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A Palóc Kalauz projekt kerete-
in belül egy füleki mutatja be 
szűkebb és tágabb térségünk 
természeti szépségeit. 6. oldal

Vlogok révén ismer-
kedhetünk vidékünkkel

A Covid-19 tesztelés kötelező 
1. köre után a városnak egy 
továbbit is sikerült megvaló-
sítania.    2. oldal

Az országos tesztelés 
két fordulója Füleken

A karácsonyi hagyo-
mányok világa

I N G Y E N E S E N
T E R J E S Z T V E
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A múltban a karácsonyi 
ünnepeket hagyomá-
nyosan különböző szokások 
kísérték.    4. oldal

        Szabó T. Anna
                        AZ ÜNNEP AZÉ, AKI VÁRJA

Aki magot szór ablakába     A karácsonyfát hozzák – hallod?
és gyertya vár az asztalán.     – egy koppanás, és leteszik.
A várók nem várnak hiába.     Fényben úszik az üvegajtód,
Egy angyal kopogott talán?     s megint suhogás. Mi ez itt?

Szárnysuhogás az ablakon túl –    Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág,
vigyázz! Kinézni nem szabad!    karácsonyszagú és meleg.
Künn az angyalhad térül-fordul,    „Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát!”
egy pillanatra látszanak.     Ez az angyali üzenet.

         És be is mehetsz – vár az ünnep,
         és minden zárt ajtót kitár.
         A fa alatt angyalok ülnek –
         az ünnep azé, aki vár.

Minden kedves olvasónknak békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
 A Füleki Hírlap szerkesztősége

A  Városi Hivatal történelmi épületében 
a szociális helyiségek felújításának harma-

dik szakasza zajlik. Teljesen felújítják a  föld-
szinti mellékhelyiségeket, valamint a folyosót. 
A város erre a célra kormányzati támogatást 
nyert.

Anderkó Erika, a  stratégiai-fejlesztési osz-
tály vezetőjének tájékoztatása szerint a  föld-
szinti szociális helyiségek és a  folyosó már 
kritikus állapotban voltak. „A földszinti ösz-
szekötő folyosó statikailag sérült volt, veszélyes-
sé vált a  vakolat,  a  mellékhelyiségek állapota és 
elrendezése pedig nem felelt meg a  hatályos jog-
szabályoknak“ – közölte Anderkó Erika hoz-
zátéve, hogy a  probléma megoldását csak a 
komplett  szerkezet, valamint a vezetékek és 
a  szociális helyiségek teljes körű felújítása je-
lentette. A folyosón eltávolítják a padlóburko-
latot és a  vakolatot, ezután talajnedvesség el-
leni szigetelést kap, majd energiatakarékossági 
szempontból hőszigeteléssel látják el a folyosó 
padlózatát, valamint csökkentik a mennyezet 
magasságát, újravakolják a falakat és kicseré-
lik az ajtókat. „A szociális helyiségek új vezetékeket, 
központi fűtést, s új berendezést kapnak.“

A  felújítási munkák összértéke megközelí-
tően 17 500 euró. Ebből az összegből a város 
15 000 eurót a Szlovák Pénzügyminisztérium 
támogatásból szerzett meg. A  fennmaradó 
összeget a városi költségvetéséből pótolják. Az 
építési munkák kivitelezését a  város „házon 
belül“, tehát a  Közhasznú Szolgáltatások dol-
gozóinak segítségével oldja meg. 

A projekt folytatása az ezt megelőző sikeres 
projektsorozatnak, melynek során orvosolták 
az épület keleti szárnyában található mellék-
helyiségek leromlott állapotát, biztosították 
a  fogyatékkal élők akadálymentes belépését, 
valamint felújították a  polgármester titkársá-
ga melletti szociális helyiséget. A második sza-
kaszban a nyugati szárny emeletén levő szoci-
ális helyiségek felújítására került sor.

Agócs Attila polgármester elmondása sze-
rint folytatják az 1912-ben épült városháza 
fokozatos felújítását kisebb projektek formá-
jában, hogy ezzel ne terheljék meg túlzottan 
a  város költségvetését. „A már említett beruhá-
zásokon kívül 2016-ban így sikerült kialakítani az 
új ügyfélfogadó központot, későbbiekben felújítani 
a  közös folyosók többségét. Az éppen folyamatban 

Ismét felújítási munkák zajlanak a Városi Hivatalban

lévő beruházás ezekkel a  munkákkal összefüggő. 
A folyosó és a mellékhelyiségek az épület azon részén 
találhatók, amely közös építésügyi hivatalként szol-
gál nemcsak a füleki, hanem a környékbeli települé-
sek lakosai számára is. Örömmel tölt el, hogy ismét 
sikerült támogatást nyernünk, ennek köszönhetően 
valamit „megspóroltunk“, s az eredmény sok embert 
szolgál majd“ – tette hozzá zárásképpen.
A felújítás novembertől az év végéig zajlik.  

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: dszl
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November eleje városunkban 
is a koronavírus-járvány 

megfékezését szolgáló országos tö-
meges tesztelés jegyében telt el. Az 
önkormányzat ezt az igényes fel-
adatot zökkenőmentesen oldotta 
meg. A tesztelés két fordulója so-
rán valamivel több mint két tucat 
fertőzöttet találtak.

A kormány által elrendelt orszá-
gos tömeges tesztelés a Covid-19 
antigénes gyorstesztek segítsé-
gével hétvégén, pontosabban ok-
tóber 31-én és november 1-jén 
zajlott. Fülek Városa a választási körzetek 
elosztásának elvén hat mintavételi helyszínt 
alakított ki, melyeken mindkét nap nyolc min-
tavevő csapat dolgozott. A szoros időkorlát 
ellenére sikerült szombaton időben megnyitni 
valamennyi mintavevő helyet, s biztosítani a 
szakképzett egészségügyi és kisegítő személy-
zetet. 

Annak ellenére, hogy az önkormányzat ki-
dolgozott egy utcákra lebontott tesztelési idő-
rendet, melyről a lakosságot a postaládákba 
helyezett értesítőkön tájékoztatta, a polgárok 
szombaton mégis hosszú sorokban várakoz-
tak az egyes helyszíneken. Az éppen aktuális 
várakozási időt az egyes mintavevő pontokon 
a lakosság egy internetes oldalon követhette, 
melyet a pillanatnyi helyzetnek megfelelően 
frissítettek az adminisztrációs dolgozók. A 
szombati roham után vasárnapra a helyzet 
nyugodtabbá vált, nem alakultak ki sorok, s 
lényegében várakozás nélkül lehetett abszol-
válni a tesztelést. 

