
A Generációk Találkozóját gazdag 
kultúrműsor színesítette

A Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesületének füleki 
tagjai izgatottan várták október elejét, mivel 

az egyik közkedvelt, főképpen a jubilánsok részé-
re megrendezésre kerülő eseményen vehettek részt. 
A városi bizottság immár 15. alkalommal rendezte 
meg a Generációk Találkozóját, ahol együtt ünne-
pelhettek az idei jubilánsok 65 éves kortól 90 éves 
korig partnereik, közeli családtagjaik, barátaik, va-
lamint az egyesület többi tagjának társaságában. A 
tagok száma megközelíti a 700-at, s közülük idén 
kilencvenen ünnepeltek jubileumot. A szervezők 
kiváló műsorral készültek, melyet október 4-én 
kivételesen a fülekpüspöki kultúrházban tekinthe-
tett meg a 193 résztvevő. Jelinek Juraj, a Szlováki-
ai Nyugdíjasok Egyesületének helyi elnöke, Agócs 
Attila polgármester, valamint Lošťáková Zuzana, 
az SzNyE járási szervezetének elnöke mondtak 
ünnepi beszédet. Ezt követően a füleki származású 
Perencseiová Procházková Katarína vezetése alatt 
működő besztercebányai kvartett, a 4L´amour szó-
rakoztatta a közönséget. Az operett- és musicaldal-
lamoktól elvarázsolt közönség az előadás végén 
lelkes tapssal jutalmazta az előadókat. Az ünnepi 
hangulatot ajándékosztás, a város krónikájának 
aláírása és a közös fényképezkedés fokozta.  A fi-
nom vacsora után, jó zene mellett a részvevők több 
mint fele a rendezvény befejezéséig kiválóan szó-
rakozott. Az SzNyE városi szervezetének vezetői 
szeretnének tagjaik nevében köszönetet mondani 
a Besztercebányai Megyei Önkormányzatnak, va-
lamint Fülek Városnak az anyagi támogatásukért, 
Fülekpüspöki polgármesterének, valamint a közsé-
gi hivatal dolgozóinak a jó feltételek biztosításáért, 
az Ekoltech cégnek és minden rendszeres támoga-
tónak a szép tomboladíjakért, valamint a 4 L´amour 
kvartett énekesnőinek produkciójukért.

A város a Polgári Ügyek Testületének 
köszönhetően ünnepelte jubilánsait

A városvezetés, valamint a Városi Hivatal mel-
lett működő Polgári Ügyek Testülete már több 

évtizede szervezi meg a jubilánsok ünnepségét. Ha-
gyománnyá vált, hogy minden év októberében a 
Városi Hivatal vendégül látja a 75., 80. és 85. élet-
évüket betöltött, vagy még az ez évben betöltendő 
jubilánsokat, hogy a város vezetősége személyesen 
is felköszönthesse őket. A meghívottak száma idén 
meghaladta a 130 főt, így október 24-én 80 fő vett 
részt a két csoportra osztott ünnepségen. A város 
legkisebbjei és a Művészeti Alapiskola növendékei 
ünnepi műsorral köszöntötték őket. A város polgár-
mestere megköszönte a közösségünkért tett mun-
kájukat, valamint sok erőt, egészséget kívánt nekik 
családjuk körében. Az ünnepeltek a Polgári Ügyek 
Testületének tagjaitól vehették át ajándékcsomagja-
ikat, majd aláírták a város emlékkönyvét. Azon jubi-
lánsok ajándékcsomagjait, akik egészségügyi okok 
miatt nem tudtak részt venni az ünnepségen, csa-
ládtagjaik vehetik át a novemberi hónap folyamán.

Rendezvények az idősek hónapja alkalmából

A Nyugdíjasklub tagjai is ünnepség-
gel köszöntötték a jubilánsokat

A tavalyi jól sikerült rendezvény után a Füle-
ki Nyugdíjasklub tagjai úgy döntöttek, hogy 

folytatják az ünneplés hagyományát. Mivel a Vi-
gadó két helyisége nem elég tágas az ilyen ünnep-
ség megszervezésére, az idén több, mint harminc 
65., 70., 75., 80., vagy 85. életévét betöltő jubiláns 4. 
alakalommal is a II. Koháry István AI étkezdéjében 
megtartott rendezvényen szórakozhatott. Itt az ün-
neplők mindig kényelmesen érzik magukat, és még 
a táncra is marad elegendő hely. A kedves vendégek, 
a városvezetés jelenléte, az ünnepi beszédek, apró 
ajándékok, a finom vacsora és a jó zene október 26-
án, szombaton meghozták az ünnepi hangulatot. A 
Füleki Nyugdíjasklub elnöke és más tagok által nagy 
lelkesedéssel megszervezett elegáns összejövetelen 
xy vettek részt. Egy órával éjfél előtt mindenki elé-
gedetten és jókedvűen távozott.

Cíferová Iveta 
Ford.: dszl

A múlt hónapban gőzerővel beindult a felújítás a 
Vigadóban is, melyben jelenleg a városi könyv-

tár és a honismereti múzeum székel. A történelmi 
épület fűtésrendszere komplett cserén esik át.

Amint azt Titton Viktória, az épület gondnoksá-
gát ellátó Füleki Vármúzeum igazgatónője elmond-
ta, a közel húsz éve beszerelt fűtésrendszer mára 
elavult. „A kazánok revíziója során az is kiderült, hogy 
az egyik közülük nem működik rendesen, alkatrészek 
pedig már nem szerezhetők hozzá. Ezért 2017-ben kidol-
goztattunk egy tervezetet a teljes fűtésrendszer komplett 
revitalizálására“ ‒ magyarázta, hozzáfűzve, hogy ez 
évben közbeszerzést hirdettek, és azon belül három 

árajánlatot kaptak. „A legalacsonyabb 34 ezer euró volt. 
A finanszírozást a múzeum saját forrásaiból oldjuk meg“ 

‒ tette hozzá. 
A fűtésrendszer cseréje nem az első beruházás 

a múzeum részéről a történelmi épületbe. Az utóbbi 
5 évben gyermeksarkot alakítottak ki a könyvtár-
ban, leszigetelték a színpadot, ablakokat cseréltek 
mind a könyvtárban, mind az olvasóteremben. 

„Igyekszünk fokozatosan úgy revitalizálni az épü-
letet, hogy közben növeljük az energiahatékonysá-
gát.“ A jövőt tekintve az igazgatónő tervei között 
a tető szigetelése szerepel. „Íves tetőnk van. Ezért az 
építési projekten kívül statikai szakvéleményt is ki kell 

A Vigadó fűtésrendszere megérett a cserére

dolgoztatnunk, hogy tudjuk, milyen a tetőszerkezet teher-
bírása“ ‒ fejezte be az igazgatónő.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp
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A közelgő adventtel szaporo-
dik a kulturális rendezvények 
száma. Részletes áttekintést 
közlünk.  7. oldal

Gazdag novemberi 
kulturális ajánlat

A Koháry téren álló, nem túl 
feltűnő koncertteremre nagy 
felújítás vár. A munkák jövőre 
kezdődnek.  2. oldal

Továbbviszik az épü-
let szellemiségét

Ha ingyen ebéd, akkor 
több étkező

I N G Y E N E S E N
T E R J E S Z T V E
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Az iskolai étkezdékben 
étkező gyermekek száma 
azonban a várt alatt maradt. 
Keresik az okokat.  4. oldal

A jubilánsok fogadása. FOTÓ - Mede Alexander
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A Koháry téren álló, nem túl feltűnő épületre 
nagy felújítás vár. A több mint száz éves kon-

certterem a város első kultúrpalotája volt. A szoci-
alizmus alatt az akkori szükségletekhez igazították, 
és elveszítette valamikori történelmi jellegét. A vá-
ros vezetése elhatározta, hogy továbbviszik az ere-
deti szellemiségét.

A fülekiek közül sokan nem tudják, hogy a mű-
vészeti alapiskola egykori koncerttermének épülete 
figyelemre méltó múlttal rendelkezik. A 20. század 
legelején épült, így hát régebbi, mint maga a város-
háza. „Eredetileg a füleki katolikus olvasókör és legény-
egylet épülete, ugyanakkor a város első kultúrháza is 
volt. Az első világháború alatt a sebesültek ápolóhelyeként 
szolgált“ – mondta el a város polgármestere, Agócs 
Attila. 1936-ig, míg fel nem épült a Vigadó mellék-
épülete, a város egyedüli színházterme volt. A kö-
zelmúltban a 2015-ig a Koháry téren székelő mű-
vészeti alapiskolának szolgált koncertteremként. „A 
múlt rendszerben elveszítette a történelmi szellemiségét, és 

Felélesztenék a koncertterem történelmi szellemiségét
romlásnak indult az állaga. A fokozatos felújításához már 
a terem mögött fellelhető városi piaccsarnok építésekor 
hozzáfogtunk. Lebontottuk a valamikor óvodaként szol-
gáló melléképületet, szociális helyiségeket alakítottunk ki, 
és hőszigeteltük a homlokzat belső oldalát“ – mondta a 
polgármester.  

Az önkormányzat úgy döntött, hogy a felújítást 
tovább folytatják, és visszaadják az épület történel-
mi jellegét. Az előzetes tervek szerint hozzávetőleg 
65 ezer eurót invesztálnak bele. Abból a város 12 
ezret a LEADER helyi akciócsoport pályázati felhí-
vása által akar megszerezni, amelybe az elkövetke-
ző hetek során fog bekapcsolódni. „A támogatásból 
ásványgyapottal akarjuk hőszigetelni a homlokzat fenn-
maradó részét, visszaállítjuk a történelmi ablakkereteket 
és az ablakok közti díszítőelemeket is. Történeti vakolatot 
viszünk fel rá. A Koháry tér felől fa bejárati ajtót építünk 
be, és kicseréljük a piac felőli ajtót“ – sorolta. Az önkor-
mányzat  saját pénzéből fogja megvalósítani a falak 
alávágását, új, szigetelt padlózatot raknak le, meg-

újítják a belső vakolatot a falfestéssel együtt, rendbe 
teszik a villanyhálózatot. „Rendbe hozzuk a párkányo-
kat és a csatornákat is a tetőn, melynek lemezei új festék-
bevonatot kapnak. A villámhárítót már felszereltük, és a 
fűtést is felújítottuk a piaccsarnok építésén belül“ – tette 
hozzá végezetül. 

