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Otváracia doba hradu a múzea

A vár és a múzeum nyitvatartási ideje
roèník 8. évfolyam
èíslo 3. szám
mesaèník samosprávy

Správy z radnice

A Városháza hírei

Organizaèné zmeny na Mestskom úrade

Szervezési változások a füleki Városi Hivatalban

Primátor mesta Fi¾akovo JUDr. Jaromír Kalièiak vydal pod¾a ustanovenia § 13
os. 4, písm. d) zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov, nový organizaèný poriadok Mestského úradu vo Fi¾akove, ktorý
nadobudol úèinnos dòom 1. marca 2012. V zmysle tohto vnútroorganizaèného
predpisu dochádza v organizácii mestského úradu k niektorým zmenám. K
najdôležitejším patrí vytvorenie 4 oddelení , ktorých názvy sú:

Fülek város polgármestere JUDr. Jaromír Kalièiak a vonatkozó törvények
értelmében kiadta a füleki Városi Hivatal új Szervezési rendjét, amely
2012.március 1-vel lépett érvénybe. Ennek a belsõ szervezési rendeletnek
köszönhetõen változásokra került sor a Városi Hivatalban. Legfontosabb változás
négy szakosztály kialakítása volt, a következõ megnevezéssel:

ü
oddelenie vnútornej správy,
ü
oddelenie ekonomiky a majetku mesta,
ü
oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja,
ü
oddelenie školstva kultúry a športu.

Kultúrne podujatia vo Fi¾akove v mesiaci apríl 2012
.

01.04.2012
8:30 hod.

Spoznávacia pešia túra na trase:
Èamovský kameòolom – PP Belinské skaly - Monica – Šurice
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad – Nógrád,
bližšie informácie: v NTIC Fi¾akovo
03.04.2012 Divadelné predstavenie: Nektár Színház pre žiakov ZŠ a MŠ
9:00, 11:00 hod.
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS
09.04.2012
„Palócka Ve¾ká noc“ na Fi¾akovskom hrade
10:00 hod.
Miesto: hradný areál, organizátor: Hradné múzeum a
OZ Pro Gaudio
13.04.2012
Výchovný koncert pre žiakov ZŠ
10:00 hod.
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS
14.04.2012 Výstava „Mosty medzi národmi Európy"
17:00 hod. Miesto: Vlastivedné múzeum, organizátor: Hradné múzeum
14.04.2012
Svetový deò Rómov
15:00 hod.
Miesto: hradný areál, organizátor: OZ INFO ROM,
spoluorganizátor: Mesto Fi¾akovo
16-23.04.2012 Paleta mladých umelcov 2012 – regionálna súažná prehliadka
14:00 hod.
Miesto: Koncertná sála ZUŠ, organizátor: ZUŠ
27.04.2012
Stavanie mája
14:00 hod.
Miesto: Námestie Slobody, organizátor: Dom matice slovenskej
27.04.2012
Národopisná výstava „Rybárstvo Žitného ostrova kedysi“
16:00 hod.
Miesto: Vlastivedné múzeum, organizátor: Hradné múzeum
28.04.2012
Zájazd do Trenèína
06:00 hod.
Organizátor: MsKS, bližšie informácie v MsKS
.

Kulturális rendezvények Füleken 2012 áprilisában

Ïalšou zmenou je vytvorenie kancelárie primátora mesta a v rámci oddelenia
vnútornej správy vytvorenie kancelárie prvého kontaktu. Táto kancelária
zabezpeèuje prvý kontakt s obèanom, vydáva príslušné formuláre a vysvetlí mu
postup ich vyplnenia a spôsob vybavenia jeho požiadavky a tiež poskytuje všetky
požadované informácie o èinnosti úradu. Je umiestnená na prízemí, pri vchode do
budovy MsÚ v kancelárii è. 1. Ïalšou dôležitou zmenou je rozmiestnenie
pracovísk jednotlivých oddelení úradu. V priestoroch úradu na prízemí sú
umiestnené kancelárie, ktoré majú intenzívny a každodenný kontakt s obèanmi.
Sú to najmä tieto pracoviská: matrika, overovanie podpisov a listín, osobitný
príjemca, správa daní a poplatkov, evidencia, správa mestského majetku,
evidencia obyvate¾ov, sociálne veci, stavebný poriadok, podate¾òa a pokladòa.
Ïalšie pracoviská, ktorých kontakt s obèanmi nie je nato¾ko èastý a intenzívny sú
umiestnené na prízemí aj poschodí budovy úradu. Cie¾om týchto opatrení bolo
skvalitnenie èinnosti úradu, ale najmä priblíženie jednotlivých èinností úradu
bližšie k obèanom. Obsahová náplò èinnosti jednotlivých oddelení a referátov je
súèasou vydaného organizaèného poriadku, ktorý bude zverejnený aj na
webovej stránke mesta. Vzh¾adom na to, že tieto organizaèné zmeny si vyžadujú
aj ïalšie úpravy a vybavenie priestorov úradu , tieto zmeny sa budú vykonáva
postupne a nemali by ma vplyv na kvalitu práce zamestnancov úradu a
vybavovanie záležitostí obèanov by malo by naïalej plynulé.

Mestská knižnica - Városi Könyvtár
Otváracie hodiny/ Nyitvatartás
Pondelok – štvrtok/ Hétfõ - csütörtök:
8,00 – 17,00
obedòajšia prestávka/ ebédszünet:
12,00 – 12,30
Piatok / Péntek :
12,00 – 17,00
Sobota / Szombat :
8,00 – 12,00
Èlenské poplatky na rok (365 dní od vystavenia preukazu) / Tagsági díj egy
évre (365 napig a igazolvány kiállítasától):
deti do 15 rokov/ gyerekek 15 korig :
1,00 €
ostatní / többiek :
2,00 €
držitelia Kariet priate¾ov Fi¾akovského hradu (permanentiek HMF):
bezplatne
a Füleki vár barátainak klubkártyája tulajdonosai (FVM bérlet) :
ingyenes

Szakvezetett gyalogtúra – helyszínei:
Csomai kõbánya – Bénai sziklák TE – Monosza – Sõreg
Szervezõ: Geopark Novohrad-Nógrád JSZT,
információ: NTIK- Fülek
2012.04.03.
A Nektár Színház elõadása alapisk. és óvodások részére
9:00, 11:00 óra Helyszín: VMK, szervezõ: Városi Mûvelõdési Központ
2012.04.09
„Palóc Húsvét” a füleki várban
10:00 óra Helyszín: füleki várudvar, rendezõ: Vármúzeum és a Pro Gaudio PT
2012.04.13.
Nevelõ koncert az AI diákjai részére
10:00 óra
Helyszín: VMK, szervezõ: VMK
2012.04.13.
Kiállítás megnyitó „Hidak Európa népei között”
17:00 óra
Helyszín: VHM, szervezõ: Vármúzeum
2012.04.14.
Roma Világnap
15:00 óra
Helyszín: füleki várudvar, szervezõ: INFO ROM,
társszervezõ: Fülek város
2012.04.16-23. Fiatal mûvészek palettája 2012 – reg. verseny kiállítás
14:00 óra
Helyszín: MAI koncert terme, szervezõ: MAI
2012.04.27.
Májfa-állítás
14:00 óra
Helyszín: Szabadság tér,szervezõ: Matica slovenská Háza
2012.04.27.
„A régi Csallóköz halászata“ c. néprajzi kiállítás
16:00 óra
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum, szerv.: Vármúzeum
2012.04.28.
Kirándulás Trencsénbe
6:00 óra
Szervezõ: VMK, bõvebb információ a VMK-ban

ü
Belügyi szakosztály,
ü
Közgazdasági és vagyonkezelõ szakosztály,
ü
Építkezési, környezeti és stratégiai fejlesztési szakosztály,
ü
Iskolaügyi,kulturális és sport szakosztály.
Változás még a polgármester hivatalának kialakítása, és a belügyi osztály
keretében kialakított ún. elsõ kontaktus irodája. Ez az iroda biztosítja a szükséges
információkat a polgárok számára, felvilágosítást nyújt ügyeik intézéséhez, útba
igazítja õket, hová, kihez forduljanak a hivatalban ügyeik, problémáik megoldása
érdekében. Az iroda a földszinten, közvetlen az épület bejáratánál az 1-es
sorszám alatt található meg. Fontos változás a munkahelyek, irodák, egyes
szakosztályok elhelyezése az épületen belül . A földszinten helyezkednek el a
következõ munkahelyek: az anyakönyvi hivatal, aláírások és okmányok
hitelesítése, az adó és illetékek ügyosztálya, a nyilvántartás, a vagyonkezelõ
szakosztály, a lakossági nyilvántartás, a szociális ügyek osztálya, az építkezési
rendet felügyelõ iroda, az iktató és a pénztár. Azok a munkahelyek ill. irodák,
amelyekkel a polgárok ritkábban kerülnek kapcsolatba az épület emeleti részében
kaptak helyet.
Az intézkedések célja a hivatali munka minõségének javítása volt, de fõleg az,
hogy a polgárok közelebb kerüljenek a hivatal tevékenységéhez. Az egyes
részlegek és szakosztályok tartalmi tevékenységei a Szervezési rend részét
képezik, melyek a város weboldalán követhetõk nyomon. A szervezési
változások és a helyiségek javítása a továbbiakban is folytatódik, ez azonban nem
lesz hatással a polgárok és a hivatal közötti ügyintézés magas színvonalára.

A parlamenti választások eredményei Füleken
Volebné výsledky vo Fi¾akove
Dòa 10. marca 2012 sa konali predèasné vo¾by do Národnej rady SR, v ktorých v
meste Fi¾akovo boli zaznamenané tieto výsledky: V zoznamoch volièov v 9
volebných okrskoch bolo zapísaných 8029 oprávnených volièov, z ktorých sa
volieb zúèastnilo 3433 volièov, èo predstavuje úèas 42,76 %. Platné hlasy, ktoré
odovzdali volièi z celkového poètu odovzdaných hlasov boli 3 383 , èo
predstavuje 98,54 %. Najviac hlasov volièi odovzdali týmto politickým
subjektom:

.

2012.04.01.
8:30 óra

önkormányzati havilap

marec 2012.marcius

Szlovákiában 2012.március 10-én zajlottak az elõre hozott parlamenti
választások. Füleken a következõ eredményeket jegyezték fel: A választók
jegyzékében 9 választási körzetben 8029 választásra jogosult polgár volt
bejegyezve, akik közül
3433-an éltek választó jogukkal, ami 42,76 %-os
részvételnek felel meg. Az érvényes szavazatok száma valamennyi leadott
szavazatból 3 383 szavazat volt, ami 98,54 %-nak felel meg. A legtöbb
szavazatot a választók az alábbi politikai pártokra adták le:
1.

Most-Híd 1288 szavazat, ami 38,07 %-nak felel meg

2.

SMK-MKP 879 szavazat, ami 25,98 %-nak felel meg

1.

Most-Híd 1288 hlasov, èo predstavuje 38,07 %,

2.

SMK-MKP 879 hlasov, èo predstavuje 25,98 %,

3.

Smer-SD 583 szavazat, ami 17,23 %-nak felel meg

3.

Smer – SD 583 hlasov èo predstavuje 17,23 %,

4.

Egyszerû emberek és független személyiségek pártja 148 szavazat,

4.

Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti 148 hlasov, èo predstavuje 4,37 %,

5.

SDKÚ – DS 80 hlasov, èo predstavuje 2,36%,

5.

SDKÚ-DS 80 szavazat, ami 2,36 %-nak felel meg

ami 4,37 %-nak felel meg

6.

SNS – 61 hlasov, èo predstavuje 1,80 %,

6.

SNS 61 szavazat, ami 1,80 %-nak felel meg

7.

SaS – 59 hlasov, èo predstavuje 1,74 %,

7.

SaS 59 szavazat, ami 1,74 %-nak felel meg

8.

99 % - 57 hlasov, èo predstavuje 1,68 %,

8.

99% 57 szavazat, ami 1,68 %-nak felel meg

9.

KDH – 55 hlasov, èo predstavuje 1,62 % hlasov oprávnených volièov.

9.

KDH 55 szavazat, ami 1,62 %-nak felel meg.

O priazeò volièov v našom meste sa uchádzalo aj ïalších 17 politických
subjektov, ktorým odovzdali volièi spolu 173 hlasov, teda celkom 5,11 % hlasov
oprávnených volièov. Tieto politické subjekty dostali hlasy v rozpätí od 0 do 30
hlasov.
Mgr. ¼udmila Svoreòová

A választók voksaiért városunkban még további 17 politikai párt szállt ringbe,
melyekre a választók összesen 173 szavazatot adtak le, amely a választásra
jogosultak 5,11 %-át teszi ki. Ezek a politikai pártok 0-tól 30-ig terjedõ
szavazatokat kaptak a választóktól.
Mgr.¼udmila Svoreòová
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Viete že,...

Tudja –e, hogy

... Mesto Fi¾akovo malo k 31.decembru 2011 prihlásených k
trvalému pobytu 10 282 obyvate¾ov a na prechodnom pobyte tu
oficiálne žilo 283 obèanov. V roku 2011 sa narodilo len 95 detí, ale
zomrelo až 110 obyvate¾ov. Prisahovalo sa 191 a z trvalého pobytu
odišlo 127 obèanov. Priemerný vek obyvate¾ov ku koncu roku bol
38,25 rokov. Od januára do konca februára sme sa rozrástli o 11
malých obèiankov a navždy nás opustilo 17 obyvate¾ov.

Fülek városának 2011.december 31 –vel 10 282 állandó
lakhellyel rendelkezõ lakója volt, átmeneti lakhelye 283 polgárnak volt.
A 2011-es évben mindössze 95 újszülöttel szaporodtunk, az
elhalálozottak száma viszont 110-re növekedett. A városba költözött
191 polgár, az állandó lakhelyükrõl 127-en költöztek el. Az átlagéletkor
az év végéhez 38,25 év volt. Ez év januárjától február végéig 11
újszülöttel lettünk többen, és 17 polgár távozott el közülünk örökre.

Oznamy Mestského úradu

A Városi Hivatal értésítései

Predaj mestských bytov v bytovom dome na Farskej lúke
è. 1714 / 30, 32 a 34

Városi lakások eladása a Papréten
è. 1714 / 30, 32 a 34

Mesto Fi¾akovo zaháji v apríli 2012 predaj mestských bytov aj v bytovom dome
súp.è. 1714 (48 b.j. – D2) na Farskej lúke, èísla vchodov 30, 32 a 34. V súèasnosti už
uplynula 15 roèná lehota od kolaudácie tejto stavby, poèas ktorej byty mali slúži
výluène pre úèely nájomného bývania pod¾a pokynov Ministerstva výstavby SR.
Podmienky prevodu bytov do vlastníctva jednotlivých nájomcov upravuje
novoprijaté Všeobecne záväzné nariadenie mesta è. 3/2012, ktoré je dostupné
na verejných tabuliach mesta ako aj na internetovej stránke www.filakovo.sk v
sekcii „Platné VZN“.
-vz-

Fülek városa 2012 áprilisában kezdi meg a városi lakások árusítását a
Papréten található 1714-es sz. lakóházban. Bejárati szám: 30,32 és 34.
Napjaikban letelt az átadástól számított 15 éves idõtartam, amely idõ alatt
ezen lakások kizárólag bérlakásokként szolgálhattak az SZK Építésügyi
Minisztériuma rendeletei alapján. A lakásokat a bélrõk saját tulajdonukba
vásárolhatják meg a város 3/2012 számú általános érvényû rendelete alapján,
amelyet a város hivatalos hirdetõtábláin olvashatnak ill. megtekinthetnek a
www.filakovo.sk honlapon.

Daò za ubytovanie už aj vo Fi¾akove

Már Füleken is adót fizetnek az elszállásolásért

Poslanci Mestského zastupite¾stva vo Fi¾akove prijali na svojom poslednom
zasadnutí konanom dòa 5. marca 2012, nové Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) s úèinnosou od 1. apríla 2012, ktorým sa zavádza aj v našom meste nový
druh miestnej dane, a to daò z ubytovania. Toto VZN má by nástrojom rozvoja
turizmu v rámci novozriadenej Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Novohrad, ktorej èlenom je aj Mesto Fi¾akovo. Výška dane z ubytovania je
stanovená vo väèšine miest a obcí v našom regióne od 0,33 EUR do 0,50 EUR a
preto vo Fi¾akove bola prijatá daò v sume 0,35 EUR/osoba/prenocovanie. Pod¾a
našich predpokladov, táto výška dane rozhodne nezapríèiní pokles poètu
prenocovaní v našom meste a nevyvoláva ani negatívne emócie u
prevádzkovate¾ov ubytovacích zariadení. S obsahom VZN sa môžete oboznámi
na úradných tabuliach mesta, ako aj na internetovej stránke www.filakovo.sk v
sekcií „Platné VZN“

A városi képviselõ-testület legutóbbi ülésén 2012.március 5-én általános
érvényû rendeletet fogadtak el, amely 2012.április 1-vel Füleken is bevezeti az
elszállásolás után járó adót. Ez az általános érvényû rendelet a turizmus
fejlesztésének egyik eszköze. Az elszállásolásból származó adó a régiónkba
tartozó községek és városok többségében 0,33 eurótól 0,50 euróig terjedõ
összegnek felel meg, Füleken a képviselõ-testület 0,35 euró/személy/éjszaka
összeget határozott meg. Feltételezéseink szerint ez az adó nem riasztja el a
Füleken megszállni akarókat, s nem érinti negatívan a szállásadó intézmények
üzemeltetõit sem. Az
általános érvényû rendelettel a város hivatalos
hirdetõtábláin ismerkedhetnek meg, vagy a város www.filakovo.sk honlapján.