A két nap során 5609 embertől vettek min-
tát, s 29 fertőzöttet találtak. „A tesztelés nagy 
kihívást jelentett számunkra. Szeretnék köszönetet 
mondani mindenkinek, aki bármilyen formában 
hozzájárult ahhoz, hogy a tesztelés sikeresen menjen 
végbe. Hálás vagyok az egészségügyi dolgozóknak, 
akik kellő létszámban jelentkeztek, s a hétvége alatt 
több mint 24 órát dolgoztak családjuk, szabadidejük 
rovására. Köszönetet mondok a Városi Hivatal és az 
egyes városi intézmények dolgozóinak, valamint az 
önkéntes tűzoltóknak az adminisztratív feladatok 
ellátásában végzett munkájukért, mellyel hozzájá-
rultak a tesztelés problémamentes lebonyolításához. 
Köszönet illeti a hadsereget, amely a rendelkezésre 
álló nagyon szűkös időkeret ellenére biztosította a 
teszteléshez szükséges eszközöket. Köszönet illeti 
az állami és a városi rendőrséget, valamint a roma 
polgárőrség tagjait, akik a két nap során ügyeltek a 
rendre. Külön köszönetet érdemelnek azok a helyi 
vállalkozók és szponzorok, akik átérezve a helyzet 
fontosságát anyagilag, illetve különféle szolgálta-
tásokkal segítették a sikeres lebonyolítást. Köszö-
netünket fejezzük ki Rubint István vállalkozónak, 
aki térítésmentesen biztosította az ebédet a két nap 
során a tesztelést végző csapatoknak. Hálásak va-

November eleje városunkban az országos 
tömeges tesztelés jegyében telt

gyunk az együttműködésért intézményinknek a 
mintavételi helyek kialakítása során nyújtott se-
gítségükért, s főleg a Közhasznú Szolgáltatások dol-
gozóinak, akik a fertőtlenítést és egyéb előkészítő és 
utómunkálatokat végezték. Végül, de nem utolsósor-
ban köszönettel tartozunk városunk lakosságának, 
akik felellőségtudattal, nagy létszámban vettek részt 
a tesztelésen“ – összegezte az első tesztelési for-
dulót Agócs Attila polgármester. 

A Losonci járást a tesztelés után kevésbé 
kockázatosnak minősítették, ezért a tömeges 
tesztelés második fordulójára már nem került 
sor. Városunk több lakosa azzal a kéréssel 
fordult az önkormányzat felé, hogy az első 
fordulót követő hétvégén is próbáljon meg ki-
alakítani egy mintavételi pontot, az önkéntes-
ségi alapon teszteltetni kívánók számára. „Az 
önkormányzat ezért ezzel a kéréssel a Losonci Járási 
Hivatalhoz fordult, ahol jóváhagyták azt. Az állam 
biztosította a teszteket, a hadsereg nyújtott logisz-
tikai segítséget, a fennmaradó kiadásokat a város 
finanszírozta“ – közölte a polgármester. Mon-
dandóját még kiegészítette azzal, hogy ennek 
köszönhetően sikerült szombaton, november 
7-én a városi piacon megnyitni egy mintavé-
teli helyet. Annak ellenére, hogy a tesztelés e 
fordulója kizárólag önkéntességi alapon zaj-
lott, hatalmas volt az érdeklődés. Már a min-
tavételi hely megnyitása előtt nagy létszámban 
várakoztak a teszteltetni vágyók. A tesztelésen 
a füleki polgárokon kívül a széles környék 
lakossága is részt vett, akiknek elsősorban a 
kockázatos „vörös járásokban“ való munka-
helyi kötelezettségeik miatt volt szükségük 
tanúsítványra. Több időskorú is eljött, akik az 
első fordulón nem vettek részt. 

A szombati tesztelés eredménye 928 minta-
vétel, ebből három fertőzött. „Az eredményekkel 
elégedettek lehetünk, ennek ellenére továbbra is vi-
gyázzunk egymásra. Ismételten köszönet illet min-
denkit, aki részt vett a munkában. Valamennyien 
teljes erőbedobással dolgoztak. Szeretném megkö-
szönni Rubint István és Radoslav Balog (Bebek étte-
rem) vállalkozóknak, akik díjmentesen biztosították 
az étkezést a tesztelést végzőknek. Megbirkóztunk a 
feladattal“ – zárta szavait.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: dszl

A következő évtől új kötelessége lesz a szlo-
vákiai önkormányzatoknak a  hulladék-

gazdálkodás területén. Az eddigi papír-, üveg-, 
műanyag- és fémhulladékot most kiegészíti 
a konyhai hulladék szelektív gyűjtése. 

A Közhasznú Szolgáltatások (VPS) igaz-
gatója, Tóth Tibor részletezte, hogy konyhai 
hulladék alatt a biológiailag lebomló hulladék 
egy részét értjük, tehát ételmaradékokat, gyü-
mölcshéjakat és egyéb, az ételkészítésnél kelet-
kező hulladékokat, a folyékony alapanyagúa-
kat kivéve. „Már több hete foglalkozunk ezzel az 
új kötelességgel. A lebomló hulladék feldolgozása bo-
nyolult folyamat, ezért igyekeztünk a lehető legegy-
szerűbb megoldást megtalálni az önkormányzat és a 
lakosok számára is“ – magyarázta az igazgató. 
A tanácskozások során az a döntés született, 
hogy a családi házakat kerti komposztálókkal 
látjuk el, melyek segítségével minden háztar-
tás maga végezheti el e hulladék feldolgozását. 

„A családi házakból azonban továbbra is elszállít-
juk a zöld- és kerti hulladékot.“  A lakótelepeken 
élők számára 240 literes barna konténereket 
fogunk kihelyezni. „Minden háztartás kapni fog 
egy 10 literes kukát, valamint minden hétre egy bele 
való speciális zsákot, amelybe a háztartások össze-
gyűjthetik a konyhai hulladékaikat. Ezt követően 
a gyűjtőszigeteken elhelyezett barna konténerekbe 
helyezhetik azt“ – pontosította. 

Hozzátette, a lakóházak lakosainak nem 
kell félniük sem a kellemetlen szagoktól, sem 
a rágcsálók szaporodásától. „A konyhai hulla-
dékot gyűjtő barna kukákat hetente kétszer fogjuk 
üríteni, és minden alkalommal fertőtlenítve lesz-
nek.“ Az igazgató véleménye szerint az ön-
kormányzat kezdő beruházása több százezer 
euró lesz. „Ez oknál fogva a város a komposztálók 
és barna hulladéktárolók beszerzésére támogatásért 
fog folyamodni. Mindemellett a városi komposztáló 
nem alkalmas e hulladékok feldolgozására, tehát új, 
speciális technikai eszközök vásárlására is szükség 
lesz, amely a kiadások legnagyobb részét képzi majd“ 

– tette hozzá.
Mivel az egész folyamat megnöveli a város 

kiadásait a hulladékgazdálkodás területén, a 
lakosok számára nyilván emelkedni fog a hul-
ladék elszállításáért fizetendő illeték. „Az emelés 
egy részét a kommunális hulladék tárolási költsége-
inek növekedése okozza, a másikat pedig a konyhai 
hulladék elszállítása. Nem kell azonban drámai nö-
vekedésre számítanunk, mivel figyelembe vesszük a 
tényt, hogy a konyhai hulladék gyűjtésének köszön-
hetően csökkennie kellene a kommunális hulladék 
mennyiségének“ – mondta, s hozzátette, hogy a 
növekedés mértékéről a városi képviselő-tes-
tület dönt majd. 

