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Magyar bál

A füleki hagyományos Magyar bál a kreatív 
szervezésnek köszönhetően évtizedekek óta 
folytonosan megújul. Bálint-napon, 2015.02.14-én is 
megtelt a Városi Művelődési Központ a bálozókkal, a 
kedves vendégekkel. Sok volt a visszatérő bálozó,de 
Losoncról és Fülek környékéről is érkeztek 
szórakozásra vágyók. 
A talpalávalót is fülekiek szolgáltatták, a Mag Trio 
zenekart Ökrös Gyula kiváló hegedűjátéka is 
színesítette. A sztárvendég, Aradszky László dalra 
fakasztotta és megtáncoltatta a vendégeket, a Csemadok 
Alapszervezet pedig kiválóan helytállt a szervezés 
tekintetében. A H&M Catering vendéglátása kiválóan 
sikerült, a szerelmi bájital és a különleges étkek mind 
elnyerték a vendégek tetszését. A fiatal dekoratőr, 
Bratyinka Zsuzsanna és a fotós, Schnelczer Zoltán a 
látvány - és emlékképek felidézésében segítettek. 
Nagyon jó hangulat volt a szervezésnek és a 
v e n d é g e k n e k  i s  k ö s z ö n h e t ő e n .
A t á m o g a t á s o k n a k  k ö s z ö n h e t ő e n  é r t é k e s  
tomboladíjakat sorsoltak ki a hajnalig tartó, farsang 
időszakát záró Magyar bálban.

A városi vagyon 2014-es évi leltára

Fülek Város minden naptári év végén mérleget készít a 
közpénzekkel való gazdálkodásról a könyvviteli törvény 
értelmében. 2014.12.31. napján a Városi Hivatal és a város 
fenntartói hatáskörébe tartozó szervezetek, azaz 4 
alapiskola, a művészeti alapiskola, 2 óvoda, a IUVENES 
Szabadidőközpont, a Városi Művelődési Központ, a 
Vármúzeum, a Városi Közhasznú Vállalat, a Nefelejcs 
nonprofit szervezet (nyugdíjasotthon) és a Tectum 
nonprofit szervezet (vállalkozói inkubátor) összesen 20 
665 632,43 euró anyagi vagyonnal rendelkeztek. Ez az 
érték 184 486,03 euróval (0,9%) több a 2013-as anyagi 
vagyonhoz képest, annak ellenére, hogy ebbe a számszerű 
növekedésbe nem lehetett az érvényes könyvelési 
szabályok alapján beleszámítani a volt Füleki Adóhivatal 
valós 227 000,00 eurós piaci értékét, hanem csak annak 
vételárát 11 350,00 eurót.
A fentieken kívül a város 3 341 889,83 euró értékű 
telkekkel, 100 586,34 euró értékű nem anyagi 
invesztíciókkal, 2 258 148,77 euró értékű értékpapír 
formájú tőkebefektetésekkel, a FILBYT s.r.o. Fiľakovo 
gazdasági társaságon belül 581 889,00 euró értékű vagyoni 
betéttel, a számláin és a pénztáraiban pedig 397 961,75 euró 
összegű pénzeszközökkel és értékpapírokkal is 
rendelkezik.
A Városi Hivatal és a fenti szervezetek 2014.12.31. napján 
290 105,38 euró összegű követelést és 1 330 137,75 euró 
összegű kötelezettséget tartottak nyilván. A 2014 év 
folyamán az 1997-2013-as években felhalmozódott 
adójellegü kinnlévőségeket 46 039,55 euróval sikerült 
csökkenteni. 
A város és a fenntartói hatáskörébe tartozó szervezetek által 
elért, a leltározás alatt megállapított számszerű 
eredmények, egyértelműen bizonyítják, hogy a közpénzek 
effektíven, célszerűen és gazdaságosan lettek felhasználva 
a 2014-es év folyamán. 

Az Ifjúság utcai alapiskola felújítása és modernizációja - „Befektetés az önök jövőjébe”

Fülek Város polgármestere, Mgr. Agócs Attila, PhD. 2015. február 2-án a „Hatékonyság,  haladás és jövő egy tető alatt 
– a 21. század iskolájában: MTNYA – Ifjúság utca 7, Fülek” elnevezésű sikeres pályázat tevékenységeinek 
megvalósítását szolgáló vissza nem térítendő pénzügyi támogatásról szóló szerződést írt alá. A pénzügyi támogatás 
értéke 504 484,14 EUR. A pályázat célja a II. Koháry István Alapiskola tetőinek, nyílászáróinak (ablakok, ajtók) és 
világításának teljeskörű felújítása és modernizációja. 