A projektet a város a jövő évben szeretné meg-
valósítani.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

A füleki játéktermek januártól 15 napon át lesz-
nek zárva. A városi képviselők ilyen döntéssel 

reflektáltak utolsó ülésükön a hazárdjátékokról 
szóló új törvényre.

Ez év márciusában új törvény lépett érvénybe 
Szlovákiában a hazárdjátékokról. A jogszabály 
értelmében az önkormányzatok az eddiginél több 
napra rendelhetik el a játéktermek zárva tartását. 
Ezt kihasználva szavazta meg a városi képvise-
lő-testület azt, hogy az eddigi három nap helyett a 
játéktermek az év további 12 napján is zárva lesz-
nek. A jövő évtől így Füleken már nem nyithatnak 
ki a karácsonyi ünnepek három napján, január 
6-án, május 1-jén és 8-án, a húsvéti ünnepek alatt 
(pénteken, vasárnap és hétfőn), július 5-én, augusz-
tus 29-én, szeptember 1-jén és 15-én, valamint no-
vember 1-jén és 17-én. „Szükségét érezzük a hazárd 
visszaszorításának a városban. Érzékeljük a súlyos szo-
ciális hatását az egyes családokra, melyekben játékfüggő 
személyek élnek“ – indokolta meg Agócs Attila pol-
gármester.

A város korlátozza a játéktermek nyitvatartási 
napjainak számát

Amint még elmondta, a város megérti a lakosok 
egy részének azt az elvárását, amely a hazárd teljes 
betiltását érinti a városban. A polgármester szerint 
azonban azzal nem érnék el a kívánt hatást. „Ameny-
nyiben teljesen betiltanák a hazárdot az egész országban, 
egyetértenénk vele. A játéktermek lokális betiltásának 
azonban nincs értelme. A játékfüggők eljárnának játékgé-
pezni a környező falvakba és városokba, ami semmilyen 
pozitív hatást nem hozna az érintett családok részére. Ez 
által hiányt csak a városi kassza szenvedne, amelyből a 
város további fejlődését finanszírozzuk“ – zárta szavait.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

A gimnázium székhelyéül szolgáló Berchtold kas-
télyban széleskörű felújítási munkák folynak, 

melyeknek köszönhetően korszerűsödik és attrak-
tívabbá válik a történelmi épület beltere. A vezeté-
kek cseréje is tervezve van.

A Hősök terén található kastély épületének tulaj-
donosa a Besztercebányai Megyei Önkormányzat, 
amely egyben a gimnázium fenntartója is. Amint 
azt Agócs Attila megyei képviselő elmondta, a me-
gye képviselő-testülete ez évben döntött a gimnázi-
um belterének széleskörű rekonstrukciója felől. „A 
múlt évi hangulatkeltések szerint a kisebb „vidéki“ gim-
náziumoknak, mint a miénk is, nincs jövője. A tornaljai 
hasonló intézményt be is zárták. Ezért szükségessé vált 
bebizonyítanunk, hogy a mi gimnáziumunk életképes, és 
hogy ezt a megye beruházással is alátámassza.“ Amint 
még hozzáfűzte, a beruházást a gimnázium okta-
tási irányultsága szempontjából is fontosnak tart-
ja. „Főként a robotikára és informatikára orientálódnak. 
Nagy mennyiségű elektronikával rendelkeznek, és az ed-

Megújul a gimnázium kastélyépületének beltere
digi vezetékek, melyek már fél évszázadosak voltak, erre 
már nem voltak dimenzionálva“ – tette hozzá.

Péter Juraj igazgató szerint a felújítás már teljes 
gőzzel folyik. „Most zajlik a villamos vezetékek komp-
lett cseréje a földszinten és az épület első emeletén. Az 
emeleti tantermek és folyosó felújítását már befejeztük. 
A munkákat a földszinten folytatjuk tovább“ – mondta 
a gimnázium igazgatója, hozzátéve, hogy sor ke-
rül a konyha komplett felújítására is, ez azonban 
már csak a jövő évi nyári szünidő alatt valósul meg. 

„Jelenleg folyamatban van az épület földszintjén és első 
emeletén található ajtótokok és összes ajtó cseréjére meg-
hirdetett közbeszerzés is. A projekt értéke 166 ezer euró, 
de még kisebb áremelést is feltételezünk“ – mondta el, 
hozzáfűzve, hogy ez a széleskörű felújítás az elmúlt 
évtizedekben a maga nemében elsőnek mondható. 

„A múltban a felújítási munkákat önerőből, az iskola for-
rásaiból végeztük. Csak az osztályok festésére és némely 
tantermek padlózatának javítására vagy lerakására ter-
jedtek ki“ – zárta szavait. A közeljövőben az iskola 

FELHÍVÁS
A Füleki Városi Művelődési Központ

 2019. december 13-án vásárral egybekötött ren-
dezvényt szervez Közös nyelvünk, a zene címmel

A vásár a az új piaccsarnok területén kerül meg-
rendezésre 10.00 órától 18.00 óráig, gazdag kultu-
rális programmal egybekötve (13:30 órától 17:30 
óráig). A szervezők várnak minden árust, akik gaszt-
ronómiai különlegességeket és ínyencségeket, édes-
ségeket, játékokat, ajándéktárgyakat, ékszereket és 
kiegészítőket, valamint kézműves termékeket kínál-
nak. Az árusok 2 €/m2 illetéket kötelesek befizetni 
a szervezőknek. 

A vásárra a jelentkezési lap kitöltésével lehet je-
lentkezni. Az érdeklődők a kötelező okmányok be-
nyújtásával együtt legkésőbb 2019. december 11-ig 
jelentkezhetnek. Határidőn túli, illetve kötelező

dokumentumok nélküli jelentkezéseket nem foga-
dunk el. A szervezők, tekintettel a rendelkezésre álló 
terület nagyságára, fenntartják a vásáron résztvevő 
árusok kiválasztásának és elhelyezésének jogát. 

A jelentkezési lap és a kötelező mellékletek lis-
tája megtalálható a www.filakovo.sk vagy a www. 
kultura.filakovo.sk oldalon. A kitöltött jelentkezési 
lapokat a kötelező mellékletekkel együtt kérjük a 
következő címre postázni: Mestské kultúrne stre-
disko, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo vagy 
elektronikusan elküldeni az msks@filakovo.sk cím-
re. Bővebb információk a +421 950 689 610-es tele-
fonszámon.

vezetése nem számol az épületet érintő beruházá-
sokkal, a számítástechnika felújítását és modern 
laboratóriumok létrehozását tervezik.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp
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Szeptember 9-i testületi ülés
A  második szeptemberi héten a  városi képvise-
lő-testület rendkívüli ülést tartott. Egyetlen egy 
napirendi pontot tárgyaltak meg, az önkormányzat 
által az előző ülésen jóváhagyott 900 ezer euró ösz-
szegű áthidaló hitelfelvétel feltételeinek módosítá-
sát. Az okot a merítés időpontjának változása adta, 
mivel az eltolódott 2020 júniusára. Az áthidaló 
hitelt az önkormányzat a váralja revitalizációjára 
irányuló projekt finanszírozására veszi fel. Később 
azt az INTERREG határon átnyúló projektből fog-
ja visszafizetni. A közbeszerzés körüli obstrukciók 
és a Közbeszerzési Hivatal utólagos ellenőrzése mi-
att a projekt harmadik része, amely a vár részeinek 
felújítását érinti, később kezdődik el. A  téli hóna-
pokra azonban a munkálatok megszakadnak, ezért 
a  projekt e részének határideje eltolódott egészen 
2020 júniusáig. 

Képviselő-testületi ülés 2019. szeptember 26.
Az ülés hivatalos megnyitása, a  programpon-
tok kibővítése, a  határozat-előkészítő bizottság, 
a  jegyzőkönyvvezető és a  jegyzőkönyv-hitelesítők 
megválasztása után a  tanácskozás a  képviselői in-
terpellációkkal kezdődött. Rubint Róbert képviselő 
a gimnázium épülete előtti térség problémáit vezet-
te elő. Az egyre inkább szerteágazó faágak rongálják 
az épület homlokzatát, valamint az itt található út-
kereszteződés veszélyességére hívta fel a figyelmet. 
Flachbart Ladislav képviselő megemlítette, hogy 
a megegyezés ellenére a Papréten még mindig nem 
került kihelyezésre a 30km/óra maximális sebesség 
betartására figyelmeztető tábla. A  polgármester 
válaszában közölte, hogy a veszélyes útkeresztező-
dés problémájára közlekedésmérnök bevonásával 
keresik a  megoldást, s  a jövő év kiemelt feladatai 
közé sorolták. Az engedély jóváhagyási folyamata 
miatt a sebesség korlátozására figyelmeztető tábla 
kihelyezése hosszabb időt vesz igénybe. A  képvi-
selő egyúttal dicsérte a  Közhasznú Szolgáltatások 
igazgatójának pozitív együttműködési készségét 
a  hasonló kezdeményezések során. Gallo Csilla 
képviselőasszony érdeklődött a  régi csevicekutak 
megújításának lehetőségeiről városunk egyes ré-
szein. A  polgármester válaszában közölte, hogy a 
régi kutak nagy része már működésképtelen, egy 
új csevicekút fúrásának költsége pedig több tízezer 
eurót tesz ki. Az egyetlen, még működőképes cse-
vicekút az S1 üzletközpont előtt található, amely 
azonban egy magánbefektető, az üzletház tulaj-
donosának birtokában van, aki nem kívánja a ku-
tat a  nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. 
A  képviselő-testület ezután összefoglalta az előző 
ülésen felvetett kezdeményezések megoldási lehe-
tőségeit. Ennek keretében tájékoztatták a testületet, 
hogy a Jánošík utcában keletkezett kátyúk és az itt 
található híd rendbetétele a  közeljövőben megtör-
ténik. A Városi Hivatal elkezdett dolgozni a féléves 
és negyedéves parkolókártyák kiadásán is. 

