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A járványhelyzet alatt sem 
lettek közömbösek az emberek. 
Füleken több gyűjtést is szer-
veztek.              8. oldal

Karácsony előtt meg-

lepték a nyugdíjasokat

Az elmúlt év történéseiről, az 
önkormányzat terveiről és a 
készülő projektekről beszélge-
tünk a polgármesterrel.  2. oldal

A 2020-as év megbé-

lyegezte a város életét

Petíció a természeti 

örökség védelméért
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1 .  S Z Á MFüleki Hírlap

Összefogtak, hogy megment-
sék az UNESCO Geopark 
területét a bányatevékeny-
ségtől.       4. oldal

A városi képviselő-testület jóváhagyta a de-
cemberi testületi ülésen a város 2021-es 

költségvetését. A beruházási tervek jegyzéké-
ben erre az évre a köztemetőt érintő széles körű 
munkálatok, és a városi park régen várt körbe-
kerítése szerepelnek. 

Az önkormányzat az idén komoly beruházás 
megvalósítására készül a városi temetőben és a 
parkban. Amint arról Agócs Attila polgármes-
ter tájékoztatott, mindkét projekt a város saját 
pénzforrásaiból lesz finanszírozva. „Az utóbbi 
években olyan projektekre összpontosítottunk, me-
lyekre támogatást lehetett lehívni, és általuk jelentős 
mértékben beindítani a város fejlesztését. Mivel a 
2020-as évben lényegében véve sikerült befejeznünk 
az összes megkezdett nagy projektet, az aktuális 
évben azokat célozzuk meg, melyekre nem lehet tá-
mogatást szerezni. Törlesztjük az „adósságunkat“ ez 
irányban, és beruházunk a saját kasszánkból“ ‒ fej-
tette ki a polgármester. 

A legégetőbb problémának a városvezetés a 
városi park gyakran felvetődő biztonságát és a 
temető járdáinak állapotát értékelte. Felújításuk 
már 2020-ban is tervezve volt, de a koronakr-
ízis miatt a város kénytelen volt erre az évre 
elhalasztani a megvalósítását. A polgármester 
szerint a tervükben szerepel a temető régi részé-
ben található összes járdának és a parkolótól a 
halottasházig vezető útnak az újraaszfaltozása. 

„Azonkívül teljesen felújítjuk a gyalogosoknak szol-
gáló bejáratot, amely ma siralmas állapotban van“ 

A város komoly beruházásokat tervez a 
parkban és a temetőben

– magyarázta, hozzátéve, hogy több mint 2300 
négyzetméternyi felület kap új aszfaltborítást, 
felújítják a lépcsőket, korlátokat telepítenek, és a 
kerítést is helyreállítják. A projekt összköltségei 
megközelítőleg 49 ezer euróra becsülhetők.

A másik fontos projekt, az egész városi park 
körbekerítése, az éjszakai vandalizmusnak és 
az alkalmazkodni nem képes lakosok, illetve fi-
atalok csoportosulásának problémáját hivatott 
megoldani. „Hosszasan vitattuk, hogyan lehetne 
ezt a problémát orvosolni, és arra a  következtetés-
re jutottunk, hogy leghatékonyabb az lesz, ha kör-
bekerítjük a parkot, és éjszakára zárni fogjuk úgy, 
ahogy azt teszik más városokban is“ ‒ mondta el a 
polgármester, azzal, hogy mintegy 1,4 kilométer 
hosszú kerítést kell építeni kerítéselemek fel-
használásával. „Kivételt képez a park Sznf utca és 
gimnázium melletti része. Ebben a részben histori-
záló kerítés megvalósítása mellett döntöttünk, amely 
a múltat idéző kovácsolt elemek és falazott oszlopok 
együtteséből áll. Két kovácsolt kapu is kerül ide, még-
pedig a kastély mindkét oldalára“ ‒ egészítette ki. 
Három további bejárat található majd a „parki 
presszónál“, a vasút- és buszállomásnál. A park 
körbekerítése kb. 140 ezer euróba fog kerülni, s 
így az év egyik legnagyobb beruházása lesz. „Ha 
nem szöknek fel az árak a beszerzés és a megvalósí-
tás során, mindkét projektet befejezzük még eb ben az 
évben“ ‒ zárta szavait a polgármester.  

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp 

Kedves Olvasóink! 
A Füleki Hírlap dupla 
számával jelentkezünk, 
amely a 2020-as év 
utolsó és ugyanakkor a 
2021-es év első száma is. 
Tartalmát tekintve min-
denekelőtt az elmúlt év 
különböző szempontok 
alapján történt értékelése felől hoz hírt, és a 
benne szereplő cikkek azt próbálják bemutat-
ni, hogy milyen feladatokkal birkóztak meg az 
önkormányzati szervek, városi intézmények és 
időseket tömörítő szervezetek. 

Immár csaknem egy éve élünk meg olyan 
pillanatokat, melyekről a múlt év januárjában 
még nem is sejtettük, hogy bekövetkezhetnek. 
El sem tudtuk képzelni, hogy néhány napon 
belül drámaian megváltoztatják az életünket és 
az egész világot. A járvány sokakat megfosztott 
a legközelebbi hozzátartozóiktól, a munkájuk-
tól, vagy maguk is megvívták harcukat a beteg-
séggel. Az élet azonban folytatódik, és kényte-
lenek vagyunk erőt gyűjteni és továbblépni. 

Tisztelt Olvasók, szerkesztőségünk nevében 
szeretnék Önöknek az új esztendőben min-
denekelőtt jó egészséget és elégséges lelkierőt 
kívánni ahhoz, hogy sikeresen átvészeljék az 
elszigeteltség utolsó heteit vagy hónapjait, ezt 
a nehéz élethelyzetet, melybe kényszerültünk. 
Hiszem, hogy az oltás, melyet a szakemberek 
melegen ajánlanak, az egyedüli kiút a félelem 
és a mindnyájunkat régóta gyötrő intézkedé-
sek ördögi köréből, és mielőbb hozzáférhetővé 
válik mindenki számára. Bízom benne, hogy 
azok is, akik kétségekkel fogadják az oltást, 
hisznek majd az orvosoknak és tudósoknak, 
legyőzik a félelmüket, és amint lehetőség nyí-
lik rá, beoltatják magukat. A múlt századok 
veszélyes megbetegedései felett is a modern 
orvostudomány ezen vívmánya által tudnunk 
felülkerekedni, és én hiszem, hogy ez most is 
így lesz. 

Tartsunk össze, tanúsítsunk megértést, vi-
selkedjünk felelősségteljesen, legyünk türe-
lemmel egymás iránt, és higgyünk az elismert 
szakembereknek. Együtt sikerülni fo g!

Mikuš Kovácsová Klaudia, főszerkesztő
ford.: fp

Vezércikk

Korszerűsítik az 
elektromos hálóza-
tot, a mellékhelyi-
ségek felszerelését, 
valamint a központi 
fűtésrendszert hő-
visszanyerős szel-
lőztető rendszerrel. 
A múltban a város 
megtette a szükséges intézkedéseket a falak ned-
vesedése ellen is. A belső terek rekonstrukciója 
után az otthonban nem fog hiányozni a közössé-
gi helyiség, a konyha, de a pihenőszoba sem. Új 
járdát is építenek a bejárathoz. A munkálatok 
előreláthatólag ez év júliusáig befejeződnek. 

kmk, ford.: kp

Nemsokára Füleken is lesz az idősek számára 
kialakított napközi otthon. 2020. december 

8-án az önkormányzat átadta az építési területet 
a kivitelezőnek. A művészeti alapiskola néhai 
épületének egy része nemsokára az időseket és a 
mozgássérült klienseket fogja szolgálni, ahol kel-
lemes időtöltés, különféle tevékenységek és meg-
felelő ellátás várja őket. Mivel azonban az épület 
már huzamos ideje rossz állapotban van, előbb 
széleskörű felújításra van szükség, melyre a vá-
rosnak még 2020 februárjában sikerült támoga-
tást szereznie, mintegy 371 ezer euró értékben. 

A munkálatok még az ünnepek előtt megkez-
dődtek. Fokozatosan szigetelik a teljes homlok-
zatot, a tetőt, a mennyezetet és a padlót, kicse-
rélik az összes ablakot és ajtót, ami jelentősen 
csökkenti majd az épület energiaigényességét. 

Megkezdődött az idősek napközi otthonának építése

Fotó - kmk
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Beszélgetést közlünk a város polgármesteré-

vel, Agócs Attilával, melyben együtt értékeljük 

a 2020-as évet, és szó esik az önkormányzat 

jövőbeli terveiről is.

Az elmúlt év nehéz volt az önkormányzat számára is, 

egy eddig nem tapasztalt helyzettel szembesültünk. Így, 

bizonyos időtávlatból, sikeresnek vagy sikertelennek 

értékeli?

Egyértelműen sikernek könyvelhető el az, hogy az 
utóbbi tizenkét hónap alatt sikerült befejeznünk 
az olyan nagy projekteket, mint a váralja revita-
lizálása, a művelődési központ felújítása, vagy a 
piaccsarnok létrehozása. Szerencsétlenségünkre 
jött a korona, és mindmáig nem tudtuk az emlí-
tett helyszíneket teljesen kihasználni, nem tudtak 
beolvadni városunk életritmusába. A megnyirbált 
költségvetés ellenére is sikerült néhány közutat, 
járdát, kerékpárutat is felújítani, és parkolót építe-
ni a Papréten.
Kudarcot nem vallottunk semmiben?

Kudarcot talán nem. Inkább úgy fogalmaznám 
meg, hogy az ilyen nagy sikerekben ott rejlik a 

„sötét” oldal is. Sikerült ugyanis a 2015–2023-as 
évekre szóló aktuális városfejlesztési programba 
foglalt terveink több mint 90 százalékát megvaló-
sítanunk. Most a munkánknak megint egy kevésbé 
látványos, de annál igényesebb és fontosabb idő-
szaka következik, az elkövetkező éveket érintő ter-
vezéssel, projektkészítéssel és egyéb bürokratikus 
intéznivalókkal. Újra kell „töltenünk a fiókokat“.
Ezzel párhuzamosan azonban vannak a városnak to-

vábbi kidolgozott projektjei is, melyekről már koráb-

ban informáltuk a nyilvánosságot. Hogy állunk ezen 

a téren?

Több kisebb projektet nyújtottunk be a helyi ak-
ciócsoport által, melyeknek már ez évben meg 
kellett volna valósulniuk. A művészeti alapiskola 
valamikori koncerttermének felújítását, az alapis-
kolai szaktantermeket és a papréti gyermekjátszó-
teret érintik.
Reálisak-e ezek a tervek? A helyi akciócsoportok már 

hosszabb ideje � gyelmeztetnek a tevékenységükben 

beállt problémákra.

