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A város legjobb sportolói

Február közepén került sor „A város legjobb sportolója” cím átadására, amit az FTC szakosztályainak és a városi képviselő-testület 
oktatási és sportbizottságának javaslata alapján adományozott városunk. Ez alapján kitüntetésben részesült Mgr. Klein Péter a sakk 
szakosztály vezetéséért (1. ligát játszik) és nem utolsósorban egyéni sakk-sikereiért, valamint Erik Urbančok, az FTC legjobb labdarúgója. 
Új kategória a legjobb edzőnek járó díj, amit a Tóth Róbert (Csirke), az ifi csapat edzője vehetett át. A teke szakosztály megérdemelten  lett 
a legjobb csapat. Az A csapat az extraligában, míg a B együttes az 1. liga keleti csoportjában szerepel. Természetesen nem lehet figyelmen 
kívül hagyni a teke pálya saját kivitelezésű felújítását sem, így a pálya már a szigorú előírásoknak is megfelel. A kellemes légkörű átadó 

ünnepségen a város polgármestere 
Jaromír Kaličiak megjegyezte: „Az 
ilyen kitüntetés a mi kisvárosunkban is 
jelentőséggel bír, azok részesülnek 
benne, akik a szabad idő hasznos 
eltöltését szorgalmazzák és egyben  
városunkat képviselik. Az összes füleki 
sportolónak jó egészséget, sok sikert és 
sérülésmentes idényt kívánok. A város 
lehetőségeihez mérten a továbbiakban is 
támogatja  a sportot.”

A Novohrad-Nógrád Geopark ismét bemutatkozott az ITF Slovakiatour idegenforgalmi 
kiállításon

Csemadok bál Füleken

Idén farsang végén, farsang farkán rendezte meg a Csemadok Nógrádi Területi Választmánya a hagyományos Csemadok bált Füleken. A 
február 9- i rendezvénynek a Városi Művelődési Központ adott otthont. A vendégeket gazdag tombola, elegáns környezet és fergeteges 
hangulat várta. Az ünnepi hangulatot a díszítés is emelte, melyet Bratyinka Zsuzsanna dekoratőr készített. Az idei bál színei az arany és a 
bordó voltak. Az ünnepi köszöntőt a Rakonca Néptáncegyüttes fellépése követte, a talpaláválót a tornalji Contra Band húzta.
Szvorák Zsuzsanna a Csemadok füleki alapszervezetének elnöke elmondta, örömmel tölti el, hogy minden évben tudnak valami 
újdonságot is belecsempészni a rendezvénybe, de a legfontosabb mindig a jó hangulat. Az idei rendezvényen mintegy 180 vendég vett 
részt, a táncterem zsúfolásig megtelt. A vendégek reggelig táncoltak, szórakoztak.                                        -sze-

Az ITF Slovakiatour országunk legjelentősebb idegenforgalmi 
kiállítása, de igen fontos turisztikai eseménynek számít Közép-
Európai szinten is. Átfogó képet alkot az üdülésről és az utazásról 
a résztvevő utazási irodák, hazai és külföldi megyei 
önkormányzatok és térségi társulások, külföldi turisztikai 
desztinációk és az idegenforgalmi szolgáltatók révén.                                                                
A Besztercebányai Megyei Önkormányzattal való eddigi sikeres 
együttműködésnek köszönhetően ebben az évben is részvételi 
lehetőséget kaptak a helyi szervezetek. A 2013. 01. 24. – 28-án 
megvalósuló 19. pozsonyi nemzetközi idegenforgalmi 
kiállításon részt vett a Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád JSZT,  
Fülek Várossal, illetve a Füleki Vármúzeum részlegeként 
működő Nógrádi Turisztikai Információs Központtal 
együttműködve. 
A kiállításon a Novohrad-Nógrád Geopark kiemelt helyszínei, 
a gyalogos turizmus aktuális kínálata, valamint különböző 
partnerszervezetek aktivitásai és promóciós anyagai kerültek 
bemutatásra. Városunk nemzeti műemlékeit és legjelentősebb 
nevezetességeit a legfrissebb promóciós kiadványok 
népszerűsítették. Számos résztvevő fejezte ki érdeklődését térségünk látogatása iránt, illetve saját tapasztalatai alapján erősítette meg 
vidékünk természeti és kultúrtörténeti értékeinek szépségét. Az előző évekhez hasonlóan képviselőink megszólították a közeli fürdők és 
néhány utazási iroda munkatársait az elkészített turisztikai csomagok kínálatával. 
Reménykedünk benne, hogy a kiállításon terjesztett információk és tájékoztató anyagok növelik majd az ideérkező látogatók számát, ami 
jelentősen hozzájárul a turizmus fejlődéséhez.
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I Németh Géza grafikusművész

