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O N K O R M Á N YZA TI HAVI LAP 11. évfolyam, 10. szám 2015. október

[L i3 . i n t  S Z É P
Az ember életében v a ^ a k  pillanatok, ami
kor maga is rájön, miit jélm t az é ^  múlá
sa, mit jelent az élet a lko^a . Ilyenkor, ok-. 
tóberben számos rendezvényt szej^ezhekC^, sál 
az idős emberek tiszteletére. V^osunkbaii' '  
az ilyen rendezvények már ha^om ányo 
sak, s nem volt hiány belőlük az idén sem. 
Mindjárt a hónap elején a Nyugdíjas Klub
ban ünnepi találkozóra került sor, amelyen 
részt vett Agócs Attila polgármester is. A 
Nefelejcs Nyugdíjas Otüionban is megem
lékeztek az idősek iránti tisztelet hónapjá
ról. Nagyszabású rendezvény volt a VMK- 
ban a Városi Nyugdíjas Egyesület szerve
zésében, s a város vezetése is ünnepélyesen 
fogadta ameghívottakat a Városházán.
A hagyományosan, immár tizenegyedszer 
megrendezett „Nemzedékek találkozója“ 
elnevezésű ünnepségen rendkívül sokan, 
több mint kétszázan vettek részt október 
17-én a Városi Művelődési Központban. A 
Művészeti Alapiskola növendékei és taná
rai színes zenés programmal nyitották meg 
a rendezvényt, melyet Tóth Ágnes éneke, il
letve Márkus Géza „udvari zenész“ muzsi
kája egészített ki. A műsorban vendégként 
-  és egyben meglepetésként -  a kisterenyei 
Nyugdíjas Klub tagjai közreműködtek si
kerrel. Még nagyobb meglepetésnek szá
mítottak a rendezvény hivatalos vendégei, 
hiszen az ünnepséget megtisztelte jelenlé-
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(Fotók: Schneiczer Zoltán)

a város polgármestere köszön- 
van éves és még idősebb városi egyesületi tött fel. A Városi Hivatal 120 meghívót kül
tag is volt. Köszönet illeti a rendezvény ál- dött ki, és az október 22-i ünnepségen mint-
landó támogatóit is: a Besztercebányai Me-v egy 80 jubiláns jelent meg, akiknek a Dax- 
gyei Önkormányzatot, Fülek Városát és^ažA ner utcai óvodások, az alapiskolák szavalói 
Ekoltech üzemet. A rendezvény társrende^ és a Művészeti Alapiskola növendékei ked- 
zőjeaV M K volt,atom boladíj^értpediga veskedtek rövid kultúrműsorral. A város

A Daxner utcai óvodások verssel, dallal és tánccal köszöntötték az Időseket

helyi vállalkozóknak, a helyi Nyugdíjas E- 
gyesület tagjainak és a Füleki Szakközépis
kolának jár köszönet. Még egyszer minden 
segítséget köszönünk!
Az októberi társadalmi rendezvények kie
melkedő eseménye volt a Jubilánsok kö
szöntése a Városházán, ahová a 75., 80. és 
85. életévüket betöltött polgárokat hívták

vezetésének köszöntő szavai és kedves 
ajándékai is abban az érzésben erősítették 
meg az ünnepeiteket, hogy is fontosak, és -  
ahogy a címben is utaltunk rá -  az élet alko
nya is lehet szép és gazdag. Kívánunk tehát 
valamennyiíiknek további színes és hosszú 
életet!

Cíferová Iveta

Október, az idősek hónapja

tével Peter Pellegrini, a Szlovák Parlament 
ehiöke, valamint a város vezetői: dr. Agócs 
Attila polgármester és Kerekes László 
alpolgármester, továbbá Branislav Hámor- 
ník járási elöljáró és Ján Hlaváč, a beszter
cebányai Kerületi Nyugdíjas Egyesület el
nöke. A Nyugdíjas Egyesület alapításának 
25. évfordulója alkalmából az egyesület vá
rosi szervezetének és bizottsági tagjainak 
köszönőleveleket adtak át. A vendégek ked
ves üdvözlő szavai, ünnepi gratulációk és 
fotózás, finom vacsora, gazdag tombola és

ANefelejcs Nyugdíjas Otthonban egész ok
tóber az idősek iránti tiszteletjegyében telt. 
A szociális részleg alkalmazottai az intéz
mény lakóival közösen kiállítást szervez
tek, m égpedig az otthonban működő 
„ügyes kezek szakkör“ tagjainak munkái
ból. A füleki alapiskolák és a speciális is
kola tanulói kultúrműsorral lepték meg az 
időseket. Dalok, versek hangzottak el szlo
vák és magyar nyelven, de a programból 
nem hiányzott a táncos produkció sem. A 
hónap kiem elkedő eseménye volt az 
ünnepi vacsora, amelyre meghívást kapott 
a város polgármestere és a Városi Hivatal e- 
löljárója, valamint az otthon igazgatótaná
csának tagjai. A kultúrműsorról immár ha

gyományosan a faleki Melódia Női Kar 
gondoskodott. A sikeres rendezvény az 
idősek arcára kicsalta a mosolyt, és itt-ott a 
meghatódottság könnyeit is. Az esemény 
sikeres lebonyolításához az intézmény 
csaknem valamennyi dolgozója hozzájá
rult, amiért szívből jövő köszönetjár nekik.

