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A Városi Művelődési Központ 
művészek és alkotásaik 
bemutatásával jelentkezik 
lapjainkon. 6. oldal

Új rendszeres kulturá-
lis rovat

Kiegyensúlyozott lesz 
Fülek Város költségvetése. 
Áttekintjük az ezévi tervezett 
beruházásokat.    2. oldal

A testület jóváhagyta 
a költségvetést

A KSz építőbrigádja 
a stadionban dolgozik
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A téli hónapokban, mivel kin-
ti munkák nem végezhetők, 
az FTC főépületének belső 
tereit újítják fel.    3. oldal

Hosszú évek után új ember áll a  városi rendőrség 
élén. Újévtől a városi rendőrséget a Füleki Körzeti 
Rendőrkapitányság volt igazgatója irányítja. Ta-
pasztalatairól, elképzeléseiről és magánéletéről be-
szélgettünk Benčík Gabriellel. 

Ez idáig a rendőrség kötelékében dolgozott. Mik 
voltak eddigi rendőri munkájának a legfonto-
sabb állomásai?
Belépésem évétől, 1994-től egészen 2002-ig népie-
sen szólva „körzetes“ voltam. A rendőrtiszti iskola 
elvégzése után a  bűnügyi ügyiratok részlegén dol-
goztam a helyi rendőrkapitányságon mint feldolgo-
zó. Később a rövidített idejű vizsgálatok osztályán 
végeztem a munkám Losoncon, az Igazságügyi és 
Bűnügyi Igazgatóságon rangidős ügyintézőként. 
2010-től a Füleki Körzeti Rendőrkapitányság igaz-
gatóhelyetteseként, s a  rövidített idejű vizsgálatok 
részlegének helyettes vezetőjeként is tevékenyked-
tem. 2012 októberétől a  helyi rendőrkapitányság 
vezetésével bíztak meg. Egészen mostanáig ezt 
a funkciót láttam el. 

A  helyi rendőrkapitányság vezetőjeként gyak-
ran került kapcsolatba a  városi rendőrség 
munkatársaival. Milyenek voltak itt szerzett 
tapasztalatai, mivel nem újdonság, hogy a pol-
gárok gyakran kifogásolták a városi rendőrség 
munkáját. Ön szerint jogosak voltak ezek a kri-
tikák? 
A városi rendőrség munkáját illetően a vélemények 
mindig vegyesek voltak, mind a lakosság, mind az 
állami rendőrség részéről. Pozitív, negatív vélemé-
nyek egyaránt megfogalmazódtak. Nézetem sze-
rint az összmunka a két szerv között jól működött. 
A városi rendőrség mindig készségesen segítette az 
állami rendőrök munkáját, azonban mindig lehet 
javítani. Ezen a téren még mindig látok sok, eddig 
kiaknázatlan lehetőséget. Utódommal, Murín Ma-
riannal, a  helyi rendőrkapitányság új vezetőjével 
már tárgyaltam a  kérdést illetően. Keressük a  le-
hetőségeket, miként tudnánk hatékonyabbá tenni 
a közös munkát. 
Ami a  jövőbeni panaszokat illeti, lehetőséget nyúj-
tok a személyes találkozókra a  városi rendőrség 
irodájában. A polgároknak lehetőségük nyílik arra, 
hogy személyesen elmondják kifogásaikat. Szíve-
sen meghallgatok mindenkit. Feladatunk a lakosság 
szolgálata, s az építő jellegű kritika mindig előrevi-
heti munkánkat. Hangsúlyozni szeretném, az építő 
jellegű kritika. Nem kívánok foglalkozni a közös-
ségi oldalakon névtelenül bírálókkal. Hozzáteszem 
azonban, sok esetben igaz a közmondás: Nem zö-
rög a  haraszt, ha a  szél nem fújja. A  múltat meg-
változtatni nem tudom, a jövőre nézve azonban az 

Benčík parancsnok: Az én hitvallásom az átláthatóság és az emberiesség
átláthatóság és az emberiesség „receptjét“ kínálom 
a polgároknak. 

Hogyan kívánja kamatoztatni az új munkakö-
rében eddig megszerzett tapasztalatait?
Meggyőződésem, hogy sikeresen tudom majd 
kamatoztatni a tapasztalataimat. Nem csupán 
szakmai felkészültségemre, de emberi, jellembeli 
tulajdonságaimra is gondolok. Szigorú vagyok, be-
osztottaimtól megkövetelem a  következetes, pon-
tos munkavégzést, de a  közösségi munka során 
előnyben részesítem az őszinteséget, a  tárgyilagos-
ságot és az emberiességet. Ez a  kombináció eddig 
mindig sikerre vezetett. 

Miben látja a  városi rendőrség erős és gyenge 
pontjait? Mit kíván megőrizni, s min kíván vál-
toztatni.
Ennek a kis közösségnek az erőssége főleg az ösz-
szetartó erő. Ez egy olyan dolog, amire a  jövőben 
lehet alapozni. Legsebezhetőbb pontunk az állandó 
létszámhiány. Egy munkatársunk szülői szabad-
ságon van, ketten pedig úgy határoztak, elhagyják 
a városi rendőrség kötelékét. Szeretném megőrizni 
ezt a tapasztalt rendőrökből álló egészséges magot, 
majd idővel feltölteni a  létszámot. Hangsúlyozom 
azonban, hogy a  személyi állományt kizárólag 
minden téren felkészült, feladatukra alkalmas ren-
dőrökből kívánom állandósítani. Ehhez szigorú fel-
tételekhez kötött kiválasztási eljárásra lesz szükség. 

Hogyan kívánja meghatározni az Ön által ve-
zetett városi rendőrség feladatainak fő irány-
vonalait? 
A  törvényalkotó a  városi rendőrségről szóló tör-
vényben széleskörűen határozza meg a városi ren-
dőrség elsődleges feladatait. Gondolom, a  lakos-
ságot megörvendeztetné az a hír, hogy kevesebbet 
foglalkozunk majd a  közlekedési kihágásokkal, ez 
azonban felelőtlenség lenne, s törvényszegést kö-
vetnénk el. Szélesebb összefüggéseiben kell vizsgál-
nunk a  dolgokat. A  közúti közlekedés változásait 
szakértők határozzák meg, alapos vizsgálatok után, 
figyelembe véve az úthálózat adta lehetőségeket, s 
a  lakosság igényeit, hogy folyamatos legyen a köz-
lekedés az utakon. A  mi feladatunk figyelemmel 
kísérni és betartatni a gépkocsivezetőkkel a közle-
kedési jelzőtáblák utasításait, s elérni, hogy a közúti 
közlekedés mindenki számára a  lehető legoptimá-
lisabb legyen. Bírálnak is érte, ez társadalmunkban 
már általános jelenséggé válik, de nem egészen he-
lyén való. Fő feladatomnak tekintem, hogy a városi 
rendőrség visszaszerezze a  lakosság bizalmát. Sze-
retném növelni a rendőrök szakmai felkészültségét, 
elméleti és gyakorlati síkon, de a  fizikai állóképes-
ség terén is. Terveim között szerepel egy ösztönző, 

igazságos értékelési rendszer kialakítása is. Szoro-
sabb együttműködést tervezek az állami rendőr-
séggel, valamint a  polgárőrséggel. Megemlíteném 
a közös járőrszolgálatok szervezését, az illegális 
szemétlerakó helyek megelőzését és felderítését, a 
bűnmegelőzésről szóló felvilágosítást a  fiatalok és 
az idősebbek körében, valamint be kívánom vezet-
ni a kerékpáros járőrözést is. Javítanunk kell a  la-
kossággal való kommunikáción is. 

