
Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H A V I L A P      1 7 .  É V F O L Y A M      3 7 0 0  P É L D Á N Y      W W W . F I L A K O V O . S K

A Szakközépiskola és a Füleki 
Gimnázium újdonságai. Infor-
málódhatnak az új felszerelés-
ről és a robotokról is. 7. oldal

Újdonságok a közép-
iskolákban

A várost minden évben 
megszépítik az ügyes városi 
kertészek által termesztett 
virágok.    4. oldal

A kertészetben meg-
kezdődött a szezon

Lassan fellendül 
a  kulturális élet
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A Városi Művelődési Köz-
pont hosszú szünet után újra 
tájékoztatást nyújt rendezvé-
nyeiről.    5. oldal

Hagyományosan minden év márciusában 
megünnepeljük a  pedagógusnapot . Idén 

viszont a kedvezőtlen járványügyi helyzet mi-
att a díjak átadását el kellett halasztani. Mivel 
a  járvány megfékezését szolgáló óvintézkedé-
sek végre enyhültek, így május 19-én a város 
vezetősége szűk körben pótolta két pedagógu-
sának kitüntetését.

A Városi Hivatal esketőtermében került sor 
a  Comenius-emlékplakettek átadására. A  dí-
jazottak:  Bodor Angelika (a Művészeti Alapis-
kola tanárnője) és Ferenc Izolda (a II. Koháry 
István Alapiskola tanárnője). „Az iskolák igaz-
gatóinak felterjesztése alapján még tavaly kiválasz-
tásra kerültek a méltatottak, de a  világjárvány a 
mai napig megakadályozta a díjak átadását“ - tájé-
koztatott a Tanügyi Hivatal vezetője, Dubov-
ská Silvia.

A pedagógusok ünnepélyes légkörben, a jár-
ványhelyzettel kapcsolatos aktuális óvintézke-
dések betartása mellett, a város vezetőségének 
és iskolájuk igazgatóinak jelenlétében vették 
át a díjakat a polgármestertől. Elsőként Bodor 
Angelika kapta meg az emlékplakettet, aki így 
szólt a  megtisztelő kitüntetésről: „Amikor fel-
kértek, hogy gyűjtsem össze az elmúlt évek sikereit, 
mert szeretnének felterjeszteni erre a díjra, akkor az 
a  gondolat kezdett el foglalkoztatni, hogy hányan 
megérdemelnék ezt a kitüntetést a körülöttem lévő 
emberek közül, akik önfeláldozóan, nagyon sok sze-
retettel és kellő szakmai hozzáértéssel végzik a mun-
kájukat. Nekik is szeretném ezt a díjat szimboliku-
san felajánlani, hogy érezzék, odafigyelünk rájuk. 
Ezek után a gondolatok után átéreztem, mennyire 
szerencsés vagyok,  hogy annyi éve tevékenykedhe-
tek olyan közegben, ahol a munkámat értékelik, és 
az termékeny talajra hullott. Köszönöm mindenki-
nek, aki értékeli a  munkánkat, ez örömmel tölt el 
engem. Nélkülük ma nem állnék itt“ - nyilatkozta.

Majd Ferenc Izolda vette át az őt megillető 
díjat, és megköszönte iskolája vezetőségének, 
hogy felterjesztették őt a  kitüntetésre,  így  ér-

A város kitüntette pedagógusait

tékelve eddigi munkáját. „Nagyon büszke vagyok 
erre a  díjra. Az alatt a  20 év alatt, amióta ebben 
az iskolában tanítok, sok tehetséges diákhoz volt 
szerencsém, akik sokféle versenyen arattak sikere-
ket. Azok a pillanatok adnak értelmet munkámnak“ 

- nyilatkozta Ferenc Izolda, majd még hozzá-
tette, hogy gyerekkorától kezdve tanárnő sze-
retett volna lenni. „Már ötödik osztályban, ami-
kor a tanító nénim megkérdezte, mi szeretnék lenni, 
gondolkodás nélkül válaszoltam, hogy tanító néni. 
Azóta sem térített el a döntésemtől semmi, és ma sem 
döntenék másképpen” - fűzte hozzá.

Végezetül a Tanügyi Hivatal vezetője kö-
szönetet mondott a város pedagógusainak: 

„Ez az év komplikáltabb volt, mint az eddigiek. A 
tanítóknak meg kellett küzdeniük a távoktatással. 
Itt szeretném megköszönni mindenkinek a járvány 
ideje alatt kifejtett tevékenységét és erőn felül nyúj-
tott teljesítményét. Kívánok minden pedagógusnak 
jó egészséget és további sok sikert a tanári pályán,”- 
zárta szavait.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: sd

A város első írásos emlí tése 775. évfor-
dulójának jegyében zajló Füleki Város-

napok és 30. Palóc Napok alkalmából 2021 
augusztusában, a képviselő-testület ünnepi 
ülésén a következő városi díjak átadását 
tervezik: 

Fülek Tiszteletbeli Polgára Díj (olyan sze-
mélyeknek ítélhető oda, akik jelentős mér-
tékben járultak hozzá a város fejlődéséhez 
és gyarapításához, érdekeinek védelméhez 
és jó hírnevének terjesztéséhez idehaza és 
külföldön, vagy akik kimagasló alkotói tel-
jesítményeikkel gazdagították az emberi 
civilizációt), 

Fülek Város Díja (olyan személyeknek ítél-
hető oda, akik kimagasló eredményeket ér-
tek el a tudomány, a technika, a művészet, 
az újságírás és a társadalmi munka terüle-
tén, vagy olyan személyeknek, akik kiemel-
kedően hozzájárultak a város gazdasági és 
kulturális fejlődéséhez, népszerűsítették 
városunkat itthon és külföldön egyaránt, 
illetve olyan személyeknek, akik életmen-
tésben vagy a város és lakosai vagyonának 
védelmében szereztek érdemeket),

Fülek Város Polgármesterének Díja (a 
város polgármestere ítéli oda a város azon 
polgárainak, akik sikeresen és érdemlege-
sen tevékenykedtek városunkért).

A szervezetek és a város polgárai javas-
lataikat és azok indoklását (FIGYELEM! 

– indoklás nélkül a jelöléseket nem fogad-
ják el!) írásban adhatják le – postai úton 
a Városháza címére: Radničná 25, 986 01 
Fiľakovo, vagy személyesen a Városháza 
iktatójában, 2021. június 7-ig. A benyújtott 
javaslatok alapján a képviselő-testület dönt 
a fent említett első két díj odaítéléséről. A 
polgármesteri díj odaítéléséről a város pol-
gármestere dönt. 

