
A várost az önkormányzatok 
kategóriájában díjazták a 
roma közösséget érintő kihí-
vások jó kezeléséért.   7. oldal

Fülek nyerte a Roma 
Spirit 2021 díjat 

A képviselő-testület a de-
cemberi ülésén jóváhagyta a 
költségvetést több beruházási 
akcióval együtt.    4. oldal

A képviselők elfogad-
ták az új költségvetést

Megvannak a nép-
számlálás eredményei 

I N G Y E N E S E N
T E R J E S Z T V E

2 0 2 1 .  D E C E M B E R 
-  2 0 2 2 .  J A N U Á R

1 .  S Z Á MFüleki Hírlap

Az eredmények szerint 
Füleken lényegesen többen 
vallották be nemzetiségüket, 
mint tíz évvel ezelőtt.   2. oldal
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Az év első lapszámában immár hagyomá-
nyosan interjút közlünk Agócs Attila polgár-
mester úrral, melyben számot vet az előző 
évvel, és az aktuális tervekről is tájékoztat. 
Olvassák el, hogyan befolyásolta a Covid 
az elmúlt év történéseit az önkormányzat 
szemszögéből, milyen projekteket sikerült 
megvalósítani és mi vár ránk a közeljövőben.

A 2021-es év még mindig a járvány árnyékában 
telt. Hogyan hatott a koronavírus a város fejlő-
désére?
Az ezt megelőző időszakot az jellemezte, hogy 
a Covid témáján kívül nagyon szegényes volt a 
pályázati felhívások tárgyköre, amit a további 
fellendülésre tudtunk volna használni. Ezért a 
korábbi projektjeink befejezésére koncentrál-
tunk és egyúttal megkezdtük a most következő 
időszak projektcsomagjának előkészítését.
Mindamellett hírlapunk oldalain többször is be-
számolhattunk a projektek sikeréről. Melyeket 
tartja Ön a legfontosabbnak?
Befejeződött például a művészeti iskola egy-
kori épületének rekonstrukciója, amely ezen-
túl idősek napközi otthonaként szolgál majd. 
Jelenleg már folyamatban van az új szociális 
szolgáltatásnyújtás nyilvántartásba vétele, 
így már az idén meg tudjuk nyitni az otthont. 
A  várban is lezajlott az a küzdelmes projekt, 
melynek eredményeképp néhány év elteltével 
végre sikerült befejeznünk a középső vár fel-
újítását, és lőrések formájában új látnivalókat 
is megközelíthetnek a turisták. Mint általában, 
az utak és a járdák javítására is sor került, a 
legszembetűnőbb változás talán a városi teme-
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tőben látható, ahol az összes régi járdát, a ha-
lottasházhoz vezető utat és a gyalogos bejárat 
lépcsőit is felújítottuk. Bónuszként sikerült az 
év végén állami dotációból visszafinanszírozni 
az utak aszfaltozásának költségeit, a  megta-
karított pénzt pedig az idei aszfaltozásra for-
dítjuk majd. A nyár elején a Veolia Alapítvány 
támogatásával és a  Közhasznú Szolgáltatások 
segítségével sikerült átadni a város harmadik 
új játszóterét, ezúttal a Papréten, amely az 
óvodások és a  széles nyilvánosság számára 
is elérhető. Továbbá sikerült a Vöröskő alatt 
bővíteni a városi vízvezetékrendszert, ezzel 
is értékesebbé téve a város birtokában lévő 
területet, és vonzóbbá téve a városközeli épí-
tési telkeket. Fontos volt a helyi polgárőrség 
projektjének sikeres folytatása is, amelyet 
a Catching-up regions kezdeményezésnek kö-
szönhetően tudunk még kedvezőbb feltételek 
mellett fenntartani.
Az FTC területén is nagyobb rekonstrukciós 
munkákat kísérhettünk figyelemmel.
Megoldottuk a  tornaterem épületének problé-
máit, komplex módon, különféle eljárásokkal 
leszigeteltük, a sérült padlót pedig kicseréltük. 
Így már rendben kéne lennie, és remélhetőleg 
még sok évig jó szolgálatot tesz. Ezenkívül kor-
szerű öntözőrendszert építettünk ki, valamint 
a gyep teljes felületét is revitalizáltuk. Összesen 
körülbelül 130 ezer eurót fektettünk be.
Júniusban beszámoltunk arról, hogy új pro-
jektiroda nyílt a városházán. Hogyan értékeli a 
működését az első félév után?

A Hatékony közigazgatás elnevezésű projektet 

Losonctamásival együttműködve indítottuk el. 
Az irodák egyaránt nálunk és a losonctamási 
hivatalban is működnek. Ez egy fontos pro-
jekt, mely a stratégiai dokumentumok elké-
szítésének támogatására jött létre számunkra 
és a környező települések számára is, akikkel 
így közösen veszünk részt különféle felhívá-
sokban. A projekt első eredményei már most 
észrevehetők, hiszen egyre többször találko-
zunk a polgármesterekkel, együtt ötletelünk és 
tervezünk, közös projektekben gondolkodunk 
és egyesítjük erőinket a különböző területeken. 
Nagy előrelépésnek tartom, hogy lassan meg-
szokjuk az együttfejlesztés elvét, és nem min-
denki csak „a saját kis dombján” kapirgál.
2021 végét Európa-szerte az energiaválság jelle-
mezte. Hogyan birkózott meg vele a város?
Nehezen. Az önkormányzatok és szervezetek 
ciklikusan, általában kétéves időszakra verse-
nyeztetik az energiaárakat. Pechünk van, mert 
a földgáz esetében azok közé tartozunk,

folytatás a 2. oldalon

Kifizetődött az önkormányzat gyors reak-
ciója a Szlovák Köztársaság Beruházási, 

Régiófejlesztési és Informatizációért Felelős 
Minisztériumának felhívására, melynek kere-
tében állami támogatást nyújtanak a régiófej-
lesztés terén - a régió közlekedési és műszaki 
felszereltségének javítására, közműépítési te-
vékenységekre. A tárca állami költségvetésből 
megtéríti a 2021-ben megvalósított aszfalto-
zásra fordított önkormányzati kiadásokat.
Agócs Attila polgármester tájékoztatása sze-
rint a tárca október elején hirdette ki a felhí-
vást, amelyre csak november elejéig lehetett 
pályázni. „Mindössze egy hónap állt a rendelke-
zésünkre, gyorsan kellett reagálnunk. Megérte, a 

minisztérium elfogadta a 161 ezer eurós támogatási 
kérelmünket” – mondta a polgármester, hoz-
zátéve, hogy a pályázók a tizenkét legkevésbé 
fejlett járás önkormányzatai voltak, amelyek-
ben véget ért az akciótervek hatályossága. A 
minisztérium így megtéríti a városnak a Ku-
kučín utca és a Május 1. utca átfogó felújítását, 
a Mocsáry utca egy részének, a Lidl áruház 
előtti kereszteződés, valamint a Daxner utcai 
óvodát a papréti lakóteleppel összekötő járda 
felújítását.

A város a támogatást a jövő év folyamán he-
lyi utak és burkolt területek nagyobb mértékű 
rekonstrukciójára fordítja. „Nagyon örülünk, 
hogy a támogatás egy kicsit leveszi a terhet a város 

költségvetéséről. A jelenlegi bizonytalan helyzetben, 
amikor az infláció üteme magas, az energia és az 
építőanyagok rohamosan drágulnak, növekszik 
a munkaerőköltség, és senki sem tudja igazán, mi 
vár ránk jövőre, minden külső anyagi forrás óriási 
segítség a városnak” – zárta gondolatait a pol-
gármester.

A Szlovák Köztársaság Beruházási, Régiófej-
lesztési és Informatizációért Felelős Minisztéri-
uma 161 012,21 euró összeggel támogatta Fülek 
Város Önkormányzatát a területfejlesztési támo-
gatások tárgykörébe tartozó 12861/2021/OSM-
RR sz. pályázati felhívás keretén belül.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: sd

Villámgyors válasz a váratlan felhívásra. A városnak megtérítik az idei aszfaltozás költségeit

Agócs Attila polgármester. Fotó: AA archívuma
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folytatás a címlapról
akiknek a két év éppen a  válság kirobbanása 
után telt le. Legalább az a szerencse, hogy to-
vábbra is a még 2020-ban megszabott előnyös 
áron lesz áramunk. Ennek ellenére a közvilá-
gítás kétszer annyiba fog kerülni, mint tavaly, 
ugyanis a  rendszert a  FIN.M.O.S. társaság 
üzemelteti. A gázárakat együtt versenyeztettük 
más önkormányzatokkal, és a  nyertes ajánlat 
nagyjából az eddigi ár háromszorosa. Idén a 
Filbyt is versenyztetett, ám korábban, mint az 
önkormányzat. Nekik dupla értékű árat sike-
rült rögzíteni, így a Filbythez tartozó háztar-
tások és intézmények olcsóbb fűtéshez jutnak, 
mint a közvetlenül az önkormányzat alá tar-
tozó intézmények. El kell mondanom, hogy úgy 
érzem, az államnak egy ilyen válsághelyzetben 
nagyobb mértékben közbe kellett volna lépnie, 
magam is írtam a gazdasági minisztérium ál-
lamtitkárának, de válaszra sem méltattak.
Hogyan hatott ez a város költségvetésére?
Azok az önkormányzatok, amelyek nem akar-
ták az évet költségvetési provizóriummal kez-
deni, úgy hagyták jóvá a költségvetéseket, hogy 
az  energiák megemelkedett kiadásait csak 
becsléssel határozták meg. Ez történt a mi ese-
tünkben is. Most újraszámoljuk, mi lesz ehhez 
képest a valóság. Alkalmazkodunk a helyzethez. 
Egyfelől az inflációval szembesülünk, másrészt 
viszont a  gazdaság beindulni látszik, tehát ki-
csit magasabb részesedési adókkal számolunk. 
Ugyanakkor arra számítunk, hogy az alapis-
kolákra vonatkozó magasabb árakat átfizeti az 
állam az átruházott kompetenciák keretében. A 
többit már nekünk kell kiegyenlíteni, az fájdal-
masabb lesz.
Az elmúlt évben egyéb projektekről is tájékoztat-
tunk, amin az önkormányzat dolgozott, viszont 
még nem indultak el. Melyik esetekben várható 
eredmény 2022 folyamán?
Az év során intenzíven folytattuk a munkát az 
INTERREG-es pályázaton, amelynek a célja 
egy új gyártócsarnok létesítése. Négy projekt 
már elindult – egy koordinációs projekt és a 
partnereink projektjei. Az eredetileg jóváha-
gyott támogatást is sikerült több mint 200 ezer 
euróval növelni, ami a magas építőanyagárak 

mellett nagy segítséget jelent a városnak. Jelen-
leg az építési engedélyezési eljárás folyik, a csar-
nok építését még az idén szeretnénk elkezdeni.

Miután a megnövekedett piaci árak miatt át 
kellett dolgoznunk a  pályázatokat, sikerült vé-
gigvinni a helyi akciócsoporthoz címzett pro-
jektcsomag benyújtását is, melynek köszönhe-
tően két új technika szaktantermet alakítunk ki 
a II. Koháry István Alapiskolában és a Papréti 
Alapiskolában, az Iskola Utcai Alapiskolának 
pedig új informatikai berendezéseket vásáro-
lunk. A Koháry téren két buszmegállót és a kon-
certterem homlokzatát is rekonstruáljuk.

