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Vo¾by do orgánov samosprávneho kraja

Megyei önkormányzati választások

V sobotu dòa 14. novembra 2009 sa uskutoènia vo¾by do orgánov
Banskobystrického samosprávneho kraja. V tento deò má monos kadý
obèan SR a cudzinec s trvalým pobytom v meste Fi¾akovo, ktorý v deò
volieb dovài 18 rokov veku, pristúpi k urnám a odovzda svoj hlas na
toho kandidáta na predsedu samosprávneho kraja, ktorého z deviatich
uchádzaèov povauje za najviac vhodného do tejto funkcie a zvoli zo 64
kandidátov v okrese Luèenec tých piatich poslancov, ktorí budú zastupova ná okres zodpovedne a s primeranými odbornými znalosami. Medzi
kandidátmi na poslanca BBSK sú aj 9 obèania Fi¾akova. Prosíme Vás,
aby ste volili predovetkým týchto miestnych kandidátov, veï s plnou
zodpovednosou len oni môu zastupova záujmy náho mesta a mikroregiónu Fi¾akovo.

2009. november 14-én, szombaton, ismét a választási urnákhoz járulunk. Ezen a napon lehetõség nyílik minden Füleken állandó lakhellyel rendelkezõ szlovák és idegen állampolgár elõtt, aki a választás napján betölti a 18. életévét, hogy leadja szavazatát a kilenc jelöltbõl arra az egyre, akit legméltóbbnak tart a Besztercebányai Megyei Önkormányzat elnöki tisztjére, és ugyanakkor kiválassza a Losonci járásból indított 64 jelölt közül azt az ötöt, akik megyei szinten becsülettel és kellõ szaktudással képviselik majd járásunkat. Az
új megyei jelöltek között 9 füleki polgár is található. Kérjük, hogy
szavazzanak mindenekelõtt ezekre a helyi képviselõjelöltekre, hiszen önzetlenül és teljes felelõsséggel csak õk képviselhetik városunk és kistérségünk érdekeit.

Výpis zo zoznamu kandidátov pre vo¾by do zastupite¾stva BBSK
Kivonat a megyei önkormányzat képviselõjelöltjeinek jegyzékébõl
1. Jozef Agócs, 61r., primátor, MOST - HÍD, Strana zelených
16. Róbert Eibner, 45r., údrbár, Strana maïarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
17. Ladislav Estefán, Ing., 51r., hlavný kontrolór, MOST - HÍD, Strana zelených
37. Ondrej Mács, 34r., podnikate¾, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
38. István Mázik, PhDr., 52r., riadite¾ MsKS, Strana maïarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
49. Ladislav Rácz, Ing., 45r., ivnostník-predajca, Strana rómskej koalície - SRK
55. Ladislav Szakó, 47r., súkromný podnikate¾, Sloboda a Solidarita
56. Zsuzsanna Szvorák, Mgr., 46r., stred. profesorka, Strana maïarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
57. ¼udovít imonides, JUDr., 46r., právnik, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
V meste Fi¾akovo bolo vytvorených celkom 9 volebných okrskov s 9imi volebnými miestnosami. Oprávnení volièi môu odovzda svoj hlas
vo volebnej miestnosti, ktorá je uvedená na oznámení doruèenom mestom
o èase a mieste konania volieb. Volebné miestnosti budú otvorené dòa 14.
novembra 2009 v èase od 07.00 hod. do 22.00 hod.
Vyuite svoje právo voli a vo¾te 5-ich miestnych kandidátov.

Fülek város területén összesen 9 választókörzet, és azon belül 9 választóhelyiség lett kijelölve. A szavazati joggal rendelkezõ lakosok abban
a választóhelyiségben voksolhatnak, amely fel lett tüntetve a számukra
kézbesített, a választások ideje és helye felõli értesítõn. A választóhelyiségek 2009. november 14. napján 7.00 órától 22.00 óráig tartanak nyitva.
Éljenek jogukkal, és szavazataikkal támogassanak 5 helyi jelöltet!