Indulása új munkakörében nem a legkedvezőb-
ben alakult. Rögtön a kinevezés után munka-
képtelen lett. Ezekben a napokban kezdett „éles-
ben“ dolgozni. Milyen érzésekkel indult?
Egyetértek. Az indulás nem az elképzeléseim szerint 
alakult, még időm sem volt megismerkedni a prob-
lémákkal. Nagyon bánt, hogy ennyi embernek kel-
lemetlenséget okoztam betegségemmel. Nemcsak 
közvetlen kollégáim kényszerültek szabadságra, 
hanem a  városi hivatal dolgozói közül is többen, 
akikkel kapcsolatba kerültem. Ezúton szeretnék 
mindenkitől elnézést kérni. Milyen érzésekkel vá-
gok bele a  munkába? Természetesen örömmel és 
szilárd elhatározással. Azzal a  jó érzéssel, hogy lé-
pésről lépésre, napról napra tudunk tenni valamit, 
apró kis sikerekből építkezünk, hogy elérhessük 
legfőbb célunkat, mégpedig azt, hogy megbecsült, 
hasznos szolgálói legyünk a  társadalomnak és vá-
rosunk lakóinak. 

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: dszl

Benčík Gabriel 49 éves. Csomatelkéről származik, 
de már 15 éve füleki lakos. Hosszú élettársi kap-
csolatban él, három felnőtt lánya van. A II. Koháry 
István Alapiskolát látogatta. Érettségit a füleki szak-
tanintézet (jelenleg Füleki Szakközépiskola)  gép-
ipari szakán szerzett. Sorkatonai szolgálatának le-
telte után, 1994-ben lépett a  rendőrség kötelékébe. 
Munkája mellett szerzett mesterfokozatot a beszter-
cebányai Bél Mátyás Egyetemen, műszaki szakok-
tatás szakon. Hosszú évek óta futballozik, ő a füleki 
öregfiúk csapatának vezetője. Kedvtelései közé tar-
tozik még a gyümölcstermesztés és a méhészkedés. 

Balról Benčík Gabriel Agócs Attila polgármesterrel.
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A Füleki Városi Képviselő-testület még a 
decemberi testületi ülésen elfogadta a vá-

ros 2021-es költségvetését. Az önkormányzat 
több mint 10 millió euróval fog gazdálkodni.
Füleknek 2021-ben kiegyensúlyozott költség-
vetése lesz. Ez derült ki a városi képviselő-tes-
tület által jóváhagyott anyagból, mely szerint a 
város megközelítőleg 10,5 millió euróval fog 
gazdálkodni, miközben a bevételei és a kiadá-
sai arányosan várhatók. A teljes költségvetés 
mintegy felét – mint már hagyományosan – a 
helyi oktatási intézmények fenntartására köl-
tik.

A városfejlesztésbe az önkormányzat csak-
nem 1,7 millió eurót tervez beruházni, mely 
összeg nagy részét támogatásokból akarja 
finanszírozni. Saját forrásokból körülbelül 
870 ezer eurót fog felhasználni. Jelentősebb 
pénzösszegek az olyan, már korábban is me-
dializált projektekre lesznek fordítva, mint az 
idősek napközi otthona, a városi park körbe-
kerítése, a járda- és útfelújítások, valamint a 
köztemető bejáratának és járdáinak helyreál-
lítása. Ezenkívül az önkormányzat a Vöröskő 
alatti vízvezeték kiépítésére megközelítőleg 
44 ezer eurót, a művészeti alapiskola vala-
mikori koncerttermének felújítására 95 ezer 
eurót (abból 83 ezret a saját költségvetéséből), 
a Közhasznú Szolgáltatások (VPS) főépülete 
elavult fűtésrendszerének teljes felújítására 17 
ezer eurót, a papréti új gyermekjátszótérre pe-

Kiegyensúlyozott lesz a városi költségvetés
dig 33 ezer eurót tervez költeni, melynek létre-
hozásában több mint 21 ezer eurós önrésszel 
vesz részt. A konyhai hulladék kötelezővé tett 
gyűjtésére szolgáló háztartási komposztáló 
edények megvásárlása 50 ezer eurót igényel. 
Az FTC tornaterme padlózatának javítására és 
az épület nedvesedésének elhárítására a város 
70 ezer eurót, a zárható szemétgyűjtő szigetek 
két helyszínen történő kiépítésének kísérleti 
projektjére pedig 10 ezer eurót jegyzett elő. A 
jövőbeli beruházások tervdokumentációjának 
kidolgozása, melyek között a városháza tör-
ténelmi épületének széleskörű felújítása és a 
Hősök tere biztonságos közlekedhetőségének 
megoldása szerepel, mintegy 87 ezer euróba 
fog kerülni.

