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További két projekt
fejeződik be

Füleki tanár az
országos élvonalban

Az iskolák rendhagyó
módon működnek

A váralja revitalizálása mellett másik két projekt is futott
a várban. Eredményük a jövő
évben lesz látható. 3. oldal

Szlovákia tíz legjobb pedagógusa között szerepel a gimnázium tanára. Beszélgetést
közlünk vele. 5. oldal

Az alapiskolák felső tagozatán
és a középiskolákban ismét
távoktatás folyik. Miként
működtetik? 6.-8. oldal

Október, az idősek iránti tisztelet hónapja idén másképpen, mint eddig

T

isztel időseink!
Az évek során szép szokássá vált, hogy
októberben, az idősek iránti tisztelet hónapjában lapunk is bővebb teret szentel a szépkorúaknak, nyugdíjas szervezeteknek, valamint
az ezzel összefüggő eseményeknek. Az idén
azonban nem számolhatunk be semmilyen
nagyobb szabású rendezvényről, mivel a hazánkban és a világban tomboló koronavírus-járvány semmi ilyenre nem ad lehetőséget.
A járvány sajnos „gondoskodott“ arról, hogy
egyre inkább visszahúzódjunk háztartásainkba, kényszerűen feladva társasági életünket, lemondjunk a kirándulásokról, kulturális
élményekről, valamint a családtagjainkkal,
kortársainkkal való találkozásokról. Biztosan sokan szeretnének önöknek köszönetet
mondani az eltelt dolgos évekért, s kifejezni
örömüket, hogy még köztünk vannak. Önök,
nagyszüleink a bölcsesség, az élettapasztalat forrásai, a családi hagyományok és egyéb
készségek őrzői, melyek nemzedékről nemzedékre öröklődnek. Sok buktatón vágtak keresztül a munkával, kötelességekkel telt évek
alatt, hogy végre élvezhessék a jól megérdemelt pihenést, s a társadalom gondoskodását.
Fülek Város, a Polgári Ügyek Testülete,
a Nyugdíjas-egyesület helyi szervezete és
a városi hivatal mellett működő Nyugdíjasklub ez idő tájt a múltban már több szép rendezvényen volt túl, a jubilánsok köszöntésétől
a nyugdíjasok számára rendezett ünnepségekig. Az ismert okok miatt az idén sajnos semmilyen ilyen jellegű rendezvényre nem kerülhetett sor, s az is kérdéses, hogy az év végéig
sikerül-e ezeket pótolni. A Jubilánsok köszöntése, valamint a Generációk találkozója elnapolása bizonyára sokukban kelt hiányérzetet,
hiszen az itt uralkodó ünnepi hangulat, az
ezeken gyűjtött sok kellemes érzés végigkísérte az egész őszi időszakot egészen karácsonyig.
Ezúton szeretnénk kijelenteni, hogy nem feledkeztünk meg önökről, s ha javul a helyzet, s
az egészségünket nem veszélyezteti az alattomos vírus, pótoljuk az elmaradt ünnepségeket
annak rendje és módja szerint. Városunk polgármesterének, valamint a nyugdíjasszervezetek vezetőinek megbízásából szeretnénk tolmácsolni mindnyájuk jókívánságait, főleg jó
egészséget, lelki megnyugvást, békét kívánunk,
hogy minél tovább élvezhessék családjuk szeretetét. Egyúttal kedves kötelességemnek te-

Illusztrációs fotó - unsplash.com

szek eleget, mikor tájékoztatom önöket, hogy
a jubilánsoknak szánt ajándékokat mind a
város, mind a nyugdíjas szervezetek is előkészítették, átadásukra a járványügyi helyzet javulása után kerül majd sor.
Kedves olvasóink, polgárok és szépkorúak
hozzátartozói! Az öregedés valamennyiünket érint, hisz mindnyájan részesei vagyunk,
természetes velejárója életünknek. Harminc
évvel ezelőtt az ENSZ közgyűlése októbert
az idősek iránti tisztelet hónapjának, október
1-jét pedig az idősek világnapjának nyilvánította. Ahogy a nyár végeztével beköszönt az
ősz, úgy jön az öregedés is, lassan, visszafogottan, de elkerülhetetlenül. Az öregedés is egy
kihívás, s egyáltalán nem jelenti aktív életünk
befejezését. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk
megőrizni életünk minőségét, szociális környezetünket és pozitív hozzáállásunkat. Döntő
jelentőségű az önmagunkról való gondoskodás képessége, a mindennapi alapvető feladatok önálló elvégzése. A rászorultság nagyon
sok idős embernek okoz gondot, s jelent lelki terhet. Az idősebb emberek mozgásigénye
csökken, jelentkeznek a különféle betegségek,
s az ezzel járó fájdalmak, amik a mozgáshiány
leggyakoribb kiváltó okai. Az életminőséget
jelentősen befolyásolják az emberi kapcsolatok, valamint a környezet is. Az emberi kapcsolatok hiánya idős korban gyakran okoz
bezártságot, depressziót, keserű, bosszús, befelé forduló hangulatot. A jelenlegi járványhelyzet a magányosság, az elesettség érzését