Németh Géza 1979-ben született Ipolyságon, de jelenleg már néhány éve 
Füleken él családjával. 1999 és 2005 között a pozsonyi Képzőművészeti 
Főiskola Szabad Grafikai Műtermét (Prof. R. Jančovič) látogatta, ahol az 
elkövetkező két évben asszisztensként tevékenykedett. Időközben egy 
évig külföldön folytatta tanulmányait az Akademia Sztuk Pieknych, 
Pracownia Serigrafii akadémián a lengyelországi Poznań-ban. Munkái 
különböző versenyeken nyertek díjazást és szakmai elismerést. 
Tanulmányai elvégzésétől egészen a mai napig számos egyéni és csoportos 
kiállításon vett részt itthon és külföldön egyaránt. Hazai művészi 
pályafutása mellett megannyi külföldi sikert is magáénak tudhat, mivel az 
elmúlt években Kínában, Japánban, Mexikóban és Svédországban vett 
részt csoportos kiállításokon. 
Németh Géza művészi tevékenységét leginkább a rajz, a grafika és a festészet jellemzi. Munkája során hagyományos grafikai technikákat 
alkalmaz, mint a színes fametszet és a linometszet. Alkotásaiban  az alapvető emberi életfilozófiák és érzelmek témakörét dolgozza fel, illetve 
legújabb munkái a vallás és a spiritualitás iránti érdeklődést tükrözik. A pozsonyi T-Gallery vezetője, Kristína Hečková képzőművész a 
következőképpen jellemzi Németh Géza művészetét: "Géza művészi alkotásának tartalmi központja az ember, a helye a világban és az 
univerzumban, valamint az emberi élet értelme, az elégedettség és a boldogság forrása. Éber megfigyelőként sodródik a vallások és filozófiai 
irányzatok áramlatain, sugallatokat és jeleket keresve az élet kérdéseinek megválaszolására. Munkáiban a keleti tanítások - a hinduizmus és a 
buddhizmus elemei bukkannak fel, de ugyanakkor a kereszténység elemei is".
2012-től Németh Géza a pozsonyi T-Gallery által vezetett, grafikai technikákra irányuló tanfolyamok oktatója, amelyek tehetséges művészeknek 
nyújtanak lehetőséget a továbbképzésre és a képzőművészeti technikák elsajátítására hivatásos művészektől. Munkásságának szakmai hátterét 
igazolja a Szlovák Képzőművészeti Únió, a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága, és a Magyar Képzőművészek és az Iparművészek 
Szövetségében való tagság is. A szerző rajzai, metszetei, festményei, valamint egyéb információk a www.gnemeth.estranky.sk és a  
www.tgallery.sk honlapokon érhetők el.

Palóc Húsvét a füleki várban

A közkedvelt húsvéti rendezvény idén április 1-jén 10:00 órától 16:00 óráig kerül megrendezésre. A szervezők ismét 
színes folklórműsorral várják az érdeklődőket, melyet kézműves foglalkozások, gyermekprogramok és hagyományos 
kirakodóvásár kísérnek. Az „Üdvözlet Mátyusföldről” című műsorban bemutatkozik a Berkenye Néptáncegyüttes 
(Nemeskosút), Németh Dénes zenekara és a Dióhéj Citerazenekar (Diószeg). A „Nagyszüleink öröksége” című 
programblokkban a Borostyán Néptáncegyüttes és a Kincskereső Gyermek-néptáncegyüttes (Dernő), valamint a 
Rakonca Néptáncegyüttes (Fülek) lép fel. A műsort a CIMBALIBAND együttes koncertje koronázza. A kézműves 
foglalkozások keretében az alkotni vágyók díszíthetnek hímestojást, süthetnek molnárkalácsot és mézeskalácsot, 
készíthetnek bőrkarkötőt vagy tűzzománc ékszert, és kóstolhatnak palóc népi ételeket is.
Főszervező: Pro Gaudio PT. Társszervezők: Füleki Vármúzeum, helyi polgári társulások és szervezetek.

Vármúzeum - Kiállítások

Helyszín:  Városi Honismereti Múzeum

„Nyelvében él a národnostná menšina“ - A kisebbségi nyelvi 
jogok története Szlovákiában, 1918−2012

A somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet „Nyelvében él a národnostná 
menšina“ című vándorkiállítását hozza el Fülekre, amely a nyilvános 
vizuális kisebbségi nyelvhasználat történetét mutatja be Dél-
Szlovákiában 1918 és 2012 között. A gazdag fotódokumentációt 
felvonultató panelkiállítást korabeli többnyelvű irányjelző és 
információs táblák egészítik ki. A kiállítás március 15-től április 23-ig 
tekinthető meg.

Helyszín:  A füleki vár Bebek-tornya

A Gömör-Kishonti Múzeum kincsestára
A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum az elmúlt évben ünnepelte 
megalakulásának 130. évfordulóját. A Bebek-torony idei évadnyitó 
rendezvényén a jubileum alkalmából megrendezett kiállítás az 
intézmény legértékesebb gyűjteményeiből mutat be válogatást, melyen 
belül hangsúlyos helyet kapnak a történelmi fegyverek. A kiállítás 
március 14-től május 5-ig tekinthető meg.