Velíká Mária, Kurunciová Ivana

Fotó: Kurunciová Ivana
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A hulladékgazdálkodás fejlesztése Ffileken
Befektetés a jövőbe

Fülek városa biztosib a , A  települési szelektív 
hulladékgyűjtési rendszer hatékonyabbá téte
le Fülek város területén” című sikeres pályá
zat megvalósítását a Környezeti Operatív 
Program keretén belül. A projekt célja: haté
konyabbá tenni a jelenlegi szelektív hulladék- 
gyűjtési rendszert Füleken, és támogatni a vá
ros dotációs szervezetét, a Közhasznú Szol
gáltatásokat, mely jelenleg a hulladékgazdál
kodás kezelője, hogy kiépüljön a szelektív hul
ladékgyűjtés alapvető infrastruktúrája, megte
remtődjenek a feltételek a jelenlegi rendszer 
bővítésére, és emelkedjen a szelektív hulla
dékgyűjtés minőségi szintje Fülek város vala
mennyi lakosának kömyezettudatosságával 
együtt, különös tekintettel a marginalizált 
roma közösségekre. A támogatás összege 
1037 875,84 €, Fülek Város társfinanszírozá
sa 54 625,04 eurót tesz ki. Sikeresen befejező
dött valamennyi közbeszerzési eljárás. A pro
jekt részét képezik azok az átépítési munkála
tok is, melyek keretében 2015. december 31- 
ig egyrészt felújítják és modernizálják a rak
tárcsarnokot és a gyüjtőállomásokat, másrészt 
a volt állami birtok területén, a Rátkára vezető 
út mentén új gyűjtőudvart, a többlakásos lakó

házak és családi házak mellett pedig új gyűjtő
állomásokat építenek. A projekt keretén belül 
biztosították a szükséges gépeket: szemetes
autót, traktort kampós konténerhordozóval, 
kistraktort homlokrakodóval, kétkamrás 
prést, mobil mérleget és konténereket. A pro
jekt eredményeként a hulladékkezelési tör
vény 39-es paragrafusával összhangban bővül 
és hatékonyabbá válik a szelektív hulladék
gyűjtésjelenlegi rendszere.
A projekt monitorozását és irányítását a támo
gatott intézmény belső alkalmazottai végzik. A 
gyűjtőudvar működtetője Fülek Város dotáci
ós szervezete, a Közhasznú Szolgáltatások 
lesz. Fülek Város 100 %-os tulajdonjogával. A 
projekt megvalósításával megoldódik a sze
lektív hulladékgyűjtés, kiküszöbölődik a kör
nyezet terhelése és növekszik a szelektív hul
ladékgyűjtéssel kapcsolatos felvilágosításra és 
propagációra iránjoiló tevékenységek száma.

Anderko Erika, 
projektmenedzser

E U R Ó P S K A  Ú N I A  

operačný program životné prostredie

Figyelem!
A helyi adók és kommunális hulladékért járó illeték 

2. részletének befizetési határideje lejárt
Fülek Városa értesíti az adó- és illetékfizetőket, hogy a helyi adók (ingatlan-, kutya- és közterület 
használatért járó adó) valamint a kommunális hulladékért járó illeték 2. részletének befizetési 
határideje is lejárt 20Í5. október 31-én. Mivel ez a határidő letelt, ezúttal kéijük azon adó- és ille
tékfizetőket, akik még nem tettek eleget a várossal szembeni fizetési kötelezettségüknek, hogy azt 
minél előbb tegyék meg. Az adó- és illetékfizetőknek lehetőségük van a kiszabott adók és illeték 
készpénzbeli kifizetésére munkanapokon a városi hivatalban, vagy pedig banki átutalással az adó- 
és illetékgondnok számlájára.
Ha az befizetésre nem kerül sor, akkor az adó- és illetékgondnok annak behajtására végrehajtást 
kezdeményez ajelenleg érvényben lévő jogszabályok értelmében.

iiEsély a munkavállalásra^  ̂nemzeti projekt
Pénzügyi hozzájárulásról szóló megállapodás a hátrányos helyzetű regisztrált álláskeresők 
számára teremtett munkahely létrehozására állami munkáltatónál a Tt. 5/2004 számú, a 
foglalkoztatási szolgálatokról szóló törvény 54 §-a 1 bek.-nek a) pon^a, a későbbi változások 
értelmében, az „Esély a munkavállalásra” („Šanca na zamestnanie“) nemzeti projekt 
gazdasági tevékenységet nem folytató szubjektumok számára, amely létrejött a Tt. 513/1991 
számú kereskedelmi törvénykönyv 269 §-nak 2 bek. a későbbi változások értelmében a 
Munka-, szociális és családügyi hivatal és a munkaadó -  Fülek városa között.