is nagyban erősíti. Nem feledkezünk meg az
idősekről, csak óvni szeretnénk őket, nem
szeretnénk kockáztatni egészségüket. Gondoljunk rájuk, s mondjuk ki a lelküknek oly
jól eső szavakat, hogy mellettük vagyunk, tiszteljük, szeretjük őket. A járványhelyzetre való
tekintettel óvatosan, körültekintően gondoskodjunk mindennapi szükségleteikről, kérdezzük meg, hogy érzik magukat, hiszen ezáltal is
hozzájárulhatunk életük kellemesebbé tételéhez. A modern kor lehetővé teszi, hogy közelükben legyünk közvetlen kapcsolat nélkül is.
Vannak mobiltelefonjaink, közösségi oldalak,
s ha meglátogatjuk őket feltölteni készleteiket és pozitív energiát sugározni feléjük, ne
feledkezzünk meg arról sem, hogy óvjuk őket
szájmaszk viselésével, alapos fertőtlenítéssel és
távolságtartással. A fizikai kontaktust, az ölelést helyettesítsük meleg szavakkal, tiszteletet
sugárzó gesztusokkal.
Kedves szépkorúak, hölgyek és urak, tisztelt
jubilánsok! Fogadják ezeket a sorokat tiszteletünk jeleként ősz hajszálaik, ráncaik, munkában megfáradt kezeik iránt, s fogadják szeretetünket, jókívánságainkat. Kívánunk kedves
mindnyájuknak jó egészséget, lelki nyugalmat,
elégedettséget, hogy a járvány elmúltával családtagjaikkal, barátaikkal, szomszédjaikkal
újra élvezhessék a városunk által nyújtott kulturális és társadalmi eseményeket.

Cíferová Iveta

Ford.: dszl
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Csodás fotókon a Medves-térség – Medvesi Fotós Maraton ötödször

Ö

tödik alkalommal rendezték meg az
Olympus Medvesi Fotós Maratont, Közép-Európa legjelentősebb outdoor fotós eseményét. A rendezvényen két országból mintegy 300 profi és amatőr fotós vett részt, akik
48 órán keresztül alkothattak Salgótarján közelében, a Karancs-Medves vidékén és a füleki
várban is.
A maraton magyarországi helyszínei mellett
a geopark szlovákiai oldala is kínált programokat. Somoskőn és a Macskalyuk környékén hajnali fotózásra nyílt lehetőség, ahol a
mintegy 60 korán kelő már a reggeli ködben
elkezdte a munkát. A délutáni megálló pedig a
füleki vár volt, ahol esti fotózására nyílt lehetőség Hieronymus Bosch-élőképekkel. Ennek
díszletéhez Fero Mráz és Jana Bialová képzőművészek adták munkájukat, s a Defensores
helytörténeti csoport tagjai is közreműködtek.
A középkori hagyományőrzők korhű ruhákban álltak modellt a fotósoknak.
A Novohrad–Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulása a beruházásokért és informatizációért felelős miniszterelnök-helyettesi hivataltól a legkevésbé fejlett járásoknak szánt
támogatási programon keresztül nyert anyagi
támogatást a rendezvényre.

„Sajnos a koronavírus-járvány miatt az előadások
elmaradtak, valamint a fotós túrák számát is csökkenteni kellett, de szerencsére egy egynapos programot így is tudtunk biztosítani az érdeklődők számára, ezáltal is színesítve a kínálatot” – nyilatkozta
György Balázs irodavezető, majd hozzátette,
hogy a rendezvény a fotósok számára előzetes
bejelentkezés után ingyenes volt.
Négy túraútvonal, negyvennyolc órányi
napkeltétől napnyugtáig tartó fotózás a Novohrad–Nógrád Geopark páratlan szépségű
palóc vidékén – ezt nyújtotta idén is az Olym- FOTÓ - Micsuda András, forrás - NNG
pus Medvesi Fotós Maraton. Közép-Európa
legnagyobb bazaltplatója, a Medves-fennsík értékekkel teli tájra.
rendkívül sokszínű. A gyönyörű napkelték és
Az eseményhez kapcsolódóan idén is megnaplementék, középkori várak, színes lomber- hirdették a fotópályázatot. A maratonon
dők, sűrű fenyvesek, sziklaszirtek, valamint készült legjobb felvételeket 2020. november
a táj gazdag növény- és állatvilága a fotósok 1-jéig bezárólag három témakörben várják
számára igazi paradicsommá teszik. A főszer- majd, ezek pedig a táj, emberek és élővilág.
vező, a Novohrad–Nógrád Geopark Kft. ezt a Ezen kívül idén a legjobb werkfotókra is kígyönyörű, határon átnyúló térséget kívánja váncsiak voltak a szervezők, melyek közül az
népszerűsíteni a fotók segítségével. Ehhez a esemény mindhárom napján kiválasztották az
szervezők biztosítják a feltételeket, a részt- arra érdemeseket. Az elkészült fotók közül a
vevőktől pedig azt kérik, hogy az itt készült Medvesi Fotós Maraton hivatalos weboldalán
felvételekkel hívják fel környezetük figyelmét lehet szemezgetni.
erre az emlékekben ugyan még ipari térségAgócs Szvorák Emese
ként élő, de valójában egyedi, karakteres és