„Bár gazdaságilag is egy nehéz 2020-as évet tud-
hatunk magunk mögött, sikerült azt az önkormány-
zat azonnali intézkedéseinek köszönhetően „sérülé-
sek nélkül átvészelnünk“. Ez évben befejezhetjük a 
tavalyra tervezett út- és járdafelújításokat is, me-
lyek sok fülekinek okoznak gondot. Azonkívül ismét 
beruházásaink lesznek az oktatásügyben, a műsza-
ki szolgáltatásokban,  szociális téren, és nem feled-
kezünk meg a gyermekekről és a fiatalokról sem. 
Ugyanakkor kezdetét veszi a jövőbeli beruházások 
tervezésének időszaka is, mivel az elmúlt időszakra 
kitűzött célok és tervek szinte mindegyikét sikerült 
megvalósítanunk. A nem könnyű időszak ellenére 
sem lazítunk“ ‒ foglalta össze Agócs Attila pol-
gármester.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Rovat: A képviselő-testület üléséről
2021. január 28-i ülés
A járványhelyzet miatt a képviselők szigo-
rú járványügyi szabályok betartása mellett 
találkoztak újra, korlátozott időkeretben a 
legszükségesebb teendők megvitatására. Az 
ülés hivatalos megnyitása, a napirendi és a 
kiegészítő napirendi pontok, a határozat-elő-
készítő bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a jegy-
zőkönyv-hitelesítők megválasztása után, az 
első napirendi pontban a városi rendőrség új 
parancsnokának megválasztását tárgyalták. 
Visnyai Attila alpolgármester ismertette a pá-
lyázati eljárás eredményét, melynek során egy 
jelentkező adta be pályázatát a poszt elnye-
résére, Benčík Gabriel, aki eddig a rendőrség 
kötelékében dolgozott.  A pályázatelbíráló bi-
zottság, Visnyai Attila alpolgármester szavai 
szerint, egyhangúlag támogatta a jelöltet, aki 
szerintük minden követelménynek megfelel, s 
alkalmas a poszt betöltésére. A bizottság java-
solta Agócs Attila polgármesternek, valamint 
a képviselő-testületnek a jelölt parancsnoki 
posztra való kinevezését. Ezt követően a poszt 
várományosa előterjesztette a városi rendőr-
ség további munkáját illető elképzeléseit (bő-
vebben a témát illetően a lapunk 1. oldalán 
található beszélgetésben olvashatnak). Beszéde 
után Fehér László képviselő kért szót, aki fel-
szólalásában közölte, hisz abban, hogy a jövő-
beni együttműködés eredményes lesz. Kiemel-
te, hogy az új parancsnok legfőbb feladatának 
azt tekinti, hogy a testület helyreállítsa a bizal-
mat a lakosság és a városi rendőrség között. A 
beszédek után a képviselő-testület egyhangú-
lag támogatta Benčík Gabriel kinevezését a 
parancsnoki posztra. A polgármester még az 
ülésen átnyújtotta az új parancsnok kinevezé-
sét. Az új parancsnok megköszönte a bizalmat. 

A következő napirendi pontban vagyonjogi 
kérdések kerültek megvitatásra. A képviselők 
jóváhagyták a Szabadság téren található föld-
terület megvásárlását a Szlovák Földalaptól 
10,20 euró/m2 vételi áron. Ennek a stratégi-
ailag fontos földterületnek végleges rendezése 
18 500 euróba kerül a városnak. Az utolsó na-
pirendi pont a kerékpárút második szakaszá-
ra benyújtott pályázat visszavonásának okait 
tárgyalta. A képviselőket tájékoztatták, hogy a 
visszavonás után a pályázatot átdolgozták, ki-
egészítették, pl. egy elektromoskerékpár-töltő-
vel, ami a pályázati felhívás szerint nélkülöz-
hetetlen.  A képviselők jóváhagyták a pályázat 
újbóli benyújtását. 

A tanácskozás záró szakaszában a polgár-
mester lehetőséget adott a képviselőknek az 
interpellációik előterjesztésére. Képviselői in-
dítványok hiányában a polgármester ismer-
tette az aktuális járványügyi helyzetet váro-
sunkban. Mindenkinek jó egészséget kívánva 
berekesztette az ülést.
Az ülés valamennyi jegyzőkönyve, munkaanyaga, 
valamint vágatlan videofelvétele megtalálható a 
város honlapján: www.filakovo.sk

kmk, ford.: dszl

Városunkban 5 mintavételi pont működik
Február folyamán újabb mintavételi pontok nyíltak Füleken. Így az érdeklődők összesen már öt 
helyen teszteltethetik magukat. 

REGISZTRÁLÁS NÉLKÜL
IVIMED s.r.o., Várfelső u. 2, hétfő–vasárnap: 10:00–
18:00 óra (utolsó mintavétel 17:30-kor)

REGISZTRÁLÁS NÉLKÜL
Mediol s.r.o., Nálepka u. 5 (a volt Pepita), kedd, szerda, 
péntek: 10:00–18:00 óra; csütörtök, szombat, vasárnap: 
08:00–16:00 óra

REGISZTRÁCIÓVAL ÉS REGISZTRÁLÁS NÉLKÜL 
Bc. Greksa Viliam, Rázus u. 3 (a Moto Moltival szemben 
lévő udvarban), hétfő–szombat: 10:00–18:00 óra. 

CSAK REGISZTRÁCIÓVAL
OCHRANA ZDRAVIA s.r.o., Várfelső u. 4, hétfő–vasár-
nap: 09:00–17:00 óra.

REGISZTRÁLÁS NÉLKÜL
MUDr. Básti Zoltán, Rázus u. 623 (piaccsarnok), hétfő–
szombat: 08:00–16:00 óra

→

→
→

→
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A Gazdasági és Szociális Refor-
mok Intézete (INEKO) nyil-

vánosságra hozta a  települési és 
megyei önkormányzatok elem-
zését, melyben a  gazdálkodásu-
kat értékeli a 2019-es év végéhez. 
A  ranglétrán a  régiónk városai 
közül Fülek  az egyik  legjobb he-
lyezést érte el. 

Amint arról az INEKO analiti-
kusa, Matej Tunega informált, az 
elemzés célja az egyes szlovákiai 
önkormányzatok pénzügyi sta-
bilitásának áttekinthetővé tétele 
volt. Erre külön módszertant dol-
goztak ki, melynek alapján pontos 
pontarány szerint sorolták be az 
egyes községeket és megyéket. „A 
pontarány összegzi az önkormányzat 
gazdálkodásának legfontosabb muta-
tóit azzal a céllal, hogy a lehető legjob-
ban tükrözze annak pénzügyi egész-
ségét“ – magyarázta, hozzáfűzve, 
hogy az önkormányzatokat a 
0-tól a legjobb eredményt jelentő 
+6 értékig terjedően pontozták. 

Szerinte az egyik legfontosabb 
kritérium az volt, hogy az önkor-
mányzat adóssága ne haladja meg 
az  előző költségvetési év bevé-
teleinek 25%-át. Fülek a 18,72% 
nagyságú adóssággal a  141 létra-
fok közül a 47.-en végzett, amely 
a régiónk városai által elért beso-

Az INEKO értékelésében Fülek 
a régió legjobbjai között szerepel

rolások között az egyik  legmaga-
sabb besorolási fokozatot jelenti. 
A  város pontaránya +5,10 lett, 
minek köszönhetően Füleket az 
INEKO szerint nagyon jó pénz-
ügyi stabilitású városnak lehet 
minősíteni, és „kitűnő pénzügyi 
egészség“ osztályzattal értékelte.

„Az önkormányzatok eladósodott-
sága érzékeny téma, mellyel gyakran 
élnek vissza a  politikai csatározások 
során is. Ezért nagyon örülünk, hogy 
ilyen jó eredményt értünk el. Sikerült 
annak ellenére, hogy éppen a 2019-es 
évben vettünk fel nagy hitelt a költsé-
ges városfejlesztési projektekre, ami-
lyen a  művelődési központ átépítése, 
a  Paprét aszfaltozása vagy a  városi 
piaccsarnok megépítése volt. Az objek-
tív számok megmutatták, hogy a  fej-
lesztés ellenére is ésszerűen kezeljük 
a város kasszáját“ – reagált az érté-
kelésre Agócs Attila polgármester.

