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Megszólaltattuk Albert István 
helyi késkészítőt és íjászt, 
aki az idén a Város Díjában 
részesült.    5. oldal

Beszélgetés az ez évi 
díjazottal 

A város hozzáfogott a 
kerékpárút első szakaszához. 
A „nagyállomást“ fogja össze-
kötni a parkkal.    2. oldal

Építés folyik a vasút-
állomásnál

Felújítások folynak 
a Papréten

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 lakótelep a város ígérete 
szerint új parkolóhelyekkel, 
aszfaltúttal és járdával fog 
gazdagodni.   4. oldal

A Losonci járás piros zónába kerülése a jár-
ványügyi szemaforon befolyásolja a Nefe-

lejcs idősek otthona működését is. 
Ahogy az otthon igazgatónője, Veliká Mária 

elmondta, az intézményben továbbra is tilos a 
látogatás, kül- és beltéren egyaránt. „Továbbra 
is betartjuk a Losonci Regionális Közegészségügyi 
Hivatal által kiadott óvintézkedéseket: az alkalma-
zottak mindennapos lázmérését, a szájmaszk vise-
lését, a fokozott fertőtlenítést, az esetleges kliensek 
fogadását az előtérben.” 

Azokat az új klienseket, akik kórházban tar-
tózkodtak, negatív COVID-19 teszttel tudjuk 
fogadni. „Elhalasztottuk a tervezett önkéntes napot 
és az ápolói tanfolyamot is. A klienseket az elfoga-
dott óvintézkedésekről az épületben működő han-
gosbemondón keresztül informáljuk, a hozzátarto-
zók az értesítéseket megtalálják a weboldalunkon, 
illetve a bejárati ajtón” – zárta az igazgatónő. 

kmk, ford: kp

A koronavírus-járvány nem kerülte el városunkat sem

Fülek Város
nyilvános üzleti versenypályázatot 

hirdet
a város tulajdonában levő 1979 hrsz-ú 228 
m2-es  és 1980/1 hrsz-ú 342 m2-es fölösle-
gesnek nyilvánított belterületek, valamint az 
1266 jsz-ú épület eladására irányuló legelő-
nyösebb árajánlat megtételére. A minimális 
vételár 30 000 euró. A verseny részletes pá-
lyázati feltételei megtalálhatók a város hiva-
talos hirdetőtábláján és a www.filakovo.sk 
weboldalon.

FVH

A  COVID-19 betegség, amit az új típusú 
koronavírus okoz, Füleket is elérte. Eddig 

több tíz esetben bizonyosodott be a megbetege-
dés gyanúja, a betegség egy áldozatot is követelt. 

A  világjárvány, amely Európában idén már-
cius óta tart, Füleken is felütötte fejét. A máso-
dik hullám minimum 12 fülekit érint, akiknél 
a  koronavírus-teszt pozitív eredményt muta-
tott (adat 2020. 09. 28-ig, a szerk. megj.)

Az első három esetet a  Losonci Regionális 
Közegészségügyi Hivatal (LRKH) igazgatónője 
erősítette meg szeptember 10-én a  városi vál-
ságstáb ülésén. A  negyedik esetet másnap erő-
sítették meg. Mivel a  fertőzöttek között peda-
gógusok is voltak az Iskola Utcai Alapiskola és 
a  Szakközépiskola tanári karából, ezek az is-
kolák megszakították a  tanítást. A kontaktsze-
mélyek további tesztelése után kiderült, hogy 
a szakközépiskolában több eset is pozitív, moz-
gó laboratóriumi egység végzett mintavételeket 
a diákoknál és tanároknál egyaránt. A további 
veszélyeztetés kizárása és óvintézkedések elfo-
gadása után mindkét iskolában még szeptem-
berben folytatódott a tanítás. 

A  LRKH információi alapján Fülek szep-
tember 28-ig 12 koronavírus fertőzöttet tart 
nyilván. Ebből sajnos egy beteg életét vesztette. 
A  nyilvánosságra hozott információk alapján 
a  páciens, akit a  losonci kórházban kezeltek, 
egyéb krónikus betegségektől is szenvedett. Bár 
megbetegedése könnyebb lefolyású volt, hir-
telen megváltozott az állapota, és a  hivatalos 
információk szerint szeptember 17-én elhunyt. 
Egészen szeptember 26-ig vizsgálták a  bon-
colás eredményeit és egyéb teszteket végeztek, 
melyek megerősítették, hogy a páciens elsődle-

ges haláloka a COVID-19 betegséggel köthető 
össze. Őszinte részvétünk a családnak. 
A  többi páciens információink alapján tünet-
mentes volt, illetve könnyebb lefolyású volt a 
betegségük. 

Az első füleki esetek megerősítése után az 
önkormányzat új óvintézkedéseket vezetett be. 
Újra megkezdte a közterületek – buszmegállók, 
korlátok, padok, szemétkukák, szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetek, stb. fertőtlenítését. Kétna-
ponta a játszóterek is fertőtlenítve vannak. 

Az egész losonci járás szeptember végéig a 
járványügyi szemaforon a piros fázisban van. 

Ebből eredően több új intézkedés van érvény-
ben, melyek főleg a tömeges és szórakoztató 
jellegű rendezvényeket érintik. Az éjszakai 
szórakozóhelyek be vannak tiltva. Szintén tilos 
a helyi idősek otthona látogatása. 

Az önkormányzat és a LRKH továbbra is fe-
lelősségteljes magatartásra biztatja a lakosokat. 
Legsikeresebb módszer a  vírus terjedésének  
megelőzésében az A-T-K (arcmaszk – távol-
ságtartás – kézmosás) szabály. 
Együtt sikerül. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: kp

A Nefelejcs idősek otthonában újra tilos a látogatás
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Fülek és Losonc tamási önkormányzata fél-
milliós projekt indítását tervezi. Segítenék 

általa a járás többi települését is.
Fülek város Losonctamási községgel együtt-

működve nyújtott be támogatási kérelmet az 
újonnan alakult Beruházási, Régiófejlesztési 
és Informatizálásért Felelős Minisztériumhoz, 
mellyel több mint 474 ezer euróra pályázik. „A 
közpolitikák fejlődésének és optimalizálásá-
nak támogatása a Losonci járás önkormány-
zatainál“ megnevezésű projekt teljes ráfor-
dításai valójában csaknem félmillió euró 
nagyságrendűek lesznek, és a különbözetet 
az önkormányzatok saját forrásokból fogják 
finanszírozni.

Amint azt Mágyel Andrea, a füleki város-
háza hivatalvezetője elmondta, a projekt célja 
a járás egyes hivatalainak kapacitásnövelése, 
ill. a helyi közigazgatás tehermentesítés általi 
működésének általános hatékonyabbá tétele. 

„A projekt megkönnyíthetné az önkormányzatok 
eredeti és átruházott hatásköreinek ellátását, me-

lyek gyakran áttekinthetetlenek és komplikáltak, 
ami felesleges terhet ró a hivatalokra.“ Elmondása 
szerint a projekt fő eleme egyféle közös iroda-
ként működő szakmai munkacsoport létreho-
zása lesz. „Olyan szakemberek gárdájáról van szó, 
akik munkakörébe a lehetőségek aktív keresése fog 
tartozni, melyek által a járás községei támogatások-
hoz juthatnak, s akik azt követően segíteni fogják 
őket a tervezeteik megvalósításában“ – magyaráz-
ta a hivatalvezető, hozzátéve, hogy a munka-
csoport tagjainak dolga lesz a járás egyes köz-
ségei stratégiai dokumentumainak elemzése 
és átdolgozása is. Az egyes községi hivatalok 
ugyanis nem rendelkeznek elégséges kapaci-
tással arra, hogy mélyebben foglalkozzanak a 
pályázatokkal. „A támogatások lehívása mögött 
sok hangyaszorgalommal végzett munka rejlik. A 
megfelelő pályázati felhívás kikeresésétől, a pályá-
zat előkészítésétől, a kérelem benyújtásától a köz-
beszerzésen keresztül, egészen a megvalósításhoz 
kapcsolódó további terjedelmes adminisztrációig. A 
községek emiatt nem tudják hatékonyan kihasz-

Fülek Losonctamásival karöltve akarja segíteni a járás községeit
nálni az eurofondokat. Éppen ebben az ügyvitelben 
segítene az újonnan létrehozott csoport, és bízunk 
benne, hogy ennek köszönhetően sokkal több pénz 
érkezne a járásba“ – fűzte hozzá.