Munka
helyek
száma

Szakma (a közfoglalkoz
tatás kijelölt területei)

Alkalmazotti
jogviszony
létrejötte

Alkalmazotti
Jogviszony
vége

Hónapok
száma

Egyhavi 
munka ára 
(€-ban)

5
Segédmunkás az
árvízvédelem
érdekében

2015.10.05. 2016.07.04. 9 2 699,00

5
Segédmunkás a 
közterületek tisztítására 2015.10.05. 2016.07.04. 9 2 699,00

A munka árának becslése egyben: 48 582,00

A tervezet célja az árvízveszély csökkentése, a zöld területek megóvása Fülek város kataszteri 
területén, a helyi szabad munkaerő bevonása (regisztrált álláskeresők) a szükséges 
munkálatok elvégzésébe, olyan intézkedések és muiikálatok kivitelezése, amelyek segítik a 
természeti környezet javítását és a lehetséges árvizek elleni védekezést.

Fülek Városa
Városi Hivatal,

Radničná 25,986 01 Fülek

a Tt. 527/2002 számú önkéntes árverésről 
szóló törvény 17. §-nak, a későbbi 

változtatások értelmében

NYILVÁNOS ÁRVERÉST HIRDET

városi lakások eladására a következő felté
telek mellett:

Az árverés tárgya:

1 .47-es számú lakás a 8-ik emeleten, 60- 
as számú bejárat, az 1598-as jegyzék
szám alatt nyilvántartott lakóházban 
Füleken, a Papréten: Részletesebb infor
mációk a szlovák nyelvű változat 6. oldalán 
találhatók.

Az árverés tárgyának ára és 
kikiáltási ára: 14 800 €.
Az árverési biztosíték összege: 4 600 €

2.33-as számú lakás az első emeleten, 34- 
es számú bejárat, az 1714-es jegyzék
szám alatt nyilvántartott lakóházban 
Füleken, a Papréten: Részletesebb infor
mációk a szlovák nyelvű változat 6. oldalán 
találhatók.

Az árverés tárgyának ára és kikiáltási ára: 
14100€
Az árverési biztosíték összege: 4 300 €

Az árverés helyszíne és ideje: Városi Hi
vatal ülésterme. Fülek, 2015. november 
18.13:00 óra.

Megjegyzés: Az érdeklődők az árverési 
tárgyakról és az árverési szabályzatról 
pontosabb információkat a Városi Hivatal 
Közgazdasági és vagyongazdálkodási 
osztályán kapnak (12-es számú iroda, 
VargaZoltánmémök,tel.: 0915264290).

A Tajovský és a 
Partizán utcák 

aszfaltburkolatának

FELÚJÍTÁSA
Szeptemberben fejeződött be a Tajovský 
és a Partizán utcák aszfaltburkolatának 
felújítása. Az építési munkák során eltá
volították az eredeti aszfaltburkolat felső 
rétegeit. A kivitelezésnél a meglévő sze
gélyeket az új burkolathoz igazították, a 
hiányzókat 125 méteren újakkal pótol
ták. Az utcák bejárati részeit és a kanális- 
fedőket kiegyenesítették. Az új aszfalt- 
burkolat területe 4805 m^. A Tajovský és 
a Partizán utca felújítására fordított teljes 
összeg 75 676,8 €.
A Tajovský és Partizán utca felújításával 
kapcsolatos munkálatok teljes egészét a 
STRABAG s.r.o. biztosította.



Érdekel, mit lehet a pedagógiából kihozni
Beszélgetés dr. Ardamica Zoránnal

Pedagógus, irodalmár. Volt már alapisko
lai tanító és igazgatóhelyettes, egyetemi ad
junktus és tanszékvezető-helyettes. Működ
tette a Plectrum Kiadót, és zenélt A Romlás 
Virágai zenekarban. Költő, próza- és esszé
író, kritikus. A legolvasottabb hazai ma
gyar publicisták közé tartozik. Tizenegy kö
tetejelent meg. Füleken él.
Bizonyára kaptál már olyan visszajel
zést, hogy lázadó vagy. Te annak tartod 
magad?
Ok nélkül nem lázadok. Egyébként ez rela
tív: ami másnak már lázadás, az nekem még 
normális érdekérvényesítés. Általában a 
(bármilyen) hatalom indokolatlan megnyil
vánulásai ellen szoktam lázadni.
Honnan jött az ötlet, hogy a pedagógiai 
pályára lépj?
Igaz, nehezen összeegyeztethetőnek tűnik a 
lázadás és a pedagógia. Ez a pálya ugyanis 
kompromisszumokkal jár, de sokszor ezen 
a pályán sem köt kompromisszumokat az 
ember. Nem hiszek abban, hogy az a jó  pe
dagógus, aki minden hatalmi hisztériát 
kiszolgál, igába hajtott fejjel. Nekem a dik
tatúrában más lehetőségem egyetemre ke
rülni nem volt. Olyan szakra jelentkeztem, 
amelyre akkoriban kifejezetten fiúkat vár
tak, és a felvételi eredményeim alapján a 
jobbak között végeztem. Irodalmat és zenét 
akartam tanulni, csak a pedagógia adott er
re esélyt. Nehezen akklimatizálódtam. 
Most viszont huszonkettedik éve vagyok a 
pályán, kifejezetten érdekel, mit lehet a 
pedagógiából kihozni. Fokozatosan jönnek 
az eredmények: visszajeleznek a volt diák
jaim, dolgoznak, sikeresek, publikálnak is. 
Sőt, többen közülük már az én gyerekeimet

tanítj ák. Büszke vagyok rájuk!
Beszéljünk a költészetedről is, mely ál
landó keresésnek tűnik. Ezáltal pesszi
mista is. A prózádról szintén azt írta Sán
ta Szilárd a legutóbbi könyved, a szlovák 
Irodalmi Alap Nívódíját is elnyerő Örök
országi és más történetek recenziójában, 
hogy Ardamica „nem enged örülni”.

