ÖN KORMÁNYZATI HAVI LAP

Az első év2. rész
számvetése
Miután a Füleki Hírlap előző számában a városi
intézményrendszer és az infrastruktúrafejleszté
sére irányuló 2015-ös törekvéseinket és a követ
kező évre betervezett lépéseinket mutattam be,
engedjék meg, hogy ebben a lapszámban a tár
sadalmi élet különböző területeire vonatkozó eredményeinketvegyem számba.
3 . I f jú s á g p o lit ik a , o k t a t á s ü g y , s p o r t

Az elmúlt évben mindkét óvodánkra kidolgoz
tuk és benyújtottuk a kapacitásbővítésüket meg
célzó pályázatokat. A Daxner utcai óvoda pályá
zata 58.000 eurós támogatást nyert az Oktatásü
gyi Minisztérium vonatkozó pályázati program
jában, melynek segítségével a 2016-os nyári
szünidő alatt beépítésre kerül az utca felé néző
emeleti terasz, ami további 20 gyermek óvodai
elhelyezésére ad majd lehetőséget a következő
tanévtől. Az utca felőli épületblokk ablakcseré
jére a város 2016-os költségvetésében különítet
tünk el anyagi fedezetet, a távolabbi épület ener
giahatékonyságának növelésére a Környezetvé
delmi Minisztériumhoz nyújtottunk be pályáza
tot, melynek elbírálása tavaszra várható. A Stúr
utcai óvoda komplex felújításának megtervezte
tésére szükséges pénzkeretet a mintegy évtize
des várakozás után szintén a jövő évi városi bü
dzsében hagyta jóvá a képviselő-testület. Ha
sonlóképpen a kisgyermekes családok régi kö
vetelésére reagáltunk, amikor az Ifjúság utcai j át-
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A papréti tornaterem új nyeregtetővel
és felújított parkettel
szóteret (a toronyházak között) besoroltuk az éves fejlesztések közé. A teljes felújítás során az
uniós szabályzásnak megfelelő új j átékelemeket
helyeztünk ki, a játszóteret bekerítettük és bekameráztuk. AII. Koháry István Alapiskola felújí
tására a város még 2014-ben nyújtott be pályá
zatot. A sikeres projekt 504.000 eurós támoga
tást hozott az intézmény ablakainak és ajtóinak
cseréjére, a főbb épületek tetőinek leszigetelésére és kijavítására, valamint a világítás moderni
zálására. A város még 2014 elején kapott 10.000
eurónyi támogatást a Pénzügyminisztériumtól a
papréti Mocsáry Lajos Alapiskola tornatermé
nek javítására. Éhhez az összeghez a város saját
költségvetésből további mintegy 58.000 eurót
pótolt hozzá, hogy a csarnok, melyet a papréti is
kolák diákjain kívül szabadidős és regisztrált
sportolóink is gyakran használnak, 2015 végére
új nyeregtetővel és felújított, újralakkozott par
kettel büszkélkedhessen. Az elmúlt év egyik leg
nehezebb, sokak számára talán fájdalmas, dön
tése a Iuvenes Szabadidőközpont megszünteté
se volt. Mindez az intézmény alkalmazottainak

12. évfolyam,

a városi rendezvényekbe való aktívabb bekap
csolását, valamint a Városi Művelődési Köz
pont (Klub) működésének racionalizálását volt
hivatott segíteni. Már az új formában való tevé
kenykedés első hónapjai megmutatták, hogy jó
döntés született. Az intézmény új vezetése min
dent megtesz azért, hogy aj árás legnagyobb kultúrházát élettel töltse meg. Az elmúlt hónapok
ban egyezség született arról, hogy a két énekkar
és a Zsákszínház mellett 2016-tól már a Rakonca és a Kis Rakonca, valamint a Jánošík felnőtt
és gyermek néptáncegyüttesek is a VMK mellett
működnek majd. Az intézmény 2015 őszétől emellett egyéb táncstílusok kedvelőinek is újdon
ságokat kínál. Elindult a balett, a társastánc, a salsa és a latino fitness oktatás. Az egykori „ifjúsági
klub” hangulatát a VMK 2016-tól a helyi könynyűzenei formációk és a „klub“ egykori vezető
inek segítségével havi rendszerességű klubestek
megrendezésével próbálja majd meg visszahoz
ni a füleki kulturális közéletbe. A duális közép
iskolai képzés jellegzetes helyi változatának se
gítése érdekében a füleki Szakközépiskola veze
tésével egyeztetve biztatjuk a város alapiskolái
ban tanuló diákokat a pályaválasztási tanácsa
dókon, a városi lapon és a LocAll TV-n keresz
tül, hogy az intézmény szakjait választva a helyi
gyárakban is hasznosítható tudással kerüljenek
a munkaerőpiacra. Minthogy j ómagam a kultúra
területéről érkeztem a Városházára, sokak kétel
kedtek abban, vajon az FTC hagyományos
sportszakosztályai (futball, teke, sakk, asztalite
nisz) megkapják-e majd továbbra is az előző vá
lasztási időszakban kiharcolt támogatást. Tisz
telettel jelentem, hogy a támogatást 2015-ben
sikerült szinten tartanunk, sőt a VMK mellett mű
ködő kultúrcsoportokhoz hasonlóan az FTC
szakosztályok eddig pályázatilag támogatott ha
gyományos rendezvényeinek pénzügyi fedeze
tét 201 6-ban már pályáztatás nélkül beépítettük
a sportolók éves költségvetésébe. Ezzel éves
szinten hét pályázat adminisztrációs terheit spó
rolhatják meg úgy a pályázók, mint a Városi Hi
vatal. Az FTC még 2015 elején felvette az ún.
egyéb sportok szakosztályába a kerékpárosokat
és az erőemelő csapatot, amivel újabb versenysportokat sikerült városi szintre emelnünk.
4 . K u l t ú r a , c i v i l s z e r v e z e t e k és id e g e n f o r g a lo m

Amint arról az előző pontban is szóltunk, a sza
badidőközpont tevékenységeinek a VMK-hoz
(valamint a papréti szlovák alapiskolához) való
átsorolásával és az intézmény keretei között mű
ködő csoportok, zenei formációk felkarolásával
befejeződött a kulturális intézményrendszer ko
rábbi években megkezdett reformja, amely a
városban élő nemzeti/nemzetiségi közösségek
kulturális igényeit is igyekezett figyelembe
venni. így egy tető alá kerültek a hagyományos
magyar csoportok (Pro Kultúra, Melódia, Ra
konca, Kis Rakonca, Zsákszínház), a szlovák
néptáncegyüttesek (Jánošík NE, Jánošík
GYNE), és az egykori Klub épületében kapott
helyet a roma Közösségi Központ is. A civil
szervezeti szinten működtetett kultúra finanszí
rozásának egyszerűsítését és átláthatóbbá tételét
volt hivatott szolgálni a Civil Alapra vonatkozó
kötelező érvényű rendeletünk módosítása. A
VMK komplex felújításának megterveztetésére
a jövő évi költségvetésben a testület több mint
25.000 eurót hagyott jóvá. Miközben 2017

