
Mérlegen az elmúlt esztendő. 
A helyi intézmények évér-
tékelője és jövőbeni terveik 
összefoglalója.   4. és 6. oldal

Így telt 2021 a KSZ-ben 
és a VMK-ban 

A korlátozások feloldásával 
a kulturális élet lassan vissza-
térhet a normális mederbe. 
Rendezvénykínálat.    5. oldal

Márciusi kultúrprog-
ramok városunkban

Helyreállítják a spor-
tolók szálláshelyét 
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Az FTC stadionjában ismét 
élénk építési munka folyik. 
Felújítják az elszállásolásra 
szolgáló épületrészt.   3. oldal
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Fülek önkormányzata a papréti bérházak 
közötti és a Daxner utcában található 

járdák teljes felújítására nyújt be pályázatot. 
A „Catching-Up Regions 2” kezdeményezés 
keretében, melyben a Város a megyei önkor-
mányzattal és a Világbankkal működik együtt, 
a  Belügyminisztérium Emberi Erőforrások 
programjából közel 465 000 eurót igényelt. A 
projekt megvalósítása még idén esedékes.

Agócs Attila polgármester arról tájékozta-
tott, hogy az önkormányzat a papréti lakóte-
lep járdáit már évek óta szerette volna rendbe 
hozni. „Ebben a  városrészben több évtizedes adós-
ságunk van a befektetések terén. Nem ruháztunk be 
az iskolákba, a játszóterekbe, de az infrastruktúrába 
sem. Ezért a Város vezetése még 2016-ban nekilátott 
a Daxner Utcai Óvoda fokozatos, évekig tartó, de 
teljes felújításába. 2018-ban több mint 80 000 euró 
értékben aszfaltoztuk le a lakótelep összes útját, ta-
valy pedig átadtuk az új játszóteret. Tudtuk, hogy a 
járdák rekonstrukciója is nagyon fontos az ott élő 
lakosoknak, akiknek a száma meghaladja az 1800-
at, ezért kerestük a lehetőségeket az ilyen költséges 
befektetés megvalósításához.” Fülek kidolgoztatta 
a vonatkozó tervdokumentációt és az euró-
pai uniós alapokhoz nyújt majd be kérvényt 
nagyjából 465 000 euró összegű támogatásra. 
Ehhez közel 25 000 eurós önkormányzati ön-
résszel járul hozzá.

A Város a pályázatból szeretné újjáépíteni 
az összes létező járdát – beleértve a fő és az 

összekötő szakaszokat, valamint a lakótöm-
bök bejárataihoz vezetőket – megközelítő-
leg 2000 méter teljes hosszúságban. A járdák 
állapota ma nem megfelelő, némely részek 
szerkezete egészen az alapzati rétegig sérült. A 
munkálatok során ezért ezeket kiássák, tömö-
rített töltéssel szilárdítják meg. Minden járda 
új aszfaltfelületet kap. Kialakításuk akadály-
mentes lesz, ahogyan a gyalogátkelőhelyeké is, 
amelyek megvilágítást is kapnak és a csökkent 
látóképességűek számára taktilis burkolati fi-
gyelmeztető jelzésekkel látják el.

A projekt a Város, a Besztercebányai Me-
gyei Hivatal és a Világbank együttműködésé-
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önkormányzata a papréti járdák tervezett felújítására önkormányzata a papréti járdák tervezett felújítására 

nek eredménye a Catching-Up Regions kezde-
ményezés keretében, melynek köszönhetően a 
legutóbbi évben sikerült kedvezőbb feltéte-
lek mellett megtartani a  helyi polgárőrséget 
(MOPS). A papréti járdák felújítása az első az 
említett kezdeményezés keretében  tervezett 
négy, a nagyobb marginalizálódott csoportok 
által is lakott területek infrastruktúrájának ja-
vítását célzó projekt közül. 
A kérvény benyújtásának határideje febru-
ár vége. Kedvező elbírálása esetén az önkor-
mányzat a felújításra még idén szeretne sort 
keríteni.

 Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: za

Fotó - kmk

A város a pirossal körülhatárolt járdák felújítását tervezi. Fotó - Illés Gábor



Füleki Hírlap2 Ö N K O R M Á N Y Z A T

Az ülés hivatalos megnyitása, a napirend, s a ki-
egészítő napirendi pontok jóváhagyása, a ha-

tározat-előkészítő bizottság, a jegyzőkönyvvezető, 
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása 
után az ülés képviselői interpellációkkal indult. 
Ezeket megelőzően a polgármester rövid beszédet 
mondott, melyben az Oroszországi Föderáció éjjeli 
katonai támadását követően kifejezte szolidaritá-
sát Ukrajnával.

Kerekes László képviselő rámutatott a Tulipán, 
Rózsa és környékbeli utcák járdáinak romos álla-
potára. Kérte, hogy legalább a legszükségszerűbb 
javításokat végezzék el. Ezután a Matica slovens-
ká Háza melletti tönkrement szelektív hulladék-
gyűjtő szigetre hívta fel a figyelmet. Harmadik 
interpellációja a Jilemnický utca és a Fő utca ke-
reszteződésénél található épületek és telkek, va-
lamint a Gubányi-ház állagát érintette. A polgár-
mester a járdákra reagálva kifejtette, hogy az adott 
helyszínen már évek óta nem történt beruházás, 
idén viszont az egész városnegyedben aszfaltozzák 
majd az utakat. Örülne neki, ha a járdák is sorra 
kerülhetnének, erre azonban csak azután lesz le-
hetőség, ha a kulcsfontosságú Városháza utcában 
és a Kalajvölgyben is befejezik az utakat, ami a 
2024-2025-ös évektől korábban nem valószínű. 
A polgármester szerint a gyűjtőszigetet felégették, 
az új konténerek leszállítása márciusban várható, 
melyeket még decemberben megrendeltek. Egy-
úttal rosszallotta, hogy bár a gyűjtősziget a város 
rendezettebb részén található, mégis folytonos 
ott a felfordulás. Az épületekkel kapcsolatban 
elmondta, hogy a Filbyt vásárolta meg a Gubá-
nyi-házat, melynek az emeletét lebonttatták, ám 
az épület teljes felszámolása túl költséges lenne. 
Eredetileg azt tervezték, hogy lakóegységekké 
építik át, ami nem bizonyult kivitelezhetőnek. Az 
ingatlan megvásárlását így is jó stratégiai lépésnek 
tartja, megpróbálják eladni. A Fő utca melletti épü-
let megvásárlásával gyorsan reagáltak egy pályáza-
ti felhívásra, melynek keretében a város szeretett 
volna közösségi központot létrehozni, ez azonban 
nem sikerült. Egyelőre eredménytelen a befekte-
tés, de nem terhelte a városi költségvetést. Minden 
megvalósítható ötletet szívesen fogad. Ezután Ru-
bint Róbert szólalt fel – a Park utca és a Sládko-
vič utca kereszteződésénél található újságos stand 
mellett parkoló autók miatt a közlekedési helyzet 
gyakran átláthatatlan. Második interpellációja az 
egykori nyilvános toalettek melletti keskeny és 
járhatatlan járdát érintette, a lakosok így az út-
testen közlekednek, ami veszélyes. Harmadikként 
a Pincesor útját említette, amely a Kállai Pincéhez 
vezet és vízkár érte. Arra is figyelmeztetett, hogy a 
Kistemetői utcában található gyűjtőszigeten min-
dig rendetlenség uralkodik. Elmondása szerint az 
utca szeles időjárás esetén megtelik szeméttel, jó 
lenne gyakrabban üríteni a konténereket. A vá-
rosi rendőrparancsnok válaszolt – megnövelik a 
járőri tevékenységet a kereszteződésben. A járdá-
val kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy 
tudnak a helyzetről, de hozzátette, hogy a hasonló, 
járdákat érintő javaslatokat most, a költségvetési 
év folyamán már nem megfelelő felvetni. Ezeket 
az ötleteket a költségvetés összeállítása idején, az 
ütemterv megvitatásakor érdemes benyújtania a 