Ez így igaz. Mint mindnyájan tudjuk, új kormá-
nyunk van, és időközben bűncselekmények le-
leplezésére került sor a Mezőgazdasági Kifizetési 
Ügynökség vezetőségében, s azóta az akciócsopor-
tok ügyvitele mintha aludna, nem érkeznek vála-
szok. Egyelőre várakozunk, de bízom benne, hogy 
fokozatosan az ő oldalukon is működésbe lépnek 
a dolgok.

A város már több éve bekapcsolódik a foglakoztatás 

növelését támogató projektekbe is. Várható ez ebben az 

évben is?

A vár felújítására irányuló projektek nagyon fonto-
sak a városnak. Azonkívül, hogy fokozatosan fel-
újítjuk ezt a nemzeti kulturális műemléket, évente 
emberek tucatjainak biztosítunk így munkát. A 
kulturális minisztérium aktuális pályázati felhí-
vása azonban úgy van megfogalmazva, hogy nem 
tudunk majd csoportosan bevonni munkanélküli-

eket a munkálatokba. Ez ellen már szót emeltünk 
több önkormányzattal, polgári társulással és a vár 
üzemeltetőjével együtt. Keressük a megoldásokat, 
egyelőre az a lehetőség tűnik a legreálisabbnak, 
hogy olyan feltétellel fogjuk versenyeztetni a cége-
ket a vár felújítására, hogy a munkákra helyi mun-
kanélkülieket alkalmazzanak. 

A napokban zajlik a vasúti állomást a parkkal össze-

kötő kerékpárút  átadása is. Mik vele a további tervek?

Jelenleg folyamatban van a második szakasz ter-
vezetének befejezése, amely a parkot az ipari zóna 
bejáratával köti össze. A projektet egyszer már be-
nyújtottuk, de visszavontuk és átdolgoztuk. Olyan 
feltételeket szabtak a tervezettel kapcsolatban, 
mint a kerékpártartó állványok és töltőberendezé-
sek telepítése, úgyhogy inkább biztosra megyünk, 
hogy sikerrel járjunk. Hosszú távú tervünk a ke-
rékpárút megépítése egészen az Ekoltechig. Arra-
felé azonban gondot okoznak a túlságosan felapró-
zott és rendezetlen tulajdoni állású telkek. Ezért a 
második szakasz előkészítésével párhuzamosan az 
alkalmazottainkat ezek a teendők is terhelik. Bí-
zom benne azonban, hogy a jövőben sikerül ezt is 
megvalósítanunk.
Talán a legnagyobb projekt, melyen az önkormányzat 

dolgozik, a TAPE projekt, melynek keretén belül az 

ipari zónában egy új gyártócsarnoknak kell létrejön-

nie. Az Ön célja, hogy ennek köszönhetően emelkedjen 

a foglalkoztatottság.

Ez a projekt a legnagyobb, és ennek okán a legtöbb 
komplikációval is jár. Elveszítettük a vezető part-
nert a magyar oldalon, jelenleg Salgótarján város-
sal együttműködve folytatunk tárgyalásokat egy új 
potenciális partnerrel. Mint a szlovák oldal vezető 
partnere felelősséggel tartozunk a többi partnerért 
is, legyen az a szakközépiskola, magánvállalkozók, 
vagy polgári társulások. Azonban jó irányt vettek 
a dolgok. Tavaly többhónapos késleltetést okozott 
számunkra az életkörnyezeti hatások vizsgála-
tának terén egy nem éppen jó hírnevéről ismert 
polgári társulás. A társulás pénzügyileg nem reális 
követelményei – mint a dolgozókat szolgáló föld 
alatti parkoló vagy a zöldtetős gyártócsarnok – 
megnehezítették az egész folyamatot. De ezt Ezt 
is pozitívan látom azonban, mivel megismételjük 
a folyamatot, és úgy látszik, hogy jelentős mérték-
ben engedni fognak a követelményeikből. Elvárá-
saim szerint még ebben az évben lezajlik a teljes 
engedélyezési eljárás, beleértve az építési engedély 
megszerzését, és 2021 tavaszán hozzáfoghatunk a 
csarnok építéséhez.
A város lakosai érzékenyen rezonálnak az infrastruk-

túrára, főleg az utak aszfaltozására. Örvendhetnek-e 

idén jelentősebb változásoknak ezen a téren is?

nagy aszfaltfelületről van szó. Új aszfaltot kap a 
Kukučín utca is A város területén lévő utak felújí-
tását két síkon kell érzékelni. Némely, a városon 
át vezető utak a megye alá tartoznak, ezért azok 
felújítása a kerület kezében van. Azonban jó hírrel 
szolgálhatok – az intenzív tárgyalásoknak köszön-
hetően sikerült kieszközölnünk a Szövetkezeti út 
2021-ben történő komplex felújítását a „Pepitától” 

egészen az állami főút kereszteződéséig. A kerület 
felvette beruházási tervei közé a Füleket Csomá-
val összekötő út felújítását is. Ily módon teljes fel-
újításon esik át a mi Malom utcánk is, vagy köz-
ismertebb nevén a „sídi út”. A megyegyűlés már 
jóváhagyta a társfinanszírozást, és be lett nyújtva 
az európai támogatás iránti kérelem is. A város ter-
vezi ebben az évben a Május 1. utca aszfaltozását is 
a református templomtól egészen a „halastói” ga-
rázsokig. A város jelentős közlekedési fővonala ez, 
melynek hossza egy kilométer, úgyhogy nagy asz-
faltfelületről van szó. Új aszfaltot kap a Kukučín 
utca is. 

A városra ebben az évben egy új kötelesség is vár, el kell 

kezdenünk a konyhai hulladék szeparálását. Fel va-

gyunk rá készülve? 

Próbatétel elé nézünk. Főleg ami a kommunikáci-
ót illeti. Műszakilag kész a tervünk, hogy miként 
fogunk eljárni és hogyan indítjuk be az egész 
rendszert. A nehezebb az lesz, hogy az emberek 
megszokják, és hogy el tudjuk nekik magyaráz-
ni, hogy ez a mi törvényből eredő kötelességünk, 
nem tudunk kitérni előle. Sajnos, ezen oknál fogva 
is, emelnünk kellett a hulladék-elszállítás illetékét 
több mint 6 euróval, s ennek az emberek nem fog-
nak örülni. De ezen országszerte mindnyájunknak 
át kell esnie.

A járvány miatt 2020-ban több új kötelesség is hárult 

a városra, előre nem látható helyzeteket kellett orvosol-

ni. Kiállta a város a próbát, vagy ma más döntéseket 

hozna?

Nehéz felülnézetből megítélni, hogy miként áll-
tunk helyt, mivel még nincs vége, még mindig  
tartanak a megpróbáltatások. Sok tapasztalatot 
szereztünk azonban a krízismenedzsment és a 
kríziskommunikáció területén, melyeket biztosan 
hasznosítani fogunk majd a jobb időkben is. Ész-
lelem azonban, hogy a járvány megbélyegezte az 
emberközi és kollegiális kapcsolatokat. Egyrészt 
akkor, amikor csökkentenünk kellett a fizetéseket, 
másrészt akkor is, amikor fokozatosan megbetege-
dett a hivatal dolgozóinak egyharmada. Jómagam 
is feltettem a kérdést, hogy nem tehettünk volna-e 
többet, hogy nem irányíthattuk volna-e az egészet 
jobban. Ugyanakkor tiszta lelkiismerettel mond-
hatom, hogy az adott pillanatban a legjobb dön-
téseket hoztuk, amelyekre csak képesek voltunk. 
Csak az idő mutatja majd meg, hogy helyes volt-e 
mindegyik. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Polgármester: Újra kell töltenünk a fi ókokat projektekkel

Agócs Attila. Fotó - Schnelczer Zoltán
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Rovat: A képviselő-testület üléséről

2020. december 16-i ülés

Az ülés hivatalos megnyitása, a  napirendi pon-
tok, a kiegészítő napirendi pontok jóváhagyása, 
a határozat-előkészítő bizottság, a jegyzőkönyv-
vezető, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők meg-
választása után az ülés képviselői interpelláci-
ókkal kezdődött. Bevezetőként a  polgármester 
az előző tanácskozásokon felvetett képviselői 
kérdésekre válaszolt. Eibner Róbert képviselő 
a „hetvenkettesek“ közötti gyalogos átjáróval 
foglalkozó felvetésére adott válaszában közölte, 
hogy a projektdokumentáció már elkészült. A II. 
Koháry István Alapiskola tornatermének bérbe-
adásából befolyt összeg elszámolása után a város 
vezetősége megtiltotta az iskola területén lévő 
étkező bérbe adását magánrendezvények céljára, 
mivel ezekkel zavarják az iskola környékén élő-
ket. Rubint Róbert képviselő interpellációjára 
adott válaszában a polgármester közölte, hogy 
a temető bejáratának és a járdarendszer egy ré-
szének rekonstrukciójára a 2021-es évben kerül 
sor. A város a park egész területének körülkerí-
tését tervezi. Így kívánja megakadályozni, hogy 
a park különböző antiszociális elemek gyüleke-
zőhelye legyen. Új képviselői interpellációk nem 
hangzottak el. 

A  következő programpontban a  képvise-
lő-testület mellett működő bizottságok által 
javasolt témaköröket értékelték. Visnyai alpol-
gármester röviden összegezte, hogy valamennyi 
bizottság megtárgyalta a  jövő évi költségvetést, 
melyhez nem nyújtottak be módosító javasla-
tot. Hozzátette, hogy a városi vagyonkezelő- és 
pénzügyi bizottság javaslatai az ülés 15. program-
pontjában kerülnek megtárgyalásra. A negyedik 
programpont a  nevelő-oktató szféra eredmé-
nyeit, illetve feltételeit tárgyalta a 2019/2020-as 
iskolaévben. Mivel az iskolák igazgatói a rossz 
járványügyi helyzet miatt nem vehettek részt az 
ülésen, a jelentést Fehér Péter, az iskolaügyi osz-
tály vezetője foglalta össze tömören. 

Rövid szünetet követően a városi rendőrség 
harmadik negyedévben végzett munkáját ismer-
tette Pavel Baláž, a  városi rendőrség parancs-
noka. Kiemelte, hogy a  koronavírus terjedését 
illetően városunkban romlott a  helyzet. A  ka-
merarendszer bővítésére pályázati lehetőségek 
ebben az évben nem voltak. Véleménye szerint 
azonban szükséges a rendszer további bővítése, 
s kérte a képviselő-testületet a bővítés pénzügyi 
hátterének biztosítására. A  kóbor kutyák hely-
zete továbbra is kritikus, naponta foglalkoznak 
a  kérdéssel. A  polgármester egyúttal megkö-
szönte a  parancsnok sokévi munkáját, mivel 
az év végével lemond parancsnoki tisztségéről. 
Hozzátette, hogy ezáltal egy új lehetőség nyílik 
a városi rendőrség megújítására. Baláž úrnak jó 
egészséget és sok sikert kívánt. A leköszönő pa-
rancsnok válaszában megköszönte a polgármes-
ternek és apjának, hogy annak idején őt válasz-
totta erre a munkakörre, s köszönetet mondott 
a  képviselőknek a  hasznos együttműködésért. 
A  parancsnok munkáját a  képviselők nevében 
Flachbart Ladislav képviselő köszönte meg. 

