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Erdei zene a városi
parkban
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díjaztak
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bővült az FTC

A kulturális élet néhány
hónapos csendjét közkedvelt
nemzetközi rendezvény
törte meg. 2. oldal

A legjobb magyar nyelvű
kötetnek járó Madách Imre-díjat
Ardamica Zorán vehette át legújabb verseskötetéért. 3. oldal

A palánklabda csak néhány
éve van jelen a városban. Mára
biztos helyet vívott ki magának
a sportok között. 4. oldal

Lefolyt a járdák optikafektetés
utáni helyreállítása

A város új szaktantermekkel akarja
felszerelni az alapiskoláit

F

ülek önkormányzata három helyi alapiskola új a polgármester. A projekt finanszírozásában a vászaktantermeinek kiépítésére pályázik. Ezek az ros öt százalék önrésszel vesz részt.
informatikaoktatást és a manuális készségfejleszA támogatásból az Iskola utcai alapiskola új intést fogják szolgálni.
formatikai tantermet rendezhetne be, melybe 17
A koronakrízis és a gazdasági velejárók miatt az notebook, érintőképernyős interaktív tábla, wifi
önkormányzat kénytelen volt karcsúsítani az ez router és egyéb szükséges felszerelés kerülne. A
évi beruházási terveit. Agócs Attila polgármester papréti alapiskola interaktív táblával és projekelmondása szerint a város fejlesztése ennek ellené- torral, notebokkal és a helyi gimnáziumban már
re nem áll le, csak most kisebb projektekkel próbál- gazdag tapasztalatokat maga után tudó 3D nyomkoznak. „Keressük a módját, hogy miként tudnánk olyan tatóval szeretné bővíteni az informatikai szaktanprojekteket megvalósítani, melyek a lehető legnagyobb termét. Teljes felszereltségű új iskolai műhelyt is
hatással lennének az emberekre a városban, ugyanakkor szeretnének berendezni, ahol a tanulók fejlesztazonban nem terhelik a költségvetésünket. Emiatt dön- hetnék a kézügyességüket. A projektnek köszöntöttünk úgy, hogy reagálunk a Dél-Nógrád Partnersége hetően műhelytermekkel gazdagodhatna a Koháry
Helyi Akciócsoport pályázati felhívására, amely alapisko- alapiskola is.
lai tantermek kiépítésére irányul. Azoknak köszönhetően
A tantermekre irányuló pályázat nem az egyeismét tehetnénk egy előrelépést az oktatás színvonalának düli az említett akciócsoport által meghirdetettek
emelésében városunkban“ ‒ tette hozzá. A város által közül, melyekből Fülek támogatást szeretne lehívigényelt támogatás összege maximum 57 ezer euró ni. Innen próbál pénzeszközöket szerezni a Koháry
lehet. Ebből az összegből egyenlő részben részesül- téri koncertterem külső felújítására is. Jelenleg a
ne a két helyi szlovák alapiskola és a magyar taní- város projektje elbírálás alatt van. „Dolgozunk egy
tási nyelvű II. Koháry István Alapiskola. „A Mocsáry olyan projekten is, melynek köszönhetően új gyermekjátLajos Alapiskolát ezúttal nem vontuk be, mivel náluk szótér épülne az akciócsoport támogatása által a Papréten“
nemrégen sikerült egy másik projektből az inkluzív okta- ‒ fejezte be a polgármester.
tást szolgáló új tantermeket kiépítenünk“ ‒ pontosította
Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

A

napokban lezajlottak a javítási munkák azokon
a járdaszakaszokon, melyek felületét a múlt évben meg kellett bontani a Slovak Telekom és a Regiotel társaságok optikai kábeleinek fektetése miatt.
Míg azokat az utcákat, melyekben a járda melletti
zöldsávok lettek felásva, még tavaly kijavították, addig a Csehszlovák Hadsereg útja, a Május 1., Jókai,
Smetana és Csajkovszkij utcák lakóinak várniuk
kellett az új aszfaltra. „A járdáink sérült részeinek javítására a két társasággal kötött szerződés alapján rendelkezünk anyagi fedezettel. Mivel a koronakrízis jelentősen
megzavarta a város terveit a járdák felújításának területén is, örülök, hogy legalább ilyen módon sikerült néhány
járdát helyreállítanunk, s közben a költségvetésünket sem
terheltük“ – nyilatkozta Agócs Attila polgármester.

