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Az oktatásügy terén szerzett érdemeikért
A Pedagógusnap városi ünnepségén az alábbi 
pedagógusok vehették át az oktatásügy területén 
szerzett érdemeikért a Comenius emlékplakettet:
Mgr. Benko Tünde 
Pedagógusi pályája szülőfalujában, Nagyidán 
kezdődött, ahol nevelőnőként működött a helyi 
alapiskolában. Később tanítói oklevelet szerzett a 
sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán, amelyet 
a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen honosított, 
és mint tanítónő folytatta pedagógusi tevékenységét a 
füleki  Bentlakásos Kisegítő Iskolában,  ma 
Bentlakásos Speciális Alapiskola. Az itt szerzett 
gyakorlatot a Mocsáry Lajos Alapiskola alsó tagozatos 
tanítónőjeként a mai napig sikeresen alkalmazza a 
szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek oktatásában 
és nevelésében. A papréti magyar tanítási nyelvű 
alapiskolában Benko tanító néni hamar észrevette, hogy az elmélettel nehezen 
megbirkózó gyermekeket is lehet sikerélményben részesíteni, csak más jellegű 
adottságaikat kell kamatoztatni. Mivel hozzá is gyermekkorától közel állt a 
néphagyomány és a népművészet, kisiparos szakkört hozott létre a tanulók 
részére, amelyben a legkülönfélébb dísztárgyak és használati cikkek készítésének 
hagyományos technikáival ismerkednek, az ugyancsak általa vezetett főzőkörben 
pedig a hagyományos ételek elkészítésének módját sajátítják el. Nevezett 
pedagógus a Pro Schola Nostra Polgári Társulás tagjaként évek óta aktívan vesz 
részt a „Hallottad-e hírét... ?“ nemzetközi részvétellel 
zajló, regionális palóc népdalverseny szervezésében 
is. Az általa felkészített tanulók rendszeresen érnek el 
arany- és ezüstsávos helyezést mind az ének-, mind a 
vers- és prózamondó versenyeken. Benkoné Horkay 
Tünde neve összeforrt a Motolla Kézműves Körrel is. 
A tojásíráson és gyöngyfűzésen kívül hímez, 
népviseleteket varr és újít fel, mézeskalácsokat készít 
és díszít, stb. Együttműködik a Népművészeti 
Központtal (ÚĽUV), rendezvényeken és kiállításokon 
szerepel országszerte és külföldön. Többször részesült 
jelentős elismerésben, többek között a magyar 
Oktatási és Kulturális Minisztérium díjazottja is.  
Mgr. Balázs Edit
A besztercebányai Pedagógiai Főiskolán végzett mint 
matematika - zene szakos alapiskolai tanár. 
Pedagógusként a füleki Művészeti Népiskolában, ma Művészeti Alapiskola, 
kezdett tevékenykedni, ahol mindmáig zongorát és zeneelméletet tanít. Az 
elmélet oktatása csoportos formában történik és nagyon igényes a tanár részére a 
felkészülés szempontjából is. Hiszen játékosan, minden erőltetés nélkül kell a 
tanulókat a terjedelmes, ugyanakkor a gyermekek részére nem túl vonzó elméleti 
tananyagon végigvezetnie. Balázs Edit tanárnő sikeresen keresi a népszerűsítés 
formáit, vezetése alatt projektek készülnek a zenei világ hazai és külföldi nagy 
egyéniségeiről, „Füleki akkord“ cím alatt évente tudáspróbát szervez tanulói 
számára, akik közül a legjobbak rendszeresen képviselik sikerrel iskolájukat és 
városunkat a „Nyústyai akkord“ kerületi versenyen. A tanárnő pedagógiai pályája 
kezdetétől fogva aktív részese a város társadalmi és kulturális életének is. Évekig 
a fiatalok szabadidős tevékenységeinek szentelte figyelmét mint a füleki Városi 
Úttörő és Ifjúsági Ház gimnasztika, később sport szakkörének vezetője. 

A Melódia Nőikar tagjaként pedig nagyon sok hazai és külföldi fellépésen 
képviselte már városunkat.

Mgr. Janušek Ágnes
A besztercebányai Pedagógiai Főiskolán tanult, ahol 
matematika és zenei nevelés szakos tanári oklevelet 
szerzett. Felsőfokú tanulmányai befejezését követően 
egy tanéven át a füleki Művészeti Népiskola, most 
Művészeti Alapiskola, tanára volt. Pedagógusi pályája 
az Ifjúság Utcai Magyar Tannyelvű Kilencéves 
Alapiskolában fo ly ta tódot t ,  ahol  a  tanár i , 
o s z t á l y f ő n ö k i ,  n e v e l é s i  t a n á c s a d ó i  é s 
igazgatóhelyettesi beosztásokat végigjárva ma az 
iskola igazgatónőjének tisztjét tölti be. A több 
választási időszakon át tartó vezetői működése során 
bebizonyította, hogy el tudja látni ezt a komoly 
feladatot, vannak ötletei és elképzelései, és képes azok 
megvalósítására is az iskola anyagi és műszaki 
feltételeinek korszerűsítése, az oktatási folyamat 

színvonalának emelése és a tanulók tanulmányi eredményeinek javítása 
érdekében. Maximális igyekezettel próbálja megőrizni a jó emberközi 
kapcsolatokat is a város legnagyobb iskolájában. Az iskola problémamentes és 
sikeres működéséért felelősséggel tartozó igazgató szigora és határozott fellépése 
a jó kolléga állandó segítőkészségével ötvöződik személyiségében, és minden 
lépése azt sugallja, hogy fontosak számára az őt körülvevő emberek, a gyerekek 
és az alkalmazottak egyaránt. Janušek Ágnes mindig aktív tényezője volt Fülek 
társadalmi és kulturális életének is. Hosszú éveken át vezényelte a Melódia 