Fotó: Szászi Zoltán

Tizenegy kötet után, remélem, jobbára túl 
vagyok a keresésen, ami a szaíbnai eszkö
zöket illeti. Viszont egy adott stílust hamar 
megunok, formálom a következőt. Ám nem 
a tematikai sokszínűség, s nem is a költé
szeti divatok érdekelnek. Inkább az, hány
féle nyelven, összefliggésben és látószög
ből tudom megfogni a témát. Műfajok és 
beszédmódok között szoktam válogatni

leginkább. E kötet a világ abszurd oldaláról 
szól, mely kevés örömet ad. De meg is ne
vettet.
Publicisztikával is foglalkozol. Ez is nagy 
vállalás, biztos kapsz hideget-meleget.
Az egyértelmű állásfoglalás és a követke
zetességre való törekvés nem divat a behí- 
zelgés korában, azzal jár, hogy nem szeret
het mindenki. Ahogyan egy osztályzatok
kal értékelő tanárt sem szerethet egyformán 
minden diák. Olvasom viszont a kulturál
tabb kommenteket, kell a visszacsatolás. Ta
nulságos más véleményeket megismerni.
A keresésen túl -  vagy azzal összefüggés
ben -  a szabadságvágy az, ami a műveid
ből kiolvasható.
A szabadságvágy nagy luxus. Szerencsére 
minden művészetnek szabadnak kell lennie 
ahhoz, hogy hiteles legyen. A pedagógiá
ban is az a legnagyobb kihívás a magolta- 
tással ellentétben, hogy megtanítsuk a diá
kokat szabadon, kreatívan gondolkodni -  a 
tananyag segítségével -  a világról. Ehhez 
kell ismereteket adnunk és összefüggéseket 
feltárnunk, ami alapján érvelni tudnak sa
ját, szabad gondolataik, alakuló tudásuk 
érdekében.
Novemberben ünnepied a 45. születésna
pod. Épp egy nagy váltás közepén vagy.
Engem sem „engednek örülni”... Szeptem
ber elsejétől 13 év után nem tam'tok a Bél 
Mátyás Egyetemen. A magyarok tanszékét 
leépítették, a diákokat elüldözték. így ma
radtam állástalan, bár még vannak futó ku
tatásaim, elkezdett szakmai ügyeim. Mun
kám tehát akadna bőven, csak éppen állá
som, bevételem nincs. Ha lenne rá mód, 
hogy a pedagógiát folytassam az iskolaügy 
valamelyik szintjén, szívesen tanítanék. 
M űvészettel pedig úgyis foglalkozom, 
mert alkotás nélkül nem bírom ki.

Illés K ósik Andrea

Elismerés az egészségügy, a kultúra és az oktatás területén végzett odaadó munkáért
Előző számunkban Fehér Miklóst és Parti Zol
tánt mutattuk be, akik az idei Városnapok és Pa
lóc Napok alkalmával vehették át a Város Díját. 
Ezúttal a Polgármester Díjában részesültek kö
zül dr. Rešetár Miloslavnak, Huszti Ágnesnek 
és Bolla Károlynak tettünk fel egy-egy kérdést. 
Dr. Rešetár Miloslav a gyermekek és az i^ú- 
ság egészségvédelme érdekében végzett odaa
dó munkájáért kapta meg a város polgármeste
rének elimerését.
-  A losonci kórház gyermekosztályának főor
vosa volt, majd több mint tíz évig gyógyította a 
fíileki és Fülek kömyéki gyermekeket. Hogyan 
érezte magát városunkban? Milyen emlékei 
vannak Fülekről?
-1 964-től dolgoztam a losonci kórházban, ahol 
rendszeresen találkoztam fulekí páciensekkel, 
így mikor 2002-ben Fülekre érkeztem, már so
kukat ismertem. Több, mint egy évtizedig vol
tam gyermekorvos Füleken, innen mentem 
nyugdíjba is. Ha találkozom a volt betegeim
mel vagy szüleikkel, mindig elbeszélgetünk, 
nosztalgiázunk. Néhány szülő még ma is felhív, 
ha tanácsot szeretne kémi. Szívesen jártam fü-

leki kulturális, társadalmi rendezvényekre, tar
tottam szakmai és ismeretteijesztő előadásokat 
a városban. Több pedagógus ismerősöm is van, 
magyarok, szlovákok egyaránt. A történelem a 
hobbim, így gyakran felkerestem barátaimat a 
Füleki Vármúzeumban, és minden évben ellá
togatok az unokáimmal a Füleki Váqatékokra. 
Szép emlékeim vannak Fülekről.
Huszti Ágnesnek a város kulturális életében év
tizedeken keresztül kifejtett aktív tevékenysé
géért ítélték oda a Polgármester Díj át.
-  Munkahelyéből kifolyólag is kultúrával fog
lalkozott, de szabadidejében is, különböző civil 
szervezetekben. Mi maradt meg az Ön számára 
ebből a több évtizedes munkából?
-  Sok szép emlék, sok kulturális rendezvény, 
művészekkel, színészekkel való találkozás -  
ezek jutnak eszembe. A Füleki Váijátékok is 
nagyon szép éknény volt minden évben, a meg
álmodástól a megszervezésen át a kivitelezésig. 
Minden rendezvény előtt rengeteg volt a mun
kánk, de mikor láttuk az eredményét, megelé
gedéssel nyugtáztuk, hogy érteme volt annak, 
amit csináltunk. Minden jól sikerült rendez