A Regionális Operációs Program Irányító Hatósága Szlovákia Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma 
– www.ropka.sk

A pályázat megvalósításának kezdete: 2015. február 10.

A pályázat befejezése: 2015. november 30

Ez a pályázat az Európai Unió,  85 %-ban az Európai 

Regionális és Fejlszetési Alap, 

10 %-ban a Szlovák Állam költségvetése által támogatott.

Anderko Erika, projekt menedzser



3

Bratinka Zsuzsanna dekoratőr - 
kirakatrendező

Bratinka Zsuzsanna 1985. március 20 - án született Losoncon. Az 
alapiskola befejezése után a Fóti Népművészeti Szakközép-, 
Szakiskola és Gimnázium diákjaként textilműves - kéziszövőnek 
tanult.  Bár Magyarországon sajátította el a szakma fortélyait, a 
horgolást, hímzést, varrást és kötést még nagymamájától, illetve 
édesanyjától tanulta. A kézművesség már gyermekkorától 
meghatározta jövőjét. 12 évig Budapesten élt, ahol lakberendező, 
dekoratőr és kirakatrendező szakot is végzett és nem egy, 
egyéniségére szabott munkában is kipróbálhatta magát. 

Textilrajzolóként, kirakatrendezőként, valamint a 
Varázsműhely nevű kézműves óvoda óvónőjeként értékes 
tapasztalatokat gyűjtve térhetett végül haza, Fülekre. 
Napjainkban magánvállalkozóként kamatoztatja szakmabeli 
tudását. Dekoratőrként főleg rendezvények díszítésével 
foglalkozik, melyek közül az esküvőket szereti a legjobban. 
Zsuzsanna, elmondása szerint, fejben mindig alkot, új 
ötleteken gondolkodik, mert számára az alkotás munka és 
egyben hobbi is. Szabadidejében textilrajzolással 
foglalkozik, ékszereket, dísztárgyakat készít, de a már 
elsajátított kézműves technikák mellett szeretné kipróbálni a 
sujtás technikát, illetve a szappankészítést is. Az 
érdeklődőknek szívesen megmutatja munkáit és tájékoztatást 
ad rendezvényszervezői tevékenységéről is.

A  Füleki Daxner 
utcai óvoda díjazása

2015.02.09-én  Frantisek 
C h m e l á r ,  a  S z l o v á k  
Olimpiai Bizottság elnöke 
kitüntette óvodánkat a 2014-
es évben aktív olimpiai és 
sport területen végzett 
tevékenységéért. 5 óvoda, 5 
közép  i sko la  és  más  
n e v e z e t e s  s z l o v á k i a i  
sportolók részesültek e 
kitüntetésben. Az elismerést 
nagyra értékeljük, és a 
jövőben is igyekszünk 
gyermekeinket az aktív és 
eredményes sportolásra  
buzdítani. 

Mgr. Vargová Danica 

ÉRTESÍTÉS a beíratásról

A füleki Štúr utcai óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy a gyermekek beíratása 
az óvodába a 2015/2016 iskolai évre 2015. március 2.-tól  március 31.-ig lesz,

az igazgatónő irodájában, naponta 8,30-tól-16,00-ig

és egyúttal meghívja Önöket „NYÍLT  ÓVODAI  DÉLUTÁNOKRA“ 
2015 március 2 -tól március 6 -ig  naponta 15,00-tól-16,30-ig

Az óvodába 3 – 6 éves korú és iskolai halasztást nyert gyermekek nyernek felvételt, 
szlovák illetve magyar nyelvű oktatás igényeszerint. Előnyös felvételt nyernek az 

ötödik életévüket betöltött és iskolai halasztást nyert gyermekek.

Közelebbi információkat az óvoda arculatáról, tevékenységéről a beszoktatási folyamat 
lehetőségeiről a beíratkozásnál nyujtunk.

                    Helena Kecskemétiová, az óvoda igazgatónője
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Tegyük szebbé városunkat!