Október a köszönetnyilvánításunk hava

N

em szeretnék patetikus lenni, de az arról szóló frázisok, hogy
az októberi hónap az idősebb generációval szembeni tartozásunk törlesztésének ideje, önmagukban nem állják meg a helyüket.
Szüleink és nagyszüleink generációja ennél többet érdemel. Arra
van szüksége, hogy mindig érezze, hogy jó nevelést kaptunk tőlük,
hogy állandóan itt vagyunk nekik, és sosem feledkezünk meg róluk.
Így hát hálás vagyok minden agyondolgozott kéznek, hogy simogatott, átpólyázott és táplált minket, s még ha néha meg kellett éreznünk a keménységét is, tudjuk, hogy az akkor is csak az irántunk
táplált szeretetből eredt. Szeretnék köszönetet mondani azoknak
a ráncos szemeknek, melyek sokszor maradtak kialvatlanok miattunk, könnyben úsztak, ha betegek voltunk, és örömtől ragyogtak,
ha jól alakultak a dolgaink. Köszönet az ajkaknak, melyek megtanították nekünk az első szavakat, esténként altatódalt dúdoltak, s
melyek biztattak, ha gondjaink akadtak, de akkor is, ha minden úgy
ment, mint a karikacsapás. Köszönetet mondok a hajlott hátaknak,
melyek az értünk végzett munka terhét hordozták, nem ismerve pihenést, sem fáradságot, csak azért, hogy ne szenvedjünk semmiben
hiányt és ne érezzük magunkat kevesebbnek a többiekhez képest.
Nagyon nagy köszönetet érdemel mindenki, aki szerető szívvel nevelte gyermekeit, segédkezett az unokái nevelésében, és az egész
életében végzett munkájával megalapozta azt, ami számunkra ma
természetesnek tűnik. Az előző generációknak köszönhetően nem
ismerjük a háborút, nem szenvedünk szükséget, tető van a fejünk felett, utazhatunk, hangot adhatunk a nem népszerű nézeteinknek is.
Ezekben az időkben, amikor korlátozva vagyunk a szeretteinkkel való érintkezésben, jól esik nekik néhány telefonon mondott
kedves szó, egy házhoz hozott bevásárlás, egy integetés az ablak alól.
Drága szeretteink, szeretünk benneteket, gondolunk rátok, ölelünk titeket, imádkozunk értetek, és nagyon várjuk az alkalmat,
hogy mindezt személyesen is elmondhassuk nektek.

Veliká Mária, a Nefelejcs, nonprof. sz. igazgatónője

Ford.: fp

* A szerkesztőség a fenti grafikáért tartalmi, stilisztikai, nyelvhelyességi és helyesírási szempontból nem vállal felelősséget.
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Új esővíz-elvezető csatornarendszere lesz a középső várnak

I

dén fejeződött be a füleki várban annak a
széleskörű felújításra irányuló hároméves
pályázati tervnek a megvalósítása, amely
nemcsak magát a vár területét, hanem az ahhoz tartozó váralját is érintette.
Az említett pályázat utolsó tevékenységeivel
párhuzamosan azonban már megkezdődtek
az új, szintén fontos és több éve tervezett állagmegóvási munkálatok a Vármúzeum és
Fülek Város együttműködésében. A várfalak
karbantartása – falazás, fugázás, a falazat veszélyes szakaszainak javítása – a vár tulajdonosának és kezelőjének hosszú távú feladata,
viszont szükség van a kevésbé szembetűnő, de
hasonlóan súlyos problémák megoldására is,
amelyek instabillá teszik az építmény szerkezetét. Ilyen pl. a várfal hosszan tartó nedvesedése, amely hozzájárul annak fokozatos szétbomlásához és végső pusztulásához, valamint
az esővíz elvezetése a középső vár területéről.
Az erőd építésénél, de fennállásának következő évszázadai során is a tulajdonosok és a
kezelők megoldották a csapadékvíz elvezetését, amelyet a sziklába vájt csatornákon keresztül vezettek el a vízgyűjtőkbe az egész vár
területéről. Mivel az eredeti csatornarendszer
mára tönkrement és belepte a törmelék, az
esővíz beszivárog a talajzatba, illetve közvetlenül a kőfalakba. Emiatt feltétlenül szükséges
volt egy vízelvezető rendszer kiépítése, amely
összegyűjti a vizet a középső várból, majd

FOTÓK - FVM

a szorítón keresztül az alsó udvarra vezeti,
biztonságos távolságba a várfaltól. A Múzeum
ezért pályázatot nyújtott be a Besztercebányai
Megyei Önkormányzathoz, amely a kulturális örökség (nemzeti kulturális műemlékek
és helyi nevezetességek) felújításának és rekonstrukciójának támogatására elkülönített
pénzcsomagból 8000 euró összegű támogatást
hagyott jóvá a füleki vár vízelvezető rendszerének létrehozására. Az intézmény mintegy
2500 eurónyi társfinanszírozással valósította
meg a pályázatot. A csatornázással kapcsolatos földmunkák, valamint a rá következő,
az ágyúállásokon végzett állagmegóvási munkák és azok látogathatóvá tétele helyi munkanélküliek alkalmazásával valósultak meg Fülek
Város két pályázata – a Szlovák Köztársaság
Kulturális Minisztériumának 1.4 – Újítsuk
fel házunkat elnevezésű program, valamint

A füleki vár középső várudvarának felújítása – első szakasz

A

2020-as évi állami költségvetésből, ezen
belül a Szlovák Köztársaság Kulturális
Minisztériuma költségvetéséből, az MK5521/2019-423 iktatószám alatt, 2020. 04.
21-én bejegyzett szerződés értelmében Fülek
Város támogatásban részesült a műemlékvédelmi alapból 28 000 euró értékben (a kért
támogatási összeg 76 315 euró volt) nemzeti
kulturális örökség megőrzése, felújítása és
fejlesztése céljából. A nyertes pályázat címe:
„Felújítás és állagmegőrzés – Nemzeti Kulturális Műemlék – Füleki vár, szakasz: Várudvar II.
– elővár I.“, célja pedig a NKM felújítása (függőleges és vízszintes nem tartószerkezeti elemek
felújítása, beleértve a fa- és fémszerkezeteket),
a felújítást felügyelő műemlékvédelmi szakmai
koordinátor díjazása és személyi költségeinek
fedezete, műemléki kutatások és a kutatások
eredményinek dokumentálása (régészeti kutatások, építészettörténeti kutatások).
A fent említett pályázat keretén belül állagmegőrző felújítás valósulhatott meg a kiemelt
várrészeken – a középső vár kazamatáin.
Takarékosság céljából (a megítélt támogatás
alacsony összege miatt) csupán a várudvar
keleti területének kétharmad részén végeztek
munkálatokat. A munkálatok során részleges
állagmegőrző felújítási munkák történtek az
egyes tönkrement falrészeken, valamint te-