A rozsnyói céhek
A bányászat hanyatlását követően Rozsnyó a 18. században a kézműipar 
meghatározó központjává vált. Ebben a korszakban élték virágkorukat a 
város céhei. A kiállítás célja, hogy áttekintést nyújtson az első céhek 
megalakulásának gazdasági és társadalmi körülményeiről, 17. és 18. 
századi dicsőségükről, valamint az iparosodást és az első rozsnyói 
manufaktúrák megjelenését követő megszűnésükről. A kiállítás gazdag 
írásos és tárgyi hagyaték bemutatásával kínál betekintést a céhek és 
különböző mesterségek történetébe. A Rozsnyói Bányászati Múzeum 
kiállítása március 14-től május 5-ig tekinthető meg.
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Meghalt Fejes Lajos, Fülek egykori polgármestere

Február elsején végső búcsút vettünk a füleki temetőben városunk egykori polgármesterétől és 
képviselőjétől, Fejes Lajos mérnöktől, aki január 29-én 74 éves korában váratlanul távozott körünkből.
A búcsúzás mindig szomorú, különösképpen, ha örökre szól. Olyan embertől vettünk végső búcsút, aki 
sok éven át volt közeli kollégánk, barátunk. Olyan barátot veszítettünk személyében, aki minden 
helyzetben kész volt segíteni. Nyílt, őszinte, kötelességtudó ember volt, a tekintélyt parancsoló külső 
azonban szívélyességet, empátiát rejtett.
Cselekedeteit mindig az motiválta, hogy a közösség javát szolgálja. A tizenkét év alatt sem volt másként, 
míg polgármesterként, majd képviselőként dolgozott. Példaképül szolgál feladataink teljesítésekor, 
sokáig emlékezni fogunk a hozzá fűződő emlékekre, valamint élettapasztalataiból eredő, a józan paraszti 
ész diktálta bölcs kijelentéseire.
Akik ismerték, mindig tisztelettel emlékeznek rá, mint olyan emberre, akinek voltak életcéljai, aki 
példásan teljesítette feladatait és akire családján kívül barátai és munkatársai is mindig számíthattak.
Nem csak önmagának élt, fontos volt számára környezete. Voltak céljai, melynek jelentőségét csak 
bizonyos idő elteltével tudjuk megérteni.
Búcsúzunk tőle a Városi Hivatal alkalmazottai és a fülekiek nevében, akiket szeretett és igyekezett 
készségesen segíteni. Köszönjük mindazt, amit a városért tett és őszinte részvétünket fejezzük ki 
hozzátartozóinak. Nyugodjon békében, szívünkben és emlékeinkben tovább él. Emlékét megőrizzük.

A városi vagyon 2012-es évi leltárja

Fülek Város minden naptári év végén mérleget készít a közpénzekkel való 
gazdálkodásáról a könyvviteli törvény értelmében. 2012.12.31. napján a 
Városi Hivatal és a város fenntartói hatáskörébe tartozó szervezetek, azaz 4 
alapiskola,  a művészeti  alapiskola,  a 2 óvoda, a IUVENES 
Szabadidőközpont, a Városi Művelődési Központ, a Vármúzeum, a Városi 
Közhasznú Vállalat, a Nefelejcs nonprofit szervezet (nyugdíjasotthon) és a 
Tectum nonprofit szervezet (vállalkozói inkubátor) összesen 19 248 126,56 
euró anyagi vagyonnal rendelkeztek. Ez az érték 1 481 373,41 euróval 
(8,3%-al) több mint 2011-ben volt, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a 
2012. évben a város effektíven, célzatosan és gazdaságosan használta fel a 
közpénzeket. A fentieken kívül a város 3 310 831,25 euró értékű telkekkel, 
99 189,19 euró értékű nem anyagi invesztíciókkal, 2 195 112,77 euró értékű 
értékpapír formájú tőkebefektetésekkel, a FILBYT s.r.o. Fiľakovo 
gazdasági társaságon belül 581 889 euró értékű vagyoni betéttel, a számláin 
és a pénztáraiban pedig 430 533,50 euró összegű pénzeszközökkel és 
értékpapírokkal is rendelkezik.
A Városi Hivatal és a fenti szervezetek 2012.12.31. napján 240 525,74 euró 
összegű követelést és 1 335 776 euró összegű kötelezettséget tartottak 
nyilván. A 2012 év folyamán az 1996-2011-es években felhalmozódott 
adójellegü kinnlévőségeket 47 366,70 euróval (25,54%-al) sikerült 
csökkenteni. 
2012-ben a befolyt helyi adók ( ingatlan-, kutya-, területhasználati adó és a 
szemétdíj) átlaga 90,50%-ra lett teljesítve, ami a 2011-es évvel 
összehasonlítva 2,98% növekedést jelent.

Értesítés az adósok listája 2012.12.31-i 
állásának nyilvánosságra hozataláról - 
utolsó felhívás a nemfizetők részére !

A város vezetősége értesíti a nagyközönséget, hogy a 
2013-es évben is nyilvánosságra hozza azon adósok 
listáják, akiknél az adóhátrálék 2012.12.31-hez 
meghaladta a fizikai személyek esetében a 160,00 
eurót, valamint a jogi személyeknél az 1.600,00 eurót. 
Felhívjuk ezúttal ismét valamennyi nemfizető 
figyelmét, hogy akik még nem teljesítették adó- és 
i l letékfizetési  kötelezettségüket az adó- és 
illetékgondnokkal szemben az elmúlt idöszakért, 
tegyék azt meg. Legkésőbb a lista közzétételéig 
megtehetik, ugyanis ezután a város bírósági 
végrehajtót bíz meg  az adósságok behajtására.