A  konyhai hulladék gyűjtésére szolgáló 
rendszert az önkormányzat 2021 elején kez-
di el építeni. A  lakosok valószínűleg ősszel 
érzékelhetik a változásokat, amikor a családi 
házak megkapják az első komposztálókat. 
A rendszer véglegesítését 2022-re tervezik.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: dszl    

Jövő évtől kezdjük a konyhai 
hulladék szelektív gyűjtését

A tesztelés második köre Füleken. FOTÓ - Mágyel Andrea
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Idén második évadába lépett a Városi Mű-
velődési Központ Zenés évszakok című 

programsorozata, melynek célja, hogy ka-
marakoncertek formájában hozza közelebb 
a  klasszikus zenét az érdeklődőkhöz. Az év 
eleji koncerten kívül – sajnos – a többi a jár-
ványhelyzet miatt elmaradt. 

Karácsonyi meglepetés gyanánt a  sorozat 
idei utolsó komolyzenei koncertjéről – mely-
nek vendégei Fazekas Bence hegedűművész és 
Vladimír Plachetka zongorista lesznek – no-
vember végén a  VMK bábtermében videófel-
vétel készül, melyet a  LocAll televízió fog su-
gározni az ünnepek alatt naponta december 
24. és 30. között, valamint ugyanebben az idő-
ben a VMK Facebook-oldalán is megtekinthe-
tő lesz.

Fazekas Bence losonci születésű, persi szár-
mazású hegedűművész a  Füleki Művészeti 
Alapiskolában kezdte zenei tanulmányait, 
majd a Kassai Konzervatóriumot látogatta, 
ahol hegedűt, zongorát, valamint kamaraze-
nét tanult. Emellett neves előadók mesterkur-
zusain is részt vett, később felvételt nyert a 
Pozsonyi Zeneakadémiára, majd a Beszterce-
bányai Művészeti Akadémia Zeneművészeti 
Karán diplomázott. Jelenleg a Kassai Állami 
Színház koncertmester-helyettese, valamint 
a  Jozef Adamovič Konzervatórium zenekará-
nak vezetője és az iskola korrepetitora. Szóló-, 
kamarazenei és zenekari játékosként egya-
ránt számos alkalommal öregbítette régiónk 
jó hírnevét. 

Kísérője Vladimír Plachetka zongoramű-
vész, aki a Kassai Timonova Utcai Konzerva-
tórium tanulója volt, majd a Besztercebányai 
Művészeti Akadémia Zeneművészeti Karán 
folytatta tanulmányait, és részt vett élvonal-
beli előadók tanfolyamain is. Jelenleg a Jozef 
Adamovič Konzervatórium és a  Kassai Ber-
nolák Utcai Művészeti Alapiskola pedagógusa. 
Ezen kívül több zenei együttessel is közremű-
ködik, és aktív tagja a Delicates Triónak.
A  két művész komolyzenei koncertjén válo-
gatás hangzik el egyebek mellett Ludwig van 
Beethoven, Pablo de Sarasate és Fritz Kreisler 
műveiből.

A koncertek sorát a komolyzene kedvelői-
nek 2021-ben is folytatjuk. 
A Zenés évszakok című rendezvénysorozatot a Mű-
vészeti Alap támogatja.

Farkas Júlia, VMK 

Zene a karácsonyi ünnepekre

Felhívás a város nem fi zetőinek 

A város felhívja minden nem fizető személy figyelmét, hogy aki még nem teljesítette az in-
gatlanadó-, kutyaadó-, közterület használatért járó adó- és a szemétilleték-fizetési köte-

lezettségét a  2020-as évre ill. az elmúlt időszakra vonatkozólag, minél előbb rendezze azt az 
adó- és illetékgondnokkal szemben, mert a város a kinnlevőségeket adóvégrehajtási eszközzel 
fogja behajtani. Ezen végrehajtáson belül az illetékes rendőrségnek módjában áll bevonni az 
adós személyek járművezetői engedélyét arra az időre, míg nem tesznek eleget adókötelezett-
ségüknek. Ezenkívül 2021 márciusában minden adós neve közzé lesz téve az „Adósok listáján 
2020.12.31-hez“.

    Valamennyi adófajta és illeték befizetésére lehetőségük van az adósoknak a Városi Hivatal 
ügyfélfogadó irodájában naponta 7.30-tól 16.00-ig, pénteken 7.30-tól 11.30-ig.

A FVH közgazdasági és vagyongazdálkodási osztálya

Fülek város a Cseres-hegység Tájvédelmi 
Körzet északi peremén helyezkedik el. 

A  TK területén számos természeti látnivaló 
található, amelyek turistautak és tanösvé-
nyek hálózata révén közelíthetők meg. A fü-
leki Nógrádi Turisztikai Információs Központ 
(NTIK) látogatói a vár megtekintését követő-
en gyakran az egyéb helyi érdekességek, leg-
közelebbi természeti értékek iránt is érdeklőd-
nek. Ezzel hozzájárultak egy új  túraútvonal 
kijelölésének ötletéhez, amely a Remete-hegy 
peremén található, Füleki-sziklák elnevezésű 
bazaltformációhoz vezet. 

A turistaösvény városban lévő része az in-
formációs irodánál kezdődik, majd a füleki 
vár kapuja és az egykori légvédelmi folyosók 
bejárata előtt haladva folytatódik a  buszállo-
más felé. A vasúti átkelő után jobbra halad a 
Malom utca (Sídi út) mentén, egészen a má-
sodik világháborúból származó megfigyelő 
betonbunkerig, amely a Dometic cég kerítése 
mellett áll. Itt kezdődik a sétány 2 km hosszú 

– a helyi kertek tulajdonosainak bekötőútként 
szolgáló – terepszakasza. Az első kilométer 
megtétele után egy távközlési acéltoronyhoz 
érkezünk, ahonnan panorámás kilátás nyílik 
a Cseres-hegység legérdekesebb természe-
ti helyszíneire – keletre a  Zaboda-kőre, déli 
irányban pedig a Bénai-sziklák gerincére, va-
lamint a Sátoros-hegyre és a Karancsra.   

Az ösvény a kertek között folytatódik, és mi-
után az ideérkező betér az erdőbe, 300 méter 
után irányjelző táblával jelölt elágazáshoz jut, 
amely tovább mutatja a célállomáshoz vezető 
utat. 

A  Füleki-sziklákhoz vezető, 2,3 km hosszú 
és 170 m szintkülönbségű sárga jelzésű turis-
taösvény 25 perces gyors gyaloglással, vala-
mint mintegy 40 perces sétával járható be. A 
terepfutás kedvelőinek 15-20 percig, a hegyi 
kerékpárosoknak kb. 10-15 percig tart a túra 
teljesítése.  

Az erdei útelágazásnál lehetőség nyílik to-
vábbhaladni a sárga útvonal mentén Síd felé, 
ahol az ösvény az 5460-as számú zöld turista-
úthoz csatlakozik. Innen továbbhaladhatunk 

a lejtőn Sídre (2 km), vagy felfelé a Kis- és a 
Nagy-Bucsonyra (4 km). A  turistaút létreho-
zásához szükséges engedélyek kiadásáért és 
támogatásáért köszönet jár a Szlovák Föld-
alapnak, az Állami  Erdőgazdálkodási  Válla-
latnak, Fülek Városnak és a  Vegart grafikai 
stúdiónak.