képviselőknek. Egyetértettek, hogy elsősorban az 
utak állapotára összpontosítanak. Ezért a türel-
müket kéri, az ötleteket számon tartják, de tegyék 
meg javaslatukat a következő olyan értekezleten, 
amikor az aszfaltozás ütemtervéről tárgyalnak. A 
pincesori út sérüléséről már tudnak, a KSZ már-
ciusban hozza helyre. A Kistemetői utca gyűjtőszi-
getéről szintén értesültek, de a szemét elszállítása 
anyagi kérdés is. A PET-palackok és fém italdo-
bozok visszaváltásának bevezetése után a helyzet 
újból változik, az elhordás költségeihez további 
hozáájárulást kell nyújtaniuk. Egyéb megoldási le-
hetőségeket kell keresni, esetleg szóba kerülhet a 
sziget áthelyezése. Flachbart Ladislav képviselő a 
J. Kráľ utca úttestének állapotáról kapott e-mailt. 
A polgármester válaszolt, miszerint ez már sze-
repel az idei ütemtervben. Ezután a KSZ melletti 
gyűjtőszigetről kérdezett, melyet szerinte előnyös 
lenne áthelyezni. A polgármester véleménye, hogy 
megtehetjük, de vigyáznunk kell, hogy ne váltsunk 
ki városszerte sakkozást a gyűjtőszigetekkel. Meg 
kell vitatni a bizottságokban, hogy melyeket lenne 
okvetlenül szükséges áthelyezni. A továbbiakban 
a képviselő a polgárokhoz fordult – megérti őket, 
amiért szeretnék növelni a szemételhordás gyako-
riságát, de kéri, hogy ők is legyenek segítőkészek 
és gondolkodjanak a gyűjtés ütemterve szerint. 
Ha tudják, hogy a hulladékot hétfőn reggel szál-
lítják el, ne hétfőn este vigyék ki, hogy egy héten 
keresztül bűzölögjön és széthordja a szél. A pol-
gármester megköszönte és egyetértését fejezte ki 
azzal, hogy a polgárok felelősségtudata ugyanúgy 
fontos. Eibner Róbert képviselő két interpelláci-
óval készült. Az első témája a Szabadság tér és a 

„hetvenkettesek“ közötti átjárók voltak. A másodi-
ké a Humana konténerek, melyekben rendszerint 
két család turkál. Szeretné, hogy az üzemeltetőt 
felszólítsák a konténerek nagyobb biztosítására, 
mert így a ruházat szanaszét hever a városban. Az 
átjárók kérdésére a vagyongazdálkodási osztály 
vezetője, Varga Zoltán válaszolt – a helyzet bo-
nyolult, mert noha a terület városi tulajdon, a falak 
magánkézben vannak. Ezért a város nem dönthet 
egyedül az átjárók befalazásáról. Az ügy abba az 
irányba halad, hogy legalább az egyiket sikerüljön 
befalazni, de a lépések nagyon igényesek. Anderko 
Zoltán képviselő hozzáfűzte, hogy hasznos lenne 
kikérni a tulajdonosok hivatalos álláspontját és 
esetlegesen szimbolikus összegért rendezni a tu-
lajdoni viszonyokat. A Humana tárolókkal kap-
csolatban már legutóbb is elmagyarázták, hogy a 
város részletesen foglalkozik a problémával. Az 
alpolgármester azt válaszolta, hogy a ruhagyűj-
tő konténereket minden héten ürítik, ettől többet 
nem tehetnek. Ezután Fehér László képviselő kö-
vetkezett. Olvasta az önkormányzati lapban, hogy 
a VMK pályázati kérvényt nyújtott be, befektetésre 
készülnek az épületben. Megjegyezte, hogy a múlt-
ban az anyagiakra hivatkozva a tervek közül el-
vetették a lift telepítését, ami csökkenti a bálterem 
versenyképességét. Emlékeztetni szeretett volna 
erre. A polgármester válaszában elmondta, hogy a 
projekt egy konkrét IROP-os pályázati felhívásra 
készült, melynek szigorú feltételei voltak. Jelenleg 
az épület külső szigetelését célzó projektdokumen-
táción dolgoznak. Vanko Iván elmondása szerint 
ott, ahova eredetileg a felvonót tervezték, az a he-
lyiség található, amit a LocAll TV használ. A terv 
így már nem aktuális, szükséges lenne átdolgozni 

azt. A polgármester hozzátette, hogy észben fogják 
tartani.

Visnyai Attila alpolgármester a terjedelmes in-
terpellációs pont után a képviselő-testület mellett 
működő bizottságok üléseinek eredményeit ismer-
tette. Az ezt követő pontban a városi rendőrség 
parancsnoka beszámolt a testület 2021-es utolsó 
negyedévi tevékenységéről. Többek között előfor-
dult egy baromfilopás, és a közterületek jogtalan 
használata, mikor Mindenszentek ünnepe előtt a 
boltosok a járdára is kihelyezték az árut. Az egyik 
bajnoki mérkőzésen erőszakos vétség történt a né-
zők részéről, mikor három férfi füstgyertyát gyúj-
tott, a tetteseket azonosították és az esetet tovább-
adták az illetékes szerveknek. Néhány közlekedési 
szabályszegés, valamint egyes üzemhelyek részéről 
a járványügyi rendeletek megsértése ügyében is el-
jártak. A reakciók keretében Eibner Róbert képvi-
selő figyelmeztetett, hogy nagyobb szükség lenne a 
VMK körüli járőrözésre, ahol fiatalok találkozgat-
nak, Flachbart Ladislav képviselő pedig megkér-
dezte, hogy intézkedtek-e az iskolák környékén 
zajló energiaitalok árusításával kapcsolatban. A 
parancsnok elmondta, hogy ezutóbbit nem tudják 
befolyásolni. A polgármester hozzáfűzte, hogy az 
iskolákban ajánlatos lenne az egészséges életmó-
dot népszerűsítő kampányt indítani. A szünet után 
Varga Zoltán, a vagyongazdálkodási osztály veze-
tője ismertette a 2021-es év végi leltározás ered-
ményeit. Értékelése szerint a város és intézményei 
észszerűen gazdálkodnak vagyonukkal, ugyanis 
annak értéke összességében az előző évhez képest 
növekedett. A város tulajdonjogi ügyeivel folytatta. 
Ennek keretében a képviselők jóváhagyták a vasút- 
állomást az ipari övezettel összekötő kerékpárút 
harmadik és negyedik szakaszának megépítéséhez 
szükséges földterület rendezését. A város az érin-
tett telkekre 15 évre szóló bérleti szerződést kötött 
egyszeri díjak ellenében, a Thorma vállalattal 730 
eurót meghaladó összegért és a Firez céggel 285 
euró ellenében. Ezután a főellenőr asszony adott 
jelentést a tavalyi ellenőrzési tevékenységéről. Az 
ezt követő pontban a losonci járásbíróság ülnö-
keit választották meg a 2022-2026-os választási 
időszakra az alábbi összetételben: Estefán László, 
Kaško Pavel, Rubint Róbert és Visnyai Attila.

