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A munkálatok során emberi csontvázakra bukkantak. A vár megnyitja kapuit a turisták előtt

Új fotókönyv készült Nógrádról
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füleki vár több hónapos szünet után újra fogadja a turistákat. A látogatókat több újdonság
is várja.
Bár a turistaidény a füleki várban hagyományosan márciusban indul, az idén a vár egész június
végéig zárva tartott. A fő ok a koronavírus járvány volt, de a várban zajló építési munkálatok is
késleltették a korábbi nyitást. A vár környékének
revitalizációjára irányuló projekt keretén belül a
Bebek-torony új tetőszerkezetet kapott a tavasz folyamán. „Vár még ránk az ágyútorony tetőszerkezetének
befejezése, s jelenleg is tartanak a vár területére vezető út
bazaltborításának munkálatai“ – közölte Titton Viktória, a Vármúzeum igazgatója. A munkálatok során az itt dolgozókat nem kis meglepetés várta. „Az
alsó várban emberi csontvázmaradványokra bukkantunk.
Megnyitottunk egy szelvényt, s megállapítottuk, hogy
legalább négy ember csontvázmaradványai találhatók
itt“ – tájékoztatott, majd hozzátette, hogy a feltárt
leleteket még további vizsgálatoknak vetik alá.
A már zajló nagyprojekten kívül még továbbiak
is megvalósítás előtt állnak. „Ezek közül az egyik a középső várban található ágyúállások hozzáférhetővé tétele,
melyre a kulturális minisztérium nyújtott támogatást a
városnak. Ehhez kapcsolódik a Vármúzeum saját projektje, melyet a megyei önkormányzat támogat. Ez a középső
várban található vízelvezető rendszerrel áll összefüggésben. A harmadik projektnek köszönhetően, amely a munkaügyi hivatal támogatásával valósul meg, a fentebb említett projektek földmunkálatait a helyi munkanélküliek
végzik“ – sorolta az igazgatónő.
A felújítási munkáknak köszönhető változásokon,
valamint az állandó és új kiállításokon kívül egyéb
újdonságok is várják a látogatókat. Ezek közé tartozik a régészeti tanösvény, a mesterségek háza,
amely a hagyományos mesterségek bemutatására,
valamint csoportos workshopok rendezésére szolgál majd. „Az alsó várudvarban újonnan befedett körbástyában elhelyezésre kerülő tájékoztató panelek a környező

A könyv keresztapái és főszerkesztője. FOTÓ - György Balázs
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térség várairól, kastélyairól és egyéb látványosságairól
adnak érdekes tájékoztatást.“ Új élményt nyújthat a ferences rendi kolostorban nyíló kiállítás, amely az
épület és a rend történetét mutatja be. Ennek megtekintése várbelépővel lehetséges.
A vár és a Városi Honismereti Múzeum megnyitását július elsejére tervezik. „Kénytelenek vagyunk
korlátozó intézkedéseket foganatosítani. Ami a nagyrendezvényeket illeti, a Múzeumok és Galériák Éjszakáját
sajnos törölni kellett, azonban a közkedvelt várjátékokat
egy későbbi időpontban, szeptember végén szeretnénk
megrendezni. Ez is az éppen aktuális járványhelyzet
függvénye lesz, azonban optimisták vagyunk“ – zárta
szavait az igazgatónő.

