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Statisztikai  figyelő - leendő elsősök 
beiratkozása városunkban 

Fülek városa 4 alapiskolának 
az alapítója. Két szlovák 
tannyelvű és két magyar 
tannyelvű alapiskolának, 
melyeket jelenleg 1 400 
tanuló látogat városunkból és 
a környékről.  A leendő 
elsősök beiratkozása már 
mind a négy iskolában 
megtörtént. Az Iskola Utcai 

Alapiskolát 350 diák látogatja összesen 19 osztályban. Az új 
tanévben itt 40 gyerek kezdi el alapfokú tanulmányait. Az Ifjúság 
Utcai Alapiskolát 600-an látogatják összesen 27 osztályban. 
Szeptembertől itt 57 elsős kezdheti el tanulmányait. A Papréti 
Alapiskolában (szlovák tannyelvű) jelenleg 163 tanuló jár 10 
osztályba. Az új tanévtől 22 elsőssel bővül a létszám. A 
szomszédos Mocsáry Lajos Alapiskolában 280 gyermek tanul 15 
osztályban. Az új tanévtől itt 25 elsős lépi át először az iskola 
küszöbét. A szülőknek február végéig van lehetőségük 
iskolaköteles gyermekeik beíratására. Természetesen a 
statisztikai adatok az év folyamán változhatnak a lakosság 
migrációjától függően. Iskoláink vezetőinek viszont nem kell 
tartaniuk attól, hogy kevés lesz az elsősök száma. Bár az utóbbi 
időben kb. 200 fővel csökkent Fülek lakóinak a száma, az 
iskolakötelesek száma pedig több mint 100 gyermekkel, ennek 
ellenére a tavalyi évhez képest némi növekedés mutatható ki. Az 
Ifjúság utcai  iskolába az idén 15 gyerekkel többen jelentkeztek 
mint tavaly. Az óvodákba, jelenleg az előkészítőkbe 122 gyermek 
jár, az alapiskolákban pedig mintegy 20 gyermek látogatja a 
nulladik évfolyamot. A pontos adatok szeptember másodikán 
válnak ismertté. S még néhány érdekesség: Fülek városának az 
elmúlt év december 31-hez 10 231 lakosa volt. Ebből 27,5 % 
szlovák nemzetiségű, 72 % magyar nemzetiségű és fél százalék 
vallotta magát más nemzetiségűnek. Városunkban 650 gyermek 
még nem töltötte be 6. 
életévét, több mint 2000 
füleki pedig a 18-ik életévét, 
t e h á t  k i s k o r ú .  F ü l e k 
össz lakosságából  1980 
polgárunk több mint 60 éves.

-szerk-

Értesítés a beíratásról

A füleki Štúr Utcai Óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, 
hogy a gyermekek beíratása az óvodába a 2014/2015 
tanévre

2014. március 3-tól március 31-ig lesz,
az igazgatónő irodájában, naponta 8,30-tól-16,00-ig,

és egyúttal meghívja Önöket a
„NYÍLT  ÓVODAI  DÉLUTÁNOKRA“

2014 március 3-tól március 7-ig 
naponta 15,00-tól-16,30-ig

Az óvodába 3 - 6 éves korú és iskolai halasztást nyert 
gyermekek nyernek felvételt, szlovák illetve magyar 
nyelvű oktatás igénye szerint.
Előnyös felvételt nyernek az ötödik életévüket betöltött és 
iskolai halasztást nyert gyermekek.
Közelebbi információkat az óvoda arculatáról, 
tevékenységéről a beszoktatási folyamat lehetőségeiről a 
beíratkozásnál nyujtunk.

Helena Kecskemétiová, az óvoda igazgatónője

Az év sportolói 

Február elején került sor „A város legjobb sportolója“ cím 
átadására, amit az FTC szakosztályainak és a városi 
képviselő-testület oktatási és sportbizottságának  javaslata 
alapján adományozott városunk. Kitüntetésben részesült 
Frink Ferenc egyéni sakk-sikereiért. Tóth Csaba lett az 
FTC legjobb labdarúgója, a legjobb edzőnek járó díjat 
pedig Ing. Ondrej Václavík, az A csapat edzője vehette át. A 
futball szakosztály megérdemelten lett a legjobb csapat. A 
díjat Mgr. Visnyai Attila vette át. A teke szakosztály legjobb 
tekézője Ing. Alexander Simon lett. Ing. Belko Róbert az 
FTC asztalitenisz szakosztályában végzett munkájáért 
k a p o t t  e l i s m e r é s t ,  B á s t i  K r i s z t i á n  p e d i g  a z 
autóversenyzésben elért eredményeiért. Az ilyen 
kitüntetések városunkban nagy jelentőséggel bírnak, azok 
részesülnek benne, akik szabadidejükben  sportolnak és 
egyben városunkat képviselik. A város a lehetőségeihez 
mérten  a továbbiakban is támogatja a sportot.
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Németh Bozó Andrea 
kultúrantropológus és népi iparművész