Mikuš Kovácsová Klaudia,
ford.:fp

Bár a hőmérő kint mélyen nul-
la alatti hőmérsékletet mutat, 

a Közhasznú Szolgáltatások (VPS) 
építőbrigádja nem maradt munka 
nélkül ezekben a napokban sem. 
Az FTC-stadion belső terei széles 
körű felújításának befejező mun-
kálatait végzik.

Fülek Város Közhasznú Szol-
gáltatásainak építőcsapatát leg-
inkább az új járdák építése és a 
közterületek revitalizálása által 
ismerhették meg a lakosok. Leg-
utóbb például a papréti telep-
helyük előtti térség nagyméretű 
felújításában vettek részt. Mivel 
azonban az ilyen munkák csak 
kedvező időjárási viszonyok kö-
zött végezhetők, a hidegek be-
álltával a város középületeinek 
helyreállításán dolgoznak. A téli 
idényben az építőbrigád legjelen-
tősebb projektje az FTC stadion 
főépülete belső tereinek teljes 
körű felújítása. A napokban már 
a befejező munkálatokat végzik, 

A Közhasznú Szolgáltatások építő-
brigádja télen sem tétlenkedik

felújítják a lépcsőket, lecserélik az 
utolsó régi ablakokat és ajtókat, 
és több mint ezer négyzetméter-
nyi vakolatot festenek újra.  

„Az elmúlt évek során a belső terek 
több részét átépítettük, teljes egészé-
ben kicseréltük a padlózatot, átépítet-
tük a szociális helyiségeket, öltözőket 
és egyebeket“ ‒ sorolta fel Tóth Ti-
bor, a Közhasznú Szolgáltatások 
igazgatója. Amint hozzátette, sze-
retnék most a belső terek felújítá-
sát befejezni, hogy az elkövetke-
zőkben már az épület külsejének 
helyreállításával foglalkozhassa-
nak. „Tetőcserét és az épület hőszige-
telését tervezzük. Lassú, de biztos lépé-
sekkel haladunk. Kihasználjuk a téli 
időszakot, amikor kint nem tudunk 
dolgozni, és komoly megtakarítást 
jelentünk az önkormányzatnak, mi-
vel saját alkalmazottakkal dolgozunk. 
Így csak anyagköltség merül fel, amely 
a belső terek felújításának éppen ak-
tuális utolsó fázisában megközelítőleg 
5000 eurót jelent“ ‒ fejezte be.  

kmk, ford: fp

Fülek Város minden naptári év 
végén mérleget készít a köz-

pénzekkel való gazdálkodásáról 
a könyvviteli törvény értelmében. 
2020.12.31. napján a Városi Hiva-
tal és a város fenntartói hatáskö-
rébe tartozó szervezetek, azaz a 4 
alapiskola, a művészeti alapiskola, 
a 2 óvoda, a Városi Művelődési 
Központ, a Vármúzeum, a Városi 
Közhasznú Vállalat és a Nefelejcs 
nonprofit szervezet (nyugdíjasott-
hon) összesen 30 092 706,45 euró 
anyagi vagyonnal rendelkeztek. 
Ez az érték 901 073,84 euróval 
több a 2019-es évi 28 281 302,07 
eurós anyagi vagyonhoz képest, 
ami 3,00%-os növekedést jelent.

A fentieken kívül a város 2 872 
562,73 euró értékű telkekkel, 171 
347,57 euró értékű nem anya-
gi invesztíciókkal, 2 273 274,77 
euró értékű értékpapír formájú 
tőkebefektetésekkel, a FILBYT 
s.r.o. Fiľakovo gazdasági társasá-

gon belül 540 269,00 euró értékű 
vagyoni betéttel, a számláin és a 
pénztáraiban pedig 1 087 713,49 
euró összegű pénzeszközökkel és 
értékpapírokkal is rendelkezik.

A Városi Hivatal és a fenti szer-
vezetek 2020.12.31. napján 561 
202,19 euró összegű követelést 
és 3 050 096,79 euró összegű kö-
telezettséget tartottak nyilván. A 
2020 év folyamán az 1998-2019-
es években felhalmozódott adó-
jellegű kinnlevőségeket 49 879,02 
euróval sikerült csökkenteni. 

A város és a fenntartói hatás-
körébe tartozó szervezetek által 
elért, a leltározás alatt megál-
lapított számszerű eredmények 
egyértelműen bizonyítják, hogy a 
közpénzek effektíven, célzatosan 
és gazdaságosan lettek felhasznál-
ta a 2020-as év folyamán.

Varga Zoltán, közgazdasági és 
vagyongazdálkodási osztály vezetője

A városi vagyon 2020-as évi leltárja

Fotók- Az KSz
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VIGYÁZAT, CSALÓK! MÁR A NÉPSZÁMLÁLÁST IS FELHASZNÁLJÁK
A Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége kéri a lakosokat, főleg az idős embereket, hogy legyenek elővigyázatosak a népszámlálás 
során. Egyes esetekben ismeretlen személyek telefonon szólítottak meg idős embereket, és népszámlálási asszisztensnek adva ki 
magukat, kérték a személyes adataikat.  Felhívjuk a figyelmet, hogy az asszisztált népszámlálás csak április 1-jétől zajlik. Amen-
nyiben március vége előtt jelentkezik be valaki Önöknél, azzal, hogy ő népszámláló biztos, csalóval van dolguk! A népszámlálási 
asszisztens áprilistól is csak akkor látogathat Önökhöz, ha ezt a szolgáltatást Önök előre kérték. A népszámlálási assziszten-
snek igazolvánnyal kell igazolnia magát. Amennyiben ilyen szolgáltatást nem igényeltek, mégis ellátogat Önökhöz valaki, aki 
népszámláló biztosnak adja ki magát, megint csak csalóról van szó! Nyomatékosan figyelmeztetünk mindenkit, hogy senkivel se 
közölje telefonon a személyes adatait, ne engedjen be a lakásába olyan személyt, akinek nem teljesen biztos a személyazonosságá-
ban, és nem is tudja azt megbízhatóan igazolni.. 
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Értesítés az adósok listája 
2020.12.31-i állásának  nyilvá-
nosságra hozásáról – utolsó fel-
hívás a nemfizetők részére!

A város vezetősége értesíti a széles-
körű nyilvánosságot, hogy a 2021-

es évben is nyilvánosságra hozza azon 
adósok listáját, akiknél az adóhátralék 
2020.12.31-hez meghaladta a fizikai 
személyek esetében a 160,00 eurót, va-
lamint a jogi személyeknél az 1.600,00 
eurót. Ismételten felhívjuk valamennyi 
nem fizető figyelmét, hogy akik az adó- 
és illetékgondnokkal szemben az elmúlt 
időszakért még nem teljesítették adó- és 
illetékfizetési kötelezettségüket, legké-
sőbb a lista közzétételéig tegyék azt meg, 
ugyanis ezután a város adóvégrehajtási 
eljárást kezdeményez az adósságok be-
hajtására.

