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A márciusi számban immár 
hagyományosan közzétesszük 
az adókötelezettségüket nem
teljesítők listáját.  6–8. oldal

A város 2019-es 

adóslistája

A város körülbelül 2800 száj-
maszkot juttatott el a nyugdíja-
sokhoz. A továbbiak is úton
vannak.  2. oldal

Védőmaszkokat kap-

nak az idősek

Internetes tanulás 

Füleken is

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 iskolákban a rendkívüli 
helyzet ellenére sem szünetel 
a tanítás. Miként működik 
a távoktatás?   5. oldal

A városi hivatalban március 4-én tartott 
lakossági fórum kompromisszumos 

megoldással zárult. A város vezetése több 
tucatnyi papréti lakos jelenlétében bocsátot-
ta vitára a 30 –34. sz. bejárattal rendelkező 
többlakásos lakóház és a Daxner utcai óvoda 
közötti térségbe tervezett parkoló javaslatát. 
A lakosok ugyanis ellenezték a parkoló létre-
hozását, és petíciót terjesztettek be.

Új parkoló és pihenőövezet
A vita rendkívül gyümölcsöző volt. A la-
kótelep lakosai a város vezetésével együtt 
keresték a kompromisszumos megoldást a 
Flachbart Ladislav képviselő által felvetett 
javaslatra, miszerint építsenek parkolót a 
Daxner utcai óvoda mellett. A lakosoknak 
nem tetszett az ötlet, mert ‒ szavaikkal élve 

‒ így a lakóház mindkét oldaláról betonnal len-
nének körülvéve. „A javaslatot a gyermekeink 
biztonsága érdekében terjesztettem be. Bár kez-
detben a lakosok nem értettek vele egyet, sike-
rült egy mindannyiunk megelégedésére szolgáló 
megoldást találnunk“ ‒ nyilatkozta Flachbart 
Ladislav. Az érintett felek több javaslat 
megvitatása után abban maradtak, hogy a 
parkolót a város a lakóházzal szemben fek-
vő területen alakítja ki, konkrétan a pékség 
melletti oldalon, ahol most egy régi játszótér 
maradványai találhatók. „A térség fennmaradó 
részét revitalizáljuk, növényzettel telepítjük be, s 
ezáltal a lakosok egy új pihenőövezethez jutnak“ ‒ 
magyarázta Agócs Attila polgármester, hoz-
zátéve, hogy a város egyben helyreállítja a 
pékség mellett a Közhasznú Szolgáltatások 
telephelye felé vezető utat, valamint az újon-
nan kialakított parkolót és pihenőövezetet a 
Daxner utca oldaláról szegélyező járdát is. 

Új játszótér és parkoló épül 
a Papréten

Amint folytatta, a biztonság növelése ér-
dekében a Daxner utcai óvoda mellett a 
parkolás csak a családi házak oldalán lesz 
megengedve. „A projektben azzal számolunk, 
hogy a szülők az óvoda másik, a papréti ka-
zánház mellett található bejáratánál fognak 
megállni. Az út egyirányúsítva lesz, minek kö-
szönhetően a közlekedés biztonságosabb és za-
vartalanabb lesz, mint eddig, amikor a szülők 
a Daxner utcában álltak meg“ ‒ pontosította. 
A város még ez évben realizálni akarja a 
projektet.

Fullánkocska helyett saját játszótér
Az önkormányzat úgy döntött, hogy a la-
kótelep e részének revitalizálásán belül új 
gyermekjátszóteret épít, amely az említett 
többlakásos lakóház és óvoda közötti terü-
leten kap helyet. Vagyis ott, ahol az ere-
deti javaslat alapján a parkoló épült volna. 

„Figyelemmel kísértük, ahogy a fülekiek össze-
fogtak és a végsőkig harcoltak a Fullánkocs-
ka verseny játszóteréért. Nagyon örülünk az 
ilyen polgári aktivitásnak, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy támogatási kérelmet nyújtunk be 
a Dél-Nógrád Partnersége Helyi Akciócsoport-
hoz. Amennyiben sikerrel járnánk, meg tudjuk 
építeni a játszóteret még ez évben. Amennyiben 
nem hagynák jóvá számunkra a támogatást, a 
játszóteret saját pénzforrásaink felhasználásá-
val építjük meg a jövő évben“ ‒ tájékoztatott a 
polgármester. A gyermekjátszóteret hasz-
nálhatja majd a széles nagyközönség és a 
szomszédos óvoda gyermekei is. „Új kaput 
nyitunk, melynek köszönhetően a gyermekek 
az óvodából közvetlenül a játszótérre lépnek be“ 

‒ tette hozzá befejezésül.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Vezércikk

 Az utóbbi hetekben egész Európa ne-
héz napokat él meg.  A lakossága vé-
delmének érdekében határozott intéz-
kedések foganatosítására volt szükség. 
Nem képezett ez alól kivételt Szlovákia 
sem, amely a lehető legszigorúbb intéz-
kedések meghozatala mellett döntött, s 
ezek nem hagyhatták érintetlenül a mi 
kis városunk életét sem. Míg néhány 
hete elképzelhetetlen volt, hogy egy-
szer Fülek utcáin maszkos emberekkel 
találkozzunk, hogy bezárnak az iskolá-
ink, és nem akkor és nem azt veszünk az üzletekben, amit szeret-
nénk, ez ma már realitás. Nem várt pofont kaptak a mindennapjaink.

Azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy szokatlan élethelyzetbe 
kerültünk. Ajánlott a legszűkebb családi körben otthon maradnunk, 
kerülnünk kell a  csoportos találkozókat, s  ha lehet, akkor a  mun-
kába járást is. Jobban belegondolva, lényegében ez az, amire vágy-
tunk, vagy mégsem? A munka helyett lehetőség nyílott arra, hogy 
időt szenteljünk a  családunknak, és egyszeriben nem tudunk vele 
mit kezdeni. Egy ez a járvány különleges mellékhatásai közül. Úgy, 
ahogy elkezdődött a korlátozások hatásának megnyilvánulása a ter-
mészetben is. Csodamód megtisztult a  levegő Kína és Olaszország 
felett. A  nagyvárosokban megint hallani a  madarakat, és a  szmog 
ritkulásának köszönhetően évek múltán ismét látni a  csillagokat. 
A velencei kanálisokban állítólag újra megjelentek a halak és hattyúk, 
a víz kezd megtisztulni. Ugyanis megállt az élet. Nagy árat fizetünk 
érte, de lehet, hogy már szükség volt rá.