Totalitarizmus / sloboda - 1989

Totalitarizmus / szabadság - 1989

Pri príleitosti 20. výroèia nenej
revolúcie
usporiadalo
Hradné
múzeum vo Fi¾akove v galérii
Mestského vlastivedného múzea výstavu, ktorá predstavuje na jednej strane
proces vzniku komunistického reimu
v Èeskoslovensku od nástupu ideologických pôvodcov dialektického materializmu, cez úlohu Èervenej armády v
oslobodení republiky, nastolení totálnej vlády Komunistickej strany
Èeskoslovenska a na druhej strane
fi¾akovské udalosti revolúcie v r. 1989.
Totalitarizmus ilustrujú propagandistické plagáty, busty a obrazy politických vodcov sledovaného obdobia zo
zbierky robotníckeho hnutia v múzeu a
filmové zábery natoèené na prvomájových oslavách mesta v 60-tych
rokoch. Miestny priebeh revoluèných a porevoluèných dní v r. 1989 pribliujú návtevníkom fotografie a predmety pochádzajúce priamo od
fi¾akovských zakladate¾ov prvých novembrových slobodných strán.
Výstava bude sprístupnená do 2. decembra 2009.

A bársonyos forradalom 20. évfordulója alkalmából a Fuleki Vármúzeum kiállítást rendezett a Városi Honismereti
Múzeum galériájában Az anyag bemutatja a kommunista rendszer kialakulását Csehszlovákiában a dialektikus materializmus ideológusainak fellépésétõl,
a Vörös Hadseregnek az ország felszabadításában játszott szerepén keresztül a
Csehszlovákia Kommunista Pártja által
megvalósított teljes hatalomátvételig,
majd kitér az 1989-es forradalom füleki
eseményeire.
A totalitarizmust a múzeum munkásmozgalmi gyûjteményébõl származó  a
vizsgált idõszak politikai vezetõit ábrázoló plakátok, mellszobrok és képek 
valamint a 60-as években helyi május elsejei ünnepségeken forgatott filmek
illusztrálják. Az 1989-es forradalmi és az azokat követõ napok helyi eseményeire fényképek és az elsõ novemberi szabad pártok füleki alapítóitól származó tárgyak emlékeztetik a látogatókat.
A kiállítás 2009. december 2-ig tekinthetõ meg.
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Aj my budeme raz starí...

Egyszer mi is megöregszünk...

(Úvaha pri príleitosti Mesiaca úcty k starím)

(Elmélkedés az Idõsek iránti tisztelet hónapja alkalmából)

Celý ivot sa za nieèím, èi
niekým naháòame, sme v
neustálom kolotoèi povinností,
práce, starostí a stresu. Zabudli
sme na detstvo, mlados a letíme
priam neskutoènou rýchlosou k
veku, keï sa èas pre nás zastaví,
alebo svojou jednotvárnosou sa
zleje do nekoneèných hodín a dní
èakania na blízkych, potárky,
lekára, susedy...
Staroba. Pojem, ktorý je pre
niekoho straiakom, pre iného
koneène pocitom ú¾avy a oddychu
a pre klasických seniorov
obdobím, v ktorom dobiehajú to,
èo cez aktívny ivot nestihli.
Máme sa staroby naozaj bá? Je
naozaj koncom normálneho
ivota? Alebo zaèína nieèo, na èo
sa máme tei a èo máme s
radosou oèakáva?
Staroba je stav. Stav, keï väèina z nás bude ma dobrý pocit, e
nieèo za sebou zanecháva a ete
ve¾a vecí ho èaká. Vychovali sme
deti, ktoré nám robia rados, ale
ete nás aj potrebujú. Máme
vnúèatá, ktorým venujeme lásku,
trpezlivos a èas. Máme svoje
koníèky - záhradu, dielòu, výlety,
telenovely, kostol. Máme aj svoje
choroby, starosti a iale, ale existujú lieky, kamaráti a známi, chvíle
rozjímania a útechy.

Pripomíname:

Neexistuje návod, ako zvládnu
nové obdobie, ako narába s
èasom, ale kadý si ten svoj spôsob
nájde. Skôr alebo neskôr.
Pozerám okolo seba a vôbec
nemám pocit, e dovàením dôchodkového veku vetko konèí.
Seniorov stretávame vo vetkých
oblastiach ivota. Sú aktívni, zapájajú sa do spoloèenského, kultúrneho
aj politického diania, pomáhajú
iným, starajú sa o nae prostredie,
niektorí tudujú, cestujú a, hlavne, sú
kadodennou súèasou náho bytia,
bez ktorej by bol ná ivot menej
pestrý, menej múdry a skúsený,
menej oh¾aduplný a tolerantný,
málo chápavý a láskavý.
Váme si naich starkých, váme
si ich vek, rokmi a prácou nadobudnutý rozh¾ad, s láskou pestovaný
humor, pomoc a starostlivos pri
výchove naich detí , buïme im
vïaèní za rady, ktoré získavame
bez platenia, a za more citov, ktoré
rozdávajú bez nároku na odplatu.
Èakajú od nás trocha trpezlivosti,
chápavosti, obèasnú návtevu, telefonát èi správu. Zastavme sa pri
nich v èase dovolenky, porozprávajme im nae problémy, zverme
im nae obavy a teme sa z ich
blízkosti.
Ing. Mária Veliká
riadite¾ka Nezábudka, n.o.