Amint még elmondta, a projekten belül négy 
kézikönyv kidolgozását is tervezik, melyek az 
építési eljárás, a hulladékkezelést hangsúlyozó 
környezetvédelem és a szociális szolgáltatások 
területével, valamint az idegenforgalommal és 
a régiónk fejlesztésében való kihasználásának 
lehetőségeivel fognak foglalkozni. „A kéziköny-
vekben foglalt információk áttekinthetőbbé teszik az 
említett szakterületek bonyolult bürokratikus rend-
szerét, és megkönnyítik ezáltal a hivatalok munká-
ját“ – fejezte be, azzal, hogy a projekttől tehát 
azt várják, hogy átláthatóbbá teszi az egyes 
eljárásokat, hatékonyabbá válik a hivatalok 
működése és a közös eljárással újabb pénzfor-
rásokhoz is jutnak a járás fenntartható fejlő-
dése érdekében. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

A városi képviselő-testület megszavazta a 
szeptemberi ülésén az önkormányzat mű-

ködésére nyújtott állami támogatás elfogadását. 
Az állam visszatérítendő támogatás formájá-
ban akarja kárpótolni az önkormányzatokat a 
koronakrízis miatti bevételi kiesésükért.

Az önkormányzat az állami támogatás el-
fogadása mellett döntött, mely által a korona-
krízis okozta költségvetési hiányt akarja pótol-
ni. Bár a város különböző intézkedések foga-
natosításával próbálta tavasszal csökkenteni a 
kiadásait, melyek között szerepelt a beruházási 
akciók többségének törlése és a dolgozók mun-
kaidejének megváltoztatásával járó bércsök-
kentés is, a koronakrízis miatt a tervezett be-
vételeiben mintegy 200 ezer euró összegű hiány 
mutatkozik. A kormány kamatmentes pénzbe-

Megszavazták a kamatmentes állami támogatás elfogadását
li kompenzáció formájában próbálja segíteni a 
városokat és falvakat, melyből fedezhetik az 
elmaradt bevételeik miatt kialakult költség-
vetéshiányt. A támogatás futamideje négy év, 
és az első részletfizetést a községek 2024-ben 
lesznek kötelesek törleszteni. 

A képviselők a feltételek megfontolása után 
a többi önkormányzat példáját követve 235 
ezer euró összegű támogatás elfogadása mellett 
döntöttek. „Az állam azonban azt kéri, hogy a nyúj-
tott pénzeszközök legyenek az év végéig felhasználva. 
Mivel mindenekelőtt a törölt beruházási terveket 
akartuk általuk finanszírozni, például az aszfalto-
zást, járdaépítést és hasonlókat, fontolóra vettük, 
hogy egyáltalán beterjesszük-e ezt a javaslatot. Mi-
vel ezek a beruházások közbeszerzés alá esnek, az év 
végéig nem tudnánk őket megvalósítani“ ‒ tájékoz-

tatott Mágyel Andrea hivatalvezető. Amint a 
továbbiakban elmondta, konzultálták a hely-
zetet további önkormányzatok vezetőivel is. 
Majd ennek alapján amellett a megoldás mellett 
döntöttek, hogy a pénzbeli támogatást ez évben 
az önkormányzat működésére fordítják, azt a 
pénzösszeget pedig, amely eredetileg a költ-
ségvetésben erre a célra volt szánva, átutalják 
a tartalékalapba. „Azt követően átcsoportosítjuk a 
jövő évi költségvetésben, és felhasználhatjuk az em-
lített beruházási projektekre. A törvény lehetővé teszi 
számunkra az ilyen megoldást“ ‒ tette hozzá.
A pénzbeli támogatást a város 2024-ben kez-
di el törleszteni, és 2027-re fizeti le. Mivel az 
állam nem számít fel kamatokat, az éves rész-
letfizetés megközelítőleg 58 ezer euró összeget 
tesz ki. kmk,  ford.: fp

A papréti építési munkákon kívül építés fo-
lyik a vasútállomásnál is. Az első szakasza 

épül annak a kerékpárútnak, amely a teljes 
befejezését követően a vasútállomást lesz hi-
vatott összekötni az ipari zónával.

Amint azt Agócs Attila polgármester el-
mondta, jelenleg a tervezett kerékpárút első 
szakaszán dolgoznak. Ez a szakasz a vasútál-
lomást köti össze a parkkal. A megépítése kb. 
128 ezer euróba fog kerülni, amihez a pénz-
eszközöket az önkormányzat a járás fejlesz-
tési akciótervéből biztosította. „A projekt ész-
revételezési eljárása során eleget tettünk a vasúti 
társaság kérésének is, s így a térköves kerékpárúton 
kívül ezen a részen három méter széles aszfaltozott 
utat is építünk, melyet ők is használni fognak“ ‒ 
magyarázta a polgármester, hozzátéve, hogy 

Épül az új kerékpárút első szakasza
az aszfaltozáshoz be kellett dolgozniuk a pro-
jektbe a közvilágítást és a csapadékvíz-csa-
tornázást is. „Bár ezáltal megnőttek az eredetileg 
feltételezett költségeink, sikerült erre a 235 méteres 
szakaszra a versenytárgyalás során jó árat biztosí-
tanunk, minek köszönhetően megtakarítottunk több 
mint 40 ezer eurót.“ 

Amint még hozzáfűzte, a kerékpárút közel 
300 méteres második szakaszára, amely a par-
kot az ipari zónával fogja összekötni, a város 
az elkövetkező napokban nyújt be az IROP 
program keretében támogatási kérelmet a 
mezőgazdasági minisztériumhoz. „Több mint 
133 ezer eurót fogunk benne kérni, melyet, ha sike-
res elbírálásban részesülünk, öt százalék önrésszel 
egészítünk ki“ ‒ fejezte be.

kmk,  ford.: fp
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Rovat 

A városi képviselő-testület üléséről

2020. szeptember 24-i ülés
Az ülés hivatalos megnyitása, a napirendi és a ki-
egészítő napirendi pontok jóváhagyása, a hatá-
rozat-előkészítő bizottság, a jegyzőkönyvvezető, 
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása 
után az ülés a képviselői interpellációkkal indult 
Eibner képviselő felszólalásában a Klub előtti térre 
vezető átjárók körül kialakult helyzet megoldását 
sürgette. Tolmácsolta a környéken élők panaszát 
a rendszeresen ott gyülekező fiatalokra, valamint 
egyéb, alkalmazkodásra képtelen polgárokra, akik 
szennyezik az említett területet. Ismertette továbbá 
az Ifjúsági utca környékén élők kifogását az isko-
la éttermében tartott rendezvények miatt, amely 
jelentős zajterheléssel jár. A polgármester az első 
felvetésre a kérdés lakossági fórum keretében való 
megoldását javasolta, a második kérést pedig az 
érintett iskolával rendezik. Rubint képviselő java-
solta a temető bejárata rendezésének beiktatását a 
jövő évi költségvetésbe. Második interpellációjában 
a park tisztaságát kifogásolta, melyet jelentősen 
szennyeznek a kutyasétáltatók, valamint egyéb 
antiszociális elemek, akik akár az egész nap folya-
mán ott tartózkodnak. A polgármester ígéretet tett 
a temető bejáratának rendezésére, mely egyébként 
már az idei tervek között is szerepelt, azonban a 
koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági 
körülmények miatt a megvalósítására az idén nem 
kerülhet sor. A második kérdésre a polgármester 
válaszában közölte, nem látja olyan borúsnak a 
helyzetet, mint ahogy ezt az egyes közösségi olda-
lakon lefestik. Szívesen fogad minden konstruktív 
javaslatot a probléma tartós megoldására. Meg-
említette, hogy a jelenlegi választási időszak tervei 
között szerepel a park körülkerítése, amennyiben 
ezt a gazdasági helyzet lehetővé teszi. A második 
napirendi pontban a polgármester tájékoztatott 
az egyes szakbizottságok üléseiről, melyek főleg 
vagyonjogi kérdésekkel foglalkoztak, amit a ké-
sőbbi napirendi pontban Varga mérnök ismertet 
részletesebben. Az ezt követő napirendi pontban a 
városi hivatal, valamint a város dotációs szerveze-
tei programköltségvetésének teljesítését ellenőrző 
jelentését tárgyalták meg a képviselők. Az egyes 
szervezetek nagyrészt arról számoltak be, mennyi-
re érintette költségvetésüket a koronavírus-járvány. 
A kialakult helyzet legérzékenyebben a VMK-t 
érintette, amely egyetlen nagyobb rendezvényt sem 
tudott megvalósítani az első félévben. A következő 
napirendi pontban a képviselők jóváhagyták a vá-
rosi hivatal működésére felvett állami kölcsönt (a 
határozatról részletesebben lapunk 10. oldalán tá-
jékoztatunk, a szerző megjegy.).