Három nagy pályázatot terjesztettünk elő 
az IROP programban – a Vasúti utca-Park ut-
ca-Sládkovič utca által közrefogott tömb hely-
reállítását, a vasútállomást az ipari övezettel 
összekötő kerékpárút kiépítésének második 
ütemét, valamint a klímarendszer kialakítását 
célzó projektet a Városi Művelődési Központ 
épületében. Jelenleg az eredményekre várunk.
Szintén fontos még a felzárkóztató javaslat 
a Catching-up regions kezdeményezésen belül, 
amelyen nagy bevetéssel dolgoztunk, és sike-
ressége esetén jelentősen megváltozhatna váro-
sunk arculata. A városi infrastruktúra fejleszté-
sére szeretnénk támogatást szerezni általa négy 
olyan környéken, ahol a marginalizált közössé-
gek nagyobb csoportja él. Szeretnénk a Paprét 
összes járdáját felújítani; utakat, vízvezetékeket 
és csatornákat építeni a vár alatti területen; uta-
kat, járdákat és parkolóhelyeket építeni a  Ján 
Botto utcában; valamint járdákat és parkolókat 
szeretnénk építeni a vasútállomás közelében 
lévő bérház mellett, amivel kapcsolatban ki-
hívásokkal teli tárgyalások elé nézünk a vasút-
társasággal. Ezeknek a céljára kész projektek 
lapulnak a fiókban, várjuk a megfelelő felhívá-
sok kihirdetését. Feltételezzük, hogy ebben az 
évben a Paprétet érintő pályázatot nyújtjuk be. 
A többit, ha sikerül, 2023 nyarára fejeznénk be.

Tervez-e az önkormányzat önerőből megvalósí-
tani valamilyen projektet?

Az eddigi talán legkiterjedtebb útaszfaltozásra 
és a járdák felújíítására készülünk, melynek ré-
sze lesz az utcai burkolatok helyreállítása és új 
parkolóhelyek építése a Püspöki úti százlakásos 

bérház mögötti területen, összesen több mint 
430 ezer euró értékben. Az idei év nagy fontos-
ságú projektje továbbá a városi park bekerítése 
233 ezer eurós összegből. A kastély és a szom-
szédos épület közé új historizáló stílusú kapu 
kerül, valamint a kastély alagsorához vezető le-
járót is rekonstruálják, a kerítés többi szakaszát 
pedig kerítéspanelekből építik meg. Ezt tekint-
jük az idei év egyik prioritásának, hiszen nem 
csak a helyszín esztétikai oldaláról van szó, ha-
nem főként a közvagyon védelméről és a park 
biztonságának növeléséről.
Milyen hosszú távú beruházási tervei, céljai van-
nak az önkormányzatnak? Tudja már, milyen 
irányba kéne elindulni a következő években?
Erősen dolgozunk néhány projektdokumen-
táció és rajz elkészítésén, melyeket kidolgozva 
készenlétben várhatjuk az újabb pályázati fel-
hívásokat. Ilyen dokumentumok között szere-
pel a városháza teljes épületfelújítási projektje 
is, melynek a külseje leromlott, balesetveszélyes 
állapotban van. Az omladozó vakolat több he-
lyen a téglákig kibomllott, az utcára és az ud-
varra cserepek hullanak, ami veszélyezteti kol-
légáinkat, a járókelőket, és a parkoló autókat is. 
Az energiahatékonyságról nem is beszélve, hisz 
az épület 1912-ből származik. Ezért szükséges 
a homlokzat és a tető rekonstrukciója, a nyílás-
zárók cseréje és a fűtési rendszer teljes felújítása. 
Arra számítunk, hogy be tudunk kapcsolódni a 
Helyreállítási terv programjába, melynek kö-
zéppontjában a történelmi középületek felújí-
tása áll majd. Tervezzük továbbá a II. Koháry 
István Alapiskola főépületeinek külső szigete-
lését, a Papréten található épületegyüttes szige-
telését, amelyben a szlovák és magyar általános 
iskolák is helyet kapnak, valamint a művelődési 
központ homlokzatának szigetelését célzó pro-
jekteket, amelyeket belülről már felújítottunk. 
2022-ben további 106 ezer eurót fektetünk be, 
hogy elkészüljenek a  projektdokumentációk. 
Ám ennek köszönhetően a jövőben milliós tá-
mogatásokhoz juthatunk, és jelentősen gyara-
píthatjuk a város tulajdonát, ami így még év-
tizedekig környezetbarátabban, alacsonyabb 
rezsiköltséggel szolgálhat majd bennünket.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: jf

A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala 
nyilvánosságra hozta a 2021-ben lezajlott 

népszámlálás néhány eredményét, amely a la-
kosság számáról, nemzetiségéről és vallásáról 
tartalmaz adatokat az egyes településeken.

A népszámlálás eredménye szerint Füleken 
9949 lakos él, ebből 5190 nő (52,17%) és 4759 
férfi (47,83%). A városban a 14 év alatti gyer-
mekek száma 1566, a 15-64 év közötti pro-
duktív korban lévők közé 6739-en tartoznak, 
és 1644 fő 65 év feletti idősünk van. A  lakos-
ság 97,9%-a szlovák állampolgár, 198 személy 
külföldi, 11 lakosról pedig nem derült ki az ál-
lampolgársága. A legtöbben alapfokú végzett-
séggel rendelkeznek (28,88%), ezt követik az 

érettségi vizsgát tett középfokú végzettséggel 
rendelkezők (22,4%), középfokú szakképesí-
téssel 17,91% rendelkezik, a felsőfokú végzett-
ségűek pedig a lakosság 9,11%-át teszik ki. A 
város lakosságának zöme a római katolikus 
hitet vallja, 59,81% jelölte meg ezt a felekeze-
tet. A második legnagyobb a  vallás nélküliek 
csoportja (24,91%), az egyéb vallásúak aránya 
2% alatti, és a lakosság 9,07%-ánál nem állapí-
tották meg a vallási hovatartozást.

A legtöbb füleki polgár bevallása szerint ma-
gyar nemzetiségű (62,88%), a lakosság 29,76%-
a szlovák, 137 állampolgár pedig roma nem-
zetiségű. Újdonság volt a népszámlálás során 
egy második nemzetiség felvállalásának lehe-

tősége, mellyel 1728 lakos élt. Ebből 985 füleki 
jelölte a roma, 322 a magyar és 261 a szlovák 
nemzetiséget. Összességében jelentősen nőtt 
a nemzetiségüket bevallók aránya. Míg 2011-
ben a lakosság 14,26%-ánál (1543 személy) 
nem derült ki a nemzetiségük, addig 2021-ben 
ebbe a kategóriába már csak 5,14% (511 sze-
mély) esett. A lakosság 68,97%-a tüntette fel 
anyanyelveként a magyart, 24,82%-a a  szlo-
vák, 0,28%-a a cseh és mindössze 0,09%-a 
a  roma nyelvet.

A részletes eredményeket megtalálják 
a www.scitanie.sk weboldalon.

kmk, ford.: jf

Népszámlálási eredmények: Jelentősen többen vállalták fel nemzetiségüket  
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Az ülés hivatalos megnyitása, a  napirend, 
s  a  kiegészítő napirendi pontok jóváha-

gyása, a határozat-előkészítő bizottság, a  jegy-
zőkönyvvezető, valamint a  jegyzőkönyv-hite-
lesítők megválasztása után az ülés képviselői 
interpellációkkal indult. Egyedül Rubint Róbert 
képviselő készült interpellációval. A lakosok 
kezdeményezése alapján felvilágosítást kért 
a hulladékszelektálás működéséről, mivel a 
polgároknak az a benyomásuk, hogy annak 
ellenére, hogy szeparálva gyűjtik a hulladékot, 
minden hulladékot egyszerre, egy autóval szál-
lítanak el. A KSZ igazgatója elmondta, hogy a 
szeparált, valamint a kommunális hulladék el-
szállítására más-más autót használnak. A sze-
parált hulladékot a gyűjtőudvaron szortírozzák 
és dolgozzák fel. A következő pontban Visnyai 
Attila alpolgármester a képviselő-testület mel-
lett működő bizottságok üléseinek eredménye-
iről adott jelentést (részletek elérhetőek a város 
honlapján, a szerző megj.). A polgármester a napi-
rendi pont befejezéseképpen arról tájékoztatott, 
hogy az új törvénymódosítás szerint márciustól 
tilos lesz az autók járdákon való parkolása. Az 
önkormányzat eldöntheti, hogy mely járdákat 
sorolja a kivételek közé, amelyeken továbbra 
is megengedett lesz a parkolás. Felszólította a 
közlekedési bizottság tagjait, hogy márciusig 
közösen válasszák ki e területeket. Flachbart 
Ladislav képviselő hozzátette, hogy a lakóhá-
zak előtti parkolás jelenti a legnagyobb prob-
lémát, ahol több autó a bejáratban parkol és 
akadályozza a mentőszolgálat munkáját. A pol-
gármester hozzátette, hogy ez a polgárok ön-
tudatán múlik, mert a bejáratokban most sem 
megengedett a parkolás és jelenteni kell. Min-
denesetre foglalkoznak a kérdéssel a bizottsági 
ülésen. 

Ezután a helyi iskolák oktató-nevelő tevé-
kenységéről szóló beszámolók következtek. A 
beszámolókat Mágyel Andrea, a  hivatal elöl-
járója ismertette röviden, és dicséretét fejezte 
ki azon iskolák felé, amelyek konkrét diáksi-
kereket, eredményes pályázatokat is belefog-
laltak a  jelentésbe. Tájékoztatta a jelenlévő-
ket, hogy a 2020/2021-es tanévben általános 
iskoláinkat 1423, a művészeti alapiskolát 331 
tanuló, míg az óvodákat 309 gyerek látogat-
ta. Aggasztónak tartotta azonban a külföldön 
tartózkodó gyerekek számát – 109 általános 
iskolás gyermek nem részesül iskolai oktatás-
ban. A  következő napirendi pontban a városi 
rendőrség parancsnoka ismertette a  testület 
2021 harmadik negyedévi tevékenységéről 
szóló jelentését. A  beszámoló legfontosabb ré-
szeként a város jelenlegi közbiztonsági helyze-
tét emelte ki. Elmondása szerint a helyzet az 
adott időszakban stabilizálódott és a mai napig 
zavartalan. Bejelentette továbbá két új rendőr 
felvételét is, akiket a bizottság kilenc jelentkező 
közül választott ki. Egyikük (volt rendőr) már 
2022 januárjában, a másik a  képzés elvégzése 
után, 2022 márciusától lép munkába. Bízik ab-
ban, hogy ezáltal rendeződik a testület helyzete 
és a jövőben zökkenőmentesen működik majd. 
A  parancsnok befejezésül megköszönte a vá-

rosvezetés megértését és pozitív hozzáállását 
a  testület belügyeinek intézését illetően, vala-
mint a képviselőknek a támogatást és az építő 
jellegű kritikát. A  város lakóinak a  tényszerű 
figyelmeztetéseket és javaslatokat, valamint a 
polgári kötelezettségeik felelősségteljes teljesí-
tését. Köszönetet mondott a  Körzeti Rendőr-
kapitányságon dolgozó munkatársaknak is, a 
helyi polgárőrség tagjainak és saját beosztottja-
inak az eredményes hozzáállásért a munkához 
és a jó együttműködésért. A polgármester erre 
reagálva reményét fejezte ki, hogy a magasabb 
létszám a  rendőrök gyakoribb jelenlétét ered-
ményezi majd a  városban, és egyúttal megkö-
szönte a parancsnoknak és a testületnek az igé-
nyes feladatokat hozó évben elvégzett munkát. 