Hírlapunk e tematikus rovatában folytatjuk a Motolla 
Kézműves Kör tagjainak bemutatását. Németh Bozó 
Andrea bizonyára sok kisgyermek kedvére tesz, hiszen a 
Motolla keretein belül gyerekjátékokat, konkrétan 
rongybábokat készít, illetve hímestojásokat díszít 
fonálrátéttel, de nem áll messze tőle a nemezelés és 
mézeskalács-készítés sem. 
1975-ben született Losoncon. A füleki Gimnázium 
elvégzése után a miskolci Bölcsész Egyesületben tanult 
művészettörténetet, majd a Miskolci Egyetemen kulturális 
antropológiát. Jelenleg a losonci Nógrádi Múzeum és 
Galéria munkatársaként dolgozik. Füleken él családjával.
A kézimunka iránti szeretete már gyerekkorában kialakult, hiszen ez volt az egyik kedvenc időtöltése. Különböző válfajaira 
és fortélyaira, amelyeket később saját bábkészítési technikáinál hasznosan alkalmazott, nagyanyja és édesanyja vezette rá. 
Mintegy 12 évvel ezelőtt készítette az első ilyen, papírhenger, rongy és fonál alapanyagú bábot. A kézműves foglalkozások 
alkalmával igyekszik a klasszikus mesefigurákat előnyben részesíteni (pl. a minden kislány lelkében ott élő királylányt, 
tündért, fiúknál a királyfit, bohócot, vízi manót stb.), ugyanakkor a résztvevők saját kreativitásukat is jól érvényesíthetik új 
figurák létrehozásával. A hímzőfonalas tojásdíszítést úgyszintén már gyermekkorában kezdte, majd fiatal felnőttként újra 
elővette, mivel - saját elmondása szerint - ez a technika igen sok lehetőséget kínál a kreativitás megéléséhez. Motívumait 
többnyire a népművészetből meríti, amely határtalan kincsestára a vizuális jelképeknek, valamint régi korok 
díszítőművészetéből. Kézműves tanfolyamot vezetett a Motolla Kézműves Kör tagjaival együtt Füleken és 
Rimaszombatban, illetve kézműves alkotóműhelyt, foglalkozást tartott különféle gyermek- és ifjúsági táborokban, 
falunapokon és rendezvényeken Szlovákiában, Magyarországon és Erdélyben is. 2005-ben a budapesti Mesterségek 
Ünnepén is bemutathatta munkáit a kézműves kör tagjaival együtt. Alkotásai Füleken, Losoncon, Besztercebányán, 
Szécsényben és Budapesten kerültek kiállításra.

Pócsa Denisa, NTIK

Eladó 2-szobás személyi tulajdonban lévő lakás az Iskola 
utcában. A lakás eredeti állapotban van, átalakítások nélkül.  
Ára 12.500,- €.  Elérhetőség: 0905 323 940

Sikeres lett a beiratkozás

Minden iskola életének meghatározó eseménye a 
beiratkozás. Az Ifjúság Utcai Alapiskola pedagógusai 
2014. február 5-én és 6-án nagy szeretettel várták a 
tanköteles gyerekeket, akik idén minden várakozást 
felülmúlva rekordszámban jelentkeztek intézményünkbe. 
Az iskola tantestülete ezúttal köszöni mind az 57 beíratott 
gyermek szüleinek, hogy megtiszteltek bizalmukkal, és 
iskolánkat választották. Számunkra ez nemcsak 
megtisztelő, hanem eddigi tevékenységünknek értelmet, 
további munkánknak pedig erőt ad. Abban bízunk, hogy 
választásuk, az anyanyelven folyó oktatás és tanulás, 
gyermekük jövőbeni eredményességének egyik 
leglényegesebb döntése. Köszönjük!