Zoltán Gécs

V mesiaci november 2009 si pripomíname nedoité 100. narodeniny stolára-nábytkára a husliarskeho majstra Zoltána Gécsa
z Fi¾akova.
Zoltán Gécs sa narodil 27. 11. 1909 v obci Pra. Základné vzdelanie získal v r. 1915-23 na ¾udovej kole vo Fi¾akove. V r. 192427 bol stolárskym uèòom, v r. 1927-30 stolárskym pomocníkom
vo Fi¾akove. V r. 1930-32 vykonal základnú vojenskú slubu v
Chebe. V r. 1936-42 pracoval ako grafický a technický kresliar v
závode SFINX vo Fi¾akove. Poèas druhej svetovej vojny v r. 1942-45 musel v
rámci mobilizácie narukova do maïarskej armády. V r. 1947-69 pôsobil ako
stolár-nábytkár v závode MIER Fi¾akovo. V r. 1970 odiiel na dôchodok.
Svoje prvé husle zhotovil ako 13-roèný stolársky uèeò. Neskôr husle len
opravoval, rozoberal, meral a odkres¾oval. K samotnej výrobe huslí sa vrátil a
ako dôchodca v r. 1970. Poèas ïalieho obdobia sa v tejto oblasti ako samouk
neustále vzdelával, vdy vymý¾al nové postupy, ako výrobu huslí zlepi. Za
celý svoj ivot zhotovil 40 huslí a 4 violy. Jedny jeho husle z r. 1979 a jedny
husle netypického tvaru z r. 1984 sú majetkom Hudobného múzea SNM v
Bratislave. Tu sa nachádza aj nieko¾ko jeho píaliek a iných ¾udových hudobných nástrojov. Na Folklórnych slávnostiach v Detve v r. 1984 bol odmenený
Cenou Dr. Ladislava Lenga za príkladné technické zvládnutie výroby huslí.
Zoltán Gécs podporoval mladých talentovaných huslistov. V r. 1988 venoval ZU Fi¾akovo celkom 20 vlastnoruène vyrobených huslí s podmienkou, e
kola tieto nástroje daruje svojim najúspenejím absolventom - huslistom. V
tom roku si prvé husle prevzali priamo z rúk Zoltána Gécsa títo absolventi:
Jozef Pixiades, Karol Ruszó a Albeta Gálová. Postupom rokov tak husle
získavali ïalí nadaní absolventi. .
Zoltán Gécs zomrel 2. 7. 1990 vo svojom dome na Partizánskej ulici vo
Fi¾akove. Pochovaný je na fi¾akovskom cintoríne.
PhDr. Frantiek Mihály

Egész életünk során csak rohanunk és hajtunk, a kötelességek,
munka, gondok és sztressz állandó
körforgásában élünk. Elfeledjük a
gyermekkorunkat, fiatalságunkat,
és hihetetlen gyorsasággal repülünk
az élet azon megállója felé, amikor
az idõ számunkra megáll, vagy egyhangúságával belemosódik az állandó várakozás végtelen óráiba és
napjaiba...
Öregkor. Ez a fogalom egyeseket
rémíszt, másoknak a megkönynyebbülés és pihenés érzését jelenti, megint mások ekkor próbálják
pótolni azt, amit aktív életük során
elmulasztottak.
Félnünk kell-e az öregségtõl? Valóban a szokványos életünk végét
jelenti? Vagy kezdetét veszi vele valami, aminek örülnünk kell, és amit
érdemes várva várnunk?
Az öregség egy állapot. Állapot,
amikor a legtöbben jó érzéssel konstatáljuk, hogy érdemes volt élni,
hagytunk magunk után valamit, és
ugyanakkor még várnak ránk kihívások. Felneveltük a gyermekeinket, akikben örömünk telik. Unokáink vannak, akiket elhalmozunk a
szeretetünkkel. Különféle kedvteléseink mellett betegség, gondok és
bánatok is kínoznak bennünket, de
szerencsére vannak gyógyszerek,

