig 
kitartottak az asztaloknál. A  követ-
kező, hasonlóan szép és visszatérő 
rendezvény a közkedvelt május elseji 
ünnepség és gulyásfőzés lesz, amely 
a  hónap első napján, a Vigadó udva-
rán várja majd a Nyugdíjas Egyesület 
tagjait. 

Egy héttel később, némileg kisebb 
társaságban találkoztak hasonló jel-

Idén is megtartották Füleken  
a nőnapi ünnepséget

legű eseményen a városi hivatal mel-
lett működő Nyugdíjas Klub tagjai az 
iskolai étkező termében. Itt is ünne-
pélyes hangulatban telt a rendezvény, 
és a mintegy hetven nőtag mellett né-
hány férfi is csatlakozott az összejö-
vetelhez. 

Közöttük volt vendégként az alpol-
gármester is, aki az ünnep alkalmából 
köszöntő szavakkal és virággal tisz-
telte meg a  hölgyeket.  Az óvodások 
szép műsora, a finom vacsora, a kelle-
mes zene és az értékes nyeremények 
együttvéve biztosították a  találkozó 
kellemes hangulatát. A hozzájárulá-
sokat a klub tagjai ezúton is megkö-
szönik a II. Koháry István Alapiskola 
étkezőjében dolgozó szakácsnőknek, 
Bari Roman és zenekarának, vala-
mint a tomboladíjakat adományo-
zó minden támogatónak. Éppen az 
ilyen tevékenységeknek, a  számos 
koncert- és színházlátogatásnak, és a 
rekreációs kirándulásoknak köszön-
hetően egyre nagyobb az érdeklődés 
a nyugdíjas klubban való tagság iránt. 
A  tagok száma meghaladta a 140-et, 
és a  rendszeres, heti kétszeri össze-
jövetelek során a Nyugdíjas Klub he-
lyiségeiben (hétfőn és szerdán, 14:00 
órától 16:00 óráig – a  szerző megj.) 
minden alkalommal 20-30 érdeklődő 
találkozik.

Ciferová Iveta, ford.: dp és zi

A Nyugdíjas Klub tagjai is ünnepeltek. FOTÓ - ic

A Nyugdíjas Egyesület Füleki Helyi Szervezete. FOTÓ - Schnelczer Zoltán
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Húsvéthétfőn, április 22-én dél-
előtt 10:30 órakor nyitja meg 

kapuit – immár 14. alkalommal – a 
Palóc Húsvét a Füleki Várban című 
hagyományos rendezvény. A szer-
vező Füleki Városi Művelődési Köz-
pont az idén is gazdag programot 
kínál az érdeklődőknek. A hangsúly 
a helyi értékekre, a palóc hagyomá-
nyokra helyeződik, de a műsorban a 
magyar mellett a szlovák kultúra is 
bemutatásra kerül.

Az idelátogatók a várudvart bir-
tokba vevő kézműveseknél készít-
hetnek ecsettel maratott, drótozott, 
fonálrátétes, viaszos-batik techniká-
val és szalmával díszített hímes tojást, 
kipróbálhatják a mézeskalács-díszí-
tést, elsajátíthatják a népibútor-fes-
tés alapjait, és megpróbálkozhatnak 

XIV. Palóc Húsvét a Füleki Várban
a drótozással is. A gyermekekre 
mesekuckó, arcfestés, kézzel hajtott 
körhinta, különféle ügyességi ver-
senyjátékok, lovagoltatás és íjászat 
vár. A várudvarban és a Várfelső ut-
cában kirakodóvásár, a rendezvény 
helyszínén helyi ételek kóstolója és 
ételszentelés, valamint húsvéti lo-
csolkodás gazdagítja a programot. 
A vár tövében felállított szabadtéri 
színpadon folklór együttesek lépnek 
fel. Itt lesz a budapesti Herczku Ág-
nes és a Banda Nikola Parovval, a 
besztercebányai Ján Mak népi ze-
nekara szólistákkal kiegészülve, a 
losonci Galáris és a füleki Foncsik 
énekegyüttesek, a  helyi File Banda, 
valamint a Rakonca és Kis Rakonca 
néptáncegyüttesek. A rendezvényen 
közreműködnek fazekaszsaluzsányi 

Nem ez volt az első, de ez volt az eddi-
gi legnagyobb sikerük. Először Füle-

ken, Losoncon, majd egyre több versenyen 
– még országos szinten is – győzelmet 
arattak. Televíziós tehetségkutatóban sem 
először szerepeltek, de ezúttal a döntőig 
meg sem álltak, s országosan is ismertté 
váltak. A Universal Dance Group tánc- 
csoport vezetőjével, Varga „Giro” Ferenccel 
beszélgettünk.