Nőikart, a Füleki Városi Hivatal mellett működő 
Polgári Ügyek Testületének pedig mindmáig aktív 
tagja. Gazdag pedagógusi és intézményvezetői 
tapasztalataival több éven át segítette a Füleki Városi 
Képviselő-testület mellett működő Oktatásügyi 
Bizottság munkáját is. 
Mgr. Kľuka Ján
A besztercebányai Pedagógiai Főiskolán zenei 
nevelést tanult szlovák nyelvvel párosítva. Alapiskolai 
tanári oklevelet szerzett fiatal pedagógusként első 
munkahelyül a füleki Művészeti Népiskolát, mai 
Művészeti Alapiskola, ajánlották fel neki. A 
belépésben megakadályozta őt a kötelező katonai 
alapszolgálatra történő bevonulása. Visszatérve 
helyettesítő tanári állást kapott a füleki szlovák 
tannyelvű Kilencéves Alapiskolában. 1986-tól a 

losonci SZNF utca 10. (most Gácsi utca 10.) alatti alapiskola tanára volt. Losonci 
évei alatt aktívan együttműködött a Járási Úttörő és Ifjúsági Házzal. A bársonyos 
forradalmat követően a fenti alapiskola tanári kara igazgatóhelyettessé 
választotta az elismert szakember és konfliktusmentes emberként ismert kollégát. 
Egy év elmúltával kérte felmentését a tisztség alól, és visszatért régi kollégái közé 
Fülekre. Munkahely-változtatásai a lakóhelyében beállt változásokkal függtek 
össze. Kľuka tanár úr visszatértével az Iskola Utcai Alapiskola kollektívája egy 
sokoldalúan képzett, s mindamellett mindig szerény emberrel gazdagodott, aki a 
tanulóival folytatott kommunikációban a zene univerzális nyelvét részesíti 
előnyben. Nincs iskolai akció, karnevál, karácsonyi program, sem egyéb alkalmi 
rendezvény a tanár úr és növendékei közreműködése nélkül. Tanítványai 
sikeresen képviselik iskolájukat és városunkat az énekversenyek különböző 
szintjein, beleértve a Szlovákia Csalogánya dalverseny országos fordulóját is.

A Nyugdíjas Egyesület Nemzetközi 
Nőnapot tartott 

Évente megünnepli a Füleki Nyugdíjas Egyesület a Nemzetközi Nőnapot. Így 
volt ez az idén is. A városi művelődési központban már nagyon várták az 
egyesület hölgy tagjai  a nőnapi rendezvényt. Nemcsak a virágok, az ajándékok és 
az ünnepi vacsora miatt, hanem a kötetlen szórakozásért, az együttlét öröméért. A 
Nyugdíjas Egyesület Füleki Alapszervezetének ma 650 tagja van, így nem csoda, 
hogy az ünnepségen mintegy 150-en voltak jelen, többségében szépkorú hölgyek. 
A füleki rendezvényen részt vett a Nyugdíjas Egyesület járási szervezetének 
elnöke Zuzana Lošťáková és titkára Zora Fiľová. De eljöttek a helyi egyesület 
szépkorú férfitagjai is (kb. 25-en). Ők a jó hangulatot biztosították, s a 
táncparketten is jeleskedtek. A tombola-díjak is hozzájárultak a késő estig tartó 
rendezvény jó hangulatához. Köszönet jár a helyi Nyugdíjas Egyesületnek, 
valamint Fülek városának, akik a rendezvényt anyagilag is támogatták. És 
köszönet a szépkorú hölgyeknek is, akiknek kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen 
szép ünnepük.  Sok egészséget, boldogságot kíván

a Füleki Nyugdíjas Egyesület vezetősége 
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Fülek városa a Községek vagyonáról szóló 138/1991-es sz. 
törvény 9a § 1.bek. a pontja szerint és a Kereskedelmi 
Törvénykönyv 281 és 288-as § szerint 
KERESKEDELMI KÖZBESZERZÉSI VERSENYT ír ki a 
legjobb szerződésjavaslat megkötésére a város tulajdonában 
lévő mezőgazdasági területek bérlésére
A verseny tárgya
A kereskedelmi közbeszerzési verseny tárgya városi tulajdonban 
lévő mezőgazdasági területek bérlése Füleken 2014. május 1-től  
5 éves időtartamra. Összesen 35,1710 ha területről van szó, 
amely 18,3021 ha szántóföldből és 16,8689 ha állandó legelőből 
tevődik össze. A területről pontosabb és aprólékosabb leírás a 
verseny kiírójánál található. 
Résztvételi feltételek
 A versenyen csak azok a jogi  és fizikai személyek vehetnek 

részt, akiknek nincs a várossal szemben és a város 
intézményeivel szemben semmilyen tartozásuk.

 A földterületek nem használhatók másra,  csakis 
mezőgazdasági célokra.

 A versenyen a legmagasabb összegű bérleti javaslat a 
mérvadó.