Emlékezünk:

barátok és rokonok, és enyhítik a
rossz érzéseket.
Nincs rá egységes recept, hogy
miként élhetõ meg legkönnyebben
az öregkorba történõ átmenet, de
elõbb - utóbb mindenki megtalálja a
sajátját.
Ha jobban körülnézek, egyáltalán
nincs olyan érzésem, hogy a nyugdíjkorhatár elérésével valami véget érne. Idõs emberekkel találkozhatunk
az élet minden területén. Aktívan
részt vesznek a társadalmi, kulturális
és politikai életben, segítenek másoknak, törõdnek a környezetünkkel, tanulnak, utaznak, és fõleg állandó részét képezik a mindennapjainknak.
Nélkülük az életünk üresebb lenne,
hiányozna belõle a bölcsességük a
megértésük és szeretetük.
Tiszteljük az idõseket, az évek során szerzett tudásukat, a segítséget,
amit gyermekeink nevelésében nyújtanak! Legyünk hálásak a tanácsaikért, a tengernyi érzelemért, amelyet
önzetlenul és fizetséget nem várva
osztanak! Csak egy kis türelmet,
megértést, egy rövid látogatást, telefonhívást vagy üzenetet várnak tõlünk. Szeretik, ha tudnak az örömeinkrõl és problémáinkról, Örüljünk
nekik, örüljünk, hogy vannak!
Ing. Veliká Mária
a Nefelcs n.sz. igazgatónõje

Gécs Zoltán

2009 novemberében ünnepelné 100. születésnapját Gécs
Zoltán asztalos-bútorkészítõ, füleki hegedûkészítõ mester.
Gécs Zoltán 1909. 11. 27-én született Persén. Általános iskolai
végzettséget 1915-23 között a Füleki Népiskolában szerzett. Az
1924-27 közötti idõszakban asztalosinas, majd 1927-tõl 1930-ig
asztalossegéd volt Füleken. 1930-1932 között sorkatonai szolgálatát töltötte Chebben. 1936-tól 1942-ig mint grafikus és mûszaki rajzoló dolgozott a füleki SFINX gyárban. A második
világháború alatt (1942-45) a mozgósítás keretén belül kénytelen volt bevonulni a magyar hadseregbe. Majd 1947-tõl 1969-ig mint asztalos-bútorkészítõ
mûködött a füleki MIER üzemben. 1970-ben nyugdíjba vonult.
Elsõ hegedûjét 13 éves asztalosinasként készítette. Késõbb csak hegedûjavítással foglalkozott. Magához a hegedûkészítéshez csak 1970-ben, nyugdíjazását követõen tért vissza. A késõbbiekben autodidakta módon képezte
tovább magát, újabb és újabb eljárásokkal kísérletezett, hogy javíthasson az
általa alkalmazott hangszerkészítési módszereken. Életében 40 hegedût és 4
brácsát készített. Egy 1979-bõl és egy 1984-ból származó, nem szokványos formájú hegedûje a pozsonyi SZNM Zenei Múzeumának gyûjteményét gazdagítja. Ugyanott található néhány sípja és egyéb népi hangszere is. 1984-ben a
Gyetvai Folklór Fesztiválon Dr. Leng Ladislav Díjjal jutalmazták a hegedûk
mûszaki kivitelezésében elért eredményeiért.
Gécs Zoltán támogatta a tehetséges fiatalokat. 1988-ban 20 sajátkészítésû
hegedût ajándékozott a Füleki Mûvészeti Alapiskolának. A kikötése az volt,
hogy azokat az iskola legtehetségesebb végzõsei - hegedûsei kapják. Az elsõ
hegedûket még Gécs Zoltán kezébõl vehette át Pixiades Jozef, Ruszó Károly és
Gál Erzsébet. Az évek során további hegedûk találtak így gazdára.
Gécs Zoltán 1990.7.2-án hunyt el a Partizán utcai házában Füleken. A füleki
temetõben helyezték örök nyugalomra.
PhDr. Mihály Frantiek
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Deò otvorených dverí
Dòa 12. septembra 2009 zorganizovalo prvýkrát OZ Nomád a
skupina
Szarvasûzõk
Deò
otvorených dverí na Fi¾akovskom
hrade.
Dobová skupina Szarvasûzõk,
ktorá vznikla pred iestimi rokmi
zaèala ako prvá popularizova
lukostre¾bu v naom regióne. Od
roku 2008 skupina pôsobí v rámci
obèianského zdruenia Nomád.
Toto zdruenie si vytýèilo za svoj
cie¾ zachovanie tradícií, rozvíjanie
turizmu a ponúka uitoèné vyuitie
vo¾ného èasu pre starích i
mladích záujemcov. Svoje ukáky
organizuje v pôvodnom obleèení s
pouitím dobových zbraní a
vysvetlením pôvodného bojového
umenia staromaïarských kmeòov.
Jeho vystúpenia sú zaujímavým
sprestrením turistických programov na Fi¾akovskom hrade.
Ve¾ký dôraz kladie aj na mláde,
veï v roku 2005 zaloilo detskú
skupinu "Tüzescsikók", aby tak
zabezpeèilo výchovu následných
èlenov dospelej skupiny.
Poèas dòa otvorených dverí si
mohli záujemcovia vyskúa nielen lukostre¾bu ale aj ïalie
dobové zbrane. Populárnejie ako
luk boli medzi demi vrhacie
zbrane, tzv. kelevéz, ktorý sa
podobá otepu. Jazdilo sa na
koòoch, vyskúa si ho mohli tak
mení ako aj tí väèí návtevníci.
Následne mali záujemcovia
monos vidie
skupinu
Szarvasûzõk pri ukáke ich
bojového umenia. Zaujímavosou
dòa bolo urèite aj postavenie
prvej jurty vo Fi¾akove. Toto
pôvodné bývanie nomádskych