FVH

Jelölési felhívás

Fotók - kmk
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Az ülés hivatalos megnyitása, a napirend, a ki-
egészítő napirendi pontok jóváhagyása, a ha-
tározat-előkészítő bizottság, a jegyzőkönyv-
vezető, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők 
megválasztása után az ülés képviselői inter-
pellációkkal indult. Elöljáróban Visnyai Attila 
alpolgármester foglalta össze az előző tanács-
kozásokon felmerült képviselői interpellációk 
megoldására hozott intézkedéseket. A Püspöki 
úton javítják a vízelvezető csatorna környékén 
keletkezett egyenetlenségeket, a Park utcából 
eltávolították a problémás hulladékgyűjtő 
konténert, az építésügyi osztály a park körül-
kerítése folyamán kérvényezi majd a gimná-
zium melletti tuják kivágását. Eibner Róbert 
képviselő érdeklődött az előzőekben felvetett 
kérdései megoldásának állapotáról, illetve fel-
vetett egy újabbat, konkrétan az Augusztus 
29. utcában, magánterületen, egy romos, ve-
szélyes lakóház környékén kialakult illegális 
szemétlerakó problémáját. A polgármester 
válaszában elmondta, hogy az átjárók megol-
dása folyamatban van, az építésügyi osztály 
dolgozik rajta, a másik interpellációval kap-
csolatosan közölte, hogy az említett területet 
a város annak ellenére, hogy magánterületről 
van szó, már több ízben megtisztította. A telek 
tulajdonosa Bécsben él, s a felhívásokra egy-
általán nem válaszol. A vitába bekapcsolódott 
Flachbart Ladislav képviselő is, aki a Vöröskőn 
található sztrájk emlékmű környékén kialakult 
helyzetre figyelmeztetett. Felvetette, hogy a 
Város nem kötelezheti-e a telektulajdonosokat 
az itt található fahulladék eltávolítására, illet-
ve a terület karbantartására, mint az illegális 
szemétlerakó esetében. A polgármester közöl-
te, hogy ezek a problémák a hiányos törvényi 
szabályozás miatt gyakorlatilag megoldhatat-
lanok. Gallo Csilla képviselő asszony a Berno-
lák utcában keletkezett kátyúk kijavításának 
szükségességét szorgalmazta. A polgármester 
válaszában elmondta, hogy az idén késik a 
kátyúk kijavítása, mivel gondot okoz az aszfalt 
beszerzése. Amint beindul az aszfalt szállítása, 
a Bernolák utcára is sort kerítenek. 

Ezt követően az alpolgármester ismertette a 
képviselő-testület mellett működő bizottságok 
tanácskozásának eredményeit. A következő 
napirendi pontban a Nefelejcs nonprofit szer-
vezet igazgatónője ismertette a szervezet 2020-
as évre vonatkozó éves jelentését. Elmondta, 
rendkívül nehéz évet tudnak maguk mögött, 
mivel a koronavírus-járvány miatt teljesen 
zárt közösségként kellet működniük. Sikerült 
elérniük, hogy egy alkalommal sem kerültek 
karanténba.  A szervezet az évet pozitív gaz-
dasági eredménnyel zárta. Hozzátette, hogy a 
járvány miatt csökkent a gondozói szolgálatot 
igénybe vevő ügyfelek száma, jelenleg azonban 
már emelkedő tendenciát mutat. Megnőtt az 
érdeklődés az ebédek iránt, azonban bevéte-
leik csökkentek, mivel nem tarthattak gon-

Rovat: A képviselő-testület üléséről
2021. április 29-i ülés

dozónői tanfolyamokat. Megemlítette, hogy 
valamennyi oltást igénylő alkalmazott és lakó 
már megkapta a vakcina mindkét adagját. A 
polgármester dicsérettel illette az igazgatónőt a 
nehéz helyzetben való kiváló helytállásért, s ki-
egészítette, hogy a szervezet tervezi a gondozói 
szolgáltatást igénybe vevők beoltását is mobil 
oltóállomás segítségével, bár eddig a kérdést il-
letően semmilyen új információval nem rendel-
keznek. Az ezt követő napirendi pontban a vá-
rosi rendőrség új parancsnoka, Benčík Gabriel 
a rendőrség első negyedévi munkáját ismertette. 
Elöljáróban közölte, hogy a rendőrség április 
közepe óta teljes létszámmal működik, ered-
ményesen zárult az új munkaerő toborzása. Az 
első negyedévben nem volt teljes a létszám, két 
ízben is kötelező karanténba kerültek, ennek 
ellenére sikerült ellátni feladataikat. Igyekeze-
tüket elsősorban a járvány terjedésének meg-
akadályozására fordították. A képviselőknek 
konkrét példákkal illusztrálta munkájukat, s 
az így elért eredményeket. A városvezetés, va-
lamint a képviselők is elismerésüket fejezték ki, 
látva a fokozott igyekezetet, a megnövekedett 
járőrözést, s az aktív hozzáállást.  Felvetődött a 

„bicajosok“ kérdése is, akikkel a város szeretne 
együttműködni, egy, az ennek a sportnak meg-
felelő terület kialakításában, hogy ne zavarják a 
város rendjét.

A továbbiakban Szabová Erika, a számvite-
li részleg vezetője ismertette a képviselők által 
írásban megkapott munkaanyagot a 2021-es 
költségvetést illető módosításokról. A módosí-
tások részletesen megtalálhatók a város honlap-
ján.  Az anyagot a képviselők kiegészítés nélkül 
elfogadták. A polgármester megemlítette, hogy 
a költségvetés tárgyalása során kételyek merül-
tek fel a II. Koháry István Alapiskola gazdálko-
dását illetően, így a képviselő-testület felkérte a 
város főellenőrét egy, az iskola gazdálkodását 
érintő, átfogó ellenőrzés elvégzésére. Szvorák 
Zsuzsanna képviselő asszony ismételten előad-
ta kérését, miszerint az ellenőrzés célja nem a 
megrovás, hanem a hasonló helyzetek jövőbeni 
elkerülése kéne, hogy legyen. A polgármester 
az iskola igazgatóját figyelmeztetésben része-
sítette, azonban nincs hatásköre egy átfogó el-
lenőrzés elrendelésére. A képviselők a javaslatot 
jóváhagyták. 

A vagyonügyi kérdések tárgyalása során a 
képviselők jóváhagyták egy nyilvános verseny-
tárgyalás meghirdetését, melynek tárgya a volt 
szabadidő központ épületének és az ehhez tar-
tozó telek értékesítése 20 000 eurós kikiáltási 
áron, amennyiben a társtulajdonos nem jelenti 
be igényét a város tulajdonában lévő vagyon-
rész megvételére. A szünetet követően a főel-
lenőr asszony számolt be munkájáról, amit a 
képviselők hozzászólás nélkül elfogadtak. Az 
utolsó előtti napirendi pontban a Poltári Alapis-
kola mellett működő szabadidő központ köve-
telését ismertette a tanügyi osztály vezetője. A 
poltári szabadidő központ egy tanulóra kér 
támogatást a várostól, aki állítólag füleki lakos, 
de a poltári szabadidő központot látogatja. A 
tanügyi osztály vezetője megállapította, hogy az 
érintett tanuló már régen nem városunk lakója, 
s a városnak semmilyen ilyen jellegű törvényi 
kötelezettsége nincs. A képviselők a követelést 
elutasították.  

A tanácskozás záró részében a vita kapott 
helyet, melynek során részletesen bemutatták 
a folyamatban lévő projekteket.  A gimnázium 
kapujának kivitelezésére a park körülkerítése 
során kerül sor. A másodikként bemutatott pro-
jekt a Sládkovič és a Vasúti utca közötti terület 
felújítása. A felújítási tervek között szerepel a 
járdák rendbetétele, új parkolóhelyek kialakítá-
sa, a közvilágítás helyreállítása, a játszótér illet-
ve a zöldfelület felújítása. A felhívás, amelybe a 
város csatlakozni szeretne, júliusig érvényes. A 
képviselőknek bemutatták az új tervezett ipari 
park gyártócsarnokának látványterveit, vala-
mint ismertették a beruházás jelenlegi helyze-
tét. A polgármester tájékoztatott a térségünk 
fejlődését szolgáló, Tamasival közösen benyúj-
tott projekt fokozatos beindításáról, valamint 
a Veolia vízművek, a júniusban befejeződő, 
papréti új játszótér költségeihez nyújtott 10 
000 eurós támogatásáról. A polgármester zár-
szavában figyelmeztette a képviselőket, hogy a 
vagyonnyilatkozatok benyújtásának határideje 
egy hét múlva lejár. Az alpolgármester ismertet-
te a járványhelyzet alakulását, az elöljáró pedig 
az eddigi népszámlálási adatokat. 

Végezetül a polgármester megköszönte a 
képviselők részvételét, majd bezárta az ülést.