A tanácskozás a város aktuális kérdéseiről szóló 
ponttal folytatódott. A városi hivatal elöljárója tá-
jékoztatott Fülek Város új, a Szociális szolgáltatá-
sok közösségi terve kidolgozásának megkezdésé-
ről, amely az önkormányzat fontos dokumentuma, 
és a különböző szociális területeken kihirdetett 
felhívásokban való részvétel alapjául is szolgál. 
Továbbá elhangzott még információ az új telepü-
lésrendezési terv elkészítésének megkezdéséről. A 
város várhatóan 2025-ben fejezi be a folyamatot, 
emellett támogatást is igényel a finanszírozásá-
ra, amely a becslések szerint elérheti a közel 90 
000 eurót. Egy másik "alpontba" a 2022-es Beru-
házások nyilvántartásának módosítása tartozott, 
amelyben törölték a Moyzesova utca Kalinčiak és 
B.S.Timrava utcák közötti szakaszának újjáépítési 
tervét. Ezen a szakaszon már történtek felújítá-
sok. Az összeget a Békevédők útja helyreállításá-
ra szánják, ahol kicserélik a megrongálódott sze-
gélyköveket. Fehér László képviselő arra kérte a 
polgármestert, hogy fejtse ki, milyen szempontok 
alapján választják ki aszfaltozásra az utakat, mert 

folytatás a 4. oldalon

Rovat: A képviselő-testület üléseiről 
2022. 02. 24.
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Szlovákia elkötelezte magát amellett, hogy 
2025-ig az összegyűjtött italcsomagolá-

sok mennyiségét a jelenlegi 60-ról 90 százalék-
ra növeli. A Szlovák Köztársaság Környezet-
védelmi Minisztériuma szerint, azon országok 
tapasztalataira alapozva, ahol már évek óta 
működik a visszaváltás, ez a növekedés csak 
a betétdíjas rendszer bevezetésével érhető el. 
Ezért 2022. január 1-jétől Szlovákiában is el-
indult a PET-palackok és fém italdobozok visz-
szaváltása.

Június 30-ig visszaváltható és nem vissza-
váltható kiszerelésben egyaránt találunk ita-
lokat az üzletekben. A visszaváltható palackok 
és dobozok a vonalkód melletti szimbólum 

– nyilakból álló körben található Z betű – segít-

ségével azonosíthatók. Azok a csomagolások, 
amelyeken nincs Z szimbólum, továbbra is a 
sárga szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe 
tartoznak.

Januártól minden jelzéssel ellátott 0,1 és 
3 liter közötti egyszer használatos műanyag 
palackot és fém italdobozt visszavesznek. Ide 
tartoznak az ásványvizek, édesített italok, gyü-
mölcslevek, jegesteák, energiaitalok, sör, bor 
vagy kevert alkoholos italok csomagolásai. A 
tej, tejalapú italok, szörpök és a 15 százalékot 
meghaladó alkoholtartalmú szeszesitalok cso-
magolását nem válthatjuk vissza. Egyéb élel-
miszerek, amelyek nem italok, például az olaj 
vagy az ecet csomagolása sem visszaváltható.

A visszaváltani kívánt palackokat és dobo-

zokat nem szabad összenyomni és kupakkal 
együtt visszük a gyűjtőhelyre. Ez vagy egy au-
tomatát jelent, vagy kézi visszaváltást - kisebb 
boltokban alkalmazott veszi át a csomagoló-
anyagot. Minden leadott palack vagy doboz 
után 15 eurócent értékű kupon jár, amit az üz-
let pénztárában lehet beváltani. Az összegyűj-
tött csomagolásokat ezután újrahasznosítják és 
új italcsomagolások előállításához használják 
fel.
Gyűjtőhelyek Füleken:
● Billa – gyűjtőpont a parkolóban
● Lidl – automata az épület oldalánál
● Tesco – automata belül a bejárat mellett

kmk, forrás: Správca zálohového 
systému

Januárban elkezdődött a műanyag palackok és fém italdobozok visszaváltásaJanuárban elkezdődött a műanyag palackok és fém italdobozok visszaváltása

Az FTC stadionjában ismét építési mun-
kálatok zajlanak. A  városi Közhasznú 

Szolgáltatások (VPS) alkalmazottai a  tavalyi 
lépcsőház- és folyosófelújítást követően most 
a szálláshelyiségek helyreállításán dolgoznak.

Visnyai Attila, az FTC PT elnöke és Fülek 
polgármester-helyettese elmondta, a stadion-
nak a sportolók elszállásolására szolgáló része 
már az alapvető higiéniai követelményeknek 
sem tett eleget. „Probléma volt a toalettekkel, a 
fürdők és a konyhák pedig elöregedtek, s már nem 
feleltek meg eredeti rendeltetésüknek. A szállás 
egészében méltatlan állapotban volt. Mivel évek 
óta tartózkodnak nálunk külföldi labdarúgók, úgy 
döntöttünk, a téli szünetben elkezdjük a stadion e 
szárnyának felújítását” – magyarázta. A  mun-
kálatokat a tavaszi szezon kezdetéig tervezik 
befejezni. 

A sportolók elszállásolását szolgáló épület-
részben a fejlújítás során kialakítanak egy ön-
álló lakosztályt saját hálóval, konyhával, fürdő-
szobával az edző számára, a többi sportolónak 
szánt blokkban pedig egy konyhát, fürdőt, 
mosodát és két hálószobát. „A rekonstrukciót a 
társulás saját forrásaiból, valamint szponzoraink 
materiális és pénzadományaiból fedezzük. Jelentős 

megtakarítást jelent, hogy a munkálatokat a Köz-
hasznú Szolgáltatások építőbrigádja végzi, amely 
a téli hónapokban már hagyományosan a stadion 
egyes részeinek felújításán dolgozik” – tette hoz-
zá. Az emelet külön edzői és játékosi lakrész-
re bontásával az FTC vezetőségének nagyobb 
az esélye új edzőt találni. „A továbbiakban nem 
lesz gond régión túlról érkező edző szerződtetése, 
tisztességes lakhatást tudunk neki biztosítani. 
Valamint e saját szállás által évente nem kis összeget 
takarítunk meg, hiszen nem kell a bejáró sportoló-
kat hotelekben és panziókban elhelyeznünk.”

Az elmúlt évben az FTC stadionjában több 
befektetés valósult meg. Az önkormányzat 
megjavíttatta a padlót a tornateremben, ennek 
épülete komplex szigetelést kapott a további 
nedvességkár elkerülése érdekében. Tavasszal 
új, digitális öntözőberendezés érkezett a fo-
cipályára, melynek gyepét a társulás ősszel új 
életre keltette. Az FTC a Szlovák Labdarúgó-
szövetséghez is nyújtott be pályázatot a pálya 
megvilágítására, az öltözők rekonstrukciójára 
és új mellékhelyiségek, valamint orvosi terem 
kialakítására.  

Mikuš Kovácsová Klaudia, 
ford.: za

Helyreállítják a sportolók szállásait a füleki stadionbanHelyreállítják a sportolók szállásait a füleki stadionban

Az önkormányzat idén megkezdi a városi 
park kerítésének építését. A munkálatok 

részét képezi majd egy új, de historizáló jel-
legű kapu telepítése a mai gimnázium, vagyis 
a Berchtold-kastély és a szomszédos épület 
közé. A kovácsolt elemekből készülő új bejá-
rat az eredetileg ott álló régi, történelmi kapu 
megközelítő másolata lesz.