20.apríl 2012 – posledný termín pre dlžníkov mesta

Fülek város vezetése értesíti a városnak tartozó adósokat, hogy 2012. április 20ig lehetõségük van kiegyenlíteni adóhátralékaikat. Ezután az idõpont után a
város nyilvánosságra hozza azon adósok listáját, akiknél az adóhátralék
2011.12.31-hez meghaladta a fizikai személyek esetében a 160 eurót, valamint a
jogi személyeknél az 1 600 eurót. A lista közzétételét követõen a város bírósági
végrehajtót bíz meg az adósságok behajtásával.

Mesto Fi¾akovo oznamuje všetkým dlžníkom mesta, že do 20. apríla 2012 majú
ešte možnos vyrovna svoje nedoplatky voèi správcovi dane a poplatku. Po
tomto termíne bude zverejnený zoznam všetkých dlžníkov, u ktorých eviduje
mesto pod¾a stavu k 31.12.2011 daòový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej
osoby 160,00 eur a u právnickej osoby 1.600,00 eur. Následne po zverejnení
zoznamu mesto poverí priamo súdneho exekútora na vymáhanie nedoplatkov a
tým vzniknú neplatièom ešte aj ïalšie neoèakávané výdavky.
-vz-

Vedenie mesta
a zamestnanci oddelenia školstva, kultúry a športu
Mestského úradu vo Fi¾akove týmto pozdravujú pri
príležitosti
Dòa uèite¾ov
pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení
v zriaïovate¾skej èi územnej pôsobnosti mesta.
Za Vašu obetavú prácu Vám úprimne ïakujeme.

Oznam

MESTO FI¼AKOVO, Radnièná 25, 986 01 Fi¾akovo, ponúka na odpredaj
nehnute¾nosti vo Fi¾akove na ul. Mlynskej, a to :
stavbu súp.è. 390 na parc. CKN è. 3703 a pozemky parc. CKN è. 3703
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1213 m2, parc. CKN è. 3701 záhrady
o výmere 1303 m2 a parc.è. CKN 3704 záhrady o výmere 556 m2 najmenej
za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým
posudkom.
Jedná sa o
samostatne stojací objekt, ktorý v minulosti slúžil ako rodinný dom a od 1995
do 2005 bol využitý ako Centrum vo¾ného èasu pre mesto Fi¾akovo. Stavba
bola vybudovaná v roku 1930. Budova má jedno podzemné podlažie rozm.
12,85 x 4,95 m s 3 miestnosami a jedno nadzemné podlažie rozm.18,80 x
13,60 m s 8 miestnosami. Objekt je z dvoch strán ohranièený betónovou
terasou. K stavbe patrí aj podzemná pivnica rozm. 2,5 x 10,5 m s klenbovým
stropom.
Pozn.: Stavba vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, vzh¾adom k tomu, že už
dlhodobo neslúži svojmu úèelu. Cenové ponuky záujemcov treba doruèi do
30. apríla 2012 v zalepenej obálke s oznaèením „Neotvára – CP CVÈ“ na
adresu : Mestský úrad, odd. ekonomiky a majetku mesta, Radnièná 25, 986 01
Fi¾akovo.
Kontakt : Ing. Varga, tel: 047 4381001 kl. 124, mob. 0915264290, e-mail.
zoltan.varga@filakovo.sk

-vz-

Városi vagyon értékesítését érintõ kínálat
Fülek város, Városháza u. 25, 986 01 Fülek, közvetlen eladásra kínálja fel az
alábbi Malom utacai ingatlant:
a 3703.sz. parcellán található 390.sz. alatti épületet, és a 3703.sz. parcellán
található 1213 m2 kiterjedésû beépített területet, a 3701.sz. parcellán
található 1303 m2-es kertet és a 3704.sz. parcellán található 556 m2-es kertet.
Vételár: szakértõi vélemény megállapítása szerint. Az építmény a múltban
családi házként szolgált, majd 1995-tõl 2005-ig Szabadidõközpontként volt
kihasználva. Az épület 1930-ban épült, és egy 3 helyiséget számláló 12,85 x 4,95
m kiterjedésû föld alatti szintbõl és egy 8 helyiséget számláló 18,80 x 13,60 m
kiterjedésû föld feletti szintbõl áll. Az építményt két oldalról betonterasz
határolja. Az épülethez boltíves föld alatti pince is tarozik, amelynek mérete 2,5
x 10,5 m. Az épület teljeskörû rekonstrukcióra szorul. Az árajánlatokat az
érdeklõdõk lezárt borítékban 2012. április 30-ig a következõ címre küldjék el:
Városi Hivatal Fülek, gazdasági és vagyonkezelõi szakosztály, Városháza u. 25,
986 01 Fülek. A borítékra írják rá: „ Nem felnyitni – CP CvÈ”.
Kapcsolat: Ing.Varga, tel: 047 4381001, 124-es mellék, mob. 0915264290,
e-mail.zoltan.varga@filakovo.sk

2012. április 20. - utolsó idõpont az adósok részére

–vz-

A Város vezetése
és a Városi Hivatal Oktatási, Kulturális
és Sport Osztályának dolgozói a
Pedagógus Nap
alkalmából ezúton köszöntik
a város fenntartói és területi hatáskörébe tartozó
iskolák és oktatási intézmények pedagógusait.
Odaadó munkájukat õszintén köszönjük.

.

Értesítés

Miestna organizácia záhradkárov so sídlom na Šávo¾skej ceste oznamuje
obyvate¾om mesta, že má k dispozícii na prenájom vo¾né záhradkárske
parcely. V prípade záujmu sa Fi¾akovèania môžu informova poèas
víkendových dní priamo v osade.

Zámer a ponuka na priamy predaj mestského
majetku

A Sávolyi úti székhelyû Kertészek helyi szervezete értesíti a város lakóit, hogy
kertészkedési célokra bérbe adnak szabad parcellákat. A fülekiek a hétvégeken
érdeklõdhetnek közvetlen a helyszínen. lakóit, hogy kertészkedési célokra bérbe
adnak szabad parcellákat. A fülekiek a hétvégeken érdeklõdhetnek közvetlen a
helyszínen.hogy kertészkedési célokra bérbe adnak szabad parcellákat. A fülekiek a
hétvégeken érdeklõdhetnek közvetlen a helyszínen.

Ponuka na priamy prenájom nebytových priestorov
.

MESTO FI¼AKOVO, Radnièná 25, 986 01 Fi¾akovo
ponúka na priamy prenájom nebytové priestory (NP) vo Fi¾akove na Námestí
Slobody v budove bývalej mestskej knižnice o celkovej ploche 283,1 m2.
Nebytové priestory sa nachádzajú na 1. poschodí s osobitným vstupom a sú
technicky komplexne vybavené. K šiestim priestranným miestnostiam s
podlahovými plochami : 11,5 m2, 10,2 m2, 12,0 m2, 27,5 m2 a 11,6 m2 patria
sociálne zariadenia, chodby, schodište, výah a mraziaci box. Dispozièné
usporiadanie NP je nasledovné :Cenové ponuky záujemcov treba doruèi do 30.
apríla 2012 v zalepenej obálke s oznaèením „Neotvára – prenájom NP“ na
adresu : Mestský úrad, odd. ekonomiky a majetku mesta, Radnièná 25, 986 01
Fi¾akovo.
Pozn.: Do ponuky záujemcov žiadame uvies úèel využitia NP, dobu prenájmu,
mesaèné nájomné za m2 NP (bez režijných nákladov).
Kontakt : Ing. Varga, tel: 047 4381001 kl. 124, mob. 0915264290, e-mail.
zoltan.varga@filakovo.sk

Bérbe adják a volt Városi Könyvtár épületét
Fülek város, Városháza u.25, 986 01 Fülek bérbe adja a Szabadság Téren, a volt
Városi Könyvtár helyén található nem lakható helyiségeket 283,1 m2
terjedelemben. Az elsõ emeleten található helyiségek külön bajárattal,
technikailag komplex felszereltséggel rendelkeznek. A hat helyiséghez
hozzátartoznak a szociális helyiségek, folyosó, lépcsõház, felvonó és hûtõ boksz.
A helyiségek elrendezése az alábbi rajzon látható. Az árajánlatokat 2012.április
30-ig lezárt borítékban „Nem felnyitni –bérlet!“ jelszó megjelöléssel az
érdeklõdõk az alábbi címre küldhetik el: Városi Hivatal, Városháza u. 25, 986 01
Fülek, gazdasági és vagyonkezelõi szakosztály. Az érdeklõdõk az árajánlat
mellett, kérjük, tüntessék fel, milyen célra akarják bérbe venni a helyiségeket,
milyen idõre , s milyen összegért négyzetméterenként /rezsi költségek nélkül /.
Kapcsolat: Ing.Varga, tel: 047 4381001, 124-es mellék, mob. 0915264290,
e-mail.zoltan.varga@filakovo.sk
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Skonèil sa 9.roèník mestskej futsalovej ligy
Je dobojované! 9. roèník fi¾akovskej Balex Trade Futsal ligy napísal v sobotu 17.
marca svoju závereènú 18. kapitolu. Všetci zainteresovaní sa zhodli v tom, že boli
svedkami doteraz najkvalitnejšej súaže spomedzi všetkých roèníkov s
množstvom krásnych zápasov, utešených gólov, neèakaných zvratov a
prekvapujúcich výsledkov. Pozitívnym sprievodným javom každého kola bola aj
poèetná divácka kulisa.
Výsledky : 1.Zedníèek Team s 32 bodmi, 2. F.C. Thorma malo 29 bodov a na
3. mieste skonèili The Beatles s 26 bodmi.
Najlepším strelcom sa stal Marian Uhrín (Zedníèek Team) – 37 gólov,
najlepším brankárom Ladislav Péter (F.C. Thorma) a diplom najlepšieho
juniora dostal Lukáš ¼alík (Fi¾. Kováèe).
V mene organizátorov 9.roèníka Balex fustal ligy ïakujem za kvalitný roèník s
množstvom vynikajúcich zápolení s obrovskou sledovanosou èo sme dosiahli
kvôli tomu, že v tomto roèníku bolo 10 kvalitných a pod¾a môjho názoru
vyrovnaných mužstiev. Nemôžeme rozda 10 prvých miest a preto o poradí
rozhodlo 18 kvalitných kôl s obrovským nasadeným každého mužstva. Chcem
poïakova nášmu hlavnému sponzorovi Ing. Alexandrovi Balogovi, primátorovi
mesta JUDr. Jaromírovi Kalièiakovi a jeho zástupcovi Ing. Robertovi Belkovi za
pomoc pri organizovaní 9. roèníka. Taktiež nemôžem zabudnú na Ladislava
Szaka, je to èlovek, ktorý Fi¾akovským futsalom žije a je nám vo všetkom
maximálne ústretový !
Stanovi Villányimu a Alimu Ahmadovi ïakujem za dobrú spoluprácu pri
organizovaní 9. roèníka Balex futsal ligy vo Fi¾akove.

Véget ért a városi teremfoci bajnokság
9.évfolyama
Március 17-én, szombaton befejezõdött a füleki Balex Trade teremfoci bajnokság
9. évfolyamának 18.forulója. Az érintettek egyet értettek abban, hogy az eddigi
évfolyamok közül az idei volt minõségileg a legsikeresebb. Gyönyörû gólok,
váratlan fordulatokban gazdag mérkõzések, meglepõ eredmények születtek a
bajnokságban. Minden mérkõzésnek népes szurkoló tábora volt. Eredmények:
1. a Zedníèek Team 32 ponttal, 2. az F.C. Thorma csapata 29 ponttal,
3.helyen végzett a The Beatles csapat 26 ponttal. A legjobb góllövõ Marian
Uhrín lett /Zedníèek Team/ - 37 góllal, a legjobb kapus Ladislav Péter volt
/F.C. Thorma/, oklevélben részesült a legjobb junior Lukáš ¼alík
/Fülekkovácsi/.
A Balex teremfoci bajnokság 9.évfolyama szervezõinek nevében köszönöm a
magas szinten megszervezett bajnokságot, a nagy nézettséget, a 10 nagyszerû,
véleményem szerint kiegyensúlyozott csapatnak az elért eredményeket. Sajnos,
nem tudunk 10 elsõ helyezést kiosztani, ezért a sorrendrõl a 18 forduló
eredményei döntöttek.
Gratulálok minden csapatnak, függetlenül attól, hogy elsõ, vagy utolsó helyen
végzett, hiszen mind hozzájárultak a füleki Balex teremfoci bajnokság magas
színvonalához. A szervezõk egyikeként az esetleges hibákért elnézést kérek, de
egyik sem volt szándékos és nem irányult egyetlen csapat ellen sem. Köszönöm a
fõ támogatóknak Ing.Alexander Balognak, JUDr Jaromír Kalièiak
polgármesternek és helyettesének Ing.Robert Belkonak a segítségét a 9.
évfolyam megszervezésében. Nem feledkezhetem meg Szako Lászlóról sem, aki
a teremfocival él, s mindnyájunk számára mindenben maximálisan segítõkész.
Stano Villányinak és Ali Ahmad is köszönöm a jó együttmûködést a Balex
teremfoci bajnokság 9.évfolyamának megrendezésében.
Visnyai Attila

Attila Visnyai

Úspešný víkend kolkárov FTC KO Fi¾akovo
V sobotu 10.03. cestovalo FTC Fi¾akovo „A“ do Spišskej Novej Vsi, kde hrá
svoje zápasy MKK Svit a FTC Fi¾akovo „B“ hostilo kolkárov z Trstenej, ktorí sú
najväèším súperom „A“ družstva na postup.
MKK Svit : FTC KO Fi¾akovo „A“ 0 : 2
3052 zk/2b : 3195 zk/6b
Úvod zaobstarali Knapp G. st. 535 zk/1b a Flachbart Patrik 513 zk/0b èiže 1:1 a
náskok 29 zk. Pokraèovali dvojica Murín Michal 536 zk/1b a Flachbart Ladislav
572 zk/1b, takže už 1:3 na body a náskok 112 zk. Na záver nastupovali Nagy
Ronald 509 zk/0b a Ing. Šimon Alex. 530 zk/1b. A tak FTC „A“ si splnilo povinnú
jazdu a potvrdilo, že na ihriskách súperov im to ide.
FTC KO Fi¾akovo „B“ : ŠKK Trstená „B“ 2 : 0 3388 zk/7b : 3168 zk/1b
Víazné fi¾akovské družstvo nastúpilo v tomto zložení: Ing. Baláž Alexander,
Pastoráková Janka ( v osobnom rekorde 575 zk), Lukáè Stanislav a dorastenec
Šimon Marcel, Pastorák Miroslav a s výborným osobným rekordom 601 zk
Dušan Murín.

A füleki FTC tekézõinek sikeres hétvégéje
MKK Svit : FTC Fülek „A“ 0 : 2
/3052 lb : 3195 lb/
Március 10-én, szombaton, a füleki FTC tekézõi Iglóra látogattak, ahol az MKK
Svit csapatával mérték össze erejüket. Az „A“ csapat Knapp G., Flachbart P.,
Murín M., Flachbart L., Nagy R. és Simon A. felállásban mérkõzött, s továbbra is
a tabella élén áll. A mérkõzés legjobbja Flachbart Ladislav volt /572 lb/. Az
FTC „B“ teke csapata a trstenai tekézõk „B“ csapatát fogadta, akiket 2 : 0
arányban legyõzött. Bár a vendégek nem titkolt célja a 2 pont megszerzése volt, a
fülekiek hamar kiábrándították õket.
FTC Fülek „B“ - ŠKK Trstena „B“ 2 : 0 /3388 lb : 3168 lb /
A gyõztes füleki csapat ebben a felállásban mérkõzött: Baláž Alexander,
Pastoráková Janka, Lukáè Stanislav, Šimon Marcel, Pastorák Miroslav és Murín
Dušan (személy csúcs 601 lb).

Kezdõdik a IV.liga tavaszi fordulója

Zaèína jarná èas IV.ligy
Pozývame všetkých priaznivcov fi¾akovského futbalu na
domáce zápasy nášho FTC. 8.apríla o 15.30 hostíme JUPIE
BB a 22.4. o 16.00 hráme s Breznom. Príïte povzbudi našich
hráèov a vytvori im dobrú domácu kulisu !
(nabudúce - kompletný program zápasov doma i na ihriskách
súperov)

Meghívunk minden focirajongót az FTC hazai mérkõzésére
2012.április 8-án , fogadjuk a JUPIE BB csapatát, és április
22-én 16 órától, amikor Brezno csapatával játszunk.
Drukkoljon mindenki!
(legközelebb – az otthoni és idegenbeli mérkõzések komplett
programja)
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Organizaèné zmeny mestských inštitúcií

Változások a városi intezmények kezelésében

Na prelome nového roka uskutoènilo Mesto Fi¾akovo nieko¾ko organizaèných
zmien v spravovaní mestských inštitúcií. Na základe zriaïovacej listiny úèinnej
od 15. decembra 2011 presunulo kompetencie a spravovanie Novohradského
turisticko-informaèného centra a Mestskej knižnice do pôsobnosti Hradného
múzea vo Fi¾akove.