A  tanácskozás második programpontjában Vis-
nyai alpolgármester ismertette a  képviselő-testü-
let mellett működő egyes bizottságok munkájának 
eredményeit.  A  harmadik programpontban meg-
tárgyalták az egyes járulékalapú szervezetek költ-
ségvetési beszámolóit, amelyeket az egyes intézmé-
nyek igazgatói terjesztettek elő, valamint a  város 
költségvetésének első féléves adatait. Az eredmé-
nyeket a  hivatalvezető, Mágyel Andrea, valamint 

Rovat
A városi képviselő-testület üléséről

a gazdasági osztály vezetője, Szabó Erika ismertet-
te a képviselőkkel. A költségvetéssel kapcsolatban 
elmondta véleményét a  Városi Hivatal főellenőre, 
Mihály Judit, aki ismertetőjében nem emelt sem-
milyen törvényi kifogást a  költségvetéssel kap-
csolatban, amely véleménye szerint hatékonynak 
mutatkozik. A  következő programpontban a  kép-
viselő-testület jóváhagyta az egyes költségvetési 
módosításokat. Ennek okai az egyes költségvetési 
tételek átcsoportosítása, illetve átszervezése volt. 
A  tanácskozás ezután Baláž Pavol, a  városi rend-
őrség parancsnokának beszámolójával folytatódott, 
aki a  második negyedév tapasztalatairól tájékozta-
tott. Beszámolójában közölte, hogy az állami köz-
biztonsági szervek segítségével sikerült leleplezni 
három „notorikus“ tolvajt. Ismertette további fo-
tócsapdák kihelyezését a szeparált hulladékgyűjtők 
közelében, melynek köszönhetően 15 esetben szab-
tak ki bírságot kommunális hulladék engedély nél-
küli elhelyezése miatt. Hangsúlyozta, hogy közeleg 
a kutyák chippel való kötelező ellátásának törvény 
által szabott határideje is. Felhívta a  figyelmet a 
már használaton kívüli, elhagyott roncsautók egy-
re növekvő számára is. A polgármester válaszában 
közölte, hogy a rendőrség egyre szigorúbb bünteté-
sek kiszabását tervezi az illegális szemétlerakókra, 
valamint a fizetős parkolóhelyeken engedély nélkül 
parkoló gépkocsikra és a már említett roncsautók 
tulajdonosaira is. 

A  szünet után az ülés vezetését Visnyai alpol-
gármester vette át. A  következő programpontban 
a  képviselők jóváhagyták a költségvetési támoga-
tások odaítéléséről szóló  6/2019-es számú önkor-
mányzati rendeletet. A rendelet elfogadását  törvé-
nyi változás tette szükségessé az antibürokratikus 
törvény alapján. A  rendelet október 1-jével lép 
érvénybe, tehát a 2020-as évet érintő támogatások 
odaítélése már az új törvény alapján történik. A ti-
zenkettedik programpontban a  képviselő-testület 
jóváhagyta a  VMK helyiséginek, illetve szolgálta-
tásinak egy alkalomra történő használatba vételé-
ért fizetendő illeték összegét is. Ezen belül a VMK 
árjegyzéket készített az óradíjakról és a nem üzleti 
célú rendezvények esetében különféle kedvezmé-
nyekről a  városban működő civil szervezetek, va-
lamint azon polgárok számára, kiknek a várossal 
szemben nincs tartozása. Ugyanez érvényes az 
egyes ifjúsági és nyugdíjas szervezetek számára is. 
A  javaslattevők ezáltal szeretnék növelni a  VMK 
versenyképességét az egyes környékbeli kultúrott-
honokkal szemben. A kilencedik programpontban 
vagyonjogi kérdésekkel foglalkoztak. A képviselők 
jóváhagyták a 4/2019-es számú, a szerencsejátéko-
kat szabályozó önkormányzati rendeletet, amely 
2020. január 1-jével lép életbe. A  rendelettel rész-
letesen foglalkozunk a lapunk 2. oldalán található 
cikkben. 

A program az Ardis cég területrendezési tervének 

bemutatójával folytatódott. A  területrendezés az 
FTC stadionja melletti térségben egyéni lakásépíté-
si projekt jövőbeni megvalósításának kapcsán vált 
szükségessé. A  képviselők az előterjesztett terület-
rendezési tervet egyhangúlag elfogadták. A hivatal-
vezető a továbbiakban a város vagyonával történő 
gazdálkodási elvek megváltoztatásával foglalkozó 
előterjesztést nyújtott be. A képviselők 2020. január 
1-i hatállyal elfogadták a tervezetet. Az ülés a városi 
főellenőr jelentésével folytatódott. A képviselő-tes-
tület a programpont keretén belül elfogadta a kor-
rupciós cselekmények bejelentőinek védelmét új 
alapokra helyező előterjesztést, melyet új törvényi 
rendelet szabályoz. 
Az aktuális ügyek programpontjában az építésügyi 
osztály vezetője, Vanko Ivá n ismertette az önkor-
mányzat szándékát a Művészeti Alapiskola Koháry 
téren található hangversenytermének hőszigetelé-
sére, illetve belső terének rekonstrukciójára. A terv-
vel a  lapunk 2. oldalán található cikkben foglalko-
zunk bővebben. A  programpontban a  képviselők 
jóváhagyták a  többfunkciós pálya hosszútávra, 20 
évre történő bérbeadásának szándékát a  gimnázi-
um számára, különös tekintettel arra az össztársa-
dalmi érdekre, hogy ezáltal javuljon a  gimnázium 
tanulóinak fizikai teljesítménye, akik tanítási órák 
során vehetik igénybe a pályát. A vita keretében az 
alpolgármester ismertette a  város rágcsálók elleni 
védekezésének átfogó tervét. A  város elkészítette 
valamennyi, a  város tulajdonában lévő épület és 
közterület egy évre szóló komplex deratizációs ter-
vét egy külső, erre szakosodott céggel, aki bejelentés 
után elvégzi a szükséges deratizációt. Egyúttal egy 
évig elvégezné a  rágcsálók folyamatos megfigye-
lését a  szennyvízhálózatban, ahol a  deratizációt 
a vízgazdálkodási vállalat végzi majd el. Több vita-
téma nem merült fel.  
Az alpolgármester ezt követően megköszönte 
a részvételt és berekesztette az ülést. 

Október 16-i testületi ülés
A képviselő-testület szeptember 26-i tervezett ülése 
után a  képviselők október 16-án ismét rendkívü-
li ülésen gyűltek össze. Az okot megint a  váralját 
érintő projekt szolgáltatta, melynek keretén belül 
előre nem látható kiadások jelentkeztek. A  képvi-
selők a projekt költségvetésének összesen mintegy 
74 ezer eurós emelését hagyták jóvá. Ezt olyan mun-
kálatok indokolták, melyekkel a  projekten belül 
eredetileg nem lehetett számolni, például egy új és 
szilárdabb aszfalt aljzat kialakítása. A  mostani alj-
zat hosszú távon nem bírná el a vár alatti újonnan 
létrehozott parkolóban parkolni akaró autóbuszok 
súlyát, vagyis az új aszfalt egyhamar tönkre menne.  

A tanácskozás valamennyi határozata, munkaanya-
ga, valamint vágatlan videofelvétele megtalálható 
a város honlapján: www.� lakovo.sk. 

Mikuš Kovácsová Klaudia,  ford.: fp, dszl

Az állatorvosok nem látják el a chip nélküli kutyákat

Az állatorvosi ellátásról szóló törvény módosítása szerint 2019. október 31-ig kötelező minden ku-
tya chipeltetése. A füleki önkormányzat nyilvántartása alapján majdnem ezer eb található a helyi 

háztartásokban. Számos kutya azonban nem szerepel a jegyzékben. A füleki városi rendőrség parancs-
noka, Baláž Pavol elmondta, a közeljövőben az ebek gyakoribb ellenőrzését tervezik. „Amennyiben meg-
állapítjuk, hogy egy kutya nincs bechipelve, az információt átadjuk a Regionális Állatorvosi és Élelmiszer-bizottság 
Felügyeleté nek, amely jogosult a közigazgatási bírság kiszabására“ - összegezte. A parancsnok arra is felhívta 
a figyelmet, hogy az ebek chipelése a kutyatulajdonosok érdekeit is szolgálja, mivel hiánya esetén a kis-
kedvencük egészségét is veszélyeztethetik. „Az új törvény szerint az állatorvosok nem láthatják el a chip nélküli 
kutyákat, mert ezért büntetés fenyegeti őket“ - zárta szavait. 

kmk, ford.: dszl
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Füleki Hírlap4 Ö N K O R M Á N Y Z A T

A  „Képviselők a fülekiek szolgálatában“ rovatunk olyan 
felület, mely valamennyi városi képviselőnek   lehetősé-
get nyújt a bemutatkozásra. Mindegyiküknek ugyanazt 
a négy kérdést tesszük majd fel, válaszaikból pedig meg-
tudhatják, hogy a városatyák mit tettek eddig Önökért, 
mit sikerült átültetniük és milyen további terveik vannak. 
Arra is teret kapnak, hogy kendőzetlenül nyilatkozza-
nak a város jelenlegi törekvéseivel és önkormányzati poli-
tikájával kapcsolatban.

