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Az újjászületett birkózó-
csoport ifjú tagjai minden 
elvárást felülmúltak az elmúlt 
évben.  8. oldal

A birkózók a múlt 
évet értékelik

A ForPack társaság öt milliós 
beruházási támogatást kér az 
államtól a füleki gyártóhelyé-
nek bővítésére.  2. oldal

Száz munkahelyet 
akarnak kialakítani

Indul az új színházi 
szezon

I N G Y E N E S E N
T E R J E S Z T V E
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A nézők már a művelődési 
központ felújított színházter-
mében élvezhetik az előadá-
sokat.   6. oldal

Nem indokolatlan a Daxner utcai óvodát láto-
gató gyerekek öröme. Február 20-án átadták 

számukra az óvoda felújított épületét.
Az óvoda 1990-ben épült, és azóta komolyabban 

nem invesztáltak bele. Az elmúlt választási időszak-
ban azonban ez megváltozott, az önkormányzat 
elhatározta a fokozatos felújítását. „Az első szakasz 
2016-ban zajlott, amikor beleinvesztáltuk az első 58 
ezer eurót. Sikerült kiépítenünk belőle egy új osztályt, a 
szükséges szociális háttérrel és berendezésekkel együtt, 
minek köszönhetően az óvoda kapacitása 20 gyermekkel 
növekedett“ ‒ ecsetelte a helyzetet Agócs Attila pol-
gármester. Ezt a projekt második szakasza követte, 
melynek keretén belül a város saját pénzforrásaiból 
hozzálátott az ablakok és ajtók fokozatos cseréjé-
hez. „Az épület energetikailag gazdaságtalan volt. Ezért 
az ablakcserékkel párhuzamosan egy energiahatékony-
sági projekten dolgoztunk, melyet a környezetvédelmi 
minisztériumhoz nyújtottunk be. A minisztérium jóvá-
hagyta a projektünket, és így 140 ezer eurót szereztünk 
a projekt harmadik szakaszára“ ‒ magyarázta a pol-

Átadták a város másik felújított óvodáját is

gármester.
A minisztérium élén akkoriban Sólymos László 

állt, aki az épület ünnepélyes átadásán is részt vett. 
„Nagyon örülök, hogy a gyermekek jobb óvodába fognak 
járni és szebb környezetben lesznek, de nyer ezáltal a ter-
mészet is, mivel így az épület sokkal energiatakarékosabb 
lesz. A harmadik nyertes a város, mivel spórol a havi fű-
tési költségeken, és a megtakarított pénzt másba invesztál-
hatja“ ‒ mondta Sólymos László.

A két épületrész fennmaradt ablakainak és ajtói-
nak cseréje, a homlokzatok hőszigetelése, az egyik 
épület tetőszigetelése, a szilárd felületek kialakítása 
és az új villámhárító összesen több mint 276 ezer 
euróba került. Abból az említett 140 ezer eurót a 
minisztériumtól hívta le a város, körülbelül 64 
ezer euróval járult hozzá a saját költségvetéséből, 
a fennmaradó több mint 72 ezer eurót a kormány 
régióbeli kihelyezett üléseinek keretében jóváha-
gyott kormányhivatali támogatásból szerezte. „A 
mai napon óriási az örömünk – a pedagógusoknak, a 
szülőknek és a gyermekeknek is. A póthelyeken töltött 

időszak nehéz volt, de megérte. Szeretném megköszönni 
a Közhasznú Szolgáltatásoknak a költöztetésben nyújtott 
segítségüket, valamint a póthelyiségeket biztosító vala-
mennyi alapiskola igazgatójának, hogy megkönnyítették 
számunkra a dolgok folyását. Természetesen, nagy kö-
szönet illeti az önkormányzatot és a minisztériumot a tá-
mogatásukért és a szülőket a türelmükért“ ‒ tette hozzá 
befejezésképpen az óvoda igazgatónője, Vargová 
Danica.

Mikuš Kovácsová  Klaudia, ford.: fp

Az óvoda felújított épülete. FOTÓK - kmk

Sólymos László, Varga Danica és Agócs Attila.
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Összesen száz új munkahelyet 
akar kialakítani a 2021-es év 

végéig a losonci ForPack cég a füleki 
ipari parkban működő telephelyén. 
Erre a célra több mint ötmillió euró 
összegű beruházási támogatást igé-
nyel az államtól, amint azt az SZK 
Gazdasági Minisztériuma közzé tette 
a tárcaközi észrevételezési eljárásra 
benyújtott iratanyagban. „Az igényelt 
befektetési támogatás, melynek célja a 
papír méhsejt panelek, bútoripari méh-
sejt panelek, valamint papírtáskák és pa-
pírzacskók gyártásával foglalkozó létező 
telephely kapacitásának növelése Füleken, 
eleget tesz a befektetési támogatás meg-
határozására vonatkozó kritériumoknak“ 

‒ olvasható az észrevételezési eljárás 
anyagában. 

A ForPack Füleken jelenleg 16 em-
bert foglalkoztat. Ezek a munkahe-
lyek az észrevételezési eljárásra bo-
csátott anyag szerint megmaradnak. 
A társaság eredetileg a közvetlenül 
Losoncon található telephelyén foly-

A városban akár száz új munkahely is  létesülhet
tatott gyártást. „Bérelt helyiségekről volt 
viszont szó , melyek nem rendelkeztek elég-
séges kapacitással a beruházási szándék 
tervezett terjedelmű megvalósításához, és 
korlátozták a támogatott növekedési po-
tenciálját“ ‒ írják az anyagban. 

Amint még hozzáteszik, az újon-
nan kialakított munkahelyek keretén 
belül  a ForPack 22 felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező alkalmazottal, 
68 középfokú és 10 alapfokú iskolai 
végzettséggel rendelkező alkalmazot-
tal számol. „Az alkalmazottak tervezett 
bérének súlyozott átlaga az adózás előtt, 
beleértve a munkáltató kötelező járulékait 
(a teljes bérköltség), 1 455,02 eurót tesz ki“ 

‒ konkretizálják a dokumentumokban.
A ForPack társaság 2019 tavaszán 

telepedett le Füleken. Már akkor elő-
re jelezte, hogy a későbbiekben az új 
munkahelyek teljes száma akár 150-
re is növekedhet. 

Forrás: Sobotnik.sk
Fordította: fp

Rovat: Érdekel a véleményük 
Az „Érdekel a véleményük“ rovat teret biztosít a füle-

kieknek, hogy elmondhassák nézetüket, észrevé-
teleiket. Minden lapszámban új, a város lakosainak 
életével kapcsolatos témát vetünk fel a rovatban. A 
problematika rövid felvezetését követően körvona-
lazzuk kérdéseinket, melyekkel kapcsolatosan érde-
kelne a véleményük. Ez a rovat lehetővé teszi, hogy 
konstruktívan reagáljanak az önkormányzat dön-
téseire és a városban zajló történésekre, ugyanakkor 
útmutatásként is szolgálhat a kompetensek számára, 
hogy javítsanak a helyzeten, vagy megoldják az adott 
problémát. 

A hónap témája a sport volt. Olvasóinkat arról 
kérdeztük, hogy mi hiányzik a város sportélete 
területén, és hogy milyen javaslataik vannak új 
sportrendezvények terén. Válaszaikat köszönjük! 