Fülek Város az elõzõ év végével átszervezte a hatáskörébe tartozó városi
intézményeket. A 2011. december 15-tõl hatályos alapító okirat alapján átsorolta
a Nógrádi Turisztikai Információs Központ és a a Városi Könyvtár kezelését a
Füleki Vármúzeum hatáskörébe. A könyvtár március elsejétõl a Vigadóban
folytatja tevékenységét.

NTIC slúži naïalej obèanom Fi¾akova a
turistickej klientele.

Az NTIK továbbra is a füleki polgárok és a
látogatók rendelkezésére áll .

Napriek tejto organizaènej zmene zostáva pôsobnos kancelárie NTIC
nezmenená, jej úlohou je naïalej zhromažïova a poskytova informácie
obèanom Fi¾akova a širokej turistickej klientele. V kancelárii nájdete mnoho
druhov propagaèných informaèných materiálov vo viacerých jazykoch, ktoré
môžu pomôc pri výbere turistického cie¾a, kúpe¾ného miesta, ubytovacieho èi
stravovacieho zariadenia, príp. môžu by vhodným darèekom pre zahranièných
hostí. Popri základných službách, ktorými sú poskytovanie informácií, predaj
darèekových predmetov, distribúcia propagaèných materiálov a administratívne
služby, sa kancelária zapája do spoluorganizovania podujatí, študijných ciest a
poznávacích výletov, tvorí turistické produkty, uskutoèòuje propagáciu
miestnych podujatí, pozoruhodností mesta a Novohrad - Nógrád geoparku,
zúèastòuje sa na ve¾trhoch a výstavách cestovného ruchu a spolupracuje na
napåòaní webovej stránky mesta.

Ezen szervezeti változások ellenére az NTIK irodájának küldetése változatlan
marad, a feladatköre továbbra is az információk gyûjtése és azok közvetítése
Fülek polgárainak és a belföldi, illetve külföldi érdeklõdõknek. Az irodában
propagációs, információs kiadványok széles skálája található meg különbözõ
nyelvi változatokban, amelyek segíthetnek a kirándulási célpontok, fürdõhelyek,
szállás- és vendéglátóhelyek kiválasztásában, valamint megfelelõ ajándékként
szolgálhatnak külföldi látogatók számára. Az alapszolgáltatások mellett, mint az
információszolgáltatás, ajándéktárgyak árusítása, propagációs anyagok
terjesztése és adminisztratív szolgáltatások, az iroda munkatársai rendezvények,
tanulmányi utak és ismeretterjesztõ kirándulások társszervezésébe
kapcsolódanak be, turisztikai csomagokat hoznak létre, és biztosítják a helyi
szintû rendezvények, illetve városunk és a Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai
látnivalóinak népszerûsítését. Részt vesznek idegenforgalmi kiállításokon és
együttmûködnek a város honlapjának fejlesztésén.

Mestské kultúrne stredisko sa presahovalo
Mestské kultúrne stredisko má nové sídlo. Koncom minulého roka sa
presahovalo do budovy bývalého Závodného klubu na Námestí slobody. Z
dôvodu reorganizácie kultúry sa do priestorov Vigada, kde 30 rokov vyvíjalo
svoju èinnos MsKS, presahovala knižnica a Klub dôchodcov.
Mestské
kultúrne stredisko po najnutnejších rekonštrukèných prácach na budove bývalého
ZK zaèalo intenzívnu èinnos. Pod ich strechou pracujú rôzne krúžky a súbory,
ako sú mužský spevácky súbor Pro Kultúra, ženský spevácky súbor Melódia,
divadlo Zsákszínház, Komorný spevácky súbor, šachový klub MsKS a FTC,
stolnotenisový krúžok, rómsky taneèný krúžok X-treme, hudobná kapela Musí
by, OZ KOHÁRY, OZ Vis Vitalis, OZ Kovo, TV LocAll, Fi¾akovský pohrebný
spolok. V budove vyvíjajú svoju èinnos niektorí podnikatelia, ako sú solárium a
nechtové štúdio, kaderníctvo, stavebná sporite¾òa, zubné laboratórium. V
novootvorenom bufete „Art Caffe“ sa návštevníci podujatí môžu obèerstvi.
MsKS zabezpeèuje kultúru v divadelnej sále, kde usporadúva rôzne žánre
divadelných, taneèných a hudobných vystúpení a súaží. V taneènej sále sú
organizované taneèné zábavy a ve¾kolepé plesy
rôznych organizácií.
Usporadúvajú sa aj slávnosti a festivaly. MsKS organizuje a zabezpeèuje v rámci
mimoškolskej výchovy a vzdelávania prednáškovú èinnos. Vypožièiava svoje
miestnosti na schôdzkovú a predajnú èinnos. MsKS koordinuje kultúrnu èinnos
v budove, je organizátorom pestrých programov pre mládež a dospelých. MsKS je
príspevkovou organizáciou mesta.
-mi-

Výzva na úèas v súažiach
.
Združenie právnických osôb Geopark Novohrad – Nógrád, spoloènos s ruèením
obmedzeným Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. a združenie Nógrád
Geopark Egyesület vyhlasujú medzinárodnú súaž pre žiakov základných škôl
bývajúcich a študujúcich v obciach na území Novohrad – Nógrád geoparku s
názvom „Živá príroda geoparku“.
Zámer súaže: Zvidite¾ni oèami detí živú prírodu Novohrad – Nógrád geoparku.
Preto kreslite, ma¾ujte a predstavte vaše ob¾úbené miesta, zvieratá, rastliny!
Podmienky súaže: Súaže sa môžu zúèastni žiaci prvého a druhého stupòa
základnej školy v osobitných kategóriách. Môžete súaži s maximálne tromi
prácami rozmerov 50x60 cm. Na súažných prácach žiadame uvies meno, vek
súažiaceho, názov a adresu ich školy.
Termín zaslania súažných prác: 30. apríl 2012
Miesto zaslania prác: Slovensko: Z.p.o Geopark Novohrad – Nógrád, Podhradská
ul. 14, 986 01 Fi¾akovo.
Hodnotenie súažných prác: Práce bude hodnoti 3 èlenná odborná porota.
O presnom mieste a èase slávnostného vyhodnotenia súaže, ktoré sa uskutoèní
v rámci Týždòa európskych geoparkov, a to v Deò Geoparku Novohrad – Nógrád,
budú súažiaci informovaní do 31. mája 2012.
Ceny v oboch kategóriách: Výhercovia
sa zúèastnia výletu na
najpozoruhodnejšie miesta geoparku. Najúspešnejšie práce sa zúèastnia
putovnej výstavy.

A Városi Müvelõdési Központ elköltözött
A Városi Mûvelõdési Központnak új székhelye van. A múlt év végén átköltöztek a
Szabadság térre a volt Üzemi Klub épületébe. A kultúra átszervezésébõl eredõen a
Vigadóba, ahol 30 évig a VMK fejtette ki tevékenységét, a Könyvtár költözött,
valamint a Nyugdíjas Klub. A VMK a volt Üzemi Klub épületében a legfontosabb
rekonstrukciós munkák elvégzése után intenzív tevékenységbe kezdett.
Különbözõ körök és együttesek dolgoznak a VMK - ban: A Pro Kultúra férfi
kórus, a Melódia nõikar, a Zsákszínház, a Kamarakórus, a VMK és FTC sakk
köre, asztalitenisz kör, az X-treme roma tánckör, a „Musí by” zenekar, a
KOHÁRY PT, a VIS VITALIS PT, a KOVO Szakszervezet,a LocAll TV, a Füleki
Temetkezési Egyesület. Az épületben fejti ki tevékenységét néhány vállalkozó:
van itt fodrászat, szolárium és körömstúdió, fogászati laboratórium, Elsõ
Építkezési Takarék Szövetkezet. Az újból megnyílt büffében az „Art caffe”
kávézóban felfrissülhetnek a látogatók. A VMK kulturális tevékenységét a
színházteremben fejti ki, ahol különbözõ színházi, tánc és zenei akcióknak,
valamint versenyeknek ad otthont. Az iskolán kívüli nevelés és mûvelõdés
területén elõadásokat szervez és biztosít be. Helységeket kölcsönöz gyûlésekre
és kisebb árusításokra. A táncteremben táncmulatságokat és nagyszabású bálokat
szervez különbözõ alkalmakból. Ünnepségeket és fesztiváloknak ad otthont.
A Városi Mûvelõdési Központ a város által támogatott szervezet.
-mi-

Pályázati felhívás
A Združenie právnických osôb Geopark Novohrad – Nógrád Jogi Személyek
Társulása, a Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. és a Nógrád Geopark
Egyesület közös pályázatot hirdet a Novohrad – Nógrád Geopark területén
található településeken élõ, tanuló általános iskolásoknak „A Geopark élõvilága
“ címmel.
A pályázat célja: Gyermekszemmel láttatni a Novohrad – Nógrád Geopark
élõvilágát. Ezért: rajzoljatok, fessetek, és mutassátok be a kedvenc helyeiteket,
állataitokat, növényeket!
A pályázat feltételei: A pályázaton az általános iskolák alsó és felsõ tagozatos
tanulói külön kategóriákban vehetnek részt. Maximum három - 50x60 cm
méretû rajzlappal nevezhet. A pályamunkákon kérjük feltüntetni a pályázó nevét,
életkorát, az iskolájuk nevét és címét.
Beküldési határidõ: 2012. április 30.
Beküldési cím: Szlovákiában: Z.p.o Geopark Novohrad – Nógrád, Podhradská ul.
14, 986 01 Fi¾akovo
A pályamunkák elbírálása: A pályamunkákat 3 fõs szakmai zsüri értékeli. Az
ünnepélyes eredményhirdetés – amely az Európai Geoparkok Hete keretén belül
megszervezésre kerülõ Novohrad – Nógrád Geopark Napján valósul meg –
pontos helyérõl és idõpontjáról az érintettek 2012. május 31-ig kapnak
értesítést.
Díjak: A díjazottak kiránduláson vesznek részt a geopark leglátványosabb
helyein. A nyertes pályamunkák vándorkiállításon vesznek részt.
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Zo života našich škôl

Iskoláink életébõl

Tri nové výstavy vo Fi¾akove

.

Három új kiállítás Füleken

.

Hradné múzeum vo Fi¾akove otvára dòa 10. Marca 2012 (v sobotu) o
15,00 v Bebekovej bašte dve úvodné výstavy novej turistickej sezóny na hrade.
Etnografická výstava pod názvom „Vnímané duchom. Estetika a sakrálne
obliekané vyobrazenia na území Palócov” približuje diela sakrálneho ¾udového
umenia etnografickej skupiny Palócov, ktoré boli pôvodne vystavené v kostoloch,
kláštoroch, kaplnkách alebo v bytoch. Sochy Panny Márie sa v minulosti obliekali
do textilných rúch zodpovedajúcich liturgickým farbám v závislosti od aktuálnych
cirkevných sviatkov. V dôsledku zmien hodnotových orientácií sa však tieto sochy
dostali z pôvodných centrálnych miest kostolov v priebehu 20. Storoèia na „oltáre
žobrákov” a do chotárnych kaplniek. Na výstave budú prezentované obliekané
sochy a ïalšie sakrálne textílie zo zbierok Palóckeho múzea z Balassagyarmatu a
historické kláštorné práce z fondov Hradného múzea Istvána Dobóa z Egru.
Kurátormi výstavy sú dr. Ágnes Lengyel, riadite¾ka Palóckeho múzea v
Balassagyarmate a dr. Gábor Limbacher, riadite¾ Župného riadite¾stva múzeí župy
Veszprém.
Paralelne s národopisnou výstavou sa slávnostne otvorí aj výstava
Gemerského fotoklubu pod názvom „Gemer, kde žijeme”. Fotoklub združuje
autorov žijúcich na Gemeri, alebo pochádzajúcich z regiónu. Svoje zábery –
zachytávajúce charakteristické èrty prírody a kultúrneho dedièstva niekdajšej
župy i jej obyvate¾ov – odprezentujú v Bebekovej bašte Péter Bial, Zoltán Boholy,
László Benedek, Árpád Csomós, Attila Kovács, Gyula Telek, Attila Szõke, Csaba
Majoros, Zsuzsanna Fejes, Lajos Gaál, Imre Képessy, Ilona Krausz, Krisztina
Balogh a Zoltán Gyetvai. Obidve výstavy budú sprístupnené do 13. Mája 2012.
V priestoroch Mestského vlastivedného múzea sa 12. Marca 2012 o
16,00 otvára panelová historická výstava pod názvom „Hrdinovia maïarského
boja za slobodu a nezávislos 1848/1849”, ktorá približuje menej známe
osobnosti maïarskej revolúcie a boja za slobodu a nezávislos z rokov
1848/1849. Na jej príprave spolupracovali Asociácia hornozemská baranta,
Gymnázium Fi¾akovo a Norbert Máday. Na vernisáži vystúpia fi¾akovskí študenti.
Výstava bude sprístupnená do 11. Apríla 2012.

A Füleki Vármúzeum 2012. március 10-én (szombaton) 15,00 órakor
nyitja meg a vár Bebek-tornyában két szezonnyitó kiállítását. A „Lélek által
szemlélve. Esztétikum és öltöztetett szakrális ábrázolások a Palócföldön” címû
néprajzi kiállítás a palócok által lakott területrõl összegyûjtött öltöztetõs Máriaábrázolásokat és szakrális textileket mutatja be, melyek eredetileg
templomokban, kolostorokban, kápolnákban és magánházakban voltak
elhelyezve. A Mária-szobrokat régen az év ritmusához és az aktuális egyházi
ünnepekhez igazodva a liturgikus színeknek megfelelõ ruhákba öltöztették. A
fokozatos szemléletváltozás miatt azonban a szobrok a 20. század folyamán
eredeti templomi központi helyükrõl a bejárat mellé a „koldusok oltárára” vagy a
határbeli kápolnákba kerültek. A kiállítás anyagát Dr. Lengyel Ágnes, a
balassagyarmati Palóc Múzeum igazgatója és dr. Limbacher Gábor Veszprém
megyei múzeumigazgató a Palóc Múzeum és az egri Dobó István Vármúzeum
gyûjteményeibõl válogatták össze.
A néprajzi kiállítással párhuzamosan nyílik meg a Gömöri Fotóklub
„Gömör, ahol élünk” címû kiállítása. A fotóklub Gömörben élõ és a régióból
elszármazott alkotókat tömörít, akik alkotásaikkal az egykori vármegye
természeti és kulturális örökségének szépségeit, valamint lakosságának
jellegzetes vonásait rögzítik az utókor számára. A Bebek-toronyban Bial Péter,
Boholy Zoltán, Benedek László, Csomós Árpád, Kovács Attila, Telek Gyula, Szõke
Attila, Majoros Csaba, Fejes Zsuzsanna, Gaál Lajos, Képessy Imre, Krausz Ilona,
Balogh Krisztina és Gyetvai Zoltán mutatkoznak be. Mindkét kiállítás május 13-ig
tart nyitva.
A Városi Honismereti Múzeumban 2012. március 12-én 16,00 órakor
történelmi panelkiállítás nyílik „Az 1848/49-es szabadságharc hõsei” címmel,
mely a forradalom kevésbé ismert alakjait mutatja be. A tárlat társszervezõi a
Felföldi Baranta Szövetség, a Füleki Gimnázium és Máday Norbert. Az
ünnepélyes megnyitón fellépnek a füleki iskolák diákjai. A kiállítás 2012. április
11-ig tekinthetõ meg.