Orosz Margit
Mióta tagja a képviselő-testületnek, és miért döntött 
az indulás mellett?
Már a második választási időszakban vagyok a 
város képviselője. 2014-ben a MOST-HÍD területi 
vezetősége felkért, hogy a 2. választási körzetben 
jelöltessem magam a párt színeiben, mivel a város 
polgárai becsületes emberként ismernek, aki min-
dig kitart a nézetei mellett. A mai napig hálás va-
gyok az emberek bizalmáért, melyre úgy tekintek, 
mint az élettől kapott ajándékra. Lassan megtanul-
tam a képviselői munka csínját-bínját. A második 
választási idöszakban, 2018-2022 között az 1. vá-
lasztási körzet képviselőjeként folytathatom mun-
kámat. Élethivatásom: „segíteni“ anyaként, barát-
ként, képviselőként és nőként.
Mi mindent tett mostanáig a város, illetve saját kör-
zete lakosaiért?
10 évig voltam alappillére  a füleki Banyaklubnak. 
Nagyon sok gasztronómiai rendezvény résztvevői 
voltunk, úgy a városunkban, mint a környező fal-

vakban, vagy akár külföldön is. 2018-ban családi 
okok miatt megszűnt e tevékenységem. További 
sajátosság velem kapcsolatban az, hogy sokszor 
Losoncon, a munkahelyemen segítek a füleki la-
kosoknak, amikor útlevél, személyi igazolvány 
vagy jogosítvány kérelmezése közben mondják el 
véleményüket vagy kérésüket. Mint pici gyermek, 
három éves koromtól szavalóként vettem részt kü-
lönboző kulturális rendezvényeken, így esküvőkön 
is. Ezért is vagyok hálás a város vezetésének, hogy 
képviselőként eskethetek, mert ezzel régi álmom 
vált valóra.
Mit kíván még tenni, elérni a lakosokért?

A kultúra születésem óta elkísér. Édesapám hosszú 
éveken keresztül gondoskodott szülőfalum kulturá-
lis életéről, így mondhatni, hogy a kultúra a vérem-
ben van. Ezért is volt természetes, hogy a kulturális 
bizottság elnöke lettem. Büszke vagyok rá, hogy 
Füleken egész évben gazdag kulturális élet zajlik, 
s évről évre emelkedik a rendezvények színvonala. 
Köszönet mindenkinek, aki ehhez valamiképp is 
hozzájárul. Azon is igyekszem, hogy azoknak, akik 
megszólítanak, elmagyarázzam az önkormányzat 
működését, főleg ami az egyes projektek megvaló-
sítását illeti. Kifejtem, milyen bonyolult folyamat, 
míg a tervezet elfogadásától a befejezésig eljutunk. 
A mindennapokban gyakran figyelmeztetem a fia-
talokat – bár megtörtént már, hogy idősebb lakost 
is figyelmeztetnem kellett –, hogy figyeljünk váro-
sunk tisztaságára

Rovat
Képviselők a fülekiek szolgálatában

Orosz Margit. FOTO - Schnelczer Zoltán

Mit változtatna a város jelenlegi politikáján? 
Nagy öröm számomra, hogy városunk vezetése a 

„közelebb a polgárokhoz“ elvet vallja, akár az inter-
netes portálokon keresztül, akár olyan rendezvé-
nyek szervezésével, amelyek során a képviselők, a 
városvezetés és a polgárok személyesen is találkoz-
hatnak. Ezúton is szeretném felkérni a lakosokat, 
hogy vegyenek részt az ilyen rendezvényeken, hogy 
nyilvánosan  elmondhassák véleményüket vagy  
akár kritikai megjegyzéseiket is. Azt gondolom, a 
város az elmúlt években észrevehető, nagy változá-
sokon ment keresztül. Továbbra is szeretném tá-
mogatni azokat az aktivitásokat, amelyek elősegí-
tik a harmonikus, nyugodt, emberséges együttélést 
a mindennapokban. Szeretnék a továbbiakban is 
teljes értékű tagja lenni a képviselő-testületnek, és 
mindenkinek, aki hozzám fordul, próbálok lehető-
ségeim és legjobb tudásom szerint segíteni.

ic

Az aktuális tanév kezdetétől új törvény lépett 
érvénybe, amely az óvodások és alapiskolások 

ingyenes étkeztetését volt hivatott biztosítani. Füle-
ken 400 fős növekedés volt feltételezhető. A valóság 
azonban más. Az ebédek iránt annak alig a fele ta-
núsított érdeklődést.

Az állam ez évben törvénybe iktatta az alapis-
kolás tanulók és a tankötelezettség teljesítése előtt 
álló óvodások ún. ingyenes ebédjeit. Egy gyermekre 
1,20 eurót juttat az önkormányzatok részére. Ez az 
összeg azonban nem fedi a fejadag elkészítésével 
járó összes kiadást, főleg nem a rezsiköltségeket. 
Ezért a szülők hozzájárulására továbbra is szükség 
van. Füleken azonban ez nem több mint 0,20 euró. 

A város fenntartói hatáskörébe öt iskolai étkezde 
tartozik, közülük kettő az óvodák mellett, három 
pedig az alapiskolák részeként működik. Összesen 
1350-en étkeznek bennük, abból a nyugdíjasokkal 
együtt 200 a felnőtt. Amint azt Fehér Péter, a Ta-
nügyi Hivatal vezetője elmondta, az alapiskolákat 
látogató 1400 tanuló közül csak 850 étkezik az is-
kolai étkezdékben. „Meglepődéssel vettük ezt tudomá-
sul. Az előzetes felmérés alapján azt feltételeztük, hogy az 
új törvény bevezetését követően 400 új étkezővel szaporo-
dunk. Azonban ennek csak a fele jelentkezett be. Elemez-

nünk kell, hogy miért van ez így“ – magyarázta. 
Szavai szerint a város a lehetőségeihez mérten 

felkészülten fogadta az új törvény bevezetését. „Az 
iskolai étkezdékbe általánosságban véve már régen nem 
történt beruházás. Kénytelenek voltunk ezért főleg az Is-
kola utcai és Ifjúság utcai étkezdék felszereltségét kiegészí-
teni. Az elvárásaiknak nem tudtunk teljes egészében ele-
get tenni, mivel az állam, amely az új törvényt bevezette, 
nem biztosított számunkra semmilyen anyagi fedezetet“ 

– mondta el Fehér Péter, hozzátéve, hogy a város 
több mint 8000 eurót ruházott be az étkezdékbe.

A II. Koháry István Alapiskolában 80 tanulóval 
emelkedett az étkezők száma. „Az étkezdénk kapa-
citása csak 300 fő, az étkezők száma jelenleg 350, ezért 
ki kellett egészítenünk a műszaki felszereltséget. A város 
beszerzett számunkra egy gázüzemű billenő serpenyőt és 
egy mosogatógépet. A személyzetet egyelőre nem kellett 
bővítenünk“ – mondta Melicherová Iveta, az iskolai 
étkezde vezetője.

Az Iskola utcai alapiskolában most 280 étkezőt 
számlálnak. A tavalyihoz képest ez 60-70 fős növe-
kedést jelent. „A munkaügyi hivatal közvetítésével sike-
rült felvennünk a konyhába egy segéderőt, hogy győzzük 
a munkát. A konyha felszereltségén a város egy főzőüst 
és egy elektromos főzőzsámoly megvásárlásával javított. 

Az étkezők száma az új törvény ellenére a várt alatt maradt

Egyelőre győzzük“ – értékelte a helyzetet Gallo Csilla, 
étkezdevezető.

Az új törvényt Fehér Péter oktatásügyi vezető 
ellentmondásosan értékeli. „A jelen helyzetben ezt 
részünkre inkább hátrányosnak, mint előnyösnek tartom. 
Az étkezők száma nem emelkedett meg eléggé, ugyanakkor 
kiadásaink keletkeztek, melyeket az állam nem fedezett. 
Hatalmas mennyiségű adminisztratív munkát is hozott ez 
magával. Mindennap figyelnünk kell, hogy az iskolában 
vannak-e az egyes tanulók, mert az 1,20 euró támogatást 
a gyermek hiányzása esetén vissza kell utalnunk az ál-
lamnak“ – zárta szavait.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Köszönetnyilvánítás - Operakaland

A Művészeti Alapiskola és a Mladý umelec PT köszönetét fejezi ki Fülek önkormányzatának azon tá-
mogatásért, amelynek segítségével az iskola tanulói az Operakaland projekt keretében részt vehet-

tek a Magyar Állami Operaház Erkel Ferenc: Hunyady László c. operájának előadásán, valamint szakmai 
diák foglalkozással kiegészítve megtekinthették a budapesti Szépművészeti Múzeum világhírű gótikus és 
reneszánsz tárlatát. Az MAI köszönettel tartozik a Besztercebányai Állami Operában (Hello, Dolly!) tett 
áprilisi látogatásban nyújtott segítségért is.

Ardamica Zorán, igazgató

FOTÓ - kmk
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Rovat: Érdekel a véleményük 
Az „Érdekel a véleményük“ rovat teret biztosít a füle-

kieknek, hogy elmondhassák nézetüket, észrevé-
teleiket. 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 szeptemberi hónap témája városunk tisztasága 
volt. Olvasóinkat arról kérdeztük, hogy mennyire 
elégedettek a közterületek tisztaságával, észrevehe-
tő-e, hogy évről évre kevesebb közmunkással ren-
delkezik a város, hogy olvasóink hozzájárulnak-e a 
tisztaság fenntartásához és hogy részt vennének-e 
a város takarítását célzó társadalmi munkákban? 

A HÓNAP ÚJ TÉMÁJA: CHIPELTETÉS
Október végétől büntetés szabható ki azokra a ku-
tyatulajdonosokra, akiknek a kutyája nincs bechi-
pelve. Ráadásul kiskedvencük életével is játszanak, 
ha ezt nem teszik meg, ugyanis chip nélküli kutyát 
az állatorvos már nem kezelhet.
AZ ÖN VÉLEMÉNYE: Mi a véleménye az új állat-
orvosi ellátásról szóló törvényről? Van az ebek 
chipelésének jelentősége? Bechipeltették már a 
kutyájukat?  
Válaszaikat és visszajelzéseiket november 15-ig 
várjuk elektronikusan a tlacove@filakovo.sk e-mail 
címre, üzenetben a közösségi hálón, a város oldalán, 
hozzászólásban a kapcsolódó poszt alatt, postázva 
a Radničná 25, 986 01 Fiľakovo címre, illetve sze-
mélyesen is leadhatják a városi hivatal iktatójában 

„Füleki Hírlap – A hónap témája” megjelöléssel.