vény örömmel töltött el bennünket.
Bolla Károlyt sokéves áldozatos pedagógusi és 
iskolavezetői munkásságáért és a civil szférá
ban végzett tevékenységéért díj azták.
-  Motoqa volt nemcsak egy iskolának, hanem 
több civil kezdeményezésnek is. Mi hajtotta?
-  Vissza kell nyúlnom a rendszerváltáshoz, ami 
éppen negjTven éves szakmai és közéleti tevé
kenységem felénél következett be. Szabadság
szerető emberként nagy lehetőségeket láttam a 
szakmai és civil kezdeményezések sikeres meg
valósítására, hiszen a szabadság érzete ben
nünk lakozik. Ott bábáskodtam a Pedagógus
szövetség létrehozásánál, valamint régiónk 
első civil kezdeményezése, a Szülőföld Polgári 
Társulás és a Pro Schola Nostra mint első isko
lai társulás indulásánál is. Az adott lehetőség -  
és sok egyéb tényező -  mellett hajtott a tennia- 
karás, az erős közéleti elkötelezettség és az e- 
gészséges lokálpatriotizmus.

Következő számunkban bemutatjuk a további 
díjazottakat.

niés Kósik Andrea



Új szaktantermet nyitott 
a Füleki Szakközépiskola
A Füleki Szakközépiskola a CNC tanterem és 
az informatikai terem után megnyitotta az au- 
tomatizáció oktatását segítő szaktantermét. 
Ez a három tanterem egy komplexumot alkot, 
amelyekben diákjaink szakmai oktatása 
magasabb színvonalú lesz.
A CNC terem, amely CNC EMCO 105 maró
géppel rendelkezik, a gépészek számára biz
tosiba a színvonalasabb oktatást. A diákok el
sajátíthatják a HEIDENHAIN és SINUME- 
RIK vezérlöszoftvereket. A számítástechni
kai termet az elektrotechnikai szakok számára 
rendezték be, tehát az informatikára és az e- 
lektrotechnikára összpontosít. Az automati- 
záció oktatására szolgáló tanterem az automa
tizálásról és a robotikáról való tanulást segíti. 
A tanteremben programozható PLC automa
ták találhatók, amelyek bővítő modulokat, 
frekvenciaváltót, inlo'ementális jeladót, in
duktív, kapacitív és mágneses érzékelőket, kü
lönböző jelző és irányító elemeket tartalmaz
nak. Új szaktantermünk legnagyobb büszke
sége a FANUC RJ3ÍB mechanikus manipu-

Füleki Szakközépiskola

Országos elismerés 
füleki pedagógusoknak
Október 17-én tartotta jubileumi ünnepi ülé
sét a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége Komáromban. A fennállásának 
25. évfordulóját ünneplő szakmai és érdekvé
delmi szervezet a negyedszázados jubileum 
alkalmából díjazta azon pedagógusokat, 
akiknek munkáját országos szinten is nagyra 
értékeli. A kitüntettek között volt három 
füleki pedagógus is: Bolla Károly, nyugalma
zott pedagógus, a Mocsáry Lajos Alapiskola 
volt igazgatója és a Nógrádi Pedagó
gustalálkozó elindítója, Tomolya Adrianna, a
II. Koháry István Alapiskola pedagógusa, a 
SZMPSZ Losonci Területi Választmányának 
volt elnöke és Tomolya Róbert, a Füleki 
Gimnázium tanára, a SZMPSZ Losonci TV 
alelnöke, a Talentum Tehetségpont vezetője. 
Mindháimuknak szívből gratulálunk!

'Váftsu^vafóm a íefiehéget!
Több mint 120 pedagógus látogatott el a XVIII. 
Nógrádi Pedagógustalálkozóra, melyet néhány 
év kihagyás után idén újra megrendezett a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségé
nek Losonci Területi Választmánya. A szakmai 
rendezvény a Váltsuk valóra a tehetséget! mottó 
jegyében zajlott Füleken 2015. október 8-9-én. 
A találkozó a Bethlen Gábor Alap támogatásával 
valósult meg, társzervezői pedig az ESÍ-NOVA 
polgári Társulás, a helyszínt biztosító Füleki

Amikor a pedagógus is játszik...