Próbáljuk meg pánik nélkül megélni ezt az új helyzetet, de azért 
ne becsüljük alá. Tartsuk be a minden oldalról ismételgetett szabá-
lyozásokat, hogy minél előbb megtaláljuk a kiutat. Addig is igyekez-
zünk a  lehető leginkább a hasznunkra fordítani a helyzetet. A pár-
kapcsolatunkban szenteljünk ismét kellő figyelmet a meghittségnek, 
mert ebben a pillanatban nem állja meg a helyét az a kifogás, hogy 
nincs időnk vagy fáradtak vagyunk. Tanítsuk a  lányunkat sütni és 
főzni, ültessünk együtt zöldséget a kertben. Vértezzük fel a fiunkat 
olyan készségekkel, melyeket az iskolában nem sajátíthat el, talál-
junk időt arra, amire eddig nem futotta az időnkből. Most, amikor 
nem látogathatjuk és ölelhetjük meg a szüleinket és nagyszüleinket, 
tudatosítsuk, hogy a  jelenlétük és segítségük nem is annyira magá-
tól értetődő. A  bevásárlóközpont helyett töltsük az időnket a  ter-
mészetben, melyről már-már megfeledkeztünk. Rádöbbenhetünk, 
hogy nem is olyan lényeges az állandó üzletjárás, sőt a  heti bevá-
sárláshoz való visszatérés akár gazdaságos is lehet. Rádöbbenhetünk, 
hogy abból is lehet ízletes ételt készíteni, amink éppen van otthon, 
és akár friss, ropogós kiflit is képesek vagyunk sütni. Ha segítünk az 
idős szomszédunknak a  bevásárlásban, rádöbbenhetünk, hogy mi-
lyen érdekes és sokat próbált ember mellett lakunk. Egy új és értékes 
emberrel gazdagodhat a szűk világunk, s  lehet, hogy az övében ép-
pen mi leszünk az egyedüli ilyen.

Fedezzük fel magunkban újból az embert, és lassítsunk. Segítsük 
egymást. Lehet, hogy ennek a  leckének lesz köszönhető, hogy az 
életünkben, amely a  járvány után ismét visszazökken a  rendes ke-
rékvágásba, jelentős javulás áll be. Lehet, hogy ennek köszönhetően 
döbbenünk rá, hogy élni másként is lehet.

Mikuš Kovácsová Klaudia, főszerkesztő. Ford.: fp

Az új parkoló és pihenőövezet helye. FOTÓ - kmk
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Március 19-től Fülek Város ház-
tartások százaiba juttatott el 

pamutszövetből varrt védőmaszkokat. 
Ezen a héten további ezer darabot kéz-
besítenek ki.

Amint azt Agócs Attila polgármes-
ter elmondta, az önkormányzatnak si-
került a múlt hét során körülbelül 950 
pamut szájmaszkot biztosítani. „Abból 
300 darabot az Adient társaság ajándéko-
zott nekünk, a többit saját vonalon biztosí-
tottuk. Nagy részüket a Közhasznú Szol-
gáltatások dolgozói varrták“ ‒ tette hozzá. 
Elmondása szerint az önkormányzat 
elsőként azoknak az alkalmazottainak 
biztosított védelmet, akik ügyfelekkel 
vannak kapcsolatban. „Értve ez alatt a  
városi hivatal és a Közhasznú Szolgáltatá-
sok dolgozóit, a szociális terepmunkásokat, 
a polgárőrség tagjait és a közösségi központ 
alkalmazottait.“ A többit a rászorultság 
foka szerint osztják. „Elsősorban azok-
ba a háztartásokba vittük, ahol a város 
legidősebb lakói, valamint magányos idős 
emberek élnek. Fokozatosan, a kapacitása-
ink szerint, a város fiatalabb lakosainak is 
további szájmaszkokat kézbesítünk“ ‒ ma-
gyarázta. 

Állítása szerint az elkövetkező héten 
a város alkalmazottai az önkéntes tűz-
oltókkal együttműködve további meg-

Fülek önkormányzata védőmasz-
kokkal látja el az időseket

közelítőleg 1850 darab maszkot jut-
tatnak el a háztartásokba. „Egyidejűleg 
a Besztercebánya Megyei Önkormányzat 
együttműködésével egy közös megrende-
lésünk is van, melynek keretén belül a hét 
végéig külföldről 4500 egyszer használatos 
sebészeti szájmaszknak kellene érkeznie. 
Bízunk benne, hogy a szállítmány ebben a 
nehéz nemzetközi helyzetben is kézbesítve 
lesz, és így minden háztartás kap egy to-
vábbi védőmaszkot“ ‒ zárta szavait.

Az önkormányzat információs kam-
pányt is folytat a koronavírus elleni 
harcon belül. „Napi szinten figyelemmel 
kísérjük a helyzet alakulását, és infor-
máljuk a polgárokat a facebook-oldalunk 
és a városi hangosbemondó által. A város 
honlapján is működtetünk egy ún. chatbo-
tot, amely virtuális asszisztensként szolgál, 
és választ ad a COVID-19 megbetegedést 
érintő leggyakoribb kérdésekre“ ‒ fűzte 
hozzá. Az önkormányzat ugyanakkor 
együttműködik a város további stra-
tégiai fontosságú intézményeivel is. 

„Közülük például információs kampánnyal 
segítjük a Szlovák Postát. A városi rendő-
reink és a polgárőrség tagjai pedig felügyel-
ték a rendet a szociális segélyek kifizetésé-
nél a helyi fiókjában“ ‒ fejezte be. 

Mikuš Kovácsová Klaudia,

ford.: fp

 A  vírus nem kerüli el a szemét-
elszállítással foglalkozó mun-
kásokat sem, ezért legyenek fi-

gyelmesek, és az eddigieknél is jobban 
ügyeljenek a keletkező szemét mennyi-
ségére és szelektálására.

• Csak a legszükségesebb dolgokat vá-
sárolják, hogy minél kevesebb hulla-
dék keletkezzen, ne pazarolják az élel-
miszert, ezzel is csökkentik a szemét 
mennyiségét.

• Figyeljenek oda, hogy a  szelektálthul-
ladék-tárolóba csak megfelelően össze-
préselt flakonokat, kartonokat és egyéb 
csomagolást dobjanak, így a  teljes kon-
ténerkapacitások kihasználhatók.

• Ne rakják le a  szemetet a  konténerek 
mellé. A  szemétgyűjtést végző munká-
sok nem immunisak a vírus ellen, ne 
növeljék számukra a vírusfertőzés koc-
kázatát azzal, hogy a gyűjtőedény mellé 
rakott hulladékot is kezelniük kell.

• Ha van otthon olyan hulladék, melyet 
a gyűjtőudvarban kell leadni és nem ve-
szélyezteti Önöket az otthoni környeze-
tükben, legyenek türelmesek, és a gyűj-
tőudvar látogatását halasszák későbbre.

• Az  SZK Közegészségügyi Hivatalának 
ajánlása alapján a  használt szájmaszko-
kat és zsebkendőket a kevert háztartási 
hulladék gyűjtőedényébe kell kidobni, 
megsemmisítésük az általános háztar-

tási hulladékkal azonos módon történik.
• VIGYÁZAT!!! A  használt szájmasz-
kokat és zsebkendőket nem szabad a 
szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtőe-
dényeibe kidobni.

Az  SZK Közegészségügyi Hivatala 
által kiadott ajánlás szerint kell eljárni 
a hulladékkezelés során, ha a hulladék 
házi karanténban levő személyeknél 
keletkezik.