Mivel Füleken sok futó van, ezért örülnénk egy tartán-
futópályának a futballpálya körül, a stadionnál, ahol a 
téli időszakban is lehetne futni (ha nincs hó), és ami meg-
felelően ki lenne világítva.   Danyi Zsolt 

Csinálhatnának egy közös floorball-ligát az alap-és kö-
zépiskoláknak.    Botoš Kristián

Legjobban egy nagy műfüves pálya hiányzik. 
Dominik Felső

Uszoda.   Katonová Erika

Teniszpálya, amit bárki használhat, nem csak a kivá-
lasztottak.  Krzysztof Suta Piatek

A sportélet a városban magas színvonalon van, de ez 
nem elegendő. Az én véleményem az, hogy kevés támo-
gatást kapnak a sportágazatok a város részéről. Termé-
szetesen a hely is kevés az egyéb sportok fellendítéséhez. 
A városban a fő sportág a foci, ami érthető. Múltja van, 
hagyománya és legnagyobb a szurkolótábora. Az is szép, 
hogy a többi sportág az FTC égisze alá tartozik (teke, 

A HÓNAP ÚJ TÉMÁJA: 
ISKOLAÜGY  
Fülek területén összesen két óvoda és négy 
alapiskola van a város fenntartói hatáskörében, 
továbbá egy szakközépiskola és egy gimnázi-
um is működik a városban. Az önkormányzat 
az elmúlt években több százezer eurót fektetett 
be az intézményekbe, a megye a gimnáziumot 
támogatta, a szakközépiskola pedig szintén 
százezer eurós támogatást nyert el.

AZ ÖN VÉLEMÉNYE: Elégedett a város-
ban működő oktatási intézmények kíná-
latával és színvonalával? A gyermekei a 
helyi iskolákat látogatják, vagy máshová 
járnak? Miért? Min kellene az iskolák-
nak javítaniuk? 
Válaszaikat és visszajelzéseiket 2020. március 
15-ig várjuk elektronikusan a tlacove@filakovo.
sk e-mail címre, üzenetben a közösségi hálón, 
a város oldalán, hozzászólásban a kapcsoló-
dó poszt alatt, postázva a Radničná 25, 986 01 
Fiľakovo címre, illetve személyesen is leadhatják 
a városi hivatal iktatójában „Füleki Hírlap – A 
hónap témája” megjelöléssel. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vulgarizmusokat, 
becsmérlő vagy ócsárló megnyilvánulásokat auto-
matikusan töröljük. Csak a konstruktív kritikát és 
javaslatokat tartalmazó reagálásoknak adunk helyet. 
A szerkesztőség fenntartja a jogot szükség esetén a 
hozzászólások nyelvtani korrekciójára vagy lerövidí-
tésére. Reakcióikat a Füleki Hírlap következő számá-
ban közöljük. 

asztalitenisz, sakk, birkózás, erőemelés, kerékpározás), de 
ezzel vége is van. Semmilyen egyéb csapatjáték nincs. Mi-
ért? A fő ok szerintem az, hogy a városban nincs megfelelő 
tornaterem (sőt sportcsarnok), ami eleget tenne a terem-
sportok hivatalos paramétereinek (40 m x 20 m). Ha pedig 
valamilyen csapatjáték működne is, nem kap támogatást 
a várostól. Csak abban az esetben, ha csatlakozik az FTC-
hez. De ahhoz, hogy az FTC-hez tudjon csatlakozni, hát-
térrel kell rendelkeznie. De az nem lesz meg addig, amíg 
nincs tornaterem, amely teljesíti a megadott feltételeket. 
Miért űzzük akkor azt a sportot, ha nincs hol játsza-
nunk. Ez a másik szomorú dolog. Városunkban nagyon 
sok ügyes lány és nő van, akiknek nincs lehetőségük csa-
patjátékot játszani. A bátrabbak csatlakoznak a fiúkhoz, 
és ha kitartanak, akkor nagyon ügyes sportolók lesznek, 
aki miután betöltik a 15. életévüket, úgyis elmennek egy 
olyan városba, ahol lánycsapatban tudnak játszani. Más 
ügyes lányok (akiket főleg anyagilag) a szüleik támogat-
nak, a floorball csapat tagjai, de sajnos a rimaszombati 
csapatéi, bár az edzések itt vannak a füleki tornaterem-
ben, amiért fizetnek. Hozzáteszem, hogy két füleki lány 
már volt reprezentatív eseményen is. Szintén kár, hogy 
Füleken nincs uszoda és műfüves pálya. Szerintem ezek 
a legnagyobb problémák a sportélet területén. Termé-
szetesen ezek nem olyan dolgok, amiket egyik napról a 
másikra meg lehetne valósítani, de úgy gondolom, hogy 
nem lehetetlen. Ha csak kisebb falvakat nézek (Slovenská 
Lupča, Mútne, Zákamenné...), mindenhol új sportcsarnok 
van műfüves pályával. Tudom, az uszodával nem ilyen 
egyszerű a helyzet. Ami a sporteseményeket illeti, a baj-
noki futballmérkőzésen és a városi sportnapon kívül más 
nem igazán van. Ha pedig van, akkor nincs eléggé reklá-
mozva. Én személy szerint kétnapos floorballkupát ren-
deztem a múlt évben, ahol amatőr csapatok versenyeztek 
egész Szlovákiából és még Magyarországról is. Az egész a 
támogatók segítségével valósulhatott meg, akiket sikerült 
szereznem. Sajnálom, hogy a város végképp nem foglalko-
zott ezzel. Idén ismét megrendezem, és remélem, most már 
sikerül támogatást szerezni az önkormányzattól. Örülök, 

hogy a város ilyen formában is lehetőséget nyújt a lako-
soknak a véleményük kifejezésére.  Nagy Gabriel

ford.: kp

Illusztrációs kép - Schnelczer Zoltán



32 0 2 0 .  F E B R U Á R R O V A T / Ö N K O R M Á N Y Z A T

A  „Képviselők a fülekiek szolgálatában“ rovatunk olyan 
felület, mely valamennyi városi képviselőnek   lehetősé-
get nyújt a bemutatkozásra. Mindegyiküknek ugyanazt 
a négy kérdést tesszük majd fel, válaszaikból pedig meg-
tudhatják, hogy a városatyák mit tettek eddig Önökért, 
mit sikerült átültetniük és milyen további terveik vannak. 
Arra is teret kapnak, hogy kendőzetlenül nyilatkozza-
nak a város jelenlegi törekvéseivel és önkormányzati poli-
tikájával kapcsolatban.

Anderko Zoltán
Mióta tagja a képviselő-testületnek, és miért döntött 
az indulás mellett?
A képviselő-testület középgenerációjához tartozom, 
s immár negyedik alkalommal kaptam bizalmat a 
választóktól. Első választási ciklusomban tértünk 
haza a Malom utcában lévő szülői házamba, s lát-
tam, hogy ez a városrész nem kap kellő figyelmet 
a városvezetéstől. Munkám során gyakran járok 
az emberek között, s felfigyeltem arra, hogy en-
nek a városrésznek nincs közvetlen képviselete az 
önkormányzatban. Ez adta a döntő lökést, hogy a 
harmadik választási körzetet képviseljem a képvi-
selő-testületben. A Kovosmalt megszüntetése óta 
kisvállalkozóként dolgozom, így ismerem a vállal-
kozói szféra gondjait, problémáit.