kmk, ford.: fp

Újra szigorodnak a látogatások körülményei

T

isztelt polgárok! A Nefelejcs Idősek Otthona
ezúton értesíti Önöket a látogatások szigorításáról.
2020. július 10-től a járni tudó, illetve tolókocsis
lakók látogatása csak a külső térben lehetséges,
maximum 30 perc időtartamban, 10 és 12 óra, valamint 14 és 16 óra között a kijelölt helyeken, ahol
erre a célra padok vagy székek vannak kihelyezve.
A lakók egyszerre csak egy látogatót fogadhatnak,
ugyanakkor az intézmény területén ugyanabban
az időpontban legfeljebb öt látogató tartózkodhat.
A fekvőbetegek látogatása csak szerdán és vasárnap
engedélyezett, ugyanúgy 10 és 12 óra, valamint 14
és 16 óra között, maximum 20 perces időtartamban. Ezek a lakók egyszerre csak egy látogatót fogadhatnak, ugyanakkor az épületben ugyanabban

az időpontban legfeljebb két látogató tartózkodhat.
A látogatások alatt kérjük betartani a higiéniai és
járványügyi előírásokat (evidencia, szájmaszk, kézfertőtlenítés, lázmérés), illetve az alkalmazottak
esetleges további utasításait. A lakók sétája csak
az intézmény területén engedélyezett.
Minden intézkedésünket az otthon lakói, dolgozói és családjuk egészségének megőrzése érdekében
hoztuk. Bízunk a megértésükben, és reméljük, hogy
felelősségteljes hozzáállásukkal segítik igyekezetünket a koronavírus veszélyének elhárításában.
Minden információ megtalálható az intézmény
honlapján és az épület főbejáratán. Köszönjük.

Veliká Mária igazgatónő
Ford.: fp

FOTÓK - kmk

Kijavítják a sérült keresztet

N

éhány héttel ezelőtt valószínűleg a viharos
szél rongálta meg az ún. rátki dombon található keresztet. Július elején a Közhasznú Szolgáltatások (VPS) dolgozói eltávolították és kőfaragóhoz
szállították a keresztet. A felújítása után visszakerül
az eredeti helyére.
kmk, ford.: fp

Az arcmaszkok benti viselete továbbra is kötelező

A

koronavírus-fertőzöttek száma újra gyarapodik. Ezért mindenkitől felelősségteljes hozzáállást kérünk,
mindenekelőtt tartsák be a higiéniai előírásokat és viseljék a zárt terekben az arcmaszkokat. Jelenleg
a városi hivatalban folyamatban van az adók és a szemétilleték tavaszról nyárra elhalasztott befizetése.
Felhívjuk ezért a figyelmet, hogy az ügyfélfogadó központba szintén csak szájmaszkban és alapos kézfertőtlenítés után lehet belépni! Megértésüket előre is köszönjük, vigyázzunk magunkra, egymásra.

FVH

FOTÓ - VPS
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A kulturális nyár a Muzsikál
az erdővel indult

A koronakrízis hatását a füleki kulturális élet is megsínylette, bár
lassan újjáéled. Ennek kapcsán került megrendezésre az idei első
nemzetközi nyári rendezvény a Muzsikál az erdő, amely számos
érdeklődőtt vonzott.

Jelentős kulturális rendezvények 2020 augusztusában Füleken
A füleki római katolikus templom széles körű belső felújítását dokumentáló fotókiállítás
10. 31-ig Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Füleki ferences kolostor
08.
03 – 07.

