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Kedves füleki polgárok!

Most, év végéhez közeledve ismét kezükbe vehetik a városi újságot. Ilyenkor mindig számadást 
készítünk és egyben kitűzzük jövő évi céljainkat. Tudatosítjuk, milyen nehéz gazdasági helyzetben kell 
bebiztosítani a város működését, ami nem egyszer elégedetlenséggel és bizonytalansággal jár  a 
polgárok körében. Mindezek ellenére örömmel állapíthatom meg, hogy szerény pénzügyi helyzetünk 
dacára felújítottuk a Jesensky, Moyzes és Sládkovič utcákat.
Szeretném, ha jövőre újabb fejlesztési programok indulnának el, folytatódna az utcák, járdák felújítása 
és a városi vagyon is gyarapodna. Sajnos, saját források nem állnak rendelkezésünkre, ezért  várjuk az 
újabb európai uniós és hazai pályázatok kiírását.
Ugyancsak örülnék, ha a polgárok biztonsága és nyugalma érdekében hatékonyabban és szigorúbb 
intézkedésekkel tudnánk felszámolni a városban előforduló bűnözést. Szeretném megjegyezni, jó 
lenne, ha az egyes közszereplők a különféle konfliktusok és botrányok „gyártása“ helyett inkább a 
lakosság gondjainak megoldásával foglalkoznának a mostani nehéz gazdasági helyzetben. A dolgozni 
akaró és így méltó életkörülményeket óhajtó egyszerű emberek életével és problémáival 
foglalkozzanak. Tudásukat és erőiket a választópolgároknak szenteljék.
Városunk továbbra is eredményesen szeretne együttműködni a civil szervezetekkel, vállalkozásokkal, 
testvérvárosokkal és mindazokkal, akik fontosnak tartják városunk fejlődését. Az összes szakmai és 
emberi tudást fordítsuk az idegenforgalom, sport, kultúra és egyéb ágazatok további fejlesztésére 
városunkban.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a fülekieknek, akik közreműködtek a 
fejlesztési programok kivitelezésében. Kellemes, békés, szeretetteljes és meghitt karácsonyi 
ünnepeket kívánok. Jó egészségben és boldogan töltsék szeretteik körében. Sok sikert az új évben, jó 
erőt és egészséget,  legyenek  örömeik az életben. Megértést, boldogságot kívánok, mindig örömük 
teljen a szívükhöz közel álló emberekben. Kellemes, meghitt karácsonyt és egész évben tartó lelki 
békét kívánok mindenkinek.

                                                                                          JUDr. Jaromír Kaličiak, polgármester

Téli birodalom

Évről évre csendben, észrevétlenül érkezik. Küszöbön az esztendő legszebb ünnepe. 
Örömteli, meghitt, gazdag, békés, szeretetteljes. Egyik ünnepet sem illetjük ennyi  
jelzővel.  Ilyen volt a Téli birodalom elnevezésű kulturális műsorunk is. Jégkirálynő 
uralkodott birodalmunkban, aki a mesékben általában a rossz és gonoszság 
megszemélyesítője, de most karácsonyi műsorunk védelmezője volt. Az óvodások és 
iskolások a lehető legszebb és legjobb programot mutatták be, életre keltették a 
karácsonyi hagyományokat és szokásokat. A csillogó szemű gyerekeket látva 
mindenki megfeledkezett az ünnepeket megelőző rohanásról. Köszönetet 
érdemelnek a Szabadidő Központ,a Művészeti Alapiskola, az Iskola utcai és Papréti 
alapiskolák tanulói, a Štúr utcai óvodások és pedagógusaik valamint a Jánošík 
Gyermek Folklór Csoport tagjai. Boldog, áldott ünnepeket kívánok!

Mgr. Alica Pisárová,igazgatónő

Ady Endre:
KARÁCSONYKOR
 /részlet/

Harang csendül,
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek. 

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni. 

A temlomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Önkormányzati Havilap

E havi számunkat a Füleki Művészeti Alapiskola igazgatója és a diákjai ilusztrálták
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Elfogadták a 2013-as városi költségvetést

Fülek város önkormányzata ez év december 6-i ülésén, 25-ös számú határozatával jóváhagyta a 
város 2013-15-ös költségvetési javaslatát. A költségvetés kidolgozásakor mindenekelőtt a 
jelenlegi politikai és gazdasági helyzetből kellett kiindulni,  figyelembe véve a pénzügyi 
válságot, valamint azt tényt, hogy a városnak a következőévben is kevesebb pénzből kell 
gazdálkodnia. A továbbiakban is hangsúlyt kell helyezni a gazdaságosságra, a  célszerűségre és a  
hatékonyságra.A Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének tagjaként a város a  költségvetés 
összeállításakor figyelembe vette azt a memorandumot, amit a szlovák kormány és a szövetség írt 
alá. Nem jelent ez mást, mint szigorú takarékoskodást a  kiadási oldalon,  valamint a tartalékok 
kialakítását. A költségvetés a  2013-15-ös időszakra került kidolgozásra, s a jövő évre kötelező 
érvényű. A költségvetés az alábbi mutatószámokkal került elfogadásra.

A város költségvetési kiadásai 13 programban kerültek felosztásra, garantálva az egyes városi 
intézmények működését az eredeti és átruházott hatáskörökön belül. Mindenekelőtt az iskolák és 
oktatási intézmények, 

közhasznú szolgáltatások, kulturális intézmények működtetéséről valamint a szociális ellátásról 
van szó. A  2013- as tervek között szerepel a helyi utak javítása és felújítása. A költségvetési 
bevételek alapját képezi az az összeg, amit az állami költségvetés  utalát a természetes személyek 
adójából a város kasszájába, továbbá az egyes dotációk és transzferek is. A város a jövő évben 
nem szeretné emelni az ingatlanadót és a helyi illetékeket sem. A város részletes költségvetése 
megtekinthető a város honlapján: www.filakovo.sk.