Mi mindent tett mostanáig a város, illetve saját kör-
zete lakosaiért?
Az utcák rekonstrukciójának ütemtervébe igyekez-
tem beilleszteni a választási körzetemben lévő ut-
cákat. Mivel ebben a városrészben nincs bevezetve 
a csatornázás, az itt élőknek nem kis gondot oko-
zott az emésztőgödrök kiürítése, erre igyekeztünk 
megoldást találni, ami végül közmegelégedésre si-
került. Támogattam a forgalmas állami út melletti 
járda megépítését és természetesen bekapcsolód-
tam az általános kötelező érvényű városi rende-
letek, és egyéb más rendeletek megalkotásába is. 
Szabadidőmben részt vettem az Oppidum Fileck 
PT által szervezett várszépítő tábor előkészítési 
munkálataiban. A tábor már 15 éve kínál a fiatalok 
számára lehetőséget arra, hogy a nyári szünet egy 
hetét tartalmasan töltsék el. Tudatosságra nevel 
műemlékeink, kulturális örökségünk megóvásában, 
ezáltal szorosabbá teszi városunkhoz való kötő-
désüket. Jelenleg az idén is megrendezésre kerülő 

Medvesi Fotós Maraton szervezési munkájában 
veszek részt. A rendezvény az amatőr és hivatásos 
fotósok gyönyörű fotóival, az internet segítségé-
vel öregbíti a világban kevéssé ismert régiónk jó 
hírnevét, s mutatja be szépségeit. Segédkeztem az 
első határon átívelő geopark hivatalos iratainak 
fordítási munkálataiban, amely Novohrad-Nógrád 
Geopark néven jelentős szerepet vállal térségünk 
megismertetésében. Szakmámból eredően bekap-
csolódom a város hatáskörébe tartozó lakóépületek, 
családi házak tűzbiztonsági megelőző ellenőrzések 
végzésébe, hogy az ellenőrzés ne csupán formalitás 
legyen.  Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaival 
karöltve olyan hatékony ellenőrzési módot sikerült 
kialakítanunk, amely elnyerte a lakosság tetszését. 
Segítségével rámutatunk az egyes hiányosságokra, 
melyek tűzesetet okozhatnak, valamint tanácsadás-
sal is segítjük a polgárokat.

Mit kíván még tenni, elérni a lakosokért?

Számomra ez a választási időszak lesz az utolsó. 
Nagy örömmel látnék a városi képviselő-testület-
ben fiatal, tenni vágyó képviselőket.  Addig is igyek-
szem segíteni a jó megoldási lehetőségeket, s élet-
ben tartani, megőrizni néhány gondolatot, ötletet. 
Példaként említeném, hogy a mi városrészünkben 
nincs sportolási lehetőség, annak ellenére, hogy itt 
helyezkedik el a bentlakásos speciális alapiskola. 
Található itt egy kihasználatlan, a város tulajdo-
nában lévő földterület, amelyet már benőtt a gaz. 
Ezen a területen megfelelő tereprendezés, füvesítés 
után sportpályát lehetne kialakítani. A közeli patak 
arra is lehetőséget nyújtana, hogy télen egy viszony-
lag nagy területű természetes jégfelületet hozzunk 
létre. A Szőlőhegy utca lakóinak komoly problé-
mát okoznak a nyári viharok. Az esőzés kimossa 
a földet, kavicsot, károsítja az aszfaltréteget, s az 
állami útszakaszra került hordalék balesetveszélyes. 
Továbbra is igyekszem az itt élőkkel szakemberek 
bevonásával megoldást találni erre az áldatlan hely-
zetre. Városrészünk „büszkélkedik“ településünk 
leghosszabb utcájával. Ez a Téglagyári út, melyet 
50 évvel ezelőtt a Csehszlovák Államvasutak vas-
útvonallal szelt ketté, s ezáltal a Malom utca felé 
járhatatlanná vált. Ezen sajnos már nem tudunk 

Rovat
Képviselők a fülekiek szolgálatában

Anderko Zoltán. FOTÓ - Schnelczer Zoltán

változtatni, de mindig napirenden tartom a helyzet 
megoldásának szükségességét, egy a gyalogosok és 
kerékpárosok számára szolgáló átkelőhely kialakí-
tását. Az itt élők, a kiskerttulajdonosok, de főleg az 
iskolás gyerekek 5 km kerülőt kénytelenek tenni a 
Szlovák Államvasutak negatív hozzáállása miatt.

Mit változtatna a város jelenlegi politikáján?
A jelenlegi városvezetés és a városi hivatal dol-
gozói igyekeznek megragadni minden állami és 
uniós támogatási lehetőséget, nemegyszer az 
egyes projektek megvalósítása során tapasztalt ér-
telmetlen bürokratikus akadályok ellenére. Nem 
unalmas az életük. A regionális politika, vállal-
kozói, idegenforgalmi bizottságban dolgozom, s 
látom, hogy állandó figyelmet kell szentelnünk 
városunk, Fülek, valamint térségünk széleskörű 
bemutatására, amely vonzó lehet szabad munka-
erővel, de természeti szépségeivel is, amit mi sem 
bizonyít jobban, mint a Novohrad-Nógrád Geo-
park, amely az Unesco Global Geopark címet is 
elnyerte. Mi, akik itt maradtunk, mivel szívünk-
höz nőtt ez a város, minden igyekezetünkkel azon 
kell lennünk, hogy megállítsuk a fiatalok elván-
dorlását.  A város a lehetőségeihez mérten min-
dent igyekszik megtenni. Hasznos hazai és kül-
földi partneri kapcsolatokat épít, jó viszonyt ápol 
a városunkban működő vállalatokkal, mindezek 
ellenére elégedetlenkedőket, fanyalgókat mindig 
könnyű találni. 

ic, ford.: dszl

 A multifunkciós pálya üzemeltetése  

Az új multifunkciós sportpálya, amely a városi parkban ka-
pott helyett, a nyilvánosság számára 2020. március 1-től 

lesz megnyitva. Az üzemeltetési idő a nyári időszakban (április 
1-től szeptember 30-ig) munkanapokon 9:00 órától 20:00 óráig, 
hétvégenként 9:00 órától 21:00 óráig; a téli időszakban (október 
1-től március 31-ig) munkanapokon 9:00 órától 19:00 óráig, hét-
végenként 9:00 órától 20:00 óráig tart. A pálya bérbevétele utáni 
illeték 10 €/óra világítás nélkül, 12 €/óra világítással. A részletes 
árlista az üzemeltető Közhasznú Szolgáltatások (VPS) webolda-
lán található. Az FTC sportszakosztályai és az önkormányzat 
fennhatósága alá tartozó óvodák illetve alapiskolák tanulói a pá-
lyát a tanítási idő alatt ingyen használhatják. A pálya foglalásával 
kapcsolatban Šimkovič úrnál lehet tájékozódni az FTC stadion-
ban, vagy a 0907 858 549-es telefonszámon, ahol a bérleti díjat 
is be lehet fizetni. 

Tóth Tibor, igazgató. Ford.: kp 

A városi művelődési központ belső terének 
széleskörű felújítását követően, amely 

a   múlt évben fejeződött be,  az elmúlt hetek 
során az önkormányzat csúcsszínvonalú szín-
padi technikával is felszerelte a színháztermet. 
A  színpadi és nézőtéri fénytechnika, a hangosí-
tás, a színháztechnika, színpadi mechanika, ve-
títővászon, a projektor és a további felszereltség a városnak összesen 141 ezer eurójába 
került. Az önkormányzat ezt a saját költségvetéséből fedezte. "Nagyon örülünk, hogy a ter-
met a rekonstrukciója után ilyen modern berendezéssel sikerült ellátni. Ezzel véget ért az épületünk 
belső terének felújítása, és mára a 21. század követelményeinek megfelelő reprezentatív hely lett be-
lőle" ‒ nyilatkozta Illés Kósik Andrea igazgatónő, aki egyben a városi művelődési központ 
épületének vagyonkezelője is. Amint elmondta, a technika már február végén, a Rakonca 
együttes egész estét betöltő programja alatt átesett az első próbán. "Teljes mértékben ki fog-
juk használni a márciusban kezdődő színházi fesztivál alatt is" ‒ zárta szavait.

kmk,  ford.: fp

A felújított színházterem már teljes egészében 
a közönség szolgálatában

Fotó - VMK
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Értesítés az adósok listája nyil-
vánosságra hozásáról  – utolsó 
felhívás a nemfizetők részére!