A felújított Ifjúság utcai játszótér
márciusáig még zajlik majd az épület 2011 -ben
kelt adásvételi szerződésében lefektetett vételár
havi törlesztése, ez az építészeti terv lesz a kö
vetkező években a láncfolyamatként lezajló
rekonstrukció iránymutató dokumentuma. A vár
ban a Vármúzeum a Kulturális Minisztérium tá
mogatásával folytatta az alsó vár régészeti feltá
rását, a további felújításokhoz pedig folyik az építészeti tervek és a pályázatok kidolgozása. Kü
lönösen fontos mérföldköve a Fülek körüli kis
térség idegenforgalmi fejlődésének, hogy a Novohrad-Nógrád Geopark immár része az
UNESCO Globális Geoparkok Hálózatának, amivel az értékekben oly gazdag területünkj ófor
mán a kulturális világörökségi rang szintjének
megfelelő besorolást kapott.
5. A VÁ RO S ÉS A P O L G Á R V IS ZO N Y Á N A K JA VÍTÁ SA
Annak ellenére, hogy sikerült megállítanunk a
helyi adók és illetékek további emelését, 2015
Füleken az építkezések éve volt. A három nagy
pályázatból, valamint a város saját forrásaiból
összesen több mint 2,3 millió euró értékű beru
házást sikerült megvalósítanunk. Emellett a
nyílt (transzparens) önkormányzás terén is ha
talmas lépéseket tettünk. Korábban csak a kép
viselő-testületi ülések szűkszavú jegyzőköny
veit hozta nyilvánosságra a város. Mi bevezet
tük a tárgyalt anyagok és a bizottsági jegyző
könyvek, valamint az ülések videófelvételeinek
nyilvánosságra hozatalát a város honlapján. Az
elektronikus közigazgatás (e-govemment) váro
sunkban való meghonosítása érdekében csatla
koztunk az országos DCOM projekthez, mely
nek segítségével 2015-ben lecseréltük a Városi
Hivatal teljes számítógépparkját, 2016 őszétől
pedig fokozatosan kerül majd bevezetésre 138
az önkormányzat által nyújtott szolgáltatás digi
talizált változata, amitől a polgárokkal való ügy
félorientált kapcsolattartás fejlődését várjuk. A
lakossággal való interaktív kommunikáció kö
vetkező eszközeként bevezettük a City Monitor
szolgáltatást. A 2015-ben beküldött mintegy 100
észrevétel 70%-át sikerült orvosolni, a többivel
pedig még foglalkoznak a város illetékes szervei. A város és a polgárok közötti viszonyrendszer
elmélyítése érdekében két alkalommal tartot
tunk lakossági fórumot, először a Malom utca
(Sídi út), majd a Vöröskő alatti utcák lakóival.
Ezeken a találkozókon megpróbáltuk eloszlatni
az érintett városrészekben kerengő dezinformációkat, az ott élők elvárásait és meglátásait pedig
a lehetőségekhez mérten beépítettük a fejleszté
si tervekbe.
Dr. Agócs Attila, polgármester
(Az évértékelő befejező része a következő
lapszámban jelenik meg.)
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Önkormányzat

kony megoldás, az embereknek sokáig tartott a hivatalos ügyek inté
zése.“
A központban az építésügyi osztállyal, a helyi adók és díjak befizeté
sével, a vállalkozói szektorral és a lakossági nyilvántartással kapcso
Ezekben a napokban kiteljedt átépítési munkák zajlanak a Füleki Vá
latos ügyeket fogják intézni. Minden részleg pénztár és iktató is lesz
rosi Hivatalban. Az épület földszintjén új ügyfélfogadó központ jön
egyben.
létre.
Az ügyfélfogadó központ helyiségem ke
Az önkormányzat a nyáron végbemenő
Átmeneti változások a Városházán
resztül lesz elérhető az anyakönyvi hiva
auditori munkafolyamat-vizsgálat után
döntött az épület átépítése mellett. Egy Fülek Város értesíti a lakosságot, a Városi Hivatal ügyfeleit és a tal is, amely szintén új szolgáltatásokkal
trencséni cég a hivatal hatékonyságát és széles nyilvánosságot, hogy az Ügyfélfogadó Központ kialakí készül. „Integrált szolgáltató központ
tása miatt építési munkák folynak a Városi Hivatalban, ezért biz
működését vizsgálta. „Az audit alátá tonsági okokból lezárták a hivatal főbejáratát, és február 25-ig ként is működni fog. Illeték ellenében ha
masztotta, hogy egyszerűsíteni kell a a Városi Hivatal valamennyi osztálya a Szlovák Takarékpénztár tósági erkölcsi bizonyítványt, kataszteri

Ügyfélfogadó központ - kényelmes ügyintézés

helyi fiókjával szemben található kapun át közelíthető meg.
Az érintett időszakra átmenetileg áthelyezték az Anyakönyvi
Hivatalt és a Helyi Adók Ügyosztályát is, amelyek a kapu alatti
újonnan kialakított irodahelyiségekben találhatók. A Városi
Rendőrség ideiglenesen a 13. sz. irodában (a Helyi Adók Ügy
osztálya eddigi irodájában) székel. Az átmeneti változásokfeltételezett időtartama, ill. az Ügyfélfogadó Központ megnyitá
sának tervezett időpontja 2016. március 7. Az Ügyfélfogadó
Központ megnyitása és az általa nyújtott szolgáltatások felől
a hivatal a széles nyilvánosságot időben tájékoztatja.
A fentiek kapcsán a Város vezetése kéri a lakosokat és a hiva
talba látogatókat, hogy legyenek türelemmel az építési mun
kák alatt, és vegyék figyelembe az ideiglenes intézkedéseket.
Az összefüggő korlátozások miatt kérjük szíves elnézésüket,
és köszönjük megértésüket. Bízunk benne, hogy a fentebb jel
zett változások mind a város lakosságára, mind a Városi Hiva
tal ügyfeleire nézve a hivatalos ügyek intézésének javulását
hozzák magukkal.
Városi Hivatal

szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ezért
úgy döntöttünk, hogy a földszinten
ügyfélfogadó központot hozunk létre“ mondta dr. Agócs Attila, Fülek polgármestere.
Apolgármester szerint az új ügyfélszolgálati központ jobban fókuszál
majd a polgárokra. „Ügyfélként fogunk bánni velük. Egy helyen, ké
nyelmesen tudnak máj d elintézni mindent, amire egy átlagos fiileki pol
gárnak szüksége van. Eddig az irodák és az alkalmazottak, akik napi
szinten kapcsolatba léptek a polgárokkal, szét voltak szórva az egész
épületben, a pénztár szintén függetlenül működött. Ez nem volt haté-

kivonatot vagy cégbírósági nyilvántar
tási kivonatot állítanak ki.“
Az átépítési munkák már j anuár 7-tői zaj lanak, amikor az átépítési területet átvet
te a Construo cég, amely a legalacso
nyabb árajánlatával és legrövidebb kivitelezési határidejével megnyer
te a közbeszerzést. A város 22.680 eurót fizet a cégnek, saját költségve
téséből. Az átépítési munkálatok várható befejezése február 4-re tehe
tő. Jelenleg az ügyfélfogadó központ berendezésére folyik a közbe
szerzés. Anyilvánosságnak várhatóan március közepén nyílik meg.
Kovácsová Klaudia, az FVH sajtóreferense