Janusek Ágnes, igazgatónő

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 
2014 márciusában

2014.03.01., 19:00 óra
Farsangi „BANYA” mulatság
Helyszín: VMK, szervező: „BANYA” Társulat

2014.03.03., 15:00 óra
Kiállítás megnyitó - Népviseletek Ábelovából
Helyszín: Matica slovenská háza, szervező: Matica slovenská 
háza

2014.03.08., 15:00 óra
Nyugdíjasok találkozója a Nemzetközi Nőnap alkalmából
Helyszín: VMK, szervező: Nyugdíjas Egyesület

2014.03.14., 16:00 óra
Két kiállítás-megnyitó Polgári női divat a 19. században és az 
Erdélyi népviseletek Konthur Mária gyűjteményéből.
Helyszín: Bebek torony, szervező: Vármúzeum, társszervező: 
Rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum

2014.03.14., 14:00 óra
Megemlékezés „Március idusáról“
Helyszín: a város különböző pontjai, szervező: Csemadok h.sz.

2014.03.22., 19:00 óra
Korda György jubileumi koncertje - 55 éve a pályán 
Sztárvendégek: Balázs Klári, Bagi Iván és Nacsa Olivér 
humoristák
Helyszín: VMK, szervező: KOMART, társszervező: VMK
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A városi vagyon 2013-es évi leltárja

Fülek Város minden naptári év végén mérleget készít a 
közpénzekkel való gazdálkodásáról a könyvviteli törvény 
értelmében. 2013.12.31. napján a Városi Hivatal és a város 
fenntartói hatáskörébe tartozó szervezetek, azaz 4 alapiskola, 
a  művészet i  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 20 480 946,40 euró 
anyagi vagyonnal rendelkeztek. Ez az érték 1 214 666,93 
euróval több mint 2012-ben volt, ami egyértelműen 
bizonyítja, hogy a 2013. évben a város effektíven, célzatosan 
és gazdaságosan használta fel a közpénzeket. A fentieken 
kívül a város 3 336 639,36 euró értékű telkekkel, 100 361,79 
euró értékű nem anyagi invesztíciókkal, 2 230 608,77 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 
379 292,20 euró összegű pénzeszközökkel és értékpapírokkal 
is rendelkezik.
A Városi Hivatal és a fenti szervezetek 2013.12.31. napján 
234 258,57 euró összegű követelést és 1 330 425,77 euró 
összegű kötelezettséget tartottak nyilván. A 2013. év 
folyamán az 1996-2013-as években felhalmozódott 
adójellegü kinnlevőségeket 58 404,89 euróval sikerült 
csökkenteni.

Az adóbevételekről és a város 
kintlévőségeiről szóló jelentés

a 2013-as év végéhez

A helyi adóbevételekből származó átlagos összbevétel teljesítése 
(amely az ingatlanadóból, az ebadóból és a közterület 
használatáért kirótt adóból tevődik össze) és a kommunális 
hulladék helyi illetékéből a 2013-as évben 91,62 % volt, amely a 
2011-es évhez viszonyítva (90,50 %) 1,12 % -os növekedést 
jelent.
A 2013-as év az utóbbi időszak legsikeresebb éve volt az 
adóbevételek teljesítése szempontjából , annak ellenére, hogy az 
adó- és illetékfizetőkre továbbra is nagy hatással volt a 
munkanélküliség és az áldatlan szociális helyzet. A negatív 
jelenségek és konstellációk ellenére  a városi közgazdálkodási és 
vagyongazdálkodási osztály az adóbevételek teljesítése területén 
mindezidáig a legjobb évet zárta. Mindezek mellett az előző 
évekből származó valamennyi kintlévőség, amelyet 
2012. december 31-hez jegyeztek, a 2013-as évben 28,41 %-kal 
csökkent, így a város költségvetése előre nem tervezett 
bevételként 58 404,89 € -val emelkedett. (Tavaly ezen a területen 
25,54 % -os volt a teljesítmény, amely 47 366,70 € -nak felel 
meg.) 
Az elért jó eredmény annak köszönhető, hogy folyamatosan 
felhívtuk adófizetőink figyelmét, ill. figyelmeztettük őket a 
várossal szembeni adókötelezettségük teljesítésére, valamint 
arra, amennyiben kötelességeik teljesítését elmulasztják, akkor a 
város végrehajtók által érvényesíti jogos követeléseit. A 2013-as 
év végéhez összesen 109 ilyen esetet tartottunk nyilván 66 266,37 
€ összegben. Végrehajtással 24 esetet oldottunk meg 10 397,13 € 
értékben. Ezen kívül 134 adóssal kötöttünk részletfizetési 
szerződést kintlévőségeink megtérítésére, amelynek összege 
31 937,36 € volt.

