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Fehér László kapta a jelentős 
városi díjat. A díjkiosztó 
ünnepség szűk, családias 
légkörben zajlott.  3. oldal

Pedagóguséletmű-
díjat adományoztak

A koronakrízis miatt 
elmaradt és elhalasztódik 
több rendezvény. Kérdéses a 
városnapok sorsa is.  2. oldal

Bizonytalan sorsú 
kultúrrendezvények

Figyelemre méltó 
leletek a várban

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 vár régészeti feltárása 
a múlt évekhez hasonlóan 
ismét bőséges leletanyagot 
eredményezett.   2. oldal

A Szlovákia szociális intézményeiben végzett 
átfogó jellegű megelőző koronavírus-szűrő-

vizsgálat keretén belül tesztelték a füleki idősek ott-
hona klienseit és dolgozóit is. A vizsgálat örömteli 
eredménnyel zárult. 

Veliká Mária igazgatónő elmondása szerint 
a tesztelés a Nefelejcsben május 6-án és 7-én való-
sult meg. „A gyorsteszteket személyesen vettük át a Besz-
tercebányai Megyei Hivatalban, és a  visszaérkezésünk 
után máris hozzáfogtunk a dolgozók és a kliensek teszte-
léséhez“ – magyarázta. A tesztelésre való felkészülés 
nem volt egyszerű. „Előbb bebiztosítottuk a tesztcsoma-
gokat, kesztyűket, szájmaszkokat és a fertőtlenítő oldatot, 
majd részlegek szerint beosztottuk a jelenlévő dolgozókat. 
A  mobilis klienseket felszólítottuk, hogy személyesen je-
lenjenek meg a tesztelésen“ – mondta az igazgatónő, 
hozzátéve, hogy magát a tesztelést az intézmény 
egészségügyi nővérei végezték. 

Az első napon 26 dolgozót és 7 klienst tesztel-
tek le, a második napon került sorra a további 17 
dolgozó és 40 kliens. Az eredményeket mindenki 
örömmel nyugtázta, a dolgozók és a kliensek teszt-

Koronavírus-tesztelésen estek át 
a Nefelejcs dolgozói és kliensei

jei egyaránt negatív eredményeket mutattak. „Nagy 
örömet szerzett és megnyugvást okozott ez. Elégtételként is 
szolgál számunkra, hogy az intézményben hozott minden 
intézkedésnek és korlátozásnak értelme volt. Az eredmény 
egyben köszönet is valamennyi dolgozónknak, hogy fe-
lelősségteljesen viselkednek, és a klienseknek is , hogy ki-
tartottak, és hogy pozitív hozzáállásukkal segítségünkre 
voltak a nem könnyű munkánkban“ – fűzte hozzá.  

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Március folyamán sikeresen zárult a Szlovák 
Köztársaság Bűnmegelőzési Kormánytaná-

csához beadott tavalyi pályázat. Ennek köszönhe-
tően hat statikus kamerával bővült az állomány és 
két mozgatható kamerát is sikerült lecserélni. A tá-
mogatás a költségek 80 %-át fedezte, tehát a város 
a projektbe 20 % önrészt fektetett be. „Az új statikus 
kamerák a  gyalogátjárók és az azokat övező területek 
megfigyelésére összpontosul“ – nyilatkozta Baláž Pavel, 
városi rendőrparancsnok. Egyet a Városháza utca 
és a  Fő utca kereszteződésében helyeztek el, ahol 
két gyalogátjárót fog figyelni. Következő kettőt 
a  Fő, Moyzes és Szövetkezeti utcák kereszteződé-
sében, a negyedik a Jilemnický utca és a Fő utca ke-
reszteződésében, az ötödik a Püspöki út és a Kalaj 
utca kereszteződésében található, az utolsó pedig 
a posta épülete előtti gyalogátjárót figyeli. 