kmeòov v tvare kruhu bolo poèas
celodenného programu miestom
zaujímavých prednáok hostí o
dobovej lukostre¾be, zvyklostiach
alebo o ceste po Mongolsku.
Najväèí úspech vak mala
medzi demi súa v lukostre¾be,
ktorá bola organizovaná v dvoch

Elsõ alkalommal tartott nyílt napot a Nomád PT és a Szarvasûzõk
íjászcsapat Füleken 2009. szeptember 12-én a várudvarban.
A hat évvel ezelõtt alakult
Szarvasûzõk Hagyományápoló
Baráti Társaság elsõként kezdte
népszerûsíteni az íjászatot a kör-

kategóriach. V prvej súaili tí,
ktorí u vlastnia luky a sú
skúsenými lukostrelcami. Títo
súaili v stre¾be na terèe a pod¾a
získaných bodov skonèili v nasledovnom poradí:
Daniel Gáspár, Dávid Kako a
Bence Varga. Umiestnení získali
diplom a hodnotné vecné ceny. V
druhej kategórií si mohli vyskúa
astie vetci ostatní v stre¾be na
balóniky. Prví traja aj tu dostali
diplom a sladké odmeny.
OZ Nomád a skupina Szarvasûzõk ïakuje za podporu programu
BBSK, Mestu Fi¾akovo ako aj
spoluorganizátorom ZO Csemadok
Fi¾akovo a Hradnému múzeu
Fi¾akovo.
Róbert Eibner

nyéken. 2008-tól a Nomád polgári
társulás keretén belül mûködik. A
civil szervezet célja a hagyományápolás és a turizmus fellendítése, s
emellett hasznos szabadidõs tevékenységet is kínál. Bemutatókat
rendez: korhû ruhákban és felszereléssel igyekszik megismertetni a
honfoglalás kori magyar harcmodort. A füleki várban rendezett fellépéseik érdekes színfoltjai a helyi
turistalátványosságoknak. Közben
hangsúlyt fektetnek a gyermekekre is, 2005-ben Tüzescsikók néven
indítottak foglalkozás-sorozatot az
utánpótlás kinevelésére.
A szeptember 12-i nyílt nap keretén belül gyerekek és felnõttek
egyaránt kipróbálhatták nemcsak

V. Eszterlánc
Výkony 9 skupín (viac ako 300
malých taneèníkov), ktoré sa v
dòoch 9.-11. október zúèastnili
celotátnej prehliadky maïarských
detských folklórnych súborov v
Dome kultúry Klub vo Fi¾akove, aj
tento rok posudzovala prísna
odborná porota: Duán Hégli,
vedúci a choreograf súboru Mladé
srdcia, etnograf Gergely Agócs a

Nyílt nap

uèite¾ ¾udového tanca Michal
Richtarèík. Pre nae ve¾ké poteenie aj Detský súbor Malá Rakonca
pôsobiaci pri Centre vo¾ného èasu
IUVENES pod vedením Norberta
Vargu získal hodnotenie v zlatom
pásme a okrem toho za najlepí
výkon tohtoroènej prehliadky mu
bola udelená aj mimoriadna cena
mesta Fi¾akovo.