Mikuš Kovácsová Kludia, ford.: dszl

Fülek Város
nyilvános üzleti versenypályázatot hirdet
az Állomás utca környékén meglevő sorgarázsoknál a város tulajdonában levő 12 új, egyenként 25 m2-es
garázs építésére szolgáló terület eladására irányuló legelőnyösebb árajánlat megtételére, A verseny részletes pályázati feltételei megtalálhatók a város hivatalos hirdetőtábláján és a www.filakovo.sk weboldalon.
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Füleki Városi Művelődési Központban új
könyv keresztelőjét tartották. Nógrád élő
öröksége címmel jelent meg, és négy partner – három település és egy nemzeti park – nemzetközi
együttműködésének eredményeként született. A június 16-án megtartott keresztelőn a határ mindkét
oldalának fotósai és szakmai közösségeinek képviselői jelen voltak.
A Nógrád élő öröksége fotókönyv 88 oldalon és
több mint száz fotón mutatja be Fülek és Sátorosbánya, a Bükki Nemzeti Park és Bátonyterenye
város területének és környékének legattraktívabb
helyszíneit, kulturális és természeti örökségét. A
fenti négy partner közösen vesz részt abban a határon átnyúló INTERREG projektben, melynek
keretében a mi oldalunkon Füleken a váralja revitalizációja folyik, valamint felújították a somoskői várhoz vezető utat. A projekt eredményeként
született az új fotókönyv is. Kiadója Sátorosbánya
község. „Községként nagyon büszkék vagyunk, hogy támogathattuk ilyen értékes könyv megszületését. A régió
népszerűsítésén belül még kerámiakészletek és -poharak
gyártásába is fogunk“ ‒ mondta el Badinka Peter polgármester.
A könyv főszerkesztője, grafikai tervezője és
képszerkesztője a jelen sorok írója. Magyar oldalról a fotószerkesztést Drexler Szilárd végezte, aki
a város és község polgármestereivel együtt a könyv
keresztapja is lett. A könyvben szereplő fotók készítőinek soraiból a keresztapa tisztét Mesiarik
Marian tölthette be. „Ez a könyv a mi körülményeink
között nagy értéknek számít. A nógrádi régió gyönyörű,
Szlovákia felfedezetlen kincsesbányája. Az új fotókönyv
kiváló eszköz a turizmus fejlesztésének támogatására vidékünkön“ ‒ mondta Mesiarik Marian, azzal, hogy
az együttműködésre a határon átnyúló projekt vezető partnere, Fülek önkormányzata kérte fel. „Lehetőségként fogtam ezt fel arra, hogy segítsek felhívni a
figyelmet a régiónkra, és az eredmény maga gyönyörű és
párját ritkító lett“ ‒ fűzte hozzá befejezésül.
A Nógrád élő öröksége fotókönyv 1000 példányban jelent meg, és megközelítőleg 11 ezer euróba
került. Mindenekelőtt a bemutatkozás céljait szolgálja.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp
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Rovat: A képviselő-testület üléseiről
Június 24-i ülés
A testületi ülés hivatalos megnyitását, az ülés napirendjének elfogadását, ill. kiegészítését, a javasló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztását a képviselők interpellációi
követték. Rubint Róbert képviselő a Püspöki úti
„Depó“ – szociális lakások körüli helyzetre kérdezett
rá. Továbbá kérte, hogy helyezzenek el fotócsapdát
a Vasúti utcai garázsok melletti konténerekhez, mivel azokból valakik állandóan szétszórják a szemetet. Rámutatott a Püspöki út Szputnyik és stadion
közti szakasza vízelvezetésének szükségességére is,
majd érdeklődött, hogy miért lett olyan kevés parkolóhely kialakítva a Piac utcában, illetve, hogy mi
a helyzet a polgári társulások részére megítélt, de
a koronakrízis miatt ki nem fizetett támogatásokkal. A polgármester válasza szerint a „Depó“ évek
óta komoly gondot okoz a városnak, íródott már
petíció, bizottság is alakult a helyzet orvoslására.
Sok komplikációt követően sikerült kiüríteni a lakások többségét, jelenleg még két család lakja. A város továbbra is intenzíven foglalkozik az üggyel.
A Vasúti utcai fotócsapda javaslatát a polgármester
megértéssel fogadta, ugyanakkor figyelmeztetett,
hogy ez csupán időleges megoldás. A Püspöki úti
járda víztelenítése problematikus, a csatornázás
az állami út alatt húzódik, amit a bekötés miatt
fel kellene vágni. Az esővíz elvezetése mintegy 400
méteren pedig több tízezer euróba kerülne, hívta fel
a figyelmet az építési osztályt vezető Vanko Iván.
Ugyanakkor elmondta, hogy nem lehetett több parkolóhelyet kialakítani a Piac utcában, mert az utca
szélessége, melynél tekintettel kellett lenni a parkolót elhagyni készülő járművekre is, ezt nem teszi
lehetővé. A támogatásokat illetően a polgármester
elmondta, hogy a szerződések érvényesek, de módosítani kell azokat, oly módon, hogy a polgári
társulások a nyárra tervezett rendezvényeiket őszi
időpontra halasztják el. Szvorák Zsuzsa képviselő
a város szélén található, Fülek nevét hirdető fatábla
felújítását, valamint kerékpártároló állvány elhelyezését sürgette a piac épülete előtt, ugyanakkor
felhívta a figyelmet, hogy egyre hiányosabb a Hősök terének kövezete. A polgármester válasza szerint a várostábla felújítása nem jelent gondot, ami
a kerékpártárolót illeti, az a piac belső részében
megtalálható, de át is helyezhető kintre, illetve elhelyezhető egy másik is a piac bejárata elé. A Hősök
terét a város teljesen át akarta terveztetni, de a koronakrízis miatt a projekttel egyelőre leálltak. Ha
csak az utat akarnák kijavítani, akkor a kockák minimum felét fel kellene szedni, de ez a polgármester
szerint nem jelentene tartós megoldást. Flachbart
Ladislav képviselő a papréti garázsok felőli kijáratra hívta fel a figyelmet, mert szerinte a szelektívhulladék-gyűjtő sziget akadályozza a járművezetőket a kilátásban. Szóvá tette a Daxner utcai járda
rossz állapotát is, ami miatt a szülők a gyermekeikkel az úttesten járnak, és ez által veszélyeztetik magukat. Az óvoda területén található egy veszélyes fa
is. A polgármester elmondta, hogy a gyűjtőszigeteket a projekt lezárását követő 5 év eltelte előtt nem
lehet áthelyezni. Csupán a jövő év nyarán nyúlhatnak hozzájuk. A járda állapota ismert a városvezetés előtt, a javítása leginkább a jövő évi beruházási
tervek között szerepelhet. Fakivágásokra ősszel,
a vegetációs időszak után kerül sor. Favizsgáló
szakember ítéli majd meg, hogy mennyire veszélyes