A tanácskozás ezt követő napirendi pontja a te-
metkezési szolgáltatások díjszabásának válto-
zása volt. A változásokat röviden a Közhasznú 
Szolgáltatások igazgatója, Tóth Tibor ismertet-
te, hangsúlyozva, hogy elkerülhetetlenné vált 
a  díjszabás emelése, mivel 2015-től nem került 
sor a  díjtételek módosítására. Azóta másfélsze-
resére emelkedtek a  bérek, nőttek az energiaá-
rak, valamint figyelembe kell venni az inflációt 
is. A  teljes költségvetést megküldték a  Beszter-
cebányai Megyei Önkormányzatnak, amely az 
árjegyzéket jóváhagyta. Az igazgató hozzátet-
te, az emelkedés ellenére a díjszabás még így is 
alacsonyabb, mint a  környező településeken. 
A  következő pontban a  biológiailag lebomló 
hulladék kezelését tárgyalták a képviselők. Tóth 
Tibor ismertette, hogy a kötelező szelektív hul-
ladékgyűjtés a 2021-es évtől egy új tétellel bővül. 
Ezentúl külön gyűjtési kategóriát képez a bioló-
giailag lebomló konyhai hulladék /BRKO/ (az új 
előírásokról részletesen beszámoltunk lapunk 
előző számában, a szerk. megjegyzése). Flach-
bart Ladislav képviselő kérdésére, miszerint az 
állam az új kötelezettséget támogatja-e anyagi-
lag, a polgármester válaszában közölte, hogy van 
bizonyos előirányzott pénzösszeg a  Környezet-
védelmi Alapban, azonban az, hogy a városnak 
jut-e ebből, egyelőre még kérdéses. Egyúttal 
kérte a  képviselőket az új kötelezettség népsze-
rűsítésére a  lakosság körében.  A  tanácskozás 
a  2020-as költségvetéshez benyújtott módo-
sító javaslat tárgyalásával folytatódott. A  VH 
gazdasági részlegének vezetője ismertette az 
5/2020-as számú költségvetési intézkedés tar-
talmát. A további programpontban Varga Zoltán, 
a  közgazdasági és vagyongazdálkodási osztály 
vezetője bemutatta a  12/2020-as számú általá-
nos érvényű önkormányzati rendeletet, melynek 
értelmében 2021. január 1-jétől emelkedik a  te-
lepülési hulladékgyűjtés éves illetéke, a jelenlegi 
27 euróról 33,40 euróra személyenként. A 6,40 
eurós emelésből 2,40 euró a hulladéklerakás, 4 
euró pedig az új, biológiailag lebomló konyhai 
hulladék /BRKO/ költségeit teszi ki. A javaslatot 
a testület elfogadta. 

Ezt követően a  képviselők jóváhagyták a 
2021-es évre nyújtott támogatásokért benyújtott 
kérvényeket, valamint a besorolási kérelmeket a 
város által támogatott csoportok közé (a rész-
letes listát megtalálhatják az 4. oldalon, a szerk. 
megjegyzése). Ezután a város és a költségvetési 
szervezetek tervezett költségvetésének megvi-
tatása következett a 2021–2023-as évekre, vala-
mint a  főellenőr asszony állásfoglalása a  javas-
lathoz. Mihály Judit főellenőr a  képviselőknek 
a  költségvetés elfogadását javasolta. Az egyes 
bizottságok sem fogalmaztak meg semmilyen 
ellenvéleményt. A  tervezett beruházásokat téte-
lesen Vanko Iván, az építésügyi és környezetvé-
delmi osztály vezetője ismertette. A tervezethez 
fűzött megjegyzésében a polgármester összefog-
lalta a tervezett beruházások három fő irányvo-
nalát – a  történelmi Koháry tér revitalizációjá-
nak befejezését, pontosabban a  volt Művészeti 
Alapiskola hangversenytermének rekonstruk-
cióját, valamint a Városi Rendőrség épületében 

kialakításra kerülő Nyugdíjas Napközi Otthon 
homlokzatának munkálatait. Második helyen 
a temető felújítását, harmadikként pedig a park 
biztonságosabbá tételét emelte ki. A  képviselői 
reagálások keretében Rubint Róbert képvise-
lő a  jegyzék 32. pontjához kért felvilágosítást, 
amely az FTC tornaterme padlózatának felújí-
tását, valamint szigetelésének tervét tartalmazza. 
Kifogásolta, hogy a tornaterem két évvel ezelőtt 
jelentős felújításon esett át, s  máris új beruhá-
zást  igényel. A polgármester válaszában közölte, 
hogy az akkor rendelkezésre álló pénzügyi ke-
retből sikerült a legjobbat kihozni. A polgármes-
ter helyettes kiegészítette, hogy a padlózat akkor 
a  Szlovák Labdarúgó-szövetség támogatásából 
készült, s  nem terhelte a  város költségvetését. 
Flachbart Ladislav képviselő hozzátette, hogy 
akkor nyilvánvalóan hiba történt, de nem szabad, 
hogy ennek a gyerekek és a sportolók igyák meg 
a levét, a padlózatot mindenképp ki kell javítani. 
A javaslatot a képviselők jóváhagyták. 

A  következő programpontban a  képviselők 
jóváhagyták a  hulladékgazdálkodással és az 
apró építési hulladék kezelésével kapcsolatos 
11/2020-as számú általános érvényű önkor-
mányzati rendeletet, valamint a  bérlakások 
odaítélésével foglalkozó 9/2020-as számú álta-
lános érvényű önkormányzati rendeletet. Az ezt 
követő pont témái a városi vagyonjogi kérdések, 
valamint a  városi tanács 2021-es év első félévé-
nek munkaterve voltak. Az ülés a főellenőr asz-
szony beszámolójával folytatódott, amit a  kép-
viselő-testület megjegyzés nélkül elfogadott. Az 
aktuális kérdések során a képviselők elfogadták 
a Városi Rendőrség parancsnokának kérését, aki 
felmentését kérte tisztsége alól. Az alpolgármes-
ter ismételten megköszönte a parancsnok mun-
káját. A  képviselők elfogadták az új parancsno-
kot kiválasztó bizottság személyi összetételét. 
A bizottság tagjai: Szvorák Zsuzsanna, Czupper 
Tibor, Visnyai Attila, Gecso Norbert és Sajko 
Ferenc. Ebben a pontban megszavazták, hogy a 
Vármúzeum igazgatói tisztségét Titton Viktória 
igazgatónő távollétében Budai Valéria igazgató-
helyettes tölti be. A záró programpontban a tes-
tület jóváhagyta az ARDIS ZH Kft. által javasolt 
városrendezési terv módosítását. A  cég azért 
kérte a  városrendezési terv módosítását, mert 
a jövőben két helyen is befektetési vállalkozások 
számára alkalmas telephelyet készül kialakítani. 
Zárásképpen a  polgármester megköszönte 
a részvételt, hozzátéve, hogy olyan nehéz év áll 
mögöttünk, amilyenre senki sem számított. Ki-
emelte azonban, hogy a  polgárok, a hivatalok 
és a  cégek összefogtak, ami pozitívan értékel-
hető, s  a  képviselő-testület is egységes maradt 
ezekben a nehéz időkben. A képviselőknek biz-
tonságos ünnepeket kívánt, hangot adva annak 
a reményének, hogy az új évben is egészségben 
találkozhatnak, majd bezárta az ülést. 

A  tanácskozás valamennyi jegyzőkönyve és 
munkaanyaga, valamint vágatlan videofelvétele 
megtalálható a  város honlapján: www.filakovo.
sk.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: dszl
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December 11-én a  Füleki Városi 
Hivatalban a  petíciós bizott-

ság tagjai ismertették a Novohrad – 
Nógrád UNESCO Global Geopark 
és a  Cseres-hegység Tájvédelmi 
Körzet területén található termé-
szeti örökség megvédésére irányu-
ló tervezetüket. A  petíció szerint 
a bányatevékenység veszélyezteti az 
egyedülálló Bénai-sziklákat. 

Közös erővel léptek fel geopar-
kunk fontos helyszínének megvédé-
se érdekében. A szakemberek és az 
önkormányzatok képviselői petíciót 
indítottak, melyben a  Cseres-hegy-
ség Tájvédelmi Körzet területén 
folytatott bányatevékenység leállítá-
sára szólítanak fel. A kezdeményező 
Balázs Attila entomológus, a bizott-
ság további tagjai Drexler Szilárd 
dokumentarista, Gaál Lajos geoló-
gus, Marcinkó Zoltán, Béna község 
polgármestere, valamint Agócs Atti-
la , Fülek polgármestere, aki egyben 
a geopark szlovákiai felén az elnöki 
tisztet is betölti. „Nemrég szereztünk 
tudomást róla, hogy a zsolnai PK Met-
rostav cég a csomai kőbánya bővítésére 
készül. Kérelmet nyújtottak be a bánya 
bővítését és kapacitásnövelését illetően 
a  2022-es évtől kezdődően a  jelenlegi 
98 ezerről évi 190 ezer tonnára. Ezáltal 
a  kőfejtés elfogadhatatlanul megköze-
lítené a  Bénai-sziklák természeti em-
léket“ – magyarázta Agócs Attila a 
petíció szervezésének okait. 

Amint azt Gaál Lajos geológus 
elmondta, a  Bénai-sziklák terüle-
te olyan egyedülálló jelenségnek 
számít, melyet feltétlenül meg kell 
védeni. „Lávaár peremei láthatók itt, 
főleg bazaltoszlopok, melyek elválnak 
a  gerinctől, és lassan lecsuszamlanak 
a lejtőn. Ritka alakzatok jönnek így lét-

re, mint például a kialakulófélben lévő 
kőváros. Található itt bazaltbarlang, 
sárkányfog, különféle domborzati kis-
formák és egyéb különlegességek. A kő-
fejtés kibővítésével várható szeizmikus 
mozgások veszélyeztetik a  bazalt 
oszlopos és pados elválását, és a  hely 
egészének meglétét.“ Balázs Attila en-
tomológus szerint az adott terület 
az élőlények egyedülálló fajainak 
is otthont ad. „Országos jelentőséggel 
bíró ritka fajok találhatók itt. Nem 
csupán természettudományi szempont-
ból fontos ez, hanem a  régiófejlesztés 
szempontjából is. Szaktanulmányok 
bizonyítják, hogy amennyiben csak 
egy százalékkal is sikerül növelnünk az 
élőlények faji diverzitását, úgy egytized 
százalékkal növeljük az idegenforgal-
mat. Ezért életképes és rentábilis a ter-
mészeti turizmuson alapuló gazdaság, 
mivel nem fenyeget a  források kime-
rülése“ – mondta, hozzátéve, hogy a 
21. században a bányászatnak már 
nincs helye a védett területeken.