a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal támogatási rendszere – keretében. Az új vízelvezető rendszer segítségével a csapadékvíz a
zárt, föld alatti csatornarendszer két új ágába
terelődik – a nyugati ág a kazamatákból és
azok közvetlen környékéről, míg a keleti ág
a várudvar északi feléből gyűjti össze a vizet.
Mindkét ág a Perényi-bástya előtti gyűjtőben
csatlakozik egymáshoz, ahonnan a tervezett
vízelvezetés ismét a földfelszínen folytatódik,
majd a víz az alsó vár kerületi falánál a vízköpőn keresztül jut el az erődítményen kívüli
gyűjtőárokba. A munkálatok a várban októberben, közvetlenül a turistaidény vége előtt
fejeződtek be, így a látogatók majd csak az
új, 2021-es szezon kezdetétől élvezhetik a középső várban létrehozott újdonságokat.

Titton Viktória, az FVM igazatónője

ford: Pócsaová Denisa

Az év végéig teljes körű
rágcsálóirtás folyik

2
reprendezésre, vízelvezető lejtés kialakítására
és füvesítésre került sor. Acéllépcsőzet kiépítésével elérhetővé vált egy tüzérségi kamra (1.
számú kazamata).
Fülek Város ebben az évben egy új pályázat
benyújtását tervezi a Kulturális Minisztérium
felé, mégpedig a felújítási munkák II. szakaszának folytatására, hogy jövőre sor kerülhessen az középső várudvar munkálatainak befejezésére, valamint a további két kazamata is
elérhetővé váljon.

Popovics Judit, ford.: dszl

„A pályázat a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.“

020 októberétől decemberig az egész
város területét érintő
folytatólagos rágcsálóirtás („deratizálás”) való- Il. fotó - pixabay.com
sul meg. Amennyiben a
lakosok rágcsálók jelenlétét észlelik a város
közterületein, bejelenthetik azt e-mailben a
greta.kuzmova@filakovo.sk címen, vagy személyesen a Füleki Városi Hivatal ügyfélfogadó központjában. Ezúton kérjük a polgárokat, hogy a munkák során a beavatkozást
végzők számára biztosítsanak szabad mozgást az objektumokban és a közterületeken.
Egyidejűleg kérjük az épületek és többlakásos lakóházak gondnokságát biztosító intézményeket, hogy tegyék lehetővé a munkálatok beosztása szerint a szolgálati járművek
bejutását, a szabad mozgást az objektumokban, ill. a szükséges lépések végrehajtását az
objektumokban. Ugyanakkor hívják fel a
lakosok vagy alkalmazottak figyelmét arra,
hogy rágcsálóirtás folyik, valamint figyelmeztessék őket az alkalmazott eszközökkel
való érintkezés veszélyeire, amennyiben ezek
az eszközök hozzáférhető helyen találhatók.

FVH
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Útjavítások folynak a városban

O

któber folyamán több füleki közút javításába is belefogtak. A
Papréten és a vasútállomás mellett folyó építési munkákon kívül
a város az elmúlt napokban megkezdte a Šverma és Jilemnický utcák
javítását is. Ezeken a helyeken a Közhasznú Szolgáltatások (VPS) dolgozói kiegyenesítik a terepet, és eltávolítják a műszaki hiányosságait.
Ezt követően az utcákat tömörített zúzottkő réteggel borítják. Teljes
felújításon esik át a Hviezdoslav utca is, amely új aszfaltszőnyeget kap.
Ez az egyedüli utca, melyet az idei évre kidolgozott eredeti ütemterv
szerint rekonstruálnak. A többi utca ez évre tervezett, de a koronakrízis
miatt elmaradt felújítása a 2021-es évben várható.

kmk, ford.: fp

FOTÓK - VPS, kmk

Tudták, hogy...

Beteg fák kivágása folyt le októberben

O

któberben fakivágás zajlott le a város több részén is. Összesen 11 1943-ban vasútállofát vágtak ki vagy vágtak vissza. Többségük a helyi temetőben ta- más-épületet adtak
lálható. A kivágásra ítélt fák sérültek, betegek, odvasak vagy veszélyesek át Füleken? A füleki
voltak a környezetükben élő és mozgó emberekre, ill. azok vagyonára. zománcgyári munkásság régi követelékmk, ford.: fp
se volt, hogy a vasút
létesítsen megállót
a gyárnál. A sok kilincselés eredménynyel járt, mert a vasútügyi minisztérium
jóváhagyta a megálló létesítését, melyet a zománcgyár saját költségén
épített meg. Az új megálló megnyitására 1937. augusztus 15-én került sor. Fülek község azonban hosszú ideig azt is kérelmezte, hogy
megfelelő vasúti állomásépülethez jusson. A csehszlovák uralom alatt
nem hallgatták meg kérését, míg végül a MÁV az akkori igényeknek
mindenben megfelelő állomásépületet létesített Fülek-gyártelepen.
Az épületet 1943. október 26-án ünnepi keretek között adták át rendeltetésének.