 A versenyre a javaslatokat írásos formában kell benyújtani 
lezárt borítékban, amelyen a jelentkező nevének és címének 
kell szerepelnie, valamint a borítékot meg kell jelölni a 
következő felirattal: „Obchodná verejná súťaž - neotvárať!“

 A javaslatokat a versenyt kiíró intézmény címére kell 
kézbesíteni: Városi Hivatal Gazdasági és vagyonkezelő 
osztálya, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, legkésőbb 2014. 
április 9-ig 9,00 óráig.

A versennyel kapcsolatos részletek a város hivatalos tábláin és a 
város weboldalán találhatók. Az érdeklődők részletes 
információkat a 047/4381001-es telefonszámon, vagy a 
0915 264 290-es mobilszámon, ill. zoltan.varga@filakovo.sk e-
mail címen kaphatnak.

Felhívás  bérház építését igénylő fiatal 
családok részére 

Fülek városa kellő érdeklődés esetében fiatal családok részére 
bérházat építene (8-12? lakást) a PPP projektek keretében. A 
város szándéka olyan bérház építése, amely a fiatal családoknak 

2(35 éves korig) anyagilag elérhető lenne 80 m  -es alapterülettel.  
Az építkezés célja, hogy megelőzze a fiatalok elvándorlását a 
városból. Mivel a bérház az Állami Lakásfejlesztési Alap 
segítségével hitelből épülne fel, a kivitelezése szigorú 
feltételekhez kötött. A lakástulajdonos minimun 30 évig a város, 
csak az ezt követő idő után lesz megvásárolható a bérlők számára. 
Addig a bérlők a városnak lakbért fizetnek, a város  ebből 
törleszti majd a hitelt. A lakbér a lakás nagyságától függően havi 
130-180 € között mozogna.Természetesen a kislakások lakbére 
jelentősen alacsonyabb lenne. A lakbérhez még hozzá kell 
számolni a havi rezsi-költségeket és a karbantartási alapba 
befizetendő illetéket. Amennyiben ez a felhívás felkeltette 
érdeklődésüket, kérjük mielőbb jelezzék ezt személyesen, vagy 
írásban a Városi Hivatal gazdasági és vagyonkezelő osztályán.

Felvételizz a nyolcéves gimnáziumba!

Szlovákiában 162 nyolcéves gimnáziumban több mint 28 ezer diák 
tanul. A környékünkön - Rimaszombatban, Tornalján - már évek óta 
működik, s két éve a nógrádi régióban is lehetőségük van a szülőknek 
választani: maradnak az alapiskolánál, vagy az 5. évfolyam után a 
Füleki Gimnáziumba íratják gyermeküket.
A kis létszámú osztályok lehetővé teszik a nagyobb odafigyelést, 
családias légkör kialakítását. Célunk: minden gyermekben 
megtalálni a tehetséget, felszínre hozni és kibontakoztatni azt. A 
nyolcosztályos tagozat még két éve sem működik, és már jelentős 
eredményekkel dicsekedhet. Újraindult a Zsibongó diákszínjátszó 
csoport, mely így képviselhette Füleket az országos seregszemlén, a 
Duna Menti Tavaszon, ahol ezüst sávos minősítést szerzett. A Tompa 
Mihály Vers- és Prózamondó Verseny országos elődöntőjébe tavaly 
és az idén is bekerültek diákjaink. Fontos szerepet kap a matematika 
is, tanulóink több versenyen is sikeresen szerepeltek kerületi és 
országos szinten egyaránt. Diákjaink között nagy népszerűségnek 
örvend a robotika, amely a programozás játékos formában, Lego 
robotokkal való elsajátítása. Tudásukat több versenyen is 
megmutatták már, akár szlovák tannyelvű iskolák diákjaival is 
megmérkőzve.
A diákélet gazdag, az iskola élete eseménydús. Nyolcosztályos 
tagozatunk diákjai a szülőknek minden évben karácsonyi műsort és 
ajándékokat készítenek, illetve a Szebb lesz tőlünk a világ című 
műsoros est keretében mutatják be tehetségüket a városi 
kultúrházban. Bekapcsoljuk őket a város és a környék életébe: részt 
vesznek nemzeti ünnepeinken, megemlékezéseinken, rendszeresen 
ellátogatnak műsorukkal a Nefelejcs nyugdíjasotthon lakóihoz, 
szerepeltek már falunapokon. Voltak budapesti színházlátogatáson, 
részt vettek egyhetes sítanfolyamon, és nem marad majd el számukra 
az első bál sem.
Akik a nyolcosztályos gimnázium mellett döntenek, azoknak is 
lehetőségük van az első négy évfolyam elvégzése után átlépni más 
középiskolára, hiszen az államilag megkövetelt tananyag 
megegyezik az alapiskolákéval. Természetesen mi az iskolában azon 
fáradozunk, hogy sem diákjainknak, sem szüleiknek ne kelljen más 
középiskolán gondolkodniuk. Akik nálunk maradnak, mentesülnek a 
9. évfolyamban kötelező - a köztudatba Monitor néven bekerült - 
Tesztelés alól. Ugyanígy kimarad számukra a középiskolai felvételi 
is, hiszen a nyolcosztályos gimnázium első négy évfolyamának 
elvégzése után automatikusan felvételt nyernek a középiskolának 
megfelelő következő négyéves képzésbe.
Minden iskola más, mindenki másban jó, mást kínál. Ha ellátogatnak 
második nyitott napunkra április 5-én 9.30-tól, saját szemükkel 
győződhetnek meg arról, amit a gimnázium nyújt, s azoktól 
kérdezhetnek, akik a legilletékesebbek válaszolni. Tájékozódjanak, 
s csak azután döntsenek! Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

A Füleki Gimnázium igazgatósága és tanári kara

Tájékoztató

A Füleki Gimnázium a 2014/2015 -ös tanévben is indít
magyar tanítási nyelvű nyolcéves gimnáziumi képzést. 