az íj, hanem más korabeli kézifegyverek használatát is. A lándzsához hasonlító honfoglalás kori fegyver, a kelevéz ezúttal még az
íjnál is népszerûbbnek bizonyult a
gyerekek körében. Volt lovagoltatás, kisebbek-nagyobbak egyaránt
felülhettek a lovak hátára. Az érdeklõdõk megtekinthették a
Szarvasûzõk íjászbemutatóját is.
A nap érdekessége a jurtaállítás
volt. Ez a kör alakú, korabeli hangulatot idézõ sátor érdekes helyszínéül szolgált a további programoknak, melyek között szerepelt
elõadás a modern kori lovasíjászatról csakúgy, mint mongóliai
úti beszámoló, Mongóliából származó tárgyak bemutatásával és
árusításával egybekötve.
A legnagyobb sikernek talán az
íjászverseny örvendett, melyre két
kategóriában nevezhettek be a
gyerekek. Az egyik kategóriát
azoknak állították fel a szervezõk,
akik már saját íjjal rendelkeznek
és rendszeresen íjászkodnak. Õk
céltáblára lõttek, és az elért pontok alapján alakult ki közöttük a
sorrend. Az elsõ három helyen
Gáspár Dániel, Kasko Dávid és
Varga Bence végzett. Okleveleket
és értékes díjakat kaptak. A másik
kategóriában bárki indulhatott, ott
lufipárbaj keretében mérhették
össze erejüket a gyerekek. Az elsõ
három helyezett oklevéllel és
édességgel térhetett haza.
A nyílt napot a Besztercebányai
Megyei Önkormányzat és Fülek
Város támogatta, társszervezõi a
Csemadok helyi alapszervezete és
a Füleki Vármúzeum voltak.
Illés Kósik Andrea

V. Eszterlánc
Az október 9-11. között a füleki
Klub Kultúrházban megrendezett
szlovákiai magyar gyermek néptáncfesztiválon fellépõ 9 csoport
(több mint 300 táncos lábú gyermek) teljesítményét az idén is komoly szakmai zsûri  Hégli Dusán,
az Ifjú Szivek vezetõje és koreográfusa, Agócs Gergely néprajzkutató és Richtarèík Mihály néptánc-

oktató  bírálta el. Nagy örömünkre a legnagyobb elismerésben részesült, aranysávos minõsítést kapott a IUVENES Szabadidõközpont mellett mûködõ, Varga Norbert vezette Kis Rakonca
is, amely emellett az idei fesztivál
legkiemelkedõbb teljesítményéért még Fülek város különdíját is
elnyerte.

Oznámenie

Hirdetés

Mesto Fi¾akovo a MsKS vo Fi¾akove ponúkajú do prenájmu s termínom od
5. novembra 2009 nehnute¾nos - nebytový priestor vo viac úèelovej budove
súp. è. 765 na pozemku p.è. 1194 KN v celkovej výmere 247,40 m2.
Ponúkané priestory sú situované na prízemí budovy v bývalej Pizzérii Dolce Vita
na Námestí slobody è. 26 vo Fi¾akove.
Záujemcovia na podnikanie alebo na inú verejnú slubu sa môu informova
v MsKS (Vigadó) vo Fi¾akove alebo na tel. èísle 047 / 4381665.