Vladimír Cirbus archívuma

FOTÓ - kmk
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Tomolya Róbert az ország legjobb tanárai között

A

Szlovákia Pedagógusa (Učiteľ Slovenska) címre
minden évben olyan alap- és középiskolai pedagógusok jelölhetők, akik képesek diákjaikban lelkesedést kelteni a tantárgyuk iránt, s megérdemlik
az össztársadalmi elismerést. A Comenius Intézet
(Komenského inštitút) három évvel ezelőtt kapta
meg az engedélyt arra, hogy a Global Teacher Prize
világverseny nemzeti díját évente megrendezhesse
Szlovákiában. 2020-ban 1101 jelölés érkezett, és a
bírálóbizottság végül 164 jelöltből választott ki harminc, majd tíz döntőst, köztük a Füleki Gimnázium
matematika-informatika szakos tanárát, Tomolya
Róbertet.

Szlovákia tíz legjobb pedagógusa közé kerültél.
Hogyan élted meg a megmérettetést jelöltként és
döntősként?
A megtisztelő jelölés után sokáig gondolkodtam, hogy elvállaljam-e a megmérettetést, de
úgy gondoltam, ha sikerül a magyar iskolákban folyó oktatást pozitív színben feltüntetni,
azzal csak nyerhetünk. Ezúton is köszönet a
jelölésért, amely Kassáról érkezett. Sok hetes
készülődés után a zsűri előtt kellett bizonyítanunk szakmai és emberi rátermettségünket. Valóban meg akartak minket ismerni, így
többfordulós feladatokat kellett megoldanunk,
kérdéseket kaptunk, véleményt kellett formálnunk, interaktív feladatokat oldottunk meg –
tulajdonképpen vizsgáztatás zajlott. Bemutatkozó prezentációt is készítenünk kellett, s több
héten keresztül médiaszakember foglalkozott
velünk. Köszönet a zsűrinek, hogy ilyen sok
jelölt közül méltónak talált arra, hogy a TOP
10-ben legyek. Megismerve a kollégákat, nagy
megtiszteltetés közöttük lenni. Természetesen
köszönet a diákjaimnak a közös munkáért, az
elért sikerekért. Nem utolsó sorban köszönöm
a családomnak a támogatást. Nélkülük nem
tartanék most itt! Ezúton is köszönöm mindenkinek a szavazatokat és a biztatást!
Tehetséggondozással is foglalkozol, sikeres diákjaid vannak, akik szakmájukban megállják
a helyüket külföldön is. A diákok is inspirálnak
az innovatív módszerek kifejlesztésében?
A matematika sokszor „elrettentő“ tantárgynak számít a diákok körében. Megkérdeztem
őket, miért érzik így, s az egyik diákom azt
válaszolta: „– Mert nincs mozgásban“. A fiatalok naponta használják a multimediális eszközöket, így nekik a hagyományos módszerekkel oktatott tantárgyak statikusnak tűnnek,
kevésbé érdekesek. Fel kell tehát keltenem az
érdeklődésüket: hatékony motivációval, vizualizációval, információs-kommunikációs technológiák felhasználásával. Ezért is dolgoztam
fel már évekkel ezelőtt a teljes gimnáziumi
matematikai tananyag elektronikus változatát több platformra: interaktív táblára és böngészőben futattható verzióra is. Ennek a digitális módszernek köszönhetően „megmozdul“
a matematika. Előnye, hogy nemcsak az órán
motiválja a diákot, hanem otthon is interak-

Tomolya Róbert. FOTÓ - Schnelczer Zoltán

tív módon dolgozhat vele, a saját tempójában
gyakorolhat, többször visszanézheti, kísérletezhet. Az egyik volt diákommal, Bial Brigittával, akinek a matematika mellett a képzőművészet volt a kedvenc targyárgya, közösen
alkottuk meg az ún. „Esztétikus matematikát“,
mely a tengelyes és középpontos tükrözésen
keresztül a geometriát köti össze a népművészetben fellelhető motívumokkal. A Virtuális
programozói szakkör vezetésében szintén egy
informatikusnak készülő volt diákom, Both
Tamás segít sokat, sőt már egyedül is levezeti az órákat. A matematika vagy informatika
népszerűsítésére versenyeket is szervezünk, s
mind a jelenlegi, mind a volt diákjaim sokat
segítenek a versenyfeladatok kidolgozásában.
Az AlgoritMánia alapiskolások számára megrendezett versenyfeladatait Both Viktória és
Szepessy Anna felügyeli. Az Infoprog verseny
kincskeresés kategóriájának feladatait, ahol
játékos, kreatív, kódfejtéssel lehet bekapcsolódani, teljes egészében volt diákjaim készítik
el, Bial Bence, Csernok László és Lukács Péter
személyében. Az első két megnevezett már 2
éve bekapcsolódik a programozási versenyfeladatok javításába is. Örülök, hogy mindig
vannak tehetséges diákjaim, a Talentum tehetségpont létrehozásával is őket szeretnénk segíteni. Az akkreditációval rendelkező szervezet
fő tevékenysége az informatikában tehetséges
diákok felkarolása, képzése. A Talentum díj
megalapításával is az volt a célom, hogy a tehetséges, de egyúttal szorgalmas diákokat meg
tudjuk jutalmazni: kapjanak egyfajta visszajelzést, hogy nem elég tehetségesnek lenni – tenni is kell a sikerért.
Úgy tűnik, nemcsak a tanítványaid motiválnak
téged, hanem te is próbálod ösztönözni pedagóguskollégáidat, hisz az általad kifejlesztett
módszerek saját oktatási portálodon hozzáférhetők más tanárok számára is.
Az elmúlt években – elsősorban interaktív
tábla használatával kapcsolatos – szakmai to-