Mgr. Ľudmila Svoreňová, hivatalvezető

2013-as folyó költségvetési kiadások 5216,93

2013-as folyó költségvetési bevételek 5459,38

2013-as folyó költségvetési tartalék 242,45

2013-as beruházási költségvetési 
kiadások

205,11

2013-as beruházási költségvetési 
bevételek

37,00

2013-as beruházási költségvetési hiány -168,11

2013-as pénzügyi kiadási műveletek 101,08

2013-as pénzügyi bevételi műveletek 75,42

Beruházási műveletek hiánya -25,66

2013-as költségvetési összkiadás 5523,12

2013-as költségvetési összbevétel 5571,80

2013-as költségvetési össztartalék 48,68

Megjegyzés: a feltüntetett összegek ezer euróban értendők

Gazdasági és társadalmi fejlesztési program

Fülek Város a régiófejlesztés támogatásáról szóló 2008. évi 539.sz. 
törvény értelmében készíti „Fülek város gazdasági és társadalmi 
fejlesztési programját (GTFP) a 2014 – 2020-as időszakra”.  
A GTFP törvényből eredő kötelezettség. A GTFP, mint 
kulcsfontosságú középtávú fejlesztési dokumentum célja, Fülek 
város adottságainak és szükségleteinek elemzése, stratégiai célok, 
fejlesztési prioritások és területek meghatározása, melyek elősegítik 
városunk fejlődését, tekintettel a lakosság szükségleteire. A GTFP 
kidolgozását a Füleki Városi Hivatal Építésügyi, Környzetvédelmi 
és Fejlesztési Osztályának Stratégiai és Fejlesztési Alosztálya fogja 
bebiztosítani. Közelebbi információkat az eddigi  tevékenységekről 
városunk honlapján találhatnak (www.filakovo.sk).

Felhívás a város nemfizetőihez !

A város felhívja minden nemfizetö személy figyelmét, hogy aki még nem 
teljesítette az ingatlanadó-, kutyaadó-, közterület használatért járó adó- és 
a szemétilleték fizetési kötelezettségét a  2012-es évért ill. az elmúlt 
időszakért, hogy azt minél előbb, de legkésőbb az év végéig rendezze az adó- 
és illetékgondnokkal szemben, mert a város a kinnlevöségeket bírósági 
végrehajtó által behajtja. Ezenkívül minden adós neve közzé lesz téve a jövö 
év elején az „Adósok listáján 2012.12.31-hez“.
Végezetül  értesítjük a közvéleményt, hogy jelenleg már 84 nemfizetö ellen 
folyik végrehajtási folyamat, de a számuk rendszeresen hetente növekszik. 
Valamennyi adófajta és illeték befizetésére lehetőségük van az adósoknak 
a Városi Hivatalban naponta 7.30-tól 16.00-ig, pénteken 7.30-tól 14.30-ig.

Számvetés az elmúlt évről

A Nefelejcs  Nyugdíjas Otthon Fülek város szerves részévé vált. Lakói és alkalmazottai  színesítik és alakítják azt a társadalomképet, amihez az időskor is 
hozzá tartozik minden szépségével és árnyoldalával együtt. Az esztendő utolsó hónapjaiban nem csak számvetést készítünk, de elgondolkodunk a vissza 
nem fordítható veszteségeken és az új elképzeléseken is. A karácsony előtti időszak az emlékezések ideje, várjuk a kis Jézus megszületését. Ilyenkor a 
legkeményebbek szíve is megenyhül, a düh és harag érzését elmossák a megbocsátás könnyei. Gondolatban lepergetjük az elmúlt esztendőt, a 
képzeletbeli filmen megelevenednek a fontosabb történések képei.
Szociális intézményünk eredményesen tevékenykedik. Alkalmazottai igyekeznek mindig valami újjal, érdekessel gazdagítani létesítményünket. 
Elkezdődtek a minisztérium által akkreditált betegápolói tanfolyamaink és tervezünk egy házi gondozószolgálati ügynökséget is. Sajnos, az Általános 
Egészségbiztosítóval nem sikerült szerződést kötnünk az  ilyen jellegű szolgáltatás működtetésére Füleken és környékén. Sikerült azonban felépíteni 
intézményünk területén egy mobil garázst és  raktárt, valamint egy filagóriát is az árnyas fák közelében. Szintén szeretnénk rendbe tenni a kinti részt is, 
hogy a mozgáskorlátozott kliensek  is akadálymentesen közlekedhessenek.
Az otthon összes lakóját igyekszünk bevonni a foglalkozásokba. Programokat szervezünk, különféle díszeket, ajándékokat készítünk jeles ünnepekre és 
eseményekre. Nagyon jó az együttműködésünk a helyi óvodákkal, alapiskolákkal és a gimnáziummal. Szívesen vesszük a civilszervezetek, társulások 
kezdeményezéseit, valamint a szociális bizottság és városi alkalmazottak ötleteit. A karácsony elsősorban a gyerekeké és az időseké. Az előbbieknél a 