Nezábudka, n.o., rozširuje svoje služby

A Nefelejcs nonprofit szervezet szélesti szolgáltatásait

Významné ocenenia našich študentov

Tanulóink jelentõs elismerése

Dòa 26. 01. 2012 sa uskutoènila v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fi¾akove v
spolupráci s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene vernisáž 12. roèníka
celoslovenskej súaže pod názvom Etudy z dreva. Témou bola naj... drevená
hraèka. Študenti a pedagógovia našej školy sa aj vïaka výbornej spolupráci s
pracovníkmi Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene opakovane zúèastnili II.
kategórie vyhlásenej súaže ako výrobcovia originálov, prototypov a modelov. Po
predchádzajúcich skúsenostiach sme boli ve¾mi prekvapení, že v silnej
konkurencii získali naši dvaja študenti a to menovite Zoltán Czene a Jozef Vass
èestné uznanie za zvukové hraèky, ktoré som za nich osobne prevzala vo Zvolene
dòa 10. 02. 2011. Z dôvodu prezentácie a informovanosti širokej verejnosti sa
výstava všetkých prihlásených a odbornou komisiou vybraných súažných prác
premiestòovala na rôzne miesta Slovenska. Jej putovanie sa na obdobie od 26.
01. do 23. 03. 2012 zastavilo práve vo Fi¾akove, kde mali návštevníci
vlastivedného múzea možnos prezrie si ve¾mi netradiènú, nápaditú a originálnu
výstavu mladých tvorcov, resp. študentov stredných odborných škôl a výrobcov
hraèiek. Je nám ve¾kou cou, že vedenie Hradného múzea vo Fi¾akove v zastúpení
pánom Mgr. Attilom Agócsom a pani kurátorka výstavy Ing. Bc. Mária Rošková,
pracovníèka Lesov SR, š. p. – strediska Lesníckeho a drevárskeho múzea vo
Zvolene, vytvorili osobitný priestor pre všetky nami prihlásené práce z uèebného
odboru stolár a zo študijného odboru drevárska a nábytkárska výroba, aby sme
ich mohli predstavi návštevníkom výstavy vo Fi¾akove v priestoroch Mestského
vlastivedného múzea. Prvé ovocie našej práce už bolo prinesené formou
objednávky a požiadavky na výrobu našich hraèiek pre deti z Materskej školy na
ulici Štúrovej vo Fi¾akove. V súèasnosti sú práce XIII. roèníka súaže Etúd z dreva o
naj... drevený úžitkový predmet a drevený šperk sprístupnené vo Zvolene, kde
sme znova ako Stredná odborná škola, Szakközépiskola Fi¾akovo zastúpení
viacerými výrobkami.
Ing. Beatrix Trtíková

12.január 26-án valósult meg a Füleki Vármúzeum és a zólyomi Erdészeti és
Faipari Múzeum együttmûködésével a „Faetüdök“ címû összszlovákiai verseny
12. évadjának legsikeresebb munkáiból rendezett kiállítás megnyitója a füleki
Városi Honismereti Múzeumban. A meghirdetett verseny témája a „leg...
fajáték“ volt. Iskolánk diákjai és pedagógusai a zólyomi Erdészeti és Faipari
Múzeum munkatársaival folytatott eredményes együttmûködésnek
köszönhetõen is ismételten részt vettek a meghirdetett verseny II. fordulóján
mint eredeti példányok, prototípusok és modellek kivitelezõi. Az elõzõ
tapasztalatok alapján igen meglepõdtünk, hogy az erõs versenyben tiszteletbeli
kitüntetésben részesítették két diákunkat, név szerint Czene Zoltánt és Vass
Józsefet a legjobb akusztikus játékokért, amelyet személyesen vettem át a
nevükben Zólyomban 2011.02.10-én.A kiállítás széleskörû bemutatásának és a
nyilvánosság informálásának érdekében a benevezett, majd a bíráló bizottság
által kiválasztott munkák Szlovákia különbözõ helyein kerültek kiállításra,
melynek egyik állomása január 26-a és március 23-a közötti idõszakban éppen
Fülek volt, ahol a Városi Honismereti Múzeum látogatóinak lehetõségük nyílt
megtekinteni ezt az eredeti, rendkívül ötletes kiállítást a fiatal mûvészek, illetve
a szakközépiskolák diákjainak alkotásaiból. Nagyon megtisztelõ volt, hogy a
Füleki Vármúzeum vezetõsége Agócs Attila, és a kiállítás kurátora Mária Rošková,
aki egyben a zólyomi Erdészeti és Faipari Múzeum munkatársa, egyedi
lehetõséget biztosítottak az összes általunk benevezett, az asztalos- illetve a
famegmunkáló és bútoripari szakképzésbõl származó munkák bemutatására a
füleki Városi Honismereti Múzeum termeiben. Munkánk elsõ gyümölcse a füleki
Stúr utcai Óvoda megrendelése játékok elkészítésére az óvodások részére. A
leg... használati tárgy és fa ékszer témában meghirdetett Faetüdök címû verseny
XIII. évadjából származó munkák jelenleg Zólyomban tekinthetõk meg, ahol újra
számos termék képviseli a füleki szakközépiskolát.
Ing. Beatrix Trtíková

Nepravdy, polopravdy a pravdy
o našom školstve
Nie je pravda, že zanikne Centrum vo¾ného èasu IUVENES. Práve naopak, Mesto
Fi¾akovo ako zriaïovate¾ CVÈ podporuje racionálne využívanie vo¾ného èasu detí a
mladých ¾udí a plánuje rozšíri èinnos tohto školského zariadenia aj o ïalšie služby
pre deti a mládež zamerané najmä na ich športové vyžitie. Je pravda, že bývalý
riadite¾ centra vo¾ného èasu Ing. Attila Dósa požiadal o rozviazanie pracovného
pomeru s dohodou, aby mohol pokraèova v pedagogickej práci na jednej
základnej škole v blízkom okolí Fi¾akova. Zriaïovate¾ CVÈ v zmysle platnej
legislatívy okamžite poveril ïalšieho pedagogického zamestnanca p. Tímeu
Mihalidesovú riadením školského zariadenia a súèasne bolo vyhlásené aj výberové
konanie na funkciu riadite¾a. Novým riadite¾om CVÈ sa stal Ing. Roman Sojka.
Polopravdy sa zaèali šíri okolo Školskej jedálne pri Materskej škole Daxnerova
15. Školská kuchyòa pri materskej škole s celodennou starostlivosou nemôže
by zrušená. Bol by to nezodpovedný krok zo strany riadite¾stva materskej školy,
ako aj zo strany zriaïovate¾a školy voèi deom a ich rodièom. Pravdou je, že
riadite¾ka materskej školy Mgr. Danica Vargová pracuje na projekte, ktorý má
zlepši podmienky prípravy a poskytovania stravy pre škôlkárov.
Pravda je, že riadite¾stvo Základnej umeleckej školy uvažuje o zavedení nového
odboru od školského roku 2012/2013. Týmto odborom by mohli by bicie
nástroje - bubny. Váš záujem môžete prejavi prihláškou do ZUŠ! Prijímacie
skúšky sa uskutoènia do všetkých odborov v mesiaci apríl. Bližšie informácie
žiadajte od riadite¾a ZUŠ Mgr. Františka Mráza.
Pravda je, že došlo k reorganizácii štruktúry Mestského úradu vo Fi¾akove a
vzniklo oddelenie školstva, kultúry a športu. Nové oddelenie bude pokraèova v
práci doterajšieho oddelenia hospodársko-správnych èinností na úseku školstva
Spoloèného obecného úradu so sídlom vo Fi¾akove a Školského úradu vo
Fi¾akove, zároveò sa však rozšíria a posilnia jeho kompetencie aj o ïalšie èinnosti
v oblasti metodického riadenia a financovania škôl a školských zariadení.
Oddelenie sa delí na školský úrad (PhDr. Peter Fehér), ktorého èinnos je
zameraná na metodické riadenie a kontrolu základných škôl v zriaïovate¾skej
pôsobnosti mesta, resp. na referát školstva (vedúca referátu Ing. Andrea
Bartková), ktorý sa venuje metodickému riadeniu a kontrole základnej umeleckej
školy, materských škôl, centra vo¾ného èasu, školských klubov detí a školských
jedální a otázkam financovania škôl a školských zariadení. V rámci referátu
pôsobia tri úseky: úsek úètovníctva (Emília Gulyášová), úsek mzdového
úètovníctva (Žofia Tõreová) a úsek personalistiky (Eva Vassová), ktoré poskytujú
služby aj pre školy a školské zariadenia obcí Belina, Biskupice, Bulhary,
Èakanovce, Èamovce, Radzovce, Šávo¾ a Ve¾ké Dravce. Nové oddelenie – ako to
naznaèuje aj jeho názov – môže plni dôležitú úlohu aj v koordinácii spolupráce
škôl a školských zariadení mesta s ïalšími mestskými organizáciami v oblasti
kultúry a športu.
PhDr. Peter Fehér, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

Igaztalanságok, féligazságok és igazságok
az iskolaügyben
Nem igaz, hogy megszûnik a IUVENES Szabadidõközpont. Éppen ellenkezõleg,
Fülek Város mint iskolafenntartó támogatja a gyermekek és fiatalok
szabadidejének ésszerû kihasználását, és a fenti oktatási intézmény
tevékenységének bõvítését tervezi további, fõleg a sportolási lehetõségekre
irányuló szolgáltatások által. Igaz, hogy a szabadidõközpont elõzõ igazgatója,
Dósa Attila mérnök munkaviszonyának megállapodás általi felbontását kérte,
hogy egy Fülek közelében található alapiskolában folytathassa pedagógusi
munkáját. A szabadidõközpont fenntartója az érvényes jogszabály értelmében
máris megbízott egy további pedagógust, Mihalides Tímeát az intézmény
igazgatásával és egyidejûleg pályázatot írt ki az igazgatói posztra. A
szabadidõközpont új igazgatója Sojka Roman mérnök lett.
Féligazságok vannak terjedõben a Daxner Utcai Óvoda iskolai étkezdéjét
illetõen. Egy egésznapos gondoskodást biztosító óvoda konyháját nem lehet
megszüntetni. Felelõtlen lépés lenne ez mind az óvoda igazgatósága, mind az
iskolafenntartó részérõl a gyermekekkel és a szülõkkel szemben. Az az igazság,
hogy az óvoda igazgatónõje, Mgr. Varga Danica egy olyan projekten dolgozik,
amelynek célja az óvodások étkeztetési körülményeinek javítása.
Igaz, hogy a Mûvészeti Alapiskola új képzés bevezetését tervezi a 2012/2013-as
tanévtõl. Ez a képzés az ütõs hangszerek- dobolás oktatását jelenthetné.
Érdeklõdésüket jelezzék jelentkezési ív benyújtásával! A felvételi vizsgák minden
hangszerre az áprilisi hónap folyamán valósulnak meg. Közelebbi információk a
mûvészeti alapiskola igazgatójánál, Mgr. Mráz Františeknél szerezhetõk.
Igaz, hogy átszervezés történt a Füleki Városi Hivatalon belül, és oktatási,
kulturális és sport osztály lett létrehozva. Az új osztály a Füleki székhelyû Közös
Községi Hivatalon belül mûködõ, az oktatásügy gazdasági-igazgatási
tevékenységeinek osztálya és a Füleki Tanügyi Hivatal eddigi tevékenységét viszi
tovább, ugyanakkor azonban bõvül és megerõsödik a hatásköre az iskolák és
oktatatási intézmények mószerteni irányításának és finanszírozásának terén is.
Az osztály a város fenntartói hatáskörébe tartozó alapiskolák módszertani
irányításával és ellenõrzésével foglalkozó tanügyi hivatalra (dr. Fehér Péter) és a
mûvészeti alapiskola, az óvodák, a szabadidõközpont, a napközi otthonok és az
iskolai étkezdék módszertani irányítására és ellenõrzésére, valamint az iskolák és
oktatási intézmények finanszírozására összpontosító oktatási alosztályra
(vezetõje Bartko Andrea mérnök) oszlik. Az alosztályon belül három részleg
mûködik: a könyvviteli részleg (Gulyás Emília), bérügyi részleg (Tõre Zsófia) és a
személyzeti részleg (Vass Éva), amelyek Béna, Püspöki, Bolgárom, Csákányháza,
Csoma, Ragyolc, Sávoly és Nagydaróc községek iskoláinak és oktatási
intézményeinek is szolgáltatásokat nyújtanak. Az új osztály – amint azt a neve is
mutatja – fontos szerepet tölthet be a város iskolái és oktatási intézményei,
valamint a kultúra és sport terén mûködõ további városi intézmények
együttmûködésének koordinálásában is.
Dr. Fehér Péter, az oktatási, kulturális és sport osztály vezetõje

Zamestnanci neziskovej organizácie využili svoje priestorové, personálne a
technické možnosti a vo februári 2012 získali na Ministerstve práce, sociálnych
vecí a rodiny SR akreditáciu na realizáciu vzdelávacieho programu „Kurz
opatrovania“. Absolventi kurzu môžu nájs uplatnenie v profesii opatrovate¾ka v
rámci celej Európskej únie.
Výuèba bude prebieha v poobedòajších hodinách a prax v mimo-pracovnom
èase /aj poèas sobôt a nedie¾/ tak, aby si návštevníci kurzu mohli rieši aj svoje
pracovné aktivity. Prihlášky do kurzov je potrebné nahlási priamo v domove
dôchodcov – Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, Fi¾akovo osobne, telefonicky alebo
e-mailom.
Kontaktné osoby sú: Ing. Mária Veliká, riadite¾ka, Bc. Gabriela Koóšová, hlavná
sestra, Adriana Eibnerová, personalistka. Telefónny a e-mailový kontakt:
4379099, 0908913364, 0918883771, maria.velika@nezabudka-fi.sk. Informácie
sú zverejnené aj na webovej stránke organizácie: www.nezabudka-fi.sk .

Ekologické zužitkovanie zeleného odpadu v rámci prihraniènej spolupráce
V súèasnosti potenciály, ktoré sa nachádzajú v zužitkovaní organického zeleného
odpadu, sme schopní využi iba obmedzene. V rámci organického odpadu vhodné
nakladanie so zeleným odpadom a jeho zužitkovanie je nielen možnosou, ale v
záujme zabezpeèenia rovnováhy používania budovaného a prírodného prostredia
je aj èoraz naliehavejšou nutnosou. Realizácia a efektívne prevádzkovanie toho
predpokladá racionálne vymedzenie oblasti, ktoré sa èasto neprispôsobuje
administratívnym, ba ani štátnym hraniciam.
V rámci konštrukcie Programu cezhraniènej spolupráce Maïarsko-Slovenská
republika 2007-2013 /Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 2007-2013 získal podporu
projekt s názvom
,,Ekologické nakladanie so zeleným odpadom a jeho zužitkovanie v rámci
slovensko-maïarskej spolupráce” / „Zöldhulladékok Környezetbarát Kezelése
És Hasznosítása Szlovák-Magyar Együttmûködés Keretében” v priebehu
projektu èíslo HUSK/0901/2.1.1/0177, v rokoch 2011-2013 dôjde k vytvoreniu
regionálneho systému nakladania so zeleným odpadom. Implementácia projektu
sa zaèala 1-ho marca 2011. a po 24 mesaènom realizaènom období sa ukonèí 28ho februára 2013.
Zo slovenskej strany sa realizácie zúèastní samospráva obce Šíd, z maïarskej
strany spoloènos Hulter Nonprofit Kft. Projekt získal podporu spoloèenstva a
národnú podporu v celkovej sume 1.849.168,35 eur.
Cie¾om inovácie je vytvorenie a prevádzkovanie takého fungujúceho systému,
ktorý na slovenskej aj maïarskej strane rovnako prispeje k zlepšeniu stavu
odpadového hospodárstva.
Webová stránka programu: www. husk-cbc.eu
Obsah tejto tlaèovej správy nemusí bezpodmieneène odzrkad¾ova úradný postoj
Európskej únie.

A nonprofit szervezet alkalmazottai kihasználva helyiségbeli, személyzeti és
mûszaki lehetõségeiket 2012. februárjában a Szlovák Köztársaság Munka
Szociális és Családügyi Minisztériumától „Ápolói tanfolyam”-ra nyertek
akreditációt, mûvelõdési programjuk megvalósításának keretén belül. A
tanfolyam végzõsei az ápolói szakmában helyezkedhetnek el az Európai Unió
országaiban. A szervezet az ápolói tanfolyamon hangsúlyt fektet az érdeklõdõk
elméleti és gyakorlati felkészítésre a szociális szolgáltatások területén. A tanítás a
délutáni órákban történik, a gyakorlati rész pedig a munkaidõn túl (szombaton és
vasárnap is) úgy, hogy az érdeklõdõk számára ne okozzon munkahelyi
problémákat. Jelentkezni lehet közvetlen a füleki Nefelejcs Nyugdíjas Otthonban
a Kertész utca 2-es szám alatt vagy telefonon és e-mailben. (www.nezabudkafi.sk)
Kapcsolattartó személyek: Ing. Mária Veliká, igazgatónõ, Bc. Gabriela
Koóšová , fõnõvér, Eibner Adrianna, személyzetis. Telefon: 4379099, 0908 /
913364, 0918 / 883771 e-mail: maria.velika@nezabudka-fi.sk

Zöldhulladékok környezetbarát hasznosítása határmenti együttmûködés
keretében
Jelenleg a szerves hulladékok hasznosításában rejlõ potenciálokat csak
korlátozottan vagyunk képesek kihasználni. A szerves hulladékokon belül a
zöldhulladékok megfelelõ kezelése és hasznosítása nemcsak lehetõség, hanem az
épített-, és természeti környezethasználat egyensúlyának biztosítása érdekében
egyre inkább kényszer is. Ennek megvalósítása és hatékony mûködtetése
racionális területi lehatárolásokat feltételez, mely sok esetben nem igazodik
közigazgatási, vagy akár országhatárokhoz sem.
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 20072013 konstrukció keretén belül támogatást nyert „Zöldhulladékok
Környezetbarát Kezelése És Hasznosítása Szlovák-Magyar Együttmûködés
Keretében” címû, HUSK/0901/2.1.1/0177 kódszámú projekt során, 2011-2013
között egy térségi zöldhulladék kezelõ rendszer létrehozására kerül sor. A projekt
2011. március1-én indult és 24 hónapos megvalósítási idõszakot követõen 2013.
február 28-án zárul.
Szlovák részrõl Sid település önkormányzata, magyar oldalon pedig a Hulter
Nonprofit Kft. vesz részt a megvalósításban. A projekt összesen 1.849.168,35 Eur
közösségi és nemzeti támogatásban részesül.
A fejlesztés célja olyan mûködõ rendszer létrehozása és fenntartása, mely szlovák
és magyar oldalon egyaránt hozzájárul a hulladékgazdálkodás helyzetének
javításához.
A program honlapja: www. husk-cbc.eu hivatalos álláspontját.
Jelen sajtómegjelenés tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió
hivatalos álláspontját.
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Zo života našich škôl

Iskoláink életébõl

Tri nové výstavy vo Fi¾akove

.