• a  házi karanténban keletkező hulladé-
kot  műanyag szemeteszsákba kell rakni, 
s miután megtelt, a zsák száját rendesen 
be kell kötni,

• a hulladékkal megtöltött zsákot bele-
helyezzük egy másik zsákba, és addig 
otthon tároljuk, amíg nem lesz ismert 
a teszt eredménye, vagy amíg a hulla-
dékot legalább 72 órán át a fent előírt 
módon nem tároltuk,

• csak 72 óra eltelte után, vagy ha nega-
tív teszteredményről kapunk értesítést, 
lehet a  karanténban tárolt hulladékot 
kitenni a gyűjtőtartályba.

Ha a  potenciálisan fertőző hulladék 
kezelését a fent leírt módon betartják, 
csökken az esélye annak, hogy a fertőző 
hulladékkal más személyek is kapcsolat-
ba kerülnek, beleértve a  Füleki KHSZ 
(VPS) alkalmazottait is, akik a hulladék 
elszállítását biztosítják.

Tóth Tibor, a KHSZ igazgatója

Biztonságos hulladékkezelés 
a járvány alatt

Március elejétől a város élete meg-
változott. Az SZK Központi 

Válságstábja  koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos ülése után Fülek válság-
stábja útmutatásokat adott ki, melyek 
alapján töröltek minden kulturális, 
társadalmi és egyéb rendezvényt, be-
zártak a szórakozóhelyek, éttermek és 
üzletek (kivéve az élelmiszerüzletek, 
gyógyszertárak, drogériák és a további 
kivételt képező üzletek). Zárva marad-
nak az iskolák és óvodák, a piaccsarnok, 
az FTC sportstadionja és a város összes 
kulturális intézménye. Zárva marad-
nak a gyermekjátszóterek is. Továbbra 
is tilos az idősek otthonának látogatása. 

Elmaradt rendezvények
Jelenleg nem lehet bérbe venni a város 
hatáskörébe tartozó helyiségeket sem, 
ezért törölve vannak a  csoportok pró-
bái és egyéb tevékenységek is. „A VMK 
tervezett márciusi színházi előadásai is 
elmaradtak. Az előadások új időpont-
jairól értesíteni fogjuk nézőinket. Azok 
a  látogatók, akik elmaradt előadásaink 
valamelyikére elektronikusan vásároltak 
belépőt, a  jegy árát automatikusan visz-
szakapják  bankszámlájukra. Azok, akik 
készpénzben vásároltak jegyet, a  megvá-
sárolt belépőjegy felmutatásával visszaigé-
nyelhetik a  jegy árát a VMK irodájában 

A koronavírus-járvány hatással van Fülekre is
(II. emelet), amint lehetséges lesz a kultu-
rális intézmények – köztük a Füleki VMK 

– megnyitása” – mondta Palčo Kinga, a 
VMK munkatársa. 

Az alapszükségletek bebiztosítása 
a nyilvánosság számára viszont nincs 
korlátozva. A gyógyszertárakon, dro-
gériákon és élelmiszerüzleteken kívül, 
melyek továbbra is nyitva tartanak, a 
füleki éttermek házhoz szállítást is vál-
lalnak, illetve a rendelések átvehetők az 
éttermek bejáratánál is. Házhoz szál-
lítást kínálnak egyéb kiskereskedelmi 
üzemek is, például mészárszékek vagy 
festéküzletek. Az árut a taxiszolgálat 
segítségével is házhoz lehet szállíttatni. 
Az élelmiszer-áruházak kijelölték azo-
kat az idősávokat, melyekben elsőbbsé-
get élveznek az idősek, akik nem tudják 
megoldani máshogy a bevásárlást. A 
kormány végül egységesítette, hogy az 
idősek valamennyi boltban 9:00 órától 
12:00 óráig vásárolhatnak be, elsőbbsé-
get élvezve. A posta továbbra is nyitva 
tart, viszont belépni csak szájmaszk-
ban lehet és csak korlátozott számban. 
A rendre a városi rendőrök és a helyi 
polgárőrök figyelnek. A posta jelenleg 
nem szállít házhoz olyan csomagot, 
melynek átvétele aláíráshoz kötött, a 
postaládákba egyenesen a „sárga papírt” 

dobják, ami azt jelenti, hogy a csoma-
got a postán kell átvenni. 

Az időseknek biztosítanak száj-
maszkokat 
A halaszthatatlan hivatali ügyeket a vá-
rosházán szerdánként tudják elintézni 
9:00 – 11:00, valamint 14:00-15:00 
óra között. A hivatallal való kommu-
nikáció során elsődlegesen a telefonos 
vagy e-mail-elérhetőségeket használ-
ják. A Városi Hivatal a lapzárta napjáig 
(márc.25) több mint 1 300 szájmaszkot 
osztott szét a leginkább rászoruló idő-
seknek. Ebből 300 darabot az Adient 
cég ajánlott fel. Szájmaszkokat osztot-

tak a Regiotel munkatársai is. A város 
továbbra is próbálja bebiztosítani a 
szájmaszkokat és folyamatosan osztja 
szét azokat. Egyúttal elkezdte alapé-
lelmiszerek bevásárlásának biztosí-
tását heti két alkalommal a  rászoruló 
időseknek (65 év feletti nyugdíjasok, 
akik nem részesülnek gondozói ellá-
tásban, és háztartásukban nincs más 
50 év alatti családtag, aki a bevásárlást 
be tudná biztosítani). Aki beletartozik 
ebbe a kategóriába, rendelését minden 
hétfőn és csütörtökön délig adhatja le 
az alábbi telefonszámon: 0905 258 367.

Mikuš Kovácsová Klaudia, 

Ford.: kp 

A Közhasznú Szolgáltatások (VPS) alkalmazottai is varrják a szájmaszkokat. FOTÓ - Agócs Attila 
FB profi lja
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Fülek egy újabb nyertes pályázattal gyarapodott. 
Februárban végérvényesen jóváhagyták az ön-

kormányzat kérelmét, melyben egy időseknek és im-
mobilis személyeknek nappali ellátást nyújtó intéz-
mény létrehozására igényelt támogatást. A projektből 
megvalósuló új létesítményt a  művészeti alapiskola 
egykori épületének egyik szárnyában fogják kialakí-
tani.

Az önkormányzat már a múltban is jelezte az idős 
és immobilis emberek napközi otthonának létreho-
zására vonatkozó szándékát. A létesítmény a Koháry 
téren, a művészeti alapiskola egykori épületében kap 
helyet. Az épületszárny 2016-tól, a művészeti alapis-
kolának a volt adóhivatal épületébe történt átköltöz-
tetésétől kihasználatlanul áll. Ezért a város projektet 
készített, mellyel az Integrált Regionális Operációs 
Program (IROP) keretén belül pályázott. Az elmúlt 
hetek során végül jóváhagyták részére a 371 ezer euró 
összegű támogatást. A  projekt teljes költségvetése 
csaknem 392 ezer eurót tesz ki, a különbözetet a város 
a saját költségvetéséből fedezi. „Már az előző választási 
időszak során is egyik prioritásunkként fogalmaztuk meg 
az idősek napközi otthonának létrehozását. A projekt jóvá-
hagyása ezért igazán megörvendeztetett minket. Többéves 
munkánk eredménye ez“ – mondta el Agócs Attila pol-

Eldőlt. Füleken idősek napközi otthona létesül
gármester.