Agócs Attila elmondása szerint 
a  petíciós bizottság nem a  bánya-
tevékenység teljes betiltását akarja 
elérni a  régióban. „Létezik nálunk 
több bánya is, melyek jelenleg nincse-
nek kihasználva vagy csak minimális 
a kihasználtságuk, például Korláton, 
Nagydarócban, Guszonán vagy Bolgá-
romban. Ugyanaz a nyersanyag prob-
léma nélkül bányászható néhány ki-
lométerrel távolabb, a Cseres-hegység 
Tájvédelmi Körzet területén kívül. Nem 
látunk ezért okot arra, hogy így hagy-
juk veszni   természeti örökségünket“ – 
fejezte be.

Az érdeklődők a petíciót a régió köz-
ségi és városi hivatalaiban vagy a www.
peticie.com oldalon írhatják alá.
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Petícióval akarják megvédeni a Cseres-
hegység TK természeti örökségét

A 2021-es városi költségvetésből nyújtott 
támogatások

A városi képviselő-testület decemberi ülésén szavaztak a képviselők a 
város költségvetéséből a polgári társulások részére nyújtott, 700 eurót 

meghaladó támogatásokról. A 700 eurónál kisebb összegű támogatásokat 
már korábban jóváhagyta saját hatáskörével élve a városi tanács. A 
polgármester döntési jogába tartozó, 350 euróig terjedő támogatás iránt 
ez évben sem tanúsított senki érdeklődést.
A városi tanács által a 2021-es évre jóváhagyott támogatások: 

• OZ Fiľakovskí vlci - Füleki Farkasok 700 € 
• OZ Mladý umelec 550 € 
• OZ JK I - HORSES 300 € 
• OZ Slnienko 700 € 
• Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - 47. sz. Koháry István cserkész-
csapat 500 € 

• OZ IN-NOVA 600 €
• Kultfeszt OZ 500 € 

A Népszámlálás, ház- és lakásösz-
szeírás 2021 nevet viselő projekt 

első fázisa a házak és lakások össze-
írásával kezdődött 2020 júniusában. 
A házak és lakások számbavétele 
2021.2.12-ig tart, majd 2021.2.15. és 
2021.3.31. között folytatólagosan 
népszámlálás követi. A népszám-
lálás, ház- és lakásösszeírás a több 
mint százéves története során 
most először zajlik teljes egészében 
elektronikusan. A népszámláláshoz 
senkinek sem kell feladnia az ott-
hona kényelmét, és az elektronikus 
kérdőív kitöltése sem tart tovább 
10 percnél. A lakos saját maga, vagy 
hozzá közel álló személy segítségé-
vel adja be az adatokat, bármikor és 
bárhonnan, ahol számítógép, tablet 
vagy mobil áll a rendelkezésére in-
ternet-hozzáféréssel. A kérdőív a 
www.scitanie.sk weboldalon talál-
ható. Az Android és iOS operációs 
rendszerek részére elérhető mobi-
lapplikáció segítségével is kitölthető 
lesz. Gyors és egyszerű módja ez a 
népszámlálási kérdőív kitöltésének, 
anélkül, hogy bárki is megzavarná 
az érintett személy magánszféráját. 
A kérdőívben feltüntetett adatoknak 
a 2020–2021-es év fordulónapján, 
január 1-jén 0:00 órakor fennálló 
állapotot kell tükröznie. A kiskorú 
személyek, vagyis gyerekek adatait 
a szülő, ill. a törvényes képviselőjük 
köteles bejegyezni. Amennyiben va-

laki műszaki felszereltség vagy in-
ternet-hozzáférés hiánya miatt nem 
tud bekapcsolódni a népszámlálás-
ba, a fogadóórák alatt 2 kapcsolat-
tartó helyen (városi hivatal, közös-
ségi központ) kérhet segítséget, vagy 
asszisztensi szolgáltatást igényelhet. 
Népszámláló asszisztens igénylése 
esetén, aki otthonában látogatja meg 
az igénylőt, a lakosnak a 2021.2.15 
és 2021.2.28. közötti időszakban be 
kell jelentenie igényét az SZK Sta-
tisztikai Hivatalának ügyfélszolgá-
latánál (a számot az SZK SH hozza 
nyilvánosságra) vagy a város kap-
csolattartó személyének, dr. Mágyel 
Andreának, a 0918 582 267-es vagy 
047 43 81 001-es telefonszámon. 
Az alábbi adatok bejelentésére lesz 
szükség: családi és utónév, lakóhely 
(utca, épületjegyzékszám, házszám, 
a lakás száma), a polgár telefonszá-
ma, megjegyzés a kapcsolattartó 
személy részére, megjegyzés az 
asszisztens részére. A népszámláló 
asszisztens meglátogatja a megegye-
zett időpontban a lakost az otthoná-
ban, és tablet segítségével elvégzi az 
adatolást. Tekintettel a változó jár-
ványügyi helyzetre javasoljuk, hogy 
kísérjék figyelemmel az aktuális 
fejleményeket és a népszámlálással 
kapcsolatos utasításokat a www.
scitanie.sk vagy a www.filakovo.sk 
weboldalakon.
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Népszámlálás – első alkalommal elektronikusan

Kapcsolattartó helyek :

• Városi Hivatal, Városháza u. 25.                             
A KH fogadóórái: Hét-Csüt: 8:00-11:00, 13:00-16:00; Pén: 8:00-11:00
Elérhetőség: 0918 564 807, 0905 715 679; andrea.tothova@filakovo.sk, 
klara.szakoova@filakovo.sk
• Közösségi Központ, a szociális dolgozó irodája, Püspöki út 49B                          

A KH fogadóórái: Hét-Csüt: 8:00-11:00, 13:00-15:00                     
Pén: 8:00-11:00, 13:00-15:00 
Elérhetőség: 0905 610 956; pavel.botos@filakovo.sk

• KULTIKON OZ 300 €
A városi képviselő-testület által a 2021-es évre jóváhagyott támogatások: 

• OZ MADOM 1500 €
• Csemadok Füleki Alapszervezet2100 €
• OZ e-Talentum 1000 €
• MO Jednoty dôchodcov vo Fiľakove 1200 €
• OZ Iuvenis Neogradiensis 2050 €
• OZ MINORITA ZA VŠETKÝCH 500 €
• OZ FTC Fiľakovo 105 000 €

A Fülek Város támogatásával működő kultúregyesületek

• Melódia Női Kar 
• Pro Kultúra Füleki Férfikar 
• Zsákszínház - amatőr színjátszó társulat 
• Jánošík - gyermek- és felnőtt folklórcsoport  
• Rakonca - gyermek- és felnőtt néptáncegyüttes 
• File Banda - népzenei együttes

kmk, ford.: fp
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Lencsevégen: Újdonságok 2020-ban
Bár a 2020-as évet a világjárvány és annak gazdasági következményei jellemezték, városunk életé-

ben mégis sikerült több fejlesztést is véghez vinni. Több éve tartó projektek fejeződtek be, valamint 

beruházások történtek a kultúrába, sportba, infrastruktúrába és szabadidős tevékenységekbe is. A 

beruházások túlnyomó többségéhez a városnak sikerült támogatást szereznie.         kmk, ford.: kp

Január: Multifunkciós sportpálya 
Január 21-én hivatalosan átadták a gimnázium mögöt-
ti multifunkciós sportpályát, amelyet azóta a gimna-
zisták, az FTC futballistái és a nagyközönség is használ. 

Február: A Daxner utcai Óvoda átadása 
Február 20-án a város átadta a gyerekeknek a felújított óvoda épületét a Daxner utcában. A felújítási munkálatok 
2016 óta, három fázisban zajlottak.

Július: Piac utca 
Az utca a közelmúltban helyet adott a rendszeres szabadtéri 
piacoknak, ám a fedett városi piac megépítése után kihaszná-
latlan maradt. A Piac utcát ezért egyirányúsították és meg-
nyitották az autók számára, valamint új parkolóhelyeket is 
kialakítottak.

Augusztus: A váralja átadása 
Az utóbbi évtizedek legnagyobb városi projektjét – a váralja csaknem egymillió eurós revitalizálását – az 
önkormányzat augusztusban fejezte be a felújított terület hivatalos átadásával. Parkolóhelyeket, nyil-
vános mosdókat hoztak létre, megújult a városi erődítmény bástyája és a borház, az ágyúbástya fölé tető 
került, és sok minden más is megváltozott.  A projekt nagy előrelépést jelent a nemzeti kulturális mű-
emlék helyreállításában.

Október-november: Utak és parkoló 
Noha az aszfaltozás költségvetését a koronakrízis miatt csökkenteni kellett, októ-
berben a város ennek ellenére megjavította a Šverma és Jilemnický utcák burkolatát, 
átfogóan rekonstruálta a Hviezdoslav utcát és a Közhasznú Szolgáltatások (VPS) 
épülete előtti poros út egy szakaszát. Ugyanitt új parkolóhelyeket is létrehoztak.

A papréti parkoló.

Október: Kerékpárút
Októberben a vasútállomás mellett is teljes mértékben megkezdődtek az építési 
munkálatok. A város megépítette a kerékpárút első részét, amely végül összekapcsol-
ja majd az állomást az ipari zónával.

 November: Felújítási munkálatok a Városi Hivatalban 
Az év végén az önkormányzatnak sikerült elvégeznie a városháza épületében ta-
lálható szociális helyiségek rekonstrukciójának harmadik fázisát is. A Pénzügymi-
nisztérium támogatásának köszönhetően helyreállították a toaletteket és a közös 
építésügyi hivatalnál lévő összekötő folyosót.
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A  Közhasznú Szolgáltatások (KSZ) életét is 
befolyásolta a világjárvány, ugyanis az állan-

dó feladatokhoz újak is társultak. Meg kellett bir-
kózniuk a Covid19 következményeivel. 

A KSZ tevékenysége már a világjárvány eljötte 
előtt is széleskörű volt. A  KSZ igazgatója, Tóth 
Tibor szavai szerint feladataik közé tartoznak 

a  vegyes települési hulladék és szelektív hulla-
dék kezelése, a  komposztáló telep, valamint az 
inerthulladék-lerakó üzemeltetése, a városi park, 
a piac, a temető és a sportpálya gondozása, a köz-
világítás, a városi hangosbemondó karbantar-
tása, a közutak, közterületek és a hozzá tartozó 
zöldterületek javítása és karbantartása. „A felso-
rolt tevékenységeken kívül fertőtlenítettük a város 
közterületeit és berendezését – szemeteseket, padokat, 
korlátokat, játszótereket. Nagy segítségünkre szolgált 
az új seprőgépünk is, amely öntöző berendezéssel is 
el van látva. A kertészet munkatársnői részt vettek 
a szájmaszkok készítésében. Összesen 600 szájmasz-
kot varrtak, melyeket a KSZ munkatársai és Fülek 
idősebb lakosai között osztottak szét. Az országos 
tesztelés ideje alatt a munkatársaink készítették elő 
az egyes helyszíneket, melyeket folyamatosan fertőt-

lenítettek a tesztelés ideje alatt“ – sorolta az igazgató. 
Az önkormányzathoz hasonlóan, a koronaví-

rus-világjárvány okozta gazdasági károk miatt a 
KSZ is megszorító intézkedésekre kényszerült. 