Az ezután következő napirendi pontban Baláž, a 
városi rendőrség parancsnoka tájékoztatott a szer-
vezet utolsó negyedévben végzett tevékenységéről. 
Eibner képviselő elmondta, tudja, hogy a városi 
rendőrség létszámhiánnyal küzd, de kérte a szóra-
kozóhelyek nyitvatartási idejének, valamint azok 
környékének ellenőrzését. Javasolta az esti és éjsza-
kai szolgálatok rendjének átértékelését. A parancs-
nok válaszában közölte, pénteken és szombaton 
hajnali fél háromig tartanak az éjszakai szolgálatok, 
s rendszeresen végzik az ellenőrzéseket. Flachbart 
képviselő a roncsautók kérdését vázolta, amely 
egy esetben már éjszakai szállásul is szolgál. A pa-
rancsnok elmondta, kötelesek a törvény által előirt 
határidőt betartani, s csak a határidő letelte után 
van lehetőség a roncsautók elszállítására. A pol-
gármester hozzátette, hogy a roncsautók kérdése 
Szlovákia-szerte komoly gondot okoz, amit kedve-
zőtlenül befolyásol a hiányos jogszabályi környezet. 
Az ezt követő napirendi pontban a képviselők két 
önkormányzati rendeletet hagytak jóvá. Az első a 
város területére érvényes parkoló-, valamint meg-
állóhelyek rendjét határozza meg, s ezen belül a 
vár alatt kialakított új parkoló díjszabási feltételeit 
szabályozza. A második önkormányzati rendelet 
módosítása a város által nyújtott támogatás ma-
ximális összegét emeli 90 ezerről 120 ezer euróra. 
A módosításra az FTC PT finanszírozása kapcsán 
volt szükség, mivel két új szakosztály is alakult, ami 
megnövelte a klub működési költségeit. Továbbá 
megnövekedtek a szállítási költségek, mivel a Köz-
hasznú Szolgáltatások autóbusza rossz állapota 
miatt alkalmatlan a sportolók szállítására. A har-
madik önkormányzati rendelet a városi bérlakások 
odaítélésével foglalkozik. Az új rendelet módosítja 
az eddig érvényben lévőt, valamint tartalmazza 
még a város tulajdonában levő (a Szputnyik és a 
Vasúti utcán kívüli) 12 lakás elosztását intéző új 
bizottság felállítását. A képviselők követelték a bi-
zottság tagjainak névsorát, ezért a javaslatot visz-
szavonták. 

A következő napirendi pont a városi főellenőr 
asszony előterjesztése volt az általa végzett ellenőr-
zésekről. Ellenőrizte a képviselő-testület határoza-
tait, valamint az ingatlanadó elmúlt évi beszedését. 
A képviselők a jelentését tudomásul vették. A va-
gyonjogi kérdésekkel foglalkozó napirendi pontban 
szót kapott a bénai székhelyű Timberland cég kép-
viselőnője, aki kifejezte a cég vételi szándékát az S1 
üzletház mögött található 1600 m2-es városi föld-
területre. A területen önkiszolgáló-autómosó, vala-
mint gyermekjátszótér építését tervezik. A terület 
négyzetméteréért 30 euró vételi árat ajánlottak. A 
képviselők többsége a szavazás során tartózkodott, 
így a javaslatot elvetették. Fő ok, hogy a terv elfo-
gadása a városi területrendezési terv megváltozta-
tását tette volna szükségessé. E napirendi pontban 
a képviselők jóváhagyták azon földterület eladását, 

melyen az ún. „depó“ lakóegysége áll, legkevesebb 
30 000 eurós áron. A Balex trade jelezte a terület 
vállalkozói célokra való vételi szándékát. Jóvá-
hagyták a nyilvános versenyt felügyelő bizottság 
személyi összetételét is. Ezt megelőzően a város az 
adott kérdésben lakossági fórumot szervezett, ahol 
a jelenlévők az előterjesztett tervet támogatták. Ki-
hirdették annak a három versenytárgyalásnak az 
eredményét, amelyek a Vasúti utcában garázsok 
építésére alkalmas földterületekre vonatkoztak. Az 
utolsó előtti napirendi pontban a képviselők jóvá-
hagyták a Sávolyi út mentén kialakítandó kerék-
párút projekt második szakaszának öt százalékos 
társfinanszírozását.  A város a következő hetekben 
tervezi a pályázat benyújtását. Az ülés utolsó napi-
rendi pontját Fehér képviselő terjeszttette elő. Java-
solta a polgármester és a főellenőr asszony jutalmá-
nak visszaadását, akik a koronavírus-járvány miatt 
az említett jutalomról lemondtak. A titkos szavazá-
son a képviselők a főellenőr asszony részére több 
mint 22 százalékos, a polgármester részére 36 szá-
zalékos jutalmat szavaztak meg ez év októberétől. 

A következőkben a polgármester beszámolt a 
város jelenleg zajló beruházásairól, konkrétan a 
Papréti közterület revitalizációs munkáinak első 
szakaszáról. Szintén folyamatban van a vasútállo-
más melletti kerékpárút kialakítási munkáinak első 
szakasza. Befejezéséhez közeledik a középsővárban 
található ágyúállások hozzáférhetőségét biztosító 
projekt, melynek munkáit a helyi munkanélküliek 
végezték. A nyugdíjas napközi építési munkálatai 
az előzetes tervek szerint október közepén kezdőd-
nek. Kerületi képviselőként beszámolt arról, hogy 
sikerült kiharcolni az autóbusz-állomástól Csomá-
ra vezető út aszfaltburkolatának felújítását. A pá-
lyázatot az IROP keretén belül a megye nyújtja be. 
A polgármester hozzátette, érzi a koronavírus-jár-
vány okozta feszültséget, bizonytalanságot az egész 
társadalomban, s türelemre intett. Megköszönte a 
részvételt, majd berekesztette az ülést.
A tanácskozás valamennyi munkaanyaga és vágat-
lan videofelvétele is megtalálható a város honlapján: 
www.� lakovo.sk

Mikuš Kovácsová Klaudia,  ford.: dszl
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A Novohrad-Nógrád Geopark újabb sikeres 
projekttel dicsekedhet, melynek célja a te-

rületén található idegenforgalmi infrastruktú-
ra javítása.

A támogatást a geopark az Interreg határon 
átnyúló együttműködési program által szerez-
te, amely az új, határon átnyúló szolgáltatások 
fejlesztésére irányul. A projekt vezető partne-
re a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a szlo-
vák oldalról Fülek város a projektpartner. A 
nógrádi geopark irodavezetője, Balázs György 
tájékoztatása szerint a jóváhagyott támogatás 
összege kis híján 160 ezer euró. „Abból a szlo-
vák fél több mint 20 ezer euróban részesül, melyhez 
Fülek öt, az állam pedig tíz százalék társfinanszíro-
zással járul hozzá. 

Agócs Attila polgármester szerint Fülek ez-
zel a projekttel a mikrorégiót akarja segíteni. 

„Az idegenforgalom fejlesztése fontos a város és a 
környező falvak számára. Bízunk benne, hogy az 
infrastruktúra és a  turistáknak nyújtott szolgálta-
tások javítása nemcsak Füleknek, hanem az egész 
környéknek a hasznára lesz.“  

A GEOTOP rövidítést viselő projekt célja 
olyan új szolgáltatások kialakítása a geopar-
kok területén, melyek vonzóbbá teszik azokat 

a turisták részére. „A legfontosabb egy olyan geo-
turisztikai hálózat létrehozása, amely lehetővé teszi, 
hogy napi szintű kapcsolat alakulhasson ki a tu-
risták és a szolgáltatások szolgáltatói között. Nekik 
képeseknek kellene lenniük arra, hogy szakképzett 
vezetőkkel kísért túrákat kínáljanak a látogatók-
nak“ ‒ informált György. A geopark a projekt 
keretén belül ehhez új szakképzett túravezető-
ket akar képezni. 

A geoturisztikai hálózat mindkét területet 
érintő kiépítésén belül a támogatásnak kö-
szönhetően egy határon átnyúló turistaútnak 
kell létrejönnie, amely összeköti az NNG-t a 
Bükk-vidék Geoparkkal. A kilenc kilométer 
hosszú útvonal Péterfala és Domaháza (HU) 
községeken át köti össze a határ két oldalát. 