2014. április 5-én (szombaton), 9.30-kor nyitott napokat 
tartunk

azon szülők és 5.évfolyamos gyermekeik számára, akik a 
gimnáziumban szeretnék folytatni tanulmányaikat.

Jelentkezési lapokat az alapiskolában illetve a gimnáziumban 
lehet igényelni.

Jelentkezési határidő: 2014. április 10.
A jelentkezési lapokat az alapiskola igazgatója április 20-ig 

eljuttatja a gimnáziumba, vagy személyesen leadhatók a 
gimnázium igazgatóságán.

Szeretettel várjuk az érdeklődő Szülőket és Gyermekeiket!
"ahová a gyerekek azért járnak, mert ott hihetetlenül érdekes 

dolgok történnek“
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Nyilvános árverés

Fülek városa - a füleki Városi Hivatal, Városháza utca 25, 986 01 
Fülek, a Községek vagyonáról szóló 138/1991-es sz. törvény 9a § 
1.bek. a pontja szerint, összhangban a füleki Városi 
Képviselőtestület 2013.01.30-án kelt 129-es sz. határozatával 
NYILVÁNOS ÁRVERÉST hirdet személygépkocsi eladására  
az alábbi feltételekkel:  
Az árverés tárgya: ŠKODA FABIA AA SEDAN tipusú  
személygépkocsi, gyártási éve: 2001, rendszáma:  LC 521 AL, 
színe: zöld. Technikai paraméterek: térfogat: 1397 ccm, 
teljesítmény: 50 kW, négy ajtós, 5 személyes személyautó. 
Lefutott kilométerek: 160 800 km. Garázsolt autóról van szó, 
aránylag jó technikai állapotban. További max. 800 € befektetést 
igényel. (A gépkocsi nem rendelkezik érvényes műszaki és 
emissziós igazolással.)  Kikiáltási ára: 1 000,00 EUR.
Az árverés helyszíne és időpontja: füleki Városi Hivatal 
ülésterme, 2014. április 8-án 13,00 ó.
Árverési biztosíték: Az árverési biztosíték összege 200,00 €, 
amelyet az érdeklődőknek 2014.április 8-ig kell letétbe 
helyezniük az alábbi számlaszámra: 8174961/5200, 
VS: 8042014 az OTP Bank füleki részlegén, vagy a füleki Városi 
Hivatal pénztárában 12,30 óráig.
Árverésre jogosult személyek: Az árverésen 18 évnél idősebb 
fizikai személyek vehetnek részt, akik szlovák állampolgárok és 
2014.április 8-án 12,30 óráig befizették az árverési biztosítékot, 
teljesítették az árverési rend feltételeit, befizették az árverés 
helyszínére való belépés előtt a 10 € résztvételi illetéket, és a 
várossal szemben nincs semmilyen tartozásuk.
Az árveréssel kapcsolatos részletes információkat a 
047/4381001-es telefonszámon, vagy a 0915 264 290-es 
mobilszámon, ill. zoltan.varga@filakovo.sk e-mail címen 
kaphatnak. Az árverésre szánt személygépkocsi megtekintehető 
munkanapokon, előzetes egyeztetés után. 

„PETŐFI  NAGY  NAPJA“

Füleken március 14-én rendezték meg „Petőfi nagy napja“ 
címmel az 1848-as szabadságharc legjelentősebb eseményeit 
bemutató emlékműsort. A Csemadok Füleki Alapszervezete és a 
társrendezők szervezésében  a fülekiek jelképesen visszatértek 
az időben, s a város egyes részei a szabadságharc legjelentősebb 
helyszíneivé alakultak át. Így pl. a Magyar Közösségi Ház  a 
Pilvax kávéházzá, az egyetemisták csatlakozása a forradalmi 
ifjúsághoz a helyi gimnázium előtt zajlott, a Landerer nyomda a 
Városi Könyvtárban kapott helyet, Stancsics Mihály 
kiszabadítására a várbörtönből a Művészeti Alapiskola udvarán 
került sor, a Múzeum tér a vmk bejáratánál volt, a Nemzeti 
Színházban történtek pedig a vmk színpadán elevenedtek meg. A 
műsor ötletgazdája Szvorák Zsuzsa volt, aki szerint évről-évre 
több a diákközönsége az eseménynek, a megélt műsorok pedig 
jobban megmaradnak az emberekben, többet jelentenek 
számukra mint a szokványos kultúrműsorok. Az ünnepi 
interaktív műsorban a helyi művészeti csoportok, civil 
szervezetek  és szólisták mellett fellépett Mészáros János Elek, a 
Csillag születik sztár-operaénekese, aki este 6 órai kezdettel adott 
nagysikerű koncertet a füleki református templomban. A műsort 
követően hagyományos koszorúzás volt a Hősök terén, ahol az 
1848-as emlékműnél helyezték el a kegyelet virágait a résztvevő 
szervezetek és civilek. A műsor részeként két kiállítás 
megnyitójára is sor került a füleki vár Bebek-tornyában a 
Vármúzeum szervezésében. Az egyik a „Polgári női divat a 19. 
században” cím alatt került megrendezésre, a másik pedig az 
e rdé ly i  népv ise le teke t  muta t t a  be  Konthur  Már ia 
gyűjteményéből. A füleki rendhagyó 1848-as megemlékezésen 
mintegy ötszázan vettek részt.   