Bár nap mint nap törődünk a nálunk élő idős em-
berekkel, az idősek hónapja alkalmából még in-

kább igyekszünk figyelni arra, hogy örömet szerez-
zünk nekik. Az épületet már előre feldíszítettük azzal, 
amit a természet adott, és amit mi magunk termesz-
tettünk a nyár folyamán. Az önkéntesség hete során 
az önkéntesekkel előkészítettük a  többi szükséges 
hozzávalót is a díszítéshez. A folyosókat, az étkezőt, 
a  társalgót és az előteret is feldíszítettük tökökkel, 
őszi falevelekkel és egyéb dekorációval. A komor őszi 
napok során ezek is melegséggel töltenek el minket, 
és máris otthonosabban érezzük magunkat. Eleven-
séget az egyhangú hétköznapokba a  helyi óvodák 
és alapiskolák gyerekei hoztak, akik az idős közön-
ségnek bemutatták a  megtanult táncokat, dalokat, 
verseket és jelenteket. A színes program az októberi 
hónap során kitöltötte a lakók szabadidejének nagy 
részét. A rendezvény csúcspontja az ünnepi ebéd volt, 
amelyen részt vett minden alkalmazott. Nem hiány-
zott az intézmény igazgatójának  pohárköszöntője, 
a fellépő zeneiskolás gyerekek előadása és a kellemes 
zene sem. A  bőségesen megterített asztalnál az ott-
hon minden lakója talált helyet. 

A szeniorokkal töltött nap nem csak a kötelessé-
gekről szólt, ez az idő arra is szolgált, hogy emberileg 
közelebb kerüljünk azokhoz, akik otthonra találtak 
nálunk és bíznak bennünk.  Meg akartuk nekik mu-
tatni, hogy a róluk való gondoskodás örömmel tölt el 
minket. Kedveljük őket a hibáikkal együtt, tiszteljük 
az önfeláldozásukat és a bölcsességüket, ami itt ma-
rad utánuk. Mindegyikőjük nyomot hagy bennünk, s 
segít a megfelelő hozzáállásban a másokról való gon-
doskodás során. Ők azok, akik alázatra, tisztességre, 

Az októberi hónap az idősekről szól 

felelősségre és megbecsülésre tanítanak. Talán rajtuk 
keresztül is jobban meg tudjuk találni az utat hozzá-
tartozóinkhoz – szüleinkhez és nagyszüleinkhez. 

Visszatérek még a szeptemberi önkéntes naphoz. 
Talán ez is alapja a két világ összekapcsolásának 

– azok világának, akik már sokat megéltek és a tár-
sadalom nem fordít rájuk elég figyelmet, illetve azok 
világának, akik izgatottan várják, hogy mit tartogat 
számukra a jövő, és hogy a figyelem középpontjába 
kerüljenek. Jó volt látni, hogy a gimnazisták foglal-
koztak a néhány generációval idősebbekkel, és vég-
képp nem unatkoztak. Kártyáztak, asztaliteniszeztek 
vagy csak úgy beszélgettek. 

Ezzel a példával szeretnénk megmutatni, hogy 
örülünk a figyelemnek, amit a lakóink kapnak a kör-
nyezetüktől. Hálásak vagyunk a fiatal generációnak, 
amely készségesen és szeretettel látogat meg minket 
egész évben. Nyitottak vagyunk további tevékeny-
ségre és ajánlatokra is.  Minden füleki szépkorú la-
kosnak kívánunk jó egészséget, derűt, vidámságot és 
hosszú életet terveik valóra váltásához.

Veliká Mária, igazgatónő, ford.: kp

Október 5-én, a Városi Művelődési Központ 
előterében, rövid kultúrműsorral kezdődött a 

Csemadok helyi szervezete által tizedik alkalommal 
megrendezett hagyományos szüreti fesztivál, a Bor-
virág. A kezdeményezés 20 éve indult, ám kétévente 
szervezik. A Borvirág ötletéül az egykori szüreti fel-
vonulás szolgált alapul, amely a szőlősorról kezdve 
haladt végig a városon. „Ahogyan az kidoboltatik, ma 
szomjan senki sem maradik. Lesz itt minden, móka, muzsi-
ka és tánc, bíró urunk szeme alatt rengeteg ránc. Füleken 
magas a borkultúra, ezt mindjárt elénekli a Pro Kultúra, 
hogy a szoknyájuk mit takar, elénekli a Melódia Női Kar”- 
jelentette a kisbíró, majd a Melódia Női Kar és a Pro 
Kultúra Férfikar bormámoros dallamai következtek. 
A műsort követően a helyi magyar civil szervezetek 
és kulturális csoportok közreműködésével elindult a 
szüreti felvonulás. Volt, aki lóháton, ki szekéren, ki 
gyalogszerrel vonult végig a városon. A zord időjárás 
azonban rányomta a bélyegét a részvételre. A fesz-
tiválra érkezők a helyi borászok jóvoltából többféle 
bort kóstolhattak. A finom étkek és italok mellé az 
Erdei Banda zenekar szolgáltatta a muzsikát. Aki 
eljött, jól érezte magát, jókat beszélgetett, és még az 
orra sem lett borvirágos.

A nemzeti gyásznapon, október 6-án, Füleken is 
megemlékeztek a szabadságharc kivégzett tábor-
nokairól. A  megemlékezésen Erdős Vince, a Ko-
háry polgári társulás alelnöke osztotta meg ünnepi 
gondolatait. „Jó néhány fekete nap volt a magyar törté-
nelemben, ám talán egyik sem olvasztotta olyan egységbe 
a nemzetet, mint 1849. október 6-a, az aradi tizenhármak 
és az első magyar miniszterelnök kivégzésének napja. Az 
emlékezés csak részben szól a múltról, ugyanis a jelenben 
mi emlékezünk, 21. századi emberek. Mi, emlékező közös-
ségünk tagjai, hiszünk a szabadság, a népek és nemzetek 
szabadságának eszméjében. Állítjuk, hogy egyetlen nemzet 
sem örülhet a saját szabadságának, amíg a vele együtt élő 
népek, nemzeti közösségek nem érzik magukat szabadnak”- 
hangsúlyozta. A beszédet követően a helyi civil szer-
vezetek képviselői az emlékezés koszorúival, főhaj-
tással tisztelegtek a szabadságharc mártír halottjai 
előtt. Végül közösen elénekelték nemzeti imánkat: 
hisz „ Megbűnhődte már e nép, a múltat s a jövendőt!”

Agócs Szvorák Emese 

Tartalmas őszi hétvége

A  Pro Kultúra Füleki Férfikar második alkalom-
mal szervezte meg az Örökzöld slágerek fesz-

tiválját, a  Dalolj, míg élsz! elnevezésű nemzetközi 
kórustalálkozót, melyen ismert slágerek csendültek 
fel új köntösben. Az est keretében fellépett a Lam-
part Budafok Vegyeskar, az Ózdi Városi Vegyeskar, 
a rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskar és a pelsőci 
Korona Énekegyüttes, akiket sokéves szoros kapcso-
lat fűz a házigazda Pro Kultúra Füleki Férfikarhoz. 
Az énekkarok a megszokottól eltérően nem kórus-
műveket adtak elő. Az örömzenélés jegyében klasz-
szikus zeneművekkel, opera- és operettrészletekkel, 
örökzöld slágerekkel szórakoztatták a közönséget. 
A Pro Kultúra Füleki Férfikar a nemzetközi kórus-
találkozót hagyományteremtő szándékkal szervezte, 
s emellett szorgosan készülnek a közelgő 100. évfor-
duló megünneplésére. A jövő év ennek jegyében telik. 
Fellépéssel, kórustalálkozóval, könyvbemutatóval, 
központi ünnepséggel készülnek e jeles jubileumra. 
Mindemellett várják a dalos társak jelentkezését, 
hogy a 100 éves kórus tovább tudja folytatni a mun-
kát. Agócs Szvorák Emese

Dalolj, míg élsz!

FOTÓ - Nefelejcs

A házunk előtt mi takarítunk. Igaz, néha átsétálnak az 
utcán (Moyzes u.) a közmunkások, de soha nem sepernek 
fel, nem veszik fel a papírt, húzzák az üres kukát, beszél-
getnek, cigarettáznak és a szemét marad. 
   Kováčiková Martina

Minden éjjel rendetlenséget csinálnak az ablakom előtt 
a „zsákmánykeresők“. Minden reggel rendetlenség van a 
szemetes konténerek körül is. A szemetesek jönnek, kiön-
tik a konténereket, de a földön heverő szemetet nem szedik 
össze (Május 1. u. 1-7, Vajanský u.). Ezért úgy gondolom, 
hogy a seprőgép helyett hasznosabb megoldás lenne a kon-
ténereket zárt védőrácsba tenni, ahogy pl. Losoncon is van

Sauerová Aneta
A Papréten kis gyerekek ugrálnak be a konténerekbe, 

kidobálják a szemetet, ami megtetszik nekik, elviszik, a 
többi a konténer mögött marad a földön. Este jönnek a 
patkányok és lakomáznak.    Jakusová Alžbeta

Ez nevelés és intelligencia kérdése! Nyilvánvaló, hogy 
nem dobáljuk a szemetet a földre. Szörnyen néznek ki a 
buszmegállók és a konténerek melletti területek is. Az ál-
lat nem piszkít a saját fészkébe, de az ember.... 

Molnár Katalin
Közönyösség. Talán így gondolkozik a lakosság nagy 

része. Látni ezt az eldobott szemétről, még akkor is, ha 
pár méterre vannak a konténerek. Főleg a fiatalok és a 
gyerekek csoportja után marad szemét, miután elhagyják 
a helyeket, ahol időztek. Én a városnak még egy nevet 
adtam, méghozzá a „csikkek városa“ nevet. Igen, a város 
igyekszik szépíteni a közterületeket, amiért dicséret jár 
azoknak, akik ebben részt vesznek. Remélhetőleg a lako-
sok ezt jobban fogják értékelni, és ők is igyekezni fognak 
tisztán tartani a saját környezetüket. Én évek óta ügyelek 
a tisztaságra a lakóházunk területén, nem esik nehezemre 
lehajolni és felszedni az eldobott szemetet, annak ellené-
re sem, hogy már többször hallottam másoktól, hogy „én 
nem csinálnám“.     Paszkiewiczová Jitka
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A Füleki Szakközépiskola – a többi 
iskolához hasonlóan – két hónap 

nyári szünet után megnyitotta kapuit, 
és megkezdte a 2019/2020-as tanévet. 
Tizenegy osztályban 206 diák tanul, 
őket 17 szakképzett tanár és 12 szak-
képzett mester oktatja. 