Amint azt a továbbiakban pontosította, a  nappali 
ellátást nyújtó szociális intézmény 10 fő befogadására 
lesz alkalmas. A  megfelelő környezet kialakítása ér-
dekében a város felújítja az épület érintett részét, és 
beszerzi a  szükséges anyagi-műszaki felszereltséget. 

„Hőszigeteljük a teljes homlokzatot, a tetőt, a mennyezetet 
és a padlót, lecseréljük az összes nyílászárót, s ezáltal jelen-
tősen csökkentjük az épület energiaigényességét. Az épület 
új villamos hálózatot és szaniter felszereltséget, új köz-
ponti fűtést és hővisszanyerős szellőztetést kap“ – sorolta 
tovább, hozzátéve, hogy az elmúlt időszakban már 
megvalósították a falak nedvesedése elleni szükséges 
intézkedéseket is. Az épületben társalgó, ételkiadó 
helyiség, nyugalmi és higiéniai zóna lesz kialakítva. 
Az intézmény bejárata egy újonnan épített járdán lesz 
megközelíthető. „A projektnek köszönhetően ki lesz hasz-
nálva az eddig kihasználatlanul álló épület, a felújításával 
ismét szépítünk valamit a Koháry téren, és kétségtelenül 
javítunk jó pár lakosunk életminőségén“ – fűzte hozzá 
befejezésül, azzal, hogy a nappali ellátó üzemeltetője 
a későbbiekben a Nefelejcs nonprofit szervezet lesz, 
amely a városban nyugdíjas otthont működtet. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Füleken 9 választókörzetben adhatta le szavazatát 
a 7857 szavazati joggal rendelkező lakos. Közülük 
azonban csak 3535-en  éltek a lehetőséggel, ami 
45,83%-os részvételt jelent. Így mélyen, mintegy 
20%-kal az országos átlag alatt maradtunk. Legtöb-
ben az 1., 4. és 5. számú körzetben járultak az urnák-
hoz. Legkevesebben (35%) immár hagyományosan 
a 7. számú körzetben érvényesítették szavazati jo-
gukat. Füleken a  legtöbb szavazatot a Magyar Kö-
zösségi Összefogás kapta. A 845 szavazatuk a  sza-
vazók 23,9%-át jelenti. Második helyen a Most-Híd 
végzett 785 szavazattal, tehát 22,21%-kal. A harma-
dik legsikeresebb az OĽANO (Egyszerű Emberek 
és Független Személyiségek) mozgalom volt, amely 
733 szavazatot szerzett, ami százalékban kifejezve 
20,74%. A többi párt jelentősen lemaradt. A SMER-
SD (Irány – Szociáldemokrácia) 9,59%-kal, a ĽSNS 
(Mi Szlovákiánk Néppárt) 4,92%-kal, a Sme rodi-
na (Család Vagyunk) 4,07%-kal végzett. A 3%-os 
küszöböt még a Za ľudí (Az Emberekért) párt és a 
Progresívne Slovensko a  Spolu (Progresszív Szlo-
vákia és Együtt) koalíció lépte túl. 

kmk, ic, ford.: fp

Mélyen az országos átlag alatt 
maradt a választási részvétel

Városunk ismét részvételi lehetőséget kapott az 
Utazás nemzetközi idegenforgalmi kiállításon, 

Budapesten, amely idén február 27. és március 1. 
között került megrendezésre. Az eseményen számos 
ország látnivalóival, kultúrájával és gasztronómiájá-
val ismerkedhetnek meg évente a látogatók. A Tu-
risztikai Nógrád és Polyána-hegyalja Területi Idegen-
forgalmi Szervezet  képviselőivel együttműködve az 
NTIK és a losonci információs központ munkatársai 
is képviselték térségünket, illetve városunkat a szlo-
vákiai nemzeti standon, amely az SZK Közlekedés-
ügyi és Építésügyi Minisztériuma szervezésében jött 
létre. Mint minden évben, az első napon sajtótájé-
koztatót tartottak a magyar újságírók és a média kép-
viselői számára. A hivatalos bemutató témája főként 
a Magas-Tátra és a Nagykürtösi Borút népszerűsíté-
sére irányult. 

A standon a régió nevezetességei és földtani érté-
kei, valamint Nógrád és Polyána-hegyalja természeti 
szépségei kerültek bemutatásra. A látnivalókhoz ha-
sonlóan a rendezvények színes skáláját is gazdagon 
illusztrált kiadványok szemléltették, melyek a tájé-
koztató információk kíséretében remélhetőleg to-
vábbra is felkeltik az egyéni utazók és a megszólított 
turisztikai szervezőirodák érdeklődését. 

NTIK

Városunk képviselete az 
idegenforgalmi kiállításon 

Tudta, hogy...

...1938 márciusában megszűnt a tífusz  Füleken?  A 

hetek óta dühöngő tífuszjárvány Füleken alábbha-
gyott. Ezért   a hatóság  március 14-én  feloldotta a 
Vöröskő melletti cigánytábor zárlatát. A járványnak 
Füleken összesen hét halálos áldozata volt. Köztük 
a  füleki keresztény fogyasztási szövetkezet ügyve-
zető igazgatója, Ács József is, aki hosszú szenvedés 
után hatvankét éves korában hunyt el. Vasárnap, 
13-án temették a lakosság nagy részvétele mellett.                                                      

    Cirbus Vladimír archívuma

A Füleki Vármúzeum ismét egy érdekes és egyben 
értékes kiállítással kedveskedett az érdeklődők-

nek. 2020. február 28-án nyílt meg Benkoné Hor-
kay Tünde népi kézműves  „Varázserejű hímes tojás“ 
című egyéni tárlata a  Városi Honismereti Múzeum-
ban. A Kassán született, majd Nagyidán nevelkedett 
alkotó ma már több, mint 20 éve a  Mocsáry Lajos 
Alapiskola alsó tagozatos pedagógusa. Nagyon fon-
tosnak tartja megszerettetni a népművészetet a fiatal 
korosztállyal. Az iskolában szakkört vezet, ahol a to-
jásdíszítés különféle technikáit igyekszik megtanítani 
a gyerekeknek, valamint rendszeresen vesz részt kü-
lönböző hagyományőrző rendezvényeken. A  tárlat 
megálmodója számos díjjal büszkélkedhet. 2006-ban 
a  Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete Dr. Zó-
lyomi József – Nagy Palóc díjban részesítette, majd 
2008-ban a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturá-
lis Minisztere Pro Cultura Hungarica díjjal tüntette 
ki, 2018-ban pedig az Ipoly menti hímes tojásai el-
nyerték a Nógrádi Regionális Termék védjegyet.