Gimnázium, a II. Koháry István Alapiskola, a 
Mocsáry Lajos Alapiskola, a Kármán József A- 
lapiskola és Óvoda, valamint a losonci Pedagó- 
giai-pszichológiai Tanácsadó és Megelőző Köz
pont voltak.
Az előadások két témakör köré épültek; a szak
emberek egyrészt azt próbálták körbejárni, 
mennyire fontos a pedagógus személjásége és 
szerepe a tehetség diagnosztizálásában, majd 
erre építve az előadók azt feszegették, hogyan 
lehet a tehetséget valóra váltani. A rendezvény 
célja az volt, hogy segítséget, támogatást, útmu
tatást kapjanak a tehetséggondozással foglalko
zó pedagógusok a tehetség felismerésében és a 
tehetséggondozásban -  a helyi lehetőségek 
figyelembe vételével.
Dr Strédl Teréz arra figyelmezetett, elsősorban 
önmagunkat kell ismernünk ahhoz, hogy má
sokban felfedezzük a tehetséget. Rámutatott ar
ra, mennyi elkallódott tehetség van körülöttünk 
csupán azért, mert nem figyeltünk fel rájuk. Dr. 
Páli Judit a tehetség idegrendszeri hátterét 
vázolta fel a hallgatóságnak, s egyben gyakorlati

tanácsokat is adott tehetségfejlesztésre a peda
gógusoknak. Dr. Ágoston Judit az iskolapszi
chológus szerepét mutatta be a tehetséggondo
zásban. Dr. Tomolya Róbert a hálózati tanulás 
lehetőségeire hívta fel a figyelmet, több hasznos 
internetes oldalt ajánlva minden olyan pedagó
gusnak, aki nem idegenkedik az információs 
technológiáktól. Gyetvai Judit izgalmas beszél
getést foljftatott óvodapedagógusokkkal és más 
érdeklődő pedagógusokkal arról, hogy nem le
het elég korán felismerni a tehetséget. Varga Nor
bert a regionális identitás és kulturális örökség 
szerepét emelte ki a pedagógus munkájában, 
helyi példákkal alátámasztva. Szanyi Mária egy 
szlovákiai magyar feltaláló, Lukonics László ta- 
láhnányát, a kreativitást fejlesztő Jomili kockát 
mutatta be a találkozó résztvevőinek, akik ma
guk is kipróbálhatták, mit tudnak alkotni a feke- 
te-fehér kockákból. S hogy hogyan tudjuk meg
teremteni a hátterét a tehetséggondozásnak, 
arról Kormos Dénes, a Kárpát-me-dencei Tehet- 
ségsegítő Tanácsok Kollégiumának elnöke be
szélt záróelőadásában.
A komolynak tűnő témák ellenére derűs, j ó han
gulatú rendezvényről térhettek haza a résztve
vők, akik tartsolyukban elvittek egy-egy jó ötle
tet, gazdagodtak valamiféle tudással, valamint 
j ól érezték magukat együtt. És nem utolsósorban 
nagy tervekkel vághatnak neki a hétköznapok
nak, minimum olyanimal, amilyet A. de Saint- 
Exupéry ajánl; „...ha hajót akarsz építeni, ne 
azzal kezdd, hogy fát gyűjtesz, felvágod a 
deszkákat és kiosztod a munkát, hanem a férfiak 
vágyát ébreszd fel a nagy és határtalan tenger

Illés Kósik Andrea

Az egész régióból érkeztek pedagógusok 
a füleki szakmai találkozóra 

(Fotók: Estefán Viktor, Halama Tamás)

Jelentős kulturális rendezvények 2013 novemberében
2015.11.27-ig Mihalides Tímea helyi festőművész kiállítása 

„Életképek" címmel
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum 
Szervező: Füleki Vármúzeum

„Zománcolt művészet” c. kiállítás
Helyszín: Bebek-torony 

Szervező: Füleki Vármúzeum

2015.11.04. Literalúra II.- (Szak)lrodalmi ősz 2015
16.00 óra Máglya és más történetek

Dragomán Györggyel Mizser Attila beszélget
Helyszín: Európa Bár
Szervező: In-Nova PT, társszervező: VMK

2015.11.05. Könyvbemutató és beszélgetés
16.30 óra Ardamica Zoránnal

A szerzővel beszélget: Vida Gergely, 
költő és az Opus folyóirat szerkesztője 
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár 
Szervező: Füleki Vármúzeum

2015.11.07. 
18.00 óra

2015.11.14. 
18.00 óra

2015.11.19. 
16:30 óra

2015.11.21. 
18.00 óra

2015.11.27. 

18.00 óra

Na Tahu Színjátszócsoport, Červený Kostelec: 
„A gyermek, a kutya és az öreg színész"
Helyszín: VMK Fülek
Szervező: NMK Losonc, társszervező: VMK

Thália Színház, Kassa:, 
Helyszín: VMK Fülek 

Szervező: VMK

pRűkverc" -  játék

Éva Jambrichová előadása 

a második világháborúról
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár 
Szervező: Füleki Vármúzeum

„Úgy meg voltam veled szokva... ” -  a Rakonca 

Néptáncegyüttes 20 éves jubileumi műsora
Helyszín: VMK Fülek
Szervező: VMK és a Rakonca Egyesület