Beiratkozások Füleken

Idén január 15-től február 15-ig zajlott az alapiskolai beiratkozás Szlovákia-szerte. Fülekenkét magyar tannyelvű általános iskola várta az 
iskolaköteles gyerekeket. Az Ifjúság utcai Magyar Tannyelvű Alapiskolában január végén tartottak két napos iskolakóstolgató 
rendezvényt. A tanintézményben jelenleg 600 diák tanul. 
"Ebben az iskolaévben két első osztályunk van és egy nulladik osztályunk. Annak ellenére, hogy a tavalyi évben a beiratkozásnál három 
osztály lehetett volna, de sajnos hova tovább egyre több az olyan gyerek, akinek halasztást kell adni. Ebben az iskolaévben is azzal 
számolunk, hogy a két első osztály és az egy nulladik osztály megnyitódik."- nyilatkozta lapunknak Janusek Ágnes, az Ifjúság utcai 
MTNYAI igazgatója. A gyerekek a nap folyamán pszichológus által összeállított iskola- érettségi tesztet töltöttek ki, mely megkönnyíti a 
pszichológusdolgát abból a szempontból, hogy ki tudja szűrni azokat, akiknek még esetleg valamilyen gondjaik vannak az iskola 
érettséggel kapcsolatban.A beiratkozási napon a gyerekek kapták a főszerepet. Tanító nénik  hada állt a rendelkezésükre, hogy játsszanak, 
mesét nézzenek, nagycsoportosként, kisiskolásként bizonyítsák  érettségüket. 
Fülek másik tanintézményében, a Mocsáry Lajos Alapiskolában február elején zajlott a kétnapos iskolai kóstolgatás. A legutóbbi 
népszámlálás adatai szerint Fülek magyar nemzetiségű lakosainak száma csaknem ezerrel csökkent, Simko István iskolaigazgató mégis 
abban reménykedik, hogy a következő tanévben is sikerül két első osztályt nyitniuk.
"Reméljük, hogy bejön az a tapasztalat, hogy 31 gyermeket, tanulót írtunk be eddig évente, az utóbbi három évben, és ha ez bejön, ez a 
szám, akkor nagyon meg leszünk elégedve, mert akkor tudunk két osztályt, és egy nulladikat is nyitni."- nyilatkozta Simko István, a 
Mocsáry Lajos Alapiskola igazgatója. Az utóbbi években országos szinten 3500-3600 között mozog a magyar iskolába íratottak száma. Ez 
a stagnáló tendencia Fülekre is jellemző. Eddig 42 gyermek iratkozott be az Ifjúság utcai Magyar Tannyelvű Alapiskolába, és 23 a Mocsáry 
Lajos Alapiskolába, de a létszám még biztos módosulni fog. Az utólagos beiratkozás február 15-ig tartott.

Szvorák Emese

Értesítés

A Füleki Városi Művelődési Központ bérbe adja 
helyiségeit  / i rodákat/  vál lalkozók számára  
a Szabadság tér 30.sz.alatt /a volt Üzemi Klub 
é p ü l e t é b e n / .  A z  é r d e k l ő d ő k  a  V M K - b a n 
jelentkezhetnek 2013.március 20-ig. Bővebb 
információk a VMK igazgatójánál: 0918189801.
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I Németh Géza grafikusművész

Németh Géza 1979-ben született Ipolyságon, de jelenleg már néhány éve 
Füleken él családjával. 1999 és 2005 között a pozsonyi Képzőművészeti 
Főiskola Szabad Grafikai Műtermét (Prof. R. Jančovič) látogatta, ahol az 
elkövetkező két évben asszisztensként tevékenykedett. Időközben egy 
évig külföldön folytatta tanulmányait az Akademia Sztuk Pieknych, 
Pracownia Serigrafii akadémián a lengyelországi Poznań-ban. Munkái 
különböző versenyeken nyertek díjazást és szakmai elismerést. 
Tanulmányai elvégzésétől egészen a mai napig számos egyéni és csoportos 
kiállításon vett részt itthon és külföldön egyaránt. Hazai művészi 
pályafutása mellett megannyi külföldi sikert is magáénak tudhat, mivel az 
elmúlt években Kínában, Japánban, Mexikóban és Svédországban vett 
részt csoportos kiállításokon. 
Németh Géza művészi tevékenységét leginkább a rajz, a grafika és a festészet jellemzi. Munkája során hagyományos grafikai technikákat 
alkalmaz, mint a színes fametszet és a linometszet. Alkotásaiban  az alapvető emberi életfilozófiák és érzelmek témakörét dolgozza fel, illetve 
legújabb munkái a vallás és a spiritualitás iránti érdeklődést tükrözik. A pozsonyi T-Gallery vezetője, Kristína Hečková képzőművész a 
következőképpen jellemzi Németh Géza művészetét: "Géza művészi alkotásának tartalmi központja az ember, a helye a világban és az 
univerzumban, valamint az emberi élet értelme, az elégedettség és a boldogság forrása. Éber megfigyelőként sodródik a vallások és filozófiai 
irányzatok áramlatain, sugallatokat és jeleket keresve az élet kérdéseinek megválaszolására. Munkáiban a keleti tanítások - a hinduizmus és a 
buddhizmus elemei bukkannak fel, de ugyanakkor a kereszténység elemei is".
2012-től Németh Géza a pozsonyi T-Gallery által vezetett, grafikai technikákra irányuló tanfolyamok oktatója, amelyek tehetséges művészeknek 
nyújtanak lehetőséget a továbbképzésre és a képzőművészeti technikák elsajátítására hivatásos művészektől. Munkásságának szakmai hátterét 
igazolja a Szlovák Képzőművészeti Únió, a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága, és a Magyar Képzőművészek és az Iparművészek 
Szövetségében való tagság is. A szerző rajzai, metszetei, festményei, valamint egyéb információk a www.gnemeth.estranky.sk és a  
www.tgallery.sk honlapokon érhetők el.