várakozás öröme,  az utóbbiaknál az irántuk érzett szeretetünk megnyilvánulása. A 
gyermeki hála és tisztelet kifejezése. Igyekszünk otthonunk lakóinak mindazt megadni, 
amit fiatalon talán nem engedhettek meg maguknak. Velük együtt örülünk, amikor 
külföldön tartózkodó unokáik telefonálnak. Kezeljük betegségeiket, bátorítjuk őket 
betegségeik, fájdalmaik leküzdésében. Tesszük ezt saját szüleinkért, nagyszüleinkért, de a 
következő nemzedékért is. Tesszük azért, hogy az idős kort elérve mi is ilyen 
gondoskodásban részesüljünk.
Minden segítséget, lelkesítést szívesen veszünk. Köszönet azoknak, akik velünk együtt 
élik át a vidám és szomorú napokat. Köszönjük klienseink családjainak az együttműködést, 
ami előreviszi munkánkat. Köszönet a város vezetőinek és munkatársainak, akik 
garantálják létezésünket.  Köszönet a szponzoroknak, akik anyagilag és ajándékokkal 
segítették rendezvényeinket. Köszönet az óvodásoknak és iskolásoknak a kedves 
programokért. Köszönet azon hivatalok és intézmények munkatársainak, akik az otthon 
különféle kérelmeit intézték. Köszönet mindazoknak, akik ténykedésükkel, személyes 
példamutatásukkal elősegítették a Nefelejcs Nyugdíjasotthon jó hírnevének öregbítését.

az alkalmazottak nevében,
Ing. Mária Veliká igazgatónő
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A Neogradiensis Eurorégió és a Novohrad – Nógrád Geopark 
információs rendszerének és turisztikai termékeinek fejlesztése

Ezt a címet viseli a Region Neogradiensis JSZT eurorégiós tevékenységeket támogató 2012. évi 
pályázata, melyet projekt partnereivel a Novohrad – Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulásával,  
a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft.-vel, Rátka Önkormányzattal és Fülek Várossal 
valósított meg. A pályázat tevékenységei 2012. májusától - decemberig zajlottak a Neogradiensis  
Eurorégió és a Novohrad – Nógrád Geopark területén. A pályázat célja a régió atraktivitásának 
növelése a lakosság, a hazai és a külföldi látogatók számára az információs rendszer építésével és új 
turisztikai termékek létrehozásával - hangsúlyozva az eurorégió és a geopark területének 
természeti, geológiai és kultúrtörténeti értékei megőrzését. A pályázat megvalósult tevékenységei 
az alábbi specifikus célokat követték: A célcsoportok környezettudatos magatartásának elmélyítése 
– A geopark egyik legalapvetőbb célja a környezettudatos nevelés, képzés és tudományos fejlesztés 
támogatása, megőrizve a geológiai örökséget. Jelenleg nincs a nyilvánosság környezettudatos 
nevelését elősegítő infrastruktúra a régióban. Ez a cél azonban csak fokozatosan érhető el. Ezzel a 
témakörrel foglalkozna az Environmentális központ Füleken – melynek első fázisban jelen 
pályázaton belül az előkészítése történt meg – megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásával az 
Oppidum Filleck PT szakemberei által. Egy ilyen központ biztosítaná a geopark és az eurorégió 
területén a fenntartható és funkcionális environmentális nevelést. Idegenforgalmi információs rendszer építése – A nyilvánosság informálása 
a természeti, geológiai, kultúrtörténeti értékekről és azok megközelíthetőségéről, úgy az euroregión mint a geoparkon belül is  további fejlesztésre került 
az információs rendszer a meglévő információs táblák aktualizálásával ill. új táblák kihelyezésével az eurorégió és a geopark egyes helyszínein. Az 
információs panelek a geopark arculatával összhangban készültek el az Abroncsosi és Medves Kistérségek egyes önkormányzatai részére, Persén, 
a Macskalyuki tanösvényen és a Nagy-Hargics-i geológiai helyszínen ( az elhagyott kőbányánál, Rátka) pihenőhely is került kihelyezésre a turisták 
számára. Új turisztikai termékek létrehozása – A terület atraktivitását növelik az új idegenforgalmi termékek mint az environmentális központ 
(megvalósíthatósági tanulmány és tervdokumentációk stádiumban), kerékpárutak (megvalósíthatósági tanulmány), új turista utak (Fülek – Rátka – 
Hargics turista út). Az eurorégió és a geopark számos természeti, geológiai helyszínnel rendelkezik, melyek a nyilvánosság számára még nem 
hozzáférhetőek. A fenntartható fejlődést a térségben csak koordinált együttműködéssel tudják a projekt partnerek biztosítani. A projekt partnerek a 
propagációs anyagokkal nemcsak a pályázat nyilvánosságát biztosítják, hanem a régióban rejlő gyalogtúra lehetőségeket is propagálják (elérhetőek 
a füleki NTIK (NTIC) és losonci VIK (MIC) irodáiban, ill. a Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád JSZT irodájában). További információk 
a www.nngeopark.eu ill. a facebook.com/Novohrad-Nógrád Geopark oldalakon.
A pályázatot a Szlovák Köztársaság  Közlekedési, Építési és Régiófejlesztési Minisztériuma támogatta.