Az iskolánkat választó diákoknak 
lehetőségük nyílik tanulmányaikat 
felépítményi, tanulmányi és szak-
munkás szakokon végezni, illetve az 
alacsonyabb középfokú végzettség is 
megszerezhető. Az elérhető szakok 
választéka bő, a diákok a  következő 
lehetőségekből választhatnak: számí-
tógéppel vezérelt (CNC) megmunkáló 
és hegesztőberendezések programo-
zója, elektronikai műszerész, autó-
szerelő, asztalos, irodai asszisztens, 
mezőgazdász, közúti közlekedési 
szolgáltatások, gépipari gyártás, kon-
fekciógyártás. A  tanulók az iskolán 
kívüli, szabadidős tevékenységbe 
is aktívan bekapcsolódhatnak, 17 
szakkör áll rendelkezésükre, illetve 
tanáraikkal együtt részt vesznek kü-
lönböző versenyeken, kiállításokon, 
melyeken a  saját maguk által készí-
tett termékeikkel versenyeznek vagy 
kiállítják azokat. 

A  2019/2020-as tanévben szemé-
lyi változások is történtek. A  gazda-
sági osztálynak új vezetője lett, s az 
iskolaigazgató-helyettesi poszton 

Több mint egymilliós fejlesztés a Füleki 
Szakközépiskolában

is váltás történt. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a  leköszönő Badinka 
Ágnesnek a sok évnyi lelkiismeretes 
munkát, melyet igazgatóhelyettes-
ként látott el.

A Szakközépiskolára további nagy 
változások, újítások, fejlesztések vár-
nak, mivel két projektet is megnyer-
tünk, ezek név szerint a következőek: 

„A  szakközépiskolák jövőjét a  moder-
nizáció és az anyagi-műszaki felsze-
reltségük minősége biztosítja“, illetve 

„A szak- és gyakorlati képzés központ-
jainak a kiépítése“. A pályázatok által 
1 204  000 eurót lesz lehetőségünk 
befektekteni új, modern berendezé-
sek, gépek, felszerelések vásárlásá-
ba, mind a  szakműhelyekbe, mind 
a szaktantermekbe. Továbbá sikerült 
egy nyolc személy szállítására alkal-
mas személygépkocsit vásárolnunk, 
mely lehetővé teszi diákjaink eljutta-
tását a különböző versenyekre, kirán-
dulásokra.

Remelém, ezek a  változások meg-
hozzák az eredményeket, általuk 
vonzóbbá tudjuk tenni iskolánkat, 
az iskolánk által kínált szakokat, és 
nem utolsó sorban a  fejlődés útjára 
tudunk lépni.  Kívánok minden alkal-
mazottunknak, diákunknak sikeres 
tanévet. 

Mihályiová Anikó

A   Herceg Károly Alapítvány a 
Nagykapos Vidéke Társulással 

karöltve „A mi büszkeségünk” címmel 
történelmi-irodalmi pályázatot hirde-
tett a Kárpát-medencei általános is-
kolák tanulói részére. A pályázat célja 
egy adott iskola vonzáskörébe tartozó 
település kiváló szülöttének  életét és 
munkásságát bemutató alkotás meg-
írása volt. A kiírásra 23 pályamunka 
érkezett. A pályamunkák összpontszá-
mát az adott téma többoldalú megkö-
zelítése, a külalak és a csatolt melléklet 
határozta meg. A pályázatot iskolánk, 
a II. Koháry István Alapiskola diákjai: 
Fajd Dávid, Fazekas Zsófia, Karcag Le-
vente, Tóth Viktória és Hizsnyai Lász-
ló nyerték meg. Felkészítő tanáruk Fe-
renc Izolda volt. Munkájukat Hulita 
Vilmosról, a füleki zománcedénygyár 
egykori igazgatójáról írták. Tartalmas 
és érdekes fiktív levélben adtak szá-
mot Hulita Vilmos munkásságáról.

Mindenképp szeretnénk megkö-
szönni dr. Agócs Attila polgármester 
úr  segítségét, aki közreadta tanulmá-
nyát Hulitáról, mely a Nógrád Megyei 
Múzeumok Évkönyvében jelent meg 
2008-ban. Továbbá köszönjük Schnel-
czer Zoltán fényképésznek, hogy 
lencsevégre kapta diákjaimat a pro-
jektmunka készítésekor. Nem utolsó 
sorban köszönet illeti kolléganőmet, 
Šimonidesová Ivetát, aki megosztotta 
velünk annak a címernek a másolatát, 
melyet dédapjának,   Šimonides Tiha-

mérnak adományozott Hulita Vilmos.
A pályamunkák ünnepélyes kiértéke-
lésére 2019. június 23 -án került sor 
Nagykaposon. Az értékes könyvjuta-
lom mellett a diákok egy budapesti ki-
rándulást is nyertek, melyre szeptem-
ber közepén utazhattak el a tanulók 
a verseny királyhelmeci és szőgyéni 
helyezettjeivel. A háromnapos kirán-
dulás alatt megtekinthettük a Csodák 
Palotája interaktív tudományos  ki-
állítását, majd látogatást tettünk a 
Sándor-palotában, ahol személyesen 
fogadott minket Áder János köztár-
sasági elnök felesége, Herczegh Ani-
ta  asszony. Szívből gratulált a pálya-
munka győzteseinek, s körbevezette a 
diákokat és tanáraikat a Sándor-pa-
lotában. Megtekinthettük a gyönyö-
rű kilátást az erkélyről, ahol a közös 
fotó is elkészült, majd ezt követően 
a Parlamentet látogattuk meg. Nagy 
örömünkre este az Erkel Színházban 
megnézhettük a Billy Elliot musicalt. 
A kirándulást mozgásos program is 
gazdagította, a verseny díjazottjai két 
órát tölthettek a Cyberjump trambu-
linparkban.

Ferenc Izolda, tanár

Hulitáról írt pályamunkával nyertek a kohárysok

A Füleki Városi Művelődési Köz-
pont hatodik éve futó LiteraTúra 

programja az irodalmat, a könyveket, 
az olvasást népszerűsíti könyvbemu-
tatók, irodalmi beszélgetések, felolva-
sások, zenés-irodalmi estek, műhely-
munkák formájában. Az idei júliusi 
UDVart fesztiválon az irodalom ze-
nével és slam poetryvel fűszerezve 
került a közönség elé a LiteraTúra 
programnak köszönhetően, az őszi 
rendezvények során pedig könyvbe-
mutató és irodalmi beszélgetés várta 
a könyvek szerelmeseit.

Az október 10-i könyvbemutató-
nak rimaszombati vendégei voltak. 
A  gömöri városból származó, Po-
zsonyban élő Juhász Katalin mutatta 
be Nyeretlen című verseskötetét. A 
szerzővel Zsélyi Katalin tanár, mű-
velődésszervező beszélgetett. Juhász 
Katalin költő, újságíró jelenleg az Új 
Szó kulturális rovatának vezetője. 
Költőként Gerezdek című versesköte-
tével debütált még egyetemista korá-
ban. Nyeretlen című kötete a tavalyi 
év végén jelent meg a Nap Kiadónál, 
Vida Gergely szerkesztésében. Amint 
azt maga a szerző nyilatkozta, ez az 
első olyan kötete, mely egyetlen téma 

Teltházas irodalmi beszélgetéssel 
zárult az idei LiteraTúra

köré fonódik. A versek a nyereségről 
és a veszteségről szólnak, s arról, ho-
gyan csaphat át egyik a másikba. A 
költőnő hetedik kötete azért is figyel-
met érdemel, mert az Irodalmi Alap 
Madách Nívódíjjal jutalmazta.

Október 24-én Háy János Kik 
vagytok ti? – Kötelező magyar iroda-
lom című újraélesztő könyve került a 
beszélgetés középpontjába. A kötetet 
megjelentető Jelenkor Kiadó szerint 

„ez egy olyan könyv, ami Szerb An-
tal óta először mer újszerűen és jól 
olvasható stílusban a magyar iroda-
lom alkotóihoz nyúlni.“ A  teltházas 
rendezvényen Háy Jánost Veiszer 
Alinda faggatta nemcsak a kötetben 
szereplő alkotókról és a szerző hozzá-
juk fűződő viszonyáról, hanem olyan 
kérdésekről is, mennyire kell, hogy 
befolyásolja az életművet egy adott 
szerző morálisan megkérdőjelezhe-
tő vagy elítélendő magatartása. A jó 
hangulatú, tartalmas, óriási érdeklő-
désnek örvendő közönségtalálkozó a 
VI. LiteraTúra idei utolsó programja 
volt. A rendezvénysorozat a Kisebb-
ségi Kulturális Alap támogatásával 
valósult meg. Jövőre folytatjuk!

Illés Kósik Andrea, VMK

Tisztelt Polgárok,
Füleken 2019.10.30-tól 2020.9.30-ig az egész város területét érintő folytatólagos rág-
csálóirtás („deratizálás”) valósul meg. A szakaszonként megvalósuló egyes beavatkozá-
sok kiterjednek a rágcsálók (vándorpatkány) előfordulásának Fülek város közterületein 
fellelhető összes lokális gócára. 

2019-ben összesen 3 beavatkozásra kerül sor (októberben, novemberben és decem-
berben), majd 2020-ban ezeket újabb 5 beavatkozás követi (márciusban, áprilisban, má-
jusban, júliusban és szeptemberben). A lakosok a munkák menete felől a városi hangos-
bemondó, a város weboldala és a szociális hálón kialakított profilja, valamint a Füleki 
Hírlap által lesznek informálva. 
A megelőző rágcsálóirtás kezdetének időpontja 2019.10.30., a megvalósításának helyei 
pedig: 
1. a város közterületei, beleértve a parkokat, gyermekjátszótereket és a lakótelepek te-
rületét, 
2. a lakásszövetkezet (SBD) és a lakáskezelő vállalat (Filbyt s.r.o.) gondnoksága alá eső 
többlakásos lakóházak, valamint a környezetükbe tartozó közterületek és csatornaaknák. 