Tünde a tojásdíszítésnél a mi vidékünkre jellemző 
viaszos-batik technikát alkalmazza, mely során elő-
deink az olvasztott méhviaszt írókával, vagy ahogy 
errefelé mondják, gicével vitték rá a  tojás felszínére, 
mintákat alkotva, melyeknek sajátos jelentésük volt. 
A  tárlatra mintegy 260 mintát gyűjtött össze. Ezek 
elsősorban Nógrád megyéből, valamint Hont és Gö-
mör térségéből származó, viasszal írt hímestojások 
mintakincsét ölelik fel, de megtalálhatóak benne 
Zoboralja, illetve Parlagos, Alsó- és Felsősztrego-

va, Unyad és Demény szlovák települések archaikus 
mintái is. A  gyűjtési területeket a  kiállításon térkép 
szemléltette. A  tárlat megnyitója mintegy 120 láto-
gatót vonzott, akik elé szebbnél szebb tojások látvá-
nya tárult, mi több, betekintést nyerhettek a  termé-
kenység e legősibb jelképéhez kötődő szokásokba is. 
A kellemes hangulatban zajló rendezvény színvonalát 
Kovács-Benko Fruzsina Borbála, Tünde lányának 
fellépése emelte. Az egyedi gyűjteményt, mely a Szlo-
vák Művészeti Alap támogatásával jött létre, márci-
us 10-ig tekinthette meg a közönség. Ezt követően a 
XIX. Nemzetközti Magyar Fotószalon vándorkiállí-
tásának ad helyet a múzeum.  

NTIK

Benko Tünde tárgyalkotó népművész kiállítása 
volt látható a Városi Múzeumban

FOTÓ - FVM
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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.

Kelemen Erik

Mióta tagja a képviselő-testületnek, és miért döntött az 

indulás mellett?

2006 óta vagyok képviselő, tehát a 4. választási 
ciklusomat töltöm. A képviselőjelöltséget az azó-
ta sajnálatosan elhunyt képviselőtársam, Pál József 
biztatására vállaltam el. Mi lehet vonzóbb egy fiatal, 
kezdeti nehézségekkel küzdő vállalkozó számára, aki 
előtt még az is kétséges, hogy érdemes-e egyáltalán 
itt maradni, szilárd alapokon nyugvó egzisztenciát 
kialakítani, mint az, hogy ráhatása legyen a helyi dol-
gok történéseire. Az egy igencsak turbulens időszak 
volt. A város több területen lemaradt a fejlődésben, 
volt min javítani. Az önkormányzati munka teljesen 
ismeretlen volt számomra, de a választók bizalma 
meggyőzött arról, hogy Füleken is vannak lehetősé-
gek és itt a helyem.

Mi mindent tett mostanáig a város, illetve saját körzete 

lakosaiért?

Egy önkormányzati képviselő sohasem a saját nevé-
ben tevékenykedik. A képviselő feladata, hogy a vá-
lasztók, valamint a városvezetés és hivatalok között 
közvetítsen. Napi szinten találkozom a polgárokkal, 
meghallgatom az észrevételeiket, kéréseiket. Ezt 
követően igyekszem az így szerzett tapasztalatokat 
hasznosítani döntéseimben a városunk fejlődését 
elősegítő különböző határozatok szavazásra bocsá-
tása során. Hasonlóan, mint a másik két választási 
körzetben, a 3-ikban is sok mindenben történt előre-

lépés, de mindig van mit javítani, szépíteni, befejezni, 
megőrizni.  Képviselői munkám során részt vettem 
sok, a város számára előnyös döntés meghozatalában, 
de a lakosság számára kellemetlenebb rendelkezések, 
döntések során is mindig igyekeztem legjobb tudá-
som és lelkiismeretem szerint dönteni. Többek kö-
zött támogattam a város intézményeit, az utcák fel-
újítását, a közterületek rendbetételét, a városi vagyon 
megőrzését, a lakáskérdés megoldását, a közbizton-
ság javítását, a városi hivatal belső tereinek moderni-
zálását, s ezzel a hivatal dolgozói és a lakosság közötti 
közvetlen kapcsolat hatékonyságának javítását. Mint 
felelősségteljes gazda, kénytelen vagyok megemlíteni 
a szükséges adók és illetékek emelését, a kintlévősé-
gek fokozottabb behajtását is. Képviselői munkám 
mellett tagja vagyok a városi tanácsnak, valamint a 
Nefelejcs nonprofit szervezet igazgatótanácsának el-
nöki tisztségét is betöltöm.

Mit kíván még tenni, elérni a lakosokért?

A város zökkenőmentes működése érdekében tovább-
ra is nagy hangsúlyt szeretnék fektetni arra, hogy az 
egyes városrészek egyenlő elbánásban részesüljenek. 
Folytatni szeretném a polgárok érdekében végzett 
munkámat, valamint kereskedőként saját vállalkozá-
som napi működtetése is fontos számomra. Továbbra 
is támogatni fogom az egyes szervezetek, csoportok 
aktivitását az élet minden területén. Fontosnak tar-
tom fokozatosan szépíteni városunk domináns épít-
ménye, a vár környékén levő utcákat. A jelenlegi 
kedvezőtlen helyzetben érlelődik az a gondolat, mi-
szerint össze kellene fogni a helyi vállalkozói réteget 
és fontolóra venni, miként tudnánk biztosítani a vál-
lalkozói környezet fejlődését, fellendülését, valamint 
a napi életfeltételek javítását városunkban. Több 
képviselőtársam a saját bevallása szerint az utolsó vá-
lasztási időszakát tölti, ezért szeretnék beszélni minél 
több fiatallal, megismerni nézeteiket, véleményüket, 
és amennyiben van részükről érdeklődés a képviselői 

Rovat: Képviselők a fülekiek szolgálatában

Kelemen Erik. FOTÓ - Schnelczer Zoltán

munka iránt, bátorítani szeretném őket, hogy indul-
janak a következő választási időszakban.

 Mit változtatna a város jelenlegi politikáján?

Az a személyes véleményem, hogy a város működé-
se jelenleg kiegyensúlyozott, igazságos és konflik-
tusmentes. A városvezetés működésének eredmé-
nyei kézzelfoghatóak és hasznosak. Az igazsághoz 
azonban hozzátartozik az a tény is, hogy mindig 
lehet a dolgokat jobban csinálni. Azt is figyelembe 
kell vennünk, hogy a jelenlegi ügyintézési folyamat 
hihetetlenül szövevényes, bürokratikus, sokszor 
teljesen értelmetlen követelményekkel, feladatok-
kal, rendelkezésekkel jár, melyeknél nagyon sok 
energia emésztődik fel azzal, hogy napi szinten 
követni tudjuk a teendőket. Valószínűleg több fi-
gyelmet kell fordítanunk a város vagyonának, tehát 
valamennyiünk vagyonának megőrzésére, kar-
bantartására. Ezúton szeretném felhívni városunk 
lakosainak figyelmét az aktívabb részvételre a ter-
vezésben, kialakításban, megvalósításban, a köz-
szolgálat, valamint az önkormányzat működésének 
ellenőrzésében. Tartós változást az idő hoz majd, és 
közös küzdelmünk eredményei ezekben a nehéz 
napokban a jelenleg dúló koronavírus-járvánnyal 
csak hetek, hónapok elteltével lesz észrevehető. 

ic, ford.: dszl

Városunk társadalmi és kulturális életének hagyo-
mányos eseménye a március elején megrende-

zésre kerülő nőnapi ünnepség a helyi nyugdíjasok 
szervezésében. Ma már kijelenthetjük, hogy ebben az 
évben jó néhány hétre ez volt az utolsó ilyen jellegű 
rendezvény, melyet még sikerült közvetlenül a koro-
navírus-járvány miatt kihirdetett korlátozó intézke-
dések bevezetése előtt megrendezni. 