A sikeres együttműködést a kiváló emberi kapcsolatok viszik előre

A Novohrad – Nógrád Geopark kapcsolatépítése a Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal még a Bakony-Balaton Geopark formálódása idejére 
tehető. Azt követően, hogy 2012. szeptember 20.-án a Bakony-Balaton Geopark is az Európai és Globális Geoparkok Hálózatának teljes jogú tagjává vált, 
hivatalosabb és szorosabb együttműködés vette kezdetét a két geopark között egy szakmai találkozó révén, melyet a Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád 
JSZT szervezett a  Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve. A két geopark eddigi együttműködése a kölcsönös propagációban, 
tapasztalatcserében és az egymás rendezvényein való részvételben nyilvánult meg. A tapasztalatcsere és az operatív munkacsoportok közötti baráti 
kapcsolatok elmélyítése érdekében az érintettek időt szakítottak és 2012. november 9-10-ről felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a szakmai 
előadások, helyszínlátogatások és kötetlen viták révén. A Bakony-Balaton Geopark munkacsoportját - Korbély Barnabás-geológus, Knauer Anna-
marketing szakreferens, Vers József-biológus – első nap a Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád JSZT ügyvezetője Ing.arch. Erika Anderková fogadta 
Füleken. Ezt követően a vendégek megtekintették a füleki várat, majd a délutáni órákban a Novohrad-Nógrád Geopark egyes helyszíneit RNDr. Gaál 
Lajos, PhD vezetésével, aki azok geológiai értékeit emelte ki. A legreprezentatívabb lávafolyamot a geopark területén a Csomai bányában láthatták 
Csoma község közelében. A jellegzetesen kiemelkedő kihalmozódott kürtőkitöltő breccsa (diatrémák) pedig Sőregen és Ajnácskőn tárult eléjük. Az esti 
órák előadásokkal teltek. A résztvevők kiemelték az idegenforgalom és turisztika fejlesztésének jelentőségét, azok hozadékával és kockázatával együtt. A 
Bakony – Balaton Geopark területe köszönhetően a Balaton közelségének is már nagy mértékben magán viseli a tömeges turizmus negatív hatásait. A 
magyarországi kollégák kiemelték a Novohrad-Nógrád Geopark helyszíneinek még aránylagos érintetlenségét, ami a geopark erősségévé válhat. Csak 
olyan turizmus biztosíthat megfelelő fejlődést  a régiónak, amely a helyi értékek megismerésére és a környezethez való pozitív hozzáállásra fektet 
hangsúlyt. A második nap a Novohrad-Nógrád Geopark szimbólumának a Somoskői várnak a meglátogatásával indult Prakfalvi Péter geológus és Mgr. 
Balázs Csaba biológus vezetésével.  Megtekintették a Somos-kő igazi érdekességét az un. Bazaltorgonát a 9 m magas bazaltoszlopokkal, a vár alatti 
kőtengerrel és a tanösvényt körülvevő bükk erdővel. A második nap vendéglátója volt Judik Béla úr, aki a vendégeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
salgótarjáni új látogató központjában Baglyaskőn fogadta. Ezen a napon a résztvevők még több geoparki helyszínt látogattak meg mint pl.: „Fúró víz“ 
Bátonyterenye-Kisterenye, Eróziós tufafelszín Rákócibánya, Nemti Morgó-gödri és Sárkány-szikla. Utolsó állomásként tekintették meg a Sámsonházi 
Vár-hegyi kőfejtőt. Itt a munkacsoportok tagjai búcsút vettek egymástól és a két nap maradandó élményeivel tértek haza. A könyörtelen idő előbb-utóbb 
majd megmutatja, hogy melyik geoparki modell lesz a hatékonyabb és fenntarthatóbb. Az a geopark-e amely egy nemzeti park részeként biztosítja annak 
müködését és irányítását, avagy egy saját menezsmenttel rendelkező önálló intézmény. Melyik modell fogja tudni kiharcolni azokat a hatásköröket, 
melyek a természeti, geológiai és kultúrtörténeti értékek fennmaradásához és megőrzéséhez a közszféra mindennapi döntéshozatali folyamataiban 
természetességgel kellene hogy bírjanak. A kétnapos szakmai találkozó mindenesetre tovább mélyítette a két geopark között nemcsak a szakmai 
együttműködést hanem a szakemberek közötti baráti kapcsolatokat is, ami remélhetőleg tovább erősíti a szervezetek közötti jövőbeni még aktívabb 
együttműködést.

Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád JSZT

facebook/Novohrad-Nógrád Geopark 

www.nngeopark.eu
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Elfogadták a 2013-as városi költségvetést

Fülek város önkormányzata ez év december 6-i ülésén, 25-ös számú határozatával jóváhagyta a 
város 2013-15-ös költségvetési javaslatát. A költségvetés kidolgozásakor mindenekelőtt a 
jelenlegi politikai és gazdasági helyzetből kellett kiindulni,  figyelembe véve a pénzügyi 
válságot, valamint azt tényt, hogy a városnak a következőévben is kevesebb pénzből kell 
gazdálkodnia. A továbbiakban is hangsúlyt kell helyezni a gazdaságosságra, a  célszerűségre és a  
hatékonyságra.A Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének tagjaként a város a  költségvetés 
összeállításakor figyelembe vette azt a memorandumot, amit a szlovák kormány és a szövetség írt 
alá. Nem jelent ez mást, mint szigorú takarékoskodást a  kiadási oldalon,  valamint a tartalékok 
kialakítását. A költségvetés a  2013-15-ös időszakra került kidolgozásra, s a jövő évre kötelező 
érvényű. A költségvetés az alábbi mutatószámokkal került elfogadásra.

A város költségvetési kiadásai 13 programban kerültek felosztásra, garantálva az egyes városi 
intézmények működését az eredeti és átruházott hatáskörökön belül. Mindenekelőtt az iskolák és 
oktatási intézmények, 

közhasznú szolgáltatások, kulturális intézmények működtetéséről valamint a szociális ellátásról 
van szó. A  2013- as tervek között szerepel a helyi utak javítása és felújítása. A költségvetési 
bevételek alapját képezi az az összeg, amit az állami költségvetés  utalát a természetes személyek 
adójából a város kasszájába, továbbá az egyes dotációk és transzferek is. A város a jövő évben 
nem szeretné emelni az ingatlanadót és a helyi illetékeket sem. A város részletes költségvetése 
megtekinthető a város honlapján: www.filakovo.sk.