Fülek Város és a Füleki Városi Mûvelõdési Központ bérbe adja
2009 november 5-tel kezdõdõen a KN 1194. parc. számú,
a Szabadság tér 765/26. sz. alatt található ingatlanját - az eddigiekben
a Dolce Vita Pizzéria által használt földszinti helyiségeket.
A multifunkciós üzlethelyiség alapterülete 247,40 m2
A bérbeadás feltételeirõl közelebbi információk a Városi Mûvelõdési
Központban (Vigadó), Fõ utca 12. sz.
vagy a 047 / 4381665 telefonszámon szerezhetõk.
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O oslavách - trochu inak...
Oslavy Svetového dòa cestovného
ruchu boli v septembri najèastejie
spomínaným a skloòovaným
slovným spojením. Ich príprava
trvala nieko¾ko týdòov a telefónne
linky medzi zodpovednými zamestnancami BBSK a vedením mesta, èi
ostatnými domácimi organizátormi
zvonili aj desakrát denne. Rieili sa
závané programové otázky, ale aj
celkom malé detaily, ktoré sa nesmeli zanedba.
A tak, teraz, keï to u máme za
sebou,
môeme
hodnoti.
Organizácia podujatia - perfektná
(ale dala vetkým zabra), program zaujímavý, pestrý i dynamický (no v
budúcnosti vieme, èo zmeni), poèet
návtevníkov - mimoriadne vysoký
(ale pravdupovediac ani ve¾mi
neprekvapil, keïe vetky programy
boli bezplatné), poèasie - úasné
(veï za tú ve¾kú snahu sme si to aj
zaslúili, no nie ?), ale...
Je ve¾mi smutné, e na pritiahnutie väèieho poètu návtevníkov do
náho mesta treba usporiada tak
nároèné viacdòové podujatie, veï tu
máme nae skvelé historické pamiatky, len tu máme zlé cesty, vysokú
nezamestnanos, ve¾a chudobného
obyvate¾stva a ...
Smutná je kultúrnos národa (a to
nehovoríme len o domácich ), keïe
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neby pracovníkov VPS a vetkých
aktivaèných "pracovníkov" z radov
nezamestnaných, ktorí fungovali s
metlami, komi a vrecami na smeti
u priebene poèas osláv, bolo by
nae mesto trikrát väèie smetisko,
ako býva pravidelne...
A smutné je aj to, e napriek osobným pozvánkam hosom, medzi
ktorých patrili aj poslanci mestského
zastupite¾stva, predstavitelia niektorých organizácií tretieho sektora a
riaditelia a vedúci a ...., sa väèina z
nich nezúèastnila a dokonca ani
neobaovala ospravedlni svoju
neúèas, ale na to sme u zvyknutí,
e na vetky podujatia chodia takmer
stále tie isté osoby (a èes výnimkám, inteligencie najmä z radov
uèite¾ov je vdy alostne málo)....
My vetci toti máme tú moc pritiahnu sem viac turistov aj
investorov. Ak si budeme vái svoje
mesto, ivotné prostredie okolo seba,
prácu tých ostatných, hoci aj tých
zametaèov na uliciach (keby sme si
nerobili sami neporiadok, tak predsa
nie sú potrební), keï o kultúre
budeme nielen hovori, ale aktívne
sa aj zúèastòova, a keï namiesto
nemiestnej kritiky, sami a dobrovo¾ne pridáme ruky k dielu, prídeme
s dobrým nápadom a budeme ma
nae Fi¾akovo jednoducho radi.

Ponuka programov
04.11. História Fi¾akovskej smaltovne v rokoch 1906 - 1945 - prednáka
16.30 hod. Miesto: MsKS, organizátor: OZ KOHÁRY, spoluorganizátor MsKS
06.11. Kninièné piatky - Hos: Bóné Márta - zberate¾ka hraèiek
14.00 hod. Miesto: Mestská kninica, organizátor: MsKS -Kninica
10.11. Úloha Vilmosa Hulitu riadite¾a továrne vo verejnom ivote
mesta Fi¾akovo - prednáka
16.30 hod. Miesto: MsKS, organizátor: OZ KOHÁRY, spoluorganizátor MsKS
11.11. Európsky týdeò boja proti drogám - prednáka pre iakov
11.00 hod. Miesto: Mestská kninica, organizátor: MsKS - Kninica
11.11. Predstavenie Divadla Thália z Koíc pre Z
10.30 hod. Miesto: MsKS, organizátor: Z, spoluorganizátor: MsKS
11.11. Zábavný program - hos Márió z MR
18.00 hod. Miesto: MsKS, organizátor: MsKS
20.11. Èardáová princezná v podaní Divadla Jókaiho z Komárna
18.00 hod. Miesto: Dom kultúry Klub, organizátor: Dom kultúry Klub
21.11. VI. Zdravotné stretnutie
9.00 - 17.00 hod. Miesto: Dom kultúry Klub, organizátor: Vis Vitalis
21.11. Katarínska zábava
19.00 hod. Miesto: MsKS, organizátor: Banya Klub, spoluorganizátor: MsKS
25.11. Súa slovenských ¾udových piesní
10.00 hod. Miesto: Dom Matice slovenskej, organizátor: Dom
Matice slovenskej