„A Piac utca és a Fő utca sarkán lévő, valamint a vál-
lalkozói inkubátoron elhelyezett mozgatható kamerát is 
lecseréltük, amely a  Püspöki utat és a  Szabadság teret 
figyeli meg. A  régi analóg kamerákat digitálisakra vál-
tottuk, melyek sokkal minőségesebb felvételt készítenek“ 

– mondta a  rendőrparancsnok, s  hozzátette, hogy 
a  kamerákhoz olyan berendezést is vásároltak, 
mely segítségével rá tudnak közelíteni a megfigyelt 
területre. A város térfigyelő rendszerét 10 moz-
gatható és 35 statikus kamera alkotja, melyek a 
parancsnok véleménye szerint jelentősen segítik a 
bűnmegelőzést. „A későbbiekben is bővíteni tervezzük 
a városi rendőrség gondnokságában lévő térfigyelő rend-
szert“ – zárta szavait.

kmk, ford.: dszl

Ismét bővült a város térfi -
gyelő rendszere

A koronakrízis miatt bevezetett korlátozások fo-
kozatos enyhítésének keretén belül májusban 

ismét munkába állhattak a foglakozásösztönző 
tevékenységre beosztott utcai munkások. A Köz-
hasznú Szolgáltatások (VPS) dolgozóival együttmű-
ködve az utóbbi napokban a Vasúti utca illegális 
szemétlerakataiból közel egy tonnányi szemetet 
gyűjtöttek össze és szállítottak el. Az önkormány-
zat néhány további lerakatot is lokalizált a város 
területén, melyeket az elkövetkező napokban fog 
felszámoltatni. Ahogy a Vasúti utca esetében is volt, 
a lerakatok nem csak a város közterületein, hanem 
a magántulajdonban lévő telkeken is fellelhetők. 
A város ezért felszólítja ezek tulajdonosait, hogy 
tartsák rendben és kerítsék be a telkeiket. A ren-
delkezések ismételt be nem tartása esetén az ilyen 
telkek tulajdonosaira, az illegális szemétlerakókhoz 
hasonlóan, bírság lesz kiszabva. 

kmk, ford.: fp

Tesztelés a Nefelejcsben. FOTÓ - Nefelejcs n.sz.

Kamera a Püspöki és Kalaj utcák kereszteződésénél. 
FOTÓ - Városi Rendőrség

A Vasúti utca tisztítása. FOTÓ - Közhasznú Szolgáltatások

A Piac utca évtizedeken át adott helyet a rendsze-
res szabad ég alatti piaci árusításnak. A fedett 

városi piaccsarnok felépítését követően eltűntek az 
utcából a fém árusító standok, és az utca kihasz-
nálatlan maradt. Az önkormányzat új projektet 
dolgozott ki, melynek alapján a Piac utcát a jövő-
ben egyirányúsítják a gépjárműforgalom céljaira. A 
napokban a város vízszintes útburkolati jelzések-
kel látja el az utcát, és kialakítanak 9 ferde parko-
lóhelyet is. Az utca vélhetőleg júniustól tölti be az 
új funkcióját. 

kmk,  ford.: fp

Esküvők, szalagavatók, régi családi 
felvételek digitalizálása Füleken:

VHS, Video8, Hi8, mini DV kazetták 
archiválása DVD lemezre.

FLEXI VIDEO STUDIO
tel.: 0904 456 076 In
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Folytatódik a város tisztítása Más célt fog szolgálni 
a Piac utca 

Új parkolóhelyeket alakítanak ki. FOTÓ - kmk
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A koronaválság rengeteg bizonytalanságot hozott 
a VMK életébe is, mégis megpróbáljuk tájé-

koztatni Önöket az előttünk álló időszak terveiről 
azoknak az információknak a birtokában, melyek 
a cikk írásakor rendelkezésünkre álltak.

Sajnos a kulturális intézmények bezárása és a 
rendezvények betiltása épp a tavaszi-nyári időszak-
ra esett, mely az év legmozgalmasabb periódusának 
számít a Füleki VMK életében. Gazdag program-
mal készültünk erre az időszakra, melyek nagy 
részének megvalósításáról le kellett mondanunk. 
Március-áprilisban hat színházi előadás maradt 
el, nem valósult meg a tervezett könyvbemutató és 
komolyzenei koncert, de olyan hagyományos nagy-
rendezvények sem, mint a Palóc Húsvét a Füleki 
Várban vagy a Városi Pedagógusnap.