Az ülés valamennyi jegyzőkönyve, munkaanyaga, 
valamint vágatlan videofelvétele megtalálható a 
város honlapján: www.filakovo.sk

kmk, ford.: dszl

Sikeres projekt segíti a megelőzést a koronavírussal szembeni harcban   

Szervezetünk pályázati kérelme, melyet a Pomáhame SPPolu című támogatási program ke-
retében nyújtottunk be az eGRANT beléptetési rendszeren keresztül, a múlt év végén 750 

eurót nyert el. A projekt célja az egészség védelme, ennek megfelelően a pénzt 2021 folyamán 
légtisztító készülék, fertőtlenítőszerek és egészségügyi kesztyűk vásárlására fordítottuk.

A Szlovák Gázszolgáltató és Elosztó Vállalat  (SPP) alapítványának köszönhetően a  tá-
mogatás hozzájárult a Covid-19 elleni védekezés és a megelőző intézkedések javításához, így 
a munkatársak és ügyfelek esélyeit is növelte, hogy ellenálljanak a fertőzésnek.

Veliká Mária, igazgatónő, Nefelejcs nonprofit szervezet   
ford.: VMK       
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Néhány héttel ezelőtt a petí-
ciós bizottság kérelmet jut-

tatott el az illetékes szervekhez 
a Novohrad–Nógrád Geopark 
területén található Cseres-hegy-
ség Tájvédelmi Körzet természeti 
örökségének megóvása céljából. 
Az eddigi reakciók nem túl bizta-
tók.

A Füleki Városi Hivatal veze-
tősége előtt a petíciós bizottság 
tavaly december közepén mutatta 
be a Novohrad–Nógrád Geopark 
és a Cseres-hegység Tájvédelmi 
Körzet területén található ter-
mészeti örökség megmentésére 
irányuló tervezetét. Az egyedi 
szépségű Bénai-sziklákat ve-
szélyezteti a közelben zajló bá-
nyászati tevékenység, melynek 
kapacitását a PK Metrostav cég 
a közeljövőben ki akarja terjesz-
teni az eddigi 98 ezer tonnás éves 
kitermelésről 190 ezer tonnára. A 
petíció kezdeményezője Balázs 
Attila entomológus, aki szerint így 
nemcsak a térség geológiai ritka-
ságai lesznek veszélyben, hanem 
az itt élő értékes országos jelentő-
ségű állatfajok is.

A koronavírus-világjárvány el-
lenére a bizottság 1848 aláírást 
gyűjtött, amit április elején jut-
tattak el Ján Budaj környezetvé-
delmi miniszterhez és Dušan Ka-
raskához, a Szlovák Köztársaság 
Állami Természetvédelmi Hiva-
talának vezérigazgatójához, va-
lamint a Besztercebányai Körzeti 
Hivatalba. „Kezdeményezésünket 
megindokoltuk, továbbá kifejtettük, 
hogy a  természeti ritkaságok védel-
me mellett az adott helyszín fontos a 
vidék idegenforgalmának, valamint 
a régiófejlesztés fenntarthatóságának 
szempontjából is“ – tájékoztatott 
Balázs Attila. Agócs Attila – Fülek 
polgármestere, a  geopark szlová-
kiai részének elnöke és a petíciós 

bizottság tagja - hozzátette, hogy 
az említett petícióban nem kérik 
a  térségben folyó bányamunká-
latok teljes megszüntetését. „Csak 
azt kérjük, aminek magától értetődő-
nek kellene lennie. A  21. században 
a  kitermelés nem tartozik természet-
védelmi területekre. Ettől a kőfejtőtől 
alig néhány kilométerre található k 
újabbak is, már a tájvédelmi körzeten 
kívül, amelyek kihasználatlanok. Ele-
gendő lenne, ha a  fejtést áthelyeznék 
oda.“

Balázs Attila szerint az igye-
kezetük eddig nem találkozott 
megértéssel az érintettek részéről. 

„A bányászati hivatal azt válaszolta, 
hogy kérelmünk indokolatlan. Csa-
lódottak vagyunk” – nyilatkozta 
a petíció kezdeményezője, majd 
hozzáfűzte, hogy a Szlovák Köz-
társaság Állami Természetvédel-
mi Hivatala a  kezdetektől fogva 
támogatja az indítványukat, el-
lenben a környezetvédelmi mi-
nisztériumból még nem kaptak 
választ.

Bíznak abban, hogy előnyben 
részesítik a természeti ritkaságok 
védelmét a  nyereséggel szem-
ben. „Arra kérjük Budaj miniszter 
urat, hogy igyekezetünket ne hagyja 
figyelmen kívül, és foglalkozzon vele. 
Kezdeményezésünk sikere fontos jel-
zés lenne mindenki számára, hogy 
a  természetvédelem kiemelt fontossá-
got élvez“ – tette hozzá végezetül.  

Mikuš Kovácsová Klaudia, 
ford.: sd

A Tájvédelmi Körzet védelméről szóló 
petíciót eljuttatták az illetékesekhez 2021. május 3-tól asszisztens se-

gítségével lehet kitölteni a nép-
számlálási kérdőívet. Mindazok, 
akik az első szakaszban kima-
radtak az elektronikus fordulóból, 
2021. június 13-ig igényelhetik a 
mobil népszámlálási assziszten-
sek segítségét. Ez irányú kérel-
müket előre be kell jelenteni a call 
centrum telefonszámán: 02/20 
92 49 19, vagy egyenesen a váro-
si hivatal telefonszámain: 0918 
582 267 vagy 047/43 81 001. A 
jelentkezésnél szükséges az aláb-
bi adatok megadása: vezetéknév, 
keresztnév, állandó lakhely és 
telefonszám. Megbízott munka-
társunk ezen a telefonszámon 
visszahívja Önöket, hogy egyez-
tessenek a népszámlálási asszisz-
tens látogatásának időpontjáról, 
aki személyesen keresi fel Önöket 
otthonukban. Felhívjuk a figyel-

Elérkeztünk a népszámlálás utolsó napjaihoz
müket, hogy a népszámlálás KÖ-
TELEZŐ, ezért jelezzék kérelmü-
ket minél előbb.

Ha előzetes bejelentkezés nél-
kül szeretnének részt venni a nép-
számláláson, megtehetik ezt  az 
alábbi címeken kialakított szám-
lálási pontokon:
Füleki Városi Hivatal – az ügyfél-
fogadó központban Szakó Klára 
és Tóth Andrea munkatársak 
segítségét vehetik igénybe, cím: 
Radničná 25, Fiľakovo, munkana-
pokon: Hétfő - Csütörtök: 8:00-
11:00, 13:00-16:00; Péntek: 8:00-
11:00
Közösségi Központ, Fülek – Bo-
tos Pál, az iroda szociális mun-
katársa nyújt segítséget, cím: 
Biskupická 49B, Fiľakovo, mun-
kanapokon: Hétfő - Péntek: 8:00-
11:00, 13:00-15:00

FVH

A Jogsegély Központ értesíti 
az ügyfeleket, hogy a járvá-

nyügyi óvintézkedések enyhíté-
se következtében fokozatosan 
elindítja a tanácsadást az egyes 
irodáiban. Az érvényben lévő 
rendelkezések értelmében a kon-
zultációkon CSAK a call centrum 
vagy a Jogsegély Központ rend-
szerén keresztül BERENDELT 

Újra elérhető a jogsegélyszolgálat
ügyfelek vehetnek részt. Minden 
információt megtalálnak a www.
centrumpravnejpomoci.sk web-
oldalon.
Konzultációs időpontok: 06.03., 
06.17., 07.08., 07.22., 08.05., 08.19., 
09.09., 09.23., 10.07., 10.21., 11.04., 
11.18., ,12.09., 12.23.

FVH

A füleki Štúr Utcai Óvoda és 
a Daxner Utcai Óvoda igaz-

gatóságai értesítik Önöket, hogy 
a 2021/2022-es tanévre történő 
óvodai beiratkozás az aktuális 
járványügyi helyzetet figyelembe 
véve a gyerekek személyes jelenlé-
te NÉLKÜL valósul meg. 