Afülekiek nyugodtan alhatnak
Az „Aktív árvízvédelmi intézkedések“ projekt
keretén belül a tavalyi év végéig több szász szlo
vákiai község tűzoltószervezete kapott pro
fesszionális árvízvédelmi technikát. Köztük volt
a Füleki Önkéntes Tűzoltók Egyesülete is. Az árvízvédelmi felszerelést a testület négy tagja, va
lamint a város polgármestere, dr. Agócs Attila,
vették át egy hónapja, Besztercebányán.
Árvíz ideje alatt az egyedüli segítséget gyakran
csak az önkéntes tűzoltók bevetése jelenti, akik
nek a munkáj át a közelmúltig az elavult felszere
lés is nehezítette. A projektnek köszönhetően ta
valy változott a helyzet. A tűzoltók nem tudják
eleget dicsérni az új felszerelést. „A technika,
amelyet kaptunk, nagy segítség lesz számunkra.
Nemcsak árvizek esetén tudjuk hasznosítani, ha
nem gyakorlatoknál és a tűzoltóautó tartályának

természeti forrásokból való feltöltésénél is“ mondta Mesiarik Marian, a füleki önkéntes tűz
oltók elnöke. Az utánfutóhoz tartozik egy elek
tromos és egy benzines szennyvízszivattyú,
úszószivattyú, áramfejlesztő, világító berende
zés, az árvíz elleni védekezéshez szükséges tor
laszok elemei és szerszámok.
„Ennek a technikának köszönhetően magasabb
szakmai színvonalat képviselhetünk, ami a
krízishelyzetekben való segítségnyújtásban is
megmutatkozik. Most már felkészültek és fel
szereltek vagyunk árvíz esetére, tehát a fülekiek
nyugodtan alhatnak“ - tette hozzá Mesiarik.
A város polgármestere dicsérte a fiileki tűzoltó
kat, akik - véleménye szerint - emberi és szak
mai téren is helytállnak. „A fiatal füleki tűzoltó

Felhívás a város nemfizetőinek

Nyilvános lakásárverés

A város felhívja minden nemfizető személy fi
gyelmét, hogy aki még nem teljesítette az in
gatlanadó, a kutyaadó, a közterület haszná
latért járó adó és a szemétilleték fizetési köte
lezettségét a 2015-es évre ill. az elmúlt idő
szakra vonatkozóan, azt minél előbb rendezze
az adó- és illetékgondnokkal szemben, mert a
város a kinnlevőségeket bírósági végrehajtó
által hajtja be. Ezenkívül márciusban minden
adós nevét közzéteszik az ,Adósok listáján
2015.12.31-ig bezárólag“.
Az adósoknak valamennyi adófajta és illeték
befizetésére lehetőségük van a városi hiva
talban, naponta 7.30-tól 16.00-ig, pénteken
7.30-tól 14.30-ig.

Városi Hivatal, Radničná 25, 986 01 Fülek
a Tt. 527/2002 számú önkéntes árverésről szóló
törvény 17. §-nak, a későbbi változtatások
értelmében, nyilvános árverést hirdet városi
lakások eladására a következő feltételek mellett:
Az árverés tárgya:
47-es számú lakás a 8-ik emeleten, 60-as számú
bejárat, az 1598-as jegyzékszám alatt nyilván
tartott lakóházban Füleken, a Papréten: amely
a C regiszter 2943/5 számú parcelláján helyezke
dik el, a beépített területek és udvarok területnagysága 799m2, tulaj doni hányaddal a ház közös
részeire és közös berendezéseire, tulajdoni há
nyaddal a 6953/469187 nagyságú telken, ahogy a
Losonci Járási Hivatal kataszteri főosztályának

Fülek Város

csapat rendkívül aktív, tavaly állami segítséggel
egy újabb járművel sikerült őket felszerelni, be
költöztek a felújított tűzoltóállomásra és a Bel
ügyminisztériumtól egy árvízvédelmi csomagot
kaptak, amely már évek óta nagyon hiányzott ne
künk. A fiúk megérdemelték, mindnyájan örü
lünk eredményeiknek, és büszkék vagyunk
rájuk.“
Az füleki önkéntes tűzoltók tevékenysége gaz
dag történelmi múlttal rendelkezik. Az önkéntes
ség 1894-re nyúlik vissza, amikor a tűzoltók a vá
rat, majd később az erre a célra épített városháza
tornyát használták tűzfigyelő toronyként. Jelen
leg 12 állandó tagja van a szervezetnek. Csak
nem 7 évnyi stagnálás után, 2014-ben megújult
tevékenységük. Azóta versenyeken képviselik
Fülek városát, valamint kulturális-társadalmi és
jótékonysági tevékenységet is folytatnak.
Kovácsová Klaudia, az VH sajtóreferense