Május végén nem valósult meg a háromnapos 
Országos Gyermek-néptáncfesztivál sem, illetve 
Városi Gyermeknap sem lesz június elején a park-
ban. Nagy sajnálatunkra a július elejére tervezett 
UDVart fesztivált sem tudjuk megrendezni, melyre 
nagyjából hetven fellépővel számoltunk a tervezett 
három napra. A pályázati támogatások elbírálása 
márciusban leállt, s ekkora rendezvényt bizonyta-
lan anyagi háttérrel megrendezni vagy akár utolsó 
pillanatban leszervezni képtelenség, így erről saj-
nos le kellett mondanunk.

Másik nyári rendezvényünk a Muzsikál az erdő, 

Bizonytalan a nyári kulturális rendezvények sorsa
melyet határon átnyúló együttműködés keretében 
kétévente valósítunk meg magyarországi partne-
rünkkel. A július 11-ére tervezett program meg-
valósításában egyelőre azért bízunk, mert kisebb 
közönséget megmozgató, szabadtéri rendezvény-
ről van szó. Több tényező is veszélyezteti viszont 
a program megvalósítását. Nem tudjuk, engedélye-
zik-e addigra a több száz fős kulturális rendezvé-
nyeket, s ha igen, milyen feltételek mellett. Teljesen 
bizonytalan a rendezvény anyagi hátterének bizto-
sítása, hisz a koronaválság miatt még a benyújtott 
pályázatunk elbírálásáról sem tudunk. Kérdéses a 
határok megnyitása is.

A harmadik nagyrendezvény a Palóc Napok és 
Füleki Városnapok. Erre augusztus derekán ke-
rülne sor, s bár időben még elég messze van, nem 
tudni, ekkora fesztiválokat, tömegrendezvényeket 
engedélyeznek-e, hisz Európa több országában is 
egész nyárra vagy egész évre betiltották a nagyobb 
rendezvényeket. Sajnos Szlovákiában ez idáig sem-
milyen információ nem érkezett a kormánytól ar-
ról, megrendezhetők-e, s ha igen, milyen higiéniai 
feltételek mellett. A másik akadályozó tényező az 
anyagi háttér biztosítása. Egy ekkora rendezvény 
több pályázati támogatásból valósítható csak meg, 
de például a Besztercebányai Megyei Önkormány-
zat támogatását sem kapjuk meg annak ellenére 
sem, hogy a pályázatunk pozitív elbírálásban része-

A füleki vár földterülete még mindig számos kü-
lönleges, felfedezésre váró régészeti leletet rejt. 

Nemzeti műemlékünk fokozatos állagmegóvása és 
felújítása során lehetőség nyílik megelőző ásatások, 
illetve mentőásatások kivitelezésére is, melyek az 
építkezési munkálatok előtt, vagy azokkal párhu-
zamosan zajlanak. Ezek a feltárások minden eset-
ben sok új és  értékes információval szolgálnak a 
lelőhelyről, valamint érdekes régészeti és történel-
mi értékű leletekkel gazdagítják gyűjteményünket. 
Ezekben a hónapokban zárul a vár bemutatására 

sült. A VMK a Füleki Önkormányzattól is húsz szá-
zalékkal kevesebb támogatást kap erre az évre, hisz 
a Város költségvetését is csökkenteni kellett. Az el-
maradt rendezvények miatt a VMK-nak a belépők-
ből sem voltak bevételei, s mivel március 13-tól a 
helyiségeinket sem adhatjuk bérbe, legalább hatvan 
százalékkal csökkennek erre az évre a saját bevételi 
forrásaink abban az esetben is, ha szeptembertől 
helyreáll a rend. Mindezek miatt áprilistól az alkal-
mazottak munkaviszonyát is 80 százalékra csök-
kentettük. Az eddig elnyert pályázati támogatása-
inknak, melyek rekordot döntöttek volna a korábbi 
évekhez képest, több mint a harmadát kénytelenek 
vagyunk visszafizetni, mert vagy nem tudtuk meg-
valósítani a rendezvényt, vagy csak részben valósít-
hatók meg a következő hónapok folyamán.