„A környék érdekességei, például az egyes falvak 
leírása, természeti és geológiai látványosságai felől 
informáló háromnyelvű táblákkal lesz ellátva.“ To-
vábbá elkészül mindkét geopark összes turis-
taútvonalának a leírása,  és előkészületek foly-
nak a turistautak térképeinek elkészítéséhez 
is, melyek azt követően mobil applikációban 
lesznek regisztrálva. A projekt számol egy kb. 
hétkilométeres turistaút kijelölésével, hét in-
formációs tábla elhelyezésével és egy pihenő-

hely kialakításával is. „Egyidejűleg feltérképezzük 
a geopark tizenöt turistaútvonalának és  négy tan-
ösvényének állapotát. Tudjuk, hogy többnek nem 
megfelelő az állapota, gyakran hiányoznak a túra-
jelzések, és közülük sok nincs kijelölve a Szlovák Tu-
risták Klubja által. Így pontosan tudni fogjuk, hogy 
miként állunk, és a jövőben szisztematikusabban 
tudunk eljárni“ ‒ magyarázta, hozzátéve, hogy 
tervezik a turistautak vagyonjogi viszonyai-
nak feltérképezését is. Azt követően közülük 
háromra tervdokumentációt dolgoznak ki, 
amely további jövőbeli projektekhez szolgál 
majd alapul. 

Amint még folytatta, a projekt további 
„szoft aktivitásokat“ is tartalmazni fog, mint 
a pedagógusok és szakemberek tanulmányu-
takon belüli tapasztalatcseréje, módszertani 
kézikönyv kiadása, valamint vállalkozói és 
szakmai szemináriumok szervezése a határ 
mindkét oldalán. „Kiadványok és közös térképek 
is készülnek, melyek bemutatják az érdeklődőknek 
mind a két geoparkot“ ‒ fejezte be.

Pillanatnyilag a szerződés aláírására várnak, 
melytől számítva a projekt futamideje 16 hó-
nap lesz.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

A nógrádi geopark továbbfejleszti az idegenforgalmi infrastruktúráját

Építési lázban ég napjainkban a Paprét, 
mert megkezdődött a Közhasznú Szolgál-

tatások (VPS) telephelye és a Daxner utca köz-
ti közterület revitalizálásának első szakasza. 
Új parkolóhelyek, aszfaltút és járdaépítések 
várhatók.

Az építési munkák az említett közterület re-
vitalizálásának első szakaszát alkotják, melyen 
a városvezetés ez évben állapodott meg az ot-
tani lakosokkal a részükre szervezett lakossági 
fórumon. Amint az a Közhasznú Szolgáltatá-
sok igazgatója, Tóth Tibor tájékoztatásából 
kiderült, az általa kiküldött dolgozók jelenleg 
tereprendezést végeznek azokon a helyeken, 
ahol újonnan kialakított szilárd területek jön-
nek létre. „Előkészítjük a terepet az azt követő asz-
faltozásra az új parkoló, a telephelyünkhöz vezető 
eddigi kavicsos út és a határos járdák alatt“ ‒ ma-
gyarázta, hozzátéve, hogy a tereprendezést 
októberben kellene befejezniük.

A 34 500 euró értékű revitalizálás eredmé-
nye 15 új parkolóhelyben, csaknem 200 mé-
teres aszfaltútban és a pékségtől a Közhasznú 
Szolgáltatásokhoz, valamint az óvodához ve-
zető felújított járdákban lesz mérhető. Nem 
hiányoznak majd a biztonságos, akadálymen-
tesített és megvilágított gyalogos-átkelőhelyek 
sem. „A városunkat is sújtó koronakrízis ellenére 
be akarjuk tartani az ottani lakosoknak adott sza-
vunkat. E bben az évben kiépítjük az infrastruktúrát, 
a jövő évben pedig folytatjuk a második szakasszal, 
melynek keretében felújítjuk a zöldnövényzetet és új 
kültéri berendezéseket helyezünk el“ ‒ egészítette 
ki Agócs Attila polgármester, hozzátéve, hogy 

Beindult a Paprét egyik részének revitalizálása

a lakossági fórumon egy új gyermekjátszótér 
ígérete is elhangzott, melyet a többlakásos 
lakóház mögé terveznek. „Erre a célra a helyi 
akciócsoport által kérünk támogatást“ ‒ fejezte be.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Tudták, hogy...
1934 szeptemberében az esősre fordult idő 
miatt a füleki hegyekben megkezdték a szőlő 
szüretelését? Emberemlékezet óta szeptem-
ber elején még nem volt szőlőszüret Fülek 
környékén. A szüretet nem lehetett későbbre 
halasztani, mert az eső addig is nagy károkat 
okozott. A szőlőtermés minőségileg kitűnő 
volt, mennyiség tekintetében pedig meg-
haladta az előző évi termést. A  következő,  
1935-ös esztendőben mennyiségben kevés, 
minőségben pedig gyönge volt a szőlőter-
més. A környékbeli szőlőkben megkezdődött 
ugyan a szüret, az esős napok következtében 
viszont rothadás lépett fel. 

Cirbus Vladimír
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Fülek Város propagálásáért és jó hírnevének ter-
jesztéséért, valamint a díszkések készítésében elért 
szakmai sikereiért vehette át Fülek Város díját Al-
bert István. Szakmáról, elhivatottságról, jó példáról 
beszélgettünk. 
Művészi késeket készítesz, melyekkel elisme-
rést és megélhetést is szereztél magadnak. Ezt a 
szakmát választanád másodszor is?
Igen, azt hiszem, hogy ezt választanám. Na-
gyon rögös volt az út, s elsősorban a családnak 
volt nagy teher. Több évbe telt, amíg eljutot-
tam olyan szintre, hogy azt merjem mondani: 
ebből meg tudok élni. Eljött viszont az a pilla-
nat, mikor munka nélkül maradtam, de addig-
ra már a késkészítésben elég magas színvona-
lat értem el. 2007-ben megnyertem Az év kése 
címet Pozsonyban, és arra a szakma nagyon 
felkapta fejét. Ez viszont még nem jelentette 
azt, hogy el is tudtam adni a késeimet, a díja-
zott darab is még legalább három évig otthon 
hevert. Más díjazott késeimet is Európa-szerte 
dicsérték, de még akkor pénzre váltani nem 
lehetett. A feleségem támogatott, hogy folytas-
sam, és egyszer csak három késemet is meg-
vették. Ez adott egy olyan kezdőtőkét, amely-
lyel aztán el tudtam indulni.
A tehetséged már gyerekkorodban is megvolt. A 
pályaválasztásnál nem gondolkodtál művészi 
irányzatban?
Terveim voltak, a tehetségem is megvolt hoz-
zá, de az élet úgy hozta, hogy nem adatott meg, 
hogy művészi irányban képezhessem magam. 
Jelentkeztem ugyan Körmöcbányára arany-
műves–vésnök szakra, de sajnos nem enged-
hettük meg magunknak, hogy ott tanuljak. 
Gépkarbantartó és -javító lett a végzettségem, 
mégis a díszkéskészítésnél kötöttem ki, ahol 
inkább szobrászokat, rajztanárokat, arany-
műveseket, vésnököket találni. Magamnak 
kellett a szakmában kitaposnom az utat.
Autodidakta módon tanultad ki tehát a szak-
mát. Voltak segítőid?
2000-ben volt az első kiállításom Budapes-
ten, s ezen a késkiállításon a külföldi, belföldi 
szakma krémje jelen volt. Ott sok mindenkivel 
megismerkedtem, sokan közülük mai napig 
a barátaim.  Akkor találkoztam Dušan Bača 
lévai késesmesterrel, aki a szárnyai alá vett. 
Azóta is többször dolgoztunk együtt, mond-
hatni a mentorom lett. Ő irányítgatott, hogy 
mit honnan lehet rendelni, milyen szerszámo-
kat használjak – rengeteget segített. Nemcsak 
a művészi kések készítését tanultam autodi-
dakta módon, hanem a saját bőrömön kellett 
megtanulnom az anyagbeszerzéstől, a speci-
ális eszközök legyártatásán át, a vállalkozói 
ismeretek elsajátításáig mindent, ami ezzel jár. 
Különleges, minőségi, nehezen beszerezhető 
anyagokkal dolgozol.
Egyedi megrendeléseket teljesítek. Amikor 
úgy döntöttem, hogy vállalkozni fogok, azt 