A város vezetősége értesíti a széleskörű nyil-
vánosságot, hogy a 2020-as évben is nyilvá-
nosságra hozza azon adósok listáját, akiknél 
az adóhátralék 2019.12.31-hez meghaladta a 
fizikai személyek esetében a 160,00 eurót, va-
lamint a jogi személyeknél az 1.600,00 eurót. 
Ismételten felhívjuk valamennyi nemfizető fi-
gyelmét, hogy akik az adó- és illetékgondnokkal 
szemben az elmúlt időszakért még nem teljesí-
tették adó- és illetékfizetési kötelezettségüket, 
legkésőbb a lista közzétételéig tegyék azt meg, 
ugyanis ezután a város adóvégrehajtási eljárást 
kezdeményez az adósságok behajtására többek 
között az adós személyek járművezetői engedé-
lyének bevonásával.

Varga Zoltán, Városi Hivatal, Közgazdasági és 
vagyongazdálkodási osztály

Fülek Város minden naptári év végén mérleget 
készít a közpénzekkel való gazdálkodásáról 

a könyvviteli törvény értelmében. 2019.12.31. 
napján a Városi Hivatal és a város fenntartói 
hatáskörébe tartozó szervezetek, azaz 4 alapis-
kola, a művészeti alapiskola, 2 óvoda,  a Városi 
Művelődési Központ, a Füleki Vármúzeum, a 
Közhasznú Vállalat, a Nefelejcs nonprofit szer-
vezet (nyugdíjasotthon) és a Tectum nonprofit 
szervezet (vállalkozói inkubátor) összesen 29 
191 632,61 euró anyagi vagyonnal rendelkeztek. 
Ez az érték 4 114 599,21 euróval több a 2018-as 
évi 25 077 033,40 eurós anyagi vagyonhoz ké-
pest, ami 14,10%-os növekedést jelent.

A fentieken kívül a város 3 530 761,59 euró 
értékű telkekkel, 162 370,94 euró értékű nem 
anyagi invesztíciókkal, 2 259 234,77 euró értékű 
értékpapír formájú tőkebefektetésekkel, a FIL-
BYT s.r.o. Fiľakovo gazdasági társaságon belül 

A városi vagyon 2019-es évi leltárja
540 269,00 euró értékű vagyoni betéttel, a szám-
láin és a pénztáraiban pedig 629 581,08 euró 
összegű pénzeszközökkel és értékpapírokkal is 
rendelkezik.

A Városi Hivatal és a fenti szervezetek 
2019.12.31. napján 455 614,49 euró összegű kö-
vetelést és 3 546 293,52 euró összegű kötelezett-
séget tartottak nyilván. A 2019 év folyamán az 
1998-2018-as években felhalmozódott adójel-
legű kinnlevőségeket 29 323,60 euróval sikerült 
csökkenteni. 

A város és a fenntartói hatáskörébe tartozó 
szervezetek által elért, a leltározás alatt megál-
lapított számszerű eredmények, egyértelműen 
bizonyítják, hogy a közpénzek hatékonyan, cél-
zatosan és gazdaságosan lettek felhasználta a 
2019-es év folyamán.

Varga Zoltán, VH

Rovat 

A városi képviselő-testület üléséről

2020. február 20-i ülés
Az ülés hivatalos megnyitását, a napirendi pontok 
jóváhagyását és azok utólagos kiegészítését, a ja-
vasló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és -hitelesítők 
megválasztását a képviselők interpellációi követték. 
Rubint Róbert képviselő megköszönte az előző in-
terpellációja alapján foganatosított intézkedéseket, 
ugyanakkor tolmácsolta a Jánošík utcai lakosok 
panaszát, amely a vashídhoz közeli útburkolat 
rossz állapotát érintette. Másodjára a Vasúti utca 
topolyafáira kérdezett rá, mármint, hogy a kivágás-
ra szánt fákat jelölték-e meg, és hogy eltávolítják-e 
az érintett utcában található garázsok melletti kor-
hadt fákat is. Először a Közhasznú Szolgáltatások 
igazgatója, Tóth Tibor reagált, aki elmondta, hogy 
a Jánošík utca problematikus szakaszát a közeli 
napokban helyreállítják. A fákat illetően Vanko 
Iván osztályvezető ismertette, hogy a város a faki-
vágások első szakaszára, amely a temetőt, a Vasúti 
és Botto utcákat érinti,15 ezer eurót határolt el. A 
garázsok melletti fák nem szerepelnek ebben a 
szakaszban, mert a Botto utcában legalább 20 élet-
veszélyes fa van, melyek emiatt prioritást élveznek. 
Összességében a városban sok rossz állapotú öreg 
fa található, melyek helyzete arborétum keretén be-
lül vagy fokozatos kivágással lesz orvosolva.                                                                                                                                      

Flachbart Ladislav képviselő visszatért a Losonc 
felé vezető első osztályú út letérő sávjának témájá-
hoz. Az illetékes szervekkel folytatott tárgyalások 
során az derült ki, hogy a kereszteződés rendezé-
se a város részére 1,7 millió eurós költséggel járna, 
ami nem reális.  A képviselő által javasolt egyirányú 
letérő sáv kialakítása Visnyai Attila alpolgármester 
szerint nem kivitelezhető, mert nem felel meg a biz-
tonsági előírásoknak. A következő napirendi pont-
ban az alpolgármester a képviselő-testület mellett 
működő bizottságok javaslatait ismertette. 

Az 5. pontban a szociális szolgáltatások térítésé-
nek összegét és módját módosító 1/2020. sz. önkor-
mányzati rendelet felől szavaztak. A béremelések és 
az üzemeltetési költségek több mint 60 ezer eurós 

évi növekedése miatt a Nefelejcs nyugdíjas otthon 
árjegyzékének egyes tételeit is emelni kellett. Bár 

– mint azt Veliká Mária igazgatónő is kihangsú-
lyozta – az állam és a város is növelt támogatást 
nyújtott, mindez nem fedezi a kiadásokat, ezért el-
kerülhetetlenné vált az emelés. A következő pont-
ban a városi rendőrség parancsnoka, Baláž Pavel 
értékelte a 2019-es év utolsó negyedévét. Örökös 
témaként említette a kóbor kutyákat és a fekete 
szemétlerakatokat, szólt a taxiszolgáltatások és a 
parkolókártyák felől, valamint a város biztonsá-
gának az utóbbi időben a médiákban is többször 
helyet kapó kérdése felől.    Az alpolgármester az 
egyes eseteket kommentálva elmondta, hogy az el-
követőket a rendőrség elfogta. Hozzátette, hogy a 
lakosoknak nincs miért aggódniuk, mert a bizton-
ság helyzete a látszat ellenére nem rosszabbodott. 
Maga a polgármester is arra kért mindenkit, hogy 
tartózkodjanak a felesleges hangulatkeltéstől, s bár 

– amint azt elmondta – távol áll tőle, hogy alábecsül-
je a helyzet komolyságát, ezek az esetek nem voltak 
annyira súlyosak. 