A Novohrad-Nógrád Geopark 10. nyári tábora
Helyszín: Az NTIC udavara
Szervezők: J.Sz.T. Novohrad-Nógrád Geopark és a Nógrádi Turisztikai Információs Központ

naponta
9:00 –
16:00

KULTURÁLIS NAPOK
„Ismerjetek meg minket!“ – Roma tehetségek zenés műsora
Közreműködnek:
Botos Renáto, Momentum formáció
08. 13.
18:00
Zárókoncert: Igor KMEŤO
Helyszín: Várudvar
Szervezők: Füleki VMK és a Füleki Közösségi Központ
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
KULTURÁLIS NAPOK
A felújított váralja átadása
Helyszín: Bástya utca
Szervező: Fülek Város

A szervezők az érdeklődőknek több zenei stílusban kínáltak koncerteket. A klasszikus zenén
kívül szerepet kapott a népzene is, népdalcsokrokkal várta a látogatókat többek közt a Foncsik
Énekegyüttes.

08. 14.

A képzeletbeli színpadon fellépett a helyi Pro Kultúra Férﬁkar is.

Palóc Folk Feszt
16:30
Folklórműsor a Kulturális napok ünnepélyes megnyitójával
és a városdíjak átadásával
Közreműködnek: JÁNOŠÍK Néptáncegyüttes és a ĎATELINKA zenekar, RAKONCA Néptáncegyüttes, KIS RAKONCA
Gyermek-néptáncegyüttes és a DOBRODA zenekar
MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES: Megidézett Kárpátalja
Esti koncert: CIMBALIBAND és DANICS DÓRA
Helyszín: Várudvar
Szervező: Füleki VMK
Társszervező: Fülek Város
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
KULTURÁLIS NAPOK
Családi délelőtt
Közreműködnek: MeseFigurák Bábszínház, VAGA BANDA
Gólyalábasok, ACTORES Rozsnyói Városi Színház
Helyszín: Várudvar
Szervező: Füleki VMK
Nyitott Pincék Napja
Helyszín: Sávolyi út
Szervező: Pincesor PT

A legkisebbeket a MeseFigurák Bábszínház és
mesemondó is szórakoztatta.

08. 15.

Az állam támogatást kínál a mezőgazdászoknak
Munka- Szociális és Családügyi Központ pályázatot hirdetett az SZK teljes
területére kiterjedő, „Az álláskeresők foglalkoztatottságának támogatása a
mezőgazdaságban” megnevezésű projekt keretén belül szerezhető támogatásra.
Az állami költségvetésből a projektre 12 millió euró van elhatárolva. A projekt
célja új munkahelyek kialakítása az iskolai végzettség nélküli és alacsony szintű
végzettséggel rendelkező álláskeresők, főként a hosszú távú munkanélküliek
részére a mezőgazdaságban. A központ szerint az új munkahelyek kialakításán kívül a projekt hasznos lehet a nagy mennyiségű felhasználatlan és be nem
takarított mezőgazdasági termék elértéktelenedésének meggátolásában is. A
projekt felől részletesebb információk, ill. a pályázati kérvény formanyomtatványa, a város weboldalán találhatók.
kmk, ford.: fp

10:30

15:00

A felújított kereszt újraszentelése
Helyszín: Rátki út
Szervező: Füleki Római Katolikus Plébániahivatal
Társszervező: Fülek Város

15:30

A füleki római katolikus templom széles körű belső felújítását dokumentáló fotókiállítás megnyitója
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Füleki ferences kolostor

16:30

18:30
MÁGNÁS MISKA
Nagyoperett zenekari kísérettel
Helyszín: Várudvar
Szervező: Füleki VMK
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Bár a zárókoncertet sajnos elmosta az eső, ennek ellenére a rendezvény sikeresnek mondható.
FOTÓK - VMK, szöveg - kmk, fordítás - kp

A

15:30

08. 16.

KULTURÁLIS NAPOK
Ünnepi szentmisék
Szlovák nyelvű szentmise, Magyar nyelvű szentmise
Közreműködik a Pro Kultúra Füleki Férfikar
Helyszín: Római katolikus templom
Szervező: Füleki Római Katolikus Plébánia
Bajnoki futballmérkőzés III. liga Középcsoport
FTC Fiľakovo – TJ Tatran Krásno nad Kysucou
Helyszín: FTC-stadion
Szervező: FTC Fülek

08. 29.