Vankó Iván, a Városi Hivatal Építésügyi 
Osztályának vezetője közölte, a parkbejárat 
felújítása nem csupán az új kaput érinti, 
hanem a kastélyépület melletti, a gimnázi-
um alatti edzőterem bejáratát képező tér 
átépítésére is sor kerül. „A felújítás a következő 
hetekben tereprendezéssel kezdődik. Első lépésben 
eltávolítjuk a gyombokrokat és néhány fát, melyek 

kivágására a Város február hónapban szerzett enge-
délyt” – magyarázta Vankó Iván, aki a kivágás 
időpontjaként márciust jelölte meg. „Kérjük a 
lakosság megértését, ezek a munkálatok a projekt el-

maradhatatlan részét képezik. Eredményük a park 
esztétikusabb bejárata és a teljes elkerítésnek kö-
szönhetően a nagyobb biztonság lesz” – tette hozzá.

kmk, ford.: za

Fotók - kmk

Fotó - atelier.szabok
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A Közhasznú Szolgáltatások éves számadása és terveiA Közhasznú Szolgáltatások éves számadása és tervei
A városban működő Közhasznú Szolgálta-

tások (KSZ) elmúlt évi működését is befo-
lyásolta a járvány. Munkaerőhiánnyal küsz-
ködtek, emellett több kötelezettséget kaptak. 
A KSZ igazgatója, Tóth Tibor ennek ellenére 
sikeresként könyveli el a tavalyi évet és elárul-
ta a szervezet idei terveit. 

„A 2021-es évet az intézmény szempontjából bo-
nyolultnak értékelném. Elsősorban az első félévet, 
melyet erőteljesebben befolyásolt a  járvány. A  ne-
héz kezdet ellenére, amikor számos alkalmazottunk 
munkaképtelenné vált, sikerült tevékenységünket 
minden téren biztosítani. Elsősorban a  hulladék-
gazdálkodás, a közterület-gondozás, a közutak, a 
közvilágítás és a városi hangosbemondó karbantar-
tása, valamint a középületek és közterületek keze-
lése terén“ – összegezte az igazgató hozzátéve, 
hogy a szervezet helyzete jelenleg járványügyi 
szempontból stabil. „A kimaradások szerencsére 
nem voltak tömegesek, a hiányzókat sikerült más 
dolgozókkal helyettesítenünk. Ma már a dolgozóink 
98 százaléka felvette az oltást, ezért nem gyakori a 
hiányzás“ – tette hozzá.

A felsorolt tevékenységeken kívül a KSZ épí-
tési csapatának keze is tele volt munkával. Az 

év folyamán több projektben is részt vettek. 
„Kiemelném a papréti játszótér építését és a tőle nem 
messze lévő járda felújítását. A csapatnak azonban 
a városi temetőben volt a legtöbb munkája, ahol a 
megszokott karbantartáson kívül részt vett a temető 
elavult járdáinak és útjainak széleskörű felújításán, 
miközben teljesen újjáépítettük a gyalogosok részére 
szolgáló bejáratot is“ – sorolta. A téli hónapok-
ban a munkacsapat már hagyományosan az 
FTC területén található épület belterén dolgo-
zott, ahol az elmúlt évben teljesen megújult a 
lépcsőház és a folyosók. 

Az év vége annak a jegyében telt, hogy a csa-
ládi házak részére kiosszák a komposztáló lá-
dákat. „Ezt idén tavasszal is folytatjuk, valamint a 
várossal a lakóházakból származó konyhai hulladék 
begyűjtési rendszerének megoldásával foglalkozunk.“

A KSZ merített a tőkekiadásaiból is, s folytat-
ta a  műszaki felszerelésének modernizációját. 

„Új hídmérleget vásároltunk, mely a gyűjtőudvaron 
kapott helyet. A várossal, valamint az FTC PT-vel 
együttműködve korszerűsítettük a stadion öntözőre-
ndszerét. Idén pedig már belefektettünk egy kosaras 
emelő megvételébe“– tájékoztatott az igazgató. 

Folytatásul elmondta, hogy a  KSZ építé-

si csapatával idén több projektet is terveznek, 
mindenekelőtt a Fő utca, a Püspöki út, a Gyári 
út, valamint a Városháza és Jilemnický utcák 
járdaburkolatainak felújítását. „A Mocsáry utcai 
lakóház melletti parkoló, valamint a  vár területén 
történő kerítés építésében is részt veszünk majd. Ha-
marosan új játékelemeket telepítünk a kisállatkertbe“ 

– zárta szavait.
Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: dszl

Március közepén kitárja ka-
puit a füleki vár. 2022. már-

cius 14-én, 16:30 órától kerül sor 
a turistaidény első kiállításának 
megnyitójára a Bebek-torony 
5. emeletén, amelynek címe „A 
könyvnyomtatás fejlődése a kö-
zépkortól napjainkig“. A Defenso-
res helyi történelmi csoport által 
összeállított tárlat a témát érintő, 
nagyrészt eredeti eszközök és vég-
termékek segítségével mutatja be 
a könyvnyomtatás fejlődését a 17. 
századtól a 19. századig. A kiállítás 
ideje alatt az előzetesen bejelent-
kezett csoportok részt vehetnek a 
korabeli mesterséget szemléltető 
bemutatón és előadáson is. A fü-
leki vár március 15-től szeretettel 

várja látogatóit minden nap (bele-
értve az ünnepnapokat is) 10:00 és 
18:00 óra között.

A Lengyel Ilona amatőr kép-
zőművész válogatott műveiből 
összeállított kiállítást a Városi Ho-
nismereti Múzeumban a Magyar 
Fotóművészek Világszövetségének 
vándorkiállítása váltja. A szövetség 
szakmai hátteret és bemutatkozá-
si lehetőséget biztosít a magyar 
fényképészeknek. Tagjai főként 
amatőr alkotók, akik kedvtelés-
ből és az alkotás iránti szeretetből 
fényképeznek, viszont munkájuk 
professzionális színvonalát maguk 
a képek bizonyítják. A szervezet 
évente rendezi meg a fotószalont, 
melynek legsikeresebb művei a 

Márciusban több rendezvénnyel is készül a Füleki VármúzeumMárciusban több rendezvénnyel is készül a Füleki Vármúzeum

Tudta hogy...
1873 februárjában kolerajárvány volt Füleken? E hó-
nap 2-án az egyik eset halállal végződött. Ugyanekkor 
Salgótarjánban február l-jéig bezárólag a kolerában 
megbetegedettek száma 107 volt, ebből meghalt 38, 
meggyógyult 31, a többi személy pedig ápolás alatt ma-
radt. Somos-újfaluban február 1-jén és 2-án két halállal 
végződő koleraeset fordult elő. A szükséges intézkedé-
sek mindenütt megtétettek.

(A Nógrádi lapok 1873.2.9-ei száma alapján 
feldolgozta Cirbus Vladimír)

szakmai zsűri értékelése alapján 
vándorkiállításon kerülnek bemu-
tatásra, valamint az egyesület ál-
tal kiadott katalógusban jelennek 
meg. A kiállítás megnyitójára 2022. 
03. 25-én, 17:00 órakor kerül sor a 
Városi Honismereti Múzeum galé-
riájában. 

A könyv hónapja alkalmából va-
lósul meg az „Andersen Éjszakája“ 
elnevezésű országos esemény a 
könyvtárban. A kezdeményezés 
Csehországból indult, ahol 2000-
ben került először megrendezésre. 
A mai digitalizált világban, amikor 
a hagyományos könyvek és az ol-
vasás háttérbe szorulnak, a könyv-
tári dolgozók igyekeznek felkelte-
ni a legkisebbek érdeklődését is az 

olvasás iránt. A rendezvény célja, 
hogy a gyermekek ellátogassanak 
a könyvtárba, s olyan élményeket 
szerezzenek, amelyeknek köszön-
hetően remélhetőleg visszatérő ol-
vasókká válnak. A füleki változat 
sajátossága, hogy a program két 
alkalommal valósul meg, mégpedig 
külön a magyar, és külön a szlovák 
anyanyelvű gyerekek számára. A 
részletes információkért keressék 
a Füleki Városi Könyvtár Face-
book-oldalát.

Bízunk benne, hogy a járvány- 
ügyi helyzet már javulófélben van 
és szokásunkhoz hűen ismét talál-
kozhatunk megszokott kulturális 
rendezvényeinken. Szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt!