Duma Színház, Magyarország -  Stand-up comedy
Helyszín: VMK Fülek 

Szervező: VMK



I. ŐSZI NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI FESZTIVÁL FÜLEKEN
Hét nap -  nyolc színdarab. Ez volt az idei őszi szín
házi fesztivál programja Füleken, melyet a Városi 
Művelődési Központ szervezett a színházkedve
lőknek 2015. október 19-től október 25-ig. A helyi 
Zsákszínház társulata Eve Ensler Alávalók című 
drámájával nyitotta meg a fesztivált Gyetvai 
Viktória és Bódi Andrea rendezésében, mely szigo
rúan 18 éven felüli nézőinknek szólt. A szervezők 
azonban a gyerekekről sem feledkeztek meg. 
Három előadás várta őket; Október 19-én a VMK- 
ban a helyi Apropó mutatta be a Fülek bokáig című 
dramatizált játékot, majd ezt követően a Füleki 
Gimnázium Zsibongó Kisszínpadának előadásá
ban Arany János A walesi bárdok című versének 
dramatizált változatát láthatta a gyermekközönség. 
Október 20-án a Gulliver naplója című szlovák 
nyelvű mesejátékot tekinthették meg a gyerekek a 
besztercebányai Hotel Mária Színház előadásában. 
(A VMK ezen kívül két szlovák társulatot is szere
tett volna a fesztiválon felléptetni, akik az utolsó 
pillanatban mondták le az előadást. Viszont no

vember 7-én 18,00 órai kezdettel a VMK színpadán 
üdvözölhe^ük a Červený Kostelec-i „Na Tahu“ 
színházat, akik A gyermek, a kutya és az öreg 
színész... című darabbal vendégszerepeinek majd 
városunkban.)
Az őszi színházi fesztivál további műsorában októ
ber 22-én a hetényi Csavar Színház Gál Tamás köz
reműködésével mutatta be Griskovec: Hogyan et
tem kutyát? című monodrámáját. A losonci Kár
mán József Színház legújabb összeállítását, a Da
los étlapot október 23-án tekinthették meg a 
felolvasószínház kedvelői. Mikszáth Kálmán: Kü
lönös házasság című regényének színpadi változa
tát vitte színre a Komáromi Jókai Színház október 
24-én a Kossuth-díjas Valló Péter rendezésében. 
Az őszi színházi fesztivál záróakkordjaként októ
ber 25-én Moliére: Képzelt beteg című vígjátékát 
láthatta a nagyérdemű közönség a salgótaijáni 
Zenthe Ferenc Színház vendégelőadásában, Koltai 
Róbert főszereplésével.
Az idei, immár ül. Őszi Nemzetközi Színházi

Zenthe Ferenc Színház -  Moliére: Képzelt beteg 
(Fotó: Micsuda András)

Fesztiválon neves művészek közreműködésével 
fergeteges előadásokat látott a színházkedvelő
közönség. Dr. Mázik István

Ott[)ifáíía 1?ro %uítúm
APalócfbld szívében elterülő kisváros férfikórusa 
október 24-én ünnepelte megalakulásának 95. év
fordulóját. A férfikar történetének 95 éve a kórus
éneklés iránt elkötelezett férfiak kitartó, céltudatos 
tevékenysége egyben történelem is. Egy jókora 
szelet Fülek város történelméből. Az első feljegy
zések szerint 1920-ban alakult meg a Magyar E-

nekkör, melynek tagai munkások, földművesek, 
iparosok és az intelligencia képviselői voltak. Ez a 
csoport volt az elődje a későbbi Munkásdalárdá
nak, a Csemadok és a Kqvosmalt Üzemi Klubja 
mellett működő Munkás Énekkarnak, majd a ké
sőbbi Füleki Férfikarnak, valamint ajelenleg is mű
ködő Pro Kultúra Férfikarnak. A Magyar Énekkör 
megalapítása Mocsári Pál nevéhez fűződik, első 
karnagya Benkó János volt. Mocsári Pál halála 
után a kóruselnöki tisztséget Zupko Mihály vette 
át. A Pro Kultúra Férfikar a város egyik legaktí
vabb és egyben legidősebb kultúrtevékenységet 
folytató csoportjai közé tartozik. Akitartó és céltu
datos munka gyümölcseként a férfikar tagjainak

számos elismerésben volt részük. A sok-sok sze
replés, az újabb aranykoszorús minősítések a ga- 
lántai Kodály Napokról és a magyarországi Sze
rencsről hozott arany besorolás aimak a bizonyíté
kai, hogy a kórus és karnagya közötti megértés a si
ker és az eredményesség záloga. A szlovák zenei 
közélet, a szlovákiai magyar kórusok közössége és 
a magyarországi zenei szakemberek csodálkozás
sal figyelik azt a szakmai műhelymunkát, ami Fü
leken zajlik. A kórus szoros szalőnai és baráti 
csolatot tart fenn a Lampart Vegyeskarral ~ 
fokról, a füleki Melódia Női Karral, a Peredi Női 
Karral, a Salgótaijáni Pedagóguskórussal és a 
Lieksai Férfikarra] Finnországból. A kórus reper
toárja több órányi anyagot tartalmaz. Megtalálha
tók benne egyházi és világirodalmi művek, népze
nei feldolgozások, nemzeti történeti énekek, n ^ -  
dalok, világi nóták, egyházzenei művek, valamint 
jelenkori zeneszerzők művei. A kiválasztásnál ü- 
gyehiek arra, hogy a kórus mindenkor teljesítse kül
detését, a p^óc régió kulturális hagyományainak 
határokon átívelő megélését, bemutatását. A kö
szönet hangján kell szólni Fehér Miklós karnagy
ról, mert az elért eredmények nélküle nem szület
tek volna meg, mint ahogy a kórus többi tagja nél
kül sem. A jubileumi ünnepségre kórustalálkozó 
formáj ában került sor. A római lätolikus templom
ban megrendezett ürmepi hangversenyen a házi
gazda Pro Kultúra Férfikar mellett felléptek a test
vérkórusok: a Budafoki Lampart-MOM Vegyes
kórus, az Ózdi Városi Vegyeskar, a Rimaszombati 
Blaha Lujza Vegyeskar és a Füleki Melódia Női 
Kar. Az említett kórusokkal gyümölcsöző a kap
csolat. A kórustalálkozó az esti órákban kötetlen 
formában folytatódott a VMK-ban.