Három új kiállítás Füleken

.

Hradné múzeum vo Fi¾akove otvára dòa 10. Marca 2012 (v sobotu) o
15,00 v Bebekovej bašte dve úvodné výstavy novej turistickej sezóny na hrade.
Etnografická výstava pod názvom „Vnímané duchom. Estetika a sakrálne
obliekané vyobrazenia na území Palócov” približuje diela sakrálneho ¾udového
umenia etnografickej skupiny Palócov, ktoré boli pôvodne vystavené v kostoloch,
kláštoroch, kaplnkách alebo v bytoch. Sochy Panny Márie sa v minulosti obliekali
do textilných rúch zodpovedajúcich liturgickým farbám v závislosti od aktuálnych
cirkevných sviatkov. V dôsledku zmien hodnotových orientácií sa však tieto sochy
dostali z pôvodných centrálnych miest kostolov v priebehu 20. Storoèia na „oltáre
žobrákov” a do chotárnych kaplniek. Na výstave budú prezentované obliekané
sochy a ïalšie sakrálne textílie zo zbierok Palóckeho múzea z Balassagyarmatu a
historické kláštorné práce z fondov Hradného múzea Istvána Dobóa z Egru.
Kurátormi výstavy sú dr. Ágnes Lengyel, riadite¾ka Palóckeho múzea v
Balassagyarmate a dr. Gábor Limbacher, riadite¾ Župného riadite¾stva múzeí župy
Veszprém.
Paralelne s národopisnou výstavou sa slávnostne otvorí aj výstava
Gemerského fotoklubu pod názvom „Gemer, kde žijeme”. Fotoklub združuje
autorov žijúcich na Gemeri, alebo pochádzajúcich z regiónu. Svoje zábery –
zachytávajúce charakteristické èrty prírody a kultúrneho dedièstva niekdajšej
župy i jej obyvate¾ov – odprezentujú v Bebekovej bašte Péter Bial, Zoltán Boholy,
László Benedek, Árpád Csomós, Attila Kovács, Gyula Telek, Attila Szõke, Csaba
Majoros, Zsuzsanna Fejes, Lajos Gaál, Imre Képessy, Ilona Krausz, Krisztina
Balogh a Zoltán Gyetvai. Obidve výstavy budú sprístupnené do 13. Mája 2012.
V priestoroch Mestského vlastivedného múzea sa 12. Marca 2012 o
16,00 otvára panelová historická výstava pod názvom „Hrdinovia maïarského
boja za slobodu a nezávislos 1848/1849”, ktorá približuje menej známe
osobnosti maïarskej revolúcie a boja za slobodu a nezávislos z rokov
1848/1849. Na jej príprave spolupracovali Asociácia hornozemská baranta,
Gymnázium Fi¾akovo a Norbert Máday. Na vernisáži vystúpia fi¾akovskí študenti.
Výstava bude sprístupnená do 11. Apríla 2012.

A Füleki Vármúzeum 2012. március 10-én (szombaton) 15,00 órakor
nyitja meg a vár Bebek-tornyában két szezonnyitó kiállítását. A „Lélek által
szemlélve. Esztétikum és öltöztetett szakrális ábrázolások a Palócföldön” címû
néprajzi kiállítás a palócok által lakott területrõl összegyûjtött öltöztetõs Máriaábrázolásokat és szakrális textileket mutatja be, melyek eredetileg
templomokban, kolostorokban, kápolnákban és magánházakban voltak
elhelyezve. A Mária-szobrokat régen az év ritmusához és az aktuális egyházi
ünnepekhez igazodva a liturgikus színeknek megfelelõ ruhákba öltöztették. A
fokozatos szemléletváltozás miatt azonban a szobrok a 20. század folyamán
eredeti templomi központi helyükrõl a bejárat mellé a „koldusok oltárára” vagy a
határbeli kápolnákba kerültek. A kiállítás anyagát Dr. Lengyel Ágnes, a
balassagyarmati Palóc Múzeum igazgatója és dr. Limbacher Gábor Veszprém
megyei múzeumigazgató a Palóc Múzeum és az egri Dobó István Vármúzeum
gyûjteményeibõl válogatták össze.
A néprajzi kiállítással párhuzamosan nyílik meg a Gömöri Fotóklub
„Gömör, ahol élünk” címû kiállítása. A fotóklub Gömörben élõ és a régióból
elszármazott alkotókat tömörít, akik alkotásaikkal az egykori vármegye
természeti és kulturális örökségének szépségeit, valamint lakosságának
jellegzetes vonásait rögzítik az utókor számára. A Bebek-toronyban Bial Péter,
Boholy Zoltán, Benedek László, Csomós Árpád, Kovács Attila, Telek Gyula, Szõke
Attila, Majoros Csaba, Fejes Zsuzsanna, Gaál Lajos, Képessy Imre, Krausz Ilona,
Balogh Krisztina és Gyetvai Zoltán mutatkoznak be. Mindkét kiállítás május 13-ig
tart nyitva.
A Városi Honismereti Múzeumban 2012. március 12-én 16,00 órakor
történelmi panelkiállítás nyílik „Az 1848/49-es szabadságharc hõsei” címmel,
mely a forradalom kevésbé ismert alakjait mutatja be. A tárlat társszervezõi a
Felföldi Baranta Szövetség, a Füleki Gimnázium és Máday Norbert. Az
ünnepélyes megnyitón fellépnek a füleki iskolák diákjai. A kiállítás 2012. április
11-ig tekinthetõ meg.

Nezábudka, n.o., rozširuje svoje služby

A Nefelejcs nonprofit szervezet szélesti szolgáltatásait

Významné ocenenia našich študentov

Tanulóink jelentõs elismerése

Dòa 26. 01. 2012 sa uskutoènila v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fi¾akove v
spolupráci s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene vernisáž 12. roèníka
celoslovenskej súaže pod názvom Etudy z dreva. Témou bola naj... drevená
hraèka. Študenti a pedagógovia našej školy sa aj vïaka výbornej spolupráci s
pracovníkmi Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene opakovane zúèastnili II.
kategórie vyhlásenej súaže ako výrobcovia originálov, prototypov a modelov. Po
predchádzajúcich skúsenostiach sme boli ve¾mi prekvapení, že v silnej
konkurencii získali naši dvaja študenti a to menovite Zoltán Czene a Jozef Vass
èestné uznanie za zvukové hraèky, ktoré som za nich osobne prevzala vo Zvolene
dòa 10. 02. 2011. Z dôvodu prezentácie a informovanosti širokej verejnosti sa
výstava všetkých prihlásených a odbornou komisiou vybraných súažných prác
premiestòovala na rôzne miesta Slovenska. Jej putovanie sa na obdobie od 26.
01. do 23. 03. 2012 zastavilo práve vo Fi¾akove, kde mali návštevníci
vlastivedného múzea možnos prezrie si ve¾mi netradiènú, nápaditú a originálnu
výstavu mladých tvorcov, resp. študentov stredných odborných škôl a výrobcov
hraèiek. Je nám ve¾kou cou, že vedenie Hradného múzea vo Fi¾akove v zastúpení
pánom Mgr. Attilom Agócsom a pani kurátorka výstavy Ing. Bc. Mária Rošková,
pracovníèka Lesov SR, š. p. – strediska Lesníckeho a drevárskeho múzea vo
Zvolene, vytvorili osobitný priestor pre všetky nami prihlásené práce z uèebného
odboru stolár a zo študijného odboru drevárska a nábytkárska výroba, aby sme
ich mohli predstavi návštevníkom výstavy vo Fi¾akove v priestoroch Mestského
vlastivedného múzea. Prvé ovocie našej práce už bolo prinesené formou
objednávky a požiadavky na výrobu našich hraèiek pre deti z Materskej školy na
ulici Štúrovej vo Fi¾akove. V súèasnosti sú práce XIII. roèníka súaže Etúd z dreva o
naj... drevený úžitkový predmet a drevený šperk sprístupnené vo Zvolene, kde
sme znova ako Stredná odborná škola, Szakközépiskola Fi¾akovo zastúpení
viacerými výrobkami.
Ing. Beatrix Trtíková

12.január 26-án valósult meg a Füleki Vármúzeum és a zólyomi Erdészeti és
Faipari Múzeum együttmûködésével a „Faetüdök“ címû összszlovákiai verseny
12. évadjának legsikeresebb munkáiból rendezett kiállítás megnyitója a füleki
Városi Honismereti Múzeumban. A meghirdetett verseny témája a „leg...
fajáték“ volt. Iskolánk diákjai és pedagógusai a zólyomi Erdészeti és Faipari
Múzeum munkatársaival folytatott eredményes együttmûködésnek
köszönhetõen is ismételten részt vettek a meghirdetett verseny II. fordulóján
mint eredeti példányok, prototípusok és modellek kivitelezõi. Az elõzõ
tapasztalatok alapján igen meglepõdtünk, hogy az erõs versenyben tiszteletbeli
kitüntetésben részesítették két diákunkat, név szerint Czene Zoltánt és Vass
Józsefet a legjobb akusztikus játékokért, amelyet személyesen vettem át a
nevükben Zólyomban 2011.02.10-én.A kiállítás széleskörû bemutatásának és a
nyilvánosság informálásának érdekében a benevezett, majd a bíráló bizottság
által kiválasztott munkák Szlovákia különbözõ helyein kerültek kiállításra,
melynek egyik állomása január 26-a és március 23-a közötti idõszakban éppen
Fülek volt, ahol a Városi Honismereti Múzeum látogatóinak lehetõségük nyílt
megtekinteni ezt az eredeti, rendkívül ötletes kiállítást a fiatal mûvészek, illetve
a szakközépiskolák diákjainak alkotásaiból. Nagyon megtisztelõ volt, hogy a
Füleki Vármúzeum vezetõsége Agócs Attila, és a kiállítás kurátora Mária Rošková,
aki egyben a zólyomi Erdészeti és Faipari Múzeum munkatársa, egyedi
lehetõséget biztosítottak az összes általunk benevezett, az asztalos- illetve a
famegmunkáló és bútoripari szakképzésbõl származó munkák bemutatására a
füleki Városi Honismereti Múzeum termeiben. Munkánk elsõ gyümölcse a füleki
Stúr utcai Óvoda megrendelése játékok elkészítésére az óvodások részére. A
leg... használati tárgy és fa ékszer témában meghirdetett Faetüdök címû verseny
XIII. évadjából származó munkák jelenleg Zólyomban tekinthetõk meg, ahol újra
számos termék képviseli a füleki szakközépiskolát.
Ing. Beatrix Trtíková

Nepravdy, polopravdy a pravdy
o našom školstve
Nie je pravda, že zanikne Centrum vo¾ného èasu IUVENES. Práve naopak, Mesto
Fi¾akovo ako zriaïovate¾ CVÈ podporuje racionálne využívanie vo¾ného èasu detí a
mladých ¾udí a plánuje rozšíri èinnos tohto školského zariadenia aj o ïalšie služby
pre deti a mládež zamerané najmä na ich športové vyžitie. Je pravda, že bývalý
riadite¾ centra vo¾ného èasu Ing. Attila Dósa požiadal o rozviazanie pracovného
pomeru s dohodou, aby mohol pokraèova v pedagogickej práci na jednej
základnej škole v blízkom okolí Fi¾akova. Zriaïovate¾ CVÈ v zmysle platnej
legislatívy okamžite poveril ïalšieho pedagogického zamestnanca p. Tímeu
Mihalidesovú riadením školského zariadenia a súèasne bolo vyhlásené aj výberové
konanie na funkciu riadite¾a. Novým riadite¾om CVÈ sa stal Ing. Roman Sojka.
Polopravdy sa zaèali šíri okolo Školskej jedálne pri Materskej škole Daxnerova
15. Školská kuchyòa pri materskej škole s celodennou starostlivosou nemôže
by zrušená. Bol by to nezodpovedný krok zo strany riadite¾stva materskej školy,
ako aj zo strany zriaïovate¾a školy voèi deom a ich rodièom. Pravdou je, že
riadite¾ka materskej školy Mgr. Danica Vargová pracuje na projekte, ktorý má
zlepši podmienky prípravy a poskytovania stravy pre škôlkárov.
Pravda je, že riadite¾stvo Základnej umeleckej školy uvažuje o zavedení nového
odboru od školského roku 2012/2013. Týmto odborom by mohli by bicie
nástroje - bubny. Váš záujem môžete prejavi prihláškou do ZUŠ! Prijímacie
skúšky sa uskutoènia do všetkých odborov v mesiaci apríl. Bližšie informácie
žiadajte od riadite¾a ZUŠ Mgr. Františka Mráza.
Pravda je, že došlo k reorganizácii štruktúry Mestského úradu vo Fi¾akove a
vzniklo oddelenie školstva, kultúry a športu. Nové oddelenie bude pokraèova v
práci doterajšieho oddelenia hospodársko-správnych èinností na úseku školstva
Spoloèného obecného úradu so sídlom vo Fi¾akove a Školského úradu vo
Fi¾akove, zároveò sa však rozšíria a posilnia jeho kompetencie aj o ïalšie èinnosti
v oblasti metodického riadenia a financovania škôl a školských zariadení.
Oddelenie sa delí na školský úrad (PhDr. Peter Fehér), ktorého èinnos je
zameraná na metodické riadenie a kontrolu základných škôl v zriaïovate¾skej
pôsobnosti mesta, resp. na referát školstva (vedúca referátu Ing. Andrea
Bartková), ktorý sa venuje metodickému riadeniu a kontrole základnej umeleckej
školy, materských škôl, centra vo¾ného èasu, školských klubov detí a školských
jedální a otázkam financovania škôl a školských zariadení. V rámci referátu
pôsobia tri úseky: úsek úètovníctva (Emília Gulyášová), úsek mzdového
úètovníctva (Žofia Tõreová) a úsek personalistiky (Eva Vassová), ktoré poskytujú
služby aj pre školy a školské zariadenia obcí Belina, Biskupice, Bulhary,
Èakanovce, Èamovce, Radzovce, Šávo¾ a Ve¾ké Dravce. Nové oddelenie – ako to
naznaèuje aj jeho názov – môže plni dôležitú úlohu aj v koordinácii spolupráce
škôl a školských zariadení mesta s ïalšími mestskými organizáciami v oblasti
kultúry a športu.
PhDr. Peter Fehér, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

Igaztalanságok, féligazságok és igazságok
az iskolaügyben
Nem igaz, hogy megszûnik a IUVENES Szabadidõközpont. Éppen ellenkezõleg,
Fülek Város mint iskolafenntartó támogatja a gyermekek és fiatalok
szabadidejének ésszerû kihasználását, és a fenti oktatási intézmény
tevékenységének bõvítését tervezi további, fõleg a sportolási lehetõségekre
irányuló szolgáltatások által. Igaz, hogy a szabadidõközpont elõzõ igazgatója,
Dósa Attila mérnök munkaviszonyának megállapodás általi felbontását kérte,
hogy egy Fülek közelében található alapiskolában folytathassa pedagógusi
munkáját. A szabadidõközpont fenntartója az érvényes jogszabály értelmében
máris megbízott egy további pedagógust, Mihalides Tímeát az intézmény
igazgatásával és egyidejûleg pályázatot írt ki az igazgatói posztra. A
szabadidõközpont új igazgatója Sojka Roman mérnök lett.
Féligazságok vannak terjedõben a Daxner Utcai Óvoda iskolai étkezdéjét
illetõen. Egy egésznapos gondoskodást biztosító óvoda konyháját nem lehet
megszüntetni. Felelõtlen lépés lenne ez mind az óvoda igazgatósága, mind az
iskolafenntartó részérõl a gyermekekkel és a szülõkkel szemben. Az az igazság,
hogy az óvoda igazgatónõje, Mgr. Varga Danica egy olyan projekten dolgozik,
amelynek célja az óvodások étkeztetési körülményeinek javítása.
Igaz, hogy a Mûvészeti Alapiskola új képzés bevezetését tervezi a 2012/2013-as
tanévtõl. Ez a képzés az ütõs hangszerek- dobolás oktatását jelenthetné.
Érdeklõdésüket jelezzék jelentkezési ív benyújtásával! A felvételi vizsgák minden
hangszerre az áprilisi hónap folyamán valósulnak meg. Közelebbi információk a
mûvészeti alapiskola igazgatójánál, Mgr. Mráz Františeknél szerezhetõk.
Igaz, hogy átszervezés történt a Füleki Városi Hivatalon belül, és oktatási,
kulturális és sport osztály lett létrehozva. Az új osztály a Füleki székhelyû Közös
Községi Hivatalon belül mûködõ, az oktatásügy gazdasági-igazgatási
tevékenységeinek osztálya és a Füleki Tanügyi Hivatal eddigi tevékenységét viszi
tovább, ugyanakkor azonban bõvül és megerõsödik a hatásköre az iskolák és
oktatatási intézmények mószerteni irányításának és finanszírozásának terén is.
Az osztály a város fenntartói hatáskörébe tartozó alapiskolák módszertani
irányításával és ellenõrzésével foglalkozó tanügyi hivatalra (dr. Fehér Péter) és a
mûvészeti alapiskola, az óvodák, a szabadidõközpont, a napközi otthonok és az
iskolai étkezdék módszertani irányítására és ellenõrzésére, valamint az iskolák és
oktatási intézmények finanszírozására összpontosító oktatási alosztályra
(vezetõje Bartko Andrea mérnök) oszlik. Az alosztályon belül három részleg
mûködik: a könyvviteli részleg (Gulyás Emília), bérügyi részleg (Tõre Zsófia) és a
személyzeti részleg (Vass Éva), amelyek Béna, Püspöki, Bolgárom, Csákányháza,
Csoma, Ragyolc, Sávoly és Nagydaróc községek iskoláinak és oktatási
intézményeinek is szolgáltatásokat nyújtanak. Az új osztály – amint azt a neve is
mutatja – fontos szerepet tölthet be a város iskolái és oktatási intézményei,
valamint a kultúra és sport terén mûködõ további városi intézmények
együttmûködésének koordinálásában is.
Dr. Fehér Péter, az oktatási, kulturális és sport osztály vezetõje

Zamestnanci neziskovej organizácie využili svoje priestorové, personálne a
technické možnosti a vo februári 2012 získali na Ministerstve práce, sociálnych
vecí a rodiny SR akreditáciu na realizáciu vzdelávacieho programu „Kurz
opatrovania“. Absolventi kurzu môžu nájs uplatnenie v profesii opatrovate¾ka v
rámci celej Európskej únie.
Výuèba bude prebieha v poobedòajších hodinách a prax v mimo-pracovnom
èase /aj poèas sobôt a nedie¾/ tak, aby si návštevníci kurzu mohli rieši aj svoje
pracovné aktivity. Prihlášky do kurzov je potrebné nahlási priamo v domove
dôchodcov – Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, Fi¾akovo osobne, telefonicky alebo
e-mailom.
Kontaktné osoby sú: Ing. Mária Veliká, riadite¾ka, Bc. Gabriela Koóšová, hlavná
sestra, Adriana Eibnerová, personalistka. Telefónny a e-mailový kontakt:
4379099, 0908913364, 0918883771, maria.velika@nezabudka-fi.sk. Informácie
sú zverejnené aj na webovej stránke organizácie: www.nezabudka-fi.sk .