az óvodai fa, és annak megfelelően fognak eljárni.
Kerekes László képviselő a Püspöki úti többlakásos
lakóház elé kiültetett fák egyikére hívta fel a figyelmet, amely nem állt be. A Közhasznú Szolgáltatások igazgatója elmondta, hogy már cserélve volt,
de ugyanúgy kiszáradt, és kutatják az okát, hogy
miért. Gallo Csilla képviselő a gyakori esőzések
miatt a Jesenský utca vízelvezetőjének kitisztítását,
ill. melléje korlát elhelyezését kérte. A Közhasznú
Szolgáltatások igazgatója intézkedik az ügyben.
Szót kapott a város egyik lakosa is, aki azt követően a képviselő-testület segítségét kérte egy évek
óta húzódó szomszédok közötti viszály megoldásához, illetve az építési eljáráson belüli intézkedéshez.
A következő napirendi pontban a képviselők meghallgatták a város, a Városi Művelődési Központ,
a Vármúzeum és a Közhasznú Szolgáltatások 2019es évi költségvetésének teljesítése, ill. az egyes intézmények múlt évi tevékenysége felőli értékelő
beszámolókat. A város költségvetésének értékelésén belül információ hangzott el a város független
könyvvizsgáló által felülvizsgált zárszámadásáról.
A város költségvetését és zárszámadását véleményezte a főellenőr is, aki javasolta azokat jóváhagyni. A képviselők megjegyzések nélkül hagyták jóvá
a beszámolókat.
A következő pont a helyi közutak felújítási ütemtervének módosítását érintette. A koronakrízis
miatt nem folyhat az aszfaltozás az eredetileg jóváhagyott ütemterv szerint, ezért a képviselők csak
a Hviezdoslav utca aszfaltozását szavazták meg.
Amennyiben a krízis a vártnál komolyabb következményekkel járna, ez az utca is áttolódik a többi
aszfaltozásra váró utcával az elkövetkező évekre.
Ezt követően Baláž Pavel rendőrparancsnok számolt be a városi rendőrségnek a 2020-as év első
negyedévében kifejtett tevékenységéről. Kiemelte,
hogy az év elején sikerült közvetlenül a marihuána
árusításakor leleplezniük három elkövetőt. Összefoglalta a koronakrízis idején végzett tevékenységüket is. Eibner Róbert képviselő köszönetet mondott a a parancsnok által említett beavatkozásért,
ugyanakkor kritikusan nyilatkozott az állami rendőrség részéről nyújtott együttműködés és a jelentett szabálysértések egyes eseteinek ellenőrizhetetlensége felől. Az alpolgármester meglátása szerint
az állami szervek részéről nyújtott együttműködés
rendben zajlik, készségesek és segítőkészek. A polgármester hozzátette, hogy gyakran az jelent problémát, hogy az emberek nem hajlandók az egyes
esetekben tanúskodni, sőt még csak bejelentést se
tenni. Czupper Tibor képviselő megkérdezte, hogy
miért járnak „őrködni“ a rendőrök a szupermarketekhez, amikor azoknak saját biztonsági őreik
vannak. A parancsnok felvilágosította, hogy bejelentések alapján járnak oda a kolduló gyerekeket
rendreutasítani. A polgármester hozzáfűzte, hogy
ezeket az eseteket dokumentálni kell, hogy azt a későbbiekben a város a gyermekvédelem rendelkezésére bocsáthassa.
A képviselők három új önkormányzati rendeletet
is megszavaztak: 7/2020. számmal a 8/2016. számú parkolásról szóló rendelet módosítását, 5/2020.
szám alatt a piaci árusításról és szolgáltatásokról
szóló rendeletet, valamint a városi piaccsarnok
piaci rendtartásáról szóló 9/2019. számú rendelet
6/2020. szám alatt elfogadott módosítását. Az első
önkormányzati rendelet augusztustól hatályos, és
10 € összegű parkolási díjat szab meg a váralja új