Palóc Húsvét a füleki várban

A közkedvelt húsvéti rendezvény idén április 1-jén 10:00 órától 16:00 óráig kerül megrendezésre. A szervezők ismét 
színes folklórműsorral várják az érdeklődőket, melyet kézműves foglalkozások, gyermekprogramok és hagyományos 
kirakodóvásár kísérnek. Az „Üdvözlet Mátyusföldről” című műsorban bemutatkozik a Berkenye Néptáncegyüttes 
(Nemeskosút), Németh Dénes zenekara és a Dióhéj Citerazenekar (Diószeg). A „Nagyszüleink öröksége” című 
programblokkban a Borostyán Néptáncegyüttes és a Kincskereső Gyermek-néptáncegyüttes (Dernő), valamint a 
Rakonca Néptáncegyüttes (Fülek) lép fel. A műsort a CIMBALIBAND együttes koncertje koronázza. A kézműves 
foglalkozások keretében az alkotni vágyók díszíthetnek hímestojást, süthetnek molnárkalácsot és mézeskalácsot, 
készíthetnek bőrkarkötőt vagy tűzzománc ékszert, és kóstolhatnak palóc népi ételeket is.
Főszervező: Pro Gaudio PT. Társszervezők: Füleki Vármúzeum, helyi polgári társulások és szervezetek.

Vármúzeum - Kiállítások

Helyszín:  Városi Honismereti Múzeum

„Nyelvében él a národnostná menšina“ - A kisebbségi nyelvi 
jogok története Szlovákiában, 1918−2012

A somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet „Nyelvében él a národnostná 
menšina“ című vándorkiállítását hozza el Fülekre, amely a nyilvános 
vizuális kisebbségi nyelvhasználat történetét mutatja be Dél-
Szlovákiában 1918 és 2012 között. A gazdag fotódokumentációt 
felvonultató panelkiállítást korabeli többnyelvű irányjelző és 
információs táblák egészítik ki. A kiállítás március 15-től április 23-ig 
tekinthető meg.

Helyszín:  A füleki vár Bebek-tornya

A Gömör-Kishonti Múzeum kincsestára
A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum az elmúlt évben ünnepelte 
megalakulásának 130. évfordulóját. A Bebek-torony idei évadnyitó 
rendezvényén a jubileum alkalmából megrendezett kiállítás az 
intézmény legértékesebb gyűjteményeiből mutat be válogatást, melyen 
belül hangsúlyos helyet kapnak a történelmi fegyverek. A kiállítás 
március 14-től május 5-ig tekinthető meg.

A rozsnyói céhek
A bányászat hanyatlását követően Rozsnyó a 18. században a kézműipar 
meghatározó központjává vált. Ebben a korszakban élték virágkorukat a 
város céhei. A kiállítás célja, hogy áttekintést nyújtson az első céhek 
megalakulásának gazdasági és társadalmi körülményeiről, 17. és 18. 
századi dicsőségükről, valamint az iparosodást és az első rozsnyói 
manufaktúrák megjelenését követő megszűnésükről. A kiállítás gazdag 
írásos és tárgyi hagyaték bemutatásával kínál betekintést a céhek és 
különböző mesterségek történetébe. A Rozsnyói Bányászati Múzeum 
kiállítása március 14-től május 5-ig tekinthető meg.
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Meghalt Fejes Lajos, Fülek egykori polgármestere

Február elsején végső búcsút vettünk a füleki temetőben városunk egykori polgármesterétől és 
képviselőjétől, Fejes Lajos mérnöktől, aki január 29-én 74 éves korában váratlanul távozott körünkből.
A búcsúzás mindig szomorú, különösképpen, ha örökre szól. Olyan embertől vettünk végső búcsút, aki 
sok éven át volt közeli kollégánk, barátunk. Olyan barátot veszítettünk személyében, aki minden 
helyzetben kész volt segíteni. Nyílt, őszinte, kötelességtudó ember volt, a tekintélyt parancsoló külső 
azonban szívélyességet, empátiát rejtett.
Cselekedeteit mindig az motiválta, hogy a közösség javát szolgálja. A tizenkét év alatt sem volt másként, 
míg polgármesterként, majd képviselőként dolgozott. Példaképül szolgál feladataink teljesítésekor, 
sokáig emlékezni fogunk a hozzá fűződő emlékekre, valamint élettapasztalataiból eredő, a józan paraszti 
ész diktálta bölcs kijelentéseire.
Akik ismerték, mindig tisztelettel emlékeznek rá, mint olyan emberre, akinek voltak életcéljai, aki 
példásan teljesítette feladatait és akire családján kívül barátai és munkatársai is mindig számíthattak.
Nem csak önmagának élt, fontos volt számára környezete. Voltak céljai, melynek jelentőségét csak 
bizonyos idő elteltével tudjuk megérteni.
Búcsúzunk tőle a Városi Hivatal alkalmazottai és a fülekiek nevében, akiket szeretett és igyekezett 
készségesen segíteni. Köszönjük mindazt, amit a városért tett és őszinte részvétünket fejezzük ki 
hozzátartozóinak. Nyugodjon békében, szívünkben és emlékeinkben tovább él. Emlékét megőrizzük.