-mi-

Korda György és Balázs Klári Füleken

Jubileumi koncertet adott Füleken Korda György. Az énekes 55 
éve van a pályán. Ennek apropóján feleségével, Balázs Klárival, a 
füleki Városi Művelődési Központban is fellépett. A négy 
helyszínes felvidéki turné harmadik állomása volt a füleki, 
melynek szervezője a Music Art, társszervezője a Városi 
Művelődési Központ voltak. Az énekes házaspár mellett Bagi 
Iván és Nacsa Olivér humoristák is szórakoztatták az 
érdeklődőket. „A nagyérdemű Korda György egész pályáművét 
láthatta és hallhatta. Fantasztikus színpadkép, kiváló hang-és 
fénytechnika kísérte a koncertet. Az énekes házaspár a 
közönséget eufórikus hangulatba hozta, akik velük együtt 
énekeltek“- nyilatkozta Mázik István, a füleki Városi Művelődési 
Központ igazgatója. A műsor két részben zajlott. Az első részben 
Korda György és Balázs Klári léptek színpadra, akik európai 
körútra invitálták az embereket, melynek helyszíneit kivetítőn 
követhet te  a  közönség.  A műsor  második részét  a 
vendégművészek, a humor nagyágyúi Bagi Iván és Nacsa Olivér 

nyitották meg, akik nem csak a két fellépőt parodizálták, de a 
szlovákiai politikai helyzetről is szóltak a humor nyelvén. Őket 
ismét Kordáék követték, akik a legnépszerűbb dalaikkal 
kápráztatták el az érdeklődőket. A műsor végén a 360 fős 
közönség hosszú percekig álló tappsal jutalmazta a fellépőket. 

Sz. E., fotó: Micsuda András
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Fülek városa a Községek vagyonáról szóló 138/1991-es sz. 
törvény 9a § 1.bek. a pontja szerint és a Kereskedelmi 
Törvénykönyv 281 és 288-as § szerint 
KERESKEDELMI KÖZBESZERZÉSI VERSENYT ír ki a 
legjobb szerződésjavaslat megkötésére a város tulajdonában 
lévő mezőgazdasági területek bérlésére
A verseny tárgya
A kereskedelmi közbeszerzési verseny tárgya városi tulajdonban 
lévő mezőgazdasági területek bérlése Füleken 2014. május 1-től  
5 éves időtartamra. Összesen 35,1710 ha területről van szó, 
amely 18,3021 ha szántóföldből és 16,8689 ha állandó legelőből 
tevődik össze. A területről pontosabb és aprólékosabb leírás a 
verseny kiírójánál található. 
Résztvételi feltételek
 A versenyen csak azok a jogi  és fizikai személyek vehetnek 

részt, akiknek nincs a várossal szemben és a város 
intézményeivel szemben semmilyen tartozásuk.

 A földterületek nem használhatók másra,  csakis 
mezőgazdasági célokra.

 A versenyen a legmagasabb összegű bérleti javaslat a 
mérvadó.

 A versenyre a javaslatokat írásos formában kell benyújtani 
lezárt borítékban, amelyen a jelentkező nevének és címének 
kell szerepelnie, valamint a borítékot meg kell jelölni a 
következő felirattal: „Obchodná verejná súťaž - neotvárať!“

 A javaslatokat a versenyt kiíró intézmény címére kell 
kézbesíteni: Városi Hivatal Gazdasági és vagyonkezelő 
osztálya, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, legkésőbb 2014. 
április 9-ig 9,00 óráig.

A versennyel kapcsolatos részletek a város hivatalos tábláin és a 
város weboldalán találhatók. Az érdeklődők részletes 
információkat a 047/4381001-es telefonszámon, vagy a 
0915 264 290-es mobilszámon, ill. zoltan.varga@filakovo.sk e-
mail címen kaphatnak.

Felhívás  bérház építését igénylő fiatal 
családok részére 

Fülek városa kellő érdeklődés esetében fiatal családok részére 
bérházat építene (8-12? lakást) a PPP projektek keretében. A 
város szándéka olyan bérház építése, amely a fiatal családoknak 

2(35 éves korig) anyagilag elérhető lenne 80 m  -es alapterülettel.  
Az építkezés célja, hogy megelőzze a fiatalok elvándorlását a 
városból. Mivel a bérház az Állami Lakásfejlesztési Alap 
segítségével hitelből épülne fel, a kivitelezése szigorú 
feltételekhez kötött. A lakástulajdonos minimun 30 évig a város, 
csak az ezt követő idő után lesz megvásárolható a bérlők számára. 
Addig a bérlők a városnak lakbért fizetnek, a város  ebből 
törleszti majd a hitelt. A lakbér a lakás nagyságától függően havi 
130-180 € között mozogna.Természetesen a kislakások lakbére 
jelentősen alacsonyabb lenne. A lakbérhez még hozzá kell 
számolni a havi rezsi-költségeket és a karbantartási alapba 
befizetendő illetéket. Amennyiben ez a felhívás felkeltette 
érdeklődésüket, kérjük mielőbb jelezzék ezt személyesen, vagy 
írásban a Városi Hivatal gazdasági és vagyonkezelő osztályán.