Sok még a kérdőjel, de folyamatosan azon dol-
gozunk, hogyan tudjuk a rendezvényeinket átmen-
teni és átütemezni, a fellépőkkel az új időpontokat 
egyeztetni, s a rendezvények anyagi hátterét úgy 
módosítani, hogy a rendelkezésünkre álló, jelen-
tősen megnyirbált pénzösszegekből mégis elővará-
zsoljunk valamit. Reméljük, szeptembertől vissza-
tér az élet a régi kerékvágásba, s mi is beindíthatjuk 
programjainkat. Mert kultúrának lennie kell!

Illés Kósik Andrea,
a VMK igazgatója 

A füleki vár értékes régészeti leletei
és fejlesztésére irányuló három éves nemzetközi 
pályázat megvalósítása, melynek keretében feltá-
rások zajlottak az objektum különböző területein. 
Az előkerült, mindennapi tevékenységekhez szük-
séges középkori és kora újkori tárgyakat két na-
gyobb csoportra oszthatjuk, mégpedig használati 
és dísztárgyakra. Rendeltetésük szerint a használati 
tárgyak több alcsoportba sorolhatók, úgymint fegy-
verek, szerszámok, kerámia, kályhacsempék, építé-
szeti elemek, pénzérmék, pipák, árut jelölő plombák, 
háztartási eszközök és egyebek. A dísztárgyakat 

ékszerek és ruhadíszek, különböző felületeket dí-
szítő fémveretek – nevezetesen könyv-, öv-, bú-
torveretek és lószerszámdíszek –, fegyverdíszként 
azonosított, megmunkált csontlapocskák és tarto-
zékok alkotják, de megtalálhatók közöttük szabad-
idős tevékenységekhez használt tárgyak is, mint 
például hangszerek és játékok. A több ezer darabot 
számláló régészeti leletanyagból szeretnénk bemu-
tatni legalább néhány különlegesen szép tárgyat, 
melyek hamarosan a Füleki Vármúzeum állandó 
kiállítását gazdagítják majd.

Titton Viktória, 
 az FVM igazgatója

Gyöngykoszorúval díszített 
zöldmázas kályhacsempe 
töredéke, 16. század.

Zöldmázas pipa, 17. század. Mázatlan agyagpipa, 17. sz. 17. század végi bögre.
Könyvveret, 16-17. sz.

Az alsó várból származó 
írókázott tányér, 16. sz.

Sárgaréz gyűszű, 16-17. sz. I. Leopold arcmásával díszí-
tett pénzérme 1678-ból.

I. Leopold arcmásával díszí-
tett pénzérme 1678-ból, reverz

Fegyvertus díszítésére 
használt bekarcolt 
csontlapocska, 16-17. sz.

Lovas alakjával díszített 
fémveret, 16-17. sz.  Díszes szíjveret, 16-17. sz.

Díszes fémlapocska, 16-17. sz. Hieronymus Scarabeus 
pecsétje, 17. sz.

Köves gyűrű, 16-17. sz. 17. századi ezüstdénár, averz  Angol textilplomba, 16. sz.
Késmarkolat díszes csontbo-
rítása, 16-17. sz.
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A márciusra tervezett Városi Pedagógusnap a korona-
válság miatt elmaradt, a Comenius Emlékplakettek 

átadására jövőre, a  Pedagógusnap keretében kerül sor. 
A  jelentős életjubileumra való tekintettel viszont a Peda-
gógusi Életműdíjat a város és az iskolaügyi hivatal ve-
zetése május végén átadta a  díjazottnak. Az elismerést 
az idén 80. életévét betöltő Fehér László, nyugalmazott 
gimnáziumi tanár vehette át az iskolaügyben kifejtett 
munkásságá ért.