A következő átütemezett pontban (eredetileg 
19a) a parancsnok arról tett említést, hogy szük-
ségszerű szerződést kötni a Város és a Filleck 
társaság között, amely eddig térítésmentesen 
biztosította saját optikai hálózatát a kamera-
rendszer egy részének (30 kamera) működteté-
séhez a városban, beleértve a karbantartást is 
üzemhiba esetén. A parancsnok elmondta, hogy 
elégedettek a céggel és itt az ideje a kötelezett-
ségek teljesítésének és a szerződéskötésnek a 
jövőre nézve. A polgármester hozzátette, hogy 
e céggel kötött új szerződés szerint az optikai 
sötétszál bérlése az országos minimumon van. 
A jövőt illetően az a kérdés, hogy maradunk-e 
ennél a rendszernél, vagy a város megkezdi sa-
ját hálózatának kiépítését. A soron következő 
napirendi pont Fülek Város 5/2021 sz. önkor-
mányzati rendeletének jóváhagyását tárgyalta, 
amellyel módosul a 8/2020 sz., a gépjárművek 
városban történő parkolásának feltételeiről 
szóló rendelet. A  rendelet új fizetős parkoló-
helyekkel bővült, mégpedig a LIDL bevásár-
lóközpont előtt. A Város a parkolót a  taxisok 
által használt Szputnyik lakótömb mellett lévő 
parkolóhelyek megszüntetése miatt hozta létre.

Az ezt követő napirendi pontban a kötelező 
érvényű rendeletekről tárgyaltak. A képviselők 
jóváhagyták a 6/2021. sz. önkormányzati ren-
deletet, amely módosítja a 1/2021. sz. ÁKÉR-t 
a szociális szolgáltatásnyújtásról, annak díja-
zásáról és befizetési módjáról, későbbi módosí-
tásai és kiegészítései értelmében. A módosítást 
az idősek nappali ellátó központjának, a  ter-
vek szerint 2022-ben történő megnyitása tette 
szükségessé. A  rendelkezés tartalmazza a  nap-
pali ellátó központ által nyújtott szolgáltatások 
árjegyzékét is. A  polgármester hozzátette, az 
épület készen áll, jelenleg a  használatbavételi 
engedélyeztetés utolsó fázisa zajlik, ezt követi 
majd az új szolgáltatás bejegyzésének folyama-
ta. A szolgáltatás ára megközelítőleg a az ottho-
ni ápolási szolgáltatás és a nyugdíjas otthonban 
való elhelyezés ára között mozog majd. Az ügy-
felek minimálisan 4 órát tölthetnek az intéz-
ményben. Az eltöltött óráknak megfelelően biz-
tosítanak számukra egy vagy kétszeri étkezést. 
Az intézetben eltöltött idő az ügyfél kérésének 
megfelelően alakul. Ezt követően jóváhagyták 
8/2021 sz. ÁKÉR-t, mely által változik Fülek 
város területrendezési terve. A változtatást egy 
befektető idézte elő, aki a  Szövetkezeti úton 
szeretne családi házat építeni, s a tervezet alap-
ján ez szántóterületet is érint. A  folyamat két 

évig zajlott, a felmerült költségeket a befektető 
fizette meg. A képviselőket tájékoztatták, hogy 
az elkövetkezendő években a  városnak egy új 
területrendezési terv elkészítése áll szándé-
kában. A  folyamat kb. 4-5 évet vesz igénybe. 
Költsége megközelítőleg 100 ezer euró, amihez 
a Város állami támogatást szeretne elnyerni. 

A  4/2021 sz. ÁKÉR jóváhagyásával megha-
tározták a Város által fenntartott óvodák von-
záskörzetét. Ezt az 5 éves kort elérő gyermekek 
kötelező iskola-előkészítő oktatása tette szük-
ségessé. A  Város a  környékbeli településeket 
nem sorolta be a  vonzáskörzetébe. A jelenlegi 
óvodai férőhelyekre jelenleg a Város tart igényt, 
esetleges kapacitás bővítés esetén jöhet szóba 
a  környékbeli településeken elő gyermekek 
felvétele. Az utolsónak jóváhagyott 7/2021 sz. 
ÁKÉR a városi fenntartású iskolák és iskolai lé-
tesítmények költségeinek a Város által történő 
részleges megtérítését és működési hozzájáru-
lását szabályozza. Módosulnak az óvodaláto-
gatás, az iskolai klubok díjtételei, elsősorban 
a megnövekedett energia áraknak, valamint az 
alkalmazottak állam által előírt bérrendezésé-
nek következtében. A díjak még így, megemelt 
formában is 10–15 százalékkal alacsonyobbak 
térségünk környékbeli városaihoz viszonyítva. 

A 15 perces szünetet követően a tanácskozás 
a  2021-es költségvetés módosításával foglalko-
zott, amire az egyes költségvetési tételek átcso-
portosítása, az iskolák és iskolai étkezdék, vala-
mint az elnyert támogatások miatt volt szükség. 
A  következő napirendi pont az egyes polgári 
társulások által kért és megítélt támogatásokkal 
foglalkozott (a megítélt támogatások jegyzékét 
lapunk 5. oldalán közöljük, a szerk. megjegyzé-
se). Ezzel a ponttal kapcsolatban Szvorák Zsu-
zsanna képviselőasszony javasolta, hogy az ide-
vonatkozó önkormányzati rendeletbe foglalják 
bele, hogy az egyes szervezetek a támogatások 
elszámolását ne az érintett költségvetési év vé-
géhez, ami igen nehezen megvalósítható, ha-
nem a következő év január végéig nyújthassák 
be. Az ülésen megtárgyalták az egyes kulturális 
egyesületek, a Város által támogatott jegyzékbe 
való felvételének kérvényeit (a  támogatott cso-
portok jegyzékét és a VMK által nyújtott támo-
gatások összegét lapunk 5. oldalán közöljük, a 
szerk. megj.). Ezt követően jóváhagyták a Város 
2022–2024-es évekre vonatkozó tervezett költ-
ségvetését. A főellenőr asszony a képviselőknek 
javasolta a 2022-es évi költségvetés elfogadását, 
valamint az ezt követő két év költségvetésének 
tudomásul vételét (a  költségvetés témájával 
részletesebben lapunk 3. oldalán foglalkozunk, 
a szerk. megj.).

Az utolsó napirendi pontban vagyonjogi 
kérdések, a  főellenőr asszony beszámolója, va-
lamint a városi szervezetek a 2022-es évre vo-
natkozó munkatervei szerepeltek. A  vitában 
egyetlen képviselő sem szólalt fel. 

A  tanácskozás végén a  polgármester megkö-
szönte a  képviselők egész évi munkáját, kelle-
mes ünnepeket, jó egészséget és kedvezőbb hí-
reket kívánva berekesztette az ülést. 
A  tanácskozás valamennyi jegyzőkönyve, munka-
anyaga, valamint vágatlan videofelvétele megtalál-
ható a város honlapján: www.fiľakovo.sk.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: dszl
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A füleki városi képvisleő-testü-
let decemberi ülésén elfogad-

ta a város 2022-es költségvetését, 
mely kiegyensúlyozott lesz. A 
város csaknem 12,3 millió euró-
val gazdálkodik majd. A kiadások 
közül a legnagyobb tételt az előző 
évekhez hasonlóan az oktatási in-
tézményekre fordított pénzösszeg 
jelenti, amely a következő évben 
eléri az 5,4 millió eurót. A képvi-
selők több beruházási tervet is jó-
váhagytak a költségvetésen belül.

A 2022-es invesztíciók kereté-
ben várhatóan megkezdődik az 
iparcsarnok építése, amelybe az 
első 740 ezer euró kerül befekte-
tésre. A városi park 233 ezer euró 
összegű körbekerítésével együtt 
ezek a jövő év legfontosabb beru-
házásai Agócs Attila polgármester 
szerint. „A terület és az infrastruk-
túra előkészítése, amelyre az új ipar-

csarnok épül, lesz az első „kívülről” is 
látható lépés a TAPE projekten belül. 
Az építési munkálatok kezdetét öt év 
előkészület, bürokratikus nehézségek 
és rendkívüli piaci áremelkedés előzte 
meg. Az iparcsarnok projektjének el-
indítását nem csak a jövő év, hanem 
a korábbi időszakok egyik legfonto-
sabb beruházásának tartjuk, amely-
ben megközelítőleg 50 ember találhat 
munkát” – mondta a polgármester.
A képviselők az ipari övezetben 
és a városi parkban végzett mun-
kák mellett a helyi utakra irányu-
ló beruházásokat is jóváhagytak 
315 ezer euró értékben. Továbbá 
jóváhagyták a Püspöki út „100 
lakásos” bérháza mögötti burkolt 
területek revitalizálását 100 ezer 
euróért, valamint a Koháry téri 
koncertterem rekonstrukciójának 
első szakaszát közel 30 ezer euró 
értékben, amely összegből restau-

A Füleki Városi Művelődési 
Központ (VMK) benyújtott 

egy támogatási kérelmet, a projekt 
keretén belül fejleszteni szeretné 
a műszaki és higiéniai felszerelt-
ségét. Ez elsősorban a kulturális 
rendezvények lebonyolításának 
megromlott feltételeit tükrözi, ami 
nagy mértékben összefügg a Co-
vid-19 világjárvány terjedésével.  
A projekt költségvetése több mint 
182 ezer euró.

November végén a füleki kultu-
rális intézmény az IROP program 
felhívása keretében igényelt tá-
mogatást, melynek célja a járvány 
következményeinek helyreállítása, 
valamint a zöld, digitális és ellen-
álló gazdasági fellendülés előké-
szítése. Illés Kósik Andrea, a VMK 
igazgatója szerint a projekt célja 
az általuk nyújtott szolgáltatások 

színvonalának emelése. A támoga-
tás segítségével az épület műszaki 
felszereltségét kívánják javítani.

Elmondása szerint a projekt cél-
jai két fő tevékenységre oszthatók. 