nyilvántartásában, a 2996-os számú nyilvántartá
si lapon szerepel, Losonci j árás, Fülek község, Fü
lek ingatlan-nyilvántartási területe. A lakást, el
rendezési szempontból három (3) lakószoba,
konyha, WC, fürdőszoba, előszoba és erkély al
kotja. A lakáshoz tartozik a 47-es számú pincehe
lyiség a lakóház földszintjén. A lakás alapterülete
69,53 m2.
Az árverés tárgyának ára és kikiáltási ára:
14.300,00
Abiztosíték összege: 4.600,00 EUR
Az árverés helyszíne és ideje: a Városi Hivatal
ülésterme, Fülek, 2016. február 18., 13:00 óra.
Megj.: Az érdeklődők az árverési tárgyakról és az
árverési szabályzatról pontosabb információkat a
Városi Hivatal Közgazdasági és Vagyongaz
dálkodási Osztályán kapnak (12-es számú iroda,
Varga Zoltán mérnök, tel.: 0915264290).
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Nyugdíjba én megyek, nem a rajzeszközeim
Beszélgetés Mráz Františekkel
A szlovák képregény mágusa, ahogy az egyik ba
rátja nevezte a Bublinky nevű internetes maga
zinban, csaknem harminc éve él Füleken. Hiva
tását egybekötötte szenvedélyével, kedvtelésé
vel, mintha ez valahogy eleve elrendeltetett vol
na. Mráz Fero, rengeteg képregény alkotója, ka
rikaturista és festőművész, vagy ha úgy tetszik,
hivatalosan, a Művészeti Alapiskola igazgatója
- Mgr. Mráz František, több mint két éve ünne
pelte 60-ik születésnapját, amely egybeesett is
kolája alapításának szintén 60-ik évfordulójá
val.
Zsolnai származású, egész életében, tanári te
vékenykedése és munkája mellett, mindig a
képzőművészet tájain működött, főleg azo
kon, ahol kinyilváníthatta saját érzéseit és bel
ső szabadságát. Milyen szelek fújták valami
kor Mráz Ferót Szlovákia déli részére?
A „szelekre” jelenleg egy kitűnő készítményt, a
Degasint használom. Az 1987-ben fújó „szelek”
azonban sokkal sorsdöntőbbek voltak a csalá
dom életútját illetően. Feleségem szülei Loson
con éltek, ahol felszabadult egy rajztanári állás
az akkori Művészeti Alapiskolában, és Füleken
lakást is kaptunk (ami manapság az emberek
többsége számára kész sci-finek tűnhet). így el
hagytuk Észak-Árva szépséges tájait, havas te
leit, és a szinte családnak tekinthető tanári tömb
ház közösségét Szihelnében (Sihelné) - s déliek
lettünk.
Ki befolyásolta legjobban életpályáját, s
miért döntött úgy, hogy a tanári pályát vá
lasztja, hiszen ez egy igazán nehéz hivatás.
Hogy tudta egybekötni képzőművészi tevé
kenységével?
Paradox módon - sose szerettem volna tanár len
ni! Már a főiskola évei alatt rajzoltam újságok
ba. Mint képzőművész valahogy talán átvergőd
tem volna az életen. Szerencsére j ött a család, Ár
ván tanári lakásokat és bérpótlékot ígértek - s
már meg is fogtak. 11 év után, amit az alapisko
lában töltöttem, végül művészeti alapiskolában
vertem gyökeret, épp azért, hogy a tanári és mű
vészeti képességeim befolyásolhassák egymást.
Egy művészeti alapiskolában, véleményem sze
rint, abszolút elsőrendű, hogy a tanár kicsit mű
vész és alkotó is legyen. Végül minden valahogy
gyorsan elszaladt - észre sem vettem - és tanári
nyugdíjba vonulok.

Sok fttleki jól ismeri művészi munkásságát,
nemcsak Füleken megrendezett kiállításairól
(szerk.: például két éve a Füleki Művészeti Alapiskola megalapításának 60. évfordulója al
kalmából megrendezett kiállítás a Városi
Honismereti Múzeumban), hanem viccla
pokban megjelent munkáiból vagy a Bublinky képregényújság kiadásaiból. Mely éveket,
illetve időszakokat élte át Mráz Feró a legin
tenzívebben?
Mindet! Kivétel nélkül. Már diákkoromban,
Zsolnán is j elen voltam az iskolai új ságok kiadá
sánál mint „művészeti szerkesztő” és karikatu

rista, elkezdtem publikálni és tapasztalatot gyűj
teni. Az árvái évek - több ezer elkészített karika
túra, amelyek többféle lapban jelentek meg, a
művészi kifejezőeszközök keresése, biztos po
zíció kialakítása a Roháčban (szerk.: szatirikus
hetilap) és a karikaturisták közösségében Szlo
vákiában, tömérdek versenyen való részvétel
szerte a világban, az első díjak. Fülekre való
érkezésemkor, 89 után, az új társadalmi helyzet
létrejöttével az akkoriban fellendülő képregény
alkotásba ástam bele magam. Több éves végte
lennek tűnő küszködés. Gályázás! De némine
mű elégtétel is, hogy Szlovákiában építettem, al
kottam valami új at. A képregényekkel való mun
kám értékelése az ezer oldalas „A csehszlovák
képregények története a 20-ik században” (Deji
ny Československého komiksu 20. storočia) cí
mű kiadványban bizonyos elégtétel az átvirrasz
tott éjszakákért és az eldohányzott tüdőért. Ezekhez a képzőművészeti tevékenységekhez tár
sult még a saját szabad alkotóművészetem, ahol
elsajátíthattam bizonyos festői és grafikai tech
nikákat, az alkalmazott grafika, a szcenográfia
terén - a társadalmi igények szerint. Minden idő
szak segített a fejlődésben, és ma mindegyiket
örömmel idézem fel.
Iskoláját, ahol 15 éve igazgatóként tevékeny
kedik és majdnem egyszer ennyi ideje tanár
ként is, már említettük. Nem titok, hogy a
napokban adja tovább a stafétabotot, hogy él
vezze a jól megérdemelt nyugdíjat. Nem saj
nálja? Mit tervez a következő nyugdíjas
évekre?
Az, hogy nyugdíjba vonulok, még nem jelenti
azt, hogy a rajzeszközeim is oda mennek. Rend
szeresen rajzolok különféle lapokba (Šibal, Bu
merang stb.), szeretnék több időt szentelni a
hosszú éveken át elhanyagolt túrázásnak, a szlo
vák hegyek szépségének, és foglalkozni saját egészségemmel. Van négy unokánk, éppen olyan
korban, amikor lehet, a segítségünkre szorulnak
majd. Végtére, hiányozni fog-e? Persze, hiá
nyozni fognak a diákok, az állandó gondolkodás
és ötletelés, az igyekvés a hagyományos órákat
animációval, filmmel gazdagítani... Azonban az
iskola igazgatása körüli stresszt szívesen áta
dom utódomnak, hadd élvezze és fejlessze az is
kolát valaki más, fiatalabb... Schiller, Csaba,
Foszlányiová, Mráz - a saját korában mindegyi
künk a művészeti oktatás aktuális problémáival
foglalkozott a városban. A 2016-os év az új kihí
vások éve, új feladatoké, amelyek megoldásra
várnak. Őszintén és szívből szorítok az utódom
nak, kollégáimnak és a diákoknak, hogy méltó utódai legyenek azoknak, akik 1953-ban rátértek
a nem könnyű, művészeti oktatás útjára Füle
ken.
Érdekelnének még a volt diákok visszajelzé
sei. Állítólag sokan jelentkeznek, több tíz év el
telte után is, dicsekednek sikereikkel, család
jukkal, életük időszakaival... Vannak közöt
tük olyanok is, akik hasonló vizeken eveznek,
mintOn?
Ha ennyi év alatt nem neveltem volna egy kép
zőművészt sem, talán vissza kellene fizetnem a
29 évi béremet - belegondolni is szörnyű! De
szerencsére vannak elegen: többen művészeti
vagy pedagógiai iskolákban végeztek, vagy sa
ját képzőművészeti alkotásokkal foglalkoznak.
Azokra az alapokra építenek, amelyeket én kí
náltam nekik, s ők elfogadták - mindenki saj át te
hetségével arányosan, a saját hajlandóságához
mérten hallgatta és mentette át a jó szándékú eli
gazításokat, saját művészi és személyes fejlődé
sére fordítva. Mindegyikükre kellőképpen büsz
ke vagyok!
Tudjuk önről, hogy a képregényeken, karika
túrákon és a festőművészet különféle techni