Dr. Mázik István

Gyermeksarok n)^t a 
Füleki Városi Könyvtárban
Ismét vidám gyermekzsivajtól volt hangos a Fü
leki Városi K önyvi. 2015. október 22-én nyílt 
meg az újonnan kialakított gyermeksarok, egy
bekötve egy Nyílt nappal, amelyre a füleki álta
lános iskolák első osztályos tanulói kaptak meg
hívást. A kisiskolásokat az egyes iskolák szerint 
csoportokba osztották. A Füleki Vármúzeimi (a- 
mclynck égisze alá tartozik a Városi Könyvtár) 
célja nemcsak az új gyermeksarok megnyitása 
volt, hanem hogy az elsősökkel megismertessék 
magát a könyvttot és az itt található könyveket. 
A las látogatók részére a könyvekkel és babzsá
kokkal berendezett gyereksarokban élvezetes 
kultúrműsort is rendeztek. Senki sem ment haza 
üres kézzel. A leendő kis olvasók egy szimboli
kus olvasói kártyát kaptak, amely majd a könyv
tárba való díjmentes beiratkozásra szolgál. Az 
iskolások után a felnőttek következtek. Délután 
a magyarországi Tahna Kiadó mutatta be új ki
adványait, és a Nyílt nap keretén belül minden
kinek lehetősége volt ingyenesen beiratkozni a 
könyvtárba. Aki nem tudott részt venni a rendez
vényen, a Tahna Kiadó kiadványait megvásárol
hatja a Nógrádi Turisztikai és Információs Köz
pontban, a vár közvetlen szomszédságában.
A sikeres nap reménykedésre adhat okot a Váro
si Könyvtár és a Vármúzeum dolgozóinak, hogy 
az új gyermeksarok vonzza majd a kisebbeket, 
akik idővel rendszeres olvasói lehetnek a könyv-

SzSkeLúcia

Az Iskolásokat Burovincz Laura szórakoztatta 
az új gyermeksarokban (Fotó: Mesiarík Marian)

N(flc 0̂  fójbewo/
A Városi Művelődési Központ szervezésében 
csaknem egy időben nyitották meg a III. Őszi 
Színházi Fesztivált és a „Nők a tájban“ elnevezésű 
fotókiállítást, amely szervesen kapcsolódott a 
fesztivál nyitóelőadásához. A tárlat fotósai -  
Mihályi Szabolcs, Kresnye András és Micsuda And
rás-közös kiállítással jelentkeztek, mégpedig ván

dorkiállítással, melyet Rimaszombat, Balogfala és 
Nagybalog után október 19-től október 25-ig Füle
ken tekinthettek meg az érdeklődők. Nők a tájban -  
a két önmagában is remek téma együttesen felerő
sítette egymást, s a képeket megtekintvén, azt hi
szem, nem volt rossz választás a két témát és a há
rom fotóst összehozni erre a vándorkiállításra. 
Nyár, természet, nők -  azaz nők a tájban. Volt, aki
nek mindehhez egy nő is elég volt, volt, aki több -  
volt -  barátnőjét kérte fel, míg harmadikuk bátran

kihasználta, hogy ő a Fülek Szépe fotósa, így hat 
hölgy is modeUt állt a választott tájban. De ne 
higgyék, hogy könnyű dolguk volt, a lányok több
sége ugyanis nem szereti, ha közszemlére állítják 
őket. így köszönet illeti a hölgyeket, akik vállalták 
a nyilvánosságot. Külön köszönet jár a kiállítás 
ötletgazdájának. Juhász Dósa Jánosnak, akinek 
jóvoltából Fülekre is elkerült a kiállítás. A „Nők a 
tájban“ kiállítás legközelebb novemberben lesz 
látható Szepsiben. Dr. Mázik István



/
Tudja követni az anyagi kiadásait?

Dumentes pénzügyi tanácsadás diszkrét környezetben!

/yiegtaníbjuk kezelni saját pénzügyeit!
Jelzálog és fogyasztói kölcsönök, refinanszírozás!

Invesztáljon a saját jövőjébe!
Biztosítások, befektetések, nyugdíjpénztár, autó és CASCO ...

iselfinvest Használja ki hasznos tanácsainkat!
f i l a k o v c  Szakó László, Biskupická 42 (Falcon Sport). 986 01 Fiľakovo, 0905 256 175
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Biskupická 4 , F iľakovo 9 8 6  0 1 , i .  poschodie, č. d v e r í  2os

THÄLIA SZÍNHÁZ
■  ■  I  Kerékgyártó István

Rukverc
egy (lecsúszott) polgár vallomásai 

^  t r a g i k o m é d i a
^  pcMnirzTE: CZAJLIK JÓZSEF________

Főszerepben: Gál Tamás
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