Mivel a természetjárás jelenleg egyike azon 
kevés lehetőségeknek, melyekkel hasznosan 
tölthetjük el szabadidőnket, ez az érdekes 
képződmény vonzó úti célja lehet egy őszi 
kirándulásnak. A hírlap következő kiadása-
iban bemutatunk további Fülekről elérhető 
helyszíneket is, mint például a  Hétfájdalmú 
Szűz-kápolnát Galambán, a  vasútállomásnál 
kezdődő, a  sőregi Bagolyvárat érintő sárga 
turistaút látnivalóit vagy a  Rátka felett lévő 
sziklaalakzatot Nagy-Hargicson. 

Illéš Zoltán, FVM, ford.: dp

Új turistaút és egyéb szabadidős lehetőségek 
Fülek környékén 

Fotók forrása - zi
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Tudták, hogy...
1893 novemberében táncestély volt Füleken? „Folyó hó 4-én Füle-
ken a nógrád és gömörmegyei ifjúság a sídi repedt harang javára 
jótékony célú zártkörű táncestélyt rendezett, melyet a legnagyobb 
siker koronázott, daczára annak, hogy néhány nógrádmegyei úr 
és hölgy iparkodott az estély sikerét romba dönteni. A jelenvolt 
intelligens közönség felülmúlatlan kedvvel mulatott reggeli 6 órá-
ig. Jelen voltak többek között: özv. Máriássy Lászlóné és Máriássy 
Ida Miskolcról, gróf Almássy Arthurné, Kubinyi Jolán és Kubinyi 
Sándorné, Szeifert Antalné Csornáról stb. A 40 forint felülfizetés-
sel együtt a tiszta jövedelem 77 frt 18 kr., mi egy a rendezők által 
kijelölt bizottság által adatott át november 16-án Síden a község 
elöljáróságának.” (Forrás: Gömör 1893. 11. 19.)   

Vladimír Cirbus 

Palócföldön, úgy ahogy a ma-
gyar nyelvterület más részein 

is, a hagyományos faluközössé-
gek ünnepi szokásokban leggaz-
dagabb időszaka a tél volt. A téli 
ünnepkört számos gazdasági és 
naptári ünnep tarkította, közü-
lük is kiemelkedett a karácsonyi 
ünnepkör sokszínű és változat-
gazdag szokáshagyománya. A 
karácsonyi ünnepkör advent első 
vasárnapjával vette kezdetét és 
vízkereszt napjáig tartott. Az egy-
házi év kezdetét jelentő advent 
böjti időszaknak számított, s az 
elcsendesedésen, az Úr eljövetelé-
re való várakozáson kívül a han-
gos szórakozástól, mulatságoktól, 
lakodalmaktól való tartózkodást 
is jelentette. Borbála napja (de-
cember 4.) jósló nap volt. Ezen a 
napon búzát csíráztattak, amely 
karácsonyra kizöldülve a követ-
kező év terméshozamát mutatta 
meg. Vízbe tett gyümölcsággal a 
leányok férjhezmenetelét lehetett 
megtudni: ha karácsonyra kivi-
rágzott, a következő évben esedé-
kes volt a férjhezmenetel.

Az adventi csendet Szent Miklós 
(december 6.) ünnepének előestéje 
törte meg. Ilyenkor „maskara-csa-
pat” járta végig a falut – láncos 
Miklós és kísérete: a kántor, az 
angyal, a ministránsok és az ör-
dögök. A fonó-, fosztóbeli lányo-
kat „gyóntatták”. Akit bűnösnek 
ítélt meg Miklós, azt az ördögök 
félholtra táncoltatták, majd az 
alakoskodó játék végén a mi-
nistránsok parázsra szórt törött 
paprikával füstölték végig a társa-
ságot. Luca napja (december 13.) 
a magyar néphagyomány egyik 
legjelesebb napja. Ez a nap éppúgy 
alkalmas volt termékenységva-
rázslásra, mint házasság-, halál- 
és időjárásjóslásra, bizonyos női 
munkák tiltására, alakoskodásra, 
tréfálkozásra, valamint a lucaszék 
készítésére. Vidékünkön még az 
1950-es években is jártak lucázni 
a fiúgyerekek; házról házra járva 
termékenységvarázsló rigmuso-
kat, verseket mondtak. Elterjedt 
volt az almával való jóslás: kará-
csonyig minden nap haraptak be-
lőle, majd a  maradékkal az éjféli 
misére mentek, s úgy vélték, olyan 
nevű lesz a  férjük, mint az első 
férfi, akivel ilyenkor találkoznak. 
A névre való tudakozás másik is-
mert módja a „lucacédula” készí-

A karácsonyi ünnepkör szokásai Palócföldön 

tése volt. 12 papírcédulára férfi-
neveket írtak, azokat egyesével 
tűzbe dobták, másutt gombócba 
téve megfőzték. Az utoljára ma-
radt cédulán szereplő név a leány 
jövendőbelijének nevét jelölte. A 
boszorkányok felismerése céljából 
készült a lucaszék, melyet szintén 
Luca-naptól karácsonyig kellett 
elkészíteni. Különféle megkötések 
mellett készült (13 féle fából, szög 
nélkül, csak három lába lehetett), 
szenteste az éjféli misén úrfelmu-
tatáskor, vagy a keresztúton kel-
lett ráállni. Aki így tett, felismerte 
a falu boszorkányait, mert fejükön 
szarv vagy agancs volt.

A karácsonyi időszak ma is 
gyakorolt ajándékozási, faállítási 
és ételkészítési szokásain kívül 
egykor a Fülek környéki falvak-
ban számos más hagyomány is 
élt. Karácsony előtt kilenc napon 
át ismétlődött a szentcsalád-járás, 
amely Szűz Mária és Szent József 
betlehemi szálláskeresését jelení-
tette meg. Általában a közel lakó 
családok vitték egymáshoz a Szent 
Család képét vagy szobrát, miköz-
ben Mária és József szálláskeresé-
séről, a vak és kezetlen lány cso-
dás gyógyulásáról szóló ballada 
valamelyik változatát énekelték. 
A tanítók, kántortanítók számára 
történő adománygyűjtés állt a ka-
rácsonyi ostyahordás hátterében. 
Többnyire karácsony böjtjén, vagy 
néhány nappal előtte a falu tanító-
ja az iskolás gyerekekkel minden 
családnak ostyát küldött. Ennek 
fejében a családok a tanító számá-
ra különböző terményeket (lisztet, 
babot, tojást) adtak. Ugyancsak 
ebben az időszakban történt a 
karácsonyi kántálas, mely során 
a köszöntők az ünnep gondolat-

körét felidéző énekekkel, verses 
köszöntőkkel jártak házról házra. 
Különböző korcsoportok jártak 
köszönteni, kántálni, általában 
délben kezdték a gyerekek, majd 
délután a fiatalok és késő este a 
házas emberek járták a falut.