A továbbiakban a vagyongazdálkodási osztályt 
vezető Varga Zoltán ismertette a városi vagyon 
leltározásának eredményeit. A város múlt évi gaz-
dálkodását felelősségteljesnek minősítette. Majd a 
kintlévőségek nagysága és behajtása felől tájékozta-
tott. Végezetül a város vagyonjogi ügyeit, köztük a 
Zóna s.r.o. társaság kérelmét terjesztette a testület 
elé. A kérelem tárgya a volt Kovosmalt területén 
található földterület – melyen az önkormányzat 
új gyártócsarnok építését tervezi – megállapodott 
árához kapcsolódó adó utánfizetése volt. Rubint 
Róbert képviselő arra figyelmeztetett, hogy a meg-
szavazása által veszélyes precedens alakulhat ki. 
Ennek ellenére megszavazták az utánfizetést 8:2 
arányban. A következő pontokban a város árvíz-
védelmi intézkedéseinek megoldásához szükséges 
településrendezési terv módosításának jóváhagyása, 
majd a város fejlesztési programjának kiértékelése 
következett.  Utána Mihály Judit főellenőr számolt 
be ellenőrző tevékenysége felől.

Az aktuális kérdéseken belül Titton Viktória 
vármúzeum-igazgató javasolta a városi múzeum 
eredeti nyitvatartására való visszaállást, keddtől 
péntekig, mivel a tavaly bevezetett szombati nyit-

vatartás nem vált be. Ezt a multifunkciós sportpá-
lya üzemeltetési szabályzatának és árjegyzékének 
jóváhagyása követte, miszerint a nagyközönség 
óránként 10, este óránként 12 euróért, a város 
fenntartói hatáskörébe tartozó iskolák és óvodák 
pedig ingyen vehetik igénybe (lásd még a XY. ol-
dalon). Vanko Iván osztályvezető két városi par-
kolóhely megszüntetése felől informált: a Billánál 
2021. 3. 1-jétől járda és pihenőövezet kiépítése 
miatt, valamint a Lidllel szemben 2020. 7. 1-jétől, 
mivel olyan forgalmas kereszteződésben találha-
tó, ahol veszélyes közlekedési helyzetek alakulnak 
ki. A képviselők jóváhagyták Tittonová Viktória 
lemondását a régiófejlesztési, vállalkozói és ide-
genforgalmi bizottságbeli tagságáról, és a helyére 
Balog Radoslav helyi vállalkozót választották meg. 
A főellenőr javaslatot tett a 127/2014. sz. határozat 
módosítására, melyben a határozat második mon-
datának törlését javasolta. Utolsóként a főellenőr 
fizetéséhez járuló jutalom felől szavaztak. A tiszt-
ség betöltésének kezdetétől ez idáig az újonnan vá-
lasztott főellenőr nem részesült ilyen jutalomban. A 
törvényben foglalt max. 30%-ból a képviselők titkos 
szavazással 12,6 százalékos havi jutalmat szavaztak 
meg számára.

A vitán belül a polgármester informált a folya-
matban levő projektek felől. A középső vár fel-
újításában egy projektnek köszönhetően ismét 
munkanélküliek vehetnek részt, az idősek napkö-
zi otthonára végérvényesen jóváhagytak 370 ezer 
euró összegű támogatást. Ez évben megvalósul a 
művészeti alapiskola egykori koncerttermének 
felújítására irányuló projekt is. Már sikerült besze-
relni a városi művelődési központ csúcsminőségű 
színpadtechnikáját is. Végezetül a polgármester 
mindenkit meghívott a felújított Daxner utcai óvo-
da ünnepélyes átadására, melyre délután került sor. 
Majd megköszönte a részvétel, és az ülést bezárta.

A tanácskozás valamennyi munkaanyaga és vágat-
lan videofelvétele is megtalálható a város honlapján: 
www.� lakovo.sk

Mikuš Kovácsová Klaudia,
 ford.: dszl
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Jakab Tünde (fuvola) és Peter Valentovič (zongo-
ra) szenzációs hangversenyével indult el február 

14-én a Zenés évszakok című programsorozat má-
sodik évada. 
A  Füleki Városi Művelődési Központ a  Zenés 
évszakok keretében kamarakoncertekkel hozza 
közelebb a klasszikus zenét az érdeklődőkhöz. Az 
évszakonkénti komolyzenei koncertek többsége 
önálló rendezvényként valósul meg, de lesz közöttük 
olyan is, mely a nyári UDVart fesztivál keretében 
mutatja be ennek a műfajnak az értékeit, akár azok-
nak is, akik a koncerttermeket rendszeresen nem lá-
togatják.

A Zenés évszakok programsorozat egy fuvola-zon-
gora kettős nagyszerű hangversenyével indult. A duó 
tagjai itthon és külföldön is elismert művészek. Telt-
házas koncertjükön válogatás hangzott el F. Doppler, 
C. Debussy, F. Borne, P. Valentovič és M. Mower 
műveiből. Jakab Tünde és Peter Valentovič játékát a 
közönség vastapssal jutalmazta.

Jakab Tünde Kassán született, zenész családból 
származik. Szakmai karrierjét tizenhárom éves 
korában kezdte, amikor a Szlovák Filharmonikus 
Zenekarral együtt fellépett a pozsonyi Vigadóban. 
Azóta számos s zínpadon lépett fel itthon és külföl-
dön, Ondrej Lenárd, Igor Dohovič és Fritz Brucker 
vezényletével. 2011 januárjában debütált a bécsi Mu-
sicverin Aranytermében, ahol a legendás szoprán, 

Zene minden évszakra

Renate Holm mellett lépett színpadra.
Peter Valentovič karrierjét zongoristaként és 

korrepetítorként kezdte. A Pozsonyi Konzervatóri-
umban tanult, szólistaként a Pozsonyi Konzervató-
rium Szimfonikus Zenekara tagjaként D. Sosztako-
vics Első zongoraverseny című darabjával debütált 
a Szlovák Filharmóniában. Az első szimfonikus 
koncertet 20 évesen, az első operát 21 évesen vezé-
nyelte. Zenéjének, rugalmasságának és repertoárja 
sokoldalúságának köszönhetően Peter Valentovič 
a nemzetközileg is elismert szlovák művészekhez 
tartozik.

Tavasszal, várhatóan májusban, Michal Matejčík 
hárfakoncertjének örülhetnek a  zenerajongók. Jú-
liusban az UDVart fesztiválon a  Saxophone Syn-
copators kvartettet hallhatj a  közönség. A  Zenés 
évszakok sorozatát ősszel Skuta Miklós zongora-
koncertje zárja. A  rendezvénysorozattal a  szerve-
zők az előadóművészek játékának köszönhetően 
minden évszakra művészi élményt kínálnak a  ko-
molyzene kedvelőinek. A  rendezvénysorozat első 
évfolyamának vendégei a Beliczay Quartett (vo-
nósnégyes), Jordana Palovičová (zongora) és Ivan 
Palovič (brácsa), Štefan Szabó (gitár) és Ján Fiala 
(vibrafon), valamint a Štefan Reiter és Reiter István 
hegedűduó voltak. A  Zenés évszakok című rendez-
vénysorozatot a Művészeti Alap támogatja.