parkolójában leállított autóbuszok számára. A második rendelet szerint a piaci árusítás csak a városi
piaccsarnokban engedélyezett, a város egyéb helyein (Piac utca, Szabadság tér...) az eddigiektől eltérően már nem. Kivételt csupán a vásárok képeznek.
A vagyonjogi ügyek keretén belül a képviselők
nyilvános versenytárgyalás meghirdetése felől is
döntöttek 12 új garázs építésére szolgáló telkek
eladását illetően a Vasúti utcában. A városi hivatal
elöljárója előterjesztette az önkormányzati szervek
munkatervét a 2020-as év második felére, ahogy a
főellenőr is a saját ellenőrzéseinek tervét, és négy
beszámolót is az eddigi ellenőrzései felől. Az aktuális ügyek keretén belül a hivatal elöljárója ismertette a Legfelsőbb Számvevőszéknek a Közösségi Központ tevékenységét érintő ellenőrzése eredményeit.
A képviselők megújították a testület mellett működő bizottságoknak a koronakrízis miatt szünetelő
működését, valamint a Füleki FTC ideiglenesen leállított támogatását a város részéről. A polgármester egyéb elfoglaltsága miatt az ülést a továbbiakban az alpolgármester vezette. A képviselők titkos
szavazásban döntöttek a városi díjak ez évi jelöltjei
felől, valamint jóváhagyták az önkormányzatnak a
Hatékony Közigazgatás Operatív Programon belül
az SZK Belügyminisztériumához címzett támogatási kérelmét (a projekttel részletesebben lapunk további
számaiban foglalkozunk - a szerző megjegyzése). Jóváhagyták azt a személyi cserét is, miszerint a Filbyt
s.r.o. felügyelőbizottságában Czupper Tibort Mede
Sándor váltja fel. A városi képviselő-testület megszavazta azt a bírságot is, mely tíz olyan képviselőt
érint, akik nem adták le időben a vagyonbevallásukat, amire újonnan törvény kötelezi őket. A tíz testületi tag egy havi jutalmát veszítette így el. Az utolsó napirendi pontban a multifunkciós sportpálya
árjegyzékének módosítása felől kellett dönteni. A
tárgyalás arról folyt, hogy tekintettel az elhasználódására a használatáért kelljen-e fizetni vagy legyen
ingyenes. A testület elnapolta ezt a pontot, és csak
az egyes bizottságokban történő megvitatása után
fognak felőle szavazni.
Ezt követően az alpolgármester bezárta az ülést.
Az ülésen hozott határozatok, a beterjesztett anyagok,
valamint a teljes videofelvétel a www.ﬁlakovo.sk oldalon tekinthetők meg.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Jogsegélyközpont
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Jogsegélyközpont (FTC-stadion) következő
félévi konzultációs napjai. Jelentkezni a 0650
105 100-as telefonszámon lehet.
Dátumok: 07.16., 07.30., 08.13., 08.27., 09.10.,
09.24., 10.15., 10.29., 11.12., 11.26., 12.10.