„Már az első hullám ideje alatt bevezettük őket, mivel 
nem tudtuk előre megjósolni a világjárvány gazdasági 
következményeit. Csökkentettük az építési munkákat 
végző csapat létszámát, valamint elhalasztottuk a 
tervezett tőkekiadások felhasználását is“ – tisztáz-
ta. Mindennek ellenére, a munkacsapat nem ült 
tétlenül, s a nehéz időszak dacára, több projektet 
is megvalósított. „Az FTC sporttelepén felújítottuk 
az üléstermet, az irodákat és a mosdókat, melyek új 
csempeburkolatot, szanitert, villanybekötést és festést 
kaptak. A  városi piacon kialakítottunk egy helyet 
a szemeteskukák tárolására, a vár területén járdákat 
építettünk, megjavítottuk a  tetőt a temető üzemelte-
tésére szolgáló épületen, a  közterületeken padokat 
és szemeteseket helyeztünk el. Év végén új parkoló-
helyeket alakítottunk ki a  Papréten, valamint teljes 
felújítást végeztünk a városháza egyik folyosóján és a 
hozzá tartozó mosdókban“ – tette hozzá. 
2020-ban 850 ezer euróval gazdálkodott a város 
járulékalapú szervezete, további erőforrásokra, 

A Közhasznú Szolgáltatások sikeresen vette a tavalyi év akadályait 
pontosabban 47 ezer euróra az ún. in-house, te-
hát házon belüli megbízatások által tett szert. „Je-
lenleg 48 alkalmazottunk van, de 2020-ban is több, a 
foglalkoztatást elősegítő támogatást sikerült igénybe 
vennünk. Az Út a munkaerőpiac felé c. (Cesta na trh 
práce, a ford. megj.) pályázatnak 6, a Gyakorlattal a 
foglalkoztatás felé c. (Praxou k zamestnaniu, a ford. 
megj.) projektnek köszönhetően pedig 8 embert tud-
tunk alkalmazni.“

Továbbá részletezte, hogy 2021-ben is szeret-
nék folytatni a  KSZ gépjárműparkjának meg-
újítását, valamint a  gyűjtőudvaron új hídmérleg 
kialakítását tervezik. „Ezen felül vállaltuk a temető 
régebbi részén a járdák teljes újjáépítését, valamint 
újabb járdaszakaszok kerülnek majd felújításra, még-
pedig a Fő utcán és a Papréten. A városban és a park-
ban is bővíteni szeretnénk a virágágyásokat“ – rész-
letezte, s hozzáfűzte, hogy a hulladékgazdálkodás 
terén is nehéz feladatra kell felkészülniük. „A bio-
lógiailag lebomló konyhai hulladék szelektív gyűjté-
sének bevezetése vár ránk, sok munka áll előttünk. A 
legfőbb kívánságom azonban az idei évre a jó egészség 
mindnyájunk számára, hogy terveinket 100 százalék-
ban kivitelezni tudjuk“ – zárta szavait. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.:dszl

Az elmúlt év a  társadalmi és a gazdasági élet 
minden területén mély nyomokat hagyott. 

Jelentősen befolyásolta a  nyugdíjasszervezetek 
működését, s  tagjainak életét is. Tavaly január-
ban még nem sejtettük, milyen korlátozások, és 
kényszerű elszigetelődés, gördítenek akadályt 
a hagyományos társasági rendezvények, a közös-
ségi élet elé, ezért a  füleki szépkorúak társasági 
élete az év elején teljes gőzzel beindult. Zajlottak 
az összejövetelek a  Nyugdíjasklubban, közös 
együttlétek, terveztek kirándulásokat, kulturális 
rendezvényeket, üdüléseket. A  Nyugdíjasklub 
működése a  2018–2019-es évben kiválóan sike-
rült. Ennek köszönhetően a  2020-as év elején 
200 aktív bejegyzett taggal rendelkezett.

A klubdélutánokon gyakran harmincan is részt 
vettek, hogy kellemes beszélgetésekkel, kézmű-
veskedéssel vagy apró, személyes ünnepségekkel 
töltsék az időt. A tervezett egyhetes fürdőhelyes 
üdülések (Bajmóc, Gyűgy, Pöstyén) két szakasz-
ban történtek, s  valamennyi tag már örömmel 
készült az év első nagyobb rendezvényére, a nő-
napi ünnepségre. A Nyugdíjasklub az ünnepséget 
a másik nyugdíjasszervezettel, a Nyugdíjas-egye-
sület helyi szervezetével karöltve tervezte. Márci-
us közepén a terveket keresztülhúzta a  koronaví-
rus-járvány kitörése. A Nyugdíjasklub helyiségeit 
pár hónapra a  járvány következtében be kellet 
zárni. Júniusban, valamint nyáron a szigorítások 
enyhülésével, fokozott óvatosság betartásával 
sikerült újra részlegesen beindítani a  klub tevé-
kenységét. A megvalósult események közül kisebb, 
fürdőzéssel egybekötött kirándulások, a Beszter-
cebányai Állami Operaház operett-előadásának 
megtekintése, a  rendkívül sikeres egyhetes üdü-
lés a Tátrában, egynapos kitérővel a Pieninekhez, 

kisebb csoportos kirándulások Gyűgyre és Pös-
tyénbe emelhetőek ki. A szeptemberben újra be-
vezetett szigorú korlátozások az év utolsó három 
hónapjára teljesen megbénították a  klub életét. 
Szigorú biztonsági előírások mellett köszöntöt-
ték a  klub bizottságának tagjai a  jubilánsokat. 
Harminc jubilánsnak személyesen kézbesítették 
otthonaikba az értékes ajándékokat, mintegy 
kárpótlásként az elmaradt rendezvényekért. Szo-
morúan telt az adventi időszak is, nemcsak az 
összejövetelek maradtak el, hanem a közkedvelt 
Mikulás-napi rendezvényt is törölni kellett, így 
az új év szinte teljes elszigeteltségben kezdődött. 
A bevezetett szükségállapot, a kijárási tilalom to-
vábbra sem teszi lehetővé az idősek közösségi éle-
tének újraindítását, ezért a Nyugdíjasklub az in-
tézkedések visszavonásáig továbbra is zárva tart. 
Hasonló formában befolyásolta a járvány kitörése 
a Nyugdíjas-egyesület helyi szervezetének életét 
is, amely ebben a nehéz időszakban is 650 taggal 
rendelkezik. Az év itt is a megszokott mederben 
indult. Az egyesület vezetősége megtervezte éves 
munkáját, kiosztotta a  feladatokat, megkezdte 
a  nőnapi ünnepség szervezését, elkezdte a  tag-
díjak begyűjtését, valamint elkészítette az állami 
támogatású üdülések iránt érdeklődők listáját. Az 
egyesület negyedszázados évfordulója alkalmá-
ból tervezett ünnepség szervezése helyett azon-
ban szomorú búcsút kellett vennünk a szervezet 
alapító tagjától, korábbi elnökétől, az utolsó két 
évben pedig tiszteletbeli elnökként tevékenykedő 
Chytil Milantól, aki 2020. február 6-án hunyt el, 
82 éves korában. Ez a szomorú esemény rányom-
ta bélyegét a sokak által várt nőnapi ünnepségre 
is, melyet még a Nyugdíjasklubbal közösen sike-
rült közvetlenül a  korlátozó intézkedések beve-

zetése előtt megrendezni. Ennek köszönhetően 
március 7-én újra visszatért az élet a  felújított 
Klub (VMK) falai közé. A rendezvény iránti rend-
kívül megnövekedett érdeklődésből kifolyólag 
többeket is kénytelenek voltak visszautasítani 
helyszűke miatt. A  vendégekkel és a  közremű-
ködő gyerekekkel együtt az eseményen mint-
egy 200-an vettek részt. Akkor még senki nem 
gondolta, hogy ez lesz az év egyetlen nagyobb 
szabású rendezvénye. Ezt követően az egyesület 
élete leállt. Elmaradt az alapításának évforduló-
jára, 2020. márciusára tervezett ünnepség, a  ha-
gyományos május elsejei gulyásfőzés, a  nyári ki-
rándulások, az októberi Generációk Találkozója, 
a Mikulás-est, valamint a helyi szervezet év végi 
tanácsülése is. A  89 jubilánsnak szánt ajándéko-
kat és üdvözleteket az utcai bizalmik segítségével 
osztották szét. A szervezetet irányító bizottság is 
minimálisra csökkentette az üléseit. Az egyhetes, 
odaítélt üdülési utalványok több mint felét visz-
sza kellett küldeni a megyének. A kormány által 
bevezetett korlátozások érintették az üdülőköz-
pontokat is, s a fertőzésveszély miatt a nyugdíja-
sok sem igen merték megkockáztatni a részvételt. 
Habár az év végi helyzet az év elején sem ad túl 
sok okot a bizakodásra, az egyesület vezetősége 
figyelemmel követi az aktuális járványhelyzetet, 
hogy a korlátozó intézkedések feloldása után újra 
megkezdhesse a  tervezett munkát, s  ismét meg-
tarthassa hagyományos rendezvényeit. 
Befejezésképpen szükségét érezzük megemlíteni 

egyesületünk történetének legszomorúbb évkezdetét. 

Újév napján ért minket a  mindig mosolygós és kész-

séges Mokány Lajos, a  Nyugdíjas-egyesület helyi 

szervezete vezetőségi tagjának fájdalmas halálhíre, 

aki mindnyájunknak nagyon hiányozni fog. Emlé-

két tisztelettel megőrizzük.

Cíferová Iveta, ford.: dszl

Nehéz évet tudhatnak maguk mögött az idősek
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Az új év elején már bevett szokássá vált az 
előző évben végzett munka eredményei-

nek kiértékelése. Mondhatni, a 2020-as év igen 
rendhagyó volt a Vármúzeum életében. Köztu-
dott, hogy szervezetünk aktív részét képezi a 
város kulturális életének, mivel különféle ren-
dezvényeket szervez. Szinte az egész elmúlt évet 
jelentősen érintették kormányunk járványügyi 
intézkedései, amelyek a Városi Múzeum, a Váro-
si Könyvtár és a Nógrádi Turisztikai Informáci-
ós Központ (NTIK) bezárását, illetve korlátozott 
működését eredményezték. Az említett okok-
ból elmaradtak a májusi Múzeumok és Galéri-
ák Éjszakája és a Gyermeknap a füleki várban 
rendezvények, valamint a júniusra tervezett 
hagyományos rendezvényünk is, a Füleki Vár-
játékok. Az intézmény munkatársai próbálták 
szeptemberben megvalósítani a rendezvényt, de 
a szigorított intézkedések ezt nem tették lehető-
vé, ezért a Kisebbségi Kulturális Alaptól az erre 
az eseményre kapott pénzügyi támogatást vissza 
kellett téríteni. 