A városi vagyon 2012-es évi leltárja

Fülek Város minden naptári év végén mérleget készít a közpénzekkel való 
gazdálkodásáról a könyvviteli törvény értelmében. 2012.12.31. napján a 
Városi Hivatal és a város fenntartói hatáskörébe tartozó szervezetek, azaz 4 
alapiskola,  a művészeti  alapiskola,  a 2 óvoda, a IUVENES 
Szabadidőközpont, a Városi Művelődési Központ, a Vármúzeum, a Városi 
Közhasznú Vállalat, a Nefelejcs nonprofit szervezet (nyugdíjasotthon) és a 
Tectum nonprofit szervezet (vállalkozói inkubátor) összesen 19 248 126,56 
euró anyagi vagyonnal rendelkeztek. Ez az érték 1 481 373,41 euróval 
(8,3%-al) több mint 2011-ben volt, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a 
2012. évben a város effektíven, célzatosan és gazdaságosan használta fel a 
közpénzeket. A fentieken kívül a város 3 310 831,25 euró értékű telkekkel, 
99 189,19 euró értékű nem anyagi invesztíciókkal, 2 195 112,77 euró értékű 
értékpapír formájú tőkebefektetésekkel, a FILBYT s.r.o. Fiľakovo 
gazdasági társaságon belül 581 889 euró értékű vagyoni betéttel, a számláin 
és a pénztáraiban pedig 430 533,50 euró összegű pénzeszközökkel és 
értékpapírokkal is rendelkezik.
A Városi Hivatal és a fenti szervezetek 2012.12.31. napján 240 525,74 euró 
összegű követelést és 1 335 776 euró összegű kötelezettséget tartottak 
nyilván. A 2012 év folyamán az 1996-2011-es években felhalmozódott 
adójellegü kinnlévőségeket 47 366,70 euróval (25,54%-al) sikerült 
csökkenteni. 
2012-ben a befolyt helyi adók ( ingatlan-, kutya-, területhasználati adó és a 
szemétdíj) átlaga 90,50%-ra lett teljesítve, ami a 2011-es évvel 
összehasonlítva 2,98% növekedést jelent.

Értesítés az adósok listája 2012.12.31-i 
állásának nyilvánosságra hozataláról - 
utolsó felhívás a nemfizetők részére !

A város vezetősége értesíti a nagyközönséget, hogy a 
2013-es évben is nyilvánosságra hozza azon adósok 
listáják, akiknél az adóhátrálék 2012.12.31-hez 
meghaladta a fizikai személyek esetében a 160,00 
eurót, valamint a jogi személyeknél az 1.600,00 eurót. 
Felhívjuk ezúttal ismét valamennyi nemfizető 
figyelmét, hogy akik még nem teljesítették adó- és 
i l letékfizetési  kötelezettségüket az adó- és 
illetékgondnokkal szemben az elmúlt idöszakért, 
tegyék azt meg. Legkésőbb a lista közzétételéig 
megtehetik, ugyanis ezután a város bírósági 
végrehajtót bíz meg  az adósságok behajtására.

Beiratkozások Füleken

Idén január 15-től február 15-ig zajlott az alapiskolai beiratkozás Szlovákia-szerte. Fülekenkét magyar tannyelvű általános iskola várta az 
iskolaköteles gyerekeket. Az Ifjúság utcai Magyar Tannyelvű Alapiskolában január végén tartottak két napos iskolakóstolgató 
rendezvényt. A tanintézményben jelenleg 600 diák tanul. 
"Ebben az iskolaévben két első osztályunk van és egy nulladik osztályunk. Annak ellenére, hogy a tavalyi évben a beiratkozásnál három 
osztály lehetett volna, de sajnos hova tovább egyre több az olyan gyerek, akinek halasztást kell adni. Ebben az iskolaévben is azzal 
számolunk, hogy a két első osztály és az egy nulladik osztály megnyitódik."- nyilatkozta lapunknak Janusek Ágnes, az Ifjúság utcai 
MTNYAI igazgatója. A gyerekek a nap folyamán pszichológus által összeállított iskola- érettségi tesztet töltöttek ki, mely megkönnyíti a 
pszichológusdolgát abból a szempontból, hogy ki tudja szűrni azokat, akiknek még esetleg valamilyen gondjaik vannak az iskola 
érettséggel kapcsolatban.A beiratkozási napon a gyerekek kapták a főszerepet. Tanító nénik  hada állt a rendelkezésükre, hogy játsszanak, 
mesét nézzenek, nagycsoportosként, kisiskolásként bizonyítsák  érettségüket. 
Fülek másik tanintézményében, a Mocsáry Lajos Alapiskolában február elején zajlott a kétnapos iskolai kóstolgatás. A legutóbbi 
népszámlálás adatai szerint Fülek magyar nemzetiségű lakosainak száma csaknem ezerrel csökkent, Simko István iskolaigazgató mégis 
abban reménykedik, hogy a következő tanévben is sikerül két első osztályt nyitniuk.
"Reméljük, hogy bejön az a tapasztalat, hogy 31 gyermeket, tanulót írtunk be eddig évente, az utóbbi három évben, és ha ez bejön, ez a 
szám, akkor nagyon meg leszünk elégedve, mert akkor tudunk két osztályt, és egy nulladikat is nyitni."- nyilatkozta Simko István, a 
Mocsáry Lajos Alapiskola igazgatója. Az utóbbi években országos szinten 3500-3600 között mozog a magyar iskolába íratottak száma. Ez 
a stagnáló tendencia Fülekre is jellemző. Eddig 42 gyermek iratkozott be az Ifjúság utcai Magyar Tannyelvű Alapiskolába, és 23 a Mocsáry 
Lajos Alapiskolába, de a létszám még biztos módosulni fog. Az utólagos beiratkozás február 15-ig tartott.