„Az első az általunk nyújtott szolgálta-
tások minőségének javítása, konkrétan 
a színházterem klímaberendezésének 
beszerzésével, a színház- és bábterem 
színpadi világítástechnikájának bőví-
tésével, a bábterem színpadfüggönnyel 
történő felszerelésével. Bár a színház-
teremben a közelmúltban elvégzett 
átfogó belső rekonstrukció keretében 
már helyreállították a fénytechnikát, 
néhány reflektor és a statikus vilá-
gítási híd motorizálása még mindig 
szükséges. A bábteremben a színpad 
egyáltalán nincs kivilágítva, és a szín-
pad nem is használható rendezvények 
lebonyolítására, mivel még hiányzik a 
függöny” – magyarázta az igazga-

A 2022-es városi költségvetésből nyújtott támogatásokA 2022-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 

és a polgármester. 
A polgármester döntési jogába tartozó támogatások (350 euróig):

• Pro Futuro – 350€

A városi tanács által jóváhagyott támogatások (351 eurótól 700 euróig)
• Szlovákiai Magyar Cserkész-
szövetség - 47. sz. Koháry István 
cserkészcsapat 700 € 

• Slobodný cval-Szabad Vágta PT 
500€

• KULTIKON 500 €
• NOVOHRAD TK 500€
• Fiľ. vlci - Füleki Farkasok 700 € 
• Kultfeszt 550 € 
• IN-NOVA 600 €

A városi képviselő-testület által jóváhagyott támogatások 
(701 eurótól 120 000 euróig): 

A Fülek Város támogatásával működő csoportok (a VMK költségve-
téséből):
• Melódia Női Kar  2715€
• Pro Kultúra Füleki Férfikar 2715€
• Zsákszínház SzT 1300€
• Jánošík Néptáncegyüttes és 
Gyermek-néptáncegyüttes 1950€

• Rakonca Néptáncegyüttes és Kis 
Rakonca Gyermek-néptáncegyüt-
tes  3770€

• File Banda if. népzenekar  650€ 

kmk

A művelődési központ pályázatot nyújtott be. Bővíteni szeretné a technikai berendezését

A város kiegyensúlyozott költségvetéssel gazdálkodik majd. Több beruházást is jóváhagytak

tónő.
A második fő tevékenység a kul-

turális intézmény higiéniai színvo-
nalának javítása. Az igazgatónő el-
mondása szerint ezzel elsősorban 
a kulturális életet jelentősen meg-
nyomorító járványhelyzetre ref- 
lektál. „Az 1700 köbméteres színház-
teremben szeretnénk egy jó minőségű 
és nagy teljesítményű fertőtlenítő be-
rendezést vásárolni, amely fertőtleníti 
a levegőt és minden felületet. A projekt 
egy kisebb, mobil fertőtlenítő készü-
lék beszerzésével is számol, amelyet 

szükség szerint használhatunk kisebb 
helyiségekben, például a bábteremben” 

– tette hozzá. Ennek köszönhetően 
a jövőben jobban védhetik a nézők 
és az előadók egészségét különbö-
ző járvány- vagy világjárványhely-
zetek idején.

Az előzetes számítások szerint 
a projekt összköltségvetése több 
mint 182 ezer euró, míg a saját 
költségvetésből származó ötszá-
zalékos önrész több mint 9 ezer 
eurót jelent.

kmk,  ford.: sd

rálják a homlokzatot és nyílászá-
rókat cserélnek. Az év elején két 
új technika szaktanterem is épül 
a II. Koháry István Alapiskolában 
és a papréti szlovák alapiskolában 
a Dél-Nógrád Partnersége He-
lyi Akciócsoport által támogatott 
program segítségével. Felújítják 
az Iskola Utcai Alapiskola szá-
mítástechnika szaktantermének 
berendezését, és megújul további 
két buszmegálló is.

Az önkormányzat több pályá-
zatot is benyújtott, amelyek jóvá-
hagyásáról és esetleges megvalósí-
tásáról még nem döntöttek. Ilyen 
projektek között szerepel a vasú-
tállomás és az ipari övezet közötti 
kerékpárút második szakaszának 
megépítése, a Vasúti utca - Park 
utca - Sládkovič utca által körül-
zárt tömb revitalizációja vagy a 
Városi Művelődési Központ mű-

szaki berendezésének bővítése. A 
képviselők a „Catching-up regi-
ons” kezdeményezésen belül több 
városi terv társfinanszírozási 
költségvetését is elfogadták, ame-
lyek révén az önkormányzat a 
váralja infrastruktúráját szeretné 
fejleszteni, járdákat rekonstruálni 
vagy utakat megerősíteni.

„Mivel a választási időszak elején 
eltökélt projekttevékenységek nagy 
részét már megvalósítottuk, jelentős 
összeget – közel 106 ezer eurót – külö-
nítettünk el új projektdokumentációk 
kidolgozására. Ezek alapján a jövőben 
további európai uniós, állami költ-
ségvetésű és egyéb külső forrásokból 
származó támogatásokért pályázha-
tunk majd” – zárta gondolatait a 
polgármester.

Mikuš Kovácsová Klaudia, 
ford.: sd

• Zene Határok Nélkül PT 700€
• Csemadok FA  2100 € 
• e-Talentum PT 1000 € 

• Iuvenis Neogradiensis PT 2000 € 
• MINORITA ZA VŠETKÝCH 350 € 
• Nyugdíjas Egyesület FA 1200 € 
• Füleki FTC PT 101 000 € 
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Jelentős rendezvények 2022 februárjában és márciusának elején

02. 03.

MeseFigurák Foncsikkal
Mesék és népdalok a MeseFigurák Bábszínház és a 
Foncsik Énekegyüttes előadásában
Helyszín: VMK
Szervező: Városi Művelődési Központ

08:30 
10:30

02. 10.

„A színek varázsában” – Lengyel Ilona amatőr festő 
alkotásai  
Helyszín:  Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum
A kiállítás 2022.03.20-ig tekinthető meg.

16:30

02. 11.

Az ÖRKÉNY SZÍNHÁZ előadása
Daniela Kapitáňová: PIONÍRSZÍV
A szerző Könyv a temetőről című regénye alapján
Játssza: BÍRÓ KRISZTA
Helyszín: VMK
Szervező: Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával 
valósul meg a LiteraTúra – Párbeszédek program keretében.

18:00

02. 25.

VIII. Nemzetközi Színházi Fesztivál
A NÉZŐMŰVÉSZETI KFT előadása
Tasnádi István: NÉZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA
Szereplők: MUCSI ZOLTÁN, KATONA LÁSZLÓ, 
SCHERER PÉTER
Helyszín: VMK
Szervező: Városi Művelődési Központ 
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával 
valósul meg.

18:00 

03. 04. 

IX. Nemzetközi Színházi Fesztivál
A CITY REBOOT előadása
Kiss Csaba: DE MI LETT A NŐVEL?
Szereplők: SZABÓ VIKTOR, CULKA OTTÓ, OLASZ 
ISTVÁN
Helyszín: VMK
Szervező: Városi Művelődési Központ 

18:00

* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

Fülek Város határon túli part-
nerével, a Nógrádi Fejlesztési 

Ügynökséggel (HU) együttműkö-
désben még 2018-ban vissza nem 
térítendő pénzügyi támogatás 
iránti kérelmet nyújtott be a part-
nerszervezetek tevékenységeinek 
egy csomagban való támogatásá-
ra, amelynek címe „Foglalkoztatási 
akcióterv az R2 és M3 között – Úton 
az új határon átnyúló, észak-déli 
gazdasági tengely felé“. Az akció-
terv öt projektet tartalmaz külön-
féle ágazatokból, amelyekben tíz 
Szlovákiából és Magyarországról 
származó partnerszervezet vesz 
részt. A projektcsomagot az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap, 
az INTERREG V-A Szlovák Köz-
társaság–Magyarország Együtt-
működési Program keretén belül 
jelenleg 3 387 536,28 euró összeg-
gel támogatta.

Az akcióterv/TAPE publicitá-
sát a „CCP“ projekt biztosítja
A  projektek teljes csomagjának 
kivitelezését a  szlovák oldalon 
Fülek Város biztosítja a  Koordi-
nációs és kommunikációs projekt 
SKHU/1802/3.1/028 – „CCP” által. 
Kovács Tímea projektmenedzser 
tájékoztatása szerint a CCP pro-
jekt fő célja az akcióterv vala-
mennyi projektjének egységes és 
koherens kommunikációja (pub-
licitása), a projektek céljainak, 
tevékenységeinek, eredményei-
nek és a régió számára nyújtott 
előnyeinek világos ismertetése 
és kommunikálása. „A CCP nevet 
viselő projekt menedzsmenttámogató 
és kommunikációs szolgáltatásokat 
nyújt, valamint feladata a kocká-
zatmentesítés, a pénzügyi és a jogi 
tanácsadás az egész projektcsomag 
részére. Szakértő irányítást biztosít 
a partnerek számára, és segítő kezet 
nyújt tevékenységeik sikeres kivitele-
zéséhez. A jelenlegi helyzetben, ami-
kor  a világjárvány miatt a személyes 
találkozók és rendezvények lehetősége 
korlátoztt, még nehezebb biztosítani 
a zökkenőmentes határokon átnyúló 
együttműködést és kommunikáci-
ót. A CCP csapata ezt a hiányossá-
got legalább az online találkozókon 
keresztül igyekszik pótolni, melyek 
keretén belül  időben foglalkoznak a 
feladatokkal és nyomon követik azok 
teljesítését.“ 

A  projekt kivitelezése után a 
partnerek megosztják a  fenntart-
hatóság érdekében vállalt köte-

lezettségekből eredő feladatokat, 
biztosítva a TAPE-projektek 
fenntarthatósága érdekében vál-
lalt kötelezettségek teljesítését 
támogató, feltétlenül szükséges 
szakmai kapacitásokat. A CCP 
projekt 2021. 5. 1. és 2023. 6. 30. 
között valósul meg, az EU az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap 
által 138 125 euró összegben 
társfinanszírozza, amelyből 91 
502,50 eurót a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség, 46 622,50 eurót pedig 
Fülek Város kapott.

Öt projekt, tíz partner
Az akcióterv/TAPE egy észak–
déli kezdeményezés a térség gaz-
daságfejlesztése érdekében. Célja 
a gazdasági programok és a fog-
lalkoztatást segítő intézkedések 
egységes kivitelezése Hatvan–
Losonc tengelyén, a Novohrad/
Nógrád régió fejlesztése érde-
kében. Az R2 és az M3 között c. 
akcióterv/TAPE alapgondolata a 
foglalkoztatottság támogatása, az 
üzleti környezet és az infrastruk-
túra építése és fejlesztése, vala-
mint a munkaerőpiaci kirekesztés 
által veszélyeztetett, különböző 
célcsoportok oktatásminőségé-
nek javítása. A nyilvánosságot kü-
lön sajtóközlemények útján tá-
jékoztatják valamennyi projekt 
tevékenységéről.

A vállalkozói szektort két pro-
jekt támogatja az akcióterv cso-
magjából. Az első a DIGI – Kö-
zös léptekkel a digitalizáció felé, 
melynek köszönhetően a Salgó-
tarjánban gyártó FORT-BAU 
Zrt, valamint a szlovákiai partne-
rek – a TOOTH TOOLS s.r.o. és 
a FILLECK s.r.o., szert tesznek a 
növekedéshez és versenyképes-
séghez szükséges technológiákra, 
javítva így nemcsak termékeik 
minőségét és szolgáltatásaik pia-
ci színvonalát, hanem segítve  új 
munkahelyek létrejöttét és a meg-
lévők fenntartását a  határmenti 
Novohrad/Nógrád régióban.  

A második a DevINvestEn-
viro – A befektetési környezet 
fejlesztése c. projekt, amely Fülek 
Város (SR) és a Nógrád Megyei 
Regionális Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány/NMRVA (HU) tár-
sulásának köszönhetően valósul 
meg. Célja a füleki ipari övezet 
újjáélesztése, valamint a kis- és 
középvállalkozások működési 
feltételeinek javítása. Feladata az 

egykori füleki zománcgyár re-
vitalizációja, egy új raktár és egy 
gyártásra szolgáló acélcsarnok 
létrehozása a vállalatok számára. 
A projekt megvalósítása során ki-
épített infrastruktúrát a Város az 
érdeklődők/vállalatok számára a 
közbeszerzési pályázat szabályai 
szerint bocsátja rendelkezésre. A 
40–50 új munkahely létrejöttét 
segítő feltételek javítani fogják a 
határ menti térség foglalkoztatási 
arányát és a munkaerő mobilitá-
sát. A NMRVA gazdag tapasztala-
tai, valamint partnerhálózatának 
szakértelme segítik a füleki beru-
házás eredményességét.