vábbképzéseket is tartottam tanároknak Kassától, Pozsonyig, jelenleg is van pár felkérésem
tanfolyam megtartására. Emellett konferenciákon is igyekeztem bemutatni a saját fejlesztésű oktatási anyagaimat.
Visszatérve a Szlovákia Pedagógusa versenyhez,
a szervezők több elismerést is kiosztanak majd
a döntősök között. Az abszolút győztes, akit
a bírálóbizottság választ ki, a 2021-ben megrendezendő világversenyen képviseli majd Szlovákiát. A nyilvánosság díja a szociális hálón
dőlt el, ahol szeptember végéig lehetett szavazni
a legjobb tanárra, s ahol bekerültél az első ötbe.
Az idén viszont még egy harmadik, „A legjobb
online oktató“ díja is gazdára talál majd. Mit
gondolsz, a koronavírus-helyzet mennyire érte
felkészületlenül az iskolákat márciusban, illetve hogyan készültek fel a mostani, második hullámra és a távoktatásra?
Nekem nagy szerencsém volt, mert eddig is
az említetett digitális módszerrel tanítottam a
matematikát, így az első naptól tudtam használni online oktatásra. A négy éve távoktatás
formájában futó Virtuális programozói szakkört szintén folytathatjuk a járványidőszak
alatt is. A SZMPSZ elnöknője rögtön az első
napokban megkért, hogy segítsek összeállítani
digitális oktatáshoz használható gyűjteményt,
melyet aztán pár héten keresztül frissítettem
is. Az egész országból érkeztek kérdések, kérések az online oktatással kapcsolatosan, s
természetesen szívesen segítettem és osztottam meg tapasztalataimat. Senki nem ülhet a
babérjain, a tanárnak állandóan képeznie kell
magát, ha lépést akar tartani a fejlődéssel. A
tavaszi hónapokban is gyakorlatilag minden
nap délután részt vettem különböző webináriumokon, új ismeretek után kutatva. Az informatika elképesztő tempóban fejlődik. Aki
lemarad, kimarad.

Illés Kósik Andrea
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Infoprog 2020 – gimnazistáink
ismét a legjobbak között

H

FOTÓ - Both Anna Viktória

I

dén nem volt gyerekzsivaj, se
tolongás; nem érkeztek versenyzők a Füleki Gimnázium
épületébe, eltűntek a nyomtatott
feladatok, elmaradtak a kézszorítások: így került megrendezésre az AlgoritMánia informatikai
verseny – hagyományosan az
európai EU Code Week keretén
belül és a Füleki Gimnázium, az
e-Talentum Polgári Társulás és a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége szervezésében.
Szokás szerint már az előző évi
verseny lezárultával elkezdődött
az új feladatok kidolgozása, azonban a világjárvány nem várt kihívások elé állította a rendezőket.
Már nyár végén valószínűsíthető
volt, hogy az ez évi megmérettetésre online formában kerül majd
sor, így megkezdődött a feladatok
digitalizálása.
A versenyre jelentkező tizenkét
csapat kilenc fordulóban mérhette össze tudását. A különböző
feladványok a logikára építettek
– figyelembe véve, hogy egy távutas verseny során a diákoknak
különböző segédeszközök állhatnak rendelkezésre a szaktudásra
támaszkodó feladatok megoldásánál.
A vetélkedő kezdetekor a csapatok beléptek egy online megbeszélésbe – itt került sor Tomolya
Róbert, a Füleki Gimnázium matematika-informatika szakos tanárának nyitóbeszédére, továbbá
az egyes feladatok bemutatására.
Az idei feladványokat ismét Both
Anna Viktória és Szepessy Anna
IV. A osztályos tanulók készítették és ismertették. A háttérben
további három diák dolgozott a
javításon: Molnár Viktória, Ba-

lázs Máté és Tóth Tamás, szintén
a IV. A osztályból.
Mivel a megmérettetés online
zajlott, nagyobb távolságokból is
jelentkeztek iskolák. A versenyen
részt vett az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola, a losonci Kármán
József Alapiskola és Óvoda, az Almágyi Alapiskola, a tornaljai Kazinczy Ferenc MTA, a Rozsnyói
Református Alapiskola, a Buzitai
Alapiskola, a szőgyéni Csongrády
Lajos Alapiskola, továbbá a füleki
II. Koháry István Alapiskola.
Kiegyenlített versenyben végül
első helyen végzett a rozsnyóiak
harmadik csapata, másodikok
lettek az ipolybalogiak, míg a
harmadik helyre a buzitai csapat
került.
A vetélkedő során végig konzultáció folyt a versenyzők, illetve a szervezők között, hogy
az esetlegesen felmerülő problémákra megoldást találjanak, ám a
megmérettetés zavartalanul folyt,
szerencsére egyetlen csapat sem
küzdött kapcsolati problémákkal
vagy épp áramkieséssel.
A résztvevők visszajelzései
alapján a feladványok élvezetesre
sikerültek. Kiemelkedően magas
pontszámot értek el a csapatok
a Kapuba lövő feladatban, ami
voltaképp egy továbbfejlesztett
keresztrejtvény. Összességében a
versenyzők sikeresen helytálltak,
és remélhetőleg minden résztvevő
értékes tapasztalatokat és emlékezetes pillanatokat szerzett ezen
a rendhagyó AlgoritMánia versenyen.
Az elért eredményhez minden
csapatnak gratulálunk!