káin kívül szereti az apró színes figurákat és a
velük készült diorámákat. Hogy jutott hozzá
ezen mikrojelenetek készítéséhez, mit ábrá
zol bennük leggyakrabban?
Fogalmam sincs, de emlékszem, hogy már pici
gyermekkoromban imádtam az agyagbábukat.
Akkoriban csak azokat lehetett kapni. Gyűjtöt
tem őket, és később szégyenérzettel szabadul
tam meg tőlük. Az internet, több év kételkedés után megerősítette bennem, hogy ezen apró töpörtyűk festése és imádata nem elhajlás, s csak egyike vagyok a millió károsodottnak. Hasonló
an, mint a képregény, ez is komplex hobbi: meg
kell ismerni és tanulni a történelmét, a 2,5 centis
apróságok festéséhez isteni türelemmel kell bír
ni (nem beszélve a jó látásról és biztos kézről),
és végül szükséges a műszaki érzék is a végleges
diorámák készítéséhez. Témáim az indiánok, a
Vadnyugat, de a rómaiak, a husziták és a Gyűrűk
Ura is. Kicsi világok, ahol a jó győz a rossz
felett.
A képregénykedvelő művészeti szakmában
az ön nevéhez tartozik a STORM szó, illetve
név. Árulja el olvasóinknak, akik nem isme
rik, ki ez a figura, és milyen szerepet játszott,
illetve j átszik az életében.
STORM varázsló alakját Takác Duro kassai író
alkotta meg, s majdnem 80 képregényoldalt raj
zoltam a BUBLINKY képregényújságba, ame
lyet vezettem, és szinte hihetetlennek tűnik, ezt a
képregényklasszikust a szlovákiai piacon Füle
ken adták ki!!! Húsz év után, a teljes történetet
egy barátom, Rado „Upír” Breznóbányáról tette
föl egy internetes honlapra, lapozható formá
ban, és én örülök, hogy még ma is van mondani
valója a képregénykedvelők fiatal generációjá
nak, hogy ennek köszönhetően még mindig él.
Netán örökre, mint a híres Vladimír Iljics...
Végtére: kattintsanak a netre és lapozzanak! Ha
már ott lesznek, nézzék át a Dracula szemét is
(Draculovo oko), 120 oldalnyi képregény, amelyre valóban büszke vagyok. Most egy rossz
mostohaszülő lennék, ha nem említeném itt meg
a hajléktalan és link SERVÁC alakját, akinek
egyoldalas történeteit 1993-tól rajzolom a mai
napig, és a pusztába kiáltott szó helyett kiadha
tom „közös” véleményünket erre a fura, torz vi
lágra a sajtó hasábjain.
Alkotásairól, kedvteléseiről és nézeteiről ta
lán több könyvet is írhatnánk. Egyértelmű,
hogy nem mindent tudtunk ebben az interjú
ban megemlíteni, de az utolsó kérdés igazán
alattomos lesz. Mit vár jelenleg a legjobban?
A válasz teljesen váratlan, sőt mi több, sokkoló
lesz: a nyugdíjat!
Ctferová Iveta

FÜLEKI HÍRLAP

A II. Kollárt) István A lap isk ola
2015-ös év e —dióhéjban
Egy iskola életében a naptári év értékelése kicsit
nehézkes, hiszen a tanévhez kötött tervezésből áll, így az
elmúlt tanév második fele és a jelen tanév első fele kerül
górcső alá.
A 2014/2015-ös tanévet 26 osztályban 529 tanulóval
zártuk, amelyből 198 alsó tagozatos, 331 diák felső
tagozatos volt. Az iskolai klubot 140 tanuló látogatta. A
színvonalas oktató-nevelő munkát 43 pedagógus, 5
nevelőnő, 1 pszichológus és 2 pedagógiai asszisztens
biztosította. Bekapcsolódtunk és jól szerepeltünk az
Oktatásügyi Minisztérium és az SZMPSZ által kiírt
versenyekbe. Sikeresek voltak a diákok a nemzetközi
megmérettetéseken is. Augusztus elején elindult a
„Hatékonyság, haladás és j övő egy tető alatt - a 21. század
iskolájában: MTNYA - Ifjúság utca 7, Fülek” elnevezésű
pályázat. Folytattuk az ERASMUS+ és a Modem világ,
modem élet és modem iskola elnevezésű proj ektünket.
Egyéb programjaink, melyekkel ismeretteijesztő módon
bővítettük tanulóink tudását és őriztük hagyományainkat:
sítanfolyam, SULI-BULI - iskolabál pedagógusok és
szülők részére, farsangi bál, elsősök beíratása, a költészet
napja, a Föld napja, erdei iskola, gyermeknap, családi nap,
tanulmányi kirándulások, exkurziók, nyári táborok és
nyári napközi.
A2015/2016-OS tanévet 558 tanulóval és 50 pedagógussal
kezdtük rendhagyó módon, mivel még tartottak a felúj ítási
munkálatok. Az új tanévben is nagy hangsúlyt fektetünk
az iskolai munkára, tanulóink harmonikus fejlődésének
színvonalára. Szeptembertől működik iskolánkban a
tehetséggondozási program. Októberben elkezdték
munkájukat a szakköreink. Idén 30 féle szakkörből
választhattak a diákok. Befejeződött a Modem világ,
modem élet és modem iskola című projekt, elkészült az
iskola felújítása. Ezúton is szeretnénk megköszönni
minden tanulónknak, a szüleiknek és kollégáinknak a
türelmet és támogató hozzáállást a munkálatok alatt
kialakult kellemetlen, nem hétköznapi időszak alatt.
Ebben a néhány sorban nehéz egy jól működő iskola életét
bemutatni. A dolgos mindennapokban ennél sokkal többet
teszünkagyermekekért.
KuzmaAdrienn

Önkormányzat

Látogató bar^á vár
2016. január 13-án rendhagyó polgári nevelés órán vettünk részt. A polgármester úr az
irodájában fogadott minket, majd a hivatal üléstermében folytattuk a beszélgetést vele
és az alpolgármester úrral. Sok újat tanultunk, feltettük kérdéseinket, nagyon jól éreztük
magunkat, köszönjük!
AKoháry István Alapiskola 9.A osztálya