A megelőző rágcsálóirtás 2019.11.5-én az alábbi városi intézmények objektumaiban 
valósul meg: Városi Hivatal, FTC-stadion, a Közhasznú Szolgáltatások (VPS) adminiszt-
ratív épülete, kisállatkert, hullaház, a temető üzemeltetésére szolgáló épület, a Sávolyi úti 
és a Szövetkezeti úti gyűjtőudvarok, valamint a városi piaccsarnok épülete.
Rágcsálók előfordulásának észlelése esetén a közterületeken a polgárok jelenthetik azt 
(kérjük, hogy csak indokolt esetekben) a sebastian.gaspar@filakovo.sk e-mail címre, 
vagy személyesen a Városi Hivatal Ügyfélfogadó Irodájában.

Ez úton kérjük a  polgárokat, hogy a  munkák során biztosítsanak a  beavatkozást 
végzők számára szabad mozgást az objektumokban és a közterületeken. Egyidejűleg 
kérjük a  fenti épületek és többlakásos lakóházak gondnokságát biztosító intézménye-
ket, hogy tegyék lehetővé a munkák szétírása szerint a szolgálati járművek behajtását, 
a szabad mozgást az objektumokban, ill. a szükséges lépések elvégzését az objektumok-
ban. Továbbá bebiztosítani a viszonylag nagy  méretű nyílások, patkánylyukak beta-
karását - a kártevők bejutásának korlátozása céljából – a kivitelező javaslata alapján, 
vagy megbízni azzal a kivitelezőt. Felhívni a lakosok vagy alkalmazottak figyelmét (a 
hangosbemondó, hivatalos értesítés, a weboldalon közzétett értesítés által) a végzett rág-
csáló- vagy rovarirtásra, az alkalmazott eszközökkel való érintkezés veszélyére, ha ezek 
az eszközök hozzáférhető helyen találhatók. VH
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2019 novemberében

11. 29-ig

A „30 éves a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet“ c. kiállítás   
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervezők: Szlovák Koztársaság Állami Természetvé-
delme, Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet Igazgatóság

11. 07.

VI. Nemzetközi Színházi Fesztivál
Divadlo Hotel Mária: Ako konať dobro
Meseszínház Charles Dickens: Karácsonyi ének c. műve nyomán
Szlovák nyelvű előadás az alapiskolák alsó tagozatos tanulói számára
Helyszín: Papréti Szlovák Tannyelvű Alapiskola
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A VI. Nemzetközi Színházi Fesztivál c. rendezvénysorozat a 
Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

08:30

11. 07.

VI. Nemzetközi Színházi Fesztivál
A negyvenedik - A Zsákszínház előadása
Tragikus komédia Ionesco Különóra című műve nyomán
Helyszín: VMK – Bálterem (I. emelet)
Szervező: Zsákszínház PT
Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

18:00

11. 08.  

Chmeliar Michal filmvetítéssel egybekötött előadása 
Brazíliáról   
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár   
Szervező: Füleki Vármúzeum
Az előadás szlovák nyelven zajlik.

16:30

11. 16.

II. Koháry István nyomában – szezonzáró séta a füleki 
várban a ferences templom és a Koháry-kúria látogatásával
Helyszín: Füleki vár 
Szervező: Füleki Vármúzeum 
Társszervező: Füleki Ferences Rendház, 47.sz. Koháry István 
Cserkészcsapat

14:00

11. 21.

Szalonna és Bandája – népzenei koncert
Helyszín: VMK – Bálterem (I. emelet)
Szervező: Fonográf PT, Komárom
Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

17:00

11. 22.

VI. Nemzetközi Színházi Fesztivál
MeseFigurák: Tele-tarsoly
Interaktív bábelőadás óvodásoknak és kisiskolásoknak
Helyszín: VMK – Bábterem (földszint)
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

09:30

11. 24.

40 éves a Zsákszínház
Ünnepi szórakoztató műsor a színjátszó csoport megalapítá-
sának 40. évfordulója alkalmából
Helyszín: VMK – Bálterem (I. emelet)
Szervező: Zsákszínház PT
Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

18:00

11. 27.

VI. Nemzetközi Színházi Fesztivál
MeseFigurák: Tele-tarsoly
Zsibongó Kisszínpad: A kis kuruc
Előadások az alapiskolák alsó tagozatos tanulóinak
Helyszín: VMK – Bálterem (I. emelet)
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

10:00

11. 27. 

Zenés évszakok – őszi komolyzenei koncert: Reiter Duo
Hegedűduó: id. Reiter István és ifj. Reiter István
Helyszín: VMK – Bábterem (földszint)
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Művészeti Alap támogatásával valósul meg.

18:00

11. 29.

VI. Nemzetközi Színházi Fesztivál
Zsibongó Kisszínpad: A kis kuruc
Apropó Kisszínpad: Édes álmok
Diákelőadások az alapiskolák felső tagozatos tanulói számára
Helyszín: VMK – Bálterem (I. emelet)
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

11:00

11. 29.

VI. Nemzetközi Színházi Fesztivál
Apropó Kisszínpad: Édes álmok
Színjáték Josef és Karel Čapek: A rovarok életéből c. drámája alapján
Nyilvános előadás
Helyszín: VMK – Bálterem (I. emelet)
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ

18:00

12. 01.
Adventi gyertyagyújtás 
Helyszín: a gimnázium épülete előtt
Szervező: Csemadok Füleki Alapszervezet

11:45

* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

Ahogy közeledtünk a nyár végé-
hez, a szeptemberi hónap örökös 

témája az iskolakezdés volt. Sok mai 
fiatal összeráncolhatja szemöldökét, 
és kételkedhet a személyes megálla-
pításomra, hogy én izgatottan vártam 
mindig az iskolakezdést. Nem érez-
tem tehernek azt.

Maga a téma viszont mára generá-
ciók közötti heves vita kiindulópontja. 
Sokan beszélnek arról, hogy milyen 
mély szintre süllyedt az oktatás szín-
vonala, vagy hány iskola van veszély-
ben, milyen nehézségek fenyegetik a 
kisebbségi oktatást. Szerintem jó az 
az iskola, ahol elkötelezett emberek 
értékeket akarnak továbbadni, ahol 
felcsillantják azt, hogy jónak, szor-
galmasnak érdemes lenni, s a tárgyi 
tudás mellett életet is lehet tanulni, s 
nem csupán a kötelező tananyagot.

Mi, tanárkollégáimmal hisszük azt, 
hogy a Füleki Gimnáziumnak meg-
van a helye, szerepe és feladata a nóg-
rádi régió lakóinak oktatásában és 
művelésében. Ezért is kapcsolódunk 
be sok olyan projektbe, amely a diá-
kok tehetségének kibontakoztatását 
szolgálják, amelyekkel segíteni tudjuk 
az érvényesülésüket. Hadd soroljak 
fel a teljesség igénye nélkül párat a 
legújabb projektek közül.
Az ismeretszerzés új útja: 
A három évig tartó, az értelmes, elem-
ző olvasást (röviden értő olvasást) 
szolgáló projektet a mindennapi élet 
szükségszerűsége hívta elő és októ-
bertől indul el. A gimnáziumban 33 
órával megemeltük a tanítási óra-
számot, hogy a diákok az elolvasott 
szöveg lényegét kiemelve, lényegte-
len jegyeit elvetve vissza tudják adni 
a szöveg tartalmát. Az értő, értelmes, 
elemző olvasás képessége nem csak 
anyanyelvi kompetencia, ezért a 
projektnek a tanórákon kívül részét 
képezik a tanári klubok, a diákok 
választható szakkörei is, melyekben 
a természettudományok, a matema-
tika, a szlovák nyelv, a geográfia és az 
informatika területén segítjük majd 
az értő olvasás készségének fejleszté-
sében a gimnazistákat.
IT AKADÉMIA: Több szlovákiai 
egyetem, az Oktatási Minisztérium és 
több informatikai közösség összefo-
gásával létrejött kezdeményezés célja 
az alapiskolás, középiskolás és egye-
temi diákok számára piacképes tudás 
biztosítása, a természettudományos 
kompetenciáik fejlesztése, a munka-
erőpiac informatikai szakemberek 
iránti hiányának enyhítése, valamint 
a gimnáziumok és az informatikai 
cégek együttműködésének erősítése.
2017-ben a Füleki Gimnáziumot a 74 
pályázó közül választották ki, így im-
már azon 24 gimnázium közé tarto-
zunk, melyek a legmagasabb szinten 

Bővülő oktatási kínálat
kapcsolódnak be a projekt megva-
lósításába. A választás nem véletlen, 
eddigi tevékenységünk elismeréséül 
kerülhettünk a legjobbak közé. 
Tanulmányutak informatikai cégek-
hez, új oktatási módszerek, piacképes 
természettudományos és informati-
kai ismeretek megszerzése jellemzi 
ezt a projektet.
Az IT Science Laboratóriumban 
3D-s nyomtatóval, modern mik-
roszkópokkal, tabletekkel, interaktív 
tollakkal, Arduino és  Raspberry-Pi 
csomagokkal dolgozhatnak a diákok, 
speciális szaktanteremben kísérletez-
hetnek a robotika- és a programozás 
szakkör ökön. Az iskolánk szívesen 
látja más iskolák tanárait és diákjait 
is, hiszen célunk az, hogy ők is kedvet 
kapjanak ehhez a projekthez.
GENETIKA: Új projektünk az örök-
léstannal mint  a gének, az örök-
lődés és az élőlények variációjának 
tudományával foglalkozik. Diákjaink 
lehetőséget kaptak, hogy egyetemi la-
boratóriumokban dolgozhassanak, és 
a természettudományos érdeklődésű 
diákok megtapasztalhassák a gyakor-
latban is a genetika rejtelmeit.