kitűztem magam elé, hogy számomra nem lé-
tezik lehetetlen. Bármilyen anyagot be tudok 
szerezni a késéltől kezdve a stabilizált anya-
gokon át a mamutagyarig, természetesen a til-
tott anyagokon kívül. Személyes kapcsolataim 
révén Szibériából vagy bárhonnan meg tudom 
szerezni azt az anyagot, amit a megrende-
lő kér. Svédországban például olyan baráti 
kapcsolatom van, hogy kifejezetten nekem le-
gyártják a kért darabot acélból. 
Beszéljünk a munkafolyamatról. A megrendelő 
igényei mellett a művészi szabadság is megtart-
ható?
Aki megkeres, részletesen leírja, hogy mit sze-
retne és milyen anyagokból. Én készítek neki 
egy ceruzarajzot, elküldöm, és elkezdünk 
együtt dolgozni. Folyamatosan változtatjuk a 
vázlatot, így leggyakrabban harminc-negyven 
rajz is készül, van, akinél száz. Amikor meg-
egyezünk egy végleges verzióban, meg tudom 
mondani, mikor készülök el vele. A folyamatos 
kommunikáció azonban továbbra is megma-
rad, napi szinten fotózom, hogyan haladok a 
munkával, s a megrendelő visszajelzései alap-
ján még közben is korrigálunk, miközben én 
is bele tudom vinni az elképzeléseimet, ötlete-
imet. Ez a folyamat a megkereséstől a megren-
delt darab elkészültéig gyakran évekbe telik.
Mi az, amin különösen szívesen dolgozol?
Sajnos épp a saját terveim megvalósítására 
nincs időm. Szívesen készítenék késeket, ame-
lyek nem eladók, hanem majd a gyerekeimé 
lesznek. Ihletet bármitől kapok, egy kép, egy 
hír, egy film is beindítja a fantáziámat. A lé-
nyeg, hogy a végleges darabon meglegyen 
az összkép, hatásában meglegyen az egy-
ség. Nagyon szeretek olyan késeken dolgoz-
ni, amelyek örökletes darabok, melyeket a 
megrendelő azzal a céllal kér, hogy az utóda-
ira hagyhassa. Szívesen készítek csont alap-
anyagra portrékat, scrimshaw technikával. 
Valamikor a bálnavadászok karcolták bele a 
csontba a mintát, majd bekenték bálnavérrel, 
amit nem lehetett kidörzsölni belőle. Én nem 
mintát karcolok bele, hanem apró pontokból 
állítom össze a portrét, amit aztán mikrosz-
kóp alatt befestek. Amikor kész, annak pon-
tosan olyannak kell lennie, mint a fényképen. 
Amerika felé is egy ilyen portréval díszített kés 
indított el. A nagyobb piacokra betörni csak 
így lehet, ha legalább egy gyűjtő akad, aki haj-
landó tőlem, ismeretlentől rendelni valamit, s 
ha elégedett, utána megnyílik a piac. A gyűj-
tők ismerik egymást, és egymásnak ajánlják 
be a díszkéskészítőket. Számomra is egy ilyen 
ajánlólevéllel indult be az amerikai piac.
Büszke vagy a díjaidra, az elismerésekre?
Nem azért fogtam bele, hogy versenyeket 
nyerjek, díjakat kapjak. Szerettem csinálni, és 
el is akartam tartani a családomat. Jelenleg 
több mint negyven rangos díjam van, kiállítá-
sokon voltam Brünnben, Münchenben és sok 

más helyen. A díjakon túl a kiállításoknak az 
a legnagyobb hozadéka, hogy személyesen is 
lehet szakmabeliekkel találkozni, beszélgetni, 
kapcsolatok épülnek ki, barátságok szület-
nek. Nagyon szeretem ezt a közeget, szívesen 
segítek másoknak, ők is segítenek nekem, mi-
kor szükségem van rá. Ma már művészkése-
imre megrendeléseket kapok Új-Zélandból, 
Ausztráliából, Kínából, Japánból, Amerikából, 
Oroszországból, Ukrajnából és még sorolhat-
nám. A környező országokból kevesebb meg-
rendelés érkezik, nálunk nincsenek efféle gyűj-
tők, még ha meg is engedhetnék maguknak, 
mert itt nincs hagyománya az egyedi késké-
szítésnek és gyűjtésnek. Nemcsak az földrajzi 
helyek, hanem az emberek is sokfélék, akikhez 
a munkám eljut, hisz államelnököknek, állami 
vezetőknek, médiából ismert személyiségek-
nek is készítettem már megrendelésre díszké-
seket.
Szabadidőből tehát nem sok marad, mégis sike-
resen képviseled a Füleki Farkasok íjászcsapa-
tát is.
Nagyon nagy szerencsém van az íjászattal, 
mert van mögöttem egy nagyszerű csapat. Ha 
én eldöntöm, hogy szlovákiai bajnok leszek, 
akkor támogatnak ebben, s nem gond, ha a 
versenyidőszakban hiányzom az edzésekről. 
Elindítottuk a gyerekek íjászképzését is – in-
gyenesen. Szlovákia legnagyobb íjászcsapatát 
hoztuk létre Füleken, nagyjából 60 taggal. A 
hagyományőrző vonalat is visszük, és a ver-
senyzést is 3D kategóriában. A csapat működ-
tetése óriási kitartást és odaadást kíván min-
denkitől, s ez ebben a csapatban megvan.
Gondoltál már arra, hogy a gyerekeidnek add 
tovább a tudásodat?
Mindig is arra törekedtünk a feleségemmel 
a gyerekeinket illetően, hogy ha felnőnek is, 
nem az a cél, hogy ugyanazt csinálják, amit én, 
hanem hogy boldog emberek legyenek. Min-
dent megadunk nekik ahhoz, hogy a saját ál-
maikat kövessék. Persze nagyon jó lenne, ha 
például a legkisebb fiam beülne a székembe 
és folytatná a szakmámat a már kitaposott 
úton, de ezt soha nem fogom erőltetni. Majd 
ő kiválasztja a saját maga útját, nekem pedig 
az a kötelességem, hogy ebben támogassam. 
Inkább azt a példát szeretném neki mutatni, 
hogy ha elképzeli, mit szeretne és tesz érte, ak-
kor elérheti a célját. Jó példával kell szolgálni 
a gyerekeknek.

Illés Kósik Andrea

„Számomra nem létezik lehetetlen”
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Az előző iskolaév kissé külön-
legesre sikeredett második 

féléve után, mikor is a  hagyomá-
nyos oktatást a  digitális oktatás 
váltotta fel, a  különböző korlá-
tozásokkal teli nyári szünet után 
a  diákok, tanárok, iskolai dol-
gozók, de bizonyosan a szülők is 
várták már az új tanév kezdetét. 
Habár a  hagyományos tanévnyi-
tó ünnepségek az iskolák udvarán 
a még érvényben lévő járványügyi 
előírások miatt idén elmaradtak, 
szeptember 2-án, szerdán mégis 
újra megelevenedtek az iskolaud-
varok.  Az iskolákba visszatértek 
a  felsőbb évfolyamok tanulói, 
hogy megkapják az első utasítá-

sokat, valamint az órarendeket, 
az osztálytermekbe azonban csu-
pán  a kiselsősök léphettek be, 
egy szülő kíséretében, kötelező 
szájmaszkot viselve. Az első tájé-
koztató után a diákok átvehették 
tankönyveiket, tanszereiket mind 
a  négy füleki alapiskolában, s ez-
zel 150 új iskolás lépett élete új 
szakaszába. 

A tanulók létszáma az idei 
tanévben a  következő: az Iskola 
Utcai Alapiskolát 364 tanuló lá-
togatja, ebből 40 elsős. A Koháry 
István Alapiskola tanulóinak lét-
száma 575, 66 kiselsőssel. A Pap-
réti Szlovák Tannyelű Alapiskola 
174 diáknak ad otthont, azonban 

Az iskolai oktatás a világhálóról visszatért a tantermekbe
az elsősök létszáma csupán 12. 
A Mocsáry Lajos Alapiskola tanu-
lói létszáma 316, az elsősök szá-
ma 32. Idén egyik iskolában sem 
indítottak nulladik évfolyamot. 
Az  iskolaköteles gyerekek össz-
létszáma 1429, ami 15-el több, 
mint az előző tanévben. Kisebb 
csökkenés tapasztalható a  Mű-
vészeti Alapiskolában, ahol a  ka-
rantén bevezetése miatt elmarad-
tak a májusi felvételi vizsgák, így 
a beiratkozás még a szeptemberi 
hónap folyamán is zajlik. A  be-
iratkozott tanulók létszáma már 
most meghaladja a 320 főt.

Ami a  legkisebbeket, az óvodá-
sokat illeti, két óvodánk, a  Štúr 

utcai és a Daxner utcai, az előző 
években végzett  férőhelybővítés  
után összesen 311 (154 és 157) 
gyereket fogad. 

Az iskolaév tehát szeptember 
3-án elkezdődött, fokozott te-
kintettel a  szájmaszk viselésére, 
a  gyakori kézmosásra, fertőtlení-
tésre, a  diákok szabad mozgását 
korlátozó intézkedésekre a  szü-
netekben és hasonló tevékenysé-
gekre. A Közegészségügyi Hivatal 
előírásai értelmében a  diákok és 
a  tanárok számára minimálisan 
október 1-ig kötelező a szájmaszk 
viselése az iskola területén való 
tartózkodás teljes időtartama 
alatt. 