Vidékünk legismertebb és egyik 
legtovább fennmaradt karácsonyi 
szokása a betlehemezés. Több-
szereplős, dramatikus misztéri-
umjáték, fő kelléke a jászol vagy 
templom alakú betlehem, szerep-
lői az angyalok, pásztorok, és az 
általában Gubónak nevezett öreg. 
A hosszas előkészületet és gya-
korlást igénylő játékot gyerekek-
ből vagy legényekből álló 4-5 fős 
csapat adta elő, a pásztorjáték fő 
mozzanatai pedig a következők 
voltak: beköszöntő, tréfálkozás a 
süket öreg pásztorral, pásztorok 
indulása Betlehembe, adomány-
kérés. Pásztorokhoz kötődött a 
karácsonyi vesszőhordás hagyo-
mánya is. Leginkább karácsony 
vigíliáján a juhászok, csordások, 
kondások vesszőkkel járták vé-

gig az állattartó gazdák házait, a 
gazdasszony kötényét megfog-
va húzott a vesszőkből, melyet 
a sarokba tett, és tavasszal ezzel 
hajtotta ki az állatokat. Ezzel 
a rítussal az állatok következő évi 
egészségét szándékoztak bebizto-
sítani. A  pásztorok az úgyneve-
zett aprószentek-vesszőért bort, 
kenyeret, esetleg pénzt kaptak. A 
vesszőhordás fontos mozzana-
ta volt a háziak rigmusba öntött 
jókívánságokkal való köszöntése. 
Egy Őrhalomban gyűjtött köszön-
tővel kívánunk magunk is áldott 
karácsonyi ünnepeket és boldog 
új esztendőt minden kedves olva-
sónknak:
Szerencsés ünnepeket kívánunk 
kendteknek!
Több jóval, egészséggel mulat-
hassák Krisztus Urunk születése 
napját!
Adjon Isten bort, búzát, békességet,
országunkban megmaradást,
holtunk után léleküdvösséget!

Varga Norbert

Püspöki betlehemesek az 1930-as évek végén, forrás - Schnleczer Zoltán magángyűjteménye

Pásztorok karácsonyi vesszőhordása, forrás: Népraj-
zi Múzeum F 94072

Kalondai ostyasütő vasminta, forrás - Tátrai Zsuzsan-
na – Karácsony Molnár Erika - Jeles napok, ünnepi 
szokások
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A járvány miatt számos versenyt megszün-
tettek vagy más időpontra helyzetek át. 

Ennek ellenére a következő eredményeket 
sikerült elérnünk az országos és nemzetközi 
versenyeken:
● Maľujeme Timravu (Timravát festjük) – or-
szágos elismerések: Vaššová Viktória, Buzá-
siová Lea, Csépeová Karin (Bialová Jana ta-
nárnő vezetésével)
● Vesmír očami detí (Az űr gyermekszemmel) 

– elismerések: Krnáčová Natália, Bariaková 
Barbora, Csabová Emma, Mrázová Liana 
(ped.: Bialová Jana)

A Füleki Művészeti Alapiskola képzőművészet szakának 2020-as eredményei
● Jarné zvyky na pohľadnici (Tavaszi szokások 
képeslapokon) – országos verseny a Myjavai 
MAI rendezésében, díjazottak: Mrázová Lia-
na – 1. kat., Nyáriová Nela – 2. kat., Ferencz 
Dominik – 3. kat. (ped.: Bialová Jana)
● Panel Story – kerületi verseny: Urbanová 
Andrea 3. helyzés (ped.. Bialová Jana)
● Paleta mladých umelcov (Fiatal művészek 
palettája): Bujnová Bianka – oklevél (ped.: Bi-
alová Jana), Csonková Natália – oklevél (ped.: 
Csúsz Erika) 
● Ríša fantázie (Fantáziabirodalom) – nem-
zetközi verseny, elismerő oklevelek: Bodoóvá 

Füleki retró: A karácsonynak régen is megvolt a varázsa
A 2020-as év mindannyiunk számára nehéz volt. Elszigetelve családtagjainktól, egészségünket féltve éltük korlátok közé szorított 

életünket. Annál nagyobb varázsa lesz az idei karácsonynak, az év legnagyobb ünnepének. Reméljük, hogy idén még mélyebben 
fogjuk az ünnepeket átélni, és hálásabbak leszünk azoknak a jelenlétéért, akikkel közös ünnepi asztalnál foglalunk helyet. Karácsony 
ünnepe a kezdetek óta családokat fogott össze, az emberek elcsendesedtek és jobban magukba tekintettek. Emlékezzünk a következő 
képek segítségével, hogyan töltötték a karácsonyi ünnepeket szüleink és nagyszüleink. A fényképek Füleken készültek, Cirbus Vladimír 
(első fénykép) és Schnelczer Zoltán (a többi fotó) gyűjteményéből származnak.     Szöveg: kmk, ford.: kp

Karácsonyi díszben a Kovosmalt előtt.

A városi parkot is karácsonyfa díszítette .

Ria, Abrahámová Elena, és 3. helyezés: Havra-
nová Péterová Ingrid (ped.: Bialová Jana).

Bialová Jana

Bujnová Bianka.
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Cserkész, a  Bunker Team tagja, az ön-
kéntes tűzoltók vezetője, fényképész és 

a közelmúltig a helyi múzeum dolgozójaként 
is ismert városunkban Mesiarik Maros, aki 
nemrégiben indította Palóc Kalauz név alatt 
futó vlogját, melyben régiónk és Szlovákia tá-
volabbi szegleteinek szépségeit mutatja be az 
érdeklődőknek. Az interjúban új projektjéről 
és egyéb érdekességekről olvashatnak. 
Mivel ismerjük egymást, jelen beszélgetésben is 
tegeződhetünk. Kezdjük a legújabb projekteddel, 
a  Palóc Kalauzzal. Közismert, hogy évek óta 
a  természetjárás szerelmese vagy. Miként jött 
az ötlet, hogy összekösd a videóforgatással?
Régebben, kirándulásaim során rendszere-
sen készítettem fotókat a barátaimmal bejárt 
helyszínekről. Nem egyszer sikerült szép táj-
képet készítenem, és az emberek érdeklődtek, 
hogy hol készült az adott fotó, mi látható rajta, 
hogy jutnak el oda, stb. Így született az ötlet, 
hogy videókat készítsek, ahol nemcsak a pa-
norámákat mutatom be az embereknek, ha-
nem egyéb érdekességeket is megtudhatnak az 
egyes helyszínekről. 
Milyenek voltak az első reakciók? Milyen a vi-
deók nézettsége?
A nézettség egyre nő. Természetesen a magya-
rul beszélő közönség körében, mivel a videók-
ban palócul beszélek, ami már a vlog elneve-
zéséből is kiderül. Észrevettem, hogy nagyobb 
nézettségnek örvendenek azok a videók, ame-
lyeket a közvetlen térségünkben készítettem, 
ami pozitívan meglepett. 
Egyelőre 15 részt forgattál, amelyek egyszer he-
tente, vasárnap jelennek meg. Hogy képzelje el a 
vlogod az, aki még nem látta egy videódat sem? 
Nem egy klasszikus útikalauzról van szó, ugye?
Valóban nem. A videókban nem csupán arról 
számolok be, hogyan lehet az adott helyszínre 
eljutni, s mi mindent láthatunk még ott, ha-
nem történelmi érdekességekről, kevésbé is-
mert tényekről is mesélek, melyek felkelthetik 
az emberek érdeklődését és a helyszínre csá-
bítják őket. 
Nyilván a  nemrégiben megszakított  múzeumi 
munkában szerzett tapasztalatodat és tudáso-
dat is tudtad itt kamatoztatni.  
Egyértelműen. Hosszú éveken át voltam a fü-
leki múzeum munkatársa. Számos dolgot 
megtanulhattam, hozzáfértem különböző 
forrásokhoz, amelyekből meríthettem. Sokat 
adott ez a munka, s ebben a projektben a tör-
ténelemhez és a  természethez fűződő szerete-
temet egyesítem. 
Hogyan zajlik a videók háttérmunkája? Nyil-
vánvalóan nem egyszerű munka. 
Nem pár percről van szó, amennyit a  néző 
is láthat. Nagy felkészülést igényel. Amikor 
helyszíneket választok, érdekes információkat 