Ezt a kedves és közkedvelt ünnepséget a Nyugdíjas 
Egyesület helyi szervezete már 15 éve rendezi. Idén 
társszervezőként bekapcsolódtak a  Nyugdíjasklub 
tagjai is. Március 7-ike gyönyörű délutánján a Városi 
Művelődési Központ báltermében megrendezett ese-
ményen mintegy 200 helyi és környékbeli nyugdíjas 
vett részt. Elsősorban a  szépkorú hölgyeket örven-
deztették meg az elmaradhatatlan szegfűvel és csoko-
ládéval. Az ünnepséget két hazai éneklőcsoport, még-
pedig a Jánošík Gyermek Néptáncegyüttes, valamint 
a  VMK mellett működő Foncsik Énekegyüttes han-
gulatos fellépése tette még színesebbé. A  résztvevő-
ket, főleg a hölgyeket kétségkívül megörvendeztették 
Agócs Attila polgármester ünnepi szavai. Az esemény 
vendége beszédében kiemelte az ünnep jelentőségét, 
s  a  tiszteletadás mellett hangsúlyozta a  nők társada-
lomban betöltött szerepét is. A  jó hangulathoz hoz-
zátartozott a  II. Koháry István Alapiskola konyhája 

A nőnapi ünnepséget még sikerült megrendezni
által készített kitűnő vacsora, a Mag Trió hangulatos 
zenéje, a gazdag tombola és a frissítők is. 

A  rendezvény szervezői ezúton mondanak köszö-
netet elsősorban a Fülek Város által nyújtott anyagi 
segítségért, mely a támogatási program keretén belül 
valósult meg, minden szponzornak a tombola értékes 
díjaiért, a  VMK munkatársainak a  kiváló feltételek 
megteremtéséért, a  szakácsnőknek, valamint a zené-
szeknek az együttműködésért, s mindazoknak, akik 
munkájukkal segítették azt, hogy ez a közkedvelt 
rendezvény idén is megvalósulhasson. 

A helyi Nyugdíjas Egyesület szomorú 
évfordulója
Vasárnap, március 15-én múlt pontosan 25 éve, hogy 
Chytil Milan, a füleki Kovosmalt állami vállalat egy-
kori dolgozója néhány lelkes rokonlélekkel, volt kol-
légával, baráttal (más üzemekből is) megalakította 
a helyi Nyugdíjas Egyesületet. Alapítása óta az utóbbi 
két évet leszámítva elnökként vezette az egyesületet. 
Az utóbbi két évben mint tiszteletbeli elnök vett részt 
a munkában. Az eltelt negyedszázad alatt a szervezet 
taglétszáma 700 főre növekedett, s  a  vezetőség lel-
kes, áldozatkész munkájának köszönhetően nagyon 
sok szép kirándulást, nagyrendezvényt valósított 
meg magas színvonalon. Chytil Milan az egyesület 

által igyekezett az idősebb generáció tagjaiból olyan 
közösséget formálni, amely nem él bezárkózva, el-
szigetelten, hanem aktív résztvevője a  társadalmi 
történéseknek.  Munkájával nagyon sok szponzort, 
támogatót szerzett a szervezetnek. A másokkal való 
együttműködés mintaképe volt, aki saját kényelme 
helyett a közösség érdekeit tartotta legfontosabbnak. 
Szomorúsággal töltött el váratlan távozása, de lélek-
ben továbbra is velünk van minden rendezvényün-
kön. Akik ismerték, szenteljen emlékének egy csen-
des pillanatot. Tisztelet emlékének! 

Cíferová Iveta,  az egyesület titkára
 Fordította: dszl 

Chytil Milan. Nyugodjon békében. FOTÓK - ic
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Interneten keresztül folyik az oktatás iskoláinkon is
A koronavírus az oktatási folyamatba is beleszólt egész Szlovákiában. Az iskolák bezártak, és a tanítás 
- a történelem során első ízben - kizárólag online módon történik. A helyi iskolák igazgatói bemutatják 
Önöknek, mindez hogyan működik.

Tisztelettel jelentem: mindenki online

Szlovákia központi válságstábjának határozata 
alapján március 16-tól az ország összes tanintéz-

ménye a COVID-19 koronavírus-járvány terjedésé-
nek megfékezése érdekében bezárt. Sajnos nálunk 
egy héttel előtte rohamosan kezdett növekedni a hi-
ányzás, és a Járási Közegészségügyi Hivatal már szer-
dától leállította a működésünket, de az még „csak” az 
influenza miatt volt. 

Amint megtudtuk, hogy legalább 2 hétig szüne-
telni fog a hagyományos, iskola falai közötti tanulás/
tanítás, azonnal elkezdtük keresni a lehető legköny-
nyebb, minél több gyermek számára hozzáférhető 

Miután Szlovákia válságstábja a kialakult helyzet 
miatt 2020. március 16-tól március 27-ig 

országunk összes oktatási intézményének bezárása 
mellett döntött, iskolánk, a Mocsáry Lajos Alapiskola 
is kötelezően bezárta kapuit. Az iskola ugyan zárva, 
de az oktatás nem szünetelhet. Iskolánk vezetősége – 
a tanári karral egyeztetve – az online oktatás mellett 
döntött, ami iskolánk tanulóinak összetételét tekint-
ve nem egyszerű feladat. Diákjaink többsége halmo-
zottan hátrányos helyzetű, sokuk családja napi szinten 
megélhetési problémákkal küzd. Ezért internet-hoz-
záférés nagyon kevés családnál adott. Próbálkozásunk 
azonban meghozta gyümölcsét. Először is létrehoz-
tunk a tanári kar számára egy linket, ahol a kollégákat 
látjuk el információkkal, azon keresztül értekezünk, 

 A távoktatás – mindamellett, hogy felborítja a 
megszokott életünket – rengeteg lehetőséget 

hordoz magában. Iskolánk pedagógusai a távokta-
tás módszereivel oktatnak már március 16-tól. Ezt 
a módszerek egész sorának végiggondolása  előzte 
meg. Elektronikus kommunikációval vezettük be a 
házi tanulás menetét, számos lehetőséget kihasználva. 
Szóba került a Facebook, az e-mailes kommunikáció 
tanár és diák között, illetve másféle  online formák is.

Ezt a munkát egy tanári értekezlet előzte meg, 
mely már nem a hagyományos formában történt. Vi-
deókonferenciára kaptak meghívást a tanárok, mely-
nek célja a tanítási órák minél hatékonyabbá tétele 
volt. Olyan rendszert dolgoztunk ki, melybe az előre 
meghatározott tananyag magyarázata, felhasználása a 
diákok oktatását segíti elő. Természetesen mi is arra 
kényszerültünk, hogy bizonyos változtatásokat esz-
közöljünk a tanterv menetében. 