Deák Szőke Lucia
folytatás a 2. oldalról

az emberek megállítják az utcán a képviselőket és panaszkodnak. A polgármester elmondta, 
hogy a legrosszabb állapotban lévő utcákat választják. Bele kell férniük a jóváhagyott pénz-
ügyi csomagba, mivel a stratégia szerint egyszerre egész utcákat újítanak fel. Az úttest álla-
pota mellett figyelembe veszik az egységes eloszlást a város területén és a forgalmasságot is.

Az utolsó pontban jóváhagyták a papréti lakótelep járdáinak rekonstrukciójára vo-
natkozó támogatási kérelmet a Catching-up Regions kezdeményezés keretében (a város 
szándékáról lapunk aktuális számának címlapján olvashatnak bővebben, a szerk. megj.). 
A megbeszélés részeként a polgármester felvázolta, hogy a város a következő évekre egy 
új fejlesztési program kidolgozásába is belekezdett, valamint tájékoztatást adott a jelenleg 
folyamatban lévő projektek és a következő hetekben induló projektek aktuális fejelménye-
iről. Zárásképp a polgármester megköszönte a képviselők részvételét, majd berekesztette 
az ülést. 
A tanácskozás valamennyi jegyzőkönyve, munkaanyaga, valamint vágatlan videofelvétele megta-
lálható a város honlapján: www.fiľakovo.sk.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: jf

Fotó - KSZ
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Jelentős rendezvények Füleken 2022 márciusában 

03. 20-
ig

„A színek varázsában” – Lengyel Ilona amatőr festő 
alkotásai
Helyszín:  Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

03. 04.

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

03. 08.

Nőnapi ünnepi műsor
Helyszín:  VMK - Színházterem
Szervező: Fülek Város, Városi Művelődési Központ, 
Nyugdíjas Egyesület H.Sz., Nyugdíjasklub

15:00

03. 14.

A turistaidény és A könyvnyomtatás fejlődése a közép-
kortól napjainkig c. kiállítás megnyitója 
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Defensores PT

16:30 

03. 15. 

„Emlékezzünk együtt a hősökre!“ – Megemlékezés 
március idusáról
Helyszín: Magyar Közösségi Ház udvara
Szervező: Csemadok Füleki Alapszervezet
A műsor után ünnepi koszorúzás a Hősök terén.

15:00

03. 
18–19.

Rakonca 25 – A Rakonca Néptáncegyüttes jubileu-
mi műsora
Helyszín: VMK - Színházterem
Szervezők: Rakonca Egyesület, Városi Művelődési 
Központ
Támogatók: Kisebbségi Kulturális Alap, Emberi Erőforrások 
Minisztériuma – Csoóri Sándor Program, Besztercebányai 
Megyei Önkormányzat

18:00

03. 25.
Városi Pedagógusnap
Helyszín: VMK - Színházterem
Szervezők: Fülek Város, Városi Művelődési Központ 

15:00

03. 25. 

A Magyar Fotóművészek Világszövetsége vándor-
kiállításának megnyitója
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Magyar Fotóművészek Világszövetsége

17:00

03. 30.

VIII. LiteraTúra – Párbeszédek
Irodalmi-történelmi beszélgetés a zsidók elleni 
második világháború végi hajtóvadászatról szóló ma-
gyar nyelvű dokumentumregényről és annak szlovák 
fordításáról:
ZOLTÁN GÁBOR: ORGIA
Vendégek: Zoltán Gábor író, a regény szerzője, Kre-
kovič Beck Tímea műfordító, Mgr. Matej Beránek, 
PhD., a Szeredi Holokausztmúzeum történésze.
Moderátor: Gazdag József publicista, író.
A rendezvény magyar és szlovák nyelven valósul meg, 
szinkrontolmács segítségével.
Helyszín: VMK – Bábterem
Szervező: Városi Művelődési Központ
A programot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta.

17:00

* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

JACSMENYÍK JÓZSEF 
elektrotechnikus 
festő, grafikus, restaurátor
 
Tanulmányok:  

• 1972–1976:  Magyar Tannyel-
vű Középfokú Ipariskola, Kassa, 
elektroenergetikai szak 

• 1972-től magánúton végezte 
képzőművészeti tanulmányait 
(fesztészet, szobrászat, grafika, 
restaurálás), Feld Lajos festőmű-
vész és grafikus, Jakoby Gyula 
festőművész és Löffler Béla szob-
rászművész voltak a mesterei 

Csoportos kiállítások:  
• 2008 – Nógrád színei, Beszterce-
bányai Megyei Hivatal, Beszter-
cebánya

• 2011 – EgyüttHATás, Vármúze-
um, Fülek

• egyéb kollektív kiállításokon is 
részt vett, pl. Losoncon, Szep-
siben és Magyarország számos 
galériájában

Egyéni kiállítások: 
Ezidáig 24 önálló kiállítása volt, 
többek között Losoncon, Ko-
máromban, Bősön és Martoson, 
valamint: 

Rovat: Művészsarok

A mű címe: Martosi fények (olaj - vászon), forrás: a szerző archívuma

• 2008 – Ballonyi László Galéria, 
Dózsa György Művelődési Köz-
pont, Budapest, Magyarország

• 2010 – Bóna Kovács Károly 
Galéria, Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár és Közművelődési Inté-
zet, Salgótarján, Magyarország

• 2017 – Lobogó tájak – Ganevia 
Galéria, Rimaszombat

• 2017 – Barta Gyula Galéria, 
Párkány

• 2018 – Barangolásaim – Városi 
Honismereti Múzeum, Fülek

Egyéb munkássága:
• Rendszeresen átadja tudását 
növendékeinek a Feszty Árpád 
Művelődési Parkban évenként 
tartott nyári képzőművészeti 
akvarell táborban, Martoson.

• Magángyűjteményben lévő fest-
ményeket is restaurált, olyan mű-
vészektől mint Mányoki Ádám, 
Feszty Árpád, Szabó Gyula vagy 
Ľudovít Fulla.

Fotó - Vörös Attila
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2021 a második olyan év volt, 
mely a járvány árnyékában 

telt, így a pandémia előtti idő-
szakkal összevetve eredményes-
ségről nem beszélhetünk. Ugyan-
akkor a VMK a 2020-as évhez 
képest sikeresebb évet tudhat 
maga mögött. Bár a kulturális 
rendezvények mindössze pár hó-
nap erejéig, a júniustól októberig 
tartó időszakban valósulhattak 
meg, igyekeztünk gazdag prog-
ramkínálattal, ismert előadókkal 
megörvendeztetni a közönséget.
Az elmúlt évben Füleken szerepelt 
a Gólem, a Kumšt, az Actores, a 
Jókai Színház, illetve a  Radošins-
ké naivné divadlo, így a színpadon 
vagy más rendezvényeken többek 
között Bánki Gergelyt, Molnár 
Xéniát, Mokos Attilát, Bandor 
Évát és Rák Vikit is láthatták a 
nézők. A  nyári rendezvények 
alatt a  gyerekprogramok, illetve 
a  Nyári színházasdi keretében 6 
meseszínházzal kedveskedtünk 
a kicsiknek és szüleiknek.

Az irodalmi élet neves képvi-
selői is itt jártak: Szigeti László, 
Beke Zsolt, Gazdag József, Dani-
ela Kapitáňová, Gabriela Magová, 
Mészáros Tünde, Juhász Katalin 
és Laboda Róbert. Az UDVart 
fesztiválon megvalósult kétnyelvű 
beszélgetéseket szinkrontolmács 
segítette.

A folklór kedvelői a budapesti 
Fonó Zenekar és hagyományőrző 
vendégeinek előadását, valamint 
a 25 éves Jánošík Néptáncegyüt-
tes jubileumi műsorát tekinthet-
ték meg, de népzenei koncertet 
adott a Ďatelinka és a Dobroda 
zenekar is, melyet a Rakonca és 
Jánošík néptáncegyüttesek pro-
dukciói színesítettek.