„A kommunális hulladék szelektív gyűjtése során kialakult 
rendszer hatékonyabbá tétele Fülek város területén” című 
pályázatról még tavaly szeptemberben beszámoltunk 
olvasóinknak. Jelenleg az új műszaki felszerelésre, a 
hulladék lerakatok kiszélesítésére, a hulladék 
szelektálására  kiírt közbeszerzési eljárás zajlik. A téli 
időszakban a  Füleki Közhasznú Szolgáltatások vállalat 
munkatársai az ösztönző munkákon dolgozók segítségével 
a még máig is jelentős számú illegális szemétlerakatok 
felszámolásában vettek részt. Annak ellenére, hogy a 
hulladék elszállításának illetéke Füleken már néhány éve 
elfogadható áron van - évente mintegy 20 €, ill. 
kedvezménnyel 10 € személyenként - még mindig jelentős 
az olyan családok, ill. polgárok száma, akik a hulladékot 
oda szórják ki, ahová nekik tetszik. Még mindig akadnak 
olyan háztartások, ahol hiányzik a szemetes kuka, vagy 
konténer. Az okok firtatása felesleges, sokat lehetne erről 
írni, a lényeg az, hogy megoldást találjunk a negatív 
jelenségekre. Az ilyen emberek ellen nehéz fellépni, vagy 
megbüntetni őket, ugyanis legtöbbjük szociális segélyből 
él, de a „tetthelyen“ is nehéz rajtakapni az elkövetőket.  
Ahhoz, hogy szebb és tisztább városban élhessünk, a 
lakosság összefogására van szükség. Jobban oda kell 
figyelnünk környezetünkben a hulladékok  szelektálására, 
a veszélyes hulladékok, a villamossági hulladékok helyes 
elhelyezésére. Gyakrabban figyeljük környezetünket, s ne 
féljünk megszólítani azokat, akik szemetelnek. Főleg 
hétvégén, a lakónegyedek környékén sokasodnak meg a 
szemetes dobozok, zsákok, a kukák mellett szétszórt 
hulladékok. 

 A város vezetői felhívják  a  lakosok figyelmét,  hogy a 
közelgő tavaszi nagytakarításkor tegyék rendbe, tisztítsák 
meg  lakóhelyük szerinti környezetüket. A Városi 
Rendőrség és  Polgárőrség  ellenőrzik, hogy a polgárok 
betártják-e a törvények által megszabott kötelességeiket, 
ill. a város  általános érvényű rendeletének fejezetét. 
A Városi Rendőrség 33 € pénzbírsággal sújthatja az ide 
vonatkozó törvények megszegőit. (Pl. azokat, akik a kukák 
mellé rakjál le a szemetet.) A kommunális hulladék 
szelektálása, a tiszta és egészséges életkörnyezet megóvása 
mindannyiunk érdeke. Egyébként mindez már iskolai és 
óvodai tananyag is. Ne csak gyermekeink számára legyünk 
példamutatóak,  hanem egymásnak is ,  hiszen 
mindnyájunknak fontos, hogy városunk szebb és tisztább 
legyen. 

Az áldatlan állapot megszüntetése érdekében a város új 
intézkedéseket készül foganatosítani. Tervezik a 
közterületek intenzívebb tisztántartását, s az illegális 
szemétlerakatok felszámolása céljából nagykapacitású 
konténereket helyeznek el a frekventált területeken, 
melyekkel  a tervek szerint 15 tonna szemetet lehet 
likvidálni. Márciusban az alábbi utcák tisztítását kezdik el: 
Jilemnicky u., Bástya u., Šverma u., Paprét, Szövetkezeti u. 
(rátki domb), Daxner u. egészen a víztisztítóig, Vasút u., 
Botto u., Timrava u., Május 1 u. (halastó, garázsok). A 
hulladék elszállításának  és a környezet tisztításának 
költségei a városnak mintegy 1000 € kiadást jelentenek  
(amelyek közvetve valamennyiünket terhelnek).