Felhívjuk azon szülők figyelmét, 
akiknek gyermeke 2021. augusz-
tus 31-ig betölti 5. életévét, hogy 
az 5 éves gyerekek számára 2021. 
szeptember 1-jétől KÖTELEZŐ az 

óvodalátogatás. 
Az óvodai felvételi kérelmet a 

gyerekek törvényes képviselői 
nyújthatják be személyesen vagy 
elektronikus formában, minden 
munkanapon 2021. május 03. és 
2021. május 31. között. A részlete-
ket megtalálják weboldalainkon: 
https://materskaskola-ovoda.webnode.sk/
https://daxnerova.webnode.sk/

Dubovská Silvia, 
Tanügyi Hivatal

Ötéves kortól kötelező az óvodalátogatás

Annak ellenére, hogy a város 
rendszeresen eltakarítja az 

illegális szemétlerakatokat a nyil-
vános közterületekről, minden 
tavasszal csoportos brigádmun-
kákat is szervez. Így történt ez 
az elmúlt napokban is. A városi 
alkalmazottakon kívül a szemét 
eltakarításába bekapcsolódtak az 
érintett területek lakosai is a Vas-

úti utcában és a Ján Botto utcá-
ban. A város szolgáltatta a szük-
séges védőfelszerelést, valamint a 
lakosok és a közmunkások által 
összegyűjtött szemét elhordását 
is biztosította. Önkéntesek és a 
város polgári társulásai is bekap-
csolódtak a városi közterületek 
kitisztításába. Önkéntes munká-
jukért külön köszönet illeti a Vár-

Lak fesztivál szervezőit. Hasonló 
kezdeményezés lebonyolítása vé-
gett érdeklődni lehet a Közhasznú 
Szolgáltatások irodájában.

kmk, ford.: sd

Tavaszi nagytakarítás

Fotók - Bocko Henrietta
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tek és parkok tisztításával, gondozá-
sával. Elvégzik a  tavaszi metszéseket, 
nevelik a  növényeket az üvegház-
ban, ezt követően pedig kiültetik 
őket“ – s  kiegészítette, hogy idén 
a  rossz időjárás miatt csak má-
jusban kezdték meg a  szezonális 
növények kiültetését. „A virágokat 
kiültetésük után öntözzük és kapál-
juk. A  növények gyakran vandálok 
áldozataivá válnak, ezeket azonnal 
pótolnunk kell“. Az igazgató hoz-
zátette, hogy idén újdonságokkal 
készülnek a Püspöki úton, a Lidl 
és a rendőrség közötti szakaszon. 

„Ide egy levendula ágyás kiültetését 
tervezzük, mely a  rossz állapotban 
lévő élősövényt helyettesítené“ – zár-
ta szavait. A levendulákkal jó a ta-
pasztalat a városban, több bokor 
díszíti a  Billa és a  templom mel-
letti területeket, valamint a  Pap-
rétet is. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, 
ford.: dszl

A városi Közhasznú Szol-
gáltatások (KSZ) feladatai 

közé tartoznak a  városban el-
végezendő építési munkák mel-
lett a  zöld területek és a városi 
hangosbemondó karbantartása, 
a  hulladékgazdálkodás, valamint 
a közterületek esztétikai arculata 
is. A  városi üvegház dolgozói az 
egész év folyamán nevelik a sok-
színű virágokat, bokrokat, és más 
dísznövényeket, melyek a  napok-
ban kezdték díszíteni városunk 
utcáit. 

A  minden színben pompázó vi-
rágok látványa, amelyek minden 
évben elárasztják Fülek utcáit és 
tereit, balzsamként hat a lélekre. 
A  városi üvegház kertészei ma-
gokból nevelik a  palántákat, me-
lyek a  napokban kerültek kiülte-
tésre. „A dolgozók növénytelepítéssel 
és - szaporítással, valamint a  kiülte-
tett növények ápolásával foglalkoznak. 
Az ágyásokba minden évben hagymás 
növényeket és saját palántákat ültet-
nek. Összességében kertészeink évente 
hozzávetőlegesen 12  000 növényről 
gondoskodnak“ – részletezte Tóth 
Tibor, a KSZ igazgatója.
További tájékoztatása alapján, 
a szemet gyönyörködtető ágyások 
mögött sokszor nehéz, időigényes 
munka áll. „A kertészet dolgozói 
egész évben foglalkoznak a közterüle-

A városi kertészet számára 
elindult a főszezon

A  viszonylag hosszú esemény-
mentes időszak után a Füleki 

Vármúzeum (FVM) megnyitotta 
új kiállítását, amely 2021. május 
18-tól   tekinthető meg a Városi 
Honismereti Múzeum galériájá-
ban. Témája a második világhá-
ború haditechnikája és harci jár-
művei, amelyek Péter Tibor helyi 
modellező makettjei révén kerül-
nek bemutatásra. Tibor modelle-
zés iránti vonzalma egészen gyer-
mekkoráig nyúlik vissza, amikor, 
kortársaihoz hasonlóan, szabad-
idejében  modellek építésével fog-
lalkozott. Négy évvel ezelőtt, im-
már felnőttként kapta meg első 
műanyagból készült makettjét, és 
ettől a  pilanattól kezdve hobbijá-
vá vált azok építése. Ajánlja, hogy 
próbálják ki gyermekek és fel-
nőttek is egyaránt, mivel fejlesz-
ti a  kézügyességet és hozzájárul 
a  mindennapi stressz leküzdé-
séhez. Ugyanakkor reméli, hogy 
a  kiállítás bizonyos szemszögből 
felhívja a figyelmet a  technikai 
eszközök fontosságára, amelyek 
ősidők óta jelentős szerepet töltöt-
tek be az emberiség történetében.

Péter Tibor makettjeit a  buda-
pesti születésű, jelenleg már Fü-
leken élő Fekete Béla modelljei 
egészítik ki, aki az általa készített 
21 kicsinyített másolaton keresz-
tül igyekszik hitelesen bemutatni 
a második világháború harci tech-
nikáját. A  tankok esetében 1:35, 
a  repülőgépeknél pedig 1:48-tól 
1:72-ig terjedő méretarányokat 
használt. Béla hét éves korától 
foglalkozik modellezéssel, mely 
tevékenység immár több mint két 
évtizede a  hobbija. Elsősorban 

második világháborús páncéloso-
kat és repülőgépeket épít, de a tör-
ténelem mellett gyakran elkalan-
dozik a  science-fiction világába, 
melyből alkalmanként szintén 
merít ötleteket alkotásaihoz.

A  műszaki fejlődés ezen vív-
mányai szüntelenül felkeltik 
a  kicsik és nagyok érdeklődését, 
mivel korszerűségük és hatékony-
ságuk mindig is kulcsfontosságú 
volt a  katonai hadműveletek-
ben. A  látogatók megtekinthetik 
a  legismertebb harci járművek és 
eszközök modelljeit 1:32 és 1:72 
közötti méretarányokban, úgy 
mint a  Panther (Párduc), Tigris 
vagy a  „Katyusha“, melyeket szin-
te az összes bevetés alkalmával 
használtak. A  kiállítás ré szét ké-
pezi néhány kevésbé ismert darab 
is, mint például a  brit egyszemé-
lyes Spitfire vadászgép másolata. 
A tárlat egy részét azon harci jár-
művek alkotják, melyek közvetle-
nül a helyi háborús eseményekhez 
kötődtek. Az idelátogatók érdekes 
és oktató jellegű információkkal 
gazdagodhatnak az ötven kiállí-
tott modell eredeti változatainak 
műszaki paramétereiről, rendelte-
téséről és arról, mely katonai mű-
veletek során voltak használato-
sak. Az érintőképernyős kijelzőn 
pedig történelmi fotók és videók 
állnak rendelkezésre.