09:00

16:30

VárLak a családi piknikre
Helyszín: Várudvar
14:00
Szervezők: Iuvenis Neogradiensis, Via Nova ICS, Csemadok
Asz., KultFeszt PT
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Elkerülhetetlen a „szomorú nincseim”-mel szembesülni…

A friss Madách-díjas Ardamica Zoránnal beszélgettünk

J

únius végén osztotta ki a Szlovák Irodalmi Alap a
2019-es év legkiemelkedőbb irodalmi teljesítményeit
megillető díjakat. A legjobb magyar nyelvű kötetnek járó,
1967-ben alapított Madách Imre-díjat Ardamica Zorán
vehette át a Belülről csupa vér c. verseskötetéért, mely a
Nap Kiadó gondozásában jelent meg.
Aki ismer, vagy utánaolvas, mi mindennel foglalkoztál eddig, az sokrétű tevékenységet láthat veled kapcsolatban, hiszen tanár, igazgatóhelyettes, egyetemi
adjunktus, zenész, szövegíró, könyvkiadó, költő, író,
fordító, szerkesztő, publicista egyaránt voltál és vagy,
jelenleg Füleken a Művészeti Alapiskolát vezeted. Ez
a sok minden mégis két dolog köré szerveződik: ez a
zene és az írás.
A sok a kettő logikus következménye. A zene és az
irodalom művészetként és tudományként önmagában nem szakma, viszont többféle hivatást, létformát, tevékenységet generál. Minél jobban beleásod
magad, annál inkább, hiszen egyre több dolgot kell
megértened és megtanulnod, sőt létrehoznod, elvégezned, hogy részese lehess. Az ember keze kapáláskor vagy szobafestéskor, de még répapucoláskor
is valamilyen ritmusra jár (lásd munkadalok), könynyen elkap ám a gépszíj.
A kritikusok azt írták a Madách-díjas, negyedik verseskötetetedről, hogy bár megmaradt az ardamicai
nyers, ironikus (és önironikus), parodisztikus, élőbeszédhez közelítő, polgárpukkasztó eredeti stílusod
is, a versekben mindez nem öncélúan jelenik meg. Az

elmúlás és az elmulasztott lehetőségek új témaként
jelentek meg. Ezek determinálták az erősebb önreflexióra és önmeghatározásra való igényedet?
Öregszem. Köröttem múlnak a dolgok, elvesztek
embereket, érzem, mi mindenre nincs vagy tán nem
lesz már erőm, lehetőségem. Igyekszem nem belehalni, de elkerülhetetlen a „szomorú nincseim”-mel
szembesülni. Ady már nálam fiatalabb korában
elsiratta őket. Ilyenkor ignorálod, vagy feldolgozod valahogyan az elvesztegetett, illetve az ellopott,
elvesztett és a megmaradt lehetőségeket. A tudatosítás és annak valamilyen formális, esetemben irodalmi / zenei megfogalmazása pedig engem mint
személyt és mint költőt is megváltoztat, a lírám is
alakul általuk.
A Belülről csupa vér című köteteddel bekerültél a
Madách-díjasok közé. Te is érezted, hogy ez a kötet
valóban jól sikerült? Számítottál az elismerésre?
Az összeállítás kínkeservesen indult, hiszen egy verskötet műfajként nálam csupán sokévente épül fel.
Kellett egy ív s egy leitmotívum, melyekre irányzatosan fölfűzöm a szövegeket, közben pedig bizonyos hézagokat új versekkel is ki kellett töltenem.
A vezérmotívum, mely több jelentésben és megközelítésben tudatosan vissza-visszatér, a vér lett (ezt
bővebben Vida Gergely szerkesztőm analizálta a
füleki könyvbemutatón), e metafora nyitotta ablakokon át szemlélgette a lírai én adott pozícióját és
állapotát. A szerkesztéskor már sejtettem, a korrek-

Ardamica Zorán. FOTÓ - Somogyi Tibor

túrák alkalmával pedig már tudtam, hogy nem lesz
rossz a könyv. Elismerésre számítani azonban kész
öngyilkosság, viszonyaink közt mindig meglepő, ha
nyíltan tisztelik a teljesítményedet. Ugyanakkor
nagyon jólesett, hiszen a Madách-díjat a szakma
adja.
Mik a terveid? A versek után megint egy kicsit zenei
vizekre evezel, esetleg az írásnál maradva prózai köteten dolgozol?
Tervekről nem szoktam nyilatkozni. Annyit elárulhatok, előbb pótolnom kell az energiát. Mind
a zene, mind az irodalom hozzám tartozik, valamit
biztosan kezdenek velem, amikor elérem a megfelelő töltöttségi szintet.