A hétköznapi élet az intézményben azon-
ban nem állt meg. A Városi Múzeumban két 
időszaki kiállítás nyílt (az egyik mindjárt az év 
elején, a másik augusztusban), s egy követke-
ző kiállítás installálásával is elkészültünk, de 
megnyitóra nem került sor. A múzeum mun-
katársai többek között a gyűjteményi tárgyak 
szakszerű feldolgozását végezték az ESEZ 4G 
rendszerben, amely e tárgyak nyilvántartására 
szolgál. A szakmai tevékenységek körét képezi a 
konferenciákon való részvétel is. Decemberben 
az egyik kollégánk előadóként vett részt egy, a 
várak üzemeltetéséről, kezeléséről és fenntart-
hatóságáról szóló online konferencián. A Városi 
Könyvtár egy előadást és 4 író-olvasó találkozót 
szervezett az érdeklődők számára. Májustól, a 
könyvtár zárva tartása idején az ottani munka-
társak megkezdték a többi kolléga segítségével 
a könyvtári állomány leltárát, amely 2020 de-
cemberében fejeződött be. A felülvizsgálat azt 
az eredményt hozta, hogy a Városi Könyvtár 
állománya 41.957 darab könyvből és az olvasók 
rendelkezésére álló egyéb dokumentumból áll. 
Az állományt az intézmény saját forrásból, illet-
ve a Szlovák Művészeti Alap támogatásainak és 
a Márai-program pályázatainak köszönhetően 
frissíti. 2020-ban zárult le a könyvállomány 
gyarapítására beadott 2019-es pályázat a Szlovák 
Művészeti Alap jóvoltából, és egyben további 
3.000 eurónyi összegű, 2020-as könyvvásárlásra 
szóló pénzügyi támogatásra sikerült szert tenni 
ebből az alapból. Az NTIK munkatársai részt 
vettek a február 27. és március 1. között megren-
dezett Utazás nemzetközi idegenforgalmi kiállí-
táson, Budapesten, ahol a Turisztikai Nógrád és 
Polyána-hegyalja Területi Idegenforgalmi Szer-
vezet  képviselőivel közösen népszerűsítették 
térségünket, azon belül városunkat és környé-
két. Ezen felül a környező várakat és kastélyokat 
bemutató kétnyelvű kiállítási panelek tartalmán, 
történelmi mesterségeket ismertető panelek 
szövegfordításán, illetve a füleki várban zajló 

régészeti kutatásokról szóló információs táblák 
létrehozásán dolgoztak. Az említett táblák az új 
állandó kiállítások részét képezik, és a nemrégen 
befedett ágyúbástyában, a felújított kézműves 
házban és a várudvarban létrehozott régészeti 
tanösvény mentén találhatók. A vármúzeum 
továbbra is folytatta az együttműködést más 
intézményekkel. A területi idegenforgalmi 
szervezettel kialakított együttműködés kereté-
ben a múlt évben is érvényben volt a füleki és 
a somoskői vár közötti kedvezményprogram, 
a ferences renddel együttműködve pedig az 
itteni várban váltott belépőjeggyel a látogatók 
megtekinthették a kolostor állandó kiállítását is. 
A füleki vár egyre nagyobb figyelemnek örvend 
úgy a szakmai közönség, mint a bel- és külföldi 
turisták részéről. A 2020 júniusáig folyamatban 
lévő széleskörű felújítási munkálatokra való 
tekintettel a vár csak július 1-jén nyitotta meg 
kapuit a nyilvánosság előtt. A viszonylag rövid 
szezonban (július 1-jétől november 30-ig) 12.329 
turista látogatta meg a várat, ebből 10.689 volt 
a fizető látogató. Összehasonlításképpen: 2019-
ben a várat 32.208 látogató tekintette meg már-
ciustól az idény végéig. 

A vár átfogó felújítása, amelyet a városi ön-
kormányzat valósított meg, még 2019-ben 
kezdődött és 2020 júniusában fejeződött be. A 
helyreállítási munkálatok keretében elkészült a 
Bebek-torony új tetőfedése, új fedelet kapott az 
alsó várudvar ágyúbástyája, és megújult a várba 
vezető gyalogút. Júliusban további, a várterület 
megújítására irányuló munkák zajlottak a kö-
zépső várudvarban. A Szlovák Köztársaság Kul-
turális Minisztériumának „Újítsuk fel házunkat” 
elnevezésű támogatási rendszerébe benyújtott 
pályázatból működtetőnk állagmegóvási és rész-
leges újjáépítési beavatkozásokat hajtott végre a 
fennmaradt, illetve lepusztult várfalakon a kö-
zépső vár kazamatáiban, valamint tereprende-
zést és gyepesítést végzett. A látogatók részére 
elérhetővé vált az 1-es számú kazamata is egy 
acél lépcsőnek köszönhetően. A középvár épí-
tészeti igazításaival párhuzamosan a múlt évben 
sikerült megoldani a várfalak régóta fennálló 
nedvesedésének problémáját is. A Vármúzeum 
a Besztercebányai Megyei Önkormányzattól 
kapott forrásból építette meg az esővíz-elvezető 
csatornarendszert, amely segítségével a  víz az 
alsó udvarra terelődik, biztonságos távolságba 
a  várfaltól. Ezen munkák csak 2020 októberé-
ben fejeződtek be. Az említett helyeken régészeti 
kutatás folyt a múzeum felügyelete alatt, új 
információkat közvetítve a vár történetét 
illetően. A kutatás eredményei szakmai 
folyóiratokban jelennek majd meg, a feltárt 
régészeti leletek pedig a konzerválást követően 
időszaki kiállításon kerülnek bemutatásra 2021-
ben. A várban zajló régészeti kutatás mellett a 
múzeum további széleskörű kutatást végzett az 
ipolygalsi templom területén. Az év második hó-
napjában az olvasóknak kedveskedett a múzeum, 
mivel ekkor került sor a Discussiones Filekien-
ses szakmai kiadványsorozat negyedik részének 

bemutatására, amely az „Állandó tűztől övezve 
– A füleki végvár hadtörténete Koháry II. István 
főkapitányságának idején (1667-1682)“ címmel 
jelent meg. 

Az intézmény igyekszik folytonosan korsze-
rűsíteni és felújítani a kezelésében lévő épüle-
teket. Ezeket a beruházásokat többnyire saját 
költségvetésből finanszírozza. Az elmúlt évben 
a Városi Könyvtár és az Orange épülete közötti 
megrongálódott és omladozó kerítés javítására, 
az NTIK udvarából nyíló vaskapu felállítására, 
valamint kisebb munkákra – mint például az 
említett udvar fakapujának és a feljáró menti, 
illetve a támfalon lévő korlát felületkezelésére, 
vagy az épület gangját borító sérült burkolat cse-
réjére – került sor. 

És mi vár minket 2021-ben? A világjárvány 
harmadik hulláma? Ebben a helyzetben ezt senki 
sem tudja megjósolni. Bizakodóan tervezzük 
a turistaszezon megnyitását március 15-én 
a várban, és érdekes kiállításokra fókuszáló 
gazdag programokkal készülünk mind az erő-
dítményben, mind a Városi Múzeumban. Idén 
ünnepeljük a füleki múzeum megalakulásának 
70. évfordulóját. Ez  alkalomból nyílik majd meg 

„A füleki múzeum alapításának 70. évfordulója” c. 
jubileumi kiállítás, amely városunk múzeumtör-
ténetét mutatja be. A Vármúzeum lendülettel és 
derűlátó tervekkel teli új évre számít, így ennek 
szellemében kívánunk mindenkinek sikeres esz-
tendőt!

Budai Valéria, FVM

Mi minden történt a Vármúzeumban az elmúlt évben a világjárvány ellenére? 

2021-es parkolókártyák

A Füleki Közhasznú Szolgáltatások értesíti 
Önöket, hogy a 2021-es parkolókártyákat 
2021.1.1-jétől a kormány által elrendelt kijárási 
korlátozás végéig csak online lehet megvásárol-
ni (az internetes elérhetőség megtalálható a Vá-
ros vagy a Közhasznú Szolgáltatások FB-ol-
dalán és weboldalán). A kártyák személyesen 
történő vásárlása csak a korlátozás megszünte-
tése után lesz lehetséges a Közhasznú Szolgálta-
tások székhelyén. Addig a Városi Rendőrség a 
kártyával rendelkező járművek rendszámát tar-
talmazó lista szerint végez ellenőrzést. Továb-
bi információkat folyamatosan, a járványügyi 
helyzet aktuális állása szerint közlünk.

KSz
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Füleken nagyszámú integrált roma közösség él. 
Főként őket támogatják a közösségi központ 

munkatársai, akiknek legfőbb célja, hogy segít-
sék a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket 
az iskola előtti felkészítésben és a tanulásban, a 
felnőtteket pedig a beilleszkedési folyamatokban. 
A Füleki Közösségi Központ 2015 óta működik. 
Kezdetben a Városi Művelődési Központ fel-
ső szintjén kapott helyet, napjainkban az FTC 
sportpályán lévő épület irodáiban üzemel. Bár 
a három munkatársnak a jelenlegi járványügyi 
helyzetben kisebb lett a mozgástere, bizonyos 
feladatok azonban még több elfoglaltságot jelen-
tenek számukra, mint azelőtt. A hagyományos 
teendőik mellett a távoktatás segítését is felvál-
lalták. Ebben oroszlánrészt vállal Varga Ferenc, 
aki 2020. október 1-jétől dolgozik a közösségi 
központban. Korábban négy éven keresztül ön-
kéntesként is segédkezett, és főként a tehetség-
gondozásban vállalt szerepet.

„Leginkább a tanulásban segítem a diákokat. Fel-
adatlapokat szoktunk kapni az iskoláktól, amit kö-
zösen megoldunk a gyerekekkel, de külön példákkal 
is készülök számukra. Nagyon pozitívan csalódtam 
bennük, ugyanis azt gondoltam, hogy nem nagy 
örömmel veszik majd a távoktatás különböző for-
máit, de nagyon tetszik nekik. Sőt, szoktak kérni 
plusz feladatokat is” – avatott be Feri. A közösségi 
központban elsősorban olyan diákok tanulását 
segítik, akiknek otthon nincs számítógépük, de 
azokat a gyerekeket is szívesen látják, akik a je-
gyeiken szeretnének javítani. Az ötödik osztá-
lyos Parádi Valika elmondta, hogy főleg az írást, 
olvasást gyakorolják, de játékos feladatokat is 
kapnak. Ha végeztek a tanulással, indulhat a já-
ték. A központ munkatársai kreatív, a kézügyes-

séget is fejlesztő foglalkozásokkal készülnek 
számukra. Készítettek már zokniból karácsonyi 
manót, vagy épp műanyag pohárból és vattapa-
macsból báránykákat. 