Ing. Zoltán Varga,
a gazdasági és vagyongazdálkodási osztály vezetője

Értesítés az adósok listája 2013.12.31-i 
állásának  nyilvánosságra hozásáról  - 
utolsó felhívás  a nemfizetők részére!

A város vezetősége értesíti a nagyközönséget, hogy a 2014-es 
évben is nyilvánosságra hozza azon adósok listáják, akiknél az 
adóhátrálék 2013.12.31-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 
illetékfizetési kötelezettségüket az adó- és illetékgondnokkal 
szemben az elmúlt idöszakért, tegyék azt meg legkésőbb a 
lista közzétevéséig, ugyanis ezután a város bírósági 
végrehajtót bíz meg  az adósságok behajtásával.

Jótékonysági előadás Galambáért 

A sikeres adventi jótékonysági rendezvény után újabb 
jótékonysági előadás volt a Galambán megépülésre kerülő 
lelki gyakorlatok háza javára. A sikeres rendezvény 
elsősorban Anička Gášpárová és Sáfrány Margit érdeme volt, 
akik gazdag kulturális programot állítottak össze, amelyből 
nem hiányoztak a gyermek és ifjúsági folklór csoportok, a 
helyi férfikórus és nőikar, és a kamara kórus sem. A VMK-ban 
2014.február 9-én megrendezett teltházas eseményt Filip atya 
nyitotta meg. A szervezők mindenkinek köszönik a segítséget 
és a támogatást, a fellépőknek a közreműködést. A galambai 
lelki gyakorlatok háza átadásáig még sok a teendő, továbbra is 
örülünk minden támogatásnak. Adományaikat köszönettel  a 
2948411153/0200 számlaszámra vár juk.  Bővebb 
információkat a www.galamba.sk weboldalon találhatnak. 
Köszönet minden segítőkész embernek.

Lucia Spodniaková
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Németh Bozó Andrea 
kultúrantropológus és népi iparművész

Hírlapunk e tematikus rovatában folytatjuk a Motolla 
Kézműves Kör tagjainak bemutatását. Németh Bozó 
Andrea bizonyára sok kisgyermek kedvére tesz, hiszen a 
Motolla keretein belül gyerekjátékokat, konkrétan 
rongybábokat készít, illetve hímestojásokat díszít 
fonálrátéttel, de nem áll messze tőle a nemezelés és 
mézeskalács-készítés sem. 
1975-ben született Losoncon. A füleki Gimnázium 
elvégzése után a miskolci Bölcsész Egyesületben tanult 
művészettörténetet, majd a Miskolci Egyetemen kulturális 
antropológiát. Jelenleg a losonci Nógrádi Múzeum és 
Galéria munkatársaként dolgozik. Füleken él családjával.
A kézimunka iránti szeretete már gyerekkorában kialakult, hiszen ez volt az egyik kedvenc időtöltése. Különböző válfajaira 
és fortélyaira, amelyeket később saját bábkészítési technikáinál hasznosan alkalmazott, nagyanyja és édesanyja vezette rá. 
Mintegy 12 évvel ezelőtt készítette az első ilyen, papírhenger, rongy és fonál alapanyagú bábot. A kézműves foglalkozások 
alkalmával igyekszik a klasszikus mesefigurákat előnyben részesíteni (pl. a minden kislány lelkében ott élő királylányt, 
tündért, fiúknál a királyfit, bohócot, vízi manót stb.), ugyanakkor a résztvevők saját kreativitásukat is jól érvényesíthetik új 
figurák létrehozásával. A hímzőfonalas tojásdíszítést úgyszintén már gyermekkorában kezdte, majd fiatal felnőttként újra 
elővette, mivel - saját elmondása szerint - ez a technika igen sok lehetőséget kínál a kreativitás megéléséhez. Motívumait 
többnyire a népművészetből meríti, amely határtalan kincsestára a vizuális jelképeknek, valamint régi korok 
díszítőművészetéből. Kézműves tanfolyamot vezetett a Motolla Kézműves Kör tagjaival együtt Füleken és 
Rimaszombatban, illetve kézműves alkotóműhelyt, foglalkozást tartott különféle gyermek- és ifjúsági táborokban, 
falunapokon és rendezvényeken Szlovákiában, Magyarországon és Erdélyben is. 2005-ben a budapesti Mesterségek 
Ünnepén is bemutathatta munkáit a kézműves kör tagjaival együtt. Alkotásai Füleken, Losoncon, Besztercebányán, 
Szécsényben és Budapesten kerültek kiállításra.