SPORT -   Tisztújító közgyűlés 
az FTC Polgári Társulásnál

A füleki FTC Polgári Társulás tagsága alapszabályuk 
értelmében, s a négyéves választási ciklus lejártával 2015. 
január 30-án a füleki Városi Hivatalban tartotta meg 
tisztújító közgyűlését. Az ülésen részt vett  Dr. Agócs Attila 
polgármester is.  A megnyitó után az összes sportág 
képviselője értékelte az elmúlt választási időszak 
eredményeit. Az FTC elnöke beszámolt az elmúlt 
időszakban végzett tevékenységről. A város polgármestere 
felszólalásában biztosította az ülés résztvevőit, hogy a 
város vezetősége az elkövetkező időszakban is  támogatni 
fogja a sport tevékenységet Füleken. A konferencia egyik 
legfontosabb programpontja a füleki FTC Polgári Társulás 
elnökének  és az új vezetőségnek a megválasztása volt. 
Amennyiben az FTC  P.T. tagságának csak egy jelöltje volt 
az elnöki pozícióra, így a következő négy évre újból 
Visnyai Attilát választották meg az FTC elnökévé.Az FTC 
új vezetőségébe a város részéről Kerekes László 
alpolgármester, Mák Dávid (egyéb sportok), Flachbart 
Ladislav (teke), Sáfrány Péter (labdarúgás) lettek 
megválasztva. Végezetül szeretném megköszönni  Dr. 
Jaromír Kaličiak előbbi polgármesternek a segítségét, 
amellyel  új alapokra helyezte a sport támogatását 
városunkban. A város új vezetésének élükön Dr. Agócs 
Attilával,  ígérem, hogy mindent megteszek azért, hogy a 
várost méltóképpen prezentáljuk valamennyi sportágban. 
A füleki sportot úgy fogom képviselni, hogy a legjobb 
eredményeket érjük el az adott sporteseményen.                                                                                                                                     
                                                               Mgr. Visnyai Attila
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Bratinka Zsuzsanna dekoratőr - 
kirakatrendező

Bratinka Zsuzsanna 1985. március 20 - án született Losoncon. Az 
alapiskola befejezése után a Fóti Népművészeti Szakközép-, 
Szakiskola és Gimnázium diákjaként textilműves - kéziszövőnek 
tanult.  Bár Magyarországon sajátította el a szakma fortélyait, a 
horgolást, hímzést, varrást és kötést még nagymamájától, illetve 
édesanyjától tanulta. A kézművesség már gyermekkorától 
meghatározta jövőjét. 12 évig Budapesten élt, ahol lakberendező, 
dekoratőr és kirakatrendező szakot is végzett és nem egy, 
egyéniségére szabott munkában is kipróbálhatta magát. 

Textilrajzolóként, kirakatrendezőként, valamint a 
Varázsműhely nevű kézműves óvoda óvónőjeként értékes 
tapasztalatokat gyűjtve térhetett végül haza, Fülekre. 
Napjainkban magánvállalkozóként kamatoztatja szakmabeli 
tudását. Dekoratőrként főleg rendezvények díszítésével 
foglalkozik, melyek közül az esküvőket szereti a legjobban. 
Zsuzsanna, elmondása szerint, fejben mindig alkot, új 
ötleteken gondolkodik, mert számára az alkotás munka és 
egyben hobbi is. Szabadidejében textilrajzolással 
foglalkozik, ékszereket, dísztárgyakat készít, de a már 
elsajátított kézműves technikák mellett szeretné kipróbálni a 
sujtás technikát, illetve a szappankészítést is. Az 
érdeklődőknek szívesen megmutatja munkáit és tájékoztatást 
ad rendezvényszervezői tevékenységéről is.

A  Füleki Daxner 
utcai óvoda díjazása

2015.02.09-én  Frantisek 
C h m e l á r ,  a  S z l o v á k  
Olimpiai Bizottság elnöke 
kitüntette óvodánkat a 2014-
es évben aktív olimpiai és 
sport területen végzett 
tevékenységéért. 5 óvoda, 5 
közép  i sko la  és  más  
n e v e z e t e s  s z l o v á k i a i  
sportolók részesültek e 
kitüntetésben. Az elismerést 
nagyra értékeljük, és a 
jövőben is igyekszünk 
gyermekeinket az aktív és 
eredményes sportolásra  
buzdítani. 