A Universal Dance Group formáció a 
Füleki Közösségi Központ égisze alatt 
működik. Mikor és hogyan alakult 
meg a csapat?
Édesapámnak (akit Szundzsiként is-
merhetnek) volt egy Universal nevű 
zenekara – innen örököltük a  nevet, 
de mi, fiatalabbak, táncolni szeret-
tünk volna. 2005-ben megalakult a 
Universal Dance Group. A tánccsapat 
eleinte csak családtagokból állt, majd 
idővel bővült a létszám. Volt, akit 
táncversenyen ismertünk meg, vol-
tak, akik barátokként csatlakoztak 
hozzánk. Losoncon a CESPOM alatt  
együttműkodtünk  Roland Dandóval, 
aki ma már a  Linzi Táncművésze-
ti Egyetem végzős diákja. Végezetül 
pedig rajongóinkból is lettek csapat-
társak: Niki és Zolika. Közülük Zo-
lika idén felvételt nyert a Budapesti 
Táncművészeti Szakkgimnáziumba.

Ha jól tudom, először a füleki „Ki mit 
tud?”-on mutatkoztatok be. Ezután 
mindjárt meg is céloztátok a táncver-
senyeket?
A füleki „Ki mit tud?“ után kedvet 
kaptunk versenyeken is megméret-
tetni magunkat. Legelső versenyünk 
Losoncon volt, ahonnan elhoztuk a 
polgármesteri fődíjat. Továbbjutot-

„Életre szóló élménnyel gazdagodtunk”
A Universal Dance Group a televíziós tehetségkutató döntőjében

tunk a területi táncversenyre, Ga-
ramszentkeresztre, ahol aranysávos 
minősítést kaptunk, így részt vehet-
tünk az országos versenyen is Szen-
cen, amit úgyszintén  megnyertünk. 
Különböző workshopokra jártunk, 
ahol új ismeretekkel bővült a csapat 
tánctudása. A budapesti Salah work-
shop tetszett a legjobban, melyet az 
Urban Dance Stúdió rendezett, s több 
ország is részt vett rajta. Tánctudá-
sunkat battle-kon (amerikai mintá-
ra rendezett versenyeken – a  szerk. 
megjegyzése) is megmérettettük, me-
lyeken kedvenc táncosaink értékeltek 
minket – Laci Strike, Chilli és mások. 
Szlovákia legszínvonalasabb tánc-
versenyén,  a Top Dancingen, melyet 
minden évben Nagytopolcsányon 
rendeznek, 2017-ben sikerült nekünk 
is 2 díjat bezsebelnünk. Itt  kapta meg 
Kökény Zoltán az év táncosa címet is. 
A mi csapatunk erőssége, hogy nagy 
az összetartás. Nemcsak kollegák, ha-
nem barátok is vagyunk. Koreográfi-
áinkat saját magunk készítjük. Pró-
báinkat a Közösségi Központban 
tartjuk, heti rendszerességgel.

A Česko Slovensko má talent című 
televíziós tehetségkutató műsorban 
kilenc éve az elődöntőig jutottatok, ta-
valy viszont egyedüli tánccsoportként 
a döntőbe is bekerültetek.
Ebbe a tehetségkutató műsorba azért 
jelentkeztünk, mert szerettünk volna 
visszacsatolást kapni arról, hogy fej-
lődtünk-e az évek során annyit, hogy 
akár 100 ezer produkcióból beválasz-
szanak a  9, döntős produkció közé.  
Az első casting Rimaszombatban volt, 
innen továbbjutottunk a pozsonyi 
fordulóba, ahol már a 4 zsűritag előtt 

kellett bizonyítanunk, s négy igennel 
továbbjutottunk. Az egyik próbán 
kaptuk a hírt, hogy döntősök lettünk, 
ráadásul egyedüli tánccsapatként 
jutottunk tovább. A  feltétel az volt, 
hogy Illés Ritával kell egy csapatot 
alkotnunk. Nem volt könnyű ötvöz-
ni a  hip-hop táncstílust a  twerkkel, 
de végül is sikerült egy fergeteges 
produkciót összeállítanunk. A  tehet-
ségkutató döntőjében tehát Kökény 
Zoltán, Kökény Nikoletta, Oláh Me-
litta, Csík Csaba, Illés Rita és én lép-
tünk színpadra. Számunkra nagyon 
nagy élmény volt a televíziós szerep-
lés. Rengetegen szurkoltak nekünk, 
élétre szóló élménnyel gazdagodtunk. 
Nagyon jólesett az emberek pozitív 
hozzáállása, különösen nagy köszönet 
illeti ,,anyukánkat,“, Svetová Veroni-
kát, aki a Közösségi Központ munka-
társaként mindvégig mellettünk állt, 
valamint köszönet jár a város vezeté-