A diákok munkaerőpiaci fel-
készítését és oktatását a TRAIN 
projekt biztosítja – A termelőka-
pacitások fejlesztése, melynek cél-
ja a beszállítóvá válás, a  Stredná 
odborná škola – Szakközépiskola 
Fiľakovo (SR), valamint a Nógrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara (HU) társulása. A magyar 
partner támogatja és népszerűsíti 
az asztalos szakmát a régióban, 
asztalosversenyeket, tanulmá-
nyutakat valósít meg, feltérképezi 

a képzési igényeket, képzési prog-
ramot dolgoz ki és tréningeket 
valósít meg. Másrészt, a Füleki 
Szakközépiskola asztalosműhelye 
modern gépekkel gazdagodik.

A legveszélyeztetettebb célcso-
port, a tartósan munkanélküliek 
oktatását a REWO projekt biz-
tosítja – Felkészülve a munkára. 
A hatrányos helyzetű társadalmi 
csoportok munkaerőpiaci in-
tegrálása – a Szív a Szívért Ala-
pítvány (HU) és a  PRACOV n.o. 
(SR) társulása. A magyar partner 
sokéves, bevált tapasztalataira 
alapozva a képzési tevékenységek 
kivitelezésének olyan tudatos fo-
lyamatjavaslata jött létre, amely 
a tartósan munkanélkülieket 
visszavezeti a munkaerőpiacra, 
olyan személyre szabott képzés 
segítségével, amely erősíti az ön-
becsülésüket, a kommunikációs 
és konfliktuskezelési rátermett-
ségüket, a problémamegoldó és 
stresszkezelő készségeiket, vala-
mint a hatékony időgazdálkodás-
ra való képességüket.

Kovács Tímea, kmk 
Ford.: dszl

Az akcióterv egységes kommunikációját Fülek Város biztosítja a „CCP“ projekt általAz akcióterv egységes kommunikációját Fülek Város biztosítja a „CCP“ projekt által
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„Az R2 és M3 között“ néven futó, 
a  régió munkalehetőségeit tá-
mogató határon átnyúló területi 
foglalkoztatási akcióterv (TAPE) 
egyik projektje a  „REWO – Fel-
készülve a munkára. A hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok 
munkaerőpiaci integrálása“. A  ha-
gyományostól eltérő megközelí-
téssel, ám bevált gyakorlatokkal 
új készségekre tanítják majd a 
munkanélkülieket, ezáltal hozzá-
járulnak önbizalmuk növeléséhez 
és a munkaerőpiacon való boldo-
gulásukhoz.

A térség gazdasági fellendí-
tésének lényeges részét képezi 
a  rendelkezésre álló munkaerő 
felkészültségének támogatása is, 
amely jelenleg nem felel meg a 
munkáltatók elvárásainak. A  vál-
lalatok régiónkba vonzása prob-
lémát jelent, mert befektetésük 
egyik fő követelménye a kellően 
felkészült és minőségi munkaerő. 
A REWO projektnek köszönhe-
tően lehetőség nyílik a  helyzet 
pozitív változásának előmozdítá-
sára, az álláskeresők esélyeinek és 
lehetőségeinek javítására.

A PRACOV n.o. (SK) nonprofit 

szervezet, valamint a Szív a Szí-
vért Alapítvány (HU) határon 
átnyúló együttműködési megálla-
podása a hátrányos helyzetű tár-
sadalmi csoportok munkaerőpiaci 
integrálásának céljából jött létre. 
A Szív a Szívért Alapítvány több-
éves megbízható tapasztalattal és 
az oktatási tevékenység megva-
lósítására egyénileg kidolgozott 
módszerrel rendelkezik. Céljuk, 
hogy a tartósan munkanélkü-
lieket olyan személyre szabott 
képzéssel vezessék be a munka-
erőpiacra, amely jó hatással van 
önbecsülésükre, fejleszti munka-
végzési készségeiket, szokásaikat, 
javítja kommunikációs képessé-
geiket és hatékonyságukat, vala-
mint megkönnyíti a stresszkeze-
lést a mindennapi helyzetekben.

A célcsoportok felmért prob-
lémái alapján a projektpartne-
rek két csoportot választottak ki, 
melyek a tartós marginalizáció 
veszélyének leginkább ki vannak 
téve: ezek az alacsony foglal-
koztatási esélyekkel rendelkező 
munkanélküliek és az otthonuk 
elvesztésével is fenyegetett mun-
kanélküliek. A Szív a Szívért Ala-

Egy haladó szemléletű projektnek köszönhetően új készségekre tehetnek Egy haladó szemléletű projektnek köszönhetően új készségekre tehetnek 
szert a munkanélküliek, erőre kaphat önbecsülésük és emberi méltóságukszert a munkanélküliek, erőre kaphat önbecsülésük és emberi méltóságuk

pítvány, amely egyben a projekt 
fő kedvezményezettje is, tovább-
adja az adott területen szerzett 
gazdag tapasztalatait – öt szakér-
tőt tanít be Szlovákiában a mód-
szerük ismereteire. Ezután pedig 
a projekt keretében a megszerzett 
tudás alapján négy, egyenként 10 
fős csoport oktatási tevékenysé-
gét valósítják meg, kettőt a határ 
szlovák és kettőt a magyar olda-
lán, Füleken és Salgótarjánban.

A projekt eredményeként a  fel-
készített résztvevőknek várha-
tóan nagyobb esélyük lesz el-
helyezkedni és érvényesülni a 
munkaerőpiacon, ami nemcsak 
életszínvonalukat javítja, hanem 
általános emberi méltóságukat és 
önbecsülésüket is erősíti. Az isme-
retszerzés az egyén és a társada-
lom számára egyaránt hasznos. A 
mai rohamosan haladó világban 
meg kell teremteni a munkaválla-
lók és a munkanélküliek folyama-
tos továbbképzésének lehetőségét. 
A humán erőforrás minőségének 
fejlesztése a munkaerőpiaci sike-
resség egyik legfontosabb ténye-
zője.

A partnerek együttműködése a 

területi foglalkoztatási akcióterv 
(TAPE – Territorial Action Plans 
for Employment) határon átnyú-
ló, „Az R2 és M3 között“ c. projekt-
jének a része. A foglalkoztatási 
akcióterv egy észak-déli gazda-
ságfejlesztési tengely kialakítá-
sára irányul Hatvan és Losonc 
között, melynek célja a foglalkoz-
tatást támogató gazdasági prog-
ramok és intézkedések összehan-
golása a régió fejlődése érdekében. 
A tervet az Interreg Program 
SKHU/1703-as felhívásának első 
fordulójában nyújtották be és 
hagyták jóvá. A projekt futami-
deje 2021.10.1-jétől 2023.03.31-ig 
tart és az INTERREG V-A Szlo-
vákia-Magyarország Együttmű-
ködési Program EU-s forrású 
társfinanszírozásával valósul meg 
az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap támogatásával 159 792,79 
euró összegben, melyből a Szív 
a Szívért Alapítvány 114 919,04 
eurót, a PRACOV, n.o. nonprofit 
szervezetet pedig 44 873,75 eurót 
kap.

Kovács Tímea, kmk
Ford.: jf

A határon átnyúló együttmű-
ködési megállapodás alapján, 

amelyet Fülek Város (SR), vala-
mint a Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
NMRVA (HU) kötött, jött létre 
az SKHU/1802/3.1/011 – „DevIn-
vestEnviro” c. projekt, a kihasz-
nálatlan és leromlott állapotú 
füleki ipari övezet revitalizációja 
érdekében. A jelenleg jóváhagyott 
projekt az Interreg VA Szlo-
vák Köztársaság–Magyarország 
Együttműködési Program kere-
tén belül nyerte el a támogatást. 

A „DevINvestEnviro“ projekt 
egyike azon öt pályázatnak, ame-
lyek az R2 és az M3 utak tengelye 
mentén létrejött foglalkoztatási 
akcióterv részeként valósulnak 
meg és céljuk a foglalkoztatási 
helyzet javítása a nógrádi régió-
ban. Fő célja, a füleki ipari zóna 
revitalizációja mellett, a határon 
átnyúló vállalkozói kapcsolatok 
minőségének javítása, valamint a 
jó tapasztalatok cseréje, hangsúlyt 
fektetve új munkahelyek létreho-
zására a régióban. „Az R2 és az 

M3 között” c. akcióterv/TAPE 
alapgondolata a foglalkoztatott-
ság támogatása, az üzleti környe-
zet és infrastruktúra építése és 
fejlesztése, valamint a munkaerő-
piaci kirekesztés által veszélyezte-
tett, különböző célcsoportok ok-
tatásminőségének javítása.

A DevINvestEnviro – A befek-
tetési környezet fejlesztése c. pro-
jekt a füleki egykori zománcgyár 
felújítása által biztosítja az ipari 
övezet revitalizációját, valamint 
a vállalkozói szektor feltételeinek 
javítását – konkrétan egy raktár 
és egy gyártásra szolgáló acélcsar-
nok létrehozásával, s az ezt követő 
inkubálást a vállalatok számára. 
A füleki ipari zónában található 
barnamezős területek – az ún. 

„brownfieldek“ revitalizációja által 
létrejött infrastruktúrát a Város 
az érdeklődők (vállalatok) szá-
mára a közbeszerzési pályázat 
szabályai szerint bocsátja rendel-
kezésre. A 40–50 új munkahely 
teremtését segítő feltételek javí-
tani fogják a határ menti térség 
foglalkoztatási arányát és a mun-

kaerő mobilitását.
A NMRVA gazdag tapasztala-

tai, valamint partnerhálózatának 
szakértelme segíti és ösztönzi a 
füleki beruházás eredményessé-
gét. Az ipari övezet használatára 
vonatkozóan üzleti tervet készít, 
amely meghatározza az új ipari 
infrastruktúra működési területét 
és szolgáltatásainak árát, beleért-
ve a gyártócsarnokot is. Megvizs-
gálja az üzleti fő célcsoportokat, 
részletesen felméri a konkuren-
ciát a már meglévő, illetőleg a 
TAPE területén épülő üzleti infra-
struktúrával kapcsolatban. Ennek 
alapján kitűzi a marketingstraté-
gia főbb irányait és eszközeit, va-
lamint bemutatja a magyarorszá-
gi jó tapasztalatokat az inkubáció 
területén.

A DevInvestEnviro projekt ered-
ményeként a város új, minőségi, 
modern infrastruktúrával gazda-
godik a régió munkáltatói számá-
ra, amely megfelelő feltételeket 
teremt új munkahelyek létrehozá-
sához, valamint az infrastruktúra 
bérbeadásából befutott források-
ból a Város következő területeket 
újít majd fel.

A projekt 2021. 9. 1. és 2023. 6. 
30. között valósul meg, az EU az 
Európai Regionális Fejlesztési 
Alap által 1  896 699,88 euró ösz-
szegben társfinanszírozza, amely-
ből 1 872 855,12 EUR eurót Fülek 
Város, a NMRVA pedig 23 844,76 
eurót kapott.