Mgr. Ľudmila Svoreňová, hivatalvezető

2013-as folyó költségvetési kiadások 5216,93

2013-as folyó költségvetési bevételek 5459,38

2013-as folyó költségvetési tartalék 242,45

2013-as beruházási költségvetési 
kiadások

205,11

2013-as beruházási költségvetési 
bevételek

37,00

2013-as beruházási költségvetési hiány -168,11

2013-as pénzügyi kiadási műveletek 101,08

2013-as pénzügyi bevételi műveletek 75,42

Beruházási műveletek hiánya -25,66

2013-as költségvetési összkiadás 5523,12

2013-as költségvetési összbevétel 5571,80

2013-as költségvetési össztartalék 48,68

Megjegyzés: a feltüntetett összegek ezer euróban értendők

Gazdasági és társadalmi fejlesztési program

Fülek Város a régiófejlesztés támogatásáról szóló 2008. évi 539.sz. 
törvény értelmében készíti „Fülek város gazdasági és társadalmi 
fejlesztési programját (GTFP) a 2014 – 2020-as időszakra”.  
A GTFP törvényből eredő kötelezettség. A GTFP, mint 
kulcsfontosságú középtávú fejlesztési dokumentum célja, Fülek 
város adottságainak és szükségleteinek elemzése, stratégiai célok, 
fejlesztési prioritások és területek meghatározása, melyek elősegítik 
városunk fejlődését, tekintettel a lakosság szükségleteire. A GTFP 
kidolgozását a Füleki Városi Hivatal Építésügyi, Környzetvédelmi 
és Fejlesztési Osztályának Stratégiai és Fejlesztési Alosztálya fogja 
bebiztosítani. Közelebbi információkat az eddigi  tevékenységekről 
városunk honlapján találhatnak (www.filakovo.sk).

Felhívás a város nemfizetőihez !

A város felhívja minden nemfizetö személy figyelmét, hogy aki még nem 
teljesítette az ingatlanadó-, kutyaadó-, közterület használatért járó adó- és 
a szemétilleték fizetési kötelezettségét a  2012-es évért ill. az elmúlt 
időszakért, hogy azt minél előbb, de legkésőbb az év végéig rendezze az adó- 
és illetékgondnokkal szemben, mert a város a kinnlevöségeket bírósági 
végrehajtó által behajtja. Ezenkívül minden adós neve közzé lesz téve a jövö 
év elején az „Adósok listáján 2012.12.31-hez“.
Végezetül  értesítjük a közvéleményt, hogy jelenleg már 84 nemfizetö ellen 
folyik végrehajtási folyamat, de a számuk rendszeresen hetente növekszik. 
Valamennyi adófajta és illeték befizetésére lehetőségük van az adósoknak 
a Városi Hivatalban naponta 7.30-tól 16.00-ig, pénteken 7.30-tól 14.30-ig.

Számvetés az elmúlt évről

A Nefelejcs  Nyugdíjas Otthon Fülek város szerves részévé vált. Lakói és alkalmazottai  színesítik és alakítják azt a társadalomképet, amihez az időskor is 
hozzá tartozik minden szépségével és árnyoldalával együtt. Az esztendő utolsó hónapjaiban nem csak számvetést készítünk, de elgondolkodunk a vissza 
nem fordítható veszteségeken és az új elképzeléseken is. A karácsony előtti időszak az emlékezések ideje, várjuk a kis Jézus megszületését. Ilyenkor a 
legkeményebbek szíve is megenyhül, a düh és harag érzését elmossák a megbocsátás könnyei. Gondolatban lepergetjük az elmúlt esztendőt, a 
képzeletbeli filmen megelevenednek a fontosabb történések képei.
Szociális intézményünk eredményesen tevékenykedik. Alkalmazottai igyekeznek mindig valami újjal, érdekessel gazdagítani létesítményünket. 
Elkezdődtek a minisztérium által akkreditált betegápolói tanfolyamaink és tervezünk egy házi gondozószolgálati ügynökséget is. Sajnos, az Általános 
Egészségbiztosítóval nem sikerült szerződést kötnünk az  ilyen jellegű szolgáltatás működtetésére Füleken és környékén. Sikerült azonban felépíteni 
intézményünk területén egy mobil garázst és  raktárt, valamint egy filagóriát is az árnyas fák közelében. Szintén szeretnénk rendbe tenni a kinti részt is, 
hogy a mozgáskorlátozott kliensek  is akadálymentesen közlekedhessenek.
Az otthon összes lakóját igyekszünk bevonni a foglalkozásokba. Programokat szervezünk, különféle díszeket, ajándékokat készítünk jeles ünnepekre és 
eseményekre. Nagyon jó az együttműködésünk a helyi óvodákkal, alapiskolákkal és a gimnáziummal. Szívesen vesszük a civilszervezetek, társulások 
kezdeményezéseit, valamint a szociális bizottság és városi alkalmazottak ötleteit. A karácsony elsősorban a gyerekeké és az időseké. Az előbbieknél a 

várakozás öröme,  az utóbbiaknál az irántuk érzett szeretetünk megnyilvánulása. A 
gyermeki hála és tisztelet kifejezése. Igyekszünk otthonunk lakóinak mindazt megadni, 
amit fiatalon talán nem engedhettek meg maguknak. Velük együtt örülünk, amikor 
külföldön tartózkodó unokáik telefonálnak. Kezeljük betegségeiket, bátorítjuk őket 
betegségeik, fájdalmaik leküzdésében. Tesszük ezt saját szüleinkért, nagyszüleinkért, de a 
következő nemzedékért is. Tesszük azért, hogy az idős kort elérve mi is ilyen 
gondoskodásban részesüljünk.
Minden segítséget, lelkesítést szívesen veszünk. Köszönet azoknak, akik velünk együtt 
élik át a vidám és szomorú napokat. Köszönjük klienseink családjainak az együttműködést, 
ami előreviszi munkánkat. Köszönet a város vezetőinek és munkatársainak, akik 
garantálják létezésünket.  Köszönet a szponzoroknak, akik anyagilag és ajándékokkal 
segítették rendezvényeinket. Köszönet az óvodásoknak és iskolásoknak a kedves 
programokért. Köszönet azon hivatalok és intézmények munkatársainak, akik az otthon 
különféle kérelmeit intézték. Köszönet mindazoknak, akik ténykedésükkel, személyes 
példamutatásukkal elősegítették a Nefelejcs Nyugdíjasotthon jó hírnevének öregbítését.