sének is a támogatásért.
Mit hozott magával számotokra a te-
levíziós ismertség? Mik a további ter-
veitek?
Megismernek minket az utcán, gra-
tulálnak, elismerik munkásságunkat. 
Felkéréseket kaptunk fellépésekre, 
médiaszereplésekre, melyeknek ele-
get is tettünk, illetve teszünk. Márci-
us végén jelent meg Robo Opatovský 
Tancuj című számához a  videoklip, 
melyben mi is táncolunk. A  jövőre 
nézve szeretnénk továbbra is kama-
toztatni tánctudásunkat, és néme-
lyikünk hivatásként is ezt szeretné 
művelni. Arra buzdítanék minden fi-
atalt, aki szeretne kezdeni valamit az 
életével, de nem találja a helyét, hogy 
küzdeni kell álmainkért. Sosem sza-
bad feladni, mert kemény munkával, 
szorgalommal és alázattal mindent el 
lehet érni.

Illés Kósik Andrea

(Hrnčiarske Zalužany) kézművesek, 
a helyi Motolla Kézműves Baráti 
Kör, a Banyaklub, a Füleki Farkasok 
és a Pro Gaudio polgári társulások, 
illetve a VMK MeseFigurák báb-
színháza. A program keretén belül a 
Füleki Vármúzeum állandó kiállítá-
sai és a XVIII. Nemzetközi Magyar 
Fotószalon Kiállítása című időszaki 
tárlat is megtekinthető lesz a vár 
Bebek-tornyában. Az esemény társz-
szervezői a Füleki Vármúzeum és a 
Közhasznú Szolgáltatások. A ren-
dezvény a Kisebbségi Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg. Rossz 
idő esetén a programoknak a Kállai 
pince ad otthont.

Palčo Kinga

Csatlakozzanak A Föld 
napjához!

Tisztelt polgárok, természetbarátok, 
Fülek városában 2019. április 17-én 
a helyi alapiskolák együttműködé-
sével megrendezésre kerül A Föld 
napja. Mindenki, aki tenni szeretne 
városunk környezetéért, fák adomá-
nyozásával vagy személyes részvéte-
lével bekapcsolódhat aktivitásunkba. 
Kérjük, részvételi szándékukat előre 
jelezzék 2019. április 10-ig a Városi 
Hivatalban, ahol bővebb informáci-
ókat kaphatnak: Gáspár Sebastián 
(Környezetvédelmi és beruházási 
alosztály, 9. sz. iroda a  földszinten), 
illetve telefonon (047/43 81  001) 
vagy e-mailben (sebastian.gaspar@
filakovo.sk).

Gáspár Sebastián, VH

A Universal Dance Group szlovák televíziós műsorban. FOTÓ - A UDG archívuma
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Az elsősök beiratkozása
A Füleki Tanügyi Hivatal (FTH) tu-
datja, hogy az elsősök beiratkozása a 
2019/2020-as tanévre a város fenn-
tartói hatáskörébe tartozó alapisko-
lákban egységesen április utolsó heté-
ben, mégpedig 2019. április 24-én és 
25-én (szerdán és csütörtökön) 14.00 
órától 17.00 óráig történik.

Figyelmeztetjük a szülőket, hogy 

A  füleki FTC tekeszakosztály ifjú-
sági játékosa, Gallo Erik mesteri-

en teljesített. Néhány napon belül két-
szer is megdöntötte az egy meccsen 
belül ledobott kuglik tíz éves rekord-
ját. Első alkalommal már február kö-
zepén teljesített új rekordban. „Nem 
számítottunk rá, hogy 5 kuglival ledobja 
a  650-et. Kiváló érzés volt, és mindany-
nyian nagyon büszkék voltunk rá“ – nyi-
latkozott Flachbart Ladislav, a füleki 
tekések vezetője és edzője.