Illés Kósik Andrea, VMK

Az elmúlt év végén jelent meg a helytörténet ked-
velőinek találkozóiról készült gyűjtemény sor-

rendben ötödik száma, melyet január utolsó előtti 
napján mutattak be a füleki olvasóközönségnek. 
A kiadványt a "Nógrád történelmének kedvelői" Pol-
gári Társulás jelentette meg, mely éves rendszeres-
séggel rendez szakmai találkozókat Nógrád gazdag 
történelmének feltérképezése, bemutatása és nép-
szerűsítése céljából. A gyűjteményekben a kiadvány 
szerkesztője és  az egyesület alapítója Šesták Mišo 
a szakértői tanulmányok összegyűjtésére fókuszál 
a  történelem, a régészet, a néprajz, a művészettör-
ténet, a népszokások, a néphagyományok, a telepü-
lések, az egyház, az ipar és egyéb témakörökből.  A 
bemutatót Adamová Mária „Losonc a  félelem és 
rettegés lángjaiban“ című előadása kísérte, amely 
témájában megegyezik az azonos címmel ellátott 
könyvével. Illés Gábor a  füleki cigányzenészek-
ről, zenekarokról tartott előadást. A  publikációt 
a Nógrád városaiban és településein rendezett 
beszélgetéseken bérmentesen terjesztik. Füleken 
közvetlenül a  bemutató résztvevői juthattak hoz-
zá, de az érdeklődők ki is kölcsönözhetik a Városi 
Könyvtárból.

Pócsa Denisa
Fordította: dszl

A „Nógrád történelmének kedvelői“ 
PT gyűjteményének bemutatója

A Nógrád Megyei Zongorista Növendékek X. Ta-
lálkozója Salgótarjánban február 19-én zajlott. 

A neves nemzetközi zongoraversenyen – melynek a 
Művészeti Alapiskola rendszeres résztvevője – nö-
vendékeink idén négy kategóriában vettek részt. 
Balog Tamás, Bodor Angelika növendéke a sajátjá-
ban Nívódíjat kapott. Tóth Ágnes diákjai még en-

A Művészeti Alapiskola nemzetközi sikere
nél is jobban szerepeltek. Kómár Eleonóra és Petra 
Olšiaková az I. és a IV. kategória Nívódíjait hozták 
el, Danyi Adél a III.-ban szerzett Kiemelt Nívódíjat, 
Nagy Ferenc pedig az V.-ben ugyancsak Kiemelt 
Nívódíjat. Gratulálunk, büszkék vagyunk rátok.

Ardamica Zorán, igazgató

Értesítés az úrbéres közösség tagjainak
A Füleki Úrbéres Közösség vezetősége értesíti az 
úrbéres közösség tagjait, hogy az éves közgyűlés 
2020. március 20-án (pénteken) 16.30 órai kez-
dettel lesz megtartva Füleken, a Városi Művelő-
dési Központban.

Varga Zoltán

Fotók - VMK

Fotók - FVM
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Jelentős kulturális rendezvények 2020 márciusában Füleken

03. 10-ig

Varázserejű hímes tojás – Benko Tünde tárgyalkotó nép-
művész kiállítása   
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum

03. 04. 

VI. Nemzetközi Színházi Fesztivál
Kármán József Színház: Dalszínház – múzeum
Helyszín: VMK – Színházterem
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Az előadás a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

18:00

03. 07. 

A Nyugdíjas Egyesület és a Nyugdíjasklub nőnapi ün-
nepsége
Helyszín: VMK – Bálterem (1. emelet) 
Szervezők: A Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesületének Füleki 
Helyi Szervezete és a Füleki Nyugdíjasklub

15:00

03. 13.  

XIX. Nemzetközti Magyar Fotószalon – kiállítás
Helyszín: Füleki vár – Bebek-torony
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Magyar Fotóművészek Világszövetsége

16:30

03. 15.

„Magyar vagyok, magyarnak születtem...“ – Megemlékezés 
március idusáról
Helyszín: Római katolikus templom
Szervező: Csemadok Füleki Alapszervezet
A műsor után ünnepi koszorúzás a Hősök terén.

15:30

03. 20. 

VI. Nemzetközi Színházi Fesztivál
Csavar Színház: Mátyás király leányai
Meseelőadás az alapiskolák alsó tagozatos tanulóinak
Helyszín: VMK – Színházterem
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Az előadás a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

11:00

03. 21. 

VI. Nemzetközi Színházi Fesztivál
Kassai Thália Színház: Légy jó mindhalálig – musical
Helyszín: VMK – Színházterem
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Az előadás a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

17:00

03. 24. 

VI. Nemzetközi Színházi Fesztivál
Kumšt Teatro Színház: Chlieb s maslom (Vajas kenyér) – 
komédia 
Szlovák nyelvű előadás
Helyszín: VMK – Színházterem
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Az előadás a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

18:00

03. 27. 
Városi Pedagógusnap
Helyszín: VMK – Színházterem
Szervezők: Fülek Város, Füleki Városi Művelődési Központ

15:00

03. 27. 

Andersen Éjszakája  
Meseest az AI alsó tagozatos diákjai számára – szlovák nyelven 
(magyar nyelven 2020.4.3-án valósul meg)
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

17:00

03. 29. 

VI. Nemzetközi Színházi Fesztivál
Csavar Színház: Jelenetek egy házasságból
Helyszín: VMK – Színházterem
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Az előadás a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

17:00

03. 31. 

A Fülek város polgármesterének díjáért meghirdetett kép-
zőművészeti verseny nyerteseinek ünnepélyes kihirdetése, 
valamint a győztes alkotásokból összeállított kiállítás 
megnyitója
Helyszín: a Füleki Városi Könyvtár előtere
Szervező: Papréti Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola
Társszervező: Füleki Vármúzeum

15:00

* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

Színpadi játék, zenés kabaré, mese-
színház, komédia és musical egy-

aránt megtalálható a Füleki Városi 
Művelődési Központ színházi előa-
dásainak márciusi repertoárján. A 
színház szerelmeseit egy hónap alatt 
5 előadás várja, melyek a VI. Nem-
zetközi Színházi Fesztivál keretében 
valósulnak meg. A színházi rendez-
vénysorozat a Füleki VMK immár 
hagyományos rendezvénye. Az utób-
bi két évben a művelődési központ 
kénytelen volt nélkülözni a színház-
termét, márciusban viszont már több 
vendégelőadás is érkezik Fülekre. 
Március 4-én a szomszédos Losonc-
ról a Kármán József Színház hozza 
el Dalszínház – múzeum című zenés 
összeállítását. A Csavar Színház me-
sejátékát Mátyás király leányai címmel 
az alapiskolák kisdiákjai nézhetik 
meg március 20-án. Másnap, márci-
us 21-én Kassáról érkezik hozzánk 
a Légy jó mindhalálig című musical a 
� ália Színház előadásában, melynek 
főszerepét a füleki Rakonca Néptánc-
együttes táncosa, Antal Márk alakítja. 
Március 24-én a Teatro Kumšt szín-
ház mutatja be Chlieb s maslom (Va-
jas kenyér) című komédiáját olyan 
színészekkel, mint  Branislav Deák 
vagy Martin Mňahončák és mások. A 
márciusi hónapot a Csavar Színház 
Jelenetek egy házasságból című nagy 
sikerű előadása zárja, melyben az is-
mert színészházaspárt, Gál Tamást 
és Kiss Szilviát láthatja közönség. 
Az előadásokra az elővételes jegyek 
on-line is megvásárolhatók a műve-
lődési központ honlapján (www.kul-
tura.filakovo.sk). A VI. Nemzetközi 

Színházi Fesztivál, valamint a Kassai 
� ália Színház és a Csavar Színház 
vendégelőadása a Kisebbségi Kultu-
rális Alap támogatásával valósul meg.