Időbeosztás:
08:00-09:00 – csoportos konzultációk, max. 10
ember
09:00-10:00 – megrendelt egyéni konzultációk
10:00-11:00 - csoportos konzultációk, max. 10
ember
11:00-12:00 – megrendelt egyéni konzultációk
13:00-14:00 – megrendelt egyéni konzultációk
A magáncsődkérelmek beadása folyamatosan
zajlik.

2020. JÚNIUS

OKTATÁS

3

A gyermekek fele sem ült vissza az iskolapadokba

A

váratlanul beköszöntött három hónapos szünet után visszatérhettek az osztályaikba az
óvodás gyerekek, valamint az alap- és középiskolák
tanulói is. A kormány határozata szerint az iskolalátogatás önkéntes alapon történt.
A füleki óvodák és az alapiskolák alsó tagozata
június 8-án nyitotta meg a kapuit „Az oktatási intézményeket az oktatásügyi minisztérium utasításai szerint,
az épületek alapos fertőtlenítése után és a higiéniai feltételek szigorú betartása mellett nyitottuk meg. Ez volt az oka,
hogy nem június 1-jén, hanem csak 8-án kezdtük meg
az oktatást“ ‒ magyarázta a tanügyi hivatalt vezető
Fehér Péter. Később, június 22-én visszatérhettek
az iskolákba a felső tagozatos és középiskolás tanulók is.
Az önkormányzat fenntartói hatáskörébe négy

alapiskola és két óvoda tartozik. Összességében
véve a tanulók fele sem ült vissza az iskolapadokba. A Koháry alapiskolába az 570-ből 95, az Iskola
utcaiba a 367-ből 47, a Mocsáry alapiskolába elképesztően kevés, mindössze 5 tanuló tért vissza
a 303-ból. Az összlétszám viszonylatában a legtöbb
tanuló, 174-ből 83, a legkisebb iskolába, a papréti
szlovák tannyelvű iskolába lépett be. A Štúr utcai
óvoda 154 beírt gyerekéből 70, a Daxner utcai óvodában számon tartott 158-ból 47 látogatja ismét
az intézményt. Működik az összes iskolai étkezde
is, napközit csak a papréti szlovák iskola nyitott 15
gyerekkel. „Az otthon maradt tanulók részére továbbra
is online oktatást biztosítunk“ ‒ tette hozzá Fehér.
(Az adatok a június 22-i állapotot tükrözik.)

kmk, ford.: fp

Füleki gimisek a környezetvédelem szolgálatában

M

ájus végén a füleki gimisek egy csoportja is
megmérkőzött a Start(up)suli elnevezésű
felhívásban, melynek célja, hogy rávilágítsanak és
megoldást találjanak az általuk választott társadalmi problémákra. A hattagú, csak lányokból álló csapat „Szürkén élünk, zöldet kérünk” című környezetvédelmi projektjével elnyerte a második helyet.
A versenybe 16. életévüket betöltött, szlovákiai
magyar tannyelvű középiskolák diákjai kapcsolódhattak be. A Füleki Gimnázium csapatát Fekete
Fanni, Szepessy Anna, Czakó Antónia, Both Viktória, Koós Bianka és Bettes Krisztina alkották.

Miért tartottátok fontosnak, hogy jelentkezzetek a
versenyre?
Fanni: Érdekelt bennünket, hogyan zajlik ez a fajta
verseny, és hogy milyen ötleteket tartanak innovatívnak.
Krisztina: A vállalkozás szó szintén megfogott,
ugyanis ilyen téren eddig még nem volt szerencsénk
kipróbálni magunkat, és ez remek alkalomnak bizonyult. Akinek volt valami jó elképzelése, azt megosztotta a többiekkel, és megpróbáltuk beleépíteni
a projektünkbe.
Antónia: Engem személy szerint a téma ragadott meg, tudtam, hogy ezen a téren sok ötletünk
lesz, hisz eddig is sokat beszélgettünk a környezetvédelem fontosságáról.
Milyen megoldásokat javasoltatok a munkátokban?
Fanni: Az első ötletek még nagyon szerteágazóak voltak, abban az egyben viszont mindannyian
egyetértettünk, hogy a környezettudatosságra szeretnénk felhívni az emberek figyelmét. Tudtuk azt
is, hogy a közvetlen környezetünkben kell elindítanunk a változást, a jó példát. Mindig is szimpatikusnak tartottuk a tetőkerteket, annak ellenére,
hogy ez még nálunk nem igazán elterjedt. A fő célunk, hogy a jövőben ezt meg is tudjuk valósítani.
Jelenleg viszont a lehetőségeink csak arra elegendőek, hogy a gimnázium környékét zöldebbé tegyük,
pl. magaságyások segítségével.
A projekt kutatási részét hogyan oldottátok meg?
Fanni: Összeállítottunk egy 6-7 kérdésből álló
kérdőívet, és többfajta módon teszteltük. Volt, aki
telefonon, volt, aki e-mailen keresztül válaszolt, és
akadt, aki személyesen töltötte ki a kérdőívet. A
célszemélyek között mindenféle korosztály megtalálható volt, igyekeztünk nemcsak korban, de habitusban is eltérő embereket választani.