az alkalmazottak nevében,
Ing. Mária Veliká igazgatónő
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A Neogradiensis Eurorégió és a Novohrad – Nógrád Geopark 
információs rendszerének és turisztikai termékeinek fejlesztése

Ezt a címet viseli a Region Neogradiensis JSZT eurorégiós tevékenységeket támogató 2012. évi 
pályázata, melyet projekt partnereivel a Novohrad – Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulásával,  
a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft.-vel, Rátka Önkormányzattal és Fülek Várossal 
valósított meg. A pályázat tevékenységei 2012. májusától - decemberig zajlottak a Neogradiensis  
Eurorégió és a Novohrad – Nógrád Geopark területén. A pályázat célja a régió atraktivitásának 
növelése a lakosság, a hazai és a külföldi látogatók számára az információs rendszer építésével és új 
turisztikai termékek létrehozásával - hangsúlyozva az eurorégió és a geopark területének 
természeti, geológiai és kultúrtörténeti értékei megőrzését. A pályázat megvalósult tevékenységei 
az alábbi specifikus célokat követték: A célcsoportok környezettudatos magatartásának elmélyítése 
– A geopark egyik legalapvetőbb célja a környezettudatos nevelés, képzés és tudományos fejlesztés 
támogatása, megőrizve a geológiai örökséget. Jelenleg nincs a nyilvánosság környezettudatos 
nevelését elősegítő infrastruktúra a régióban. Ez a cél azonban csak fokozatosan érhető el. Ezzel a 
témakörrel foglalkozna az Environmentális központ Füleken – melynek első fázisban jelen 
pályázaton belül az előkészítése történt meg – megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásával az 
Oppidum Filleck PT szakemberei által. Egy ilyen központ biztosítaná a geopark és az eurorégió 
területén a fenntartható és funkcionális environmentális nevelést. Idegenforgalmi információs rendszer építése – A nyilvánosság informálása 
a természeti, geológiai, kultúrtörténeti értékekről és azok megközelíthetőségéről, úgy az euroregión mint a geoparkon belül is  további fejlesztésre került 
az információs rendszer a meglévő információs táblák aktualizálásával ill. új táblák kihelyezésével az eurorégió és a geopark egyes helyszínein. Az 
információs panelek a geopark arculatával összhangban készültek el az Abroncsosi és Medves Kistérségek egyes önkormányzatai részére, Persén, 
a Macskalyuki tanösvényen és a Nagy-Hargics-i geológiai helyszínen ( az elhagyott kőbányánál, Rátka) pihenőhely is került kihelyezésre a turisták 
számára. Új turisztikai termékek létrehozása – A terület atraktivitását növelik az új idegenforgalmi termékek mint az environmentális központ 
(megvalósíthatósági tanulmány és tervdokumentációk stádiumban), kerékpárutak (megvalósíthatósági tanulmány), új turista utak (Fülek – Rátka – 
Hargics turista út). Az eurorégió és a geopark számos természeti, geológiai helyszínnel rendelkezik, melyek a nyilvánosság számára még nem 
hozzáférhetőek. A fenntartható fejlődést a térségben csak koordinált együttműködéssel tudják a projekt partnerek biztosítani. A projekt partnerek a 
propagációs anyagokkal nemcsak a pályázat nyilvánosságát biztosítják, hanem a régióban rejlő gyalogtúra lehetőségeket is propagálják (elérhetőek 
a füleki NTIK (NTIC) és losonci VIK (MIC) irodáiban, ill. a Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád JSZT irodájában). További információk 
a www.nngeopark.eu ill. a facebook.com/Novohrad-Nógrád Geopark oldalakon.
A pályázatot a Szlovák Köztársaság  Közlekedési, Építési és Régiófejlesztési Minisztériuma támogatta.