Illés Kósik Andrea

Szászi Zoltán legújabb könyvét mutatták be a könyvtárban

A

rendkívüli helyzet okozta hosszabb szünet
után 2020. július 16-án egy újabb író-olvasó találkozóval kedveskedett a Füleki Vármúzeum, mely
során az irodalomkedvelők Szászi Zoltán költővel,
íróval és publicistával találkozhattak. A Madách
Egyesület gondozásában megjelent „Télig mese“
című könyvének bemutatójára 16:30 órakor került
sor a Füleki Városi Könyvtárban, ahová mintegy
20 érdeklődő érkezett. A negyedik „Zimankó-regény” az álom és ébrenlét, múlt és jelen, valóság és
fantázia hármasságával azt taglalja, hogy tudunk-e
felejteni, emlékezni, valamint hogy a látottak és a
hallottak miként illeszkednek be képzeletünkbe
és életünk mindennapjaiba. A „Télig mese“ azon
sorozat folytatása, amely „A felejteni nem tudás
gyönyörűsége és szomorúsága“ című kötettel indult 2009-ben. Ezt követte a „Zimankó és a Város Szíve“ (2012), majd „A szokott helyen, hatkor“
(2015). Mindegyik műben ugyanazok a szereplők

bukkannak fel, a kisváros jellegzetes figurái, úgy
mint Fittyu bá, Adjegytízest Zolti, Bébé és a többiek.
Zimankónak, avagy Tintásnak elég csupán hallgatni a történeteiket és jegyzetelni. A szerző legújabb
könyvének hangulata nem állandó, hol vidám, hol
melankolikus, máskor belenyugvós, vagy éppen
laza. A narrátor a kötet elején igyekszik rendet rakni édesapja történeteiben. Időutazással kezdődik az
elbeszélés, ami valójában mégsem történt meg, tehát rögtön a legelején bonyolódik a helyzet. A helyszín egy meg nem nevezett kisváros, több gömöri
település egybegyúrva. Azok számára, akik még
nem olvastak Szászi Zoltántól könyvet, körülbelül
a kötet felénél válik nyilvánvalóvá, mely vidéket választotta helyszínül az író. A házigazda Juhász Katalin szavaival élve: „Szívszorító passzusok is bőven
vannak benne. Lassan kell kortyolgatni, mint egy
nagy bögre teát hosszú téli estéken. Arról szól, hogy
nem feltétlenül rajtunk múlik, hogyan boldogulunk
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károkért. Lapzárta a hónap 15. napján. A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy a lapzárta után érkező cikkeket
nem közli. A többi cikknél fenntartja a jogot arra, hogy azokat szükség esetén lerövidíti, átszerkeszti vagy nem is közli.
Névtelen szerzőtől származó, becsmérlő és politikailag elkötelezett cikkeket nem közlünk.

FOTÓ - FVM

az életben, hogy a környezet, a családi háttér és
a kor is determinál, a véletlennek is szerepe van, és
ugyanaz a mese mindenkinek mást mond. Ennek
ellenére – vagy éppen ezért – el kell mondanunk saját félig igaz, félig kitalált történeteinket, hogy megőrizzen minket az a bizonyos családi legendárium.“
Ha egy igazi olvasói csemegére vágynak, érdemes
beszerezni egyet a könyvből, melynek megjelenését
a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta.