Tovább folytatódnak a Füleki 
Gimnáziumban a már ismert pro-
jektek, melyekről már beszámoltunk, 
mint pl. az Infoprog, az Algoritmánia, 
a Természettudományi Triatlon, a 
Robotikaverseny, a CISCO Networ-
king Academia, a Talentum díjazás, 
a Comenius díjazás, az Apropó és 
Zsibongó Kisszínpadok munkája, a 
tehetségekkel foglalkozó szakköri 
munka, a természetimádók köre, a 
sportolók szakköre stb.

Bár az iskolakezdésnél meglepőd-
ve tapasztalhatta meg diák és tanár 
is, hogy az épület első emelete ro-
mokban hevert, de a tény, hogy Besz-
tercebánya Megye Önkormányzata 
több éves várakozás után elkülöní-
tette a szükséges 166.000 eurót az 
elektromos vezetékhálózatának teljes 
felújítására, megnyugtató érzés, mert 
velünk együtt hisznek a gimnázium 
életképességében.

A patinás kastélyépület ennek kö-
szönhetően modern világítást kap, 
újra indulhat az iskolai hangszóró is.
Lassan befejeződnek a munkálatok 
a multifunkciós pálya kiépítésénél a 
gimnázium épülete mögött, melyet 
elsősorban a város szorgalmazott 
sportolóink, tanulóink örömére. Bár 
még fúrnak-faragnak, zúgnak a gé-
pek, mégsem félünk az iskolakezdés-
től, hiszen a célunk ugyanaz, mint a 
szülőknek: felkészíteni a gimnazistá-
kat az iskola utáni életre.

Ehhez a Füleki Gimnáziumban a 
2019/2020-as tanévben 159 diák és 
19 tanár fogott neki.

Szvorák Zsuzsanna, tanár
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Októberben a füleki gimnázium jelentős változáson ment 
keresztül. Az igazgatói posztra az eddigi helyettest, Péter 
Jurajt választották. Helyettese a volt alpolgármester, Ke-
rekes László lett. Az újonnan kinevezett igazgatóval be-
szélgettünk jövőbeni terveiről. 

A gimnázium élén hosszú idő után történt változás. 
Mit gondol erről?
Tizenöt év után történt változás a gimnázium leg-
felső vezetésében. Molnár László három cikluson 
keresztül vezette iskolánkat, a nyilvánosság pedig 
már valószínűleg érzékelte a változás szükségessé-
gét, így rám esett a választás. Molnár László odaadó, 
lelkiismeretes munkát végzett, s munkájával egy, 
a 21. század követelményeinek megfelelő iskolát 
adott át, növelve versenyképességét nem csak tér-
ségünkben. Gondolom újításai majd egy bizonyos 
idő eltelte után válnak igazán értékessé, hiszen bi-
zonyos területeken (főleg az informatika bevezeté-
se az oktatás során) úttörőnek számítunk nemcsak 
térségünkben, hanem szlovákiai viszonylatban is. 
Helyettesem Kerekes László lesz. 
A füleki gimnáziumban egyáltalán nem számít 
újoncnak. Melyek voltak eddigi pályafutásának leg-
főbb állomásai?
Kisebb kihagyással, mikor tanfelügyelő voltam, 
1996 óta tanítok a gimnáziumban. 18 éven keresz-
tül töltöttem be az igazgatóhelyettesi posztot. Az 
Eperjesi Egyetem Bölcsészettudományi Karán szlo-
vák nyelv–történelem szakon szereztem diplomát. 
Hagyományteremtő céllal vezettem be a múltban 
a „Bársonyos Diáknapok“ elnevezésű rendezvényt, 
melynek során a városvezetéssel együttműködve 
megemlékezünk az 1989-es csehszlovákiai novem-
beri eseményekről. Ezen a napon elevenítjük fel a 
középkori líceumok hagyományát, melynek során 
a polgármester a város tiszteletbeli polgáraivá fo-
gadja az elsősöket tanulmányaik idejére. Az utóbbi 
években az Erasmus+ program koordinátora és 
kivitelezője voltam iskolánkban. A programnak 
köszönhetően diákjaink több, a nyelvtanulást segí-
tő külföldi tanulmányúton vehettek részt. Iskolánk 
ezáltal ismertté vált több neves külföldi oktatási 
intézmény számára is, főleg a tehetséggondozás 
területén. 
Milyen új elképzelései vannak, s mit szeretne első-
ként az új posztján megvalósítani?
A tanév már beindult, így mélyreható változások 
bevezetésére nem igazán van lehetőség. Jelenlegi 
legfőbb feladatunk az iskola elektromos vezetéke-
inek teljes cseréje, ami a későbbiekben lehetőséget 
nyújt új projektek megvalósítására. Célunk egy új 
digitális laboratórium megépítése, melynek kö-
szönhetően tanulóink modern eszközök segítségé-

vel végezhetnek majd különböző tudományos tevé-
kenységeket. Erre épül egy következő tervezet, ahol 
az EU által kiemelt fontossággal bíró modern kom-
petenciákat, pontosabban az olvasói, a matemati-
kai, a digitális és a pénzügyi műveltséget szeretnénk 
fejleszteni diákjainknál. A közeljövőben szeretném 
felvenni a kapcsolatot legfőbb partnereinkkel, a 
füleki általános iskolák igazgatóival. Erősíteni sze-
retném a városvezetéssel és a képviselő-testülettel 
való együttműködést, mivel több képviselő is isko-
lánk volt tanulója, így érthetően érdekli őket intéz-
ményünk élete.
A diákok száma, a nyolcosztályos gimnáziumi okta-
tás bevezetése ellenére az utóbbi években folyamato-
san csökken. Miben látja ennek okait, s hogyan sze-
retné megállítani ezt a kedvezőtlen folyamatot.  
Igen, aggasztó számomra ez a folyamat. Másrészt 
viszont nem meglepő, mivel a születések száma a 
városunkban és környékünkön történelmi mély-
pontra süllyedt. Más szóval: általában kevés a gye-
rek, s csökkenőben az érdeklődés a gimnáziumi 
oktatás iránt. A szülők bizalma is elfordult a gim-
náziumtól, sokkal inkább a valamilyen szakképzést 
nyújtó iskolákat részesítik előnyben. Egy későbbi 
főiskolai képzettség megszerzésének lehetősége 
sem igazán bizalomgerjesztő számukra, mert gyak-
ran akadályként merül fel a tanulmányi idő hossza, 
valamint anyagi igényessége. A jövőben szeretném 
az elméleti oktatást kibővíteni, főleg az állami és a 
vállalkozói szektorban érvényesíthető szakismere-
tekkel, s ily módon tenni vonzóbbá a gimnáziumi 
oktatást. Ez azonban egy hosszabb távú elképzelés. 
Szilárd meggyőződésem, hogy sikerül megállítani 
ezt a csökkenő tendenciát, s folyamatosan emelni a 
tanulók létszámát. Ehhez azonban szükségem van 
partnereink segítségére, előzékenységére is.
Az iskolaév kezdetével egyidejűleg az iskola épüle-
tében és az épület mögött jelentős felújítási munka 
vette kezdetét.
Az iskola épületében az elektromos vezetékek teljes 
cseréje és a tantermek felújítása zajlik. A felújítási 
munkák befejeztével a tanulókat kellemes környe-
zet, modern LED világítás és működő elektromos 
hálózat várja. A felújítási munkákat az iskolafenn-
tartó, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat fi-
nanszírozza, mintegy 160 ezer euró értékben, ezzel 
is értékelve iskolánk azon igyekezetét, hogy minél 
korszerűbb, a követelményeknek megfelelő okta-
tást nyújtson.
Okoznak-e a munkák fennakadást az oktatásban?
A munkák sajnos az iskola teljes működése alatt 
zajlanak. Nem kis erőfeszítést igényel mindent 
megoldani. Legfőbb gondot a zaj, a por, a festékgőz 

okozza, de valahogy muszáj kibírnunk. Az iskola 
mögött gyönyörű többfunkciós sportpálya készül, 
mely a városi  önkormányzat projektje. Mi a város 
partnereként veszünk részt benne, s szeretnénk a 
pályát a tanítás során igénybe venni. 
Az iskola ismert rangos országos és nemzetközi ver-
senyeiről, főleg a robotika és a programozás terüle-
tén. Szeretnének a továbbiakban is ilyen irányban 
fejlődni?
Szeretném, ha a továbbiakban is ebbe az irányba 
fejlődnénk. Az iskolánk által szervezett eddigi ver-
senyek továbbra is a teljes támogatásomat élvezik. 
Jelenleg részese vagyok egy új projektnek, melynek 
ötletgazdája tanárunk, Tomolya Róbert, és a prog-
ramozás népszerűsítését szolgálja. Ez egy nagyobb 
térséget átívelő programnak ké szül, mivel fő part-
nerünk a Besztercebányai Megyei Önkormányzat 
lesz, és a program a speciális készségek fejlesztését 
fogja szolgálni. Természetesen nem feledkezünk 
meg a humán tárgyak iránt érdeklődőkről sem, 
akik tehetségüket tovább fejleszthetik az Apropó és 
a Zsibongó diákszínpadokon. A jövőben szeretnénk 
egy idegen nyelvi versenyt is rendezni, amivel ösz-
szefügg az Erasmus+ program folytatása is.
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Új vezetés a füleki gimnáziumban

Tudta, hogy...
...1937-ben már november 13-án beköszöntött 
a  tél Fülekre? A  Prágai Magyar Hírlap füleki 
tudósítója a  következő hírt juttatta el a  laphoz, 
mely annak november 17-i számában jelent 
meg: „FÜLEK. A  közel két hét óta tartó esőzés 
után váratlanul télre fordult az idő. Szombaton 
hirtelen hősüllyedés állt be s megindult a hava-
zás. A hó szünet nélkül esett s mindenütt elérte 
az átlag 25 centiméter magasságot. A korai tél 
nagy csapás a szegény népre, amely tüzelő nélkül 
áll a tél küszöbén. Az esős idő miatt betakaratlan 
szőlők most alighanem födés nélkül maradnak.“

Cirbus Vladimír 
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