A kiállítás augusztus 6-ig tekint-
hető meg. A  Füleki Vármúzeum 
munkatársai szeretettel várnak 
minden kedves érdeklődőt (kor-
határ nélkül), aki szeretné szó-
rakoztató formában gyarapítani 
ismereteit!

FVM, NTIK

A második világháború haditechnikája 
és harci járművei maketteken

A gyermeknap alkalmából június 5-én színházasdira várja a kicsiket 
és szüleiket a várudvarba a Városi Művelődési Központ. A jár-

ványügyi rendelkezések miatt nem lehet íjászat, falmászás, motorozás 
vagy egyéb interaktív attrakció, hiányozni fognak a megszokott állo-
mások, ahol egy-egy iskola, óvoda vagy civil szervezet kínált kézműves 
vagy egyéb játékos foglalkozásokat, s a helyszínt is át kellett helyezni 
a parkból a várudvarba. A kicsik azonban a korlátozó intézkedések 
ellenére sem maradhatnak gyermeknapi program nélkül, így a szer-
vezők meseelőadásokkal kedveskednek nekik. A Divadlo z  domče-
ka bábszínház az Ako sa Gašpar takmer kráľom stal című mesét adják 
elő hagyományos bábokkal. A MeseFigurák több mesét is bemutat a 
bábcsoporttól megszokott humorral és kreativitással, miközben min-
dennapi használati eszközöket varázsolnak át színpadi kellékekké. 
A Paramisi Társulat vidám zenés feldolgozásban mutatja be Az égig 
érő fa című magyar népmesét. A rendezvény támogatója a Kisebbségi 
Kulturális Alap. 

A  rendezvényre való belépéshez a kultura.filakovo.sk honlapon, il-
letve a facebook.com/msksfilakovo oldalon regisztrálhatnak, a  láto-
gatók maximális létszáma ugyanis 160 fő, s a belépéskor a regisztrál-
tak részesülnek előnyben. A Közegészségügyi Hivatal rendelete szerint 
a rendezvényen kötelező a szájmaszk használata.

Farkas Júlia, VMK

Nyári színházasdi a várban

Fotók - zi
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A járványhelyzet miatt az idén is rendhagyó módon valósulnak meg a 
nyári rendezvények. A kulturális programokat kizárólag zárt terüle-

ten engedélyezik, megszabva a látogatók maximális létszámát. A lapzár-
tánkkor érvényes rendelkezések azt is előírják, hogy a nézőközönségnek 
a nézőtéren ülve kell követnie az előadást, mely során a szereplők nem 
kerülhetnek közvetlen érintkezésbe a nézőkkel. Ez azt jelenti, el kell 
tekintenünk azoktól a kísérőprogramoktól, melyek a főműsort színe-
sítették egy-egy nagyobb rendezvény, fesztivál alkalmával. A kézműves 
foglalkozások, workshopok, ügyességi és sportjátékok, vásár vagy egyéb 
attrakciók nem kaphatnak helyet az idei nyári programban. Júniusi-jú-
liusi rendezvényeink még valószínűleg csak 50 százalékos kapacitással, 
beltérben legfeljebb 250, kültéren 500 főig terjedő, ülő közönség számá-
ra készített programokkal valósulhatnak meg, de augusztusban remél-
hetőleg álló közönséggel is engedélyezik a legfeljebb ezer fős szabadtéri 
rendezvények, koncertek és fesztiválok megtartását. A belépés a szemé-
lyes adatok megadásához kötött, s természetesen a szájmaszk – távol-
ságtartás – kézfertőtlenítés hármas szabályának betartása is kötelező. 
Jegyek online válthatók meg a kultura.filakovo.sk honlapon. VMK

Két koncerttel zárja a Zenés 
évszakok című programso-

rozatának második évfolyamát 
júniusban a Füleki Városi Műve-
lődési Központ. A Nyári komoly-
zenei koncert június 18-án, pénte-
ken valósul meg, vendége Michal 
MATEJČÍK hárfaművész lesz, 
aki George Michael brit énekest 
kísérte a „The Symphonica Tour“ 
című turnéján, s  vendége volt 
a  Depeche Mode zenekar bécsi 

Komolyzenei- és dzsesszkoncert-hétvége vonzó fellépőkkel
koncertjének. Füleki komolyze-
nei koncertjén egyebek mellett 
Händel, Tournier és Höller műve-
it adja majd elő. Két nappal később, 
június 20-án, vasárnap  kerül sor 
a  Zenés évszakok nagyszabású 
Zárókoncertjére: a  világhírű BU-
DAPEST JAZZ ORCHESTRA lép 
a  Füleki VMK színpadára. A  ze-
nekar Magyarország első profesz-
szionális big bandje, mely a leg-
rangosabb külföldi fesztiváloknak 

Már úgy nézett ki, az idei 
UDVart fesztivált nem tud-

juk megszervezni, hisz a  kulturá-
lis rendezvények engedélyezése 
igencsak megkésve érkezett, nem 
beszélve a pályázati támogatások 
odaítéléséről. A  kultúrára vonat-
kozó rendeletek alaposan meg is 
nyirbálják a  rendezvényeket, így 
mi sem szervezhetjük meg a július 
első hétvégéjére tervezett UDVart 
fesztivált a  hagyományos formá-
jában. Mégis úgy döntöttünk, be-
levágunk...

Tesszük ezt annak ellenére, 
hogy a  jellegzetes UDVartos han-
gulatelemeket el kell hagynunk. 
Workshopokat, interaktív gye-
rek- és sportprogramokat jelenleg 
nem engedélyez a közegészégügyi 
hivatal. Az UDVart lelkét pedig 
ezek a  közösségi programok ad-
ták! Lecsupaszult tehát a  rendez-
vény egy nézőtérre és egy színpad-
ra, ahogy azt a rendeletek előírják. 
Ilyen keretek között úgy érezzük, 
hogy a  korábbi, szabad UDVart 
korlátok közé lett szorítva. Be 
lett zárva – például egy kofferbe. 
Így született meg az idei fesztivál 
neve is: UDVart KOFFERBEN. 
Ebben a  kofferes változatban is 
megőrizzük viszont a fesztiválból 

UDVart KOFFERBEN
a programok igényességét, külön-
legességét, valamint a  multikul-
turalitást és a sokszínűséget.

Lássuk, mi van a  kofferben? 
Irodalom, komolyzene, színház, 
tánc  és performance, esti mozi és 
koncertek. S hogy kik fogják a né-
zőknek kicsomagolni a tartalmát? 
A LiteraTúra kétnyelvű csomagját 
magyar részről Bandor Éva, Mé-
száros Tünde, Juhász Katalin, Szi-
geti László, Beke Zsolt és Gazdag 
József bontják ki. A  komolyzenei 
pakkot a  Pressburger Saxophone 
Quartet, a performenszt Rokko, 
a  táncot az  Anta Agni,  a teátru-
mi csomagot a  Gólem Színház 
(Budapest) nyitja ki. A  koncertek 
színes egyvelegét a  Pázsit (SK), 
a  Lóci Játszik (HU), a  Nat Os-
born Band (USA), az Ivan & the 
Parazol (HU) és az Orquesta  La 
Mecánica (ESP) adja. Az UDVart 
KOFFERje két napon keresztül 
lesz nyitva: július 2-án és 3-án 
(péntek-szombat) a  megszokott 
helyen, a múzeumudvaron. Tá-
mogatóink: Kisebbségi Kulturális 
Alap, Művészeti Alap, Interreg 
V-A Szlovákia – M agyarország. 
A  műsorváltozás jogát fenntart-
juk!