Felvételizz a nyolcéves gimnáziumba!

Szlovákiában 162 nyolcéves gimnáziumban több mint 28 ezer diák 
tanul. A környékünkön - Rimaszombatban, Tornalján - már évek óta 
működik, s két éve a nógrádi régióban is lehetőségük van a szülőknek 
választani: maradnak az alapiskolánál, vagy az 5. évfolyam után a 
Füleki Gimnáziumba íratják gyermeküket.
A kis létszámú osztályok lehetővé teszik a nagyobb odafigyelést, 
családias légkör kialakítását. Célunk: minden gyermekben 
megtalálni a tehetséget, felszínre hozni és kibontakoztatni azt. A 
nyolcosztályos tagozat még két éve sem működik, és már jelentős 
eredményekkel dicsekedhet. Újraindult a Zsibongó diákszínjátszó 
csoport, mely így képviselhette Füleket az országos seregszemlén, a 
Duna Menti Tavaszon, ahol ezüst sávos minősítést szerzett. A Tompa 
Mihály Vers- és Prózamondó Verseny országos elődöntőjébe tavaly 
és az idén is bekerültek diákjaink. Fontos szerepet kap a matematika 
is, tanulóink több versenyen is sikeresen szerepeltek kerületi és 
országos szinten egyaránt. Diákjaink között nagy népszerűségnek 
örvend a robotika, amely a programozás játékos formában, Lego 
robotokkal való elsajátítása. Tudásukat több versenyen is 
megmutatták már, akár szlovák tannyelvű iskolák diákjaival is 
megmérkőzve.
A diákélet gazdag, az iskola élete eseménydús. Nyolcosztályos 
tagozatunk diákjai a szülőknek minden évben karácsonyi műsort és 
ajándékokat készítenek, illetve a Szebb lesz tőlünk a világ című 
műsoros est keretében mutatják be tehetségüket a városi 
kultúrházban. Bekapcsoljuk őket a város és a környék életébe: részt 
vesznek nemzeti ünnepeinken, megemlékezéseinken, rendszeresen 
ellátogatnak műsorukkal a Nefelejcs nyugdíjasotthon lakóihoz, 
szerepeltek már falunapokon. Voltak budapesti színházlátogatáson, 
részt vettek egyhetes sítanfolyamon, és nem marad majd el számukra 
az első bál sem.
Akik a nyolcosztályos gimnázium mellett döntenek, azoknak is 
lehetőségük van az első négy évfolyam elvégzése után átlépni más 
középiskolára, hiszen az államilag megkövetelt tananyag 
megegyezik az alapiskolákéval. Természetesen mi az iskolában azon 
fáradozunk, hogy sem diákjainknak, sem szüleiknek ne kelljen más 
középiskolán gondolkodniuk. Akik nálunk maradnak, mentesülnek a 
9. évfolyamban kötelező - a köztudatba Monitor néven bekerült - 
Tesztelés alól. Ugyanígy kimarad számukra a középiskolai felvételi 
is, hiszen a nyolcosztályos gimnázium első négy évfolyamának 
elvégzése után automatikusan felvételt nyernek a középiskolának 
megfelelő következő négyéves képzésbe.
Minden iskola más, mindenki másban jó, mást kínál. Ha ellátogatnak 
második nyitott napunkra április 5-én 9.30-tól, saját szemükkel 
győződhetnek meg arról, amit a gimnázium nyújt, s azoktól 
kérdezhetnek, akik a legilletékesebbek válaszolni. Tájékozódjanak, 
s csak azután döntsenek! Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

A Füleki Gimnázium igazgatósága és tanári kara

Tájékoztató

A Füleki Gimnázium a 2014/2015 -ös tanévben is indít
magyar tanítási nyelvű nyolcéves gimnáziumi képzést. 

2014. április 5-én (szombaton), 9.30-kor nyitott napokat 
tartunk

azon szülők és 5.évfolyamos gyermekeik számára, akik a 
gimnáziumban szeretnék folytatni tanulmányaikat.

Jelentkezési lapokat az alapiskolában illetve a gimnáziumban 
lehet igényelni.

Jelentkezési határidő: 2014. április 10.
A jelentkezési lapokat az alapiskola igazgatója április 20-ig 

eljuttatja a gimnáziumba, vagy személyesen leadhatók a 
gimnázium igazgatóságán.