Cíferová Iveta, ford.: dszl

Izgalmas író-olvasó találkozó 
helyszíne volt szeptember kö-

zepén a  Füleki Városi Könyvtár. 
A  találkozó vendége, immár má-
sodszor a  Nyugat-Szlovákiából 
származó rimaszombati író, Szo-
molai Tibor volt. A  vállalkozó 
kedvéről és szilárd erkölcsi érték-
rendjéről ismert szerző az utóbbi 
években több sikeres könyvet is 
kiadott. Első írói sikerét a „Felvi-
déki saga“ című, 2013-ban kiadott 
regénye jelentette. A  Klán című 
2018-ban kiadott, magyar nyel-
ven írt harmadik regénye nagy 
közönségsikert aratott, melynek 
nyomán szlovák és német nyelvre 
is lefordították. A  beszélgetésen 
az író könyve szlovák nyelvű for-
dítását mutatta be. A  könyv egy 
alvilági környezetben játszódó 
bűnügyi regény. A két évtizeddel 
ezelőtti,  dunaszerdahelyi maffia 

működésével kapcsolatos esemé-
nyeket dolgozza fel, bemutatva 
a politikusi körökkel és egyéb be-
folyásos személyekkel való össze-
fonódásokat. Leírja a  médiában 
dolgozó személyekkel összefüggő 
történeteket, melyekben a  fikció 
sejtelmesen keveredik a  valóság-
gal. Arra az olvasói kérdésre re-
agálva, hogy hogyan jutott hozzá 
a  könyv megírását segítő infor-
mációkhoz, az író vázlatosan 
ismertette a  90-es évek politikai 
és társadalmi körülményeit, majd 
beszélt (majdnem) véletlenszerű 
találkozásokról, kapcsolatokról, 
amelyek segítségül szolgáltak a 
hiteles információk megszerzésé-
hez. 

A  beszélgetés során az író be-
pillantást nyújtott a személyes 
életébe, beszélt írói ambícióiról, 
valamint a vállalkozásáról, me-

lyet már három évtizede működ-
tet. Elárulta, hogy gyerekkorá-
ban szenvedélyesen vonzódott 
a  könyvekhez és az olvasáshoz. 
Szülőfalujában a  könyvtár szin-
te teljes állományát elolvasta. Az 
író a  katolikus hitet vallja, ez az 
értékrend számára az irányadó. 
A  tízparancsolatot igyekszik be-
tartani vállalkozói munkája során 
is. Elmondása szerint az írással 
csak később kezdett foglalkozni, 
mikor a  rimaszombati Katoli-
kus Kör elnöki tisztét töltötte be. 
A  Rozsnyói egyházmegye vezeté-
sének, melynek fennhatósága alá 
tartozott a  Katolikus Kör, meg-
tetszettek az írásai, ez inspirálta 
őt a sikeres könyvek megírásához. 
Humorosan beszélt vállalkozása 
mindennapi életéről, ahol sok ro-
mát alkalmaz. Róluk tervezi írni 
legújabb könyvét. Életútján, ta-

Ismét Szomolai Tibor volt a szeptemberi író-olvasó találkozó vendége

pasztalatain keresztül rámutatott 
a  számára legfontosabb emberi 
tulajdonságokra, mint a  kitar-
tás, a  rendíthetetlenség, valamint 
hangsúlyozta az erkölcsi értékek 
védelmében történő közös fellé-
pés fontosságát. 

A  bemutatott regény egy-egy 
példánya szlovák és magyar nyel-
ven megtalálható könyvtárunk-
ban.

NTIC, Városi Könyvtár,
Ford.: dszl 

Minden kultúraszervező 
nagy tervekkel indult neki 

az ősznek, remélve az elmaradt 
rendezvények pótlását. A járvá-
nyügyi intézkedések jelentős be-
vételtől fosztották meg már eddig 
is a kultúra területén dolgozó 
intézményeket, szervezeteket. A 
Füleki VMK mégis tervezte, hogy 
ősszel komolyzenei koncertre, 
irodalmi beszélgetésre, népzenei 
koncertre invitálhatja a közön-
séget, de a járvány második hul-
lámának erősödése miatt egyre 

több rendezvény vált kérdésessé. 
A színház szerelmeseinek egy ma-
gyar és egy szlovák nyelvű szín-
házi előadást szervezett a vmk. 
Sajnos a Komáromi Jókai Szín-
ház többszöri nekirugaszkodás-
ra és minden erőfeszítés ellenére 
sem tudta elhozni szeptemberben 
Fülekre Kabaré című musicaljét. 
A Jókai Színház és a Füleki Városi 
Művelődési Központ  munka-
társai jelen pillanatban is azon 
dolgoznak, hogy egy másik idő-
pontban, egy újabb előadást kínál-

hassanak a színház szerelmesei-
nek Füleken. A  következő, őszre 
tervezett – szlovák nyelvű – előa-
dás október 17-én valósult volna 
meg a  Füleki VMK-ban. A már-
ciusban elmaradt Chlieb s maslom 
(Vajas kenyér) című vígjátékot 
tűztük műsorra a Teatro Kumšt 
előadásában. A  legújabb járvá-
nyügyi intézkedések miatt azon-
ban október elsejétől valamennyi 
kulturális tömegrendezvényt be-
tiltották, így ezt az előadást is egy 
későbbi időpontra ütemezzük át. 

Azok a látogatók, akik elmaradt 
előadásaink valamelyikére elekt-
ronikusan vásároltak belépőt, a 
jegy árát automatikusan vissza-
kapják bankszámlájukra. Azok, 
akik készpénzben vásároltak je-
gyet, a megvásárolt belépőjegy 
felmutatásával visszaigényelhetik 
a jegy árát a VMK irodájában (II. 
emelet). 

Illés Kósik Andrea, 
Füleki VMK 

Egyelőre kultúra nélkül maradunk…
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A Füleki Bentlakásos Speciális Alapiskolá-
nak sikerült az Erasmus+ program kere-

tében támogatást szereznie a 2019/2020-as 
tanévre.

Projektünk az „Oktatási kudarc elleni küz-
delem” nevet kapta. A megvalósítás során hat 
tanár és egy nem pedagógus kolléga vett részt 
egy gyakorlaton a görögországi Kalamatában 
és Máltán. A szakmai gyakorlaton való rész-
vétellel a kollégák szakmai és egyéni készsége-
iket fejlesztették az oktatás területén.

Elsődleges célunk a tanárok szakmai kom-
petenciáinak növelése, s a nyelvi kompeten-
ciák fejlesztése volt, hogy a tanárok jobban 
bekapcsolódhassanak más európai projektek-
be. A mobilitási projekt résztvevői elérték ezt 
a célt. Javult a digitális kompetenciánk, ami 
hasznosnak és hatékonynak bizonyult a CO-
VID-19 okozta rendkívüli helyzet miatt beve-
zetett távoktatás idején, amikor napi több órát 
dolgoztunk számítógépen, vagy munkalapok 
és online tanítás elkészítésén.

Az első görögországi mobilitás során megta-
nultuk, hogyan építhetjük be a helytörténetet 
a tanításba. Dolgoztunk az Action Bound al-
kalmazással, ahol GPS és címek felhasználásá-
val kutattunk fel ismeretlen kulturális emléke-
ket. Bizonyítékul arra, hogy megtaláltuk őket, 
képeket készítettünk róluk. Megismertük az 
ókori Messinia történetét, elsajátítottuk a 
múzeumi tárgyak releváns történelmi korsza-
kokba sorolását, megtanultunk dolgozni a ki-
állítások számítógépes alkalmazásban történő 
térbeli tárolásával is.