 A közös munka eredménye egy olyan online táv-
oktatás, melybe minden diáknak kötelezően be kell 
kapcsolódnia. A távoktatás több lehetőséget is meg-
nyitott. Meg lehet tanítani olyan érdekességeket, 
amelyek nem biztos, hogy egyébként belefértek vol-
na a tanév menetébe. Egy-egy érdekes videó, olvas-
nivaló, interaktív játék meg tudja változtatni a diák 
gondolkodását az adott témáról. Időt lehet nyerni, 
érdekes tananyagokkal lehet foglalkozni.

Milyen a visszajelzés? Megváltoztak a körülmé-
nyek. Hatalmas teher hárul a tanárra. Ugyanakkor a 
diákok is érezhetik a felelősség súlyát. A tanórákon 
való részvétel szinte százszázalékos. Diákjainkat 
egyelőre motiválja a feladat, s sok esetben segítik 
munkánkat. Az órák sikerét sokszor a technika aka-
dályozhatja. Akadozhat az internet, mindez azonban 
megoldódik percek alatt. A tanári segítséggel végzett 
oktatáshoz alkalmazható digitális eszközök, szoft-
verek, felületek olyan bőségben állnak már rendel-
kezésünkre, hogy válogathatunk közöttük. Mindez 
azonban a tanárok munkáját teszik  igényesebbé. Ez 
a folyamat egyfajta tanári előképzettséget kíván meg. 
Minden tanár a diákok számához, az óra típusához 
próbál alkalmazkodni 

 Senki sem tudhatja, meddig tart ez az állapot. Ná-
lunk elsősorban az érettségi vizsgák időpontja fontos. 
Részünkről felkészültek vagyunk az érettségi vizsga 
extern részének lebonyolítására. Eddig hivatalosan 
2 héttel tolódik az írásbeli és szóbeli érettségi vizs-
gák lebonyolítása, a valóságban nehéz ennek az idő-
pontját meghatározni. Minden attól függ, milyen 
mértékben terjed a  COVID-19 koronavírus-járvány 
Szlovákiában.

 Péter Juraj, igazgató

Pozitívan vagy negatívan?

A Füleki Szakközépiskola csakúgy, mint a többi 
szlovákiai iskola,  a koronavírus-járvány miatt 

kénytelen volt a tanítást határozott időre felfüg-
geszteni. Ebben a szokatlan helyzetben az emberi 
egészség védelme az elsődleges, így az iskola 206 ta-
nulója és 40 alkalmazottja 2020.3.16-tól 2020.3.27-
ig kénytelen otthon maradni.

A Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumá-
nak rendelete alapján úgynevezett home office-ban 
folyik a tanítás/tanulás tovább, ami azt jelenti, hogy 
a  tanárok otthonról interneten keresztül továbbít-
ják a diákoknak a tananyagot. Mi, tanárok eddig is 
hozzászoktunk ahhoz, hogy késő délutánig foglal-
koztunk tanulóinkkal, felkészültünk a másnapi taní-
tási órákra, dolgozatokat javítottunk, segédeszközö-
ket készítettünk, de a mostani helyzetben ez teljesen 
más. Hiányzik a tanulókkal való személyes kapcsolat. 
Jelenleg is szükséges, hogy megismertessük őket az 
új  tananyaggal, információkkal, definíciókkal, té-
nyekkel.  De felmerül a  kérdés bennünk, hogyan 
adjuk át kézségeinket és  tapasztalatainkat legért-
hetőbben, legegyszerűbben, úgy, hogy a  diákjaink 
mindezt a legkönnyebben elsajátíthassák.

Iskolánk tanarárai erre a  kényszerű tanítási for-
mára az Edupage oldalt használják, segítségével 
kommunikálnak tanulóinkkal, küldik nekik az ak-
tuális  tananyagot, prezentációkat, a házi feladatok 
különböző formáit, és ennek segítségével történik 
a számonkérés is. 

A leírtak alapján felmerül bennünk a kérdés, hogy 
a cikk címe miért éppen az, hogy pozitívan vagy 
negatívan?

Pozitívan látom a helyzetet abban, hogy az ok-
tatás nem szakadt meg, hiszen a kommunikációs 
technológia segítségével lehetőségünk adódott  
a  digitális oktatásra. További pozitívumot látok 
még abban is, hogy iskolánk szakgyakorlati műhe-
lyeit még a bezárás előtt sikerült teljesen kiüríteni, 
és a kényszerszünet alatt lehetőség nyílt a padlózat 
teljes felújítására. Ezt a folyamatot követi az új gé-
pek és berendezések üzembe helyezése, amelyet a 
megnyert projekt tett lehetővé.

Negatívan értékelem azt a  tényt, hogy nem 
minden diákunk rendelkezik otthon internettel,  
szamítógéppel vagy mobillal, és számukra nehéz-
zé válik a tananyag megszerzése. További gond 
nekünk, tanároknak, hogy nem lehetünk biztosak 
abban, hogy a  tanulók megértették a  tananyagot, 
nincs lehetőségük arra, hogy személyesen vissza-
kérdezzenek vagy megkérjenek minket, hogy még 
egyszer ismételjük, magyarázzuk el.  Az iskolabe-
zárások miatt a végzős tanulók érettségi vizsgája is 
elhalasztódott, és még abban sem lehetünk bizto-
sak, hogy egyáltalán sor kerül rá.

Őszintén rémelem és bízom abban, hogy ez a 
szükségállapot hamarosan  befejeződik és minden 
diák, alkalmazott egészségesen visszatérhet az is-
kolába.

Wágnerová Ildikó, igazgató-helyettes
     Ford.: Mihályiová Anikó

itt mindenki egyszerre értesül az újdonságokról. 
Azután az osztályfőnökök egy közösségi hálózat se-
gítségével kialakították a saját osztályuk csoportját, 
ahová bekerültek azon kollégák is, akik azokban az 
osztályokban tanítanak. Ezen belül történik az online 
oktatás – videóbeszélgetésekkel, videóüzenetekkel, 
gyakorlatok és feladatok feltöltésével stb. Azok a ta-
nulók, akiknek van internet-hozzáférése,  örömmel 
vették ezt a fajta oktatást, nagyon aktívak, a feladatok 
megoldásait folyamatosan töltik fel a csoportjaikba. 
Többi osztálytársuknak is próbálják eljuttatni a fel-
adatokat, segítik egymást. Nagy köszönet a szülőknek 
is, akik ebben a helyzetben is támogatásukról bizto-
sítanak minket. 

Kotlár Ildikó, igazgató

alternatív módszereket. Egy ilyen váratlan helyzetre 
senki nincs felkészülve, nagy kihívás helyesen rea-
gálni. Hála a kollégák pozitív és lelkes hozzáállásá-
nak, egy működőképes elektronikus kommunikációs 
rendszert sikerült felépíteni. Alapja az általunk évek 
óta használt és jól bevált Edupage alkalmazás. Ez mel-
lett többen használnak alternatív csatornákat (Skype, 
Google Classroom, Messenger…).