Sikeres a M ocsáry Lajos Alapiskola
A Mocsáry Lajos Alapiskola az idei tanévben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.
Ez alatt a 20 év alatt sok olyan tanuló került ki az intézményből, akik máig is tartj ák a kap
csolatot volt iskolájukkal, tanáraikkal. Ezért sikerült az ünnepi műsorban a régi és jelen
legi diákoknak közösen bemutatkozniuk, megmutatniuk a közönségnek, hogy a minden
napi munka és tanulás mellett a művészet is nagyon fontos a számukra. Jelenlegi tanuló
ink közül többen országos szintű versenyen is sikeresen képviselték iskolánkat: Az
Országos Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenyen, Rimaszombatban a II. A osz
tályos Ruszó Emil ezüst sávos minősítésben részesült. Az országos Ipolyi Amold Mese
mondó Versenyen, Rozsnyón a szintén II. A osztályos Botos Máté János és az I. A osztá
lyos Mihalovics Zsófia arany sávos minősítést kaptak. Az iskolán évente megrendezésre
kerülő „Hallottad-e hírét...“ regionális népdalversenyen arany sávos minősítést nyertek:
Fukács Bence, Varga Vivien és Mihalovics Zsófia I.A osztályos tanulók.
Iskolánkon szabadidős tevékenység is folyik, a tavalyi iskolaévben tizenkét szakkör kö
zül választhattak tanulóink: angol nyelv az alsó tagozat részére, angol nyelv a felső tago
zatos tanulók részére, magyar nyelvi szakkör, dráma szakkör, informatikai kör, újságíró
kör, német nyelvi kör, felkészítő a Monitor tesztre, szlovák nyelvű társalgás, ügyes kezek
szakkör, sportkör, rajzkör, roma tánckör, fözőkör...
Három éve különböző projektek valósulnak meg intézményünkben. A leghosszabb ideig
a „Szórakoztatva tanulni avagy tanulva szórakozni“ című projekt tartott, amelynek kere
tén belül a tanulók egyéni képességeit fejlesztették a pedagógusok. A másik a „Művelő
dési központ a Mocsáry Lajos Alapiskolán“ cím alatt valósult meg. Ennek keretén belül
foglalkoztunk a tehetséges tanulóinkkal, valamint a gyengébben teljesítőknek a felzár
kóztatásával. A harmadik projekt „Aregionális iskolahálózat oktatási rendszerének elek
tronizálása“ című volt. Ezeknek a pályázatoknak köszönhetően javítottunk a szertárak
felszereltségén, valamint a legmodernebb taneszközökkel emelhettük az oktatási
nevelési folyamat színvonalát. Mára iskolánkon két számítógépes terem, egy táblagépes
szaktanterem, valamint négy interaktív tábla segíti a tanulók és a pedagógusok közös
munkáját.
r . , T, , .
.,
J
Simko István, igazgató

A szemétgazdálkodás fejlesztése Füleken
Befektetés a jövőbe

2015 decemberében sikeresen befejeződött „A
jelenlegi szelektív kommunálishulladék
gyűjtési rendszer hatékonyabbá tétele Fülek vá
ros területén“ elnevezésű és 1 113 498,02 EUR
összköltségű pályázat. A projekt megvalósítá
sával az egykori állami birtok területén, Ritka
település irányában épült meg az új hulladékudvar, amely lehetővé teszi a háztartási hulla
dék szelektív gyűjtését, szállítását, osztályozá
sát, kétkamrás préssel történő feldolgozását és
további értékesítését. A gyűjtőtelep üzemelte
tője Fülek város dotációs szervezete - a Füleki
Közhasznú Szolgáltatások. A projekt kereté
ben 40 gyűjtőszigetet újítottak fel és alakítottak
ki a következő hulladékfajták különválogatott
gyűjtésére: papír, műanyag, üveg és fém. A la
kóházaknál lévő jelenlegi gyűjtőállomások ki-

bővültek egy konténerrel a fémek számára. A
város területén tehát fokozatosan sor kerül az
eddigi rendszer helyett a konténeres rendszerre
való áttérésére, ez azt jelenti, hogy a lakosok
személyesen fogják kihordani és szelektálni a

szemetet a 40 db kialakított gyűjtőszigeten. A
pályázati támogatásból a város bebiztosította a
szükséges gépek megvásárlását: új szemetes
autót rotációs préssel, kezelési kistraktort hom
lokrakodóval, traktort horgos konténerszállító
val, kétkamrás préselőgépet és elektronikus mo
bilmérleget. Annak érdekében, hogy a szelek
tív hulladékgyűjtés egységes rendszerben
működhessen, a város megvásárolt 5 darab 6
m3 nagykapacitású gyűjtőtartályt, valamint
109 darab 1100 literes tűzi horganyzott konté
nert. A proj ektnek köszönhetően két új munka
helyet teremtettek. A város lakossága a hulla
dékudvaron 1 1 kistömegű építkezési hulladé
kot 15 EUR ellenértékében adhat le. Az elektrohulladék és veszélyes hulladék gyűjtése
továbbra is szerződéses alapon történik az arra
jogosult cég által. A kommunális hulladék
gyűjtésére vásárolt nagykapacitású gyűjtőtar
tályokba tilos zöldhulladékot elhelyezni, ezért
a jövőben a város a gyűjtőudvar komposztálóval való bővítését tervezi. A szemétgazdálko
dás ésszerűsítésének keretem belül a nyári hó
napokban elkészül az inért (építési és bontási
törmelékre szolgáló) hulladéklerakó is az egy
kori kőbánya területén. Fülek Város a vonatko
zó törvénnyel összhangban komplex módon ke
zeli a hulladékgyűjtést, -szelektálást és értékesítést a szemétgazdálkodás fejlesztése és
költséghatékonysága érdekében.
Füleld Városi Hivatal, Stratégiai és
Városfejlesztési Alosztály

, Ngeipik Füleknek
jóíszóíereí
Fülek város a 2015-ös év végén bekapcsoló
dott a ,Lidi játszóterek“ elnevezésű pályázat
ba, amely a gyermekek szabadidős tevékeny
ségének fejlesztésére irányul. A pályázat kií
rója és beruházója a Lidi Slovenská republika
társaság, amely Szlovákia-szerte 123 élelmi
szerboltot üzemeltet. Ajátszótereket olyan cég
fogja tervezni és megépíteni, amely már nagy
hagyományokkal rendelkezik az érintett
területen.
A Szlovák Köztársaság területén sok város és
falu bekapcsolódott a projektbe. Az egyes
nagyság szerinti kategóriákban azon falvak és
városok nyernek, ahonnan a legtöbb szavazat
érkezik. A szavazás 2016. január 21 -én indult,
és minden nap lehet szavazni, amíg a szavazás
tart, azaz 2016. február végéig. Szavazni lehet
minden facebook oldalról, és minden működő
e-mail címről, plusz egy szavazatot ér a
megadott honlapon található elektronikus
játék megoldása - tehát egy napon minden
szavazó két szavazatot adhat le. Minél több
szavazatot begyűjt Fülek, annál nagyobb lesz
az esély, hogy az új játszótér Füleken épül
meg.
Szavazzanak velünk, hogy egy újabb gyönyö
rű j átszótér épülhessen meg Füleken!
Szavazni a http://www.zihadieIko.sk
honlapon lehet.