Kovács Tímea, kmk
Ford.: dszl 
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A nemzetközi zsűri a három 
felterjesztett település közül 

Füleket választotta ki. December 
8. óta Fülek városa a Roma Spirit 
2021 díj tulajdonosa az önkor-
mányzatok kategóriájában. Az 
eredményhirdetésre a Szlovák Te-
levízió (RTVS) kettes csatornájá-
nak gálaestjén került sor.

A zsűri a város önkormányza-
tának „a roma közösséggel ösz-
szefüggő kihívások hatékony ke-
zeléséért, a Szlovákia legnagyobb 
integrált roma közösségének kö-
rében folytatott sokéves munka 
elismeréseként, valamint a régió 
munkanélküliségének csökkenté-
sére irányuló kezdeményezések-
ben való aktív részvételéért, külö-
nösképpen pedig a lakáspolitika, a 
közbiztonság és a lakosok békés 
együttélésének területén beveze-
tett innovatív megoldásaiért" ítélte 
oda a díjat.

A járványügyi helyzet miatt idén 
nem kerülhetett sor a díjátadóval 
egybekötött hagyományos gála-
estre a Kettes csatornán. A díjakat 
még november végén adták át a 
szervezők a díjazottaknak. Fü-
leken a november 23-i képvise-
lő-testületi ülés után „ütöttek rajta” 
a város vezetésén. „Nagyon megle-
pett maga a tény, hogy felterjesztettek 
bennünket. Ez is azt mutatja azonban, 
hogy akik szakmai szinten aktívan 
foglalkoznak a problémakörrel és értik 
az összefüggéseit, figyelik a lépéseinket, 
és pozitívan értékelik azokat. Őszintén 
megmondom, hogy nem számítottam 
rá, hogy a három felterjesztett ön-
kormányzat közül éppen mi nyerjük 
el a díjat. A nagy létszámú stáb és a 
szervezők érkezése valóban megdöb-
bentett bennünket” – mondta Agócs 
Attila polgármester. A kitüntetést 
elégtételnek tartja a város lakos-
sága körében tapasztalt társadalmi 
egyenlőtlenségek kiegyenlítése ér-
dekében végzett több éves sziszte-
matikus munkáért. „Talán megerő-
sítés is lehet ez a többségi társadalom 
azon tagjainak, akik nem minden 
ezirányú lépésünket tartották helyes-
nek. Bebizonyosodott, hogy ez az az 

út, amelynek van értelme. Városunk-
ban, ahol szlovákiai viszonylatban a 
legnagyobb integrált roma közösség 
él, ez a kérdéskör többrétegű. Élnek 
közöttünk hátrányos helyzetű romák, 
de társadalmilag beilleszkedett roma 
vállalkozók, pedagógusok is. Nálunk 
nem igaz az, hogy a romakérdés csak 
a rászoruló emberekről szól. A téma 
összetettebb, ezért a megoldási javasla-
tok kidolgozása során minden rétegre 
egyedi módon kell fókuszálni. De azt 
is el kell mondani, hogy amit ma Fü-
leken látunk, az nem egy állapot, ha-
nem eredmény. Az együttélésnek ez a 
szintje nem magától értetődő, hanem a 
szociális területen végzett többéves csa-
patmunka gyümölcse" – magyarázta.

Ahogy tovább folytatta, az jövő-
beni integrációra vonatkozó meg-
oldásokat a társadalmi különb-
ségek fokozatos kiegyenlítésében 
látja, aminek a munkahelyterem-
tésre kell épülnie. „Fontos lépésünk 
ezen a téren a városi ipari csarnok épí-
tésére vonatkozó projektünk, mellyel 
új befektetőt szeretnénk hozni a város 
romos ipari övezetébe. Önkormány-
zati viszonyok között ez nem túl gya-
kori kezdeményezés. Nem szokványos 
dolog, hogy egy város gyárat épít a 
foglalkoztatottság támogatására. Min-
den tőlünk telhetőt megteszünk annak 
érdekében, hogy ez megvalósuljon, de 
még mindig sok taposóakna vár ránk” 

– tette hozzá.
A Roma Spirit projekt Szlová-

kiában 2009-ben indult. Célja, 
hogy bemutassa a roma közösség 
körében elért   pozitív eredménye-
ket, és díjazza a roma kisebbség 
életkörülményeinek javítása, va-
lamint teljes értékű és méltóság-
teljes integrálása irányába tett 
aktív erőfeszítéseket. A 13. Roma 
Spirit meghirdetői a Szlovák Rá-
dió és Televízió (RTVS) valamint 
a Kulturális, Oktatási és Kommu-
nikációs Szövetség (ACEC) voltak. 
A rendezvény védnökei Zuzana 
Čaputová, a Szlovák Köztársaság 
elnöke, valamint Mária Patakyová, 
emberjogi biztos.
Mikuš Kovácsová Klaudia, ACEC

ford.: sd

Jelölés
Fülek a Losonci járásban találha-
tó város, lakosainak száma több 
mint tízezer, melyet megközelí-
tőleg egyenlő arányú eloszlásban 
alkot a magyar, a szlovák és a ma-
gyarul beszélő roma lakosság. A 
városvezetés meggyőződése, hogy 
a jelenlegi lakossági összetétel mel-
lett elengedhetetlen a jó együttélés 
fenntartása, ami az egyes csopor-
tok közötti társadalmi különbsé-
gek kiegyenlítésén alapul.

Füleken él Szlovákia legnagyobb 
integrált roma közössége, amely 
különböző társadalmi rétegekből 
áll. Erre irányul az önkormányzat 
tevékenysége is, amely a lakosok 
eltérő igényeit tükrözi. Az önkor-
mányzat már az ezredforduló ele-
jén is foglalkozott a roma közösség 
integrációjával, amikor ez a téma 
még nem kapott ekkora visszhan-
got a társadalomban. A fokozatos 
lépések és korai beavatkozások, a 
közösség és problémáinak megis-
merése az elmúlt húsz év folyamán 

- ezek a tényezők és Agócs Attila 
polgármester hozzáállása eredmé-
nyezik a három nemzetiség baráti 
együttélését.

A város projektjei széleskörű-
ek. A lakhatás területén 2014-ben 
új társasház létesült, valamint 
megújultak az utak a város azon 
részein, ahol marginalizált roma 
közösségek élnek. A foglalkozta-
tás terén a város több tucat romát 
foglalkoztat szervezeteiben, főként 
általános iskolai pedagógusokat, 
közhasznú munkásokat és állandó 
szociális terepmunkásokat. A vá-
ros minden évben lehetővé teszi a 
tartósan munkanélküliek számára, 
hogy közreműködhessenek a he-
lyi vár helyreállításában. A város 
igyekszik minden rendelkezésre 
álló támogatási lehetőséget kihasz-
nálni az Emberi Erőforrás Opera-
tív Program országos projektjein 
keresztül, ilyenek például a Helyi 
Polgárőrség, a Közösségi Központ, 
a Szociális Terepmunka és mások. 
2016-ban az Európa a polgárokért 
program keretében lehetőségük 
nyílt megismerkedni más európai 
országok szociális vállalkozásai-
val. A projekt során jó gyakorlati 
példákat gyűjtöttek és dolgoztak 
fel a szociális vállalkozások és a 
marginalizált roma közösségekkel 
végzett munka területén.

A város új szaktantermekben 
indított inkluzív oktatást. A köte-
lező óvodai nevelés keretében har-
mincnégy férőhellyel bővítették a 

helyi óvodák befogadóképességét. 
Támogatják a sporttehetségek 
nevelését az FTC klubon belül, a 
Közösségi Központban sikeresen 
foglalkoznak a gyerekekkel és fi-
atalokkal, ahol megalakult a UNI-
VERSAL DANCE GROUP tánc- 
csoport, amely sikeresen szerepelt 
a „Česko Slovensko má talent” ver-
senyen. Bevonják a tartósan mun-
kanélkülieket a munkaerőpiacra, 
és hozzájárulnak a társadalom szo-
ciopatológiai jelenségeinek vissza-
szorításához. Az önkormányzatok 
közül elsőként hívta fel a figyelmet 
a szociálisan hátrányos helyzetű 
lakossági csoportok toluolhasz-
nálatának országos jelenségére, 
melynek alapján átfogó intézke-
déseket hoztak. A járás fejlesztési 
akciótervének részeként jogi ta-
nácsadó irodát hoztak létre, ahol 
elsősorban a lakhatás témájára 
koncentráltak, és segítséget nyúj-
tottak a tulajdonosi viszonyok ren-
dezésében. A kezdeményezésnek 
köszönhetően sikerült megelőzni 
az árveréseket, és megakadályozni 
mintegy húsz ember kilakoltatását. 
Az önkormányzat kezdeményezé-
sére a városban létrejött a Jogse-
gély Központ kihelyezett állomása, 
ahol elsősorban a személyi csőd 
kérdésével, de polgári jogi vitákkal 
is foglalkoznak.

Mivel az önkormányzat a roma 
és nem roma közösség békés 
együttélése szempontjából fontos-
nak tartja a roma kultúrának és sa-
játosságainak megértését és elfoga-
dását, ezért 2014-től a Városnapok 
rendezvénye a roma kultúrának 
szentelt nappal gyarapodott. En-
nek a része egy a roma kultúrával 
kapcsolatos témájú képzőművé-
szeti verseny is, amelyen minden 
évben részt vesznek a többségi 
gyerekek is.

Éves támogatásokon keresztül 
a város olyan civil szervezeteket 
támogat, amelyek a roma közös-
séggel és annak fejlesztésével fog-
lalkoznak, mint például a Varázs-
hegedű, a Kovosmalti Hegesztők 
és a Minorita za všetkých polgári 
társulások. A város amellett, hogy 
hozzájárul a szervezetek minden-
napi tevékenységéhez, támogatja a 
roma holokausztra való megemlé-
kezés alkalmából rendezett kegye-
leti rendezvényeket is. A megvaló-
sított tevékenységek és projektek 
hasznosak minden lakos számára. 
Fülek városa az egyike azon ins-
piráló történeteknek, hogyan lehet 
jól együtt élni.

Fülek a Roma Spirit díj nyerteseFülek a Roma Spirit díj nyertese

A díj átadása. Fotó: kmk
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Az új esztendő küszöbén a már 
megszokott módon össze-

foglalót készítünk intézményünk 
részlegeinek múlt évi tevékeny-
ségeiről. A Városi Könyvtárban a 
járvány ellenére két rendezvényt 
sikerült megvalósítani. Június-
ban író-olvasó találkozóra került 
sor Zolcer Jánossal, amely során 
a szerző bemutatta a „Gorba-
csov titkai” című könyvét. Októ-
berben a  füleki Bóna Friderikát 
láthattuk vendégül, akinek az 

„Amoda” című első regénye nagy 
érdeklődést keltett. A rendszeres 
könyvtári állománygyarapítás ér-
dekében bekapcsolódtunk a Szlo-
vák Művészeti Alap pályázatába, 
melynek köszönhetően 1000 eu-
rónyi támogatást kaptunk szak-
irodalmi kötetek vásárlására. 