Szeretettel várjuk az érdeklődő Szülőket és Gyermekeiket!
"ahová a gyerekek azért járnak, mert ott hihetetlenül érdekes 

dolgok történnek“
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Nyilvános árverés

Fülek városa - a füleki Városi Hivatal, Városháza utca 25, 986 01 
Fülek, a Községek vagyonáról szóló 138/1991-es sz. törvény 9a § 
1.bek. a pontja szerint, összhangban a füleki Városi 
Képviselőtestület 2013.01.30-án kelt 129-es sz. határozatával 
NYILVÁNOS ÁRVERÉST hirdet személygépkocsi eladására  
az alábbi feltételekkel:  
Az árverés tárgya: ŠKODA FABIA AA SEDAN tipusú  
személygépkocsi, gyártási éve: 2001, rendszáma:  LC 521 AL, 
színe: zöld. Technikai paraméterek: térfogat: 1397 ccm, 
teljesítmény: 50 kW, négy ajtós, 5 személyes személyautó. 
Lefutott kilométerek: 160 800 km. Garázsolt autóról van szó, 
aránylag jó technikai állapotban. További max. 800 € befektetést 
igényel. (A gépkocsi nem rendelkezik érvényes műszaki és 
emissziós igazolással.)  Kikiáltási ára: 1 000,00 EUR.
Az árverés helyszíne és időpontja: füleki Városi Hivatal 
ülésterme, 2014. április 8-án 13,00 ó.
Árverési biztosíték: Az árverési biztosíték összege 200,00 €, 
amelyet az érdeklődőknek 2014.április 8-ig kell letétbe 
helyezniük az alábbi számlaszámra: 8174961/5200, 
VS: 8042014 az OTP Bank füleki részlegén, vagy a füleki Városi 
Hivatal pénztárában 12,30 óráig.
Árverésre jogosult személyek: Az árverésen 18 évnél idősebb 
fizikai személyek vehetnek részt, akik szlovák állampolgárok és 
2014.április 8-án 12,30 óráig befizették az árverési biztosítékot, 
teljesítették az árverési rend feltételeit, befizették az árverés 
helyszínére való belépés előtt a 10 € résztvételi illetéket, és a 
várossal szemben nincs semmilyen tartozásuk.
Az árveréssel kapcsolatos részletes információkat a 
047/4381001-es telefonszámon, vagy a 0915 264 290-es 
mobilszámon, ill. zoltan.varga@filakovo.sk e-mail címen 
kaphatnak. Az árverésre szánt személygépkocsi megtekintehető 
munkanapokon, előzetes egyeztetés után. 

„PETŐFI  NAGY  NAPJA“

Füleken március 14-én rendezték meg „Petőfi nagy napja“ 
címmel az 1848-as szabadságharc legjelentősebb eseményeit 
bemutató emlékműsort. A Csemadok Füleki Alapszervezete és a 
társrendezők szervezésében  a fülekiek jelképesen visszatértek 
az időben, s a város egyes részei a szabadságharc legjelentősebb 
helyszíneivé alakultak át. Így pl. a Magyar Közösségi Ház  a 
Pilvax kávéházzá, az egyetemisták csatlakozása a forradalmi 
ifjúsághoz a helyi gimnázium előtt zajlott, a Landerer nyomda a 
Városi Könyvtárban kapott helyet, Stancsics Mihály 
kiszabadítására a várbörtönből a Művészeti Alapiskola udvarán 
került sor, a Múzeum tér a vmk bejáratánál volt, a Nemzeti 
Színházban történtek pedig a vmk színpadán elevenedtek meg. A 
műsor ötletgazdája Szvorák Zsuzsa volt, aki szerint évről-évre 
több a diákközönsége az eseménynek, a megélt műsorok pedig 
jobban megmaradnak az emberekben, többet jelentenek 
számukra mint a szokványos kultúrműsorok. Az ünnepi 
interaktív műsorban a helyi művészeti csoportok, civil 
szervezetek  és szólisták mellett fellépett Mészáros János Elek, a 
Csillag születik sztár-operaénekese, aki este 6 órai kezdettel adott 
nagysikerű koncertet a füleki református templomban. A műsort 
követően hagyományos koszorúzás volt a Hősök terén, ahol az 
1848-as emlékműnél helyezték el a kegyelet virágait a résztvevő 
szervezetek és civilek. A műsor részeként két kiállítás 
megnyitójára is sor került a füleki vár Bebek-tornyában a 
Vármúzeum szervezésében. Az egyik a „Polgári női divat a 19. 
században” cím alatt került megrendezésre, a másik pedig az 
e rdé ly i  népv ise le teke t  muta t t a  be  Konthur  Már ia 
gyűjteményéből. A füleki rendhagyó 1848-as megemlékezésen 
mintegy ötszázan vettek részt.   

-mi-

Korda György és Balázs Klári Füleken

Jubileumi koncertet adott Füleken Korda György. Az énekes 55 
éve van a pályán. Ennek apropóján feleségével, Balázs Klárival, a 
füleki Városi Művelődési Központban is fellépett. A négy 
helyszínes felvidéki turné harmadik állomása volt a füleki, 
melynek szervezője a Music Art, társszervezője a Városi 
Művelődési Központ voltak. Az énekes házaspár mellett Bagi 
Iván és Nacsa Olivér humoristák is szórakoztatták az 
érdeklődőket. „A nagyérdemű Korda György egész pályáművét 
láthatta és hallhatta. Fantasztikus színpadkép, kiváló hang-és 
fénytechnika kísérte a koncertet. Az énekes házaspár a 
közönséget eufórikus hangulatba hozta, akik velük együtt 
énekeltek“- nyilatkozta Mázik István, a füleki Városi Művelődési 
Központ igazgatója. A műsor két részben zajlott. Az első részben 
Korda György és Balázs Klári léptek színpadra, akik európai 
körútra invitálták az embereket, melynek helyszíneit kivetítőn 
követhet te  a  közönség.  A műsor  második részét  a 
vendégművészek, a humor nagyágyúi Bagi Iván és Nacsa Olivér 

nyitották meg, akik nem csak a két fellépőt parodizálták, de a 
szlovákiai politikai helyzetről is szóltak a humor nyelvén. Őket 
ismét Kordáék követték, akik a legnépszerűbb dalaikkal 
kápráztatták el az érdeklődőket. A műsor végén a 360 fős 
közönség hosszú percekig álló tappsal jutalmazta a fellépőket. 