FÜLEKI HÍRLAP

Minőségi étkek,jó zene, fergeteges hangulat...
Fülek Város Bálja nyitotta meg az idei báli szezont január 16-án a
VMK báltermében. A város vezetése az egykori Polgármester Bálja
elnevezésű rendezvény hagyományát élesztette fel - új köntösbe búj tatva. A reprezentatív bálon képviseltették magukat a városi képviselő-testület tagjai, a városi intézmények igazgatói, valamint a helyi
nagyvállalatok vezetői is. A jó hangulatról fiatal füleki zenészek új
formációja, a Big Bánd gondoskodott. Gazdag gasztronómiai kíná
lat várta a bálozókat: az előétel, a svédasztal különleges csemegéi és
a séf éjfél utáni ajánlata mellé erdélyi szilvapálinkát, valamint villá
nyi és tokaji borokat szolgáltak fel a vendégeknek. A nyitóprogramot
a Füleki Városi Művelődési Központtal együttműködő Dance Attack tánciskola táncosai szolgáltatták, a vacsorához Bősi Szabó
László énekelt ismert nótákat és operett dallamokat. A támogatók
nak köszönhetően a város színvonalas társasági rendezvényén érté
kes tomboladíjak találtak gazdára. Köszönjük valamennyi támogató
segítségét, a bálozóknak pedig, hogy j elenlétükkel hozzáj árultak a j ó
hangulathoz.
Aszervezők Fotók: Schnelczer Zoltán

Sikeresen zárultak a magyar kultúra napjai
Több mint száz gyermek ropta a táncot, s háromszor annyian látogattak el a fiatalok és

Kudlik Júlia és a Fülekről elszármazott
Szvorák Katalin (Fotó: Schnelczer Zoltán)
felnőttek számára rendezett programokra A
magyar kultúra napjai keretén belül. Az IS
MERJÜK MEG EGYMÁST! címet viselő
egyhetes rendezvénysorozat fo szervezője
a Füleki Városi Művelődési Központ volt,
társszervezői pedig a Csemadok Füleki Alapszervezete és a Losonci Nógrádi Műve
lődési Központ. Január 15. és 24. között a
szervezők olyan programokat kínáltak, me
lyek között szerepelt színházi előadás, ope
rett, népdal és néptánc - mindez azzal a cél
lal, hogy a magyar mellett a szlovák közön
séget is megszólítsák. Első alkalommal, de
a hagyományteremtés szándékával próbál-

koztak a szervezők ilyen módon összekötni
az itt élőkkultúráját-nagy sikerrel.
A helyi és környékbeli gyermek néptánccsoportok számára meghirdetett táncház
ban, melyet a VMK csoportjai: a Kis Rakonca és a Jánošík gyermek néptáncegyüt
tesek vezettek, százhúsz szlovák és magyar
gyermek tanulta egymás táncait Ondrej Re
meň, Veronika Dobrocká, valamint a Varga
házaspár vezetésével. A talpalávalót a
Ďatelinka, illetve a magyarországi Dobroda
zenekarok húzták, a közös dallamok ma
gyar ill. szlovák változatait pedig Varga Lia
és Danka Síhelská irányításával énekelte a
gyereksereg.
Ugyancsak nagy érdeklődés kísérte Szvorák Katalin és Kudlik Júlia előadói estjét, va
lamint az egyhetes programsorozat záró-

Az operett gálaműsor sztárvendége
Plttl Katalin volt. (Fotó: Micsuda András)
VINCIT IMPROBUS«

A Füleki Városi Könyvtárban került megrendezésre január
V0n“KDVr
19-ike és 22-ike között az a megelőző tűzvédelmi előadás-sorozat, amelyre a füleki
általános iskolák hetedik és nyolcadik évfolyamai kaptak meghívót. Az Önkéntes
Tűzoltók Egyesülete és a Füleki Vármúzeum által szervezett előadás-sorozat célja
a mindennapi életben hasznosítható, tűzvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
átadása volt. Az előadás szervesen kapcsolódott Guido Andrea Longhitano olasz
fényképész kiállításához, amely a könyvtár előcsarnokában tekinthető meg. A
fotók a szlovák tűzoltók életét bemutató „Tűzoltók” című publikációban jelentek
meg, amelyet november végén mutattak be a városi könyvtárban. Az előadó, az
ÖTÉ elnöke, Mesiarik Marian szerint a fiatalokat nagyon érdekelte a téma, s már
most gondolkodik az előadás-sorozat esetleges folytatásán. Sok fiatal arra is kedvet
kapott, hogy aj övőben az önkéntes tűzoltók csapatához csatlakozzon.
Szőke Lucia, FVM

A salgótarjáni Kézműves Cukrászat „alkotásai“
(Fotó: Illés Kósik Andrea)
rendezvényét, a tánccal fűszerezett operett
gálaműsort, m elynek sztárvendége Pitti
Katalin volt. A szlovák közönség számára a
losonci Timrava Színház mutatta be szlo
vák nyelvű előadását a világirodalmi rangú,
nógrádi származású írónak, Madách Imré
nek Fráter Erzsébethez fűződő szerelméről.
A magyar kultúra napjainak rendezvényeit
gasztronómiai ínyencségekkel fűszerezték
a szervezők a salgótarjáni Kézműves Cuk
rászat jóvoltából. A 2015-ös évben ebből a
cukrászatból került ki a győztes országtor
ta, így a Mikszáth-regények ihlette Palóc
Kollekció mellett ezt is megkóstolhatták a
kulturális programokra látogatók.
Illés Kósik Andrea, VMK

Jelentős kulturális rendezvények 2016 februárjában
febr. 26-ig „Betlehemes karácsony” - kiállítás
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum-galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum
febr. 26.
18.00 óra

Könyvbemutató és beszélgetés
Rácz Boglárka költőnővel
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

febr. 26. KLUB 2016-LiveMusicNight
20.00 óra Zene:Musíbyf
Helyszín: Városi Művelődési Központ Fülek
Szervező: VM K Fülek
febr. 29.