Szvorák Emese

Értesítés

A Füleki Városi Művelődési Központ bérbe adja 
helyiségeit  / i rodákat/  vál lalkozók számára  
a Szabadság tér 30.sz.alatt /a volt Üzemi Klub 
é p ü l e t é b e n / .  A z  é r d e k l ő d ő k  a  V M K - b a n 
jelentkezhetnek 2013.március 20-ig. Bővebb 
információk a VMK igazgatójánál: 0918189801.
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Kolkári FTC Fiľakovo cestovali do Bratislavy
KK Inter Bratislava „B“ : FTC Fiľakovo „A“

3584 zk/ 6  :  2 /3478 zk
V 16. kole cestovali kolkári FTC na horúcu pôdu Interu Bratislava. Ako 
sa približuje koniec sezóny, potrebný je každý bodík a nám ho 
skomplikovala aj neúčasť našej opory Knappa G. ml.
Tréner tak zostavil družstvo na šesťdráhovej kolkárni nasledovne: 
Knapp G. st. (586zk/1b), Šmatlík R. (593zk/0b) a Flachbart P. 
(554zk/0b) (všetci prvá zmena) a tak bol stav zápasu 2:1 a prehrávali sme 
o 46 kolov. Druhú trojicu tvorili Flachbart L. (557zk/0b), Lukáč S. 
(589zk/0b) a Nagy R. (599zk/1b), čiže výsledok 6:2 a prehra o 106 zk. 
A tak boj o záchranu tejto súťaži pokračuje na budúci týždeň, keď obe 
družstvá privítajú kolkárov zo Šariša. 
Naše „B“ družstvo odohrá na žiadosť KK Žarnovica svoj duel 1. Ligy až 
9.3.2013.

-KO FTC-

Pozsonyba utaztak tekézőink,
ahol az Inter vendégeiként kikaptak

KK Inter B : FTC Fülek A
3584 (l.b.) : 3478 (l.b.) 6 : 2

Az FTC tekézői a 16. fordulóban a pozsonyi Inter otthonába utaztak. 
Közeleg az idényzáró, így minden egyes pontra szükség van. 
Helyzetüket bonyolította, hogy a csapat erősségét, ifj. Knapp Gézát 
hiányolniuk kellett. A csapat edzője  az id. Knapp (586 fa - 1 pont), 
Šmatlík (593 fa - 0 pont), Flachbart P. (554 fa - 0 pont) összeállítást 
küldte pályára.  Az eredmény 2 : 1 lett - 46 ponttal maradtak le. Majd a 
Flachbart l. (557 fa - 0 pont), Lukáč (589 fa – 0 pont) és Nagy R. (599 fa - 
1 pont) hármas következett. Az eredmény pedig 6 : 2 (106 fa 
lemaradással). Folytatódik küzdelmük a versenyben maradásért. 
Mindkét csapat Šariš együttesével mérkőzik meg legközelebb. Első ligás 
B csapatunk a KK Zsarnóca kérésére március 9-én játsza mérkőzését.