A sikeres együttműködést a kiváló emberi kapcsolatok viszik előre

A Novohrad – Nógrád Geopark kapcsolatépítése a Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal még a Bakony-Balaton Geopark formálódása idejére 
tehető. Azt követően, hogy 2012. szeptember 20.-án a Bakony-Balaton Geopark is az Európai és Globális Geoparkok Hálózatának teljes jogú tagjává vált, 
hivatalosabb és szorosabb együttműködés vette kezdetét a két geopark között egy szakmai találkozó révén, melyet a Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád 
JSZT szervezett a  Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve. A két geopark eddigi együttműködése a kölcsönös propagációban, 
tapasztalatcserében és az egymás rendezvényein való részvételben nyilvánult meg. A tapasztalatcsere és az operatív munkacsoportok közötti baráti 
kapcsolatok elmélyítése érdekében az érintettek időt szakítottak és 2012. november 9-10-ről felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a szakmai 
előadások, helyszínlátogatások és kötetlen viták révén. A Bakony-Balaton Geopark munkacsoportját - Korbély Barnabás-geológus, Knauer Anna-
marketing szakreferens, Vers József-biológus – első nap a Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád JSZT ügyvezetője Ing.arch. Erika Anderková fogadta 
Füleken. Ezt követően a vendégek megtekintették a füleki várat, majd a délutáni órákban a Novohrad-Nógrád Geopark egyes helyszíneit RNDr. Gaál 
Lajos, PhD vezetésével, aki azok geológiai értékeit emelte ki. A legreprezentatívabb lávafolyamot a geopark területén a Csomai bányában láthatták 
Csoma község közelében. A jellegzetesen kiemelkedő kihalmozódott kürtőkitöltő breccsa (diatrémák) pedig Sőregen és Ajnácskőn tárult eléjük. Az esti 
órák előadásokkal teltek. A résztvevők kiemelték az idegenforgalom és turisztika fejlesztésének jelentőségét, azok hozadékával és kockázatával együtt. A 
Bakony – Balaton Geopark területe köszönhetően a Balaton közelségének is már nagy mértékben magán viseli a tömeges turizmus negatív hatásait. A 
magyarországi kollégák kiemelték a Novohrad-Nógrád Geopark helyszíneinek még aránylagos érintetlenségét, ami a geopark erősségévé válhat. Csak 
olyan turizmus biztosíthat megfelelő fejlődést  a régiónak, amely a helyi értékek megismerésére és a környezethez való pozitív hozzáállásra fektet 
hangsúlyt. A második nap a Novohrad-Nógrád Geopark szimbólumának a Somoskői várnak a meglátogatásával indult Prakfalvi Péter geológus és Mgr. 
Balázs Csaba biológus vezetésével.  Megtekintették a Somos-kő igazi érdekességét az un. Bazaltorgonát a 9 m magas bazaltoszlopokkal, a vár alatti 
kőtengerrel és a tanösvényt körülvevő bükk erdővel. A második nap vendéglátója volt Judik Béla úr, aki a vendégeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
salgótarjáni új látogató központjában Baglyaskőn fogadta. Ezen a napon a résztvevők még több geoparki helyszínt látogattak meg mint pl.: „Fúró víz“ 
Bátonyterenye-Kisterenye, Eróziós tufafelszín Rákócibánya, Nemti Morgó-gödri és Sárkány-szikla. Utolsó állomásként tekintették meg a Sámsonházi 
Vár-hegyi kőfejtőt. Itt a munkacsoportok tagjai búcsút vettek egymástól és a két nap maradandó élményeivel tértek haza. A könyörtelen idő előbb-utóbb 
majd megmutatja, hogy melyik geoparki modell lesz a hatékonyabb és fenntarthatóbb. Az a geopark-e amely egy nemzeti park részeként biztosítja annak 
müködését és irányítását, avagy egy saját menezsmenttel rendelkező önálló intézmény. Melyik modell fogja tudni kiharcolni azokat a hatásköröket, 
melyek a természeti, geológiai és kultúrtörténeti értékek fennmaradásához és megőrzéséhez a közszféra mindennapi döntéshozatali folyamataiban 
természetességgel kellene hogy bírjanak. A kétnapos szakmai találkozó mindenesetre tovább mélyítette a két geopark között nemcsak a szakmai 
együttműködést hanem a szakemberek közötti baráti kapcsolatokat is, ami remélhetőleg tovább erősíti a szervezetek közötti jövőbeni még aktívabb 
együttműködést.

Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád JSZT

facebook/Novohrad-Nógrád Geopark 

www.nngeopark.eu
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Városi  ünnepváró rendezvények

Nincs olyan iskola, óvoda, intézmény mostanában, ahol ne adventet, 
Mikulást, a Jézuskát, a karácsonyt emlegetnék. Községek, városok, 
cégek szerveznek összejöveteleket. A nagyszabású szórakoztató 
műsoroknak, összejöveteleknek, de a szerényebb programoknak is 
vannak közös jellemzői:  a kitűnő hangulat, jó akaratú emberek, az 
ajándékcsomagok, apró figyelmességek valamint a kicsik és idősebbek 
kedves mosolya, simogató pillantása.

December 6-án a Városi Művelődési Központ színházterme volt az első 
Mikulás-napi szórakoztató műsor helyszíne. A SOMA Music 
rendezvényén elsőként a Szabadidő Központ mazsorettjei majd a Štúr 
utcai óvodások léptek színpadra. A Mikulás megérkezését követően a 
salgótarjáni tánccsoport valamint füleki tanítványaik szórakoztatták a 
közönséget. Nagy sikert arattak az eperjesi labdazsonglőrök, akiket egy 
televíziós tehetségkutató műsorból  jól ismerhetünk. Az Angels együttes 
füleki tagja:  Rišo mini koncertjét hallgatva igazi karácsonyi hangulat 
alakult ki. Felejthetetlen élmény volt a távozó nebulóknak, amikor a 
Mikulástól és segítőitől átvehették az ajándékcsomagokat.

A Csemadok Füleki Helyi Szervezete  közkedvelt „ Örvendezzünk!” 
elnevezésű rendezvénye az idén is nagy sikert aratott.  December 8-án 
kicsik és nagyok népesítették be a Városi Művelődési Központ előtti 
teret és az épület termeit. A karácsonyi kirakodó vásáron kívül például a 
legkisebbeket és szüleiket az ún. ringatóba invitálták a földszinti 
terembe. Egy emelettel feljebb a Csemadokkal együttműködő civil 
szervezetek tartottak  különféle kézműves foglalkozásokat,  volt 
betlehemes bábjáték Badin Ádám színházával,  de a játszóházat és 
táncházat is kipróbálhatták az érdeklődők. A családias légkörben 
mindenki úgy érezte, már karácsony van.