Ép testben ép lélek – többek között ez az ókori görög 
bölcsesség is elhangzott annak idején a tanár úr órá-
in, s ma is eszerint él: gyakran túrázik, sétál, olvas, 
tájékozott mind a  világ, mind a  helyi közösség dol-
gait illetően.
A  felsoroltakon kívül szeretek rejtvényeket fejteni 
és fényképezni. Főleg a  természetet, a  virágokat, 
tájat, de gyakran régi házakat, épületeket is meg-
örökítek. Gyerekkorom óta érdekel a fényképészet. 
Már a  filmes korszakban volt saját felszerelésem,  
magam hívtam elő, nagyítottam, készítettem a  ké-
peket. Talán több kreativitást igényelt, mint a mai 
digitális gépek.  
Szívesen látogatom a kulturális rendezvényeket is, 
de sajnálom, hogy az értékes, érdekes   programo-
kon általában kevés a résztvevő. 
A tanár úr magyar- és történelemórái emlékezetesek 
maradnak diákjai számára. A szigort humorral tud-
ta ötvözni. Életének saját iskolai élményei, tapasz-
talásai mennyire voltak hatással arra, hogy a füleki 
gimnazisták több nemzedékének meghatározó, legen-
dás tanáróriása lett?
Amikor én 1946-ban iskolába kezdtem járni, akkor 
Füleken  csak szlovák iskola volt. A  tanító nénit 
nem értettük, sírtunk is. Talán akkor érlelődött meg 
bennem az a gondolat, ha nagy leszek, tanító leszek, 
ami kitartott az érettségi után is. Így kerültem a ta-
nári pályára.
Az „átkosban“  nem volt egyszerű helyt állni a ka-
tedrán, ugyanakkor egy tanár rengeteg kedves él-
ményt is dédelget. Hogyan emlékszik ezekre az idők-
re?
A  pedagóguspálya sosem volt egyszerű, főleg az 
olyan tantárgyak esetében mint a magyar nyelv és 
történelem, ahol nemcsak a  tárgyi tudás, hanem 
a  jellemformálás is fontos volt. Ugyanakkor adot-
tak voltak az ,,elvárások“, ideológiai nonszenszek, 
de a saját elveim is, amelyektől nem akartam el-
térni. Így legtöbbször a kettő egyeztetése felért egy 
szellemi akrobatikus mutatvánnyal. Ennek a cir-
kusznak csak a rendszerváltás után lett vége... Szép 
emlékként maradt meg bennem, hogy a  diákjaim 
többsége szinte félszavakból is értette és megértette 
a  lényeget, amit utólag találkozásainkkor sokszor 
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elmondanak. 
Hogyan látja, milyenek az értékek, amelyek mentén 
ma az oktató-nevelő munka folyik? Mit jelent ma 
a tudás?
Igen, a TUDÁS, az emberi tartás, értékek – ebben 
az információözönben a pötyögtetés, lájkolás, fejet 
lehorgasztó, mereven a kütyüt bámuló e-közegben 
nagyon sokan elbizonytalanodnak. Feladják nem-
zeti öntudatukat, nem találják helyüket, olyanná 
lesznek, mint harangban az ütő. Átrendeződtek az 
értékek, a tudás devalválódott, ami kihat az életre, 
sőt az emberi kapcsolatokra is.
Hivatástudattal végzett munkáját a  helyi közösség 
ma is elismeri és értékeli. Számtalan volt diákja 
gondol tisztelettel, hálával és szeretettel a tanár úrra. 
Több évtizednyi pedagógusi pályával és élettapasz-
talattal a  háta mögött mit üzen a  mai tanároknak, 
diákoknak?
A  jelenlegi iskolarendszerre rányomja   negatív 
bélyegét a  kvótarendszer, ami érezteti hatását az 
alapfoktól az egyetemig. Az iskolák élet-halál har-
cot folytatnak a  tanulókért. Ezért csökken a  kö-
vetelményszint,  az iskola és vele együtt a  tanító 
fokozatosan elveszíti a  tekintélyét. A  valamikori 
,,lámpásból“ egyszerű, esetenként rizikós iskolai 
alkalmazott lett. Igaz, hogy nem könnyű a taní-
tó munkája, de még ma is sok szépség van benne, 
főleg ha van sikerélménye, ami nekem a pályafu-
tásom alatt megadatott. Sok olyan diákot tanítot-
tam, akikből értelmes felnőttek, sikeres, becsületes, 
tisztességes emberek lettek. Összegzésül elmondha-
tom, hogy – így utólag visszatekintve – jó volt füleki 
gimnazistának és később az alma mater tanárának 
lenni. Izgalmas, szép évek voltak.