Szepessy Anna

árom dobogós helyet is
megszereztek a Füleki
Gimnázium diákjai az idei,
immár negyedszázados informatikai versenyen.
Az e-Talentum civil szervezet, a Füleki Gimnázium és a
Pro Futuro PT a Rákóczi Szövetség és az EMMI támogatásával 2020. szeptember 24-én
már huszonötödik alkalommal rendezte meg Füleken a
szlovákiai magyar középiskolák országos informatikai
versenyét és a kárpát-medencei
magyar középiskolák versenyét,
az INFOPROG 2020-at. A versenybe a 2019. november–2020.
március között lebonyolított levelező fordulók feladatainak a megoldásaival lehetett bekapcsolódni.
A levelező fordulók eredményei
alapján került volna sor a verseny
döntőjére Füleken 2020. április
15–17-én, de a koronavírus-járvány következtében elrendelt határzár miatt őszre kellett halasztanunk a döntő megrendezését.
Szeptemberben ismét lezárultak
a határok, ezért úgy döntöttünk,
hogy az idei döntőt rendhagyó
módon online rendezzük meg, így
azt 2020. szeptember 24-én valósítottuk meg online zárthelyi formában. A versenyzők programozói és felhasználói kategóriában
indultak.
A levelező fordulóba négy ország (Magyarország, Románia,
Szerbia és Szlovákia) 16 középiskolájából kapcsolódtak be a diá-

kok, a döntőben 52 diák vett részt.
A középiskola 1–2. évfolyama a B
kategóriában, a 3–4. évfolyama
az A kategóriában versenyzett
programozói és felhasználói kategóriában. A programozói kategóriában a diákoknak Python,
C++, C#, Pascal, illetve Java nyelven kellett megoldaniuk a feladatot. A felhasználói kategória
táblázatkezelésben, szövegszerkesztésben és adatbázis-kezelésben mérte össze erejét. A Füleki
Gimnázium diákjai a szlovákiai
országos verseny két kategóriájában is második helyezést értek el:
Gáspár András a programozási B
kategóriában, Both Anna pedig a
felhasználói A kategóriában bizonyult a második legjobbnak a
mezőnyben. Az összesített, Kárpát-medencei versenyben Gáspár
András a programozási B kategória 3. helyén végzett a négy ország
16 középiskolájának diákjai közül.
Gratulálunk!

Tomolya Róbert, tanár,
szervező
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Aktualitások a Füleki Szakközépiskolában

A

Füleki Szakközépiskola hamarosan –
2022. augusztus 5-én – alapításának 70.
évfordulóját ünnepli. Eddigi fennállása során
elsősorban műszaki szakoktatást biztosított
diákjainak, és ez ma sincs másképp. Képzésünk a következő szakterületekre irányul:
fémmegmunkálás, automatizálási technika,
elektronika, fafeldolgozás, autószerelés, adminisztráció; nemrégiben pedig mezőgazdasággal is bővült a szakterületek sora. A széles
spektrumú oktatás a szűk regionális hatáskörre való tekintettel szükségszerű. Főként Fülek
közvetlen környékéről származó diákokkal
dolgozunk.
Mint minden iskolát, minket is sújt a koronavírus-válság. Március 15-étől diákjainkat
távoktatásban részesítettük. Rendkívül rövid
időn belül, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának égisze alatt karanténközpontot hoztunk létre, amely tevékenységét idén júniusban befejezte. Ebben a tanévben azonban
ismételten válság-üzemmódban dolgozunk, és
mint a többi középiskola, mi is távoktatásban
részesítjük diákjainkat. Ugyanakkor újból
biztosítunk karanténszállást is.
Az iskolai élet azonban nem állt le, sőt, úgy is
fogalmazhatnánk, hogy az események gyors
sodrásában vagyunk. 2019 szeptemberében
elkezdődött az asztalos- és autószerelő műhely padlóinak felújítása, valamint az említett
szakok anyagi és technikai felszerelésének
korszerűsítése. Idén szeptemberben fejeztük
be a tervek megvalósítását, univerzális fékpad
és lengéscsillapító-vizsgáló beépítésével. Már
csak az elszámolás van hátra a Szlovák Köz-

társaság Miniszterelnök-helyettesi Hivatala
felé, amely a legkevésbé fejlett régiók támogatási programján belül finanszírozza a rekonstrukciót. Összesen 305 000 eurót merítettünk.
A legkevésbé fejlett régiók projektjével párhuzamosan 2020. február 28-án megkezdtük a
gépműhely és a kézi fémmegmunkáló műhely
padlóinak felújítását, valamint folyamatosan zajlik a gépműhely, hegesztőiskola, kézi
fémmegmunkáló tanműhelyek, hidraulika–
pneumatika szaktanterem, elektronika–automatizálástechnika tanterem és a CNCszaktanterem felszerelésének a cseréje. Eddig
mintegy 700 ezer eurót fektettünk be. A berendezések beszerzését 2021 áprilisáig bonyolítjuk le. Ezenfelül két megmunkálóközponttal,
egy automatizált anyagraktárral, egy központi kompresszorral és egy fém szalagfűrésszel
gyarapodik az iskola. Összesen 890 000 eurót
fektetünk be. A kivitelezés lezárását 2021 júliusára tervezzük. A forrásokat az Integrált
Regionális Operatív Program (IROP) keretén

belül nyertük „A szakképzés jövője a modernizációban, valamint az anyagi-technikai felszerelések minőségében van“ című pályázaton.
Célunk, hogy a Besztercebányai kerület déli
részén a szakképzés központjává váljunk, bekapcsolódjunk a duális képzésbe, és ezzel bővítsük az iskola gyűjtőterületét.
A következő tanévben 1 érettségivel végződő osztály megnyitását tervezzük 17 diákkal,
szerszámgép- és hegesztőgép-programozó,
valamint villamos műszerész tanulmányi
szakon. Hároméves szakképzést 40 diáknak kínálunk autószerelő–műszerész, asztalos, mezőgazdász–szolgáltatások és műszaki
ügyintéző szakmákban. Duális képzést Fülek
közvetlen vonzáskörzetén kívüli 10-10 diáknak biztosítunk a fa- és bútoripari technikus,
valamint a beállító műszerész szakmában. A
2021/2022-es tanévre összesen 77 férőhelyet
kínálunk.