Varga Zoltán, közgazdasági és vagyon-
gazdálkodási osztály vezetője

Amennyire szépnek ígérkezett a 2020-as 
számmal jelzett év, annyira tragikus szá-

mokat produkált az élet minden területén – 
így a kultúrában, s a Füleki Városi Művelődési 
Központ tevékenységében is. Tavaly a terve-
zett rendezvényeink egyharmada sem valósul-
hatott meg. A járvány kitörése után nagyjából 
június közepétől augusztus végéig lélegez-
hetett fel a kulturális élet, de akkor is csak 
megszorításokkal, a nézők számának korlá-
tozásával valósulhattak meg rendezvények. Ez 
meglátszott az éves nézőszám csökkenésében, 
mely a korábbi évek 23 százalékára esett visz-
sza. Azzal is szembesülnünk kellett, hogy a 
korábban leszerződött előadásokat a fellépők 
nem tudták vállalni, mert vagy fel sem tudtak 
készülni rá, vagy az immár sokadik időpont-
ra átszervezett időpontban is karanténban 
volt valamelyik előadóművész. A járványügyi 
intézkedések betartásával megvalósult kevés 
számú rendezvényünk nagy része ingyenes 
volt, így az egész évben eladott jegyek száma 
a 9 százalékát tette ki a korábbi években meg-
szokott jegyeladásnak. S még sorolhatnánk 
a mínuszokat a támogatások visszaesésétől 
kezdve a bérek csökkentésén át a bérleti dí-
jakból és belépőjegyekből származó bevételek 
drasztikus zuhanásáig. A számokon és pénz-
ügyi helyzeten túl is nagy veszteségeket köny-
velhetünk el. Számtalan kulturális élménytől 
fosztott meg minket a járvány, mely a kultúra 
területén tevékenykedő csoportjainkat is súj-
totta, így ők is hosszú ideig tartó kényszerszü-
netre lettek ítélve. 

A 2020-as év viszont megtanított a rugal-
masságra, a váratlan helyzetek kezelésére, a 

vészforgatókönyvek gyártására és folyamatos 
felülírására. Az előző év tapasztalataival fel-
vértezve vágtunk neki a 2021-es évnek, arra 
fókuszálva, hogy a második félévben beindul-
hat a kulturális élet, s abban bízva, hogy egy-
két rendezvény már tavasz végén, nyár elején 
is megvalósulhat. Egyre reménytelenebbnek 
tűnik, hogy a Palóc Húsvétot április elején 
megrendezhetjük a várban, abban viszont 
bizakodóbbak vagyunk, hogy június elején 
megtarthatjuk a parkban a Városi Gyermek-
napot. Nagyon készülünk két jubileumi nyári 
fesztiválra: az ötödik évfolyamába lépő UD-
Vartra és a harmincadik Palóc Napokra. Ez 
utóbbihoz kapcsolódnak a Füleki Városnapok 
rendezvényei, melyek idén a város első írásos 
említésének 775. évfordulója jegyében zajla-
nak. Egész éves rendezvénysorozatainkat is 
tervezzük: színházi előadásokat a Nemzetkö-
zi Színházi Fesztivál, irodalmi beszélgetése-
ket a LiteraTúra és komolyzenei koncerteket 
a Zenés évszakok keretében. Bízunk benne, 

Lesz kultúra 2021-ben? Mi készülünk, s alkalmazkodunk

hogy az évet a tavaly elmaradt Közös nyel-
vünk, a zene című zenés fesztivállal és kará-
csonyi vásárral zárhatjuk 2021 decemberében. 
Egész éves terveink ennél jóval szerteágazób-
bak, de megvalósulásuk a járványhelyzettől és 
a pályázati támogatásoktól függ. A 2021-es 
évben 16 új pályázati kérelmet nyújtottunk 
be, a tavalyi évből pedig 4 pályázatot sikerült 
meghosszabbítani az idei évre is, így jelenleg 
20 projektünk fut egyszerre. Ezek között nem 
csupán a rendezvényeink megvalósításához, 
hanem a csoportjaink működéséhez szüksé-
ges anyagi hátteret is igyekszünk biztosítani.

Gazdag programmal készülünk, de hogy ter-
veinket hogyan írja felül a járványügyi helyzet, 
előre nem tudhatjuk. Vélhetőleg tavasz köze-
pén már világosabban látunk, s bővebb infor-
mációkat is elárulhatunk a tervezett progra-
mokról és fellépőkről. Bízunk benne, hogy a 
tömeges oltással lassan minden visszatérhet a 
régi kerékvágásba. Együtt sikerülni fog!

Illés Kósik Andrea, VMK

Február második hete alaposan próbára tet-
te az embereket. A néhány napos intenzív 

havazás következtében fák dőltek ki a város 
több részén, mindenekelőtt a parkban. Mivel 
a nehéz hó és az elázott talaj fokozott veszélyt 
jelentett, a város a lakosok biztonsága érdeké-
ben ideiglenesen lezárta a parkot a nyilvános-
ság elől. A város többi pontján a Közhasznú 
Szolgáltatások dolgozói fokozatosan eltávo-
lították a kidőlt fákat, amiben segítségükre 
voltak a helyi önkéntes tűzoltók is. Nekik az 
Iskola utcai alapiskola igazgatója, Ujpál Šte-
fan külön is köszönetét fejezte ki: „Köszönjük 
Fülek Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete tagjainak 
az intenzív havazás következményeinek eltávolítá-
sában nyújtott segítségét“. A szűnni nem akaró 
havazás és az azt követő akár -20 ºC-t is elérő 
nagy hidegek bonyolulttá tették a közlekedést 
is. A Közhasznú Szolgáltatások dolgozóin kí-
vül, akik folyamatosan próbálták tisztán tar-
tani a járdákat és takarítani a közutakat, a 
Besztercebányai Regionális Útkezelő Vállalat 
is segített az utak karbantartásában.

kmk, ford.: fp

Havat és kemény fagyokat hozott a február

Fotók- KSz, FVÖTE

UDVart 2019. Fotó- VMK
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A kulturális rendezvényeknek és az előadóművészetnek nem kedvez 
a járványhelyzet. A korlátozások viszont nem gátolnak minket ab-

ban, hogy közvetett módon, például egy újság lapjain csodálkozzunk rá 
egy-egy képzőművészeti alkotásra. Arra pedig kifejezetten alkalmas ez 
a bezártságra ítélt időszak, hogy egy jó könyvet a kezünkbe vegyünk. 
Mivel az élő kultúrát és a rendezvényeket mellőznünk kell, szeretnénk 
a figyelmet művészeink alkotásaira irányítani. Városunk idén ünnepli 
első írásos említésének 775. évforulóját, így az év folyamán Fülekhez 

Képzőművészet: Mgr. art. BIALOVÁ JANA
akadémikus festőművész,
grafikus,
könyvillusztrátor,
rajztanár