Sokrétű volt a kínálat a zene 
területén is. A dzsessz kedvelőit a 
Budapest Jazz Orchestra koncert-
je örvendeztette meg, a komoly-
zene rajongói élőben hallhatták a 
Pressburg Saxophone Quartet já-
tékát, míg az Ad Libitum karácso-
nyi koncertje online valósult meg 
a VMK és a Melódia Női Kar kö-
zös szervezésében. Lehár Ferenc 
Cigányszerelem című nagyope-
rettjében Kállay Borit láthatta 
a  füleki közönség a várudvaron 
tartott esti előadáson.

A könnyűzenei koncerteken is 
igazi sztároknak, illetve izgalmas 
külföldi produkcióknak örülhet-

tek a zenerajongók. Az UDVart 
fesztiválon a Lóci Játszik és az 
Ivan & the Parazol zenekarokon 
kívül az amerikai Nat Osborn 
Band és a kubai zenét játszó 
Orquesta La Mecánica formáció 
lépett színpadra. A Palóc Napok 
és Városnapok keretén belül fellé-
pett Ruszó Tibi és a Várkonyi Csi-
bészek zenekar, az esti koncertek 
vendégei pedig a Kandráčovci, az 
Ocho Macho és a Neoton Família 
Sztárjai voltak.

A nagyrendezvényeket izgalmas 
produkciók – performance, dob-
show, akrobatikustánc- és fény-
show – színesíették. Új elem volt 
a Palóc Napok alatt a szombaton 
és vasárnap megvalósult Interak-
tív városi séta, melyet a Defenso-
res, a  Perecesi Bányász Koncert 
Fúvószenekar, illetve színészek 
produkciói kísértek.

A  dal, az ének szerelmesei öt 
alkalommal örülhettek énekka-
ri produkcióknak, hiszen a  Pa-
lóc Napok keretében is fellépett 
a  Melódia Női Kar és a  Pro 
Kultúra Füleki Férfikar, illetve 
a  VMK társzervezésében 3 sa-
ját programmal is kedveskedtek 
a  közönségnek. A  Melódia XIII. 
alkalommal rendezte meg a Nem-
zetközi melódiák szárnyain című 
hagyományos kórustalálkozóját, 
a  Pro Kultúra pedig harmadszor 
valósította meg Dalolj, míg élsz 
című programját. A  kórus leg-
rangosabb rendezvénye a férfikar 
megalakulásának 100. évfordu-
lójára készített jubileumi műsor 
volt, mely a  járvány miatt még 
az előző évből tolódott a 2021-es 
évre.

A  város által támogatott cso-
portok közül a  Melódia, a  Pro 
Kultúra, a Rakonca, a Kis Rakon-
ca, a  Jánošík gyermek- és felnőtt 
csoportja, valamint a  File Banda 
is közönség elé tudott lépni az 
elmúlt évben. A két énekkar részt 
vett a  XVIII. Kodály Napokon, 
Galántán, a  Rakonca és Kis Ra-
konca pedig a Szlovákiai Magyar 
Néptáncosok Szakmai Minősítő 
Gáláján, Zselízen, ahol mindkét 
táncegyüttes minősített csoport-
ként végzett. A VMK két másik 
csoportja, a  MeseFigurák Báb-
színház és a  Foncsik Énekegyüt-
tes is folytatta a  munkát, utóbbi 
a Vass Lajos Népzenei Verseny 
nemzetközi döntőjében elnyerte 

a Vass Lajos Nagydíjat.
Igyekeztünk továbbra is pályá-

zati támogatások útján biztosíta-
ni rendezvényeink és csoportja-
ink működésének anyagi hátterét. 
2020-hoz képest több pályázatot 
nyújtottunk be, így sikeres pályá-
zataink száma és az odaítélt tá-
mogatások összege is nőtt.

2021-ben sikerült a művelődési 
központ eszköztárát is bővíteni. 
A Retour projektnek köszönhe-
tően, mely az Interreg V-A Szlo-
vákia – Magyarország Együtt-
működési Program keretén belül 
valósult meg, szélesíteni tudtuk 
a nyári fesztiválok felszereltsé-
gét, s ugyancsak a Retour projekt 
tette lehetővé, hogy audiovizuá-
lis eszköztárunk is bővülhetett: 
videoprojektort és notebookot 
vásároltunk. Saját forrásból bőví-
tettük a VMK épületében a mobil 
ruhatárat, valamint egyebek mel-
lett szónoki pultot, tévéállványt, 
hangtechnikai eszközöket, kódle-
olvasót vásároltunk.

Mindent összevetve elmondha-
tó, hogy a  2019-es évhez képest 
2020 és 2021 is szegényesebb év 

A VMK 2021-es éve : Öt hónapba sűrűsödött a kulturális életA VMK 2021-es éve : Öt hónapba sűrűsödött a kulturális élet

volt a kultúra területén. 2020-ban 
a  2019-es évhez viszonyítva ren-
dezvényeinknek csaknem a felét 
tudtuk megvalósítani, 2021-ben 
a  kultúra lezárása miatt ennél is 
kevesebbet, már csupán valami-
vel több mint az egyharmadát: 
3 nagyobb és 12 kisebb rendez-
vényt. Ennek ellenére növelni 
tudtuk a  látogatottságot: 2020-
ban a  2019-es év látogatottságá-
nak csak 26 százalékát értük el, 
de 2021-ben már a 35 százalékát. 
2020-ban 9 százalékra csökkent 
a  fizető látogatók száma 2019-
hez képest, de 2021-ben ez az 
arány 55 százalékra nőtt.

Továbbra is szükségünk lesz 
a közönség érdeklődésére, hogy 
a kulturális élet is visszatérjen a 
régi kerékvágásba. A VMK mun-
katársai minden tőlük telhetőt 
megtesznek, hogy 2022-ben is 
tartalmas programokra invitál-
hassunk mindenkit.

Köszönjük az eddigi bizalmat, 
és kívánunk mindenkinek egész-
ségben és kultúrában gazdag 
2022-es évet!

Illés Kósik Andrea, VMK

A Gólem Színház előadása az UDVart fesztiválon.

A Neoton Família Sztárjai a Palóc Napok rendezvényén. Fotók: VMK

Interaktív városi séta az Actores színészeivel.
Rokkó a közönséget is bevonta a perfor-
mance-be az UDVarton.
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Rovat: Sporteredmények

A magyar kultúra napja alkal-
mából idén is díjazták azokat, 

akik áldozatkész munkájukkal 
színesítik a szlovákiai magyar 
kultúra palettáját. Az idei Cse- 
madok Közművelődési Díjak kö-
zül Fülekre is került egy, mellyel 
a Varga házaspár több évtizedes 
sokoldalú tevékenységét jutal-
mazták. 