A rekordok megdöntése viszont 
ezzel messze nem fejeződött be. A kö-
vetkező fordulóban a  zólyombrézói 
(Podrezová) Malček Ivan múlta felül 
a  rekordot, amikor 659-et dobott le 
a mérkőzésen. A  csüggedtség azon-
ban nem tartott sokáig. Gallo a Šariš 
elenni meccsen ismét megdöntötte 
a  rekordot és szenzációs 665 kuglit 
dobott. „Valami hihetetlen volt. Senki 
nem tett túl a rekordon tíz éven keresztül, 
és most néhány nap leforgása alatt három-
szor írták át. Szemembe szinte könny szö-
kött“ – mondta el  Flachbart.

A füleki tekéző kétszer is rekordot döntött

Játekosával együtt remélik, hogy 
ezek az eredmények hozzásegíthe-
tik Gallo Eriket ahhoz, hogy szilárd 
pozíciót szerezzen a szlovák junior 
csapatban, melynek eddig a szélesebb 
válogatottjában volt – folytatta. 

„Bízom benne, hogy egy ilyen sikernek 
pozitív visszhangja lesz. Mindent meg-
teszek, hogy viselhessem a nemzeti mezt. 
Sikereim ellenére nem járok a  felhőkben, 
és alázatos vagyok. Keményen dolgozom, 
hogy egyre jobb legyek és új célokat érjek 
el”– zárta le a tekézőtehetség.

Kovácsová Klaudia, ford: dp, zi

A füleki tekézők méltán örülhettek a tanulók zólyombrézói nemzeti bajnokságán 
is (3. 10.), ahol Kovács Patrik, Eremiáš Daniel, Kluka Robert és Knapp Damián 
négy kategóriában versenyzett. Eremiáš Daniel egyéni versenyben bronzérmet 
szerzett. Knapp Damiánt vegyes gurításban ezüsttel díjazták. Ezüstéremmel, va-
gyis a megtisztelő második helyen végzett a Knapp, Eremiáš és Kluka összetételű 
háromtagú csapat. A legértékesebb érem gazdája és egyben a szlovák bajnok a Kna-
pp-Kluka páros lett.

A  füleki FTC erőemelő szakosztá-
lya február 24-én immáron ötö-

dik alkalommal rendezte meg a  regi-
onális amatőr fekvenyomó-versenyt 
a  PURT-kupáért. A  verseny célja az 
erőemelés népszerűsítése és a  fiatal 
fekvenyomók versenyszerű megmé-
rettetése volt. 

Idén 28 versenyző vett részt a 
küzdelemben, az FTC szakosztályán 
kívül Fülekre utaztak sportolók Sajó-
gömörből, Tornaljáról és Tőrincsről 
is. A  versenybe bekapcsolódott még 
egy tőketerebesi erőemelő és egy sal-
gótarjáni női versenyző is. A  legjobb 
teljesítményt (150 kg) Karička Márió 
érte el. A  legsikeresebb versenyzők 
közé az  FTC szakosztályának ver-
senyzői közül Balog Zsolt került be, 
akinek 115 kg-ot sikerült kinyomnia. 
Ennek az eredménynek köszönhe-
tően első helyezést ért el az idősebb 

A Purt-kupáért tőketerebesi versenyző is megküzdött

serdülők kategóriában. A  szervezők 
köszönik a segítséget a verseny part-
nereinek – a PURT PT-nek, Fülek 
Városnak és a támogatóknak. 
Eredmények: 
Serdülők 14-15 évesek: 
1. Lázók Szabolcs (Méhes)  
2. Rácz Štefan (Tőrincs)
3. Csík Ernest (Újbást)
Serdülők 16-17 évesek:  
1. Balog Zsolt (FTC Fülek)
2. Berky Adam (FTC Fülek) 
3. Oláh Adrian (Tőrincs) 
Junior kategória: 
1. Ruszó Eugen (Sajógömör) 
2. Albert Dominik (Sajószentkirály)
3. Spodniak Patrik (Tornalja) 
Női kategória:   
1. Klauber Kitti (Salgótarján) 
2. Šuhajová Silvia (FTC Fülek) 

Sajko František, ford.: kp

Gonda Robert egykori bir-
kózó sportklubot alapított 

Füleken „Fiľakovo team box, 
muay thai, kickbox, K1“ néven. 
A tősgyökeres füleki fiatalember 
szeretne lehetőségeket teremteni 
a fiatalok szabadidejének tartal-
masabb eltöltésére.