Antónia: A kérdőívekben olyan kérdéseket fogalmaztunk meg, mint például: szelektíven gyűjtik-e
a szemetet, be tudnák-e építeni háztartásukba a
komposztálókat, kivitelezhetőnek tartják-e hazánkban a tetőkerteket? Összességében a válaszok
arra adtak következtetést, hogy a város lakói vevők
lennének-e az ötletünkre.
Hogyan fogadta a gimnázium az ötletet, elindult-e
már a megvalósítás?
Fanni: Egyelőre a gimnáziummal nem állt módunkban beszélni az ötletről, viszont az osztályfőnökünk megdicsért minket, és azt mondta mindenben támogat a megvalósítást illetően, sőt már
javaslatai is voltak ezzel kapcsolatban.
Antónia: Amint alkalmunk lesz rá, szívesen bemutatjuk elképzeléseinket, hogy mivel és hogyan szeretnénk zöldebbé, környezetbarátabbá tenni gimnáziumunkat. Reméljük, minél több mindent meg
tudunk belőle valósítani.
Miért fontos számotokra a környezetvédelem, és mit
gondoltok, min lehetne javítani a városi önkormányzatoknak e téren?
Fanni: Úgy gondoljuk, hogy minden embernek fontos a saját és a szerettei egészsége, amit a környezet
nagyban befolyásol. Például említsük a növények
por- és egyéb károsanyag-elnyelőképességét. Tehát, ha sok növényt ültetünk a környezetünkben
és minden lehetséges helyet zöldebbé teszünk, akkor csökken a tüdőbetegségek, légzési problémák
kialakulásának esélye. Továbbá a fák remek zajszűrőképességük lévén a városokban ideális helyet
foglalnak el.
Krisztina: Mindig is fontos volt számunkra a környezetvédelem, ha nagyon apró lépésekben is, de a
mindennapjaink részét képezte, és most lehetőséget
kaptunk, hogy mások figyelmét is felhívjuk rá. Azért
is különösen fontos számunkra ez a téma, mert sokan a szeretteink, ismerőseink közül városokban
élnek, és légúti problémákkal küszködnek. Köztudott, hogy a növények ezen a problémán segítenek.
Sok egyéb hasznos tulajdonságuk mellett, nyáron
árnyékot nyújtanak és hűvösebbé teszik a levegőt,
és nem utolsó sorban esztétikailag is szebbé teszik
környezetünket.
A füleki gimisek munkája a többi versenypályázattal együtt a http://frdc.sk/startupsuli-verseny/
oldalon megtekinthető.