A máltai második mobilitás során a peda-
gógusok párokban dolgoztak. Az első pár 
a kreativitás kiaknázására törekedett az inter-
kulturális cserék révén. A  résztvevők a  „kör-
hintamódszer” (együttműködési módszer) 
segítségével megtanulták az oktatás számára 
általános érvényű értékek közvetítését egy 
multikulturális tanteremben, amely nagyon 
fontos a mi, jelentős roma közösséggel is bíró 
magyar–szlovák környezetünkben. Megta-
nulták azonosítani a  konfliktusok okait és 
helyesen reagálni rájuk, kiküszöbölni a  nem 
megfelelő sztereotípiákat az osztályteremben. 
Fontos volt, hogy megtanuljanak kommuni-
kálni egymással, még az angol nyelv hiányos 
ismerete esetén is. Érdekes volt a  konflik-
tuskezelés témája és a problémamegoldás. 
A  résztvevők az egyes témákat megpróbál-
hatták eljátszani, képzeletbeli embereken ke-
resztül mutatták be ellentmondásos nézeteiket, 
és megtanultak megoldást keresni. A  csoport 
minden tagjának lehetősége volt kreatív te-
vékenység megtervezésére, majd ezeket az 
ötleteket a résztvevők kicserélték. Nagyon 
érdekes és innovatív volt a különféle – a szív-
hez, a kézhez és a  fejhez kapcsolható alkotói 
élményen keresztüli – tevékenységekkel és 
gyakorlatokkal gazdagított szabadtéri műhely, 
valamint a  különböző játékok korosztálynak 
megfelelő alkalmazása. A résztvevők a  szoci-

ális fejlődésüket és személyiségfejlesztésüket 
célzó workshopokon vettek részt, megtanul-
ták, hogy a tantermi formális oktatás mellett 
az ismeretszerzés formája lehet az osztályter-
men kívüli, ún. élményszerű (tapasztalati) és 
kreatív tanulás is.

A harmadik kollégapár egy tanfolyamon 
vett részt Máltán a következő témában: „Befo-
gadás – hogyan javíthatjuk tanítási stílusunkat 
a különböző típusú tanulókból álló osztály-
ban”. Megtanulták a személyes fejlesztő terv 
kidolgozását, amely – a tanulók személyes 
motivációja mellett – a sikeres tanítás egyik 
előfeltétele. Találkoztak az ARCS-modellel. 
A modell a diákok érdeklődésére vonatkozik: 
mennyire fontos megszerezni és fenntartani 
a tudásvágyukat és figyelmüket. A tanulási 
folyamatban meg kellene, hogy jelenjen az át-
adandó tartalom hasznossága, hogy áthidalha-
tó legyen a szakadék a tananyag tartalma és a 
való világ között. Az oktatás fontos eleme a ta-
nárba vetett bizalom: a diák elismerést vár el, 
és úgy véli, hogy a tanár vezeti őt el a sikerhez.
Az elégedettség azzal, amit tanulunk, és aho-
gyan tanuljuk nagyon fontos tényezője a ta-
nulási folyamatnak. Hogyan lehetne felpezs-
díteni az oktatást a befogadás érdekében? A 
résztvevők tíz kreatív módszert tanultak meg, 
miközben bemutatták a tevékenységek és gya-
korlatok sokszínűségét. A különböző befoga-
dó tevékenységek adaptálása a csoporthoz, a 
személyes és társadalmi fejlődést célzó work-
shopok, valamint az inkluzív oktatás számá-
ra megfelelő környezet teremtése az iskolai 
tantárgyak osztálytermen kívüli tanításával 

– mindezek a tevékenységek arra tanították a 
résztvevőket, hogy működjenek együtt a diá-
kokkal azzal a céllal, hogy a diákok jól érezzék 
magukat az osztályteremben, az iskolában és 
társaik között. Ez segít abban, hogy ne veszít-
sék el érdeklődésüket a tanulás iránt, majd ne 
fejezzék be tanulmányaikat időnap előtt.

A zárójelentések azt mutatják, hogy a részt-
vevők minden tervezett tanulási eredményt 
elértek.  A tanfolyamok oktatási tevékenysé-
gekre való irányultságától függően a tanárok 
innovatív és kreatív technikákkal bővítették 
az alkalmazott módszerek repertoárját, fő-
ként a kreativitásra, a képzeletre és az ötletek 
fejlesztésére, a helytörténet bevezetésére az 
oktatásba és kooperatív oktatási módszerekre 
(körhintamódszer) összpontosítva. Készsége-
ket szereztek különféle naprakész internetes 
alkalmazások terén, melyeket felhasználhat-
nak az oktatásban, s egész sor ingyenes, ok-
tatási célokra kifejlesztett applikációt ismer-
tek meg. Két tanár megismerte az inkluzív 
oktatás módszertanát, amely hasznos lehet a 
jövőben. Jelenleg elsősorban más tantárgyakat 
oktató tanárokkal dolgoznak együtt, akik nem 
vettek részt a gyakorlatban. Néhány módszert 
már alkalmaznak is az osztálytermekben. A 
képzésben résztvevők az új trendeket már 
alkalmazni is tudták a tanításban. Az okta-

tási tevékenységek hozzájárultak a technikai 
eszközök (számítógépek, mobiltelefonok, táb-
lagépek) intenzívebb használatához is, külö-
nösen abban a rendkívüli helyzetben, amikor 
megszakadt a tanítási folyamat az iskolákban.
A résztvevő kollégák a zárójelentésükben 
nemcsak egyéni és szakmai fejlődésükről szá-
moltak be, hanem arról is, hogy erősödött tár-
sadalmi, személyes, kommunikációs és szerve-
zeti kompetenciájuk, s képesek több nemzet 
közötti ismeret- és tapasztalatcserére is. Töb-
ben megerősítették, hogy nőtt a motivációjuk, 
elégedettebbek a munkájukkal és minőségibb 
munkát tudnak végezni, ami hosszabb távon 
vonzóbb és kreatívabb oktatási tevékenysége-
ket eredményez a tanulók számára. Ezt erősíti 
meg a projekt egyik zárójelentésének részlete: 

„A tanfolyam segített abban, hogy újra felfe-
dezzem ennek az igényes szakmának a szép-
ségét és sokszínűségét. Az inspiráló és pozitív 
légkör, valamint az itt kapott, a tanítási órá-
kon egy az egyben felhasználható tudásanyag 
voltak a legfontosabb hozadékai a tanfolyam-
nak, valamint az a lehetőség, hogy néhány 
napot multikulturális közegben tölthettünk el 
más pedagóguskollégákkal egész Európából.”
 Az iskolánk részvétele a projektben az iskola 
nemzetközivé válásához vezetett, sok részt-
vevő új kapcsolatokat létesített más országok 
kollégáival, ami lehetőséget biztosít a további 
projekt-együttműködésre. A projekt hozzá-
járult az iskolai tevékenységek nyilvánosság 
felé való közvetítéséhez, a szülők és a közvé-
lemény pedagógusok iránti megbecsüléséhez, 
valamint az iskola hírnevének növeléséhez. 
Szervezetünkre a projekt leginkább az órák 
innovációjával, a tanítási folyamat korszerűsí-
tésével és nemzetközivé válásával lett hatással. 
Eredménye egy olyan stratégia, mely szerint a 
diákok számára modern az az iskola, melyben 
modern, képzett, elsősorban a kreativitás te-
rén,  átlagon felüli képességekkel rendelkező 
tanárok tanítanak speciális nevelési igényű 
gyermekeket. Ami a tanárokra gyakorolt   ha-
tást illeti, nőtt a szakértelmük, valamint fejlőd-
tek a digitális és nyelvi készségeik. Teljesültek 
azok az elvárások, melyek szerint a projek-
tekben résztvevő tanárok új, korszerű tanítási 
módszerekkel és formákkal, tananyagokkal és 
taneszközökkel gazdagítják a tanítási folya-
matot, s az oktatás digitalizációjának további 
lehetőségeit hozzák be iskolánkba. Az új di-
gitális eszközök és források bevezetéséhez és 
felhasználásához immár aktívan állnak hozzá 
mind az online, illetve offline távoktatás, mind 
a jövőbeni partnerségi projektek előkészítése 
és megvalósítása során.

Hlavatá Danka, FBSA

Erasmus+ gyakorlati képzés tanároknak
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A Füleki FTC Sportklub tömöríti a város-
ban működő sportágak túlnyomó részét. 

Fokozatosan mutatjuk be az egyes szakosztá-
lyokat, működésüket és utolsó elért sikereiket. 

Tekeszakosztály   
A koronavírus-járvány hatással volt az Füle-
ki FTC Tekeszakosztályának versenyesemé-
nyeire is. A versenyek eredményhirdetés nél-
kül értek véget, kivéve az ifjúsági versenyzők 
mérkőzéseit. Az extraligás A-csapat közel járt 
a szlovák bajnoki cím második helyezéséhez, 
a B-csapat lejátszotta az 1. liga Keleti csoport 
bajnokságot, de nem került be a körmérkőzé-
sek döntőjébe. Az idősebbek a C-csapatban a 
2. liga Keleti csoportban a tavaszi idényt egy 
héttel a tekepályák bezárása után kezdték vol-
na. Az ifjúsági versenyzők 4. helyen végeztek. 