Mgr. Vargová Danica 

ÉRTESÍTÉS a beíratásról

A füleki Štúr utcai óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy a gyermekek beíratása 
az óvodába a 2015/2016 iskolai évre 2015. március 2.-tól  március 31.-ig lesz,

az igazgatónő irodájában, naponta 8,30-tól-16,00-ig

és egyúttal meghívja Önöket „NYÍLT  ÓVODAI  DÉLUTÁNOKRA“ 
2015 március 2 -tól március 6 -ig  naponta 15,00-tól-16,30-ig

Az óvodába 3 – 6 éves korú és iskolai halasztást nyert gyermekek nyernek felvételt, 
szlovák illetve magyar nyelvű oktatás igényeszerint. Előnyös felvételt nyernek az 

ötödik életévüket betöltött és iskolai halasztást nyert gyermekek.

Közelebbi információkat az óvoda arculatáról, tevékenységéről a beszoktatási folyamat 
lehetőségeiről a beíratkozásnál nyujtunk.

                    Helena Kecskemétiová, az óvoda igazgatónője
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Tegyük szebbé városunkat!

„A kommunális hulladék szelektív gyűjtése során kialakult 
rendszer hatékonyabbá tétele Fülek város területén” című 
pályázatról még tavaly szeptemberben beszámoltunk 
olvasóinknak. Jelenleg az új műszaki felszerelésre, a 
hulladék lerakatok kiszélesítésére, a hulladék 
szelektálására  kiírt közbeszerzési eljárás zajlik. A téli 
időszakban a  Füleki Közhasznú Szolgáltatások vállalat 
munkatársai az ösztönző munkákon dolgozók segítségével 
a még máig is jelentős számú illegális szemétlerakatok 
felszámolásában vettek részt. Annak ellenére, hogy a 
hulladék elszállításának illetéke Füleken már néhány éve 
elfogadható áron van - évente mintegy 20 €, ill. 
kedvezménnyel 10 € személyenként - még mindig jelentős 
az olyan családok, ill. polgárok száma, akik a hulladékot 
oda szórják ki, ahová nekik tetszik. Még mindig akadnak 
olyan háztartások, ahol hiányzik a szemetes kuka, vagy 
konténer. Az okok firtatása felesleges, sokat lehetne erről 
írni, a lényeg az, hogy megoldást találjunk a negatív 
jelenségekre. Az ilyen emberek ellen nehéz fellépni, vagy 
megbüntetni őket, ugyanis legtöbbjük szociális segélyből 
él, de a „tetthelyen“ is nehéz rajtakapni az elkövetőket.  
Ahhoz, hogy szebb és tisztább városban élhessünk, a 
lakosság összefogására van szükség. Jobban oda kell 
figyelnünk környezetünkben a hulladékok  szelektálására, 
a veszélyes hulladékok, a villamossági hulladékok helyes 
elhelyezésére. Gyakrabban figyeljük környezetünket, s ne 
féljünk megszólítani azokat, akik szemetelnek. Főleg 
hétvégén, a lakónegyedek környékén sokasodnak meg a 
szemetes dobozok, zsákok, a kukák mellett szétszórt 
hulladékok. 

 A város vezetői felhívják  a  lakosok figyelmét,  hogy a 
közelgő tavaszi nagytakarításkor tegyék rendbe, tisztítsák 
meg  lakóhelyük szerinti környezetüket. A Városi 
Rendőrség és  Polgárőrség  ellenőrzik, hogy a polgárok 
betártják-e a törvények által megszabott kötelességeiket, 
ill. a város  általános érvényű rendeletének fejezetét. 
A Városi Rendőrség 33 € pénzbírsággal sújthatja az ide 
vonatkozó törvények megszegőit. (Pl. azokat, akik a kukák 
mellé rakjál le a szemetet.) A kommunális hulladék 
szelektálása, a tiszta és egészséges életkörnyezet megóvása 
mindannyiunk érdeke. Egyébként mindez már iskolai és 
óvodai tananyag is. Ne csak gyermekeink számára legyünk 
példamutatóak,  hanem egymásnak is ,  hiszen 
mindnyájunknak fontos, hogy városunk szebb és tisztább 
legyen. 

Az áldatlan állapot megszüntetése érdekében a város új 
intézkedéseket készül foganatosítani. Tervezik a 
közterületek intenzívebb tisztántartását, s az illegális 
szemétlerakatok felszámolása céljából nagykapacitású 
konténereket helyeznek el a frekventált területeken, 
melyekkel  a tervek szerint 15 tonna szemetet lehet 
likvidálni. Márciusban az alábbi utcák tisztítását kezdik el: 
Jilemnicky u., Bástya u., Šverma u., Paprét, Szövetkezeti u. 
(rátki domb), Daxner u. egészen a víztisztítóig, Vasút u., 
Botto u., Timrava u., Május 1 u. (halastó, garázsok). A 
hulladék elszállításának  és a környezet tisztításának 
költségei a városnak mintegy 1000 € kiadást jelentenek  
(amelyek közvetve valamennyiünket terhelnek).