Agócs Szvorák Emese

Aranyhajszál Meseprogram

H

ol volt, hol nem volt, az „Óperenciás tengeren,
határon innen és túl”, valamikor régen, pontosabban 2018 szeptemberében megszületett és útjára indult az „ARANYHAJSZÁL MESEPROGRAM“.
Ebbe az Erasmus+ programba kapcsolódott be
óvodánk is a Tempo Legato Kft. – Eger, Napfény
Óvoda – Nádudvar, Szalárdi János Általános Iskola és Óvoda – Szalárd és Ficánka Napköziotthon – Székelyudvarhely partnerintézményekkel
együttműködve.
A két év alatt nagy utat tettünk meg térben,
időben, valóságban és mesében. „Meseerdőt, meserétet“ bejárva megismertük egymás mesés „jó
gyakorlatát“. Könyveket, meséket, értékes tapasztalatokat kaptunk és cseréltünk, melyeket „mesebőröndbe“ csomagolva a „mesék táncos paripáján“
hazarepítettünk. Sok ismerős és ismeretlen mesehős érkezett velünk óvodánkba a népmesék, de a
modern mesék világából is. A gyermekek rengeteg
bölcsességet tanultak tőlük a népmese „aranyfonalára fűzött” néphagyományáról, a népművészetről, de elsősorban magukról, a világról és az
életről.
„A gyermekkornak két tündérvilága van: cselekvés síkján a játék, és szellemi síkon a mese“ (Kádár
Annamária). Ennek szellemében gyűjtöttük össze
a meseprojekt tapasztalatait. Ötvöztük a mesélést,
játékot, bábozást, táncot, alkotó tevékenységeket
és a művészeteket. A mi óvodánk palóc mesékkel
és sok saját készítésű bábbal színesítette a meseprojekt módszertani anyagának gazdag repertoárját.
A mese olyan útravaló, mely az életben is sokszor átsegít a bajban. Megtapasztaltuk ezt most a
koronajárvány idején is. A karantén alatt „online”
folytattuk a meseprojektet: mesefüzeteket, fotókat,
bábokat, videókat tettünk közzé a gyerekekkel
közösen készült repertoárból, melyekből otthon
visszanézhették, felidézhették, újramesélhették a
meséket, rajzos, videós üzenetekben reagálhattak
a felkínált tevékenységekre. Köszönjük a szülők
aktív részvételét és támogatását, melyet a két év
során is tapasztaltunk. A nagyon jó együttműködés sok közös rendezvényt eredményezett (mesedélutánok, batikolt díszlet készítése, bábszínház-látogatás, gyermekek fellépései).
Mielőtt elhangzana az „Itt a vége, fuss el véle!”
mesezáró formula a projekt lezárása végén, még
egy fontos feladat vár ránk. A közös munka gyümölcsének, az Aranyhajszál Meseprogram Mesekincstárának a prezentálása a nagyközönség felé,
melyet a következő tanévben fogunk megvalósítani.

Gyetvai Zsuzsanna

2020. JÚNIUS

ROVAT/KULTÚRA/SPORT

Tudta, hogy...
… 1924. június 8-án harangszentelés volt Füleken? A hívek több éves gyűjtése után sor került a háborús célokra összetört és elvitt harangok pótlására. A templom három új harangját a Fischer testvérek
nagyszombati harangöntő cége készítette el. Az úgynevezett kis harangot Görőcs Lajos füleki földműves adományozta a templomnak, a második, 143 kilogramm súlyú harangot Czebrián Mária füleki
grófnő öntette és a legnagyobb harang, mely 572 kilogramm súlyú volt, főleg Stephani Ervin, Petrik
József, Nyeste János és a füleki gazdák adományából készült el. A harangokat 1924. június 8-án, piros
pünkösd vasárnapján szentelték meg. A virágokkal díszített szekereket, melyeken a harangokat az
állomásról szállították, 4-4 fehér ökör húzta. Az ünnepi szentmise után fél tizenkettőkor megszólaltak
az új harangok, és fél óráig zúgtak a háborúban elesett katonákért.
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Az FTC szakosztályai az új
idényre készülnek