Illés Kósik Andrea, VMK

is vendége. Füleki műsoruk első 
részében Col Legno: A Duna c. 
művét adják elő, melynek zenei 
élményét a folyóhoz kapcsolódó 
vetített háttérbeli fotók és videók 
teszik varázslatossá. A  koncert 
második részében big band világ-
slágereket játszik a  zenekar Qu-
incy Jones, Gordon Goodwin, Ja-
mes Morrison illetve Matt Harris 
szerzeményeiből. A Budapest Jazz 
Orchestra – Col Legno: A Duna c. 

koncertjének legfőbb támogatója 
az Emberi Erőforrás Támogatáske-
zelő.  A  Zenés évszakok című ren-
dezvénysorozatot a Művészeti Alap 
támogatja.

Belépőjegyek online vásárol-
hatók a  kultura.filakovo.sk hon-
lapon. A  látogatók maximális 
létszáma a pénteki koncerten 70, 
a vasárnapin pedig 160 fő. A ren-
dezvényeken   szájmaszk viselése 
kötelező.

Farkas Júlia, VMK
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1634 és 1644 között Wesselényi 
Ferenc töltötte be a füleki vár 

főkapitányának tisztségét. 1644-
ben sikeresen védte meg Füleket 
I. Rákóczi György támadásával 
szemben. Ugyanebben az évben 
elfoglalta Murányt, amiért grófi 
címet kapott. Ezután felvidéki fő-
kapitány, 1655-ben pedig nádor 
lett. A végvár falai közt bizton-
ságban lehetett ebben az időben 
mesterséget űzni, az itt tartott 
vásárok vonzották a kereske-
dőket. Wesselényi idején céhet 
alapítottak Füleken a csizmadiák 
(1636), a lakatosok, pajzskészítők, 
lándzsakészítők, kardművesek 
és szíjgyártók (1636), a szűcsök 
(1640), majd később a vargák 
(1656) és a szabók (1674). 

Első felesége a kor legszebb 
nőjeként számontartott Bosnyák 
Zsófia volt. A fiatal bárónőre 
Pázmány Péter hívta fel Wesselé-
nyi Ferenc figyelmét. Az ifjú báró 
1630-ban vette feleségül Zsófiát, 
aki apjától a sztrecsnói várat kap-
ta hozományként. A harcokban 
edzett férj nem sokáig időzött új 
birtokán az asszonya mellett, a 
házasságkötés után hamarosan 
útnak indult. A legenda szerint  
Wesselényi egyre hosszabb kima-
radásainak nemcsak a török volt 
az oka, hanem a murányi vár szép 
úrnője is (Széchy Mária, a „murá-
nyi Vénusz“). A titkos találkák 
híre Zsófia fülébe is eljutott, aki a 
várkápolnában próbált megnyug-
vást találni. A hideg helyiségben 
való hosszú idejű tartózkodás kö-
vetkeztében meghűlt, és 35 évesen 
életét vesztette. Wesselényi Fe-
renc második felesége Széchy Má-
ria lett, a murányi vár gyönyörű 

úrnője. Kiváló lovas volt, vala-
mint értett a fegyverforgatáshoz 
is. Regényes szerelmük történetét, 
valamint Murány megszerzésé-
nél bemutatott katonai bravúr-
ját Gyöngyösi István (a „magyar 
Ovidius“) énekelte meg a Márssal 
társalkodó Murányi Vénusz című 
költeményében. A műből megtud-
juk, hogy a gróf 1644. augusztus 
4-én kötél segítségével mászott fel 
a várfalon az ünnepélyes lány-
kérőre, két nappal később pedig 
összeházasodtak.  Gyöngyösi  
1658-ban a füleki helyőrségnél 
lett segédbíró id. gróf Koháry Ist-
ván főkapitánysága alatt, később 
Wesselényi Ferenc nádor mellé 
került titkárnak. 

A füleki főkapitányi tisztséget 
a gróf első házasságából szárma-
zó idősebb fia, Wesselényi Ádám 
örökölte 1645-ben.

Forrás: 
1. A füleki vár évszázadai, Füleki 
Vármúzeum, 2014
2. Drenko Jozef: Hriešni ľudia No-
vohradu, Novohradské osvetové 
stredisko v Lučenci, 2015
3. http://forumhungaricum.hu/
kulturkincs/igazan-veszedel-
mes-viszonyok/

FVM, NTIK

Wesselényi Ferenc várkapitány
Rovat: Kevésbé ismert tények a városunk múltjából

ARDAMICA ZORÁN  
irodalmár, zenész, pedagógus
Tanulmányok:

• Nyitrai Pedagógiai Főiskola Humán 
Tudományok Kara, magyar nyelv és 
irodalom – ének-zene szak – 1993-
ban tanári oklevél, magiszteri fokozat

• 2000-ben, Besztercebányai Módszer-
tani Központ: I. kvalifikációs vizsga

• egyetemi doktori (PhDr., 2005): Bél 
Mátyás Tudományegyetem, témave-
zető: dr. Alabán Ferenc 

• doktori (PhD., 2008): Debreceni Egye-
tem, témavezető dr. Görömbei András

Művek (válogatás):
Önálló kötetek:

• Moslékrondó (Versek) Losonc, 1998, 
Plectrum

• Szellemi rezervátumok (Publicisztikai 
írások, esszék) Dunaszerdahely, 2008, 
Nap

• Egyirányú zsákutca (Különvélemények) 
Dunaszerdahely, 2011, Nap

• Örökországi és más történetek (Próza) 
Dunaszerdahely, 2014, Media Nova M

• Barbárrá hülyülés (Publicisztikai 
írások) Dunaszerdahely, 2016, Media 
Nova M&Nap

Műfordítások:
• Dezső Monoszlóy: Balada šľaktrafených 
(Gutaütöttek balladája). Pozsony, 2003, 
AB-ART

• Vyšehradské zápisníky –Visegrádi füzetek 
– Visegrad Discussion Papers Pozsony, 
2009, Palisády-Védcölöp Alapítvány 
(másokkal)

• Viktória Herencsár: Svet cimbalu (Cimbalomvilág). Besztercebánya, 2019, 
• Slovenská cimbalová asociácia

Díjak, elismerések (válogatás):
• TDK: 1992-ben országos 2. helyezés a Magyar irodalom és didaktika 
szekcióban

• Posonium Irodalmi Díj 2008-as Szülőföld-díja (a Perspektívaváltás a 
szlovákiai magyar irodalomban c. kötetért), Pozsony, 2009. június 9.

• Az Irodalmi Alap 2015-ös Nívódíja („Prémia Literárneho fondu”, a Kul-
túraolvasás c. kötetért), Pozsony, 2016. június 14.

• Az Irodalmi Alap 2019-es Madách Imre-díja („Cena Imre Madácha 
Literárneho Fondu” a Belülről csupa vér c. verseskötetért) Pozsony, 2020. 
június 23

Készítette: VMK

Rovat: Művészsarok

Ardamica Zorán
elkésel

nézem a hajnali hóesést
röpül egy elszállt angyalka
hátbaver kétszer kocsikulcs
kávé nincs megint elkésel

elszállt a múzsám s angyalom
reggel ötkor az ablakon

bámulok sűrű hóesés
csúszni fog megint elkésel

jutott eszembe számtalan
ahogy néztem a pelyheket
közben szélvédőt vakarok

szép ez a megint elkések
ásítok gyomrom megremeg

asszem ma megint meghalok

Bőre kétezer c. kötetből (2013)

Tudta, hogy…
Blumenthal Izidornak üveg- és porcelánkereskedése volt Füleken? 
1936 május 8-án, szerda este 8 órakor azonban kigyulladt a Blu-
menthal-féle üvegkereskedés házpadlása és alig egy óra leforgása 
alatt teljesen leégett. A kár meghaladta az ötvenezer koronát, de 
biztosítás révén részben megtérült. A Blumenthal család egy másik 
tagja, Jakab volt az, aki elsőként építtetett Füleken gőzmalmot. 