A művelődési központ az év to-
vábbi részében is készül színházi 
előadásokkal. A kicsiknek magyar, 
szlovák és roma meseszínházi előa-
dásokat, a felső tagozatos és közép-
iskolás korosztálynak angol nyelvű 
előadást tervezünk, valamint szlovák 
és magyar színházi nevelési foglal-
kozásokat olyan témákban, mint az 
önállóság, a döntések, a szabadság 
kérdései a virtuális térben és a való-
ságban, továbbá az álhírek veszélyei 
és az idegengyűlölet. A felnőtt kö-
zönség részére komolyabb és köny-
nyedebb témákban is kínálunk majd 
színházi produkciókat magyar, szlo-
vák és cseh nyelven. Természetesen 
a tervezett előadások megvalósítása 
nagyban függ az elnyert támogatások 
mértékétől. Ha projektjeink sikeresek 
lesznek, vendégül láthatjuk Füleken 
a Vekker Műhely & Gurigongo Sym-
posium, a Stúdió K, a Gólem Szín-
ház, a Budapest Playhouse, az Örkény 
Színház, a Karinthy Színház & Né-
zőművészeti Kft. és a Jókai Színház 
előadásait, valamint cseh és szlovák 
produkciókat, köztük a brünni Di-
vadlo Husa na provázku, a pozsonyi 
Divadlo Komédie illetve Múza Teat-
ro, a nyitrai Divadlo Andreja Bagara 
vagy a martini Divadelné centrum 
produkcióit. Minden színházrajongót 
szeretettel várunk egész évben a vmk 
felújított színháztermében rendezett 
előadásokra.

Illés Kósik Andrea, VMK

Márciusban indul a színházi évad 
a felújított színházteremben

A Légy jó mindhalálig c. musical március 21-én a VMK-ban! - Fotó - Thália Színház
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2020 januárjár  végre befejeződtek az augusztus 
óta elhúzódó felújítási munkálatok a gimnázi-

um épületében. A Füleki Gimnázium teljes elekt-
romosvezeték-hálózatának felújítására került sor, 
ugyanakkor a beltéri  ajtókeretek és ajtók is igénye-
sebb külsőbe öltöztek. A modern LED-es technoló-
giával készült világítás nemcsak energiatakarékos, 
hanem stílusában is megfelel az adott világítási igé-
nyeknek. Ezt a beruházást Besztercebánya Megye 
Önkormányzata vállalta magára, melynek összege 
meghaladja a 200 ezer eurót. A munkálatok teljes 
befejezése még várat magára, ugyanis az iskolai 
konyhára vonatkozó felújítás csak a nyári hóna-
pokban lehetséges. Ilyen átfogó felújításai munká-
latok a múlt század ötvenes évei óta nem voltak az 
épületben. Az épület műszakilag immár megfelel 
a  21. századi oktatatás igényeinek,  s  iskolánk be-
kapcsolódhat különféle modern projektek megva-
lósításába.

Ez alatt az időszak alatt pedagógusaink azon 
dolgoztak, milyen érdekes projektekkel tarkítsák a 
tanítást. Iskolánk igazgatóságának célja: összekap-
csolni az oktatást a gyakorlattal. Ennek szellemé-
ben született a Genetika projekt, amely a természet-
tudományi irányzat diákjainak kínál lehetőségeket. 
Ez a genetikai laboratórium a tanév első felében 
vezette be diákjait a tudományok fortélyaiba. En-
nek végső megmérettetése egy szakdolgozat volt, 
melyet a Martini Orvosi Egyetem szakemberei  bí-
ráltak el. Következő projektünk célja: egyedi mobil-
alkalmazás Androidra. Az elsajátítás során diákja-
ink olyan képességekkel rendelkezhetnek, melynek 
során mobiltelefonok egyedi alkalmazásait hoz-
hatják létre. Ezt a kínálatot  iskolánk harmadiko-
sai használhatják fel, akik a technikai irányzatot 
választották. Ebben a szellemben szeretnénk foly-
tatni oktatásunkat, s ezért Besztercebánya Megye 
Önkormányzatával karöltve egy közös projekttel 
próbálkozunk. Célja a programozás terjesztése, 
propagálása leginkább a Besztercebányai kerület 
hatáskörébe tartozó iskolákon. Célunk a Micro:-
bitek, mikroszámítógépek kölcsönzése iskoláknak, 
amelyek igényt tartanak erre az eszközre.  Ez egy 
olyan eszköz, amely miniszámítógép és robot is 
egyben. Lehet programozni, de mivel szenzorokkal 
van ellátva, ezért a fizikai világgal való kapcsolat-
ra, az érzékelésre is képes. A kutatások az Egyesült 
Királyságból származnak. A miniszámítógépre 
PC-ről vagy mobilról is elérhető webes felületen 
írhatunk programokat, amelyek USB-n vagy akár 
bluetooth-on keresztül tölthetőek fel az eszközre. 
Ezt a feladatot dr. Tomolya Róbert vállalta magára 
azzal, hogy sajat weboldalat hozott létre, ahol min-
den érdeklődő információt kaphat a miniszámító-
gépek használatáról. A projekt első prezentációja 
2019-ben volt, mely hatalmas érdeklődést keltett az 
iskolák körében. A projekt tényleges  indítása  ez év 
januárjában volt. Sikerrel könyveltük el a 4 füleki 
alapiskola érdeklődését. A programozáshoz szüksé-
ges tartozékokat Martiš M. mérnök úr, Beszterce-
bánya Megye Oktatási Szakosztályának igazgatója 
adta át az iskolák igazgatóinak. Pozitív visszajelzé-
seket kapunk, s örömmel tölt el minket, hogy mi is 
megfelelő munkaerőt kínálhatunk az Európai Únió 
piacára, mely pillanatnyilag  500 000 szabad helyet 
kínál fiataljainknak.

Ezekben a hónapokban egy olvasáskészséget 
fejlesztő program részeseivé is váltunk. Célunk az 
értő olvasás fejlesztése minden szakterületen. A 

A füleki gimnázium új arculata

szövegértést, a szövegértő olvasás képességét olyan 
eszköztudásnak tekintjük, mely nemcsak az iskolai 
tanulás sikerességéhez, hanem a hétköznapi élet-
ben való eligazodáshoz, a problémamegoldáshoz is 
elengedhetetlenül szükséges. Annál is inkább, mert 
a szlovákiai iskolákat elmarasztalóan értékelik a 
nemzetközi PISA felmérésekben. Ezzel a próbálko-
zással is szeretnénk versenyképesek lenni a piacon, 
hiszen szinte az  elsők között ismertük fel ennek 
szükségességét.

Iskolánk diákjainak tevékenysége nemcsak a 
természettudományi érdeklődésre korlátozódik. 
Jelentős eredményeket értünk el a német nyelvi 
olimpiász kerületi fordulóján, ahol Mihály Orso-
lya 2. helyezést ért el dr. Rubint Róbert vezetésével. 
Külön megtiszteltetés számunkra, hogy  a Szvorák 
Zsuzsa vezette  Apropó kisszínpad nemzetközi 

fesztiválra kapott meghívást, Gyulára.
Nem feledkezhetünk meg a Robotikaszakkör 

eredményeiről sem. Szacsko Mónika és Kerekes, 
László vezetésével jelentős eredményeket érnek el 
szlovákiai viszonylatban. A  „RoboHranie“ Zsolnai 
Műszaki Egyetem által meghirdetett versenyen a  

„Robo Dizajn“ kategóriában jeleskedtek.
A legfrissebb újdonság az iskola életében a mul-

tifunkciós sportpálya átadása a gimnázium épülete 
mögött. Bár a  sportpálya létrehozása Fülek város-
nak köszönhető, a  megvalósításához iskolánk is 
hozzájárulhatott, így az nem csupán az FTC fo-
cistáit és a nagyközönséget szolgálja majd, hanem 
gimnazistáink is használhatják. Köszönet illeti 
a város vezetését, kiváltképpen dr. Agócs Attila pol-
gármester urat ezért a lehetőségért.