A közösségi központ dolgozói ügyfélfogadás-
sal is foglalkoznak. Közel ezer állandó kliensük 
van, akiknek szociális és foglalkozási tanácsadást 
nyújtanak, segédkeznek a hivatalos papírok ki-
töltésében, a kérvények megírásában, a gyerekek 
számára pedig többféle délutáni foglalkozást tar-
tanak. A rászorulók többségének főként a szlo-
vák nyelvtudás hiánya okoz nehézséget. „Ezeket 
a szolgáltatásokat 90%-ban a hátrányos helyzetű 
családok igénylik, mivel számukra a hivatalos ügy-
intézésben gondot okoz a szlovák nyelvtudás hiánya. 
A projektalapon működő központunk elsődleges célja, 
hogy a roma fiataloknak iskola utáni hasznos sza-
badidős tevékenységet biztosítsunk. De hozzájárul 
ahhoz is, hogy egyre többen végezzék el az iskolát és 
tanuljanak szakmát, így motiválva a közösség többi 
tagját” – nyilatkozta Vass Erika, szakmai kezes. 
A szociális szférában dolgozók egyfajta szolgá-
latot teljesítenek, hisz évről évre egyre többen 
szorulnak segítségre. Svetová Veronika mun-
katárs szerint a szociális munkásnak az lenne a 
célja, hogy minél kevesebb embernek legyen rá 
szüksége. Manapság azonban éppen az ellenke-
zője igaz, hiszen évről évre több a kliensük. „Mi 
minden tőlünk telhetőt megteszünk, viszont az ügy-
félnek kell kiválasztania azt az utat, amin szeretne 
haladni. Tehát mi felajánljuk a segítségünket, illetve 
mutatunk egy jobb irányt, viszont mindig rajta áll 
a döntés, hogy ezt elfogadja, illetve eszerint cselek-
szik-e, vagy sem” – magyarázta. 

A munkatársak 2020-ban havi tevékenységi 
terv szerint dolgoztak, amit a helyi közösség 

igényeihez igazítottak. A megelőzés érdekében 
részt vállaltak a védőmaszkok széthordásában, 
illetve a szociálisan hátrányos helyzetű családok 
számára szappant is kézbesítettek. A megelőző 
tevékenységeiket március óta a koronavírus-jár-
vány terjedésével kapcsolatos oktatással egészí-
tették ki. 

A Füleki Közösségi Központ munkatársai kul-
turális programokat is szerveznek. Hagyomá-
nyos rendezvényük, az augusztusi Palóc Napok 
és Füleki Városnapok keretében megvalósuló 
Ismerjetek meg minket!, mely a helyi tehetsé-
geknek ad bemutatkozási lehetőséget. Az ehhez 
kapcsolódó rajzverseny legszebb alkotásaiból a 
központ épületében is láthatunk válogatást. A 
közösségi központ égisze alatt működik a Uni-
versal Dance Group tánccsoport is, amely az 
utóbbi években számos díjat nyert. Legutóbb 
egy szlovák tehetségkutató döntőjében szere-
peltek, öregbítve ezzel Fülek hírnevét. 

A füleki sportpályán található épületben az 
irodán és a játszó-tanuló helyiségen kívül még 
egy helyiség áll a szociális munkások rendelke-
zésre, ahova az ismerősök, rokonok és a város la-
kosai által adományozott ruhákat gyűjtik. Ezek a 
ruhaneműk a szortírozás után szintén a rászoru-
lókhoz kerülnek. A Szlovák Vöröskeresztnek kö-
szönhetően évente többször élelmiszercsomag-
gal is támogatják azokat, akiknek a legnagyobb 
szükségük van rá.  A legújabb szigorítások miatt 
a közösségi központ munkatársai korlátozott 
rezsimben működnek, de bíznak abban, hogy a 
tilalom feloldásával minden visszatér a régi ke-
rékvágásba, és folytathatják munkájukat, amely-
lyel sok ember boldogulását segítik.

Agócs Szvorák Emese

Szociális munkások segítik a rászorulókat Füleken

Az elmúlt év a koronavírus-járvány árnyéká-
ban telt, minden más volt, mint eddig meg-

szokhattuk. Ha védeni akartuk alkalmazotta-
inkat és klienseinket, szigorú óvintézkedéseket 
kellett bevezetnünk. Ezek az intézkedések érin-
tették az év legszebb ünnepét is. 

Személyesen a Mikulás sem látogatott el kö-
zénk, ajándékait az alkalmazottak kézbesítették. 
December folyamán nem szórakoztattak minket 
karácsonyi műsoraikkal az óvodások sem, a csa-
ládok nem tölthették szabadidejüket a szeret-
teikkel, nem hoztak édességet a nyugdíjas klub 
tagjai sem és a közös „előkarácsonyi” ebédet is 
csak szűk körben fogyaszthattuk el. 

De az emberi jóság és az együttérzés azokkal 
szemben, akik önhibájukon kívül maradtak el-
szigetelődve, nem veszett még el. A Városi Hi-
vatal alkalmazottai jóvoltából született meg az 
ötlet karácsonyi ajándékok készítésére az otthon 
lakói számára. Pár nappal karácsony előtt a hiva-
tal munkatársai két autónyi, gyönyörűen  becso-
magolt ajándékkal érkeztek, amelyek különféle 
meglepetéseket rejtettek. Ahogy már Belková 
Luciától és Jaloviarová Ankától megszokhattuk, 
ők is két autónyi karácsonyi ajándékkal kedves-

kedtek az időseknek, amelyeket jóakaratú embe-
rek készítettek. Ajándékkal kedveskedtek nagy-
szüleiknek a Papréti Alapiskola tanulói is. 

Az összes csomagot lefertőtlenítettük és a 
közös helyiségbe tettük. Ezután következett az 
ajándékok igazságos szétosztása, ezt a  felada-
tot a főnővér és az igazgatónő vették kézbe. Az 
otthon lakóin kívül jutott csomag a  gondozók-
nak és az étkező személyzetének is. Mindenkit 
megleptek az ajándékok, és örültek nekik, mint 
a gyerekek, mi pedig velük együtt örültünk. Te-
lefonhívásokkal köszöntük meg a kedvességet, 
de ezúton is szeretnék még egyszer köszönetet 
mondani azoknak, akik energiát és időt nem 
sajnálva, saját autójukat nem kímélve szereztek 
örömet másoknak.

Meghatott minket az, hogy ismeretlenek pró-
bálták a hiányzó közelséget pótolni, elterelni a 
gondolatokat az egyedüllétről, és hogy kifejez-
ték együttérzésüket az idősek és gyengék iránt. 
Mindenkinek nagy-nagy köszönet ezért. Így 
aztán minden gond ellenére is békés, gazdag, 
szeretetteljes és áldott karácsonyunk volt 
2020-ban. A nagyszülők ugyanúgy élték meg az 
ünnepet, mint otthon – kidíszítettük az egész 
épületet, finomságokkal készültünk, támogatók 

jóvoltából édességeket és kalácsokat szereztünk, 
és természetesen átadtuk az ismeretlenektől ka-
pott ajándékokat. 
Az új év küszöbén kívánunk mindenkinek 
egészséget, boldogságot, pozitív gondolatokat 
és elegendő erőt a mindennapi problémák 
legyőzéséhez.  

Veliká Mária, igazgatónő
ford.: kp

Így telt 2020 karácsonya 
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Lassan már egy éve, hogy a ko-
ronavírus-járvány részét képe-

zi a mindennapjainknak. Minden 
társadalmi rétegre és minden egyes 
ipari ágazatra, kis- és nagyvállalko-
zásra egyaránt hatással van. A jár-
vány azonban kihat a közigazgatás 
intézményeire, nemkülönben az 
oktatást biztosító tanintézmények-
re is.

A tavaszi leállást követően a 
2020/2021-es tanév is új kihívások 
elé állította az ország oktatást vég-
ző intézményeit, köztük városunk 
iskoláit, óvodáit is. Az oktatásügyi 
minisztérium által támasztott kö-
vetelmények, határozatok és út-
mutatók, és nem utolsósorban ezek 
betartása és betartatása nem kis fej-
törést okozott és okoz a mai napig 
is Fülek oktatási intézményeinek, a 
fenntartónak és az alkalmazottak-
nak egyaránt. Ebben a rendkívüli 
helyzetben folyik az oktatás már 
hosszú hónapok óta – más iskolák 
mellett – a Losonci járás legna-
gyobb magyar tanintézményének 
számító II. Koháry István Alapisko-
lában is. 

Iskolánkban az idei tanévben 
25 osztályban folyik az oktató-ne-
velő munka. Míg azonban az alsó 
tagozat 11 osztályában, a higiéniai 
előírások szigorú betartása mellett, 
egészen a téli szünidő kezdetéig 
sikerült biztosítani a színvonalas 
pedagógiai munkát és megtartani 
a gyerekek jelenlétét, addig a felső 
tagozat osztályai október 26-tól 
meghatározatlan ideig távoktatás-
ban kénytelenek folytatni a tanulást. 
A téli szünidő elteltével viszont már 
az alsó tagozatos kisdiákok sem ül-
hettek vissza az iskolapadokba, így 
most már a legkisebbek is kényte-
lenek otthoni környezetben, számí-
tástechnikai eszközök igénybevéte-
lével tanulni és tartani a kapcsolatot 
az osztálytársakkal és tanító néni-
jükkel. 

Az elmúlt néhány hónap szeren-
csére nem várt pozitívumokat is 
hozott ebben a rendkívüli helyzet-
ben. A hagyományos, jelenléti ok-
tatásról a távoktatásra való átállás 

az esetek jelentős hányadában zök-
kenőmentesen zajlott le, különö-
sebb nehézségek nélkül, és az alsó 
tagozat áttérése a digitálisan törté-
nő oktatásra is kellemes, nem várt 
meglepetésekkel szolgált az elmúlt 
hetekben. Ez már szerencsére tény-
ként borítékolható. A pedagógusok 
és a szülők hathatós segítségével 
és odafigyelésével a legkisebbek is 
képesek voltak rugalmasan meg-
küzdeni az előttük álló akadályok-
kal, annak ellenére, hogy termé-
szetesen a személyes jelenlétet, az 
osztályon belüli interakciót tanár 
és diák között nem pótolhatja még 
a legjobban felszerelt virtuális tan-
terem sem. Az előírásoknak meg-
felelően gondoskodtunk azokról a 
tanulókról is, akiknél valamilyen 
oknál fogva nem megoldott az ott-
honi környezetből számítástechni-
kai eszközök bevonásával történő 
tanulás. Miután az elmúlt hóna-
pokban iskolánk több alkalommal 
is felmérte minden egyes tanulója 
esetében az otthonról történő ta-
nulás feltételeit, azoknak a tanu-
lóknak, akik ezt kérték és kérik, az 
iskola tantárgyakra lebontott fel-
adatlapok kézbesítésével igyekszik 
megkönnyíteni a tanulást. Annak 
ellenére, hogy az idei tanévre meg-
hirdetett tanulmányi versenyek és 
iskolai rendezvények többsége a 
járványhelyzetre való tekintettel 
elmaradt és elmaradni látszik, vagy 
későbbi időpontra halasztódott, is-
kolánk a többi oktatási intézmény-
nyel karöltve a továbbiakban is 
igyekszik megteremteni és bizto-
sítani az oktatáshoz és a gyerekek 
zökkenőmentes tanulásához szük-
séges alapvető feltételeket. 