Videókban mutatja be térségünk szépségeit egy ifjú füleki
Mesiarik: A természetben töltött időt sem a tévé sem a videójáték nem helyettesítheti

gyűjtök róluk. A  túra közben több megállót 
kell beiktatnom, ahol videót készítek a  tájról 
és magamról, tehát maga a  túra hosszabb, 
mint kamera nélkül lenne. Nem beszélve az 
ezt követő vágásról és munkáról, amelyek 
a videó elkészítéséhez szükségesek.  
Mi motivál, hogy önkéntesen, saját költségeid-
re ilyesmivel foglalkozz, annak ellenére, hogy 
gyakran megerőltető és időigényes?
Azzal kezdődött, hogy szerettem volna bemu-
tatni a  helyi embereknek, hogy milyen kin-
csekkel rendelkezik a környékünk és észre sem 
vesszük őket. Motiválni őket, hogy keljenek fel 
a  nappalijukból és valódi élmények után jár-
janak. A  természetben töltött időt soha nem 
helyettesítheti a tévé vagy egy videójáték. 
Napjainkban még aktuálisabbá vált ez a téma, 
mivel a világjárvány kitörése után az emberek 
kulturális és sportolási igényeiket nem tudják 
a szokásaikhoz hűen kiélni. Főleg tavasszal, 
a természet volt majdnem az egyetlen lehetőség, 
hogy a  karantén idején kijussunk otthonaink-
ból. 
Ez a  karantén egyik pozitív mellékjelensége. 
Az emberek lehetőséget kaptak arra, hogy újra 
tudatosítsák, az emberiség ősidők óta ösz-
szeköttetésben él a  természettel és szükséges 
az életünk és egészségünk megőrzéséhez. Az, 
ahogy az utóbbi években élünk, nem természe-
tes. Az emberek számára a  természettel való 
koegzisztencia a  természetes, melyet ismer, 
benne tartózkodik és vadászik... A természet 
és az ember évezredek óta egyet jelentett. Ez 
pár évtized, évszázad alatt nem változik meg, 
benne van a  génjeinkben. Ezért hat a  termé-
szet olyan erővel a fizikai és pszichikai egész-
ségünkre. Néha elég egy órás séta az erdőben, 
és az ember nem tudja miért, de megnyugodva, 
kiegyensúlyozottan, kicsit lelassulva jön on-
nan vissza. A természet megnyugtató, energiát 
merítünk belőle. Ez megerősített tény, idén 
több ember is a saját bőrén tapasztalhatta. Bí-
zom benne, hogy a világjárvány után is keres-
ni fogják a természetet, úgy, mint most, mikor 
nincs más választási lehetőségük. 
A  természet, történelem és talán az adrenalin 
iránti szereteted már az előző projektjeidben is 

érvényesülhettek. Nemrégiben a  cserkészekkel 
szabadulószobát rendeztetek be a  Koháry-kú-
riában, a  Bunker Team tagja, és az önkéntes 
tűzoltók vezetője vagy. 
Minden kissrác a következőkről álmodik: sze-
retne katona, tűzoltó lenni, fel akarja fedezni 
az ismeretlent. Rám ez, úgy néz ki, a mai napig 
érvényes (nevetés). A Bunker Teammel tava-
lyelőtt kezdtük a munkát, amikor a vár alatt 
található folyosókkal foglalkoztunk a múze-
umban. Érdekes információkhoz jutottunk, 
és kiderült, hogy a környéken sok légvédelmi 
óvóhely található, mivel a területünkön haladt 
át a front. Több felfedezetlen és elfelejtett óvó-
hely várta, hogy megkeressük. A fiúkkal elin-
dultunk a felfedezésükre, és bizony nem egy 
érdekes objektumra bukkantunk. Megtaláltuk 
többek között a bolgáromi titkos katonai gyá-
rat, amelyről nemsokára egy külön vlog fog 
megjelenni. Alaposan átkutattuk a  csákány-
házi erdőben található széntárnát is. Légző-
készülékekkel szerelkeztünk fel és 30 méter 
mélyre ereszkedtünk. A Sávolyi úton megta-
láltuk azt a víztároló épületet is, amely a gyár 
vízellátásáról gondoskodott. Ennek köszön-
hetően sok érdekes élménnyel gazdagodtam, 
és bízom benne, hogy egy kicsivel segítettük 
azt, hogy ezek az objektumok ne merüljenek 
feledésbe. Remélem felkeltettük az emberek 
érdeklődését, hogy e  kincseket ők is megláto-
gassák. 
Egy szó, mint száz, nem unalmas az életed. 
Nemrégiben megszűnt a  múzeumi munkavi-
szonyod. Hol látod magad a jövőben? Van már 
terved?
A múzeumi munkáért nagyon hálás vagyok, de 
az élet változás, és nekem már szükségem volt 
rá. Jelenleg azon tevékenységek tesznek teljes-
sé, amelyeket szeretek és örömet lelek bennük. 
Az, hogy mi lesz tovább, még a jövő titka. Nem 
hiszek a  véletlenekben, és meg vagyok győ-
ződve arról, hogy mindennek megvan a maga 
oka. Minden úgy van, ahogy lennie kell, és 
aminek jönnie kell, a  megfelelő időben jönni 
fog. Hagyom zajlani az eseményeket és élve-
zem a szabadságom. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: dszl

Mesiarik Marian. FOTÓK - MM archívuma
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Az Állami Pedagógiai Intézetben 2015-ben 
megszületett az a gondolat, hogy útnak 

indítják a „Technikai óvodák“ elnevezésű pro-
jekt próbafázisát, melynek feladata  az óvodás 
gyerekek technikai és tudományos ismeretei-
nek a bővítése. 

Elsősorban a  gyerekek technika iránti 
érdeklődésének a felkeltéséről, a technikához 
való hozzáállásuk megalapozásáról, valamint 
a technikai gondolkodásuk és kézügyességük 
fejlesztéséről van szó. Hazánkban egyre több  

„Technikai óvoda“ nyílt meg   csehországi 
mintára, ahol már több száz hasonló, sikeres 
óvoda működik. 