Tanulmányok:
• 1990 - Körmöcbányai Iparművészeti 
Szakközépiskola – restaurátor szak

• 1998 - Pozsonyi Képzőművészeti 
Főiskola, prof. Dušan Kállay – grafika/
könyvillusztráció

Csoportos kiállítások (válogatás):
- 1994 - Figures futur, Galérie Seine-Saint-Denis, Franciaország
- 2007 - Nemzetközi képzőművészek kiállítása, Szécsény, Magyarország
- 2011 - EgyüttHATás, Füleki Vármúzeum

Egyéni kiállítások (válogatás):
- 1998 - festmények, Galleri Stavnegarden Svanninge, Faaborg, Dánia
- 2002 - festmények, Városi Múzeum, Fülek
- 2008 - festmények, � e Ambassador of the Slovak republic, London
- 2018 - festmények és ékszerek, Érsekújvári Regionális Művelődési 
Központ

Díjak, elismerések:
Figures futur, Gal. Seine-Saint-Denis, Franciaország - 1994
Gaz de France -1993
Gaz de France -1995
Kollázskiállítás a Pásztói Múzuemban, Magyarország - 2008

Új rovat a lapunkban: Művészsarok
kötődő képzőművészeink, valamint íróink, költőink alkotásaiból sze-
mezgetünk legújabb, Művészsarok rovatunkban. Bízunk benne, hogy 
a lapunkban megjelenő egy-egy ízelítő felkelti Kedves Olvasóink ér-
deklődését, és kezükbe veszik íróink köteteit, s amennyiben lehetősé-
gük lesz, élőben is megcsodálják képzőművészeti alkotásaikat egy-egy 
kiállítás alkalmával.

VMK

A Vármúzeum kezelése alatt 
működő Füleki Városi 

Könyvtár már több éve bekap-
csolódik különböző állami szin-
tű és nemzetközi pályázatokba, 
amelyek elsősorban a könyvtári 
állomány bővítésére és megóvásá-
ra, valamint az olvasóknak szóló 
művelődési rendezvények szer-
vezésére irányulnak. 2020-ban 
az intézmény a hazai pályázatok 
közül a Szlovák Művészeti Alap 
5.1.4 – A könyvtárak állomány-
gyarapítása c. felhívásába kap-
csolódott be. A pályázat célja a 
felnőtteknek szóló szépirodalmi 
gyűjtemény megújítása és gyara-
pítása volt, mivel a kiadványok 
kisorolását követően a könyvtár 
egyes részlegei hiányosak marad-
tak és nem feleltek meg az olvasók 
igényeinek. A hazai irodalom és a 

világirodalom közkedvelt olvas-
mányai a gyakori kölcsönzés által 
fokozatosan rongálódnak, ezért 
szükséges bebiztosítani az újabb 
kiadásokat. Emellett folyamato-
san jelennek meg új könyvek is 
népszerű és kevésbé ismert szer-
zőktől egyaránt, amelyek iránt 
mindig van érdeklődés.

Az utóbbi években az intéz-
ménynek sikerült megújítani és 
változatossá tenni a könyvtári 
állományt a Szlovák Köztársa-
ság Kulturális Minisztériuma és 
a magyarországi Emberi Erő-
források Minisztériuma támo-
gatásainak köszönhetően, illetve 
saját költségvetésből. 2016-ban 
a gyermekeknek szóló oktatási 
irodalmi és az ifjúságnak szóló 
műszaki irodalmi, 2018-ban a 
diákoknak és felnőtteknek szóló 

Új kötetekkel bővül a könyvtár szépirodalmi részlege

oktatási szakirodalmi, 2019-2020 
folyamán pedig a gyermekeknek 
és ifjúságnak szóló szépirodal-
mi részleg bővült ki. A legutóbb 
benyújtott pályázatnak köszön-
hetően 3500,- eurónyi támoga-
tást kapott a könyvtár, amelyet 
ebben az évben fog kiadványok 
vásárlására fordítani. Így lehe-
tőség nyílik arra, hogy az érdek-
lődők elküldjék javaslataikat 
azokra a könyvekre, amelyeket 
ki szeretnének kölcsönözni. Ezt a 

A mű címe: Paradicsom. Forrás: A szerző archívuma

www.fulekivar.sk honlapon, a 
Városi Könyvtár aloldalán lévő 
űrlap kitöltésével tehetik meg.  

Az intézmény munkatársai bíz-
nak benne, hogy a megújult, vál-
tozatos kínálat felkelti nemcsak a 
rendszeres olvasók figyelmét, de 
új érdeklődőket is vonz a könyv-
tárba, amely jelenleg ismét láto-
gatható, keddtől péntekig 8:00 és 
17:00 óra között.

FVM

Fotó - zi
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Február második hétfőjén a gyerekek egy 
része visszatért a régóta hiányolt iskolapa-

dokba. Az oktatási minisztérium által kiadott 
kézikönyv alapján, amely a gyerekek óvodá-
ba és iskolába való visszatérését szabályozza, 
szigorú járványmegelőzési intézkedések és a 
betegek következetes és korai szűrésének biz-
tosítása mellett térhettek vissza az iskolába 
az alsó tagozatos diákok. Városunk négy álta-
lános iskolájában február 8-án összesen 374 
diák kezdett, 27 osztályban. Az iskolaigaz-
gatók szerint átlagosan a diákok csaknem 75 
százaléka érdeklődött a hagyományos oktatás 
iránt. A diákok és a tanárok részéről óriási 
volt az öröm, annak ellenére, hogy csupán egy 
hetet töltöttek az iskolában, mivel a követke-
ző héten tavaszi szünet volt a Besztercebányai 
kerületben. Nemcsak a diákok és a tanárok, 
hanem – az iskolaigazgatók szerint – a szülők 
is díjazták, hogy az oktatás az online térből 
visszatért az osztályokba. Bizonyos tantár-
gyak távoktatása nagyon körülményes, s ez 
észrevehető a diákok tudásszintjén. Újra meg-
nyitottak a napközik és az iskolai étkezdék is. 
A felső tagozatos diákok és tanáraik folytatják 
a távoktatást. 

A két füleki óvodában, melyeket szintén feb-
ruár 8-án nyitottak meg, a bejelentkezett 305 
gyermekből 170 tért vissza az oktatásba, 8-8 
osztályban. A következő héten (február 15–19. 
között) a  tavaszi szünet miatt csökkent a  lét-
számuk, többen otthon maradtak az iskola-
köteles testvérükkel, de az óvodákat ennek 
ellenére is 130 gyermek látogatta. Az óvodák 
a  járványügyi előírások szigorú betartása 
mellett működnek. A szülőknek hetente nega-
tív teszttel szükséges igazolniuk egészségügyi 
állapotukat, fontos a beteg gyerekek korai 
szűrése, valamint olyan ütemrend szervezése, 
amely biztosítja azt, hogy az egyes osztályok 
ne találkozzanak és keveredjenek egymással.  
Ebben a nehéz időszakban mindannyiunk 
legnagyobb kívánsága a helyzet javulása, hogy 
minden diák újra visszatérhessen az iskolába. 
Az oktatási intézmények fenntartója, tehát 
Fülek Város, valamint az egész szerkesztőség 
nevében kívánok minden diáknak, szülőnek, 
tanárnak és iskolai alkalmazottnak sok egész-
séget, türelmet, kitartást és leleményességet a 
hagyományos és az online oktatási folyamat 
során egyaránt.