Ekologické zužitkovanie zeleného odpadu v rámci prihraniènej spolupráce
V súèasnosti potenciály, ktoré sa nachádzajú v zužitkovaní organického zeleného
odpadu, sme schopní využi iba obmedzene. V rámci organického odpadu vhodné
nakladanie so zeleným odpadom a jeho zužitkovanie je nielen možnosou, ale v
záujme zabezpeèenia rovnováhy používania budovaného a prírodného prostredia
je aj èoraz naliehavejšou nutnosou. Realizácia a efektívne prevádzkovanie toho
predpokladá racionálne vymedzenie oblasti, ktoré sa èasto neprispôsobuje
administratívnym, ba ani štátnym hraniciam.
V rámci konštrukcie Programu cezhraniènej spolupráce Maïarsko-Slovenská
republika 2007-2013 /Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 2007-2013 získal podporu
projekt s názvom
,,Ekologické nakladanie so zeleným odpadom a jeho zužitkovanie v rámci
slovensko-maïarskej spolupráce” / „Zöldhulladékok Környezetbarát Kezelése
És Hasznosítása Szlovák-Magyar Együttmûködés Keretében” v priebehu
projektu èíslo HUSK/0901/2.1.1/0177, v rokoch 2011-2013 dôjde k vytvoreniu
regionálneho systému nakladania so zeleným odpadom. Implementácia projektu
sa zaèala 1-ho marca 2011. a po 24 mesaènom realizaènom období sa ukonèí 28ho februára 2013.
Zo slovenskej strany sa realizácie zúèastní samospráva obce Šíd, z maïarskej
strany spoloènos Hulter Nonprofit Kft. Projekt získal podporu spoloèenstva a
národnú podporu v celkovej sume 1.849.168,35 eur.
Cie¾om inovácie je vytvorenie a prevádzkovanie takého fungujúceho systému,
ktorý na slovenskej aj maïarskej strane rovnako prispeje k zlepšeniu stavu
odpadového hospodárstva.
Webová stránka programu: www. husk-cbc.eu
Obsah tejto tlaèovej správy nemusí bezpodmieneène odzrkad¾ova úradný postoj
Európskej únie.

A nonprofit szervezet alkalmazottai kihasználva helyiségbeli, személyzeti és
mûszaki lehetõségeiket 2012. februárjában a Szlovák Köztársaság Munka
Szociális és Családügyi Minisztériumától „Ápolói tanfolyam”-ra nyertek
akreditációt, mûvelõdési programjuk megvalósításának keretén belül. A
tanfolyam végzõsei az ápolói szakmában helyezkedhetnek el az Európai Unió
országaiban. A szervezet az ápolói tanfolyamon hangsúlyt fektet az érdeklõdõk
elméleti és gyakorlati felkészítésre a szociális szolgáltatások területén. A tanítás a
délutáni órákban történik, a gyakorlati rész pedig a munkaidõn túl (szombaton és
vasárnap is) úgy, hogy az érdeklõdõk számára ne okozzon munkahelyi
problémákat. Jelentkezni lehet közvetlen a füleki Nefelejcs Nyugdíjas Otthonban
a Kertész utca 2-es szám alatt vagy telefonon és e-mailben. (www.nezabudkafi.sk)
Kapcsolattartó személyek: Ing. Mária Veliká, igazgatónõ, Bc. Gabriela
Koóšová , fõnõvér, Eibner Adrianna, személyzetis. Telefon: 4379099, 0908 /
913364, 0918 / 883771 e-mail: maria.velika@nezabudka-fi.sk

Zöldhulladékok környezetbarát hasznosítása határmenti együttmûködés
keretében
Jelenleg a szerves hulladékok hasznosításában rejlõ potenciálokat csak
korlátozottan vagyunk képesek kihasználni. A szerves hulladékokon belül a
zöldhulladékok megfelelõ kezelése és hasznosítása nemcsak lehetõség, hanem az
épített-, és természeti környezethasználat egyensúlyának biztosítása érdekében
egyre inkább kényszer is. Ennek megvalósítása és hatékony mûködtetése
racionális területi lehatárolásokat feltételez, mely sok esetben nem igazodik
közigazgatási, vagy akár országhatárokhoz sem.
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 20072013 konstrukció keretén belül támogatást nyert „Zöldhulladékok
Környezetbarát Kezelése És Hasznosítása Szlovák-Magyar Együttmûködés
Keretében” címû, HUSK/0901/2.1.1/0177 kódszámú projekt során, 2011-2013
között egy térségi zöldhulladék kezelõ rendszer létrehozására kerül sor. A projekt
2011. március1-én indult és 24 hónapos megvalósítási idõszakot követõen 2013.
február 28-án zárul.
Szlovák részrõl Sid település önkormányzata, magyar oldalon pedig a Hulter
Nonprofit Kft. vesz részt a megvalósításban. A projekt összesen 1.849.168,35 Eur
közösségi és nemzeti támogatásban részesül.
A fejlesztés célja olyan mûködõ rendszer létrehozása és fenntartása, mely szlovák
és magyar oldalon egyaránt hozzájárul a hulladékgazdálkodás helyzetének
javításához.
A program honlapja: www. husk-cbc.eu hivatalos álláspontját.
Jelen sajtómegjelenés tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió
hivatalos álláspontját.
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Skonèil sa 9.roèník mestskej futsalovej ligy
Je dobojované! 9. roèník fi¾akovskej Balex Trade Futsal ligy napísal v sobotu 17.
marca svoju závereènú 18. kapitolu. Všetci zainteresovaní sa zhodli v tom, že boli
svedkami doteraz najkvalitnejšej súaže spomedzi všetkých roèníkov s
množstvom krásnych zápasov, utešených gólov, neèakaných zvratov a
prekvapujúcich výsledkov. Pozitívnym sprievodným javom každého kola bola aj
poèetná divácka kulisa.
Výsledky : 1.Zedníèek Team s 32 bodmi, 2. F.C. Thorma malo 29 bodov a na
3. mieste skonèili The Beatles s 26 bodmi.
Najlepším strelcom sa stal Marian Uhrín (Zedníèek Team) – 37 gólov,
najlepším brankárom Ladislav Péter (F.C. Thorma) a diplom najlepšieho
juniora dostal Lukáš ¼alík (Fi¾. Kováèe).
V mene organizátorov 9.roèníka Balex fustal ligy ïakujem za kvalitný roèník s
množstvom vynikajúcich zápolení s obrovskou sledovanosou èo sme dosiahli
kvôli tomu, že v tomto roèníku bolo 10 kvalitných a pod¾a môjho názoru
vyrovnaných mužstiev. Nemôžeme rozda 10 prvých miest a preto o poradí
rozhodlo 18 kvalitných kôl s obrovským nasadeným každého mužstva. Chcem
poïakova nášmu hlavnému sponzorovi Ing. Alexandrovi Balogovi, primátorovi
mesta JUDr. Jaromírovi Kalièiakovi a jeho zástupcovi Ing. Robertovi Belkovi za
pomoc pri organizovaní 9. roèníka. Taktiež nemôžem zabudnú na Ladislava
Szaka, je to èlovek, ktorý Fi¾akovským futsalom žije a je nám vo všetkom
maximálne ústretový !
Stanovi Villányimu a Alimu Ahmadovi ïakujem za dobrú spoluprácu pri
organizovaní 9. roèníka Balex futsal ligy vo Fi¾akove.

Véget ért a városi teremfoci bajnokság
9.évfolyama
Március 17-én, szombaton befejezõdött a füleki Balex Trade teremfoci bajnokság
9. évfolyamának 18.forulója. Az érintettek egyet értettek abban, hogy az eddigi
évfolyamok közül az idei volt minõségileg a legsikeresebb. Gyönyörû gólok,
váratlan fordulatokban gazdag mérkõzések, meglepõ eredmények születtek a
bajnokságban. Minden mérkõzésnek népes szurkoló tábora volt. Eredmények:
1. a Zedníèek Team 32 ponttal, 2. az F.C. Thorma csapata 29 ponttal,
3.helyen végzett a The Beatles csapat 26 ponttal. A legjobb góllövõ Marian
Uhrín lett /Zedníèek Team/ - 37 góllal, a legjobb kapus Ladislav Péter volt
/F.C. Thorma/, oklevélben részesült a legjobb junior Lukáš ¼alík
/Fülekkovácsi/.
A Balex teremfoci bajnokság 9.évfolyama szervezõinek nevében köszönöm a
magas szinten megszervezett bajnokságot, a nagy nézettséget, a 10 nagyszerû,
véleményem szerint kiegyensúlyozott csapatnak az elért eredményeket. Sajnos,
nem tudunk 10 elsõ helyezést kiosztani, ezért a sorrendrõl a 18 forduló
eredményei döntöttek.
Gratulálok minden csapatnak, függetlenül attól, hogy elsõ, vagy utolsó helyen
végzett, hiszen mind hozzájárultak a füleki Balex teremfoci bajnokság magas
színvonalához. A szervezõk egyikeként az esetleges hibákért elnézést kérek, de
egyik sem volt szándékos és nem irányult egyetlen csapat ellen sem. Köszönöm a
fõ támogatóknak Ing.Alexander Balognak, JUDr Jaromír Kalièiak
polgármesternek és helyettesének Ing.Robert Belkonak a segítségét a 9.
évfolyam megszervezésében. Nem feledkezhetem meg Szako Lászlóról sem, aki
a teremfocival él, s mindnyájunk számára mindenben maximálisan segítõkész.
Stano Villányinak és Ali Ahmad is köszönöm a jó együttmûködést a Balex
teremfoci bajnokság 9.évfolyamának megrendezésében.
Visnyai Attila

Attila Visnyai

Úspešný víkend kolkárov FTC KO Fi¾akovo
V sobotu 10.03. cestovalo FTC Fi¾akovo „A“ do Spišskej Novej Vsi, kde hrá
svoje zápasy MKK Svit a FTC Fi¾akovo „B“ hostilo kolkárov z Trstenej, ktorí sú
najväèším súperom „A“ družstva na postup.
MKK Svit : FTC KO Fi¾akovo „A“ 0 : 2
3052 zk/2b : 3195 zk/6b
Úvod zaobstarali Knapp G. st. 535 zk/1b a Flachbart Patrik 513 zk/0b èiže 1:1 a
náskok 29 zk. Pokraèovali dvojica Murín Michal 536 zk/1b a Flachbart Ladislav
572 zk/1b, takže už 1:3 na body a náskok 112 zk. Na záver nastupovali Nagy
Ronald 509 zk/0b a Ing. Šimon Alex. 530 zk/1b. A tak FTC „A“ si splnilo povinnú
jazdu a potvrdilo, že na ihriskách súperov im to ide.
FTC KO Fi¾akovo „B“ : ŠKK Trstená „B“ 2 : 0 3388 zk/7b : 3168 zk/1b
Víazné fi¾akovské družstvo nastúpilo v tomto zložení: Ing. Baláž Alexander,
Pastoráková Janka ( v osobnom rekorde 575 zk), Lukáè Stanislav a dorastenec
Šimon Marcel, Pastorák Miroslav a s výborným osobným rekordom 601 zk
Dušan Murín.

A füleki FTC tekézõinek sikeres hétvégéje
MKK Svit : FTC Fülek „A“ 0 : 2
/3052 lb : 3195 lb/
Március 10-én, szombaton, a füleki FTC tekézõi Iglóra látogattak, ahol az MKK
Svit csapatával mérték össze erejüket. Az „A“ csapat Knapp G., Flachbart P.,
Murín M., Flachbart L., Nagy R. és Simon A. felállásban mérkõzött, s továbbra is
a tabella élén áll. A mérkõzés legjobbja Flachbart Ladislav volt /572 lb/. Az
FTC „B“ teke csapata a trstenai tekézõk „B“ csapatát fogadta, akiket 2 : 0
arányban legyõzött. Bár a vendégek nem titkolt célja a 2 pont megszerzése volt, a
fülekiek hamar kiábrándították õket.
FTC Fülek „B“ - ŠKK Trstena „B“ 2 : 0 /3388 lb : 3168 lb /
A gyõztes füleki csapat ebben a felállásban mérkõzött: Baláž Alexander,
Pastoráková Janka, Lukáè Stanislav, Šimon Marcel, Pastorák Miroslav és Murín
Dušan (személy csúcs 601 lb).

Kezdõdik a IV.liga tavaszi fordulója

Zaèína jarná èas IV.ligy
Pozývame všetkých priaznivcov fi¾akovského futbalu na
domáce zápasy nášho FTC. 8.apríla o 15.30 hostíme JUPIE
BB a 22.4. o 16.00 hráme s Breznom. Príïte povzbudi našich
hráèov a vytvori im dobrú domácu kulisu !
(nabudúce - kompletný program zápasov doma i na ihriskách
súperov)

Meghívunk minden focirajongót az FTC hazai mérkõzésére
2012.április 8-án , fogadjuk a JUPIE BB csapatát, és április
22-én 16 órától, amikor Brezno csapatával játszunk.
Drukkoljon mindenki!
(legközelebb – az otthoni és idegenbeli mérkõzések komplett
programja)
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Organizaèné zmeny mestských inštitúcií

Változások a városi intezmények kezelésében

Na prelome nového roka uskutoènilo Mesto Fi¾akovo nieko¾ko organizaèných
zmien v spravovaní mestských inštitúcií. Na základe zriaïovacej listiny úèinnej
od 15. decembra 2011 presunulo kompetencie a spravovanie Novohradského
turisticko-informaèného centra a Mestskej knižnice do pôsobnosti Hradného
múzea vo Fi¾akove.

Fülek Város az elõzõ év végével átszervezte a hatáskörébe tartozó városi
intézményeket. A 2011. december 15-tõl hatályos alapító okirat alapján átsorolta
a Nógrádi Turisztikai Információs Központ és a a Városi Könyvtár kezelését a
Füleki Vármúzeum hatáskörébe. A könyvtár március elsejétõl a Vigadóban
folytatja tevékenységét.

NTIC slúži naïalej obèanom Fi¾akova a
turistickej klientele.

Az NTIK továbbra is a füleki polgárok és a
látogatók rendelkezésére áll .

Napriek tejto organizaènej zmene zostáva pôsobnos kancelárie NTIC
nezmenená, jej úlohou je naïalej zhromažïova a poskytova informácie
obèanom Fi¾akova a širokej turistickej klientele. V kancelárii nájdete mnoho
druhov propagaèných informaèných materiálov vo viacerých jazykoch, ktoré
môžu pomôc pri výbere turistického cie¾a, kúpe¾ného miesta, ubytovacieho èi
stravovacieho zariadenia, príp. môžu by vhodným darèekom pre zahranièných
hostí. Popri základných službách, ktorými sú poskytovanie informácií, predaj
darèekových predmetov, distribúcia propagaèných materiálov a administratívne
služby, sa kancelária zapája do spoluorganizovania podujatí, študijných ciest a
poznávacích výletov, tvorí turistické produkty, uskutoèòuje propagáciu
miestnych podujatí, pozoruhodností mesta a Novohrad - Nógrád geoparku,
zúèastòuje sa na ve¾trhoch a výstavách cestovného ruchu a spolupracuje na
napåòaní webovej stránky mesta.