Gonda Robert annak idején 
amatőrként kezdte meg pályafu-
tását kick-boxban és thai boksz- 
ban. A fiatalok edzését csak sú-
lyos kéztörése után indította el. „A 
körülbelül egy évig tartó lábadozás után 
úgy döntöttem, hogy irányt váltok. Azt 
akartam elérni, hogy a gyerekek és a fi-
atalok ne értelmetlen városi üldögéléssel, 
kocsmázással vagy éppen  számítógép és 
tévé előtt üssék el az időt“ – szögezte le. 
A klub megalapításával elsősorban a 
város és a környező falvak fiataljait 
szerette volna megszólítani, akik szá-
mára a Losoncra való utazás nehéz-
séget jelent.

Kezdetben foglalkozott minden 
korosztály edzésével, majd az utób-
bi évben úgy döntött, hogy csak a 
6 és 18 év közötti gyermekek és ti-
zenévesek tanítását vállalja. „Jelenleg 
mintegy tizenöt tanoncom van. Néhány 
gyermeknél egy idő után alább esett a 
kezdeti lelkesedés és nem folytatták az 
edzést. Idővel viszont kialakult egy erős 
mag, amelyre építeni lehet. Ez főként  a 
megfelelő információterjesztésnek kö-
szönhető, mert a szülők ma már tudják, 

hogy a gyerekek a küzdősport-edzéseken 
nem egymást csépelik, hanem általános 
fizikai testképzésen vesznek részt“ – je-
gyezte meg az edző. A folytatásban 
elmondta, hogy némely tanítványá-
val már versenyeken is részt vettek: 
bemutatkoztak a thai boksz amatőr 
ligájában Magyarországon és Szlová-
kiában, s bekapcsolódtak a nyustyai 
kick-box versenybe is. „Legígéretesebb 
küzdőnk jelenleg Kanderová Lenka. Van 
még a csoportban három-négy  tizenöt év 
alatti sportoló, akiket az idén szeretnék el-
vinni  versenyekre. Természetesen, mindig 
megadjuk a lehetőséget az újoncoknak is“ – 
fejtette ki az edző, és hozzátette, hogy 
minden érdeklődőt szeretettel várnak 
az edzéseken,  amelyek a gimnázium 
melleti épületben, hétfőn, szerdán és 
péntek délutánonként zajlanak. „A 
napokban kezdtük meg a beltér fel-
újítását, így hamarosan már a megújult 
termekben edzhetünk" – zárta le.

Kovácsová Klaudia, ford.: zi, dp

Az ifjú harcosok nyitottak az új tagok felé

A Füleki FTC PT, a füleki városi  képviselő-testület testnevelési és sportbi-
zottsága meghívja a sportkedvelőket a Füleki Cross 12. évádára, amely 

2019. május 4-én 9 órakor kerül megrendezésre az FTC-sportpályán.  A gyer-
mek és ifjúsági kategóriák 10:00 órakor a felnőtt 5 és 13 km kategóriák 13:00 
órakor rajtolnak. További információk:   https://ftcc2.webnode.sk/filakov-
sky-cross-2019/

zi

Hamarosan indul az idei Füleki Cross 

a gyermek törvényes képviselője kö-
teles a fent megszabott időpontban 
bejelenteni és beíratni gyermekét a 
kötelező iskolalátogatásra. 

Kérjük, hogy a beiratkozáson lehe-
tőleg a gyermekükkel együtt jelenje-
nek meg, és hozzák magukkal a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonatát 
és saját személyi igazolványukat.

Fehér Péter, FTH

Gallo Erik. FOTÓ - FL archívuma

Az ifjú harcosok csapata. FOTÓ - GR archívuma
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„Hazánk szentje, szabadság vezére“ címmel ren-
dezte március 15-i megemlékezését a  Csemadok 
Füleki Alapszervezet, Fülek Várossal karöltve. A 
rendezvényre idén is több száz érdeklődő érkezett 
határainkon innen és túlról.

Az idei ünnepi műsor koszorúzással kezdődött 
a Hősök terén, innen indult az emlékező menet. Az 
ünneplők négy helyszínen egy-egy műsortöredé-

„Hazánk szentje, szabadság vezére“ – megemlékezés Füleken
ket láthattak, melyben helyi fellépők – énekkarok, 
versmondók, énekesek, táncosok – és meghívott 
előadók is helyet kaptak. Szvorák Zsuzsanna szer-
vező, a Csemadok Füleki Alapszervezet elnöke ki-
emelte: a szervezet immár három évtizede irányítja 
a  megemlékező ünnepségeket. „Nagy örömünkre 
szolgál, hogy mindig érkeznek érdeklődők az anyaországi 
településekről, a testvérvárosokból is, s a helyi civil szerve-
zetek, kulturális csoportok is szívesen veszik, ha megszó-
lítjuk őket“ – nyilatkozta Szvorák Zsuzsanna. 