Varga Attila,

a Füleki Szakközépiskola igazgatója

Sikeres idénykezdés az FTC palánklabdás lányainál

H

osszú, több mint három hónapos intenzív felkészülés
után megkezdte az idényt a palánklabdás lánycsapatunk.
A történelmi első tétmérkőzésüket az FTC lányai szeptember
20-án Gyetván vívták Zólyomlipcse csapata ellen. Ezt a fontos,
nagyon nehéz mérkőzést a lányok sikerrel zárták, s 7:6 arányú
győzelmet arattak, ezzel megszerezve az értékes első 3 pontot.
A második és harmadik mérkőzést is „hazai“ pályán, Gyetván
vívta csapatunk. Ezúttal két pozsonyi csapat volt az ellenfél.
Október 3-án, szombaton a Hurikán Pozsony csapata ellen
léptünk pályára. Kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtva
ezúttal 4:1 arányú győzelemnek örülhettünk. Az ezt követő
napon egy nagyon komoly fizikai igénybevételt követelő mérkőzés várt ránk a Snipers Pozsony együttese ellen. A lányok
az első harmadban fantasztikus teljesítményt nyújtva 4:1-es
előnyre tettek szert. Ezt követően azonban hullámvölgy következett, melynek során a négy kapott gólra nem tudtunk válaszolni. Két perccel a harmadik harmad vége előtt csapatunk
kapitánya, a nemsokára 17 éves Mihályiová Daniella révén sikerült az egyenlítés. A hosszabbításban már nem született gól,
s az ezt követő szétlövés során a rövidebbet húztuk, így 5:6
arányú vereséget szenvedtünk, ami egy megszerzett pontot jelent.
A verseny megszakítása előtt tehát 7 megszerzett ponttal a női liga táblázatának előkelő második helyén töltjük a kényszerszünetet. Az ifjúsági
bajnokságok a járványhelyzet miatt még nem kezdődtek el. Reméljük, hogy hamarosan javul a helyzet és teljes gőzzel beindulhat a versenyszezon.

Nagy Gabriel, ford.: dszl
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Csaknem kétszeres túljelentkezés a Füleki Gimnáziumba

A

2020-as év nagyon mozgalmas időszak
a mi iskolánk életében is. Amikor 2019 decemberében az iskola épületében befejeződött
az elektromos hálózat helyreállítási munkálatainak első – és egyben nagyobbik – szakasza,
szinte eufórikus öröm töltött el bennünket,
hogy már nem kell porban és hangzavarban
dolgoznunk. Az öröm azonban hamarosan
ürömmé vált – elért minket a koronavírus-járvány. A tanítás menete megváltozott, a hagyományos oktatást egyik napról a másikra a táv- viszont folytatódott a felújítás. A munkálatok oktatáshoz, és a diákoknak nem a számítógép
oktatás váltotta fel. A tanév vége közeledtével utolsó szakaszában az iskolai konyha mo- képernyőjén keresztül, hanem szemtől szemaztán az adminisztratív érettségi új fogalmával dernizálása következett. A járókelők az egész ben magyarázhatunk.
Végezetül hadd számoljunk be sikereinkről
is szembesülnünk kellett. Az érettségizőket az nyári szünidő alatt észlelhették a sürgés-foris,
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A nyár pedagógusaink számára elhozta
a megérdemelt pihenést, az iskola épületében rövidesen visszatérhetünk a hagyományos
Péter Juraj, a gimnázium igazgatója

Versenyeken a kohárysok

A

kialakult járványhelyzet sajnos, mint szinte mindenhol, a II. Koháry István Alapiskolában is éreztette negatív hatását. Az országosan meghirdetett versenyek nagy része vagy
félbeszakadt, vagy el sem kezdődött, ezért is
volt nagy öröm számunkra, hogy a Szlovák
Köztársaság Kormányhivatala és a Szlovák
Oktatásügyi Minisztérium által támogatott
Katedra-versenyek a tervezett májusi időpont
helyett 2020 szeptemberében megrendezésre
kerültek. Kivételt egyedül a Katedra Matematikaverseny jelentett, ahol Illés Panka képviselte volna az iskolánkat, itt sajnos a megmérettetés elmaradt. Az országos döntőket
Dunaszerdahelyen rendezték, ahol szeptember

21-én az Alsó Tagozatos Verseny fináléjában
a 4. helyet sikerült megszereznie a Botos László, Czene Szabolcs, Mihályi Dominika alkotta
csapatnak, majd szeptember 24-én, az Irodalomverseny döntőjében a nagyszerű 3. helyezést érte el az Agócs Boglárka–Ondrejcsák
Anna–Vaculčiak Jázmin-trió.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) KORONAVÍRUS IDEJÉN című
felhívására egy-egy saját alkotással pályázhattak a tanulók. Ezt a kihívást is sikerrel vettük.
Az alapiskolai képzőművészet kategóriában
arany sávos Szókovács Viktor lett, ezüst sávos
Mihály Viktória, bronz sávosak Ádám Dániel
és Ádám Szabolcs. Az alapiskolai próza kate-

góriában 4 tanulónk is arany sávos minősítést
kapott, név szerint Illés Panka, Kósik Réka,
Ondrejcsák Anna és Pócsa Krisztina. Ezüst
sávos Fodor Réka lett. Az arany sávos minősítésbe sorolt pályázók alkotásai a közeljövőben
egy – az SZMPSZ által kiadott – gyermekantológiában jelennek meg.

Vankó Attila, Koháry AI