Advent a nyugdíjasoknál

Advent jegyében valamint az édes ajándékokkal érkező piros kabátos 
Mikulás várásával teltek az elmúlt hetek. Ajándékait néhol  az ablakba 
tett cipőkben hagyta, máshová személyesen is betoppant. Főleg a 
gyerekek fogadták mindenhol nagy örömmel. Az idősebbekről sem 
feledkezett meg.
A füleki szépkorúak rendszeresen megrendezik hagyományos Mikulás 
napi, ill. adventi ünnepségüket. A Nyugdíjasok Egyesületének több mint 
130 tagja jött el december 5-én a Városi Művelődési Központban 
megrendezett adventi összejövetelre. A helybeli iskolások kedves 
műsora után meglepetés várta a jelenlévőket. Mivel a Mikulásnak sok 
teendője volt az óvodákban és iskolákban, itt segítői - az angyalok és 
krampuszok adták át az ajándékokat. A szervezet vezetőinek, a város 
alpolgármesterének jókívánságait követő ünnepi vacsora, 
frissítő,tombola és természetesen a jó zene is fokozta a kellemes 
hangulatot.
A Mikulás december 7-én egy másik nyugdíjas közösséget is felkeresett. 
A Városi Nyugdíjasklub tagjai heti három alkalommal találkoznak. 
Ezúttal nagyobb számban jelentek meg, hogy ünnepi hangulatban 
idézzék fel a régi időket, együtt köszöntsék a várva várt Mikulást. Bár 
sokfelé várták őt, ezt a helyet egyetlen alkalommal sem hagyná ki. 
Mosolyt csalt az arcokra, egy-egy könnycsepp is megjelent, kellemes 
légkört teremtett, ami távozása után is fellelhető volt. A megjelentek 
felidézték a régi szép emlékeket, felcsendültek a régi dalok, élvezték a 
kellemes, vidám pillanatokat. Év vége felé általában ez a legnagyobb 
összejövetelük, ilyenkor az asszonyok megbeszélik a karácsony előtti 
teendőket, míg a maroknyi férfi-csapat kedélyesen elbeszélget. 
Városunk és a klub vezetősége bízik abban, hogy jövőre  többen 
látogatják majd a nyugdíjas összejöveteleket, hiszen a füleki időseknek 
ez  teljesen ingyenes.

ÉRTESÍTÉS
A Füleki Iskola Utcai Alapiskola igazgatósága értesíti a szülőket, hogy 
az iskolaköteles gyermekek első osztályba történő beiratása 2013. 
február 8-án /pénteken/ 13 órától 17 óráig lesz megtartva az iskola 
szárnyépületének 1 A osztályában.

Tisztelt szülők!
A füleki Ifjúság utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatósága és 
pedagógusai szeretettel várják Önöket iskolaköteles gyermekükkel 
együtt a beíratkozásra a 2013/2014 – es tanévre,  2013 január 30 és 31 – 
én (szerdán és csütörtökön) délután  13 00 – tól 16 00- ig az iskola „B“ 
épületében. Kérjük hozzák magukkal személyazonossági 
igazolványukat és gyermekük anyakönyvi kivonatát. Az utólagos 
beíratkozás a munkanapokon 2013. február 15 – ig tart az iskola 
titkárságán. Köszönjük a bizalmat.

MEGHÍVÓ
A FÜLEKI FTC teke szakosztálya szívélyesen meghívja 
Önöket a Város Polgármesterének Serlege elnevezésű új 
évi tornájára, amely 2013. január 11. 12-én lesz az FTC 
teke pályáján. A hivatalos megnyitó 10,00 órakor 
kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk!

Az FTC vezetősége

Filmest a Városi Könyvtárban
A Füleki Vármúzeum 2012. novemberében kapcsolódott be első 
alkalommal az Expedíciós Kamera című országos kezdeményezésbe, 
amely kalandos expedíciókon át kalauzolta a nézőket a fekete Afrika és a 
Távol-Kelet vadregényes országaiba. A filmvetítésre Szlovákia több 
mint 30 városában került sor.  Füleken több mint 60 néző követte 
figyelemmel a novemberi vetítést a Városi Könyvtárban. A filmest 
sikerére tekintettel december közepén Paľo Barabáš ismert szlovák 
filmrendező világjáró dokumentum filmjeinek bemutatására került sor, 
ezúttal a K2 Stúdió együttműködésével. A  Vármúzeum a tematikus 
vetítéssorozat folytatását tervezi, az említett filmes műfaj kedvelői 
örömére.

A Füleki Hírlap szerkesztősége a havilap jelen kiadásával indít 
egy új rovatot városunk művészeiről és kézműves alkotóiról.  
Tömören összefoglalva mutatja be magukat az alkotókat és 
művészi munkájuk hátterét. 

Balázs Alfréd

Balázs Alfréd füleki festőművész 1963-ban született Losoncon. 
Általános és középiskolai tanulmányait Füleken végezte. A budapesti 
Magyar Képzőművészeti Egyetem festőművész karának hallgatója volt 
1990 és 1995 között Molnár Sándor Kossuth-díjas festőművész 
osztályában. Ezt követően két év elteltével a Képzőművészeti Egyetem 
mesterképző szakát végezte el. Akadémiai festőművészként hazai és 
külföldi tanulmányutakon vett részt néhány európai országban. 
Alkotásait számos egyéni és csoportos kiállításon mutatta be.   
Képei elsősorban élettapasztalatait és érzéseit tükrözik. Képei nem 
konkrét látványhoz – tárgyhoz, csendélethez, portréhoz kötődnek, 
hanem a fogalmat ábrázolják egyéni, elvonatkoztatott festői nyelven, 
sokszor meditációs sugallattal. Festményeit, melyeken  a mély tónusú, 
telített színek dominálnak, az absztrakt, nonfiguratív festészet jellemzi. 
Saját elmondása szerint többrétű távlatokban gondolkodik, ahol a 
tartalom többet jelent a formánál. Az élet és a művészet  számára 
elválaszthatatlan egységet alkot.
Amennyiben többet szeretne megtudni Balázs Alfréd művészi 
munkájáról, látogasson el honlapjára http://alfredbalazs.blogspot.sk/.