Kováčová Diana
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Az FTC Fülek palánklabda szakosztályt
alapított

A

palánklabda (floorball) világszerte egyre
nagyobb népszerűségnek
örvend. Nem kivétel ez
alól városunk sem. Füleken hét évvel ezelőtt
kezdtek megismerkedni
ezzel a sportággal. 2018ig csupán iskolai versenyek zajlottak, ezt követően alakult
egy leánycsoport, amely rendszeresen kezdett edzéseket végezni. 2019
augusztusában a leánycsoporthoz
csatlakozott egy, az előkészítő kategória idősebb korosztályához tartozó vegyes csapat is. Az intenzív
edzések után a csoport csatlakozott
a rimaszombati palánklabda klubhoz,
az FBC Slovanhoz.
Az első 2019/2020-as idényben
a lányok az első ligás női csapatok
versenyében az előkelő 2. helyen
végzett. A serdülők lánycsapata a közép-szlovákiai területi verseny 3. helyét foglalta el. Teljes idényt tudhat
maga mögött az előkészítő kategória
idősebb korosztálya is. A sikeres idény
után megkezdődtek a munkák egy, az
FTC Fülek városi sportklub keretén
belül működő palánklabda szakosztály megalapításának érdekében. Az

FTC Fülek PT igazgatótanácsa június 29-én, hétfőn megtartott ülésén
jóváhagyta a palánklabda szakosztály
megalapítását.
A női csapat a nyári felkészülés során
részt vett egy kassai minitornán, ahol
egy erős 10 csapatos mezőnyben a kitűnő harmadik helyet szerezte meg.
Jelenleg két csoportban folynak a csapatok edzései. A női csapat (2006,
illetve 2006 előtt született korosztály) és a vegyes csapat (2007 és 2013
között született korosztály). A heti
három edzés hétfőn, szerdán és pénteken a papréti alapiskola tornatermében zajlik. Hála és köszönet illeti
a Papréti Alapiskolát, amely a csapatok számára felszerelést biztosított,
valamint a Mocsáry Lajos Alapiskolát,
amely az edzések színhelyéül szolgáló tornatermét bocsátotta a csapatok
rendelkezésére.
Nagy Gabriel, fordította: dszl

Az FTC mérkőzéseinek ütemterve

A

hogy az előző számban jeleztük, mutatjuk az FTC futballcsapat őszi mérkőzéseit. Jöjjenek szurkolni a csapat hazai meccseire!

2020/2021-es év őszi idény, TIPOS III. liga Középcsoport – férfiak
08. 02, 17.00 óra
FTC Fiľakovo – TJ Družstevník Liptovská Štiavnica
08. 09., 17.00 óra
MŠK Novohrad Lučenec – FTC Fiľakovo
08. 16., 17.00 óra
FTC Fiľakovo – TJ Krásno na Kysucou
08. 23., 16.30 óra
MFK Žarnovica – FTC Fiľakovo
08. 30., 16.30 óra
FTC Fiľakovo – MFK Zvolen
09. 06., 15.30 óra
ŠK Prameň Kováčová – FTC Fiľakovo
09. 13., 15.30 óra
FTC Fiľakovo – FK Čadca
09. 20., 15.00 óra
ŠKM Liptovský Hrádok – FTC Fiľakovo
09. 27., 15.00 óra
FTC Fiľakovo – TJ Tatran Oravské Veselé
09. 30., 15.30 óra
FTC Fiľakovo – FK Rakytovce
10. 03., 14.30 óra
MŠK Rimavská Sobota – FTC Fiľakovo
10. 11., 14.30 óra
FTC Fiľakovo – TJ Jednota Bánová
10. 17., 14.00 óra
MŠK Námestovo – FTC Fiľakovo
10. 25., 14.00 óra
FTC Fiľakovo – TJ Baník Kalinovo
10. 31., 13.30 óra
MŠK Fomat Martin – FTC Fiľakovo
kmk, ford.: kp

Tudták, hogy....?
A Harangszó című lap 1923. július 8-án közölt hír szerint Füleken 25-éves
korában tüdővészben meghalt Bari Géza cigányprímás. Hozzátartozói
azonnal elmentek a harangozóhoz, hogy húzza meg a halálharangot. Alig
hogy a harang megszólalt, a halottnak hitt cigányprímás újra életjelt adott
magáról és beszélgetni kezdett. Hozzátartozói újra a harangozóhoz siettek,
hogy hagyja félbe a harangozást, mert a halott feltámadt. A prímás, aki a saját
halálharangját hallotta, azonban már nem élt sokáig mert egy fél óra múlva
ismét, de most már végérvényesen, meghalt.

Cirbus Vladimír