Regionális néptánc szeminárium
Helyszín: Városi Művelődési Központ Fülek
Szervező: VM K Fülek

FULEKI HÍRLAP

Sport

A füleki tekepálya már az év első napjaiban megtelt élettel
A füleki tekepályán már az év első
napjaiban megpezsdült az élet. Ja
nuár 2-tól 6-ig a Besztercebánya megyei
bajnokságot rendezték meg 5 kategóriá
ban: diákok (lányok és fiúk), serdülők, juniorok, va
lamint - Vízkereszt napján - a férfiak kategóriájá
ban. Tekézőink szinte minden versenyszámban jó
teljesítményt nyújtottak, hazai környezetben és a
Podbrezová tekepályáján is. Hasonlóan, mint az előző években, most is kiváló eredményeket értek
el: a junior kategóriában - 1. helyezett Flachbart
Patrik, a szeniorok között 1. helyezett Bábelová
Magdaléna és 2. helyezett Pastoráková Janka, a má
sodik helyen végeztek még Gallo Erik a serdülők
között és a férfiak kategóriájában Murín Dušan,
akinek csupán 12 fa hiányzott a győzelemhez. Na
gyon szép 3. helyezést ért el Mihali Daniel is a diá
kok kategóriájában.
Január második hetében került megrendezésre A
polgármester serlegéért kiírt tekeverseny 22. év
folyama. Igaz, a hivatalos megnyitója csak január
9-én volt, azonban a mérkőzések már szerdától
folytak. A verseny megnyitóján beszédet mondott
Kereskes László alpolgármester, Visnyai Attila, az
FTC elnöke, valamint az FTC tekecsapatának elnö
ke, Flachbart Ladislav is. A résztvevők száma évről
évre nő, idén 20 csapat nevezett be, tehát a mérkő
zéseket már korábban el kellett kezdeni. A versenyt
Kazincbarcika csapata kezdte, amely 2306 fával
majdnem 4 napig a táblázat élén állt. Péntek estig
12 csapat j átszotta le mérkőzéseit. Szombaton a ha
zai B csapat kezdett, s utánuk következtek a távo
labbi vendégek (Žarnovica, Podbrezová, Jelšava,
Bátonyterenye) és a szomszéd rimaszobatiak. Köz
vetlen ebéd előtt - a tavalyi győzelem megismétlé
sében bízva - nagy lelkesedéssel lépett pályára "A"
csapatunk, a következő felállásban: Szabó Sándor,
Flachbart Patrik, Murín Dušan és ifj. Knapp Géza.

Önkormányzat

Az egyéni versenyben (felnőtt kategóriában) is
jeleskedő Szabó Sanyinak 623 fás teljesítményével
és a többiek kiegyensúlyozott játék án ak
köszönhetően sikerült megelőzniük az addig
vezető csapatot 64 fával. Csapatunk 2370 fával
tehát fölényesen megnyerte a versenyt. Második
helyen Kazincbarcika csapata, míg harmadik

Újévi bajnokság - az FTC Teke Szakosztályának
vezetése és a győztes csapat tagjai
helyen a szintén magyarországi Bátonyterenye
csapata végzett. „B” csapatunk az 5-ik helyen
végzett, női Happy team csapatunk a 12-ik helyet
foglalta el. További információkat, eredményeket
és fotókat a versenyről az FTC tekecsapatának
facebook oldalán találhatnak.
Már j anuár végén kezdődik a2015/2016-os szezon
második fele az 1. Liga keleti csoportjában, ahol
kétszeresen is képviseltek vagyunk. „A” csapatunk
komoly ambíciókkal vág neki a versenynek. Sze
retnénk megtartani a jelenlegi első helyezést a táb
lázaton és ezáltal ősszel továbbjutni az extraligába.
Az FTC tekecsapata minden játékosnak sok sikert
és játékörömet kíván egész évben. Tehát: JATÉKRAFEL!

Teke Szakosztály, FTC

Meleg étel a rászorulóknak

2015. december 23-án Botos Pál kezdeményezésére,
aki már közel 10 éve szociális terepmunkásként tevé
kenykedik Füleken, 14.00 órai kezdettel dr. Agócs
Attila, Fülek város polgármestere elindított egy vá
rosi jótékonysági rendezvényt, melynek kapcsán a
városi hivatal vezetője, dr. Mágyel Andrea es Botos
Pál több mint 200 adag káposztalevest osztottak ki,
főleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő csalá
doknak, illetve nyugdíjasoknak. A finom káposztale
vest Baka Beáta, a Nefelejcs nyugdíjasotthon konyhafőnöknője készítette, a meleg étel kiosztásában
pedig Estefan Viktor segédkezett, akiknek ezúton is

szeretnénk köszönetét mondani. A városháza udva
ránlmegvalósult jótékonysági akcióhoz a fent említetteken
teken kívül hozzájárultak: Kerekes László alpolgármester, Estefán László föellenőr, valamint szoci
ális terepmunkások, a Füleki Közösségi Központ
munkatarsai, a füleki roma polgárőrök, Fülek Város
Közhasznú Szolgáltatások dotációs szervezet mun
katársai és végül, de nem utolsó sorban Sáfrány Mar
git magánvállalkozó. Hálás köszönet minden részt
vevőnek a támogatásukért.
Botos Pál, szociális terepmunkás

A füleki Purt Kupa
am atőr fekvenyomó
verseny 11. évfolyama
| ____|
2015. december 19-én
| Í a Losonci, Rimaszom
bati és Rőcei járás ama
tőr erőemelő fiataljai találkoztak Fü
leken, hogy megküzdjenek a füleki
Purt Kupáért az erőemelés két fogás
nemében, fekvenyomásban és felhú
zásban. A sikeres együttműködésnek
köszönhetően Fülek városával, a Purt
polgári társulással és a WPC Szlová
kiai Erőemelő Szövetséggel a füleki
FTC Erőemelő Sportklubnak sikerült
megrendeznie a Purt Kupa második
évfolymát a Papréti Szlovák Tannyel
vű Alapiskola fítnesztermében. A tor
nán 25 fiatal versenyző mérte össze
erejét nemcsak fekvenyomásban, ha
nem Füleken először, felhúzásban is.
A mérlegelést követően kortól függő
en serdülők és junior kategóriában ver
senyeztek. Az egyes kategóriákban
elért eredmények közül szeretném
megemlítem a fekvenyomó Illés Dominik 152,5 kg-os, a felhúzásban Bo
tos Nikolasz 180 kg-os teljesítményét,
amely a profi ligában is megállja a
helyét.
Helvezettieink (FTC Fülek):
Serdülők:
Fekvenyomás: 1. Péter Csaba, 3. Deme Krisztián
Felhúzás: 3. Deme Krisztián
Junior:
Felhúzás: 1. Botos Nikolasz, 2. Bari
Gábor, 3. Balog Tibor
Köszönet jár a helyi vállalkozók tá
m ogatásáért és a WPC Erőemelő
Szövetség bíráinak közreműködésé
ért, akik részvételükkel emelték a
verseny színvonalát.
Sajko Ferenc, FTC Fülek
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