SPORT -   Tisztújító közgyűlés 
az FTC Polgári Társulásnál

A füleki FTC Polgári Társulás tagsága alapszabályuk 
értelmében, s a négyéves választási ciklus lejártával 2015. 
január 30-án a füleki Városi Hivatalban tartotta meg 
tisztújító közgyűlését. Az ülésen részt vett  Dr. Agócs Attila 
polgármester is.  A megnyitó után az összes sportág 
képviselője értékelte az elmúlt választási időszak 
eredményeit. Az FTC elnöke beszámolt az elmúlt 
időszakban végzett tevékenységről. A város polgármestere 
felszólalásában biztosította az ülés résztvevőit, hogy a 
város vezetősége az elkövetkező időszakban is  támogatni 
fogja a sport tevékenységet Füleken. A konferencia egyik 
legfontosabb programpontja a füleki FTC Polgári Társulás 
elnökének  és az új vezetőségnek a megválasztása volt. 
Amennyiben az FTC  P.T. tagságának csak egy jelöltje volt 
az elnöki pozícióra, így a következő négy évre újból 
Visnyai Attilát választották meg az FTC elnökévé.Az FTC 
új vezetőségébe a város részéről Kerekes László 
alpolgármester, Mák Dávid (egyéb sportok), Flachbart 
Ladislav (teke), Sáfrány Péter (labdarúgás) lettek 
megválasztva. Végezetül szeretném megköszönni  Dr. 
Jaromír Kaličiak előbbi polgármesternek a segítségét, 
amellyel  új alapokra helyezte a sport támogatását 
városunkban. A város új vezetésének élükön Dr. Agócs 
Attilával,  ígérem, hogy mindent megteszek azért, hogy a 
várost méltóképpen prezentáljuk valamennyi sportágban. 
A füleki sportot úgy fogom képviselni, hogy a legjobb 
eredményeket érjük el az adott sporteseményen.                                                                                                                                     
                                                               Mgr. Visnyai Attila
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Téli összpontosításon az FTC  „A“

Az FTC „A“ labdarúgói 2015. február 5-től 2015 február 8-ig téli 
összpontosításon edzőtáborban vettek részt Látkyn. A csapattal  
betegség miatt nem utazott el Lelák D., és Farkas P. A 
megérkezéstől egészen a táborzárásig minden tervszerűen 
zajlott. Az edzések mindvégig hóban, de szép, napos időben 
zajlottak. A játékosok közül senki sem sérült meg, mind a 8 edzést 
abszolválták, kivéve E. Urbančokot, aki betegsége  miatt 
szombaton haza utazott. A megérkezés a látky-i hegyvidékre 
probléma mentes volt, a játékosok elszállásolása hamar 
megtörtént s elkezdődhetett az összpontosítás első szakasza. Az 
edzésterv pénteken és szombaton azonos volt. Reggeli 
bemelegítő torna futással 7 óra 30 perctől. Ezt követően  
megreggeliztek, majd minimális pihenő után  a csapatot Tóth 
edző várta az edzés második részére. Ebben a részben az 
akadályfutás és a rövid sprintek kaptak helyet. Az ebéd 
elfogyasztása után 15,30-tól újabb gyakorlatok vártak a 
játékosokra. Ennek az edzésnek 3 része volt: bemelegítő 
labdával, rövid távú sprintek s végezetül foci. Este 6 órakor került 
sor a vacsorára, majd a terveknek megfelelően 19 órától 21 óráig 
a wellnesre. A fegyelemmel és a renddel semmilyen probléma 
nem volt. Minden játékos 100%-ra teljesítette az edző 
elképzeléseit, rendelkezéseit. Az edzés az összpontosítás utolsó 
napján  a reggeli után zajlott, mivel délután mérkőzés várta a 
csapatot. Műfüves pályán Losoncon 15 órától  Nagykürtös 
csapatával játszottak. A tréning és az ebéd után mielőtt a 
játékosok útnak indultak meghallgatták az edző mérkőzésre való 
utasításait. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a Thorma k.f.t -nek a kitűnő 
ellátást és nagyszerű körülményeket, melyeket számunkra 
biztosítottak. Ahhoz, hogy ez az összpontosítás megvalósulhatott 
köszönet jár Fülek városának és az FTC klub elnökének Visnyai 
Attilának. Az ő segítségük nélkül az összpontosítás nem 
valósulhatott volna meg. Tóth Csaba edzőnek a 21 játékoson 
kívül az alábbi segítők álltak rendelkezésére: Mák Dávid az FTC 
vezetőségi tagja és Gál Gyula masszőr. A csapat a következő 
játékosokból állt össze:  Telek Kornél csapatkapitány, Varga 
Gergely, Botos Attila, Bari Jenő, Juraj Lipták, Kasza Richard, 
Tóth Tamás, Rapi Zsolt, Erik Urbančok, Rafael Ponestke és 
Árvay Károly. A vendégjátékosok és a hazai nevelésű játékosok 
között új, de a fotbalközönség számára ismert nevek is 
fellelhetőek:   Dominik Lelák, Oto Szókis, Angelino Miguel. Az 
új arcok közül megemlítjük Gergő Pált, Nyerges Krisztiánt, 
Tarlósi Milánt, Pavel Iskrát, Rácz Róbertet, Pavel Štenglt, Farkas 
Patrikot és az IFI csapatból felkerült Keresztes Patrikot és 
Radovan Demuthot.                                        