Ezen szervezeti változások ellenére az NTIK irodájának küldetése változatlan
marad, a feladatköre továbbra is az információk gyûjtése és azok közvetítése
Fülek polgárainak és a belföldi, illetve külföldi érdeklõdõknek. Az irodában
propagációs, információs kiadványok széles skálája található meg különbözõ
nyelvi változatokban, amelyek segíthetnek a kirándulási célpontok, fürdõhelyek,
szállás- és vendéglátóhelyek kiválasztásában, valamint megfelelõ ajándékként
szolgálhatnak külföldi látogatók számára. Az alapszolgáltatások mellett, mint az
információszolgáltatás, ajándéktárgyak árusítása, propagációs anyagok
terjesztése és adminisztratív szolgáltatások, az iroda munkatársai rendezvények,
tanulmányi utak és ismeretterjesztõ kirándulások társszervezésébe
kapcsolódanak be, turisztikai csomagokat hoznak létre, és biztosítják a helyi
szintû rendezvények, illetve városunk és a Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai
látnivalóinak népszerûsítését. Részt vesznek idegenforgalmi kiállításokon és
együttmûködnek a város honlapjának fejlesztésén.

Mestské kultúrne stredisko sa presahovalo
Mestské kultúrne stredisko má nové sídlo. Koncom minulého roka sa
presahovalo do budovy bývalého Závodného klubu na Námestí slobody. Z
dôvodu reorganizácie kultúry sa do priestorov Vigada, kde 30 rokov vyvíjalo
svoju èinnos MsKS, presahovala knižnica a Klub dôchodcov.
Mestské
kultúrne stredisko po najnutnejších rekonštrukèných prácach na budove bývalého
ZK zaèalo intenzívnu èinnos. Pod ich strechou pracujú rôzne krúžky a súbory,
ako sú mužský spevácky súbor Pro Kultúra, ženský spevácky súbor Melódia,
divadlo Zsákszínház, Komorný spevácky súbor, šachový klub MsKS a FTC,
stolnotenisový krúžok, rómsky taneèný krúžok X-treme, hudobná kapela Musí
by, OZ KOHÁRY, OZ Vis Vitalis, OZ Kovo, TV LocAll, Fi¾akovský pohrebný
spolok. V budove vyvíjajú svoju èinnos niektorí podnikatelia, ako sú solárium a
nechtové štúdio, kaderníctvo, stavebná sporite¾òa, zubné laboratórium. V
novootvorenom bufete „Art Caffe“ sa návštevníci podujatí môžu obèerstvi.
MsKS zabezpeèuje kultúru v divadelnej sále, kde usporadúva rôzne žánre
divadelných, taneèných a hudobných vystúpení a súaží. V taneènej sále sú
organizované taneèné zábavy a ve¾kolepé plesy
rôznych organizácií.
Usporadúvajú sa aj slávnosti a festivaly. MsKS organizuje a zabezpeèuje v rámci
mimoškolskej výchovy a vzdelávania prednáškovú èinnos. Vypožièiava svoje
miestnosti na schôdzkovú a predajnú èinnos. MsKS koordinuje kultúrnu èinnos
v budove, je organizátorom pestrých programov pre mládež a dospelých. MsKS je
príspevkovou organizáciou mesta.
-mi-

Výzva na úèas v súažiach
.
Združenie právnických osôb Geopark Novohrad – Nógrád, spoloènos s ruèením
obmedzeným Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. a združenie Nógrád
Geopark Egyesület vyhlasujú medzinárodnú súaž pre žiakov základných škôl
bývajúcich a študujúcich v obciach na území Novohrad – Nógrád geoparku s
názvom „Živá príroda geoparku“.
Zámer súaže: Zvidite¾ni oèami detí živú prírodu Novohrad – Nógrád geoparku.
Preto kreslite, ma¾ujte a predstavte vaše ob¾úbené miesta, zvieratá, rastliny!
Podmienky súaže: Súaže sa môžu zúèastni žiaci prvého a druhého stupòa
základnej školy v osobitných kategóriách. Môžete súaži s maximálne tromi
prácami rozmerov 50x60 cm. Na súažných prácach žiadame uvies meno, vek
súažiaceho, názov a adresu ich školy.
Termín zaslania súažných prác: 30. apríl 2012
Miesto zaslania prác: Slovensko: Z.p.o Geopark Novohrad – Nógrád, Podhradská
ul. 14, 986 01 Fi¾akovo.
Hodnotenie súažných prác: Práce bude hodnoti 3 èlenná odborná porota.
O presnom mieste a èase slávnostného vyhodnotenia súaže, ktoré sa uskutoèní
v rámci Týždòa európskych geoparkov, a to v Deò Geoparku Novohrad – Nógrád,
budú súažiaci informovaní do 31. mája 2012.
Ceny v oboch kategóriách: Výhercovia
sa zúèastnia výletu na
najpozoruhodnejšie miesta geoparku. Najúspešnejšie práce sa zúèastnia
putovnej výstavy.

A Városi Müvelõdési Központ elköltözött
A Városi Mûvelõdési Központnak új székhelye van. A múlt év végén átköltöztek a
Szabadság térre a volt Üzemi Klub épületébe. A kultúra átszervezésébõl eredõen a
Vigadóba, ahol 30 évig a VMK fejtette ki tevékenységét, a Könyvtár költözött,
valamint a Nyugdíjas Klub. A VMK a volt Üzemi Klub épületében a legfontosabb
rekonstrukciós munkák elvégzése után intenzív tevékenységbe kezdett.
Különbözõ körök és együttesek dolgoznak a VMK - ban: A Pro Kultúra férfi
kórus, a Melódia nõikar, a Zsákszínház, a Kamarakórus, a VMK és FTC sakk
köre, asztalitenisz kör, az X-treme roma tánckör, a „Musí by” zenekar, a
KOHÁRY PT, a VIS VITALIS PT, a KOVO Szakszervezet,a LocAll TV, a Füleki
Temetkezési Egyesület. Az épületben fejti ki tevékenységét néhány vállalkozó:
van itt fodrászat, szolárium és körömstúdió, fogászati laboratórium, Elsõ
Építkezési Takarék Szövetkezet. Az újból megnyílt büffében az „Art caffe”
kávézóban felfrissülhetnek a látogatók. A VMK kulturális tevékenységét a
színházteremben fejti ki, ahol különbözõ színházi, tánc és zenei akcióknak,
valamint versenyeknek ad otthont. Az iskolán kívüli nevelés és mûvelõdés
területén elõadásokat szervez és biztosít be. Helységeket kölcsönöz gyûlésekre
és kisebb árusításokra. A táncteremben táncmulatságokat és nagyszabású bálokat
szervez különbözõ alkalmakból. Ünnepségeket és fesztiváloknak ad otthont.
A Városi Mûvelõdési Központ a város által támogatott szervezet.
-mi-

Pályázati felhívás
A Združenie právnických osôb Geopark Novohrad – Nógrád Jogi Személyek
Társulása, a Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Kft. és a Nógrád Geopark
Egyesület közös pályázatot hirdet a Novohrad – Nógrád Geopark területén
található településeken élõ, tanuló általános iskolásoknak „A Geopark élõvilága
“ címmel.
A pályázat célja: Gyermekszemmel láttatni a Novohrad – Nógrád Geopark
élõvilágát. Ezért: rajzoljatok, fessetek, és mutassátok be a kedvenc helyeiteket,
állataitokat, növényeket!
A pályázat feltételei: A pályázaton az általános iskolák alsó és felsõ tagozatos
tanulói külön kategóriákban vehetnek részt. Maximum három - 50x60 cm
méretû rajzlappal nevezhet. A pályamunkákon kérjük feltüntetni a pályázó nevét,
életkorát, az iskolájuk nevét és címét.
Beküldési határidõ: 2012. április 30.
Beküldési cím: Szlovákiában: Z.p.o Geopark Novohrad – Nógrád, Podhradská ul.
14, 986 01 Fi¾akovo
A pályamunkák elbírálása: A pályamunkákat 3 fõs szakmai zsüri értékeli. Az
ünnepélyes eredményhirdetés – amely az Európai Geoparkok Hete keretén belül
megszervezésre kerülõ Novohrad – Nógrád Geopark Napján valósul meg –
pontos helyérõl és idõpontjáról az érintettek 2012. május 31-ig kapnak
értesítést.
Díjak: A díjazottak kiránduláson vesznek részt a geopark leglátványosabb
helyein. A nyertes pályamunkák vándorkiállításon vesznek részt.
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Viete že,...

Tudja –e, hogy

... Mesto Fi¾akovo malo k 31.decembru 2011 prihlásených k
trvalému pobytu 10 282 obyvate¾ov a na prechodnom pobyte tu
oficiálne žilo 283 obèanov. V roku 2011 sa narodilo len 95 detí, ale
zomrelo až 110 obyvate¾ov. Prisahovalo sa 191 a z trvalého pobytu
odišlo 127 obèanov. Priemerný vek obyvate¾ov ku koncu roku bol
38,25 rokov. Od januára do konca februára sme sa rozrástli o 11
malých obèiankov a navždy nás opustilo 17 obyvate¾ov.

Fülek városának 2011.december 31 –vel 10 282 állandó
lakhellyel rendelkezõ lakója volt, átmeneti lakhelye 283 polgárnak volt.
A 2011-es évben mindössze 95 újszülöttel szaporodtunk, az
elhalálozottak száma viszont 110-re növekedett. A városba költözött
191 polgár, az állandó lakhelyükrõl 127-en költöztek el. Az átlagéletkor
az év végéhez 38,25 év volt. Ez év januárjától február végéig 11
újszülöttel lettünk többen, és 17 polgár távozott el közülünk örökre.

Oznamy Mestského úradu

A Városi Hivatal értésítései

Predaj mestských bytov v bytovom dome na Farskej lúke
è. 1714 / 30, 32 a 34

Városi lakások eladása a Papréten
è. 1714 / 30, 32 a 34

Mesto Fi¾akovo zaháji v apríli 2012 predaj mestských bytov aj v bytovom dome
súp.è. 1714 (48 b.j. – D2) na Farskej lúke, èísla vchodov 30, 32 a 34. V súèasnosti už
uplynula 15 roèná lehota od kolaudácie tejto stavby, poèas ktorej byty mali slúži
výluène pre úèely nájomného bývania pod¾a pokynov Ministerstva výstavby SR.
Podmienky prevodu bytov do vlastníctva jednotlivých nájomcov upravuje
novoprijaté Všeobecne záväzné nariadenie mesta è. 3/2012, ktoré je dostupné
na verejných tabuliach mesta ako aj na internetovej stránke www.filakovo.sk v
sekcii „Platné VZN“.
-vz-

Fülek városa 2012 áprilisában kezdi meg a városi lakások árusítását a
Papréten található 1714-es sz. lakóházban. Bejárati szám: 30,32 és 34.
Napjaikban letelt az átadástól számított 15 éves idõtartam, amely idõ alatt
ezen lakások kizárólag bérlakásokként szolgálhattak az SZK Építésügyi
Minisztériuma rendeletei alapján. A lakásokat a bélrõk saját tulajdonukba
vásárolhatják meg a város 3/2012 számú általános érvényû rendelete alapján,
amelyet a város hivatalos hirdetõtábláin olvashatnak ill. megtekinthetnek a
www.filakovo.sk honlapon.

Daò za ubytovanie už aj vo Fi¾akove

Már Füleken is adót fizetnek az elszállásolásért

Poslanci Mestského zastupite¾stva vo Fi¾akove prijali na svojom poslednom
zasadnutí konanom dòa 5. marca 2012, nové Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) s úèinnosou od 1. apríla 2012, ktorým sa zavádza aj v našom meste nový
druh miestnej dane, a to daò z ubytovania. Toto VZN má by nástrojom rozvoja
turizmu v rámci novozriadenej Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Novohrad, ktorej èlenom je aj Mesto Fi¾akovo. Výška dane z ubytovania je
stanovená vo väèšine miest a obcí v našom regióne od 0,33 EUR do 0,50 EUR a
preto vo Fi¾akove bola prijatá daò v sume 0,35 EUR/osoba/prenocovanie. Pod¾a
našich predpokladov, táto výška dane rozhodne nezapríèiní pokles poètu
prenocovaní v našom meste a nevyvoláva ani negatívne emócie u
prevádzkovate¾ov ubytovacích zariadení. S obsahom VZN sa môžete oboznámi
na úradných tabuliach mesta, ako aj na internetovej stránke www.filakovo.sk v
sekcií „Platné VZN“

A városi képviselõ-testület legutóbbi ülésén 2012.március 5-én általános
érvényû rendeletet fogadtak el, amely 2012.április 1-vel Füleken is bevezeti az
elszállásolás után járó adót. Ez az általános érvényû rendelet a turizmus
fejlesztésének egyik eszköze. Az elszállásolásból származó adó a régiónkba
tartozó községek és városok többségében 0,33 eurótól 0,50 euróig terjedõ
összegnek felel meg, Füleken a képviselõ-testület 0,35 euró/személy/éjszaka
összeget határozott meg. Feltételezéseink szerint ez az adó nem riasztja el a
Füleken megszállni akarókat, s nem érinti negatívan a szállásadó intézmények
üzemeltetõit sem. Az
általános érvényû rendelettel a város hivatalos
hirdetõtábláin ismerkedhetnek meg, vagy a város www.filakovo.sk honlapján.

20.apríl 2012 – posledný termín pre dlžníkov mesta

Fülek város vezetése értesíti a városnak tartozó adósokat, hogy 2012. április 20ig lehetõségük van kiegyenlíteni adóhátralékaikat. Ezután az idõpont után a
város nyilvánosságra hozza azon adósok listáját, akiknél az adóhátralék
2011.12.31-hez meghaladta a fizikai személyek esetében a 160 eurót, valamint a
jogi személyeknél az 1 600 eurót. A lista közzétételét követõen a város bírósági
végrehajtót bíz meg az adósságok behajtásával.

Mesto Fi¾akovo oznamuje všetkým dlžníkom mesta, že do 20. apríla 2012 majú
ešte možnos vyrovna svoje nedoplatky voèi správcovi dane a poplatku. Po
tomto termíne bude zverejnený zoznam všetkých dlžníkov, u ktorých eviduje
mesto pod¾a stavu k 31.12.2011 daòový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej
osoby 160,00 eur a u právnickej osoby 1.600,00 eur. Následne po zverejnení
zoznamu mesto poverí priamo súdneho exekútora na vymáhanie nedoplatkov a
tým vzniknú neplatièom ešte aj ïalšie neoèakávané výdavky.
-vz-

Vedenie mesta
a zamestnanci oddelenia školstva, kultúry a športu
Mestského úradu vo Fi¾akove týmto pozdravujú pri
príležitosti
Dòa uèite¾ov
pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení
v zriaïovate¾skej èi územnej pôsobnosti mesta.
Za Vašu obetavú prácu Vám úprimne ïakujeme.

Oznam

MESTO FI¼AKOVO, Radnièná 25, 986 01 Fi¾akovo, ponúka na odpredaj
nehnute¾nosti vo Fi¾akove na ul. Mlynskej, a to :
stavbu súp.è. 390 na parc. CKN è. 3703 a pozemky parc. CKN è. 3703
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1213 m2, parc. CKN è. 3701 záhrady
o výmere 1303 m2 a parc.è. CKN 3704 záhrady o výmere 556 m2 najmenej
za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým
posudkom.
Jedná sa o
samostatne stojací objekt, ktorý v minulosti slúžil ako rodinný dom a od 1995
do 2005 bol využitý ako Centrum vo¾ného èasu pre mesto Fi¾akovo. Stavba
bola vybudovaná v roku 1930. Budova má jedno podzemné podlažie rozm.
12,85 x 4,95 m s 3 miestnosami a jedno nadzemné podlažie rozm.18,80 x
13,60 m s 8 miestnosami. Objekt je z dvoch strán ohranièený betónovou
terasou. K stavbe patrí aj podzemná pivnica rozm. 2,5 x 10,5 m s klenbovým
stropom.
Pozn.: Stavba vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, vzh¾adom k tomu, že už
dlhodobo neslúži svojmu úèelu. Cenové ponuky záujemcov treba doruèi do
30. apríla 2012 v zalepenej obálke s oznaèením „Neotvára – CP CVÈ“ na
adresu : Mestský úrad, odd. ekonomiky a majetku mesta, Radnièná 25, 986 01
Fi¾akovo.
Kontakt : Ing. Varga, tel: 047 4381001 kl. 124, mob. 0915264290, e-mail.
zoltan.varga@filakovo.sk

-vz-

Városi vagyon értékesítését érintõ kínálat
Fülek város, Városháza u. 25, 986 01 Fülek, közvetlen eladásra kínálja fel az
alábbi Malom utacai ingatlant:
a 3703.sz. parcellán található 390.sz. alatti épületet, és a 3703.sz. parcellán
található 1213 m2 kiterjedésû beépített területet, a 3701.sz. parcellán
található 1303 m2-es kertet és a 3704.sz. parcellán található 556 m2-es kertet.
Vételár: szakértõi vélemény megállapítása szerint. Az építmény a múltban
családi házként szolgált, majd 1995-tõl 2005-ig Szabadidõközpontként volt
kihasználva. Az épület 1930-ban épült, és egy 3 helyiséget számláló 12,85 x 4,95
m kiterjedésû föld alatti szintbõl és egy 8 helyiséget számláló 18,80 x 13,60 m
kiterjedésû föld feletti szintbõl áll. Az építményt két oldalról betonterasz
határolja. Az épülethez boltíves föld alatti pince is tarozik, amelynek mérete 2,5
x 10,5 m. Az épület teljeskörû rekonstrukcióra szorul. Az árajánlatokat az
érdeklõdõk lezárt borítékban 2012. április 30-ig a következõ címre küldjék el:
Városi Hivatal Fülek, gazdasági és vagyonkezelõi szakosztály, Városháza u. 25,
986 01 Fülek. A borítékra írják rá: „ Nem felnyitni – CP CvÈ”.
Kapcsolat: Ing.Varga, tel: 047 4381001, 124-es mellék, mob. 0915264290,
e-mail.zoltan.varga@filakovo.sk

2012. április 20. - utolsó idõpont az adósok részére

–vz-

A Város vezetése
és a Városi Hivatal Oktatási, Kulturális
és Sport Osztályának dolgozói a
Pedagógus Nap
alkalmából ezúton köszöntik
a város fenntartói és területi hatáskörébe tartozó
iskolák és oktatási intézmények pedagógusait.
Odaadó munkájukat õszintén köszönjük.