Annak ellenére, hogy nagyon hiányoznak a szemé-
lyes találkozások, megbeszélések, információ- és ta-
pasztalatcserék, a munka nem állt meg, csak átalakult. 
Néhány nap alatt rengeteg tapasztalatot szereztünk, 
melyekre egy esetleges hosszabb kihagyás esetén is 
lehet építeni. Nem dőlünk hátra, követjük a Szlo-

vák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és 
Sportminisztériumának legfrissebb rendeleteit, vala-
mint a szülők és gyerekek hozzáállását, véleményeit. 
Ha kell, változtatunk annak érdekében, hogy az ott-
honról tanítás és otthon tanulás ne legyen teher senki 
számára. 

Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi helyzetnek lesz-
nek pozitív hozadékai is, ami a technikai fejlődést il-
leti az alternatív oktatásban. Őszintén bízunk abban, 
hogy ez a krízishelyzet belátható időn belül enyhül, 
és hamarosan újra a tantermekben találkozhatunk 
mosolyogva , egészségesen!

Bozó Roland, igazgató
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Elsősorban mindannyian köszönettel tartozunk II. 
Koháry István grófnak, aki ezt a  gyönyörű Fe-

renc-rendi plébániatemplomot Szűz Mária menny-
bevétele tiszteletére felépítette a  füleki, környékbeli 
és az ide látogató hívek számára. Az azóta eltelt sok 
év viszontagsága már megkövetelte a  templom fel-
újítását, restaurálását. Köszönettel tartozunk a  már 
elhunyt ferences lelki atyáknak, akik nálunk tevé-
kenykedtek, és lehetőségeik szerint kisebb javításokat 
kezdeményeztek templomunkon.

Önerőből, a  hívek felajnlásaiból, Fülek város és 
a központi ferences rend támogatásával sikerült a to-
rony, az óra és a tetőszerkezet felújítása. A füleki fe-
rencesek a határokon átívelő INTERREG pályazatot 
a  mátraverebély – szentkúti és a  szécsényi ferences 
kolostorokkal karöltve nyerték meg. Ennek köszön-
hetően végezhették a  restaurátorok a  munkájukat. 
Fáradtságot nem ismerve, hidegben, melegben, nap 
mint nap reggeltől késő estig dolgoztak, alapos mun-

kával helyrehozták a  templom szentélyét, a  kórust, 
a templom hajóját, felújították a főoltárt, restaurálták 
a  kápolnát, mindezt a  jó Isten segítségével, baleset-
mentesen. Köszönjük nehéz, fáradságos munkájukat.
Az itteni ferences atyákra még ezután is sok munka 
vár. A templomi szobrok visszahelyezése, a mellékol-
tárok restaurálása, a szószék restaurálása, a padok újí-
tása stb. Köszönettel tartozunk a híveknek hónapról 
hónapra nyújtott szeretetadományaikért, melyekkel 
nagyban hozzájárultak templomunk felújításához. 
Az oltárokra a két garnitúra oltárterítőt templomunk 
hívei csináltatták, ezért is köszönet a  hozzájárulók-
nak. Szűz Mária mennybevételének ferences plébá-
niatemploma így újra eredeti fényében tündökölhet. 
A Szűzanya segítségét azzal köszönhetjük meg, hogy 
ne csak dísze legyen a fülekieknek és a hozzánk érke-
zőknek ez a gyönyörűen felújított templom, hanem 
vasárnapról vasárnapra a  hívek a  papsággal együtt 
imádkozzanak a  jó Istenhez gyermekeikért, család-

tagjaikért és a  világ békéjéért. Köszönjük a  rózsafü-
zéresek, a  ferences harmadik rendiek támogatását, 
a  kántor úr hosszú éveken át kitartó orgonajátékát, 
kedves felesége énekszólóit, a  Pro Kultúra Férfikar 
és a  Mélódia Női Kar fellépéseit, koncertjeit temp-
lomunkban. Köszönjük a  Csemadoknak , különösen 
Szvorák Zsuzsának és segítőinek a már hagyománnyá 
vált adventi koszorú és a kis Jézus születési helyének 
felállítását a füleki ginmázium előtti téren. Köszönet 
a híveknek és a füleki polgároknak, akik minden ad-
venti vasárnapon szép számban eljöttek tiszteletet 
tenni a  Szent Család elé, és meggyújtani a  négy ad-
venti gyertyát. 

Külön köszönettel és hálával tartozunk Rajmund 
lelkiatyánknak, aki szlovák létére már szépen megta-
nult magyarul, és ennek köszönhetően a hívek min-
den nap részt vehetnek az általa celebrált szentmisé-
ken és áldozáson.

Szabó Irén

Köszönet a füleki ferences templom felújításáért
Váradyová 
Katarína

Farská lúka 86362,75362,75

Varga JozefGemerská 14340,80340,80
Varga TomášFarská lúka 70197,40197,40

Vargová TeréziaSládkovičova 11170,40170,40
Vass JozefBiskupická 3135,80134,70270,50

Vašš MikulášBelina 193170,40132,00302,40
Végh Otto1.mája 38622,48366,29988,77

Vesterová DianaFarská lúka 78170,40170,40
Vetráková JúliaBiskupická 1252,00252,00
Vislocká AndreaFarská lúka 82323,60326,60

Vrbiniaková IvetaVidiná 36225,66225,66
Widermanová 

Angelika
Fiľakovo 0360,67360,67

Zimmerhanzelová 
Zita

1. mája 74170,40170,40

Známová MarcelaFarská lúka 306,00306,91312,91
Zsoldos LadislavFarská lúka 40170,40170,40
Žigová KarolinaFiľakovo 0216,80216,80

Názov - MegnevezésSídlo - Székhely

Nedoplatok podľa druhu daní - 

Elmaradás adótípusonként (EUR)

Spolu-

Összesen

DzN - IAKO-HIP – EA

UVP

- HA

FIREZ, s.r.o.Šávoľská cesta 1 Fiľakovo2441,3931,502472,89
FILAGRO plus s.r.o.Skladištná 4647 Lučenec2700,122088,30129,004917,42

GARKO s.r.o.
Stará Prievozská 2 
Bratislava-Ružinov

3058,792269,41120,005448,20

M-MARKET AGRO,
s.r.o.

Zvolenská cesta 2740, 
Lučenec

5195,045195,04

Z BIAL M&K, s.r.o.
Hviezdoslavova 13
Fiľakovo

3895,33112,004007,33

Právnické osoby – jogi személyek

Nedoplatok z titulu poplatku za odpady 

–  Hulladékilleték-elmaradás

SVB a n.p., Daxnerova – Bottova – Biskupická

ako správca BD :
Biskupická č. 10-12
Daxnerova 73-77
J.Bottu 10-12
J.Bottu 14-16
J.Bottu 6-8
Železničná 38-40
Železničná 7-9

23.227,95

1.540,81
14.486,78
2.059,07
2.429,98
1.923,00
724,36
1055,43

FILBYT s.r.o., 1. Mája 11, Fiľakovo

ako správca RD na J. Bottu 1143/18 

715,71

Spoločenstvo Mocsáryho 12-14 114,50

SVB F3, Fiľakovo, Farská lúka 62 za byt.dom č.58-642.266,77

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priesto-

rov - Társasházak lakóközösségei