A Városi Honismereti Múzeum-
ban tavasszal kiállítás nyílt máso-
dik világháborús haditechnika és 
harcjárművek makettjeiből, ame-
lyet Bialová Jana „Lények” című 
jubileumi kiállítása váltott fel a 
Városnapok és Palóc Napok kere-
tében. Az őszi és téli hónapok is az 
évfordulók jegyében teltek. Októ-
berben mutattuk be az eredeti-
leg 2020-ra tervezett „Egy (több 
mint) 100 éves énekkar történe-
te“ című kiállítást. Ezt követően 
a füleki múzeum alapításának 70. 
évfordulója alkalmából elkészült 
az intézmény műtárgyaiból ösz-
szeállított, a  múzeum fennállásá-
nak történetét bemutató tárlat. A 
járványhelyzetre való tekintettel 
a megnyitó csak a meghívott ven-
dégek szűk körében valósult meg. 
Az eseményt és magát a kiállítást 
a Tv LocAll csatornáján, majd az 
új évben – az intézkedések fel-
oldását követően – személyesen 
nézhették meg az érdeklődők.

A  turistaszezon a  várban a jár-
ványügyi korlátozások miatt nem 
március közepén, hanem május 
1-jén vette kezdetét, ami hozzá-
járult a  vár kisebb számú láto-
gatottságához, a járvány előtti 
időszakhoz képest. Az idény vé-
géig (azaz 2021. november 15-ig) 
összesen 17 310 turista látogatta 
meg az erődítményt. A 2020-as 
évhez képest a látogatók száma 
3  535 fővel nőtt (13 775 turista), 
viszont 2019-hez mérten 14  157 
személlyel csökkent. Hasonló 
a  helyzet a fizető látogatók ese-
tében is, mivel 2019-ben a  teljes 

szezonban 23 645 fizető látogató 
érkezett, 2021-ben ebben a  cso-
portban csak 12 371 vendéget tar-
tunk számon. Jelentős visszaesést 
tapasztalunk a  külföldről, főként 
Magyarországról érkezőket ille-
tően is. Míg 2019-ben a külföldi 
turisták aránya a  teljes látoga-
tószámhoz viszonyítva 53% volt, 
2021-ben ez 22% körül mozgott. 
A jegyeladásból származó bevétel 
2021-ben 28 000 euróval csök-
kent a 2019-es bevételhez képest. 
Szeptemberben azonban sikerült 
megvalósítanunk legalább egyet 
a hagyományos rendezvényeink 
közül – a Füleki Várjátékokat, 
mely ez alkalommal Fülek és kör-
nyéke történetét mutatta be az 
őskortól a  középkorig. Az akkor 
érvényben lévő járványügyi in-
tézkedések ellenére a  Beszterce-
bányai Megyei Önkormányzat és 
a Kisebbségi Kulturális Alap által 
támogatott eseményen több mint 
600 érdeklődő vett részt. A hó-
nap végén kiállítás nyílt a vár Be-
bek-tornyában „Fotonatura 2021” 
címmel, ahol a  látogatók váloga-
tást tekinthettek meg az azonos 
elnevezésű fotópályázat felvé-
teleiből. A megnyitót a legjobb 
fényképek szerzőinek járó díjak 
átadása kísérte. Ezen rendezvé-
nyeket „tatarozási nap“ előzte 
meg, amikor a FVM munkatár-
sai és támogatói egy egész napos 
zöldfelület-rendezést végeztek a 
várban. 

A Szlovák Köztársaság Kultu-
rális Minisztériuma „Újítsuk fel 
házunkat” támogatási program-
jába, a városi önkormányzat által 
benyújtott sikeres pályázat össze-
géből befejeződtek az építkezési 
munkák a következő kazamatán 
a középső várban, acéllépcsőket 
helyeztek el a két felújított ka-
zamatához, továbbá elvégezték 
a tereprendezést a várudvar nyu-
gati részén. Mint minden állami 
műemlék helyreállítása, ezeket 
a munkálatokat is régészeti kuta-
tás kísérte, amelyet intézményünk 
vitt végbe. Ezen felül mentőása-
tást végeztünk a somoskői várban, 
valamint régészeti munkálatokat 
láttunk el egy családi ház építésé-
nél Miksiben. Az utolsó ásatás egy 
klasszicista kastély belterében és 
udvarán zajlott a Rimaszombati 
járásban lévő Abafalván. 

A  térség idegenforgalmi szer-

vezeteivel folytatott együttmű-
ködés keretében tárlatvezetések 
indultak a  várban, amelyeket a 
Megyei Idegenforgalmi Szerve-
zet  weboldalán keresztül lehetett 
elővásárolni. A szezon következő 
újdonsága a  diákcsoportoknak 
szervezett alkotóműhely és tör-
ténelmi bemutató volt, az infor-
mációs központ munkatársai 
szervezésében. A Defensores tör-
ténelmi csoport tagja interaktív 
előadás keretében korabeli fegy-
vereket mutatott be a résztvevők-
nek, akik egyben korhű ruhákat is 
felpróbálhattak. Hasonló foglal-
kozásokat tervezünk 2022-ben is. 
2021-ben sikerült kiadni a város 
aktualizált turisztikai térképét 
és megszerkeszteni a Fülek 100 
km-es körzetének látnivalóit ösz-
szekapcsoló elektronikus anya-
got, amely az „autós turizmus” új 
menüpont alatt érhető el a FVM 
honlapján. Az NTIK munkatár-
sai az információszolgáltatás és 
ajándéktárgyak árusítása mellett 
cikkeket fordítanak és készítenek 
a  Füleki Hírlapba, részt vesznek 
az intézmény által szervezett ren-
dezvények megvalósításában és 
biztosítják azok népszerűsítését, 
promóciós anyagokat készítenek, 
gondoskodnak az általuk kezelt 
weblapok és az idegenforgalmi 
szolgáltatások adatbázisainak 
frissítéséről, együttműködnek 
a turisztikai szervezetekkel, stb. 

Megjelent több írásunk is a vár 
történetét és az intézmény régé-
szeti kutatásainak eredményeit 
illetően. A „Historická revue“ ha-
vilapban jelent meg beszámolónk 

„Törökök a füleki várban” címmel, 
amely a  város oszmán uralom 
alatti időszakával foglalkozik. A 

„Nógrád történelmének kedve-
lői“ Polgári Társulás, sorrendben 
hetedik szakmai találkozójáról 
készült írásgyűjteményhez egy 
tanulmánnyal járultunk hozzá a 

füleki váralja 2018–2020-as régé-
szeti feltárásairól, amely az emlí-
tett terület és az alsó vár hosszan 
tartó kutatásainak eredményeit 
ismerteti. Hasonló témájú cikk 
jelent meg a „Várak, kastélyok, 
templomok“ magyarországi fo-
lyóiratban is. Az év végén meg-
jelent a HUNCASTLE 2020 
nemzetközi konferencia tanul-
mánykötete, melyben egyik kollé-
gánk bemutatja a Füleki vár mint 
turisztikai látványosság múltját, 
jelenét és fejlődési lehetőségeit.

A gyűjteménygyarapítás terén 
érdekes tárgyakkal bővült a mú-
zeum eddigi kollekciója. Sikerült 
megvásárolnunk egy Lukács Gyu-
la által festett, füleki várat ábrá-
zoló olajfestményt, valamint aján-
dékba kaptuk Bacskai Béla több, 
munkásságának korai szakaszá-
ból származó művét és Ágoston 
Tibor amatőr festőművész olaj-
festményeit és rajzait. Az akvizí-
ciós bizottság jóváhagyta a füleki 
gyár 1934-es katalógusának és 
egyes termékeinek megvásárlását 
is, mint például egy kézzel festett 
zománcozott mosdótál az 1920-
as évekből, egy bádog elsősegély-
láda, valamint egy gyermekeknek 
készült összecsukható faszék, 
amelyeket a második világháború 
alatt gyártottak. 2022-ben ter-
vezzük egy pályázat benyújtását 
a Szlovák Művészeti Alaphoz az 
említett tárgyak megvásárlására.  
A várból és Fülek városából szár-
mazó régészeti leleteket rendsze-
resen előterjesszük az akvizíciós 
bizottság elé, így a régészeti a má-
sodik leggyorsabban bővülő gyűj-
temény a történelmi után.  

Engedjék meg, hogy az egész 
intézmény nevében boldog új évet 
kívánjak önöknek abban a hitben, 
hogy a 2022-es év kedvező lesz, 
és sok rendezvényünkön találko-
zunk majd.

Budai Valéria, FVM

Hogyan telt a 2021-es év a Füleki VármúzeumbanHogyan telt a 2021-es év a Füleki Vármúzeumban
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Minden iskolában műhely-
munka folyik, ahol a tehet-

séggondozás a legfőbb szándék. 
Mi, a Füleki Gimnáziumban is ezt 
a célt tűztük ki magunk elé.

Legutóbb arról informáltuk 
az olvasókat, hogyan készülünk 
az újabb járványügyi válság ke-
zelésére, illetve arról, milyen 
előkészületek folynak az idei 
nemzetközi robotverseny meg-
rendezésére. Sajnos, a koronaví-
rus-járvány nálunk is éreztette 
hatását. Minden erőfeszítésünk 
ellenére terveink meghiúsultak. 
Iskolánkon már hagyománnyá 
vált, hogy a robotikával foglal-
kozók  kreativitásukat, alkotó-
készségüket e rangos eseményen 
mutathatják be. Az idén rekord-
számú jelentkezőt jegyezhettünk 
be, s ugyanakkor az iskolaügyi 
miniszter, Branislav Gröhling lá-
togatásával is számoltunk.

A biztonságos iskolai környe-
zet érdekében országszerte vál-
toztak a karanténra vonatkozó 
szabályok is. A tantermi oktatást 
már november 29-től az online 
oktatás váltotta fel. Aktivitásunk 
nem csökkent ebben az időszak-
ban sem. Tudjuk, és tapasztaltuk, 
hogy az online tanulásnak van-
nak előnyei és hátrányai is. Po-
zitív tényező, hogy  kényelmesen 
otthonról   tanulhatnak a diákok,  

bár az elsajátítás egyedül zajlik, és 
nagyobb önfegyelmet igényel.

Minden iskola és diák életében 
meghatározó a szalagavató  ün-
nepség. A zöld szalag feltűzése az 
idén a hagyományoktól eltérően 
iskolánk tetőterében zajlott. Meg-
ható volt végzőseink kezdemé-
nyezése, ragaszkodása. A szalag-
tűzés bizonyságot ad arról, hogy 
maturanduszaink éretté váltak, s 
készek letenni az érettségi vizs-
gát. Felelősségtudatukat és krea-
tivitásukat  bizonyították, s ez a 
felnőtté válás legfontosabb alap-
elve. Az eseményt az online tér-
ben is követhették az érdeklődők, 
a  szalagok feltűzését élő adásban 
közvetítettük a  szociális hálón. 
Mintegy 200 érdeklődő kísérhet-
te figyelemmel ezt a rendezvényt, 
illetve 1500 visszajelzés érkezett 
honlapunkra. 

Ezután újabb sikert könyvel-
hettünk el. A Füleki Gimnázium 
és a Pro Futuro polgári társulás 
szervezésében idén 13. alkalom-
mal valósult meg a Természet-
tudományi Triatlon elnevezésű 
országos verseny. A kétnapos 
megmérettetés a tavalyihoz ha-
sonlóan, online formában zajlott.

A Természettudományi Triat-
lon egy komplex verseny, amely  
három területre – matematiká-
ra,  fizikára és informatikára – 

irányul. Olyan feladatokat kell 
megoldaniuk a diákoknak, ahol 
ötvözni kell a három tantárgy-
ból szerzett ismereteiket. A döntő 
kétnapos, amelyet a levelező for-
duló előz meg. Ennek célja, hogy 
ki tudjuk választani a 10 legjobb 
csapatot, akik részt vehetnek 
a döntőben.