Illés Kósik Andrea

Laudáció
(Rövidített kivonat)
Fülek Város másodszor ítéli oda a  Pedagógusi 
Életműdíjat, mely ezúttal is a legméltóbb helyre 
kerül. Fehér László, nyugalmazott gimnáziumi 
tanár kezébe, aki idén február 29-én töltötte be 
80. életévét. Születésnapot csak négyévente, min-
dig az olimpai évében ünnepel – így ez a  mos-
tani még csak a  husza dik volt. A  tevékeny élet 
azonban nem korfüggő, inkább jellem kérdése. 
Már hivatásként is olyan területet választott, 
ahol az általa képviselt értékeket, az emberi tar-
tást példaként tudta állítani – pedagógus lett, s 
olyasmire nevelt minket, diákokat, melyre tény-
leg a nagybetűs életben volt később szükségünk. 
Az ő óráin gondolkodni tanultunk. Állandóan 
kérdéseket szegezett nekünk, melyektől kez-
detben kétségbe estünk, hisz szokatlan volt szá-
munkra olyasmire válaszolni, ami nincs a  tan-
könyvben. Valójában ő már akkor alkalmazta 
rajtunk a manapság új tudományként emlegetett 
hálózatelméletet. Hogy a világról szerzett egész 
tudásunk nem adatok, nevek, helyszínek és dá-
tumok halmaza, hanem a miértek nagy tárháza, 
s hogy adatokat nem öncélúan tanulunk, hanem 
hogy legyen miből építkezni. A szélesebb látókör 
kialakításához az is hozzátartozott, hogy ne fo-
gadjunk el mindent kritikátlanul. Kételkedjünk, 
nézzünk utána, ellenőrizzük le, s vitázzunk, ha 
kell. Ne a  könnyebbik utat válasszuk, ne ijed-
jünk meg a  feladattól, s  igyekezzünk többet tel-
jesíteni, mert mindig mindent lehet még jobban 
csinálni. S a mérce ő maga volt, így volt hiteles. 
Tartottunk tőle. Sokszor ott volt az a bizonyos 
zabszem. De az is igaz, hogy soha senki óráján 
nem nevettünk annyit, mint az övén. A  legfel-
szabadultabban akkor, ha ő is velünk mosolygott 
az orra alatt. Az a visszafojtott mosoly, az volt 
nekünk az igazi elismerés. S most, tisztelt Tanár 
Úr, amellett, hogy a  Pedagógusi Életműdíjhoz 
szívből gratulálok, engedje meg, hogy ebből a ta-
nár úrtól ránk áradó elismerésből visszaadjak 
valamennyit, hisz amennyit mi kaptunk, annyit 
nem adhatunk. Csak azt tudom mondani volt 
diákjaként, és sok más diákja nevében is: Tanár 
Úr! Köszönjük!

ika
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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.

Eibner Róbert
Mióta tagja a képviselő-testületnek, és miért döntött az 
indulás mellett?
2002-ben választottak először meg képviselőnek 
a 2-es választókörzetben, amikor is az MKP helyi 
tagjai megkeresésére reagálva, az ő színeikben in-
dultam a választásokon. Miért is döntöttem így? 
Már az előző években aktívan dolgoztam a füleki 
közösségi, illetve kulturális szervezetekben. Mun-
kám eredményeként, valamint az emberekhez való 
hozzáállásom miatt érkezett a felkérés. Jelenleg 
mint független kepviselő tevékenykedem.