Varga Lia és Varga Norbert 
alapítói és művészeti vezetői a Ra-
konca Néptáncegyüttesnek, Lia 
pedig pedagógusi munkája mel-
lett a Foncsik és a Galáris Ének- 
együttesek vezetője, a Hallottad-e 
hírét… regionális népdalverseny 
egyik megálmodója és szervező-
je, a Hagyományok Háza Háló-

zat – Szlovákia és a Comenius 
Pedagógiai Intézet különféle 
képzéseinek előadója, az Ipolyi 
Arnold Népmesemondó Verseny 
háziasszonya. Norbert a Füleki 
Városi Művelődési Központ és 
a Hagyományok Háza Hálózat – 
Szlovákia munkatársa, közműve-
lődési szakember, folklórkutató, 
az Ipolyi Arnold Népmesemondó 
Verseny ötletgazdája és szakmai 
felelőse, a Szlovákiai Magyar 
Szövegfolklór Archívum létreho-
zója, valamint 2019-től a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok 
Karának tantervébe bekerült 
Néphagyomány az oktatásban 
című tantárgy szakmai vezetője 

Küldetésüknek tartják a hagyományos kultúra továbbörökítését – Küldetésüknek tartják a hagyományos kultúra továbbörökítését – 
Csemadok Közművelődési Díjban részesült Varga Lia és Varga NorbertCsemadok Közművelődési Díjban részesült Varga Lia és Varga Norbert

és oktatója. Fő kutatási terü-
lete a szlovákiai magyar nép-
rajzi tájak prózai népköltésze-
te, tudományos munkássága 
eddigi eredményei öt néprajzi 
kötetben és több DVD kiad-
ványon kerültek összefogla-
lásra. Szakértő, dramaturg, 
illetve rendezői minőségben több 
néprajzi témájú dokumentumfilm 
elkészítésében vett részt. Az elis-
merés kapcsán így nyilatkoztak: 

„A minőségre való törekvés mindig is 
meghatározó szempont volt számunk-
ra. Ez nem azt jelenti, hogy minden 
színpadi alkotás, néprajzi kötet, doku-
mentumfilm, vagy rendezvény tökéle-
tesre sikerült, hanem azt, hogy ezzel 
a szándékkal fogant. Reméljük, a díj 

formájában megmutatkozó társadal-
mi elismerés olyan szakmai munkát 
takar, amely az utókor számára is ér-
tékelhető teljesítménynek számít majd. 
Köszönjük mindenkinek, aki társunk 
ezen az úton, s aki jó szóval, tanáccsal 
támogatja munkánkat. S  természete-
sen azoknak is, akik felterjesztettek és 
méltónak találtak e díjra.“

Agócs Szvorák Emese

LABDARÚGÁS
Fedett pályás ifjúsági torna 2.19. 
Fülek
Végeredmény:
1. FK Jesenské - Feled
2. FC 98 Ajnácskő
3. FTC Fülek
4. Mályi

TEKE
Férfi Extraliga
FTC KO A – Železiarne Podb-
rezová A (Zólyombrézó) 7:1
Trencsén A - FTC KO A 1:7

I. liga Keleti csoport
FTC KO B – Železiarne Podb-
rezová B 2:6
Trsztena – FTC KO B 1:7

Ifjúsági, keleti csoport 
Zólyombrézó A – FTC KO 2:0
FTC KO – Zólyombrézó B 2:0

SAKK 
SVK 2. liga C 2021/2022 
Besztercebánya - FTC 3:5

FLOORBALL
Női I. liga  
2.5. Zólyomlipcse – FTC 11:9
2.12. Exel Snipers Bratislava 

-  FTC 12:2
2.13. Tempish Capitol FC - FTC 
13:1
5. - 7. helyezésért
2.19. FTC – JSC Wild Girls Čad-
ca (Csaca) 12:7

zi

Aranyhajszál mesegyűjteményekAranyhajszál mesegyűjtemények
Óvodánk a 2018–2021 közöt-

ti időszakban részt vett egy 
határon átívelő Erasmus+ projekt-
ben. Az „ARANYHAJSZÁL ME-
SEPROGRAM – AZ ÓPEREN-
CIÁS TENGEREN, HATÁRON 
INNEN ÉS TÚL” elnevezésű 
együttműködés során betekin-
tést nyertünk magyarországi és 
romániai partnerintézményeink 
jó gyakorlatába, melyet kipróbál-
tunk és adaptáltunk. Az egyes táj- 
egységek népmeséit és a kortárs 
meséket igyekeztünk az óvodás 
gyermekek életkori sajátosságai-
hoz igazítva életre kelteni: játékos 
formában, élményekre épülve. 

Szakmai csapatunk négy mese- 
gyűjteményben foglalta össze a 
megvalósult jó gyakorlatok meséit 

– tevékenységi tervekkel, tapasz-
talatokkal, fotókkal színesítve. 
Minden kötet 12 mesefeldolgo-
zást tartalmaz: a MESÉS EGÉSZ-
SÉG az egészségnevelés témakö-
réhez kapcsolt modern meséket, 
a MESÉK TÁNCOS PARIPÁJÁN 
a bihari népmesékhez kötött tán-
cos jó gyakorlatot, a BŐRÖND- 
MESE a magyar népmeséket élő-
szóban, interaktív módon feldol-
gozva, a PALÓC MESEBESZÉD 
BÁBBAL pedig óvodánk mesegya- 
korlatát mutatja be, melyben el-
sősorban a  saját készítésű bábok 
kaptak főszerepet. 

Elültettük a magot, nevelget-
tük a palántákat, beérleltük és 
begyűjtöttük a termést, a tök-
fejeket pedig felruháztuk tulaj-
donságokkal és életre keltettük 

a csapatot és a meséket. Így szü-
letett meg „TÖKMAG TÁRSU-
LATUNK”.  Készítettünk papír-, 
textil-, fonal-, fakanál-, csuhébá-
bokat, szalmababákat, fakatoná-
kat, meseszőnyeget, meseládikó-
kat, terülj asztalkámat és még sok 
másféle bábot, batikolt paravánt, 
díszletet. Nemcsak óvodánk pe-
dagógusai, de a gyerekek, szülők, 
nagyszülők bábjai és a Füleki Mo-
tolla Kézműves Baráti Kör bábokkal 
teli meseládája is gazdagítják a 
gyűjteményünket. Ezúton is kö-
szönjük mindenkinek, hogy al-
kotásukkal részeseivé váltak me-
seprojektünknek és gyarapították 
mesebirodalmunk népességét és 
mesekincstárát.

A meseprojekt során óvodása-
ink sok szép meseélménnyel gaz-
dagodtak az óvodai mindenna-
pokban: meserituáléval; élőszavas 
mesélés meghitt közösségi élmé-
nyével; kortárs gyermekirodalmi 
alkotásokkal; új mesekönyvekkel; 
magyar, bihari és palóc népme-
sékkel; a meseélmények kötetlen 
feldolgozásával a szabad játék-
ban; szervezett formában bábok 
készítésével; élőszavas mesélés-
sel; dramatizálással; mesefüzetek, 
mesefilmek és meseillusztrációk 
készítésével; rajzpályázatokon 
elért eredményekkel; óvodai báb-
kiállítással a gyerekek és felnőttek 
munkáiból; óvodai bábelőadá-
sokkal a gyermekek, óvónők és 
óvóképzősök improvizálásával; a 
felnőttek és gyermekek interak-
ciójával; a szülőkkel, nagyszülők-

kel megvalósított közös mesedél-
utánokkal és díszletkészítéssel; a 
szülőkkel, nagyszülőkkel közös 
színházlátogatással – a budapes-
ti Fabula Bábszínház Mazsola c. 
előadásának megtekintésével.

A  projektben való részvétel a 
pedagógusaink szempontjából is 
gyümölcsöző volt. Lehetőségünk 
nyílt szakmai és baráti kapcso-
latépítésre, mesetárházunk és 
módszertani eszköztárunk gaz-
dagítására, a projektben szereplő 
országok természeti és kulturális 

kincseinek megismerésére. 
Az ARANYHAJSZÁL ME-

SEPROGRAM lelkes kis csapa-
tának nevében reméljük, hogy 
sikerült felkelteni az érdeklődést 
kiadványaink iránt, melyek óvo-
dánk internetes felületein hozzá-
férhetőek az érdeklődők számá-
ra. Hisszük, hogy a nagy gonddal 
szerkesztett mese- és játékanya-
gunk színes és hasznos módszer-
tani útravalóként szolgál majd az 

„Óperenciás tengeren, határon innen 
és túl”. Gyetvaiová Zuzana
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A Stredná odborná škola – 
Szakközépiskola Fiľakovo 

(SR) és a Nógrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara (HU) kö-
zött megkötött határon átnyúló 
együttműködési megállapodás 
értelmében jött létre „A terme-
lőkapacitások fejlesztése, melynek 
célja a beszállítóvá válás“ című 
SKHU/1802/3.1/033 számú „TRA-
IN” projekt, amely a célcsopor-
tok oktatására és motiválására 
irányul. A  projekt a határközeli 
térség partnereinek közös erőfe-
szítése révén „Az R2 és M3 között” 
foglalkoztatási akcióterv része-
ként valósul meg.