Idén 13 háromfős csapat jelent-
kezett 8 iskolából, de a szervezők 
úgy döntöttek, hogy mivel online 
zajlik a verseny, nem végeznek 
semmilyen szűrést. Így minden 
csapat részt vehetett a döntőben 
Dunaszerdahelytől Kassáig. Az 
első nap mérési feladatokkal  telt, 
illetve ügyességi versenyen bizo-
nyíthattak  a versenyzők. Utóbbit 
volt a legnehezebb online módon 
megszervezni, mivel korábban ezt 
az iskolában, külön termekben 
oldottuk. Tavaly volt az első év, 
amikor az online térbe vittük át a 
versenyt. Idén a tavalyi tapaszta-
latok alapján továbbfejlesztettük, 
és igyekeztünk érdekes, izgalmas 
feladatokat készíteni a diákok 

A pandémia miatt nem állt meg az élet. A Füleki Gimnáziumban a A pandémia miatt nem állt meg az élet. A Füleki Gimnáziumban a 
szalagavatót és a Természettudományi Triatlont is megtartottákszalagavatót és a Természettudományi Triatlont is megtartották

részére. A döntő másnapján ma-
tematika, informatika és fizika 
tudáspróbát kellett teljesíteniük. 
A rangos verseny szervezéséért 
Molnár Lászlónak és kollégáinak 
mondhatunk köszönetet, akik 
komoly felkészüléssel, ötletes, 
kreatív feladatokkal sarkallták 
a versenyzőket. Iskolánk csapa-
tát Palcso Vivien Dorka, Gáspár 
András és Balog Szilárd alkották.

Ezen kívül számos nemzetközi 
irodalmi verseny résztvevői vol-
tunk. Szvorák Zsuzsanna vezeté-
sével ismét jelesen bizonyított az 
Apropó. Az Egressy Béni Országos 
Színjátszók Fesztiválján Szepsi-
ben Fődíjasak lettek. Kiemelkedő 
eredményt ért el Sonkoly Kriszti-
án a Márai Sándor Tükrei című 
rendezvényen Kassán.

A járványhelyzet ugyan bonyo-
lítja munkánkat, azonban hité-
ben és erejében nem törte meg pe-
dagógusainkat. Ezúton is kívánok 
boldog, áldott új évet Fülek min-
den lakosának!

Péter Juraj, igazgató

2022. február 10-én nyílik meg 
a Vármúzeum első idei kiállí-

tása a Városi Honismereti Múze-
umban. „A színek varázsában” című 
tárlat a  ragyolci származású, je-
lenleg a  Besztercebánya melletti 
Kordéháza (Kordíky) községben 
élő Lengyel Ilona, született Maksi, 
amatőr képzőművész alkotásait 
vonultatja fel. 

A  helyieknek ismerősen cseng-
het a neve, mivel egykor a Füleki 
Gimnáziumban tanult. A művé-
szet nem mindig volt szerves ré-
sze a hétköznapi életének. Csak 
nyugdíjas éveiben kezdett el vele 
foglalkozni, amikor új ihletet ka-
pott és elvégezte a Bél Mátyás 
Egyetemen működő Harmadik 
Kor Egyetemének 6 éves rajz és 
festészet szakát. Az iskola kivá-
ló lehetőséget nyújtott számára 
a  képzőművészeti módszerek és 

folyamatok mélyebb elsajátítá-
sára, illetve a klasszikus és a mo-
dern művészeti technikák adta 
lehetőségek tanulmányozására 
és alkalmazására. Az ott szer-
zett ismeretek hatékony alapot 
teremtettek saját munkásságá-
hoz. Ezt követően diáktársaival 
együtt amatőr művészcsoportot 
alapítottak Besztercebányán, Art 
klub 9+ néven. Peerová Zdenka 
akadémiai festőművész és lektor 
vezetésével rendszeres találkozó-
kat szerveznek, évente több kö-
zös és egyéni kiállításon, valamint 
országos versenyen vesznek részt. 
Tagja az ATELIÉR 3G – három 
generáció képzőművészei polgári 
társulásnak is. Munkáiban a rea-
lista ábrázolást részesíti előnyben, 
érintve emellett az impresszioniz-
must is, de nem idegenkedik az 
absztrakcionizmus világától sem. 

K ü l ö n f é l e 
m ű v é s z e t i 
technikáka t 
a l k a l m a z , 
mint például 
az akvarell, 
az akril vagy 
az olajfestés. 
Kordéházán 
él és alkot, 
ahol a ter-
mészeti kör-
nyezet kime-
r í t h e t e t l e n 
ihletforrást jelent. Festményei 
dekoratív jellegűek.

Lengyel Ilona elmondása sze-
rint saját alkotása a bizonyíték 
arra, hogy érett korban is lehet új 
ajtókat nyitogatni, fejleszteni ké-
pességeinket és új dolgokat tanul-
ni. Ha az ember megfelelő célokat 
tűz ki maga elé és azok elérésére 

törekszik, akkor Isten is megáldja 
az igyekezetét. Ebben az esetben 
is érvényes: „A kopogtatónak ajtó 
nyittatik.“

A kiállítás március 20-ig lesz 
megtekinthető. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!

FVM – NTIK

Az új év első kiállítása „varázslatos színekben“ pompázikAz új év első kiállítása „varázslatos színekben“ pompázik
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Cirbus Vladimír archívuma

Iskolánk első körben csatlako-
zott az oktatásügyi minisztéri-

um NP edIT projektjébe, amely 
a szlovákiai iskolák digitális el-
maradottságára reagál. Ez tette 
lehetővé számunkra az iskolai 
digitális koordinátor alkalmazá-
sát. A koordinátornak egy inno-

vációs képzést kellett elvégeznie, 
ahol a jelentkezőket felkészítették 
a betöltendő feladatra és annak 
nehézségeire. Az iskolai digitális 
koordinátor feladata a számító-
gépesítés és a digitális technoló-
giákon keresztül történő oktatás 
irányítása, illetve hogy támogassa 

 Felkészülési mérkőzések
01. 30. 14:00 Vác FC - FTC Fiľakovo 
02. 05. 11:00 MŠK Novohrad Lučenec - FTC Fiľakovo 
02. 13. 11:00 FKM Tornaľa - FTC Fiľakovo
02. 19. 11:00 MŠK Rimavská Sobota - FTC Fiľakovo
03. 05. 17:00 FTC Fiľakovo - FC 98 Hajnáčka 
03. 13. 14:00 FK Slovenské Ďarmoty - FTC Fiľakovo
03. 19. 14:00 TJ Tatran VLM Pliešovce - FTC Fiľakovo 

Digitális koordinátor a Kohárysuliban

Az FTC focistái január 17-én 
kezdték meg a téli tréninget 

a gimnázium mögötti multifunk-
ciós sportpályán. Az edzést Šim-
kovič Ľubomír és Farkaš Richard 
vezette. Mint arról Visnyai Attila, 
az FTC elnöke beszámolt, az A 
csapatnak még nincs hivatalos 
edzője. „Decemberben összeült az 
FTC igazgatótanácsa és értékelte a 
futballcsapat őszi eredményeit. A ta-
nács konstatálta, hogy a csapat nem 
hozta a várt teljesítményt, így az ed-
digi edző, Bari Jenő szerződését nem 
hosszabbította meg a következő évre. 
Több jelölttel is megkezdtük a tárgya-
lásokat, ám sikertelenül. Márciusig 
nyitva hagyjuk az új edző témáját 
illető kérdést, addig is a csapatot az 
edzői licenccel rendelkező Šimkovič 
irányítja, Farkaš pedig asszisztens-
ként és egyben csapatvezetőként segíti 
a munkáját” – mondta Visnyai At-
tila.

Azzal folytatta, hogy az első 
edzésen 18 játékos vett részt. „Az 
alakulatot elhagyta Köböl Máté, aki 

Salgótarjánba lépett át, Botos Atti-
la pedig egyelőre betegség miatt nem 
edz. A többi játékos maradt.” Az ősz 
végén a vezetés egyetértett abban, 
hogy a csapatból hiányzik egy ki-
váló befejező csatár. „Jelenleg egy 
nyugat-szlovákiai és egy szerb játé-
kossal folynak a tárgyalások.“

Az elnök célja, hogy a csapat 
bekerüljön az új III. liga keleti 
csoportjába. „A nyáron megváltozik 
a versenyek felépítése, és hiszem, hogy 
sikerül olyan teljesítményt nyújtani, 
amivel képesek leszünk megtartani 
helyünket az új harmadik ligában. Az 
eredmények mellett azonban arra is 
szükség van, hogy kialakítsuk az új 
bajnoki szabályzat által megkövetelt 
infrastruktúrát. Ezért a Szlovák Lab-
darúgó-szövetség felhívására pályá-
zatot nyújtottunk be, a támogatásból 
új pályavilágítást szeretnénk építeni, 
felújítanánk az öltözőt és mellette új 
szociális helyiségeket és orvosi szobát 
szeretnénk építeni. Az eredményeket 
március elején tudjuk meg” – szö-
gezte le.

kmk, ford.: jf

Edző nélkül kezdődött az FTC téli felkészülése. A fo-
cistákat Šimkovič Ľubomír és Farkaš Richard vezeti

Rovat: Sporteredmények
TEKE
12., 13. ford., Extraliga  
KK Zlaté Klasy (Nagymagyar) – 
FTC KO A 3:5
KO Žarnovica (Zsarnóca) - FTC 
KO A 2:6
Bajnokság állása: 1./ 11
Egyéni pontversenyben: 8. Flach-
bart Patrik 
12. ford., I. liga, keleti csoport 
KK Rimavská Sobota (Rima-
szombat) – FTC KO B 2:6
Strážske (Őrmező) - FTC KO B 
4:4
Bajnokság állása: 3./ 10
Egyéni pontversenyben: 5. Ko-
vács Patrik
12. ford., ifjúsági, keleti csoport 

01.16. TJ Slavoj Veľký Šariš 
(Nagysáros) – FTC KO 0:2
TJ Tatran Spišská Nová Ves 
(Igló) - FC KO 0:2
Bajnokság állása: 1./ 9
Egyéni pontversenyben: 5. Kľuka 
Róbert 

FUTÁS
54. Losonc város karácsonyi 
futóversenye, 12.26. 20km 
9. kat. 39 éves korig / abs. 24. 
Riecky Ladislav 1:51:29

FLOORBALL
Leány U16 
FTC - Galánta United 0:6  
FK Kys. Nové Mesto (Kiszucaúj-
hely) - FTC 4:0

zi

az oktatás és az iskolák átalakulá-
sát a 21. század, vagyis a digitális 
jövő érdekében. Ezzel kapcsolat-
ban iskolánkon már megtörténtek 
az első lépések: optimalizáltuk és 
felújítottuk a digitális-technikai 
eszközöket, lecseréltük az egyik 
informatika terem számítógépeit, 
valamint tanáraink repertoárja 
is folyamatosan bővül digitális 
kompetenciájuk fejlesztésével. Ez 

megmutatkozik az online oktatás 
gördülékeny megvalósításában 
is. Az első visszajelzések nagyon 
pozitívak voltak mind a pedagó-
gusok, mind a diákok részéről, és 
reméljük, hogy a minisztérium a 
következő években továbbra is 
támogatni fogja ezt a projektet.
Fazekas Csaba, digitális koordi-
nátor
II. Koháry István Alapiskola