Cíferová Iveta, ford.: dszl

Az iskolák teljes megnyi-
tására még várnunk kell

2015-ben adták át Nagyromhányban ünne-
pélyes keretek között az új turisztikai tan-

ösvényt, amely a bakancsos turisták, illetve az 
igényes terepet kedvelő kerékpárosok részére 
lett kiépítve. Az érdeklődőknek érdekes infor-
mációkat közvetít legfiatalabb vulkánjainkról 
és a táj kialakulásáról az elmúlt húszmillió év-
ben. A piros „C“ betűvel jelölt, 24 km hosszú 
útvonalon nincs aszfaltos szakasz, és nagyrészt 
az államhatár mentén vezet. 48 pihenőhellyel 
van ellátva, ahol háromnyelvű információs 
táblák találhatók a helyi növény- és állatvi-
lágról, a térségben lévő földtani értékekről és 
épített kulturális örökségről.

Az ösvényen hullámszerűen váltakoznak a 
rövid, de annál meredekebb szakaszok, ezért 
a Kalondától (államhatár) Sátorosbányáig 
(egykori vonatmegálló) vezető teljes útvonal 
bejárása (vagy fordított irányban) leginkább 
tapasztaltabb túrázóknak és edzett hegyike-
rékpárosoknak ajánlott. A  nehézségi szint 
miatt sokan csak az útvonal felét, illetve egy-
szerre csak bizonyos szakaszait járják végig, 
leggyakrabban Nagyromhányból indítva a tú-
rát. Ez esetben célszerű leparkolni a templom-
nál, ahová közúton jutunk el Rapp irányából. 
A  templom közelében buszmegálló is van. In-
nen kezdődik az épület mögött felfelé haladva 
a  köves turistaösvény, amelyet követve már 
900 méternyi távolság megtétele után meg-
érkezünk a  Romhányi-homokkő természeti 
emlékhez. A  helyszín a  Cseres-hegység késő 
harmadidőszaki tengeri üledékei kialakulásá-

nak egyik legszemléltetőbb példája. További 
információk a  helyszínen található tájékozta-
tó táblákon olvashatók.

A kellemes sétát az említett, dús lomboza-
tú fákkal és bokrokkal szegélyezett kavicsos 
úton lehet folytatni, ahol a növényzet közül 
több helyről is szép kilátás nyílik a környező 
völgyekre. A homokkövektől számított 1,8 ki-
lométernyi enyhe emelkedő után elágazáshoz 
érkezünk, ahol az út csatlakozik a  24 km-es 
tanösvényhez. Itt áll egy 20 m magas fémszer-
kezetű kilátó, amelyen egy térképpel ellátott 
információs tábla ismerteti a környéket. A to-
rony legmagasabb szintjére 84 lépcsőfok vezet, 
de megéri a  fáradozást, mivel jutalmul festői 
kilátás tárul elénk a  környező és távolabbi 
hegységekre és domborulatokra, mint például 
a Jávorosra, a  Polyánára, a  Szlovák-érchegy-
ség csúcsaira, a  Bucsonyra és a  Cseres-hegy-
ség további magaslataira. Amennyiben úgy 
döntünk, hogy innen visszamegyünk Nagy-
romhányba,  összesen 5,4 kilométernyi utat 
teszünk meg 150 m szintkülönbséggel. A túra 
folytatására Sátorosbánya (12 km) vagy Ka-
londa (12 km) irányába van lehetőség. 

A  közelben a  következő érdekességek és 
sportolási lehetőségek kínálkoznak: Mucsé-
nyi-barlang (5 km), a  rappi Novolandia Ter-
málfürdő (7 km), a kalondai vízimalom tör-
ténetét bemutató tanösvény (9 km), vadvízi 
evezés az Ipoly folyón Kalondáról (10 km).

Illéš Zoltán, ford: dp

Rovat: Szabadidős lehetőségek Fülek környékén 
Tanösvény és a Nagyromhány környéki látnivalók

Tudta, hogy…
1888-tól Füleken korcsolyaegylet működött? Az egylet a tevékenységéhez szükséges anyagia-
kat – a szervezet elnökének, Berchtold Arthur grófnak a támogatásán kívül – táncos estélyek 
rendezésével is igyekezett biztosítani. Az 1890-es év januárjában és februárjában zajló jégbe-
mutatók nagyszabású vacsoraestekkel értek véget. Az egyik ilyen – halvacsorával kezdődő és 
tánccal végződő – fényes mulatságot a vasúti vendéglő termeiben rendezték meg 1890. márci-
us 1-jén. Az este nyolc órakor kezdődő, csaknem száz vendég részére megterített, tíz és fél órán 
át tartó, vidám hangulatú vacsorát reggelig tartó táncos vigadozás követte. Az esten  résztvevő 
hölgyek egyebek mellett Salgótarjánból, Fülekpüspökiből, Fülekkelecsényből és Bozitáról ér-
keztek. Korabeli feljegyzések alapján feldolgozta Cirbus Vladimír

Fotó- Illéš Zoltán
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A  tekeszakosztály   már régóta Szlovákia 
legjobbjai közé tartozik, valamint a vá-

ros egyik legsikeresebb sportjává edzette az 
ágazatot. Négy csapatban 32 aktív tagja van. 
Együttműködik az iskolákkal, és nagyszerű 
eredményeket ér el. A  klub az extraliga ver-
senyben és az  NB 1-ben indít csapatokat. Az 
ifik már több éve indulnak az országos ifjúsági 
bajnokságon, és az szenior játékosok is indul-
nak a megyei versenyeken. Ezt az évet két rész-
ben értékelném – befejeződött a 2019/2020-as 
és elkezdődött a 2020/2021-es idény.