A korlátozások enyhítése után pályára lép-
tek azok a diákok is, akik sikeresek voltak az 
U14 Ifjúsági Kupa mérkőzésein. Kluka Róbert 
az egyéni versenyben 3 forduló és a szuper-
döntő után szlovák bajnoki címet szerzett, 
Knapp Damián bronzérmes lett, Kovács Pat-
rik pedig a 14. helyen végzett. Az FTC a csa-
patverseny során 3 helyezést ért el. 
A körülbelül 40 fős játékoskeret az edzők fel-
ügyeletével az új szezonra koncentrál. „Jelenleg 
az új idényre való felkészülés folyik. Az extraligás 
A-csapatnak sikerült megtartania Kojnok Milant 
és Szabó Sándort, akik a hazai játékosokat segítik 
ki. Bízom benne, hogy az első négy helyezett között 
leszünk. Újdonságnak számít Gallo Erik, ifjúsági 
világbajnok átigazolása a zólyombrézói csapathoz, 
ahol lehetősége nyílik a fejlődésre, de a mi ajtónk 
is mindig nyitva áll majd előtte” – mondta Flach-
bart Ladislav vezetőedző és a Füleki FTC Te-
keszakosztályának elnöke. 

A sportklubban készülnek a Lengyelország-
ban megrendezésre kerülő világbajnokságra 
is, melyet késő őszre tettek át a szervezők. A 
válogatott vezetősége számol a fülekiekkel is. 

„Az összpontosításra meghívást kapott Kovács Patyo 
U14-es versenyző, Kluka Robko és Mihaliová Bi-
anka U18-as, valamint Mag Viliam és Gallo Erik 
U23-as versenyzők. A férfi reprezentáció szélesebb 
körű jelölésében Flachbart Patrik is szerepel” – so-
rolta a vezetőedző, aki egyben az országos vá-
logatott igazgatója. „Az országos és nemzetközi si-
kerek többek között Bábelová Magdaléna, Mészáros 
Ján, Pastorák Peter, Gallo Marián, Nagy Róbert és 
Murín Dušan versenyzőknek is köszönhetők. Mun-
kájukat kiválóan végzik a szabadidejük rovására, 
amiért köszönet jár nekik” – fejezte be Flachbart. 

Sakkszakosztály 
Az FTC egyik legeredményesebb szakosztálya 
közé tartozik, amely versenyeken is szép ered-
ményeket ér el. A körülbelül 20 főből álló csa-
patot hosszú évek óta Klein Peter vezeti, aki 
Szamos Alexanderrel együtt a csapat edzője is. 
A régió kezdő játékosait, akik még nem tagjai 
az FTC-nek, Ballo René irányítja. „Valamiféle 
előkészítőnek nevezném. Két játékos már játszott az 
FTC színeiben, igaz egyelőre még csak engedéllyel” 

– mondta el Klein. 
A szakosztály húzóereje az a férficsapat, 

amely a második versenyligában rendszere-
sen szerzi meg a 2. és 5. hely közti helyezése-
ket. „A sakk egy kicsit más, mint a labdarúgás. Itt 
néha egy pont dönti el, hogy valaki második vagy 
ötödik helyezést ér el. A ranglista elején azonos tel-
jesítményű csapatok helyezkednek el” – nyilatkoz-
ta Klein és hozzátette, hogy néhány dobogós 
helyezésük is volt. „Ahhoz, hogy valaki az első 
helyezést elérje, olyan játékosnak kell lennie, aki a 
legjobb csapatokat erősíti tiszteletdíj ellenében és a 
versennyel kapcsolatos kiadásai is fedezve vannak” – 
magyarázta azzal, hogy az FTC hasonlót nem 
engedhet meg magának. „Ennek ellenére mind-
annyian hálásak vagyunk a városvezetésnek és az 
FTC-nek is az éves pénzügyi támogatásért, amely-
nek köszönhetően szakosztályunk működik, verse-
nyeken vehet részt és szintén a lehetőségért, hogy a 
helyi kultúrházban tarthatjuk a felkészüléseinket. 
Ebből az alkalomból szeretnék köszönetet mondani 
Bozó Maros igazgató úrnak, aki a Papréti Alapisko-
la termeit ingyenesen bocsátja rendelkezésünkre a 
versenyek alkalmával.” 

A második versenyliga többéves támoga-
tói az edzőkön kívül olyan játékosok is, mint 
például a FIDE-bajnok Frink F., aki szlovák 
bajnoki címmel is rendelkezik amatőr szenior 
kategóriában, Pál P., Ádám T., Ilkovics F.  vagy 
Csernok L. „Természetesen, a FIDE-ranglista élén 
szereplő FIDE-bajnok Papanetz Peter a kerület 
egyik legjobb játékosa. Szeretném megemlíteni Ba-
láž P. sakkrajongót, aki bíróként és szervezési se-
gédként nagy segítsége a csapatnak” – tette hozzá 
Klein. A juniorok jelenleg harmadik versenyli-
gát játszanak. Klein szerint a legtehetségesebb 
játékosok között van Gréč Alexander és Ka-
pičáková Lucia. „Lucka szeptemberben országos 
bajnokságon vett részt, ahol első helyezést ért el a 
12-14 évesek kategóriájában.” A vezető szerint 
a sakkosok jelenleg a fő szezonra készülnek, 
ami minden évben októbertől április végéig 
tart. „Meglátjuk, miként befolyásolja majd a jár-
vány az új szezont és az ellenfelek listáját. Jelenleg 
nem tudom felmérni erejüket, de remélem, hogy 
megvédjük eddigi pozícióinkat” – zárta. 

Erőemelő- és testépítő-szakosztály
Az erőemelő-és testépítő-szakosztály 2015-
ben lett része az FTC sportcsaládjának. Egy 
évvel korábban Powerlifting Fülek sportklub 
néven tevékenykedett. Sajko Ferenc szakosz-
tályelnök és edző nyilatkozata szerint jelenleg 

23 tagból áll a szakosztály. „Közülük 17-en juni-
or és ifjúsági versenyzők Teen 1, 2, 3 és Junior ka-
tegóriákban. 18. életévük betöltése után dönthetnek 
úgy, hogy a férfi kategóriában versenyeznek tovább” 

– magyarázta. 
A szakosztály megalakulása óta elsősorban 

fiatalokkal foglalkozik, akiknek a szabadidejét 
hasznos tevékenységgel szeretné kitölteni. „Ez 
fontos a jövőjüket nézve. Magán az edzésen kívül 
próbáljuk őket jó irányba terelgetni, s ez az igye-
kezetünk sikeres. Mindegyik tagunk a versenyek 
és a felkészülések mellett sikeresen befejezte a kö-
zépiskolát” – tette hozzá Sajko. A szakosztály 
edzéseire hetente háromszor kerül sor a Pap-
réti Alapiskola edzőtermében. A koronaví-
rus-járvány ideje alatt azonban 10 hétig az 
erőemelők nem tarthatták meg edzéseiket. „Ez 
katasztrófa volt számunkra, átlagosan 5 kilogramm 
többletsúlyt szedtünk fel, és sok tagunk ezáltal nem 
felel meg az egyes kategóriák szigorú határértékei-
nek. Teljesítményileg 5-6 kilogrammot estünk.” 

A szlovák bajnokságon ebből kifolyólag csak 
3 versenyző vett részt. Az edző ezért nem is 
számít olyan sikerekre, mint a 2019-es évben. 

„Nem vettünk részt egy kupaversenyen sem, ami a 
felkészülés miatt azonban fontos lett volna. Meglát-
juk, mire lesz ez elég, mivel néhány magyarországi 
vagy más városból származó versenyző a felkészü-
lést a járvány ideje alatt is folytatta.” Hozzátette, 
tavaly a mércét nagyon magasra tették. A szlo-
vák bajnokságon a nyolc induló versenyzőből 
ötnek sikerült megszerezni a bajnoki címet. 

„Deme Krisztián ugyanakkor ezüstérmet szerzett 
az Európa-bajnokságon a saját kategóriájában. A 
nagyszombati világbajnokságon harmadik helye-
zést ért el erőemelésben, fekvenyomásban pedig első 
helyen végzett.” Ezekért a sikerekért megkapta 
a Polgármester díját is. A következő világbaj-
nokságon Bari Gabriel junior kategóriában 
ezüstérmet szerzett erőemelésben. Fekve-
nyomásban világbajnok lett Péter Csaba és 
Oláh Ondrej. „A jövőben szeretnénk folytatni ezt 
a hagyományt. Ezúttal köszönetet mondunk Fülek 
városának, az FTC Polgári Társulásnak az anya-
gi támogatásért, amely nélkül a versenyeken nem 
tudnánk részt venni. Szintén köszönjük a Papréti 
Alapiskolának az edzőterem biztosítását” – mond-
ta az edző. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: kp

A városi sportélet alappillére az FTC Sportklub