Az ünnepségrõl  kicsit másképp...
Szeptemberben nem volt nap,
amikor el nem hangzott - naponta
akár százszor is - az Idegenforgalmi
világnap szókapcsolat. Az elõkészületek hetekig tartottak, s közben szinte izzottak a telefonvonalak a Besztercebányai Megyei Önkormányzati Hivatal felelõs dolgozói és a város vezetése, illetve az ünnepség további hazai szervezõi között. Fontos kérdések
és ugyanakkor elhanyagolhatatlan
apróságok egyeztetése zajlott.
Most, hogy már utánunk van, értékelhetünk. A szervezés - kiváló
(de volt is mit csinálnunk), a program - érdekes, sokszínû és pergõs
(tudni fogjuk, hogy mit kell a jövõben másként csinálnunk), a látogatottság - rendkívül magas (de ez
nem volt annyira meglepõ, hiszen a
mûsorok ingyenesen voltak megtekinthetõk), az idõjárás - káprázatos
(de ki is érdemeltük, nem?), de...
Nagyon szomorú, hogy városunkba nagyobb számú látogatót csak
ilyen nagyszabású többnapos rendezvénnyel lehet csalogatni, pedig
vannak nekünk figyelemreméltó történelmi emlékeink is, csak rosszak
az utaink, nagy a munkanélküliség
és ezáltal a szegénység is...
Szomorú a kulturáltságunk állapota is (nemcsak a fülekieké), ha
nem lettek volna állandó készenlét-

ben a közszolgáltatási vállalat dolgozói és a munkanélküliek soraiból válogatott kisegítõ munkások, a szokványos szemét mennyisége akár a
háromszorosa is lehetett volna...
Az is szomorú, hogy a személyre
szóló meghívók ellenére, amelyek a
városi képviselõ-testület tagjainak, a
harmadik szektorban mûködõ szervezetek képviselõinek, az igazgatóknak és más vezetõknek lettek címezve, nagyon sokan távolmaradtak, és még arra sem méltatták a
szervezõket, hogy kimentsék magukat. Ezt is megszokhattuk már,
hiszen a városi rendezvényeken általában mindig ugyanazok a személyek vesznek részt (és tisztelet a kivételnek, de fõleg a pedagógusaink
képviseltetik magukat gyéren)...
Egységben az erõ, és csak közös
erõvel tudunk városunkba több turistát és befektetõt vonzani.
Ehhez tisztelnünk kell a városunkat, törõdni az életkörnyezetünkkel, tisztelni mások - akár az utcaseprõk (ha nem szemetelnénk, nem
is lenne rájuk szükség) - munkáját,
és a kultúráról nem csak beszélnünk kell, hanem aktívan részt is
vállalnunk belõle, a megalapozatlan
kritika helyett pedig magunknak is
tennünk valamit, és fõleg szeretnünk kell Füleket.

Mûsorajánló
11.04. A füleki zománcgyár története 1906-1945 között  elõadás
16.30 óra Helyszín: VMK - Vigadó, szervezõ: KOHÁRY PT, társszervezõ: VMK
11.06. Pénteki randevú  Vendég: Bóné Márta játékgyûjtõ
14.00 óra Helyszín: Városi Könyvtár, szervezõ: VMK - Könyvtár
11.10. Hulita Vilmos gyárigazgató szerepe a füleki közéletben  elõadás
16.30 óra Helyszín: VMK - Vigadó, szervezõ: KOHÁRY PT, társszervezõ: VMK
11.11. Drogellenes európai hét  elõadás diákok részére
11.00 óra Helyszín: Városi Könyvtár, szervezõ: VMK - Könyvtár
11.11. A Kassai Thália Színház elõadása alapiskolások részére
10.30 óra Helyszín: VMK - Vigadó, szervezõ: AI,
társszervezõ: VMK
11.11. Szórakoztató kultúrmûsor  Vendég: Márió Magyarországról
18.00 óra Helyszín: VMK - Vigadó
11.20. Csárdáskirálynõ a Komáromi Jókai Színház elõadásában
18.00 óra Helyszín: Klub Kultúrház, szervezõ: Klub Kultúrház
11.21. VI. Egészségvédõ tatálkozó
9.00-17.00 óra Helyszín: Klub Kultúrház, szervezõ: Vis Vitalis
11.21. Katalin-bál
19.00 àa Helyszín: VMK -Vigadó, szervezõ: Banya Klub,
társszervezõ: VMK
11.25. Szlovák népdalverseny
10.00 óra Helyszín: Matica slovenská Háza,
szervezõ: Matica slovenská Háza
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