2019/2020-as tavaszi idény
Az „A“ csapat a  nem teljes idényben megsze-
rezte a  második helyet, 18 meccset játszottak 
le, és 23 pontot szereztek. A csapat Flachbart L. 
vezetésével és Kojnok M., Flachbart P., Šimon 
A., Szabó S., Gallo E., Kurtiniak D., Knapp G., 
Baláž A., Murín D. játékosokkal lépett pályára.
A „B“ csapat 18 meccset játszott le, s mivelhogy 
csak a 10. helyet érte el, nem jutott tovább a rá-
játszás szakaszba.
Az ificsapat Flachbart L. és Mészáros J. ve-
zetésével nem érte el az érmes helyezéseket, 
a negyedik helyen végzett. A csapatban Kluka 
R., Knapp D., Eremiaš D., Kovács P., Mihali B., 
Mihali D. és Luky P. lépett pályára. A döntőbe 
való jutásért játszott kupákban nyújtott teljesít-
ményük alapján Kovács P., Kluka R., Knapp D., 
Mihali B. tehetségére felfigyeltek a nemzeti vá-

logatott edzői is. A tekeszakosztály újra bebizo-
nyította, hogy mennyire fontos munkát végez, 
és hogy megéri foglalkozni a gyerekekkel. Em-
lítsük itt meg Kluka Róbert 1. helyét  és Knapp 
Damián 3. helyét az ifik tornáján.
A  „C“ csapat, melyben a  szenior versenyzők 
Pastoráková J., Pastorák P., Kriston L., Eszter-
gomi J., Bábelová M. képviseletében játszanak, 
szintén már több éve jó hírét kelti városunknak. 
A  koronavírus miatt 2020. április 4-én félbe-
szakították és befejezetté nyilvánították az 
összes tekeversenyt. Kivételt képez ez alól az 
ifik bajnoksága, melyet sikerült újraindítani 
és végigjátszani. Nem került viszont megren-
dezésre a  nemzeti bajnokság egyéniben sem, 
melyről mindig jelentős eredményekkel térünk 
haza. A világbajnokság is elmaradt, ahol pedig 
az utóbbi években Fülek városának mindig volt 
résztvevője.

2020/2021-es idény
A megszorítások után az őszi idény 2020. szept. 
5-én indult el. A  csapat egyben maradt, csak 
Gallo Erik kért lehetőséget, hogy átléphessen 
a  podbrezovai csapathoz, ahol kipróbálhatja 
magát a Csehországgal közösen folyó Interliga 
bajnokságban, és megtapasztalhatja a  nemzet-
közi kupasorozat légkörét is.
A  versenyek 2020. okt. 10-ig zajlottak, mikor 
a  koronavírus-járvány miatt újra leállították 
őket. Eddig az időpontig az „A“ csapatunk négy 

Online nyílt nap a Füleki Gimnáziumban

Rendhagyó módon került megrendezésre 
az idei nyílt nap a Füleki Gimnáziumban. 

Mivel a járványügyi helyzet nem tette lehető-
vé, hogy az előző évek gyakorlatát követve az 
iskola területén valósuljon meg a rendezvény, 
jobb híján az online térbe való áthelyezés mel-
lett döntöttünk. Az első virtuális nyílt nap el-
sősorban a pálya- és iskolaválasztás előtt álló 
kilencedik osztályos tanulókat volt hivatott 
megszólítani. Egy weboldalt készítettünk szá-
mukra, melyen az intézmény ódon falai között 
történő fejlesztésekről, innovatív tevékenysé-
gekről adtunk hírt. Fontos tudnivalókat közöl-
tünk az iskola oktatási programjával, felvételi 
eljárásával kapcsolatosan, bemutattuk a taná-
ri kart, az alma mater egykori sikeres diákjait, 
a szülők meglátásait és véleményét. Egy rövid 

FTC Fülek - Tekeszakosztály: Évértékelő  2020 győzelemmel és egy döntetlennel a második he-
lyet foglalta el. Az ellenfelek elismerően nyilat-
koztak Flachbart L. és Simon A. edzők bátorsá-
gáról, hogy az „A“ csapatban lehetőséget adtak 
az ifiknek is. Ez jó döntésnek bizonyult, mert 
Kluka R. és Knapp D. helytálltak tapasztaltabb 
társaikkal szemben is. A csapatban újra helyet 
kapott Kurtiniak D. és Csaba K. is. Ez a  jól 
összehangolt társaság szeretett volna tovább 
menetelni a jó eredmények felé. 
A „B“ csapat célul tűzte ki a rájátszás szakaszba 
való bejutást, de az ötödik kör után a versenyek 
itt is leálltak. 
Az ifik szeretnének éremért harcolni ebben az 
évben, lehetőleg   a  legértékesebbért. A  keret 
megmaradt eredeti felállásban, néhányan ta-
pasztalatot szereztek már a  szenior kategóriá-
ban is,  ide tartozik Mihali B. is, aki beugróként 
versenyez a „B“ csapatban. Öt kör után a  csa-
pat a második helyen áll, úgy, hogy csak három 
meccset játszott (a résztvevő csapatok páratlan 
száma és egy elhalasztott meccs miatt).
A „C“ csapat eddig egy tornán vett részt és egy 
meccset játszott le.
A  tekeszakosztály a  versenyek megszakítása 
óta már nagyon várja az újraindítást, de meg-
érti, hogy a  helyzet nem egyszerű. Ebből adó-
dóan köszöni a város részéről kapott segítséget 
és a  város összes lakosának sok egészséget és 
kitartást kíván ebben a nehéz időszakban.  
Jó gurítást!!! 

 Flachbart Ladislav,  ford.: dszl

kérdőívet készítettünk számukra, melynek 
kitöltésével egy érdekes díjakat kínáló nyere-
ményjáték résztvevőivé váltak. A weboldal fo-
lyamatosan frissül, így az ide látogatók min-
dig naprakész tájékoztatást kapnak az aktuális 
eseményekről.

A gimnázium elsősorban a felsőfokú tanul-
mányokra készíti fel a diákokat, segíti őket a 
hatékony tanulásban és a megszerzett tudás 
kamatoztatásában. Úgy is mondhatnám, hogy 
a maga nemében az élet iskolája is, amely ön-
ismeretre, az egyéni érdeklődés felismerésére, 
az erények és hiányosságok megfogalmazásá-
ra, a hátrányok előnyös kezelésére tanít. Né-
hány évvel ezelőtt magam is az iskolaválasztás 
nehézségével küszködtem. A Füleki Gimnázi-
umban egy színvonalas iskolára leltem, amely 

kellő szellemi muníciót ad a főiskolai tanul-
mányokhoz. Bátran ajánlom mindenkinek, 
aki kedvet érez a tanuláshoz. Magasan képzett 
oktatókkal, jól felszerelt, modern technológiá-
kat alkalmazó szaktantermekkel bír. Továbbá 
családias légkört, készséges, kedves tanárokat 
és jó közösséget kínál, tetézve mindezt izgal-
mas kirándulásokkal, iskolabállal, gólyaava-
tással, vagy az Erasmus+ nemzetközi program 
lehetőségeivel.

Remélem, személyes tapasztalataim meg-
osztásával, az iskola másodéves diákjaként 
sikerült megszólítanom benneteket, megköny-
nyítve ezzel az iskolaválasztás kérdését. Bízom 
benne, hogy hamarosan személyesen is talál-
kozom veletek, immár mint a Füleki Gimná-
zium büszke újdonsült diákjaival.

Tyralová Bianka, a Füleki Gimnázium tanulója 