A szlovákiai projekt garánsa Iveta Radičová 
professzor asszony, aki a projektről ezt mond-
ta: „Úgy gondolom, hogy az oktatási rendszer 
sikerességét az óvodában kell megalapozni, 
ahol  a természet- és társadalomtudományok 
ismereteit fokozottan humánus megközelí-
téssel kell összekapcsolni, melynek fontossága 
a  gyerekek számára a  későbbiekben, a  gya-
korlati életben mutatkozik majd meg. A szük-
séges célokat az által tudjuk bebiztosítani, 
hogy már az óvodai oktató-nevelő munkába 
bevonjuk a munkáltatókat, a régiókat és az is-
kolákat, és a folyamatosságot megőrizzük az 
iskolák alsó tagozatán is.“

A „Technikai óvoda“ projekt a  mi 
érdeklődésünket is felkeltette, így 
a 2018/2019-es tanévben jelentkeztünk, majd 
sikeresen elvégeztük a „Játékos technika az 
óvodai nevelésben“ című képzést, melynek 
elméleti része Pozsonyban, az egyhetes gya-

korlati része pedig Losoncon, a  CVČ Mag-
net Szabadidőközpont épületében zajlott. 
A  képzés meggyőzött minket arról, hogy 
óvodánkban is érdemes bevezetni a  techni-
kai nevelés elemeit. Kezdeményezésünkre az 
óvoda igazgatónője megvásárolta az óvoda 
költségvetéséből a szükséges alapfelszerelést, 
így berendeztük azt a kis műhelyt, amely va-
lódi munkaeszközöket, a gyerekkezek mére-
téhez illeszkedő szerszámokat, munkapadot, 
védőeszközöket, valamint a  szükséges mun-
kaanyagokat tartalmazza. 

A  gyerekek kisebb csoportokban, az 
óvópedagógusok felügyelete alatt játékosan 
és erőszakmentesen tanulják a  körülöttünk 
levő világ működését. A  kis műhely további 
érdekes játékokra ad lehetőséget, fokoza-
tosan megismerik az egyes szerszámokat, 
megtanulják, hogy mire és hogyan használ-
ják őket, elsajátítják a  technikai sarokban 
érvényes, biztonságra irányuló munkasza-
bályokat, valamint megtanulják hogyan tart-
sanak rendet maguk korül. A  munka során 
elsősorban balsafát használunk, mivel jóval 
puhább az átlagosnál, így ennek a  fának 
a legkönnyebb a feldolgozása. Eddig a gyere-
kek elsajátították a fa egyenes elfűrészelését, 
simára csiszolását dörzspapírral, egy  csava-
ros alátét segítségével az anyacsavarok be-
csavarását is gyakorolhatják, mellyel a  kéz 
finommotorikáját is fejlesztik, valamint 
a  Matador építőjátékból különböző tárgya-
kat állítanak össze útmutatók és saját fantá-
ziájuk alapján is, mely nagy örömet jelent szá-
mukra. A szülőktől kapott anyagi támogatás 
összegéből is vásárolunk különböző apró 

Technikai óvoda

anyagokat, eszközöket (fagyöngyök, karikák, 
alátétek, botocskák, spárgák stb.), melyeket az 
alkotás során használunk fel.  Munkánk ered-
ményeképpen már számtalan alkotás született, 
melyeket az óvoda helyiségeiben állítottunk 
ki – baglyok, robotok, fák, repülők, autók és 
mások. 

A  Technikai óvoda nemcsak gyártást és al-
kotást jelent. A jövőben tervezzük, hogy a gye-
rekekkel látogatást teszünk valamely asztalos-
műhelyben, esetleg  autójavítóban, ahol újabb 
inspirációt és ötleteket szerezhetnénk a  to-
vábbi munkához. Továbbra is játékos módon 
szeretnénk a  gyerekek technikai gondolko-
dását, alkotását, kézügyességét, kifejezőkész-
ségét fejleszteni, valamint egyszerű feladatok 
megoldására motiválni őket, hogy közelebb 
hozzuk hozzájuk a technika, a logika és a ma-
tematika világát.

Pozitív tapasztalataink alapján  az óvoda 
igazgatónője jelenleg egy további csoportban 
is igyekszik megteremteni a szükséges anyagi 
feltételeket, ahol az óvodapedagógus szintén 
elvégezte a fentiekben említett képzést.

Fungáčová Gabriela és Bodóová Iveta,
óvodapedagógusok

A Füleki Daxner Utcai Óvoda szeptember-
ben újranyitotta kapuit, és azóta is folya-

matosan működik.  Az óvoda vezetősége és 
dolgozói a járványhelyzetre való tekintettel 
fokozott és folyamatos figyelmet szentelnek a 
higiéniai feltételek és követelmények biztosí-
tására, hogy megelőzzék a fertőzés terjedését. 

Ez irányú erőfeszítéseink eddig sikeresnek 
mondhatóak, köszönhetően a szülők támoga-
tásának, akik szem előtt tartva a gyermekkö-
zösség érdekeit még a szokásosnál is nagyobb 
figyelemmel kísérik gyermekük egészségügyi 
állapotát, és tiszteletben tartják a járványügyi 
előírásokat és szabályokat. Kölcsönös együtt-
működésünk hatása megnyilvánul a gyer-
mekek új szokásainak kialakításában, akik a 
maguk szintjén megértették, megtanulták és 
a helyzethez mérten alkalmazzák is ezeket a 
pedagógusok irányításával.

A járvány következményeképpen sok min-
den a megszokottól eltérően alakul óvodánk-
ban, elmaradtak a hagyományos őszi rendez-
vényeink, melyeket a családtagokkal szoktunk 
megünnepelni, hiányoznak a kirándulások, az 
iskolalátogatások, kapcsolatok más intézmé-
nyekkel, de még óvodánk más csoportjaival 

is tartjuk a kellő távolságot. Az óvodai élet az 
egyes csoportokra korlátozódik, ebben a tér-
ben és közösségben próbálunk mindent meg-
valósítani és pótolni az élményeket a gyerme-
keknek más formában.

A járvány az „ARANYHAJSZÁL ME-
SEPROGRAM - az Óperenciás tengeren, ha-
táron innen és túl” című Erasmus+ projekt le-
zárásának az időpontját is kitolta a következő 
évre, mert idén nem tudjuk megvalósítani az 
utolsó partnertalálkozókat. A korlátozások 
azonban nem gátolnak abban, hogy folyama-
tosan beszámoljunk a projekt megvalósulásá-
nak eredményeiről. 