Agócs Attila polgármester beszédében az egykori 
füleki történésekről emlékezett meg. „A századfordu-
lós füleki március 15-i ünnepségek  leírását Breda Lajos, 
füleki lakos naplójából ismerjük. Azt tudhatjuk meg belőle, 
hogy akkor még jelen voltak fizikailag is az egykori 48-as 
honvédek, az ő jelenlétük fűszerezte a megemlékezéseket 
a 48-as zászlók alatt. Illetve azt is leírja, hogy volt egy 
roma származású honvéd, aki dobosként szolgált a kora-

beli honvédségnél, és ő dobolta végig a felvonulásokat. De 
a várból egy mozsárágyúból is lőttek jeladásként azokon 
az ünnepségeken“ – fogalmazott. A felvonulásban és 
a programban részt vettek az ózdi és füleki lovas-
huszárok, Derzsi György előadóművész, Mázik Ist-
ván és Magtamás Csilla versmondók, a Szederin-
ke Gyermek-néptáncegyüttes, a  Melódia Női Kar, 
a Pro Kultúra Férfikar, Agócs Sándor tárogatós, 
a  Füleki Farkasok, a  47. számú II. Koháry István 
cserkészcsapat tagjai és Ökrös Gyula és zenekara. 

„A  szükségből remélem, hogy erényt tudtunk kovácsolni. 
Idén a művelődési központ és a templom is felújítás alatt 
áll, ezért szabadtéri rendezvényként felvonulással, lovas-
huszárokkal egészítettük ki a megemlékezést. Négy hely-
színen zajlott, és mindenütt a szabadságharcos résztvevők 
emlékét idéztük fel“ – tette hozzá a Csemadok helyi 
szervezetének elnöke.

Szvorák Emese  

Minden év 
má rciusá ba n 

Koháry II. István, a 
csábrági nemes szü-
letésének és halálá-
nak évfordulójára 
emlékezik Fülek 
városa. A település 
magyar tannyelvű 
alapiskolái ilyentájt 
róják le tiszteletüket a híres várkapitány emléke előtt. Különösen igaz ez a 
II. Koháry István Alapiskolára, amely immáron öt éve viseli a jelentős tör-
ténelmi személy nevét. Az intézmény nem titkolt célja, hogy megismertesse 
az iskola aprajával-nagyjával Koháry II. István életét, tevékeny munkásságát, 
őrizze és ápolja a várkapitány emlékét. Március idusának hete a II. Koháry 
István Alapiskolában az idén is ennek jegyében telt. Az iskola Koháry-címé-
nek elnyeréséért az alsó és felső tagozat diákjai játékos vetélkedőkkel, rejtvé-
nyekkel, sportversenyekkel és egyéb, ügyességet kívánó versenyfeladatokkal 
kapcsolódtak be a megemlékezés folyamatába.  Az iskola az általa szervezett 
Koháry-hetet rendhagyó, Koháry II. István életéről és munkásságáról szóló 
előadás-sorozattal kezdte, amelynek keretében a tanulók megismerhették a 
híres-neves várkapitányról szóló mondákat, elmélyülhettek a költő és had-
vezér életéről, munkásságáról, valamint a város életében betöltött szerepéről 
szóló információkban. Az előadás-sorozatot egy-egy rendhagyó tanítási nap 
követte mind az alsó, mind a felső tagozaton. Itt a tanuló, évfolyamonként, 
osztályok közötti bajnokságok, játékos vetélkedők által adhattak számot tu-
dásukról, kézügyességükről, rátermettségükről, állóképességükről – Koháry 
szellemében.  A hét utolsó munkanapján a legügyesebb osztály, a legsikere-
sebb megoldó csapat büszkén vehette át az iskola vándorkupáját, az ún. Kohá-
ry-címet és a vele járó jutalmat. Lévén, hogy a hét utolsó munkanapja március 
15-ére, jeles nemzeti ünnepnapunkra esett, a cím odaítélését követően az alsó 
tagozat kisdiákjai tanáraik kíséretében megkoszorúzták a városi temető hon-
védsírjait.

Dányi László, pedagógus

Egy hét Koháry szellemében
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