Cirbus Vladimír archívuma
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„A szuperintelligens Ml-k fontosabbak 
az emberiség számára, mint a tűz 

megszelídítése vagy az elektromosság 
felfedezése. Ők a jövőnk. Viszont 
ezért a jövőért meg kellett küzde-

nünk.” 
Brandon Hackett

Újra nagy fába vágtuk a fejszén-
ket, de biztos vagyok benne, hogy 
ismét a helyes utat tapossuk. A 
Füleki Gimnáziumban mindig is 
szerettük az újdonságokat, pró-
báltunk haladni a korral, követtük 
az informatika gyors fejlődését. 
Egész Szlovákiában az elsők kö-
zött kezdtünk el programozható 
legórobotokkal foglalkozni, mic-
ro:bitet programozni, s emlék-
szem, mikor több mint 10 éve élő 
online kapcsolattal kápráztattuk 

el a kilencedikes diákokat.
Továbbra is ez a célunk: meg-

határozó szereplője lenni a szlo-
vákiai oktatásnak. Idén, több futó 
projekt mellett, az IN-NOVA PT 
segítségével sikerült további tá-
mogatásokhoz jutnunk. 

Az egyik projekt keretén be-
lül különböző készletekkel, 
szenzorokkal, programozha-
tó kisautókkal bővítettük mic-
ro:bit-parkunkat, melyre a Te-
lekom alapítványától (Nadačný 
fond Telekom pri Nadácii Pontis) 
sikerült anyagi forrást szereznünk. 
Ezeket az eszközöket az informa-
tika és a fizika oktatásánál fogjuk 

kihasználni.
Az IN-NOVA PT segítségével 

mesterséges intelligencia kategó-
riában nyújtottuk be következő 
pályzatunkat. Mivel az informa-
tika és maga az emberiség is nagy 
léptekkel halad ebbe az irányba, 
úgy döntöttünk, hogy megismer-
tetjük diákjainkat ezzel a nagyon 
érdekes tudománnyal is. Tesszük 
ezt olyan formában, hogy ne csak 
száraz, teoretikus információkat 
kapjanak, hanem maguk is ki tud-
ják próbálni az említett rendsze-
reket. Ilyen az Amazon Echo in-
telligens asszisztens, amit (akit) az 
angol konverzáció keretén belül 
használnak majd a tanárok. Sike-
rült beszereznünk programozható 
drónokat és intelligens önjáró ro-
botot is. Mondanom sem kell, hogy 
ezek a rendszerek is rendelkeznek 
mesterséges intelligenciával, a di-
ákok a robotikaszakkör keretén 
belül fogják őket programozni. A 
teoretikus információkat diákja-
ink egyenesen a kassai egyetemen 
kaphatják meg, ahol ősszel előa-
dások várnak rájuk. Erre anyagi 
forrást az SK-NIC alapítvány biz-
tosított.

Biztosak vagyunk benne, hogy 
ezeknek a projekteknek is köszön-
hetően továbbra is jól felkészített 
diákokat tudunk átadni a szlová-
kiai és a külföldi egyetemeknek.

Kerekes László, igazgatóhelyettes 

Micro:bitek, drónok és legórobotok segítik 
az oktatást a Füleki Gimnáziumban

Május 12-én, szerdán 11 tagú 
értékelőbizottság látogatta 

meg a Füleki Szakközépiskolát. 
Az Ipari Érdekképviseletek Szö-
vetsége és az ipari kamara ne-
vében jöttek azzal a céllal, hogy 
felmérjék az iskola helyzetét és 
felkészültségét a további szakmai 
fejlesztés területén. A bizottság ér-
tékelése még aznap megszületett: 

„Rating A. Átlagon felüli állapot.” 
Az értékelés alapján az iskolának 
ezután joga van kitenni a követ-
kező szövegű táblát: „Gépipari és 
automatizálási szakképzési köz-
pont.” 

Valóra vált az álmunk: Szak-
képzési Központként (COVP) mű-
ködhetünk tovább. Kollektívánk 
nevében és a saját nevemben is ki-
jelentem, nagyon büszke vagyok, 
hiszen a bizottság értékelése azt 
jelenti számunkra, hogy sikerült: 
elértük a célunkat. Bónuszt kap-
tunk, amely azt jelenti számunkra, 
hogy ezután majd jobban odafi-
gyelnek ránk a régióban.  Isko-
lánk vonzóbb lesz a szülők és a 
tanulni vágyó diákok számára. És 
ami talán fontosabb, hogy a régió 
potenciális ipari beruházói is job-
ban bízhatnak a szakmunkásaik 
felkészültségében.

Az értékelés a 2015-től tar-
tó fejlesztési időszak tetőzése. A 
nagyobb mértékű fejlesztés a 
2015-ben jóváhagyott Járási Ak-
cióterv indulásával kezdődött az 
iskolánkban. Időközben sikerült 
csatlakoznunk a párhuzamosan 
futó IROP fejlesztési programhoz 
és az INTERREG programhoz is, 
így egy viszonylag nagyszabású 
fejlesztést hajtottunk végre. 

A 890 ezer eurót felemésztő 
IROP program tetőfokára most 
május elején értünk el egy au-
tomata vezérlésű raktározógép 

üzembe helyezésével 60 ezer euró 
értékben. Ezek a fejlesztések le-
hetővé teszik, hogy végzőseink 
megállják a helyüket a modern 
ipari termelőüzemekben mint 
CNC vezérlésű munkagépek és 
eszközök programozói illetve ki-
szolgálói.

A kedvező értékelés nemcsak 
csúcspontja egy fejlesztési idő-
szaknak, hanem egyben kezdete is 
egy új projektnek, melyben a vál-
lalkozók által igényelt és egyúttal 
a bizottság által ajánlott további 
fejlesztést fogjuk realizálni: be kell 
szereznünk egy CNC vezérlésű 
élezőprést, metrológiai központot 
építünk – 3D mérőberendezéssel, 
felületi érdességmérő műszerrel 
és keménységmérő berendezéssel,
hegesztőrobottal szereljük fel a 
már meglévő hegesztőiskolát.

Reménykedünk, hogy a meg-
ítélt bónusz segítségünkre lesz a 
fejlesztések folytatásában a kö-
vetkező időszakban és a már ké-
szülődő újabb IROP projektünk is 
sikeres lesz. A további újításoktól 
azt reméljük, hogy lehetőség nyí-
lik majd az anyanyelvi oktatás 
fejlesztésére is.

Bízom benne, hogy a polgár-
mesteri hivatallal és a megyével 
karöltve a problémát megoldjuk.     

Varga Attila, igazgató

Valóra vált az álmunk

Idén április 28. és 29. között zaj-
lott le szigorú higiéniai előírá-

sok betartása mellett a tanköteles 
magyar gyermekek első osztályba 
íratása a város legnagyobb alapis-
kolájában, a II. Koháry István 
Alapiskolában. A beíratásra ezúttal 
nemcsak személyesen, hanem szá-
mítógépen keresztül is lehetőség 
volt egy, az iskola honlapján elér-
hető kérdőív kitöltése által.

A jövendőbeli elsősök beíratását 
az egy éve tartó járványhelyzet 

ellenére is átfogó kampány előzte 
meg, amely az anyanyelven törté-
nő elsődleges ismeretszerzés fon-
tosságát és hatékonyságát tűzte ki 
célul, valamint régi sztereotípiá-
kat igyekezett eloszlatni, kihang-
súlyozva a tényt, mely szerint a 
magyar nyelven való tanulás nem 
akadálya a gyermek későbbi érvé-
nyesülésének, hiszen azáltal, hogy 
minden tudást elsőként az anya-
nyelvén ért meg, a későbbiekben 
csak hasznára válhat, és így gon-

dolkodó és sikeres ember válik be-
lőle, aki több nyelven ért és beszél. 