Skončil sa jubilejný ročník mestskej futsalovej ligy

10.ročník Balex Trade Futsal ligy v sobotu 9.2.2013 
napísal poslednú bodku za vydareným podujatím. Tento 
ročník mal príchuť jubilejný. Futsal vo Fiľakove mal rôzne 
podoby a dnes ho mnohí futbalisti využívajú ako zimnú 
prípravu počas prestávky vo veľkom futbale. Ako 
organizátor môžem potvrdiť, aj po konzultácii s ostatnými,  
že tento ročník bol maximálne vyrovnaný. Aj mužstvá 
z dna tabuľky predvádzali pekný futsal plný prekvapení, 
zvratov a prekrásnych gólov a nejedného súpera nesmierne 
potrápili. V tomto ročníku nám bojovalo o trofeje 8 
vyrovnaných mužstiev za podpory množstva divákov. 
Som nesmierne pyšný, že takúto futsal ligu vo Fiľakove 
máme a množstvo mladých namiesto bezcieľneho flákania 
zmysluplne vyplnilo svoj voľný čas každú sobotu 
poobede. Moje veľké ďakujem patrí pánovi Balogovi, 
ktorý aj tento ročník podporil ako hlavný sponzor. Ďalšie 
ďakujem patrí pánovi primátorovi Kaličiakovi, pánovi 
riaditeľovi Šimkovi, pánovi Szakovi a veľké ďakujem 
posielam chalanom zo Zedníček teamu a mojej polovičke 
Erike, ktorí mi pomohli organizačne. Na záver by som 
nechcel zabudnúť na rozhodcovské duo Jačmeník a Rapi, 
ktoré dotiahlo súťaž do samého konca, aj keď mali ťažké 
krotiť emócie na ihrisku a mimo neho. Ďakujem! Všetkým chcem 
popriať množstvo športových i súkromných úspechov v bežnom živote.
Výsledky: 1. Zedníček Team, 2. Drink Team, 3. The Beatles
Najlepší strelec: Roman Vilhan 38 gólov
Najlepší brankár: Adam Podhora

-Stano Villányi-

Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v mesiaci 
marec 2013

05.03.2013, 11:00 hod.
Divadelné predstavenie Divadla Cliperton pre žiakov ZŠ.
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS

08.03.2013, 15:00 hod.
Oslava MDŽ - stretnutie dôchodcov.
Miesto: MsKS, organizátor: Jednota dôchodcov

14.03.2013, 11:00 hod.
Výchovný koncert pre žiakov ZŠ. Miesto: MsKS, organizátor: MsKS

14.03.2013, 16:00 hod.
Vernisáž výstav Klenotnica Gemersko-malohontského múzea a 
Rožňavské cechy. Miesto: Bebeková veža, organizátor: Hradné múzeum

15.03.2013, 15:00 hod.
Oslavy výročia revolúcie 1848.
Miesto: Nám.padlých hrdinov, organizátor: MO Csemadok

15.03.2013, 16:30 hod.
Vernisáž výstavy Jazyk je srdcom národa - Dejiny menšinových 
jazykových práv na Slovensku, 1918 - 2012. Miesto: Mestské 
vlastivedné múzeum, organizátor: Hradné múzeum

30.03.2013, 19:00 hod.
MISS Fiľakovo 2013 - XVII. ročník súťaže krásy.
Miesto: MsKS, organizátor: MsKS

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2013 
márciusában

2013.03.05., 11:00 óra
Cliperton Színház előadása az AI diákjai részére.
Helyszín: VMK, szervező: VMK

2013.03.08., 15:00 óra
Nyugdíjasok találkozója a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Helyszín: 
VMK, szervező: Nyugdíjas Egyesület

2013.03.14., 11:00 óra
Nevelő koncert az AI diákjai részére. Helyszín: VMK, szervező: VMK  

2013.03.14., 16:00 óra
Kiállítás-megnyitó
A Gömöri-Kishonti Múzeum Kincsestára és a rozsnyói céhek. Helyszín: 
Bebek torony, szervező: Vármúzeum

2013.03.15., 16:30 óra
Kiállítás-megnyitó „Nyelvébenél a národnostná menšina A kisebbségi 
nyelvi jogok története Szlovákiában, 1918-2012.
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum, szervező: Vármúzeum

2013.03.15., 15:00 óra
Megemlékezés „Március idusáról“
Helyszín: Hősök tere, szervező: Csemadok h.sz.

2013.03.30., 19:00 óra
XVII. Fülek Szépe 2013, szépségverseny.
Helyszín:VMK, szervező: VMK

Jubileumi teremfoci bajnokság

Hagyományosan sikeresnek bizonyult az idei, 
jubileumi teremfoci bajnokság. A téli felkészülés 
során füleki labdarúgóink is szívesen vesznek rajta 
részt. Igencsak kiegyensúlyozott volt az egész 
verseny. Az alsóházban tanyázó csapatok is 
fordulatokkal, meglepetésekkel és gyönyörű 
gólokkal gazdag mérkőzéseket játszottak. Szép 
számú közönség buzdította a nyolc csapatot. 
„Büszke vagyok, hogy Füleken is van ilyen 
bajnokság, ahol a fiatalok a céltalan lődörgés 
helyett hasznosan, sportolással töltötték szombat 
délutáni szabad idejüket. Köszönettel tartozunk 
Balog úrnak a bajnokság fő szponzorának. 
Hálásak vagyunk még Kaličiak polgármester 
úrnak, Šimko igazgató úrnak, Szako úrnak. 
Természetesen a szervezésben közreműködő 
Zedníček Team tagjainak s nem utolsósorban 
páromnak, Erikának. Nem feledkezhetünk meg a 
Jačmeník - Rapi játékvezetői kettősről sem, 
akiknek sokszor nem volt egyszerű dolguk. 
Köszönöm! Mindenkinek sok sikert kívánok a 
s p o r t b a n  é s  m a g á n é l e t é b e n ! ” -  m o n d t a 

köszöntőjében Villányi úr. 
Eredmények: 1. Zedníček Team, 2. Drink Team, 3. The Beatles
Legjobb góllövő. RomanVilhan (38 gól)
Legjobb kapus: Adam Podhora