Sz. E., fotó: Micsuda András
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Személyszállítási  szolgáltatás  egészségileg 
károsultak részére  

A füleki Nefelejcs nonprofit szervezet  az egészségileg súlyosan 
károsultak részére személyszállítási szolgáltatást indított el, 
amellyel megkönnyebbíti a rászorulók helyzetét a hivatal és 
intézmény látogatások, az egészségügyi ellátás, a vásárlás és 
egyéb látogatások területén. A személyszállítást kizárólag a 
Füleken élő egészségileg súlyosan károsultak vehetik igénybe a 
Munkaügyi,Szociális és Családügyi Hivatal igazolása alapján, 
amelyen feltüntették az individuális személyszállításra való 
rászorultságot. A személyszállítási szolgáltatást a Nefelejcs 
nonprofit szervezet (Kertész utca 2, Fülek) biztosítja be 
munkanapokon 7,00 órától 15,00 óráig, amennyiben a gépjármű 
szabad kapacitással rendelkezik. A gépkocsi egyszerre több 
rászorult személyt is szállíthat. A gépjármű igénylését a 
szolgáltatónál, azaz a Nefelejcs nonprofit szervezetnél kell 
jelezni 24 órával előbb, mielőtt szükség lenne rá. Abban az 
esetben, ha a rászoruló megrendeli a személyszállítást, és azt nem 
használja ki, vagy később lemondja, az ezzel járó költségeket a 
megrendelőnek kell megtérítenie. A személyszállítás nem 
ingyenes szolgáltatás. A térítést a szolgáltatás napján 
készpénzben kell kifizetni a gépjárművezetőnek, aki bevételi 
bizonylatot állít ki a megrendelőnek.
A személyszállítási szolgáltatás árjegyzéke: 
 1. Utazás városon belül
a.) A személyszállításra rászorult fizikai személy - 0,30 €/ 1 km
b.) A szállításra rászorult fizikai személy kísérője - ingyenes 
c.) A gépkocsi állásdíja Füleken - ingyenes
 2. Utazás városon kívül 
a.) A személyszállításra rászorult fizikai személy - 0,30 €/ 1 km
b.) A szállításra rászorult fizikai személy kísérője - 0,30 €/ 1 km
c.) A gépkocsi állásdíja - 0,50 €/ 1 óra
A viteldíj minimális összege 1 €. A személyszállítási szolgáltatás 
összege a megtett kilométerektől függ. A szolgáltatás az alábbi 
telefonszámon rendelhető meg: 047/4379099, vagy mobilon: 
0918 874 682. 

Ing. Mária Veliká, A Nefelejcs n.sz. igazgatója

Pályázati felhívás

A Združenie právnických osôb Geopark Novohrad - Nógrád Jogi 
Személyek Társulása és a Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit 
Kft. közös pályázatot hirdet a Novohrad - Nógrád Geopark 
területén élő, tanuló általános iskolásoknak

„A pillangók szárnyain repülve” címmel.

A pályázat  cél ja:  A pi l langók szárnyain  repülve, 
gyermekszemmel láttatni a Novohrad - Nógrád Geopark 
természeti szépségeit.
A pályázat feltételei: A pályázaton az általános iskolák alsó és 
felsõ tagozatos tanulói külön kategóriákban vehetnek részt. 
Maximum három - 50x60 cm méretű rajzlappal nevezhetnek. A 
pályamunkákon kérjük feltüntetni a pályázó nevét, életkorát, az 
iskolája nevét és címét.
Beküldési határidő: 2014. 
május 12.
Beküldési cím:
Szlovákia: Z.p.o Geopark 
N o v o h r a d  -  N ó g r á d , 
Podhradská ul. 14, 986 01 
Fiľakovo
Magyarország: Novohrad - 
Nógrád Geopark Nonprofit 
Kft., Múzeum tér 1/304, 3100 
Salgótarján

www.nngeopark.eu

Jelentős kulturális rendezvények 
Füleken 2014 áprilisában

2014.04.04., 18:00 óra
Gabriel Kurák „Népek és viseletek - A lélek kelméje” című 
olajfestmény kiállításának megnyitója
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum, szervező: Füleki 
Vármúzeum

2014.04.12., 06:30 óra
Kirándulás Körmöcbányára
Szervező: KOHÁRY PT, bővebb információ a VMK-ban

2014.04.21., 10:00 óra
„Palóc Húsvét” a füleki várban
Helyszín: füleki várudvar és az NTIK udvara, rendező: Pro 
Gaudio PT
Társrendezők: Füleki Vármúzeum és a helyi társulások
Részletes program a www.palochusvet.szm.com weboldalon

2014.04.26., 19:00 óra
Fülek Szépe 2014 - Szépségverseny XVIII. évfolyama
Helyszín: VMK, szervező: VMK
Részletes program a www.missfilakovo.estranky.sk 
weboldalon

2014.04.30., 14:00 óra
Májfa-állítás
Helyszín: Szabadság tér, szervező: Matica slovenská Háza