A gyerekek iskolákba való visz-
szatérése körül még mindig nagyon 
sok a kérdőjel. Minden az aktuális 
járványügyi helyzettől függ. Mind-
ezek ellenére az iskola vezetése és 
alkalmazottai  bizakodóak a gye-
rekek minél korábbi visszatérését 
illetően, és elkötelezettek a hagyo-
mányos oktatás folytatása mellett a 
veszélyhelyzet elmúltával.

Dányi László

Egy tanév tele kihívásokkal – helyzetjelentés 
a II. Koháry István Alapiskolából

A természetben való tartózkodás 
a járáson belüli egyéni spor-

tolást beleértve kivételt élvez a ki-
járási tilalom mint járványügyi in-
tézkedés alól. Többek között ebből 
az okból is javaslunk az olvasóknak 
egy újabb kirándulási tippet Fülek 
környékén.  

A Galamba zarándokhely az 
azonos nevű település közelében 
található, amelyet a Polyána-hegy-
aljáról ideérkező telepesek laktak. 
A Sikó nevű településrész közelé-
ben fekszik, a Rátkapusztát és Csá-
kányházát összekötő út mentén. Az 
első építmény egy betlehemet idéző 
fa- és szalmaszerkezetű födém volt, 
amely a Klinovka (354 m) és a Mra-
vec (310 m) dombokkal körbefo-
gott közeli házakhoz vezető földút 
mentén, egy gyetvai mintázatú fa-
kereszt mellett állt. Később itt épült 
fel a konyhával, nappalival, reme-
teszobával, télikerttel és fürdőszo-
bával felszerelt Páduai Szent Antal 
remetelak. A terület gondnoka a 
galambai Apeiron kaplnky Sedem-
bolestnej néven működő polgári 
társulás. Az épület mellett a Hét-
fájdalmú Szűzanya nyitott kápol-
na, keresztút, kút, hinta, tavasztól 
őszig pedig egy fedett pihenőhely is 
található ülőpaddal és asztallal. Egy 
kis oázis ez, ahol mindenki lelki 
nyugalomra lelhet és szellemi erőt 
meríthet. Amennyiben valaki majd 
a közeljövőben egy-egy rendezvény 
idején szeretne idelátogatni, az is-
mertetőket és egyéb információkat 
a www.galamba.sk weboldalon ta-
lálja meg. 

A gyalogos túrázók és edzett 
kerékpárosok Fülekről a Jánošík 
utcából kiindulva, a Mező utcán 

keresztül, majd a Mogyoróskút 
mellett elhaladva, vagy pedig a 
Fülekpüspökiben lévő Nógrádi 
utcából indulhatnak el a zarán-
dokhelyre. A 8 km hosszú és 140 
m szintkülönbséggel emelkedő út-
vonal köves mezei, később gyepes 
úton a hegygerincen át vezet, ahon-
nan szép kilátás nyílik a Bénai-hegy 
domborulatára, majd a Ragyolc 
feletti Maza-dombtetőn (355 m) 
lévő adótorony alatt halad el. Ked-
vező időjárási körülmények kö-
zött jól látni a Szlovák-érchegység 
(más néven Gömör–Szepesi-érc-
hegység) vonulatát, de akár a Ki-
rály-hegyet (1946 m) is. Az útvonal 
a terepen barna kerékpárútként van 
jelölve, és Csákányháza község ha-
táráig vezet, ahonnan már viszony-
lag közel van az adott úticél. A köz-
úti kerékpárosoknak és biciklis tu-
ristáknak ajánlott az úgyszintén 8 
km hosszú, Fülekről Rátkapusztán 
át vezető aszfaltút. Azokra, akik a 
buszközlekedést választják, 2.2 km 
gyalogséta vár Csákányházáról, il-
letve 1.5 km Rátkapusztáról, a te-
lepülés egyik buszmegállójától. Az 
utóbbi esetben viszont számolni 
kell azzal, hogy hétvégeken ezen a 
vonalon nem közlekednek autóbu-
szok. 

Galamba környékén a követke-
ző érdekességek találhatók: a Csá-
kányházi-szelvény az azonos nevű 
község közelében (2.5 km), vagy a 
Tanösvény a  Novohrad–Nógrád 
UNESCO Globális Geoparkon 
át, amely a Sikót és a Farkas-kutat 
érintő mezei úton érhető el (4.5 
km). Ezt az útvonalat a hírlap kö-
vetkező számában mutatjuk be. 

Illéš Zoltán, ford.: dp

Rovat: Szabadidős lehetőségek Fülek környékén 
Galamba – ahová pihenni és elmélkedni járhatunk  

Galamba. Fotó - zi
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2020: Kultúra a járvány árnyékában

Komolyzenei hangversenyek. Január: Holokauszt-emléknap – Miroslav Rác zongorakon-
certje. Február: Zenés évszakok – Téli komolyzenei koncert Jakab Tünde fuvola- és Peter 
Valentovič zongoraművésszel. December: Fazekas Bence karácsonyi online koncertje.

Irodalom, színház. Március:  Kármán József Színház: Dalszínház-múzeum (zenés 
összeállítás). Július: Ardamica Zorán: Belülről csupa vér – a Madách-díjas könyv 
bemutatója. 

Muzsikál az erdő. Július: Komolyzenei hangverseny harmonika-, zongora-, gitár- és gor-
donkajátékkal, valamint a Pro Kultúra Férfi karral. Népi dallamok a Foncsik Énekegyüt-
testől, a File Bandától és a Jánošík Gyermek-néptáncegyüttes énekeseitől. Kísérőprogram: 
ismeretterjesztő előadások, kézműves foglalkozások, játszóház, mesemondás, bábszínház.

Kulturális napok. Augusztus: Ismerjetek meg minket! – helyi tehetségek bemu-
tatkozása és Igor Kmeťo koncertje. Palóc Folk Feszt – helyi néptánccsoportok, 
majd a Magyar Állami Népi Együttes műsora Megidézett Kárpátalja címmel. Esti 
koncert: Cimbaliband és Danics Dóra. Családi programok: MeseFigurák Báb-
színház, Actores színház és a Vaga Banda gólyalábasai. Zárórendezvény: Mágnás 
Miska nagyoperett.                Szöveg, fotók - VMK

A járványügyi helyzet kedvezőtlen alakulása 
miatt 2020. október 26-tól ugyanúgy, mint 

Szlovákia összes alapiskolájában, nálunk – a 
Mocsáry Lajos Alapiskolában – is távúton, ott-
honról tanulnak a felső tagozatos diákok. Január 
11-től pedig az epidemiológiai helyzet romlása 
miatt már az alsó tagozat diákjai is. 
A tavalyi év szomorú tapasztalatai és fejleményei 
után, melyek tavasztól teljesen megváltoztat-
ták mindennapi életünket, s vele az oktatá-
si-tanulási folyamatot is (hisz egyik napról a 
másik napra online tanításra kellett átállnunk), 
iskolánk vezetősége, tanári kara, és diákjaink 
már felkészültebben vették az akadályokat, ami 
tanulóink összetételét tekintve nem volt egy-
szerű feladat. Diákjaink többsége halmozottan 
hátrányos helyzetű családokból kerül ki, sokan 
közülük napi szinten a megélhetésükért küzde-
nek. Internet-hozzáférés nagyon kevés családnál 
adott, de tapasztalataink, próbálkozásaink, a 
szülőkkel való egyeztetések most is meghozták 
kitartó munkánk gyümölcsét.  Így mindazon 
tanulók, akiknek van internet-hozzáférése a 
már kialakított osztálycsoportokban online ta-
nulnak. Azoknak a tanulóknak pedig, akik hát-

rányos helyzetük miatt így nem tudnak részt 
venni a tanulásban, feladatlapokat készítünk és 
juttatunk el heti szinten. Sajnos ezen tanulóink 
vannak többségben. A feladatlapokat az isko-
lánkban dolgozó asszisztenseink viszik el ta-
nulóinkhoz és nagy örömünkre ehhez külső se-
gítséget is kaptunk a Füleki Közösségi Központ 
(Komunitné centrum Fiľakovo) munkatársaitól 
és a szociális terepmunkásoktól. Több diákunk 
felzárkóztatásában, tanulásában is kiveszik a 
részüket. Sokszor a feladatlapok, a házi felada-
tok is az ő segítségükkel készülnek el. Munká-
jukat, segítőkészségüket ezúton is szeretnénk 
megköszönni. 
A környező falvakból is vannak bejáró diákjaink 
és örömmel mondhatjuk, hogy kollégáink ön-
zetlen segítségével oda is eljutnak a feladatlapok, 
melyeket a falvakban dolgozó szociális  terep-
munkások juttatnak el tanulóinkhoz. 
Bár a diákok otthonról tanulása most sokkal 
zökkenőmentesebb, a mindennapi kapcsolato-
kat nem pótolhatja. Már nagyon várjuk vissza 
diákjainkat, a közös mindennapokat, élménye-
ket, huncutságokat.

Mocsáry Lajos Alapiskola

A távoktatás alatt is fontos a diákok felzárkóztatása Tudta, hogy…
• 1941-ben barna medvét lőttek Füleken? Va-
dászkörökben nagy feltűnést keltett, hogy a 
karácsonyi ünnepek alkalmával a Nógrád 
megyei füleki erdőben barna medvék jelentek 
meg. Az egyik nagy barna medvét egy ottani 
földbirtokos le is lőtte. A hatalmas fenevad-
nak igen sokan jártak csodájára, hisz Fülek 
környékén akkoriban már körülbelül száz éve 
nem láttak medvét. 

• a csehszlovák naptárkiadók egyhangúlag 
elhatározták, hogy az 1938-as évtől kezdve 
megreformálják a naptárt? Addig a naptárak-
ban vasárnappal kezdődött a hét. Azóta vi-
szont a hét hétfővel kezdődik és vasárnappal 
végződik. A naptárkiadók álláspontja szerint 
az addigi naptárakban a hetek beosztása hibás 
volt. A hét ugyanis munkanappal kezdődik és 
pihenőnappal, a vasárnappal végződik. Az új 
elrendezés 1938. január 1-jével lépett érvény-
be.

A Gömör (1937) és a Magyar Élet (1941) című 

hetilapok cikkei alapján feldolgozta Cirbus 

Vladimír