Mi mindent tett mostanáig a város, illetve saját kör-
zete lakosaiért?
Mit is tettem a városunk polgáraiért az elmúlt 
időszakban? Mivel nem vagyok híve a dicsekvő 

önfényezésnek, válaszom nagyon egyszerű lesz. 
Azoknak a polgárainknak, akik ismernek, úgy gon-
dolom, nem kell itt felsorolni azokat a munkáimat, 
amelyekben és ahol részt vettem és még ma is részt 
vállalok. Sok volt, és ma, visszatekintve is örömmel 
tölt el az a tudat, hogy munkám gyümölcsét ma is 
használni tudják és élvezik. Azoknak pedig, akik 
nem ismernek és nem is érdekli őket a munkám, 
azoknak fölöslegesen fogom itt sorolni azokat. Elég 
legyen talán annyi, hogy egy oldal kevés lenne a fel-
sorolásukra.

Mit kíván még tenni, elérni a lakosokért?

Hogy mit is szeretnék még tenni? Az idő nagyon 
gyorsan múlik. Képviselőtársaim többsége mun-
kája befejezésén gondolkodik. Világunk nagyon 
megváltozott képviselőségem ideje alatt. Szívesen 
átengedem én is helyemet a fiatal kollégáknak, akik-
nek a gondolkozásuk hasonlít az enyémre. Vallják 
az igazságot és a közösségünkért végzett kemény 
munkát. Ha azonban szükség lesz még rám, mert 
hisznek abban, amiben én, és tudok még segíteni a 
fiatalabb kollégáknak, tudják, hol találnak. Terveim 
természetesen vannak, mint minden aktív polgár-
nak, de ezekről még korai lenne itt írnom. Sok fog 
még múlni a következő városvezetésen, hogy lesz-e 
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akarat ezek megvalósításához.

 Mit változtatna a város jelenlegi politikáján?
Az utolsó kérdést nem fogom kommentálni. Sze-
retnék viszont köszönetet mondani minden mai 
és egykori képviselőtársamnak, városi intézmé-
nyeink dolgozóinak, de leginkább azoknak az 
aktív embereknek, akik nélkül ez nem ment vol-
na. Vannak közöttük nagyszerű emberek, akikért 
megérte városunkban élni és dolgozni. Nélküle-
tek nagyon egyedül lettem volna! Hozzáteszem, 
mindegy, hogy képviselő lennék vagy csupán egy 
soros polgára városunknak. Köszönöm!

ic

Tudta, hogy...
… 100 évvel ezelőtt újították és szentelték fel a Szent Orbán-szobrot? Az Urbánka városrészben talál-
ható szobrot – melyet a szőlőtermesztők védőszentjének, Szent Orbánnak a tiszteletére emeltek – a 
helyi lakosok rendbe hozták és 1920. május 25-én ünnepélyesen felszentelték. Korábban ezen a helyen 
a szőlőskertek alatt állt Szent Orbán eredeti szobra egy alapzaton, melyet még 1796-ban állíttattak. 
Az első világháború után viszont 1919-ben vonat alá dobták. A szőlőhegyek, a bor, a borászok, kocs-
márosok és kádárok védőszentjének a szobra ezután is többször vált támadások célpontjává. A szobor 
felújítására csak az 1997. augusztus 14-ei felszentelése után került sor, amikor a város felkérésére 
Jačmeník József restaurálta 

   Cirbus Vladimír, ford.: kp

Az utóbbi években a Füleki Gimnáziumban egy-
re nagyobb hangsúlyt kap a robotika. Mindez 

jórészt az In-Nova Polgári Társulásnak köszönhe-
tő, mely 2014-ben jött létre. A szervezet egyik célja, 
hogy rávegyék a fiatalokat a szülőföldjükre való 
visszatérésre, hisz nélkülük elképzelhetetlen a ré-
gió fejlesztése. Az In-Nova ezért fontosnak tartja a 
gimnázium támogatását, hogy felkeltsék a fiatalok 
érdeklődését a matematika és az informatika iránt.
Napjainkban a Füleki Gimnáziumban olyan prog-
ramokkal próbálják a diákokkal megismertetni a 
robotika rejtelmeit, mint a Robo-Sum Open Sumo 
Lego és a RobotOlympia versenyek, a robotika-
szakkör és egyéb rendezvények.