A két év nagyon mozgalmas volt, sok szép 
élménnyel, szakmai kihívással telt. A program 
fő részeként a mese módszertani lehetősége-
ivel foglalkoztunk az óvodai nevelő-oktató 
munkában, amely az iskoláskor előtti sze-
mélyiségfejlesztést célozza. A projekt keretén 
belül már ismerős és új, magyarországi és 
romániai partnerintézményekkel is együtt-
működtünk. Minden intézmény bemutatta 
meseprogramjának bevált gyakorlatát sa-
ját óvodájában. A bemutató és a kidolgozott 
tervek alapján minden óvoda kipróbálta azt 
a saját körülményeihez igazítva és saját ötle-
tekkel is gazdagítva. Az első partnertalálkozót 

Székelyudvarhelyen tartottuk, megismerked-
tünk a város történelmi és kulturális értéke-
ivel, többek között jártunk a nagy mesemon-
dónak, Benedek Eleknek emléket állító „Elek 
apó kútjánál” is. Megismerkedtünk a Ficánka 
Napköziotthon „MESÉS EGÉSZSZÉG” me-
seprogramjával, amelynek ma még nagyobb 
aktualitása van.  Programjuk szerint a mesék 
nemcsak szórakoztatnak, hanem nevelnek is. 
Útmutatást, kapaszkodót nyújtanak bizonyos 
élethelyzetekben, segítenek a személyiség fej-
lődésében. Az egészséges személyiség komplex 
fejlesztésében a művészetek (mese, játék, zene, 
tánc, ábrázolás) eszközeit használják fel. Eh-
hez kaptunk módszertani útmutatást, inspi-
rációt, mesekönyveket és meséket. A gazdag 
meseanyag nagyon jól hasznosítható óvodai 
életünkben.

Ezekkel a mesékkel is szeretnénk felhívni a 
szülők figyelmét a meseolvasás fontosságára a 
családokban is, mert a szülő-gyermek interak-
ció a leghatásosabb módszer a gyermekek 
alapvető érzelmi és szellemi szükségleteinek  
a kielégítésére, amelyre ebben a krízishely-
zetben is nagy szükség van. Kívánunk minden 
családnak „mesés egészséget”!

Gyetvai Zsuzsanna

Mesés egészség
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Mit tettünk ebben az évben a magyar 
kultúráért? – tettem fel magamnak és 

a vezetőség számára is a kérdést. A Csema-
dok határidőnaplója segítségével, a közösségi 
hálón megosztott képekkel idéztük fel 2020 
emlékeit. Tudatosítottuk, hogy semmi rend-
kívülit. Ugyanazt tettük csak, mint a szüleink, 
nagyszüleink, dédszüleink és a többi ősünk. 
Továbbadtuk, amit mi is kaptunk. Éltettük 
a Magyar Közösségi Házat, mely példa arra, 
hogy munka mindig volt, van, lesz. Nem 
elég azonban a közösségi ház biztonságos 
árnyékában megbújni, hanem kötelességünk 
a magunk portáján túl is szorgalmazni a ma-
gyar kultúra ápolását és megőrzését. Tenni ezt 
egy 14 tagú vezetőséggel, és nem a fizetésért, 
kitüntetésekért, aranyos oklevelekért, hanem 
meggyőződésből és kötelességből. Ez ugyanis 
olyan szellemi befektetés, amely hosszú távon 
megtérül.

Januárban megemlékeztünk a magyar kul-
túra napjáról, himnuszunk születésnapjáról 
és a Csemadok megalakulásának 70. évfor-
dulójáról. Jó érzés volt „Hűségért emléklappal” 
jutalmazni azokat, akik számunkra példa és 
mérték: a volt Csemadok-elnököket, köztük 
Kálosi János tanár urat, Farkas Lászlót és 
Somogyi Anikót. Köszöntöttük az intézmé-
nyek vezetőit, a polgári társulások képviselőt, 
mindazokat, akik velünk együtt önzetlenül 
munkálkodnak azon, hogy éltessük a kultu-
rális hagyományainkat. Februárban a magyar 
házban megtartott tagsági ülésen értékeltük 
tevékenységünket, hiszen közösen elvégzett 
munkánk sikereinek gyümölcsét, ízét is csak 
közösen tudjuk igazán élvezni. Kivetítőn te-
kintettük meg az emlékképeket, beszámolók-
ból elevenítettük fel a Csemadok munkáját, 
megválasztottuk az új vezetőséget. Farsang 
idején megszerveztük a Hagyományos Ma-
gyar Bált, mely a Városi Művelődési Központ 
felújított báltermében fergeteges, jó hangulat-
ban zajlott.

Mindaddig, amíg a járványügyi helyzet en-
gedte, megtartottuk heti rendszerességgel a 
Ringató foglalkozásokat. A kijárási és gyüleke-
zési tilalom miatt azonban elmaradtak a már-
cius idusi megemlékezések, elcsendesedett a 

házunk. Nem ringatóztak a legkisebbek, nem 
szervezkedtek, tervezgettek üléseiken a pol-
gári társulások, nem találkozhattak a kisebb 
közösségek sem. Májusban aztán újból kezd-
tük a kalákamunkát, szépítettük a magyar ház 
udvarát, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
jóvoltából felépítettünk egy mesés homokozót, 
lefestettük a színpadot, a lócákat is. Készül-
tünk a Nemzeti Összetartozás Napját megün-
nepelni. Június 4-én ez sikerült is, több százan 
vettek részt programunkon, ünnepi megem-
lékezésünkön, az istentiszteleten és az esti 
összetartozás tüzének meggyújtásánál. A jár-
vány ideje alatt születtek meg azok a kisfilmek, 
melyeket az összetartozás évének emlékére 
készítetettünk gyerekekkel és a vezetőséggel 
is Mi magyarok maradunk! címmel. Segítettük 
a Nógrádi Fiatalok PT szervezését, és tevéke-
nyen jelen voltunk a VárLak 2020 fesztiválon. 
Az aradi vértanúk napjáról szűkebb körben 
emlékeztünk meg, majd újból le kellett állítani 
a programjainkat.

A Füleki Gimnázium és a Csemadok ASZ 
égisze alatt működő diákszínjátszók, az Ap-
ropó és a Zsibongó Kisszínpad is online térbe 
kényszerültek. Már javában tartottak az elő-
készületek a REMIXÁTH és a Fülektől Füle-
kig c. színdarab megvalósítására, de a Covid 

-19 meggátolta a próbákat. Ennek ellenére 
online készülnek, próbálnak a diákok, terve-
zik a kellékeket és kosztümöket, ugyanis az 
a megtiszteltetés érte őket, hogy egyedüli ha-
táron túli csoportként meghívást kaptak, hogy 
szerepeljenek a budapesti Nemzeti Színház 

A Füleki Hírlap legközelebb 2021. február 1-jén jelenik meg december–januári duplaszám formájában

Voltunk. Vagyunk. Leszünk!

deszkáin. Az ember tagédiájának 12. színét 
sorsolták ki feladatukul, hogy bemutassák a 
magyar kultúra napján, 2021. január 22-én az 

„Ádámok és Évák ünnepén”.
Most, így év vége közeledtével várjuk, hogy 

megörvendeztethessük a város lakosait, hogy 
megépíthessük a Füleki Gimnázium épülete 
előtt álló betlehemet és az óriási adventi ko-
szorút.  Bíznunk kell abban, hogy a közös ten-
ni akarás, a szeretet, az egymásba vetett hit 
ereje, a négy adventi gyertya fénye a sötétség-
ből, betegségből végre szabadulást hoz mind-
nyájunknak

Szvorák Zsuzsa,
a Csemadok Füleki Alapszervezet elnöke 
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