„Az R2 és M3 között“ címet viselő 
területi foglalkoztatási akcióter-
vet (TAPE) az Interreg Program 
SKHU/1703 sz. felhívásának 
első fordulójában terjesztették 
elő és hagyták jóvá. Ez a terv egy 
észak-déli gazdaságfejlesztési 
tengely kialakítására törekszik 
a Hatvan és Losonc közötti te-
rületen, melynek célja a foglal-
koztatást támogató gazdasági 
programok és intézkedések ösz-
szehangolása a  régió fejlődése 
érdekében. A foglalkoztatási ak-
cióterv teljesítésének koordinálá-
sát a szlovák oldalon Fülek Város 
látja el.

A TRAIN projektpartnerség 
a fent említett foglalkoztatási 
akcióterv keretében jött létre a 
Nógrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (NKIK) vezető part-
ner, valamint a szlovákiai pro-
jektpartner, a Füleken működő 
Stredná odborná škola – Szak-
középiskola Fiľakovo között. A 
kedvezményezettek vállalják, 
hogy nem csak egymással, hanem 
a TAPE - BETWEEN R2 AND 
M3 további projektjeinek ked-
vezményezettjeivel is együttmű-
ködnek a régió foglalkoztatási 

helyzetének javítása céljából. A 
projekttervet azzal a  szándék-
kal dolgozták ki, hogy megfe-
lelő megoldással szolgáljon a 
régió alacsony gazdasági produk-
tivitására és csekély vállalkozói 
szellemére, két, egymással szo-
rosan összefüggő, előrelépést se-
gítő módon. Egyrészt az asztalos 
szakmát támogató, népszerűsítő 
tevékenységek valósulnak meg 
(asztalosversenyek, tanulmányu-
tak, a  szakmai képzés igényei-
nek feltérképezése, az oktatási 
program fejlesztése, tréningek 
megvalósítása, stb.), másrészt a 
Füleki Szakközépiskola asztalos-
műhelye modern berendezések-
kel gyarapodik. A  diákoknak az 
államhatár mindkét oldalán lehe-
tőségük lesz a legújabb technikák 
elsajátítására ezeknek a korszerű 
gépeknek köszönhetően, ezáltal 
jelentősen nő a munkaerőpiaci 
versenyképességük, és a régió 
gazdasági potenciálja is megerő-
södik.

A projekten belül az NKIK fe-
lelős a szakma tanulását előse-
gítő magyar és szlovák nyelvű 
módszertani ismeretterjesztő fil-
mek (2 db) elkészítéséért. A film 
igyekszik szórakoztató módon 
támogatni a fémipar alapjainak 
elsajátítását és megszerettetni azt. 
Különböző diákversenyeket való-
sítanak majd meg a szakma nép-
szerűsítése érdekében, továbbá 
a  végzősök számára kidolgozott 
motivációs rendszer tökéletesíté-
sére készülnek az M3 és R2 utak 
tengelyén üzemelő, munkát kí-
náló cégek bevonásával, valamint 
az álláskeresést illetve -szerzést 
segítő önismereti és szellemi tré-
ningek szervezését és a szakmai 
partnercsapat professzionális fej-
lődéséhez hozzájáruló tematikus 
workshopok szervezését tervezik. 

A  szlovákiai projektpartner, a 
Stredná odborná škola – Szak-
középiskola Fiľakovo vállalja a 
tanulók felkészítését a hiányos 
alapfokú végzettséggel rendel-
kező jelentkezők számára in-
dított kétéves szakképzéstől 
kezdve, a  klasszikus hároméves 
szakmunkásképzésen keresz-
tül – gépipari, elektrotechnikai, 
műszaki-gazdasági és asztalos  
szakokon – kétéves felépítményi 
tanulmányok lehetőségével ki-
egészítve, a négyéves érettségivel 
végződő képzésig és gyakorla-
ti szakképesítésig. Mint ahogy 
a szakközépiskolákra jellemző, a 
hároméves képzési szakok eseté-
ben kéthetes tanítási ciklusokban 
folyik az oktatás, s ebből adódó-
an az iskola kapacitása akár 480-
500 főig lehetővé tenné az ilyen 
típusú középfokú tanulmányokat 
az intézményben, maximum 100 
diák elszállásolásával az interná-
tusi szárnyban. A szakmai képzés 
(szakgyakorlat) eltérő óraszámai 
és az egyes szakoknak a tanter-
mek technikai felszereltségével 
szemben támasztott különböző 
követelményei miatt azonban 
egyelőre csak kevesebb jelentke-
zőt tudnak fogadni, így folyama-
tosan keresik az új lehetőségeket 
az iskola helyiségei, a műhelyek 
és a diákszálló észszerűbb kihasz-
nálására. Az új épületegyüttes 
átadása óta nagymértékű átszer-
vezések és átépítések történtek az 
iskola belső és külső tereiben egy-
aránt, mindig az aktuális techni-
kai és pénzügyi követelmények 
és az iskolafenntartó lehetőségei, 
illetve oktatásfejlesztési szem-
pontok szerint. A  Füleki Szakkö-
zépiskola a projekt megvalósítása 
révén korszerűsíti az asztalosmű-
helyét, amely elengedhetetlen a 
diákok hatékony felkészítéséhez 

szükséges feltételek megterem-
téséhez. A  projekt keretén belül 
egy négyoldali megmunkálásra 
alkalmas gyalu, valamint egy él-
záró- és élcsiszológép beszerzé-
sére kerül sor. Ezeket gyakran 
használják a faipari ágazatban, 
a munkaerőpiac megköveteli a 
működésük ismeretét. A modern 
gépekkel a diákoknak lehetősé-
gük nyílik a legújabb technikák 
elsajátítására, gyakorlati készsé-
geik fejlesztésére, szaktudásuk és 
versenyképességük növelésére 

– különösen ha élnek a határon 
átnyúló munkalehetőségekkel is, 
illetve életszínvonaluk javításá-
ra azáltal, hogy felkészültebbek 
lesznek a  munkaerőpiaci kihí-
vásokra. A  másik oldalon pedig 
a projektben kitűzött célok eléré-
se a munkaadók igényét is kielé-
gíti a műszakilag jártas munkaerő 
iránt.

A projekt illeszkedik a TAPE 
célkitűzéséhez, ami a munkanél-
küliség csökkentése a határközeli 
régióban. A projekt megvalósítá-
sa biztosítja az asztalos szakma 
népszerűsítését a diákok és olyan 
munkanélküliek körében, akik 
már hosszabb ideje kikerültek a 
foglalkoztatásból. A  fentebb vá-
zolt készségek elsajátítása új le-
hetőségeket nyit meg számukra a 
munkaerőpiacon.

Az EU-s forrású INTERREG 
V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program által 
társfinanszírozott projektet az 
Európai Regionális Fejlesztési 
Alap 126 382,12 euró összeggel 
támogatja, amelyből a Nógrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara 75 016, 71 eurót, a Stredná 
odborná škola – Szakközépisko-
la Fiľakovo pedig 51 365,41 eurót 
kapott.

Kovács Tímea, ford.: jf
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