Fél évvel ezelőtt a gimnázium tanulóinak lehe-
tőségük nyílt ellátogatni a pozsonyi Volkswagen 
gyárba. Jó alkalom volt ez arra, hogy a diákok saját 
maguk is megbizonyosodjanak arról, milyen óriási 

szerepet tölt be napjainkban a robotika. Az üzem-
ben idegenvezetőkkel tekintették meg a gyártás 
különböző szakaszait, megismerhették, hogyan zaj-
lanak az egyes eljárások, és megtudhatták, ponto-
san milyen feladatokat látnak el az emberek helyett 
a robotok. Ezen felül az iskola ezzel az utazással 
azon diákjait próbálta megjutalmazni, akik tanul-
mányaik mellett különböző versenyeken való rész-
vétellel öregbítik az alma mater hírnevét.

A robotikaszakkör töretlen népszerűségnek ör-
vend a technika iránt érdeklődő diákok körében, 
akik ezen a tanórán kívüli foglalkozáson a LEGO 
Mindstorms megépítésével és programozásával 
kerülhetnek kapcsolatba. A gimnáziumban pár 
éve már egy robotika-szaktanterem is létrejött – itt 
folynak a robotikaszakkörök. A diákoknak ebben a 
helyiségben adottak a körülmények, hogy progra-
mozzák és teszteljék a robotokat. A LEGO Minds-
tormsszal az informatikatáborban is találkozhattak 
már a lelkes növendékek.

Persze mindez nem jöhetett volna létre az elszánt 
civilek – tehát az In-Nova Polgári Társulás – és 
támogatóik nélkül: hálás köszönet illeti az Adient 
Slovakia céget és mindenkit, aki hozzájárul a régió 
fejlesztéséhez.

Szepessy Anna, III. A osztályos tan uló 

Egyre magasabb szintű a robotikaoktatás a Füleki Gimnáziumban

Füleki Daxner utcai óvodánk – mint a többi is-
kola – a koronavírus előre nem látható körül-

ményei miatt március 13-án bezárta kapuit. Gyere-
kek, szülők, de mi, óvodai dolgozók sem gondoltuk, 
hogy ez ennyire komoly dolog lesz, s különösen 
a szülők és gyermekeik számára lesz nehéz ez az 
elhúzódó időszak. Körülbelül két hétig minden 
rendben volt, de aztán a gyerekek (4 éves unokám 
van otthon, tehát tudom) hiányolták a barátaikat, 
kérdezgették, miért tart ilyen hosszú ideig és miért 
nem tűnik el a vírus, s ehhez hasonló kérdések ka-
varogtak a fejükben. Az óvónők ezért úgy döntöt-
tek, hogy segítenek a szülőknek és gyermekeiknek. 
8 csoportot hoztunk létre a közismert közösségi 
hálón, ahol videobeszélgetés formájában kommu-
nikálunk a szülőkkel és a gyerekekkel, ötleteket és 
javaslatokat adunk nekik az otthon eltöltött idő ha-
tékonyabb felhasználására, amely néha túl hosszú-
nak tűnik. Folytatjuk az óvoda oktatási programját, 
mintha óvodában lennénk. Minden héten egy-egy 
aktuális témával foglalkozunk, aztán a képzelőerő 
beindítja a csoportoknál a reggeli tornát, a festést, a 
mesék hallgatását és más tevékenység megvalósítá-
sát. Nagyon jó, hogy a szülők és a gyermekek részt 
vesznek ezekben az aktivitásokban és ötleteikkel 
gazdagítják tevékenységünket. A fényképek vagy 
videók formájában történő  visszajelzés megerősít 
abban, hogy segítsünk mindenkit, aki otthon ma-
radt. Reméljük, hogy az egész helyzet hamarosan 
véget ér, és óvoda kapui ismét kinyílnak.
Jó egészséget mindenkinek!

Vargová Danica , az óvoda igazgatónője

Óvoda zárt kapuk mögött