A beíratási kampánynak kö-
szönhetően a 2021/22-es tanévtől 
51 kiselsős ülhet az iskolapadokba, 
és sajátíthatja el magyar nyelven 
az írás, olvasás és számolás kész-
ségét.

Bár az előző tanévhez képest 
némi csökkenés tapasztalható idén 
a beíratott magyar elsősök létszá-
mában, ennek ellenére az iskola 
továbbra is három osztályban 

kezdheti meg szeptembertől az el-
sős kisdiákok oktatását.

Az iskola célja az élet kihívása-
ihoz megfelelni és alkalmazkodni 
tudó diákok felkészítése, az anya-
nyelvi nevelés és a magyar kultúra 
ápolása és megőrzése, valamint a 
hagyományos értékek átadása a 
következő nemzedékeknek. A ta-
nulókat modernül felszerelt szak-
tantermek, korszerű idegennyelvi 
termek, tornatermek, sportpályák, 
tanműhely és tankonyha várja. 

Dányi László, tanár

Helyzetkép a Koháry suliban: Megtörténtek a beiratkozások
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A szlovák-magyar államhatár mentén emel-
kedik ki a Cseres-hegység legmagasabb 

csúcsa, a Karancs (725 m). Öt turistaút vezet a 
hegytetőre, amelyek közül kettő Szlovákiából 
indul – Sátorosbányából és az államhatár felől. 
A hosszabbik és egészen a csúcsig vezető út pi-
ros jelzésű, ez a Pogányvár – Abroncsospusz-
ta – Macskalyuk – Sátorosbánya – Mizsere, 
útelágazás – Margit-forrás – Karancs útvonal 
záró szakasza. Jelentős helyszínről van szó, 
hiszen a piros sávjelzést a Szlovák Turisztikai 
Klub által nyilvántartott legfrekventáltabb 
távolsági, vagy hegygerinceken áthaladó utak 
jelölésére használják.

Az érdeklődők leggyakrabban a 8,5 km 
hosszú, 630 m szintkülönbségű piros útvo-
nal mellett döntenek, amely a Sátorosbánya 
község központjában található buszmegálló-
tól indul. Földúton halad tovább a víztározó 
mentén, majd kátyús aszfaltos úton az egykori 
vasúti megálló mellett. Az út nyugati irányban 
kanyarodik a falu felett, majd egy elhagyott 
vadászház előtt halad el. A következő egy ki-
lométeres emelkedő megtétele után erdei úton 
halad tovább, amelyhez a Mizsere elágazásnál 
csatlakozik a határtól vezető sárga jelzésű út. 
Erdei ösvényen haladunk tovább egy nagyon 
kellemes pihenőhelyhez, a Margit-forráshoz. 
Tiszta vízhez juthatunk itt és erőt meríthe-
tünk az utolsó, de annál meredekebb emelke-
dő előtt. 

A Karancsra fel lehet jutni a sárga jelzésű 
turistaúton is, amely a Sátorosbánya - So-
moskőújfalu határátkelőtől indul. Az útvonal 
egy patakon átívelő kis hídon, szántóföldeken 
és erdei utakon vezet, majd egy rövid alagúton 

halad át, amely fölött vasút épült a történel-
mi Magyarország területén fellépő növekvő 
szénfogyasztás kapcsán (1860). A Budapestet 
Zólyommal összekötő vasútvonal Füleken 
keresztül haladt át. A sárga útvonal a Mizse-
re elágazásnál ér véget, ahol a piros jelzésű 
úthoz kapcsolódik. A gyalogút a határtól fel 
a Karancsra 5 km hosszú és 490 m-t emelke-
dik. Az útvonal előnye, hogy rövidebb, mint a 
piros turistaút, és nincsenek aszfaltos szaka-
szok. Hátránya a hiányosabb jelölés, mivel a 
Mizsere alatti réten nincsenek fák. Az út jól 
látható, az erdő alatt szétterülő rét végén egy 
messziről jól látható sárga jelzést helyeztek el, 
amely jóval nagyobb, mint a szokásos 10x10 
cm-es sávjelzés.

A hegytetőn egy többszintes, acélból készült 
kilátó található, ahonnan olykor rendkívü-
li kilátás nyílik a Magas-Tátra csúcsaira. Az 
aránylag jó időjárási viszonyok mellett a ma-
gyarországi Cserhát, a Mátra és a Bükk-hegy-
ség, a szlovákiai oldalon pedig a Szlovák-Érc-
hegység, az Alacsony-Tátra, a Polyána, a 
Jávoros-hegység ( Javorie) és az Ostrôžky fi-
gyelhető meg. Kilátás nyílik továbbá Somoskő 
és Salgó várára, valamint Losoncra és Salgó-
tarjánra is. A kilátó mellett tűzrakó helyek, 
fedett pihenőhely és a geopark biológiai és 
geológiai adottságait bemutató háromnyelvű 
információs panel áll az idelátogatók rendel-
kezésére. A Karancs a hegység négy legmaga-
sabb hegye közé tartozik. Az egyiken közülük, 
a kilátótól csupán 1,1 km-re lévő Kápolna-he-
gyen találjuk Magyarország legmagasabb 
helyén álló kápolnáját (685 m). Az építményt 
2007-ben újították fel, haranglábat állítottak 

mellé és tűzrakó helyeket alakítottak itt ki. A 
kápolna alatti nyeregből a turistautakat kö-
vetve át lehet jutni Karancsberénybe, ahonnan 
utak vezetnek a Nagyromhány feletti kilátó-
hoz. A hosszabb túrázásra vágyók gyakran 
útba veszik Somoskőújfalut is, ahonnan eljut-
hatnak a salgói, vagy a somoskői várhoz, majd 
pedig onnan vissza a túra kiindulópontjába. 
A túra ezen része csak akkor lehetséges, ha a 
járványügyi óvintézkedések engedik a hatá-
rátkelést.

Sátorosbányába, illetve az államhatárhoz 
buszközlekedéssel vagy egyénileg juthatunk 
el. A Karancs csúcsa egyaránt közkedvelt úti 
cél a terepfutók körében. A komoly erőnlétet 
és a jó akadályleküzdő képességeket igénylő 
emelkedő, illetve lejtő méltó kihívást jelent az 
edzett hegyikerékpárosok számára is. A távol-
ság Fülekről fel a Karancsra 19 km.

Illéš Zoltán, ford.: dp és dk
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elsősök beíratása. A következő tanévben 

20 kisdiák kezdi meg tanulmányait, akiket a 
járványügyi helyzetre való tekintettel szemé-
lyesen nem üdvözölhettünk. Ez a szám való-
színűleg nem végleges, mivel a korábbi évek 
tapasztalatai alapján folyamatos beíratkozás-
ról beszélhetünk egészen szeptember elejéig. 

A távoktatás befejeztével újult erővel ve-
tettük bele magunkat az iskola csinosításába. 

Újdonságok a Mocsáry Lajos Alapiskolában

Rovat: Szabadidős lehetőségek Fülek környékén
Környékünk legmagasabb panorámás kilátássa

Elsőként egy pihenősarok létrehozásába fog-
tunk, mely a későbbiekben alkalmat nyújt a 
szabadtéri oktatás megvalósítására is. A Föld 
napja alkalmából a 8. és 9. évfolyam tanulói-
val újrahasznosított anyagok felhasználásával 
alakítottunk ki egy virág sarkot, amit azóta is 
folyamatosan bővítünk. Köszönet érte támo-
gatóinknak: Fülek város kertészetének és a 
kollégáknak.

Folyosóink falai is új életre keltek Benko Pál 

keze munkája által, míg a 
szaktantermeket diákja-
inkkal közösen varázsol-
tuk újjá.

Intézményünk veze-
tősége gondoskodott az 
informatikai eszközök 
megújításáról is: a modern 
oktatást új számítógépek 
és táblagépek segítik a to-
vábbiakban.

Kotlár Ildikó, igazgató                 