Tóth Csaba edző így értékelte az összpontosítást: „Az elvégzett 
munkával átlagon felül elégedett vagyok, minden egyes játékos 
bebizonyította, hogy átlagon felüli teljesítményre is képes, amiért 
köszönet jár nekik. Néhány játékos ugyan erőnléti problémákkal 
küszködött, amit egyébként feltételeztem, de túltették magukat 
rajta, ami jó érzéssel töltött el. Annak is örülök, hogy egy szuper 
kollektíva jött össze. Az idősebbek és a fiatalok kölcsönösen 
tisztelték egymást. A kitűzött célt az utolsó pontig sikerült 
teljesítenünk. Szeretném mindenkinek megköszönni, akinek 
része volt abban, hogy az edzőtáborban részt vettünk, s 
meggyőződésem, hogy ez a bajnokság folyamán is majd 
megmutatkozik.”
FTC Fülek – Nagykürtös  4 : 1   (2 : 0)  
A játékosok  mezőnyfölényt kialakítva jó teljesítményt nyújtot-
tak szép focit játszottak.                                - Mák Dávid- 

Füleki Vármúzeum - Honismereti Múzeum 
- Városi könyvtár

2015.03.13. „Világok vára VII. – Nemzetközi fotókiállítás“  
2015.05.10.  Helyszín: Városi Honism. Múzeum – Galéria,
16:00            Bebek torony, Szervező: Füleki Vármúzeum

2015.03.19.  Szavalóverseny, a Daxner ut. óvodások részére
                     Helyszín: Városi könyvtár
                     Szervező: Daxner utcai óvoda 

2015.03.20.  Andersen éjszakája – esti program a Füleki       
                     magyar tanítási nyelvű alapiskolások részére
                     Helyszín: Városi könyvtár
        Szervező: Füleki Vármúzeum

2015.03.27.  Szlovákiai Könyvtárak Hete – Andersen
                       éjszakája - esti program a szlovák tanítási         
                      nyelvű alapiskolások részére
                      Helyszín: Városi könyvtár
         Szervező: Füleki Vármúzeum

    Kulturális rendezvények márciusban

2015.03.05.  Diák koncert   
16:00 ó.        Helyszín: MAI koncertterme,        
                      szervező: MAI

2015.03.07.   Nyugdíjasok találkozója a Nemzetközi   
15:00 ó.         Nőnap alkalmából  
         Helyszín: VMK, 
                      szervező: Nyugdíjas Egyesület

2015.03.15.   Megemlékezés „Március idusáról“  
15:00 ó.         Helyszín: Városi Művelődési Központ,   
                       szervező: Csemadok h.sz.

2015.03.28.   Színházi előadás a TIMRAVA Színház             
18:00 ó.         előadásában - TEST-AMEN-t  címmel
          Ivan Holub „Pohreb“ című fekete        
                       komédiájának adaptációja