Cirbus Vladimír

Júliusi-augusztusi rendezvényeink

FOTÓ - TV LocAll

J

úlius 11-én indul az első nyári szabadtéri rendezvény, a „MUZSIKÁL AZ ERDŐ” Füleken,
melynek a városi park ad helyszínt. A lombkoronák
alatt a komolyzenei koncert keretében Demeniv
Mihály (harmonika) és Tálas Áron (zongora) játékát
élvezhetik majd a zenekedvelők, fellép Balog Péter
gitár- és Balog Benedek gordonkaművész, valamint
a helyi Pro Kultúra Férfikar. A népzenei blokkban
a Foncsik Énekegyüttes, a File Banda zenekar és
a Jánošík Gyermek-néptáncegyüttes énekesei mutatkoznak be. Zárókoncertet a Tárkány Trió ad.
A „Muzsikál az erdő” célja hogy minél szélesebb
rétegekkel ismertesse meg a klasszikus és népzene
értékeit, a környezettudatos, erdőt szerető gondolatokat. Az említett programokon túl lesz kézműves foglalkozás a Motolla Kézműves Műhellyel és a
Bábika Játszóházzal, kisebb vásár, helyi termékek
bemutatójával, szakvezetéses parki séta Balázs
Csaba ökológussal és Szabó Lajos erdőmérnökkel,
régészeti előadás a füleki várban Vozár Bianka
régésznek köszönhetően, valamint a kicsiknek Mesebölcső Csernik Szende mesemondóval és bábszínházi előadás a MeseFigurákkal. Az érdeklődők
megismerkedhetnek a Novohrad-Nógrád Geopark
és a Nógrádi Turisztikai Információs Központ tevékenységével és szolgáltatásaival, valamint a Nógrádi Regionális Termék védjeggyel ellátott termékekkel is. A Muzsikál az erdő – Mátrai Művészeti
Napok szervezője a magyarországi Muzsikál az
Erdő Alapítvány, a füleki rendezvény társszervezője a Városi Művelődési Központ, partnerei a Füleki
Vármúzeum, a Közhasznú Szolgáltatások és a Novohrad–Nógrád Geopark.
A fülekiek augusztusban sem maradnak kultúra
nélkül. A VMK az önkormányzattal és egyéb partnerekkel együtt KULTURÁLIS NAPOKat rendez
augusztus 13–16-án. A koronavírus-járvány és
annak következményei nem engedik a tervezett
XXX. Palóc Napok és Füleki Városnapok méltó
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megünneplését, ezért erre csak 2021-ben került
sor. A megszokott augusztusi időpontban azonban
az idén is lesznek rendezvények, csak szerényebb
körülmények között. A nagykoncertek elmaradnak, viszont olyan neves produkcióknak örülhet a
közönség, mint a Mágnás Miska nagyoperett, Igor
Kmeťo énekes fellépése, a Cimbaliband és Danics Dóra koncertje, illetve a Magyar Állami Népi
Együttes műsora. Részletes programot a fellépőkkel együtt lapunk augusztus elején megjelenő számában közlünk.

Illés Kósik Andrea,

árosunkba fokozatosan visszatér a sportélet
is. A kormány részéről hozott intézkedések
feloldása értelmében június elejétől megnyíltak
a városi sportpályák. Az „A” kategóriás futballisták
pár hónap kihagyás után június 8-án léptek újra
pályára. „Bár a koronakrízis miatt az idei idényt az öszszes szakosztály – beleértve a futballt is – lezárta, ezekben
a napokban kezdődött meg a felkészülés a 2020/2021-es
idényre“ – mondta Visnyai Attila, az FTC PT elnöke.
A felkészülés lehetősége örömmel töltötte el Bari
Jenő „Jenci“, füleki edzőt is. „Az elmúlt három hónap
futball nélkül nagyon nehéz volt. Főleg nekünk, akiknek
a foci gyerekkorunk óta az életünk része. Remélem, hogy
most már megszakítás nélkül edzhetünk. A felállás szinte
biztosan megváltozik, hisz átállási időszak van. Jelenleg
viszont mindenki itt van, kivéve a szerb csapattársakat,
akik egyelőre szülőhazájukban tartózkodnak“ – mondta
az edző.
Bár a verseny csak augusztus 2-án kezdődik egy
hazai mérkőzéssel, ahol a helyiek lépnek pályára
Nagyselmec ellen, focistáinkra addig is több baráti
mérkőzés vár. Az első körmérkőzésre június 20-án
került sor Bozitán, ahol a mieink a második helyen
végeztek, miután a döntőben kikaptak Rimaszombat ellen 3:2-re. Egy héttel később hazai pályán
mérték össze erejüket a ragyolci csapattal. Júliusban
Csáb községbe látogatnak, hazai terepen a padkóci, és salgótarjáni csapatokkal szállnak szembe, az
új idény pedig a Slovnaft Cup első meccsével indul.
„Az előkészítő mérkőzések nagy részét itthon játsszuk, mivel remélem, hogy a füleki rajongók is ki vannak éhezve a
futballra. Bízom abban, hogy ezek a felkészítő mérkőzések
ráhangolják őket az új idény augusztusi évadnyitó mérkőzésére, és nagy számban jönnek majd szurkolni focistáinknak“ – zárta Visnyai.
A 2020/2021-es idény őszi mérkőzéseit a Füleki
Hírlap következő számában közöljük.

a VMK igazgatónője
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