.

Értesítés

Miestna organizácia záhradkárov so sídlom na Šávo¾skej ceste oznamuje
obyvate¾om mesta, že má k dispozícii na prenájom vo¾né záhradkárske
parcely. V prípade záujmu sa Fi¾akovèania môžu informova poèas
víkendových dní priamo v osade.

Zámer a ponuka na priamy predaj mestského
majetku

A Sávolyi úti székhelyû Kertészek helyi szervezete értesíti a város lakóit, hogy
kertészkedési célokra bérbe adnak szabad parcellákat. A fülekiek a hétvégeken
érdeklõdhetnek közvetlen a helyszínen. lakóit, hogy kertészkedési célokra bérbe
adnak szabad parcellákat. A fülekiek a hétvégeken érdeklõdhetnek közvetlen a
helyszínen.hogy kertészkedési célokra bérbe adnak szabad parcellákat. A fülekiek a
hétvégeken érdeklõdhetnek közvetlen a helyszínen.

Ponuka na priamy prenájom nebytových priestorov
.

MESTO FI¼AKOVO, Radnièná 25, 986 01 Fi¾akovo
ponúka na priamy prenájom nebytové priestory (NP) vo Fi¾akove na Námestí
Slobody v budove bývalej mestskej knižnice o celkovej ploche 283,1 m2.
Nebytové priestory sa nachádzajú na 1. poschodí s osobitným vstupom a sú
technicky komplexne vybavené. K šiestim priestranným miestnostiam s
podlahovými plochami : 11,5 m2, 10,2 m2, 12,0 m2, 27,5 m2 a 11,6 m2 patria
sociálne zariadenia, chodby, schodište, výah a mraziaci box. Dispozièné
usporiadanie NP je nasledovné :Cenové ponuky záujemcov treba doruèi do 30.
apríla 2012 v zalepenej obálke s oznaèením „Neotvára – prenájom NP“ na
adresu : Mestský úrad, odd. ekonomiky a majetku mesta, Radnièná 25, 986 01
Fi¾akovo.
Pozn.: Do ponuky záujemcov žiadame uvies úèel využitia NP, dobu prenájmu,
mesaèné nájomné za m2 NP (bez režijných nákladov).
Kontakt : Ing. Varga, tel: 047 4381001 kl. 124, mob. 0915264290, e-mail.
zoltan.varga@filakovo.sk

Bérbe adják a volt Városi Könyvtár épületét
Fülek város, Városháza u.25, 986 01 Fülek bérbe adja a Szabadság Téren, a volt
Városi Könyvtár helyén található nem lakható helyiségeket 283,1 m2
terjedelemben. Az elsõ emeleten található helyiségek külön bajárattal,
technikailag komplex felszereltséggel rendelkeznek. A hat helyiséghez
hozzátartoznak a szociális helyiségek, folyosó, lépcsõház, felvonó és hûtõ boksz.
A helyiségek elrendezése az alábbi rajzon látható. Az árajánlatokat 2012.április
30-ig lezárt borítékban „Nem felnyitni –bérlet!“ jelszó megjelöléssel az
érdeklõdõk az alábbi címre küldhetik el: Városi Hivatal, Városháza u. 25, 986 01
Fülek, gazdasági és vagyonkezelõi szakosztály. Az érdeklõdõk az árajánlat
mellett, kérjük, tüntessék fel, milyen célra akarják bérbe venni a helyiségeket,
milyen idõre , s milyen összegért négyzetméterenként /rezsi költségek nélkül /.
Kapcsolat: Ing.Varga, tel: 047 4381001, 124-es mellék, mob. 0915264290,
e-mail.zoltan.varga@filakovo.sk
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Otváracia doba hradu a múzea

A vár és a múzeum nyitvatartási ideje
roèník 8. évfolyam
èíslo 3. szám
mesaèník samosprávy

Správy z radnice

A Városháza hírei

Organizaèné zmeny na Mestskom úrade

Szervezési változások a füleki Városi Hivatalban

Primátor mesta Fi¾akovo JUDr. Jaromír Kalièiak vydal pod¾a ustanovenia § 13
os. 4, písm. d) zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov, nový organizaèný poriadok Mestského úradu vo Fi¾akove, ktorý
nadobudol úèinnos dòom 1. marca 2012. V zmysle tohto vnútroorganizaèného
predpisu dochádza v organizácii mestského úradu k niektorým zmenám. K
najdôležitejším patrí vytvorenie 4 oddelení , ktorých názvy sú:

Fülek város polgármestere JUDr. Jaromír Kalièiak a vonatkozó törvények
értelmében kiadta a füleki Városi Hivatal új Szervezési rendjét, amely
2012.március 1-vel lépett érvénybe. Ennek a belsõ szervezési rendeletnek
köszönhetõen változásokra került sor a Városi Hivatalban. Legfontosabb változás
négy szakosztály kialakítása volt, a következõ megnevezéssel:

ü
oddelenie vnútornej správy,
ü
oddelenie ekonomiky a majetku mesta,
ü
oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja,
ü
oddelenie školstva kultúry a športu.

Kultúrne podujatia vo Fi¾akove v mesiaci apríl 2012
.

01.04.2012
8:30 hod.

Spoznávacia pešia túra na trase:
Èamovský kameòolom – PP Belinské skaly - Monica – Šurice
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad – Nógrád,
bližšie informácie: v NTIC Fi¾akovo
03.04.2012 Divadelné predstavenie: Nektár Színház pre žiakov ZŠ a MŠ
9:00, 11:00 hod.
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS
09.04.2012
„Palócka Ve¾ká noc“ na Fi¾akovskom hrade
10:00 hod.
Miesto: hradný areál, organizátor: Hradné múzeum a
OZ Pro Gaudio
13.04.2012
Výchovný koncert pre žiakov ZŠ
10:00 hod.
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS
14.04.2012 Výstava „Mosty medzi národmi Európy"
17:00 hod. Miesto: Vlastivedné múzeum, organizátor: Hradné múzeum
14.04.2012
Svetový deò Rómov
15:00 hod.
Miesto: hradný areál, organizátor: OZ INFO ROM,
spoluorganizátor: Mesto Fi¾akovo
16-23.04.2012 Paleta mladých umelcov 2012 – regionálna súažná prehliadka
14:00 hod.
Miesto: Koncertná sála ZUŠ, organizátor: ZUŠ
27.04.2012
Stavanie mája
14:00 hod.
Miesto: Námestie Slobody, organizátor: Dom matice slovenskej
27.04.2012
Národopisná výstava „Rybárstvo Žitného ostrova kedysi“
16:00 hod.
Miesto: Vlastivedné múzeum, organizátor: Hradné múzeum
28.04.2012
Zájazd do Trenèína
06:00 hod.
Organizátor: MsKS, bližšie informácie v MsKS
.

Kulturális rendezvények Füleken 2012 áprilisában

Ïalšou zmenou je vytvorenie kancelárie primátora mesta a v rámci oddelenia
vnútornej správy vytvorenie kancelárie prvého kontaktu. Táto kancelária
zabezpeèuje prvý kontakt s obèanom, vydáva príslušné formuláre a vysvetlí mu
postup ich vyplnenia a spôsob vybavenia jeho požiadavky a tiež poskytuje všetky
požadované informácie o èinnosti úradu. Je umiestnená na prízemí, pri vchode do
budovy MsÚ v kancelárii è. 1. Ïalšou dôležitou zmenou je rozmiestnenie
pracovísk jednotlivých oddelení úradu. V priestoroch úradu na prízemí sú
umiestnené kancelárie, ktoré majú intenzívny a každodenný kontakt s obèanmi.
Sú to najmä tieto pracoviská: matrika, overovanie podpisov a listín, osobitný
príjemca, správa daní a poplatkov, evidencia, správa mestského majetku,
evidencia obyvate¾ov, sociálne veci, stavebný poriadok, podate¾òa a pokladòa.
Ïalšie pracoviská, ktorých kontakt s obèanmi nie je nato¾ko èastý a intenzívny sú
umiestnené na prízemí aj poschodí budovy úradu. Cie¾om týchto opatrení bolo
skvalitnenie èinnosti úradu, ale najmä priblíženie jednotlivých èinností úradu
bližšie k obèanom. Obsahová náplò èinnosti jednotlivých oddelení a referátov je
súèasou vydaného organizaèného poriadku, ktorý bude zverejnený aj na
webovej stránke mesta. Vzh¾adom na to, že tieto organizaèné zmeny si vyžadujú
aj ïalšie úpravy a vybavenie priestorov úradu , tieto zmeny sa budú vykonáva
postupne a nemali by ma vplyv na kvalitu práce zamestnancov úradu a
vybavovanie záležitostí obèanov by malo by naïalej plynulé.

Mestská knižnica - Városi Könyvtár
Otváracie hodiny/ Nyitvatartás
Pondelok – štvrtok/ Hétfõ - csütörtök:
8,00 – 17,00
obedòajšia prestávka/ ebédszünet:
12,00 – 12,30
Piatok / Péntek :
12,00 – 17,00
Sobota / Szombat :
8,00 – 12,00
Èlenské poplatky na rok (365 dní od vystavenia preukazu) / Tagsági díj egy
évre (365 napig a igazolvány kiállítasától):
deti do 15 rokov/ gyerekek 15 korig :
1,00 €
ostatní / többiek :
2,00 €
držitelia Kariet priate¾ov Fi¾akovského hradu (permanentiek HMF):
bezplatne
a Füleki vár barátainak klubkártyája tulajdonosai (FVM bérlet) :
ingyenes

Szakvezetett gyalogtúra – helyszínei:
Csomai kõbánya – Bénai sziklák TE – Monosza – Sõreg
Szervezõ: Geopark Novohrad-Nógrád JSZT,
információ: NTIK- Fülek
2012.04.03.
A Nektár Színház elõadása alapisk. és óvodások részére
9:00, 11:00 óra Helyszín: VMK, szervezõ: Városi Mûvelõdési Központ
2012.04.09
„Palóc Húsvét” a füleki várban
10:00 óra Helyszín: füleki várudvar, rendezõ: Vármúzeum és a Pro Gaudio PT
2012.04.13.
Nevelõ koncert az AI diákjai részére
10:00 óra
Helyszín: VMK, szervezõ: VMK
2012.04.13.
Kiállítás megnyitó „Hidak Európa népei között”
17:00 óra
Helyszín: VHM, szervezõ: Vármúzeum
2012.04.14.
Roma Világnap
15:00 óra
Helyszín: füleki várudvar, szervezõ: INFO ROM,
társszervezõ: Fülek város
2012.04.16-23. Fiatal mûvészek palettája 2012 – reg. verseny kiállítás
14:00 óra
Helyszín: MAI koncert terme, szervezõ: MAI
2012.04.27.
Májfa-állítás
14:00 óra
Helyszín: Szabadság tér,szervezõ: Matica slovenská Háza
2012.04.27.
„A régi Csallóköz halászata“ c. néprajzi kiállítás
16:00 óra
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum, szerv.: Vármúzeum
2012.04.28.
Kirándulás Trencsénbe
6:00 óra
Szervezõ: VMK, bõvebb információ a VMK-ban

ü
Belügyi szakosztály,
ü
Közgazdasági és vagyonkezelõ szakosztály,
ü
Építkezési, környezeti és stratégiai fejlesztési szakosztály,
ü
Iskolaügyi,kulturális és sport szakosztály.
Változás még a polgármester hivatalának kialakítása, és a belügyi osztály
keretében kialakított ún. elsõ kontaktus irodája. Ez az iroda biztosítja a szükséges
információkat a polgárok számára, felvilágosítást nyújt ügyeik intézéséhez, útba
igazítja õket, hová, kihez forduljanak a hivatalban ügyeik, problémáik megoldása
érdekében. Az iroda a földszinten, közvetlen az épület bejáratánál az 1-es
sorszám alatt található meg. Fontos változás a munkahelyek, irodák, egyes
szakosztályok elhelyezése az épületen belül . A földszinten helyezkednek el a
következõ munkahelyek: az anyakönyvi hivatal, aláírások és okmányok
hitelesítése, az adó és illetékek ügyosztálya, a nyilvántartás, a vagyonkezelõ
szakosztály, a lakossági nyilvántartás, a szociális ügyek osztálya, az építkezési
rendet felügyelõ iroda, az iktató és a pénztár. Azok a munkahelyek ill. irodák,
amelyekkel a polgárok ritkábban kerülnek kapcsolatba az épület emeleti részében
kaptak helyet.
Az intézkedések célja a hivatali munka minõségének javítása volt, de fõleg az,
hogy a polgárok közelebb kerüljenek a hivatal tevékenységéhez. Az egyes
részlegek és szakosztályok tartalmi tevékenységei a Szervezési rend részét
képezik, melyek a város weboldalán követhetõk nyomon. A szervezési
változások és a helyiségek javítása a továbbiakban is folytatódik, ez azonban nem
lesz hatással a polgárok és a hivatal közötti ügyintézés magas színvonalára.

A parlamenti választások eredményei Füleken
Volebné výsledky vo Fi¾akove
Dòa 10. marca 2012 sa konali predèasné vo¾by do Národnej rady SR, v ktorých v
meste Fi¾akovo boli zaznamenané tieto výsledky: V zoznamoch volièov v 9
volebných okrskoch bolo zapísaných 8029 oprávnených volièov, z ktorých sa
volieb zúèastnilo 3433 volièov, èo predstavuje úèas 42,76 %. Platné hlasy, ktoré
odovzdali volièi z celkového poètu odovzdaných hlasov boli 3 383 , èo
predstavuje 98,54 %. Najviac hlasov volièi odovzdali týmto politickým
subjektom:

.

2012.04.01.
8:30 óra

önkormányzati havilap

marec 2012.marcius

Szlovákiában 2012.március 10-én zajlottak az elõre hozott parlamenti
választások. Füleken a következõ eredményeket jegyezték fel: A választók
jegyzékében 9 választási körzetben 8029 választásra jogosult polgár volt
bejegyezve, akik közül
3433-an éltek választó jogukkal, ami 42,76 %-os
részvételnek felel meg. Az érvényes szavazatok száma valamennyi leadott
szavazatból 3 383 szavazat volt, ami 98,54 %-nak felel meg. A legtöbb
szavazatot a választók az alábbi politikai pártokra adták le:
1.

Most-Híd 1288 szavazat, ami 38,07 %-nak felel meg

2.

SMK-MKP 879 szavazat, ami 25,98 %-nak felel meg

1.

Most-Híd 1288 hlasov, èo predstavuje 38,07 %,

2.

SMK-MKP 879 hlasov, èo predstavuje 25,98 %,

3.

Smer-SD 583 szavazat, ami 17,23 %-nak felel meg

3.

Smer – SD 583 hlasov èo predstavuje 17,23 %,

4.

Egyszerû emberek és független személyiségek pártja 148 szavazat,

4.

Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti 148 hlasov, èo predstavuje 4,37 %,

5.

SDKÚ – DS 80 hlasov, èo predstavuje 2,36%,

5.

SDKÚ-DS 80 szavazat, ami 2,36 %-nak felel meg

ami 4,37 %-nak felel meg

6.

SNS – 61 hlasov, èo predstavuje 1,80 %,

6.

SNS 61 szavazat, ami 1,80 %-nak felel meg

7.

SaS – 59 hlasov, èo predstavuje 1,74 %,

7.

SaS 59 szavazat, ami 1,74 %-nak felel meg

8.

99 % - 57 hlasov, èo predstavuje 1,68 %,

8.

99% 57 szavazat, ami 1,68 %-nak felel meg

9.

KDH – 55 hlasov, èo predstavuje 1,62 % hlasov oprávnených volièov.

9.

KDH 55 szavazat, ami 1,62 %-nak felel meg.

O priazeò volièov v našom meste sa uchádzalo aj ïalších 17 politických
subjektov, ktorým odovzdali volièi spolu 173 hlasov, teda celkom 5,11 % hlasov
oprávnených volièov. Tieto politické subjekty dostali hlasy v rozpätí od 0 do 30
hlasov.
Mgr. ¼udmila Svoreòová

A választók voksaiért városunkban még további 17 politikai párt szállt ringbe,
melyekre a választók összesen 173 szavazatot adtak le, amely a választásra
jogosultak 5,11 %-át teszi ki. Ezek a politikai pártok 0-tól 30-ig terjedõ
szavazatokat kaptak a választóktól.
Mgr.¼udmila Svoreòová