Péter Juraj, igazgató 
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…az Ajnácskő – Kovosmalt ČSM Fülek mérkőzés 1:8-as eredménnyel végződött (0:4, 1:2, 0:2)? A füleki 
Kovosmalt gyárban a téli időszakban sok sporteseményt szerveztek. Egyik ilyen esemény volt az Aj-
nácskő – Fülek baráti jégkorongmérkőzés, melyen a hazai csapat nagyon jó teljesítménnyel 1:8-ra 
győzött. Góllövők: Gáspár A.  – Pongrác, Strémy és Šága 2-2 gól, Sopóci, Hrivňák. A Kovosmalt csapa-
ta: Krahulec – Sopóci, Varga, Bozó, Bodor, Varga, Strémy, Hrivňák, Pongrác, Hubík, Kovács T. és Šága.    

Cirbus Vladimír, forrás: Pokrok, 1966.02.11
ford.: kp

Tudták, hogy…

A Füleki Birkózóklub 2018-ban mint a diákliga 
keleti csoportjának újonca a csapatversenyben 

az 5. helyen végzett. Az elmúlt év kezdetén a klub 
célul tűzte ki, hogy megpróbálja elérni a táblázat 3. 
helyét, valamint az egyéni versenyek során legalább 
egy bajnoki címet szerez majd. 

Sikerült elérnünk, hogy a csapatverseny első for-
dulója Füleken kerüljön megrendezésre, így néhány 
évtizedes szünet után újra birkózóversenyt élvez-
hettek a szurkolóink. A fiatal birkózók igyekezetét 
a hazai közönség előtti siker koronázta meg, mivel 
az előkelő 4. helyen végeztek. A következő forduló-
ra Szinnán (Snina) került sor, ahol egy helyet előbb-
re lépve a 3. helyen, majd az ezt követő harmadik 
fordulóban Ólublón (Stará Ľubovňa) ismét a 4. he-
lyen végezetek versenyzőink.

Az elmúlt év szeptemberének végén toborzóver-
senyt rendezett a klub „Tusakodás“ (Pasovanie) cím 
alatt. A  polgármester védnöksége alatt rendezett 
megmérettetésen az általános iskolák diákjai vettek 
részt. A  verseny a  klub számára az új birkózópa-
lántákon kívül a birkózás népszerűsítése szem-
pontjából is sikeres volt. A csapatverseny negyedik, 
egyben utolsó fordulóját novemberben Kassán ren-
dezték, ahova csapatunk 22 versenyzővel utazott 
azzal a nem titkolt céllal, hogy minél jobb helyezést 
érjen el.  A  több, mint száz versenyzőt felvonulta-
tó nyolc klub közül a  mieink szerezték a  legtöbb 
pontot, így csapatunk feljött a  táblázat 2. helyére. 
A siker egyúttal azt is jelentette, hogy a klub jogot 
szerzett egy forduló megrendezésére a  következő 
idényben. Ősszel tehát a harmadik fordulóban ha-
zai szőnyegen láthatják fiatal birkózóinkat a sport-
ág szerelmesei.  

Számos versenyzővel, s  kiváló eredményekkel 
képviseltette magát a  klub hét nemzetközi verse-
nyen is. Legsikeresebb versenyzőink Horváth Dá-
vid, Baláž Kristián, Jónáš Marek, Krága Sebastián, 

Minden várakozást felülmúlóan 
teljesítettek az ifjú birkózóink

Bial Benedek, Kalocsai Dániel, Balog Kristián, Mé-
szároš Róbert és Rácz Róbert voltak. Kellemes meg-
lepetést jelentett a szabadfogású birkózók 57 kg-os 
súlycsoportjában Horváth Dávid országos bajnoki 
címe. Bekapcsolódtunk a  kötöttfogású birkózók 
versenyébe is, s  versenyzőink itt sem okoztak csa-
lódást.  Súlycsoportjában Horváth Dávid és Jónáš 
Marek a  második, Baláž Kristián a harmadik, Ba-
log Kristián pedig a negyedik helyet érte el. 

Ezzel a lendülettel szeretné a  klub folytatni a 
munkáját ebben az évben is. Nagyon jól jönne 
olyan szülők és szponzorok segítsége, akik támoga-
tásukkal segítenék az egyes versenyeken való rész-
vételt, vagy közvetlen a  birkózóklub mindennapi 
munkáját.  A  klub vezetése – Zara Tibor, Danyi 
László és Albert Attila – minden önkéntes segítő 
felajánlást szívesen fogad. 
Zárásképpen a Szlovák Diákliga keleti csoportjának 
végeredménye 2019-ben:
ZK Košice 4 forduló alatt elért  340 pont
ZK Fiľakovo   325 pont
Wrestling S. Ľubovňa  320 pont
ZK Slávia Snina                                   306 pont
Wrestling Jedla Košice                     261 pont
ZK Moldava nad Bodvou                   104 pont
ZO Lokmotíva R. Sobota                     81 pont
ZK Vihorlat Snina                               55 pont

Zara Tibor, Birkózóklub PT
Fordította: dszl

Az FTC PT tagjainak legjelentősebb részét két-
ségkívül a labdarúgók alkotják. Különböző ver-

senyeken, valamennyi korcsoportban képviseltetik 
magukat. Ezek a csapatok minden bizonnyal jó né-
hány tehetséges játékost nevelnek majd ki a  jövő-
ben az A-csapat számára. A gyerekek ügyességüket, 
tehetségüket, kitartásukat nem csak az edzéseken 
mutathatják be, mivel a  klubvezetés területi és 
nemzetközi tornákat is szervez számukra.

Az idei év egyik első ilyen tornája február máso-
dik hétvégéjén az FTC tornatermében került meg-
rendezésre. A  nemzetközi teremlabdarúgó-torna, 
melyen a hazai FTC U9-es, valamint az előkészítő 
U7-es korosztály csapata nagy elszántsággal vette 
fel a  küzdelmet Nyustya (Hnúšťa), Salgótarján és 
Pásztó hasonló korú labdarúgó palántáival. Az FTC 
PT ifik menedzsere Gášpár Szebasztián elmondta, 
hogy hasonló tornákat minden hétvégére terveznek 
a többi korosztály számára is. Az említett tornáról 
következőképpen számolt be: „A  mai torna remek 
hangulatban zajlott, öröm volt látni, hogy a  gyerekek 
mennyire élvezik a játékot, élveznek minden gólt, sikeres 
átadást. Jól szórakoztak a  szülők és a  szurkolók is. Eb-
ben az esetben nem is annyira az eredmény volt a fontos, 
habár az U9-es korosztály csapata csupán gólkülönb-
séggel szorult a második helyre. Az ilyen tornák nagyon 
fontosak a kis focisták, valamint a sportvezetők számára 
is. A  gyerekek tapasztalatokat gyűjtenek, új barátokra 
tesznek szert, a  rendezők és az edzők pedig új kapcsola-
tokat építhetnek ki.“  A tornát Nyustya csapatának kis 
labdarúgói nyerték. 

Márciusban a város és a klubvezetés több hason-
ló torna rendezését tervezi a parkban található új 
többfunkciós pályán, ahol ifjú tehetségeink a nagy 
nyilvánosság előtt is bemutathatják tudásukat. 

Cíferová Iveta
Fordította: dszl

Beindultak az ifjúsági és 
gyermek-labdarúgótornák
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