Pócsa Denisa, NTIK

Eladó 2-szobás személyi tulajdonban lévő lakás az Iskola 
utcában. A lakás eredeti állapotban van, átalakítások nélkül.  
Ára 12.500,- €.  Elérhetőség: 0905 323 940

Sikeres lett a beiratkozás

Minden iskola életének meghatározó eseménye a 
beiratkozás. Az Ifjúság Utcai Alapiskola pedagógusai 
2014. február 5-én és 6-án nagy szeretettel várták a 
tanköteles gyerekeket, akik idén minden várakozást 
felülmúlva rekordszámban jelentkeztek intézményünkbe. 
Az iskola tantestülete ezúttal köszöni mind az 57 beíratott 
gyermek szüleinek, hogy megtiszteltek bizalmukkal, és 
iskolánkat választották. Számunkra ez nemcsak 
megtisztelő, hanem eddigi tevékenységünknek értelmet, 
további munkánknak pedig erőt ad. Abban bízunk, hogy 
választásuk, az anyanyelven folyó oktatás és tanulás, 
gyermekük jövőbeni eredményességének egyik 
leglényegesebb döntése. Köszönjük!

Janusek Ágnes, igazgatónő

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 
2014 márciusában

2014.03.01., 19:00 óra
Farsangi „BANYA” mulatság
Helyszín: VMK, szervező: „BANYA” Társulat

2014.03.03., 15:00 óra
Kiállítás megnyitó - Népviseletek Ábelovából
Helyszín: Matica slovenská háza, szervező: Matica slovenská 
háza

2014.03.08., 15:00 óra
Nyugdíjasok találkozója a Nemzetközi Nőnap alkalmából
Helyszín: VMK, szervező: Nyugdíjas Egyesület

2014.03.14., 16:00 óra
Két kiállítás-megnyitó Polgári női divat a 19. században és az 
Erdélyi népviseletek Konthur Mária gyűjteményéből.
Helyszín: Bebek torony, szervező: Vármúzeum, társszervező: 
Rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum

2014.03.14., 14:00 óra
Megemlékezés „Március idusáról“
Helyszín: a város különböző pontjai, szervező: Csemadok h.sz.

2014.03.22., 19:00 óra
Korda György jubileumi koncertje - 55 éve a pályán 
Sztárvendégek: Balázs Klári, Bagi Iván és Nacsa Olivér 
humoristák
Helyszín: VMK, szervező: KOMART, társszervező: VMK
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A városi vagyon 2013-es évi leltárja

Fülek Város minden naptári év végén mérleget készít a 
közpénzekkel való gazdálkodásáról a könyvviteli törvény 
értelmében. 2013.12.31. napján a Városi Hivatal és a város 
fenntartói hatáskörébe tartozó szervezetek, azaz 4 alapiskola, 
a  művészet i  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 20 480 946,40 euró 
anyagi vagyonnal rendelkeztek. Ez az érték 1 214 666,93 
euróval több mint 2012-ben volt, ami egyértelműen 
bizonyítja, hogy a 2013. évben a város effektíven, célzatosan 
és gazdaságosan használta fel a közpénzeket. A fentieken 
kívül a város 3 336 639,36 euró értékű telkekkel, 100 361,79 
euró értékű nem anyagi invesztíciókkal, 2 230 608,77 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 
379 292,20 euró összegű pénzeszközökkel és értékpapírokkal 
is rendelkezik.
A Városi Hivatal és a fenti szervezetek 2013.12.31. napján 
234 258,57 euró összegű követelést és 1 330 425,77 euró 
összegű kötelezettséget tartottak nyilván. A 2013. év 
folyamán az 1996-2013-as években felhalmozódott 
adójellegü kinnlevőségeket 58 404,89 euróval sikerült 
csökkenteni.

Az adóbevételekről és a város 
kintlévőségeiről szóló jelentés

a 2013-as év végéhez

A helyi adóbevételekből származó átlagos összbevétel teljesítése 
(amely az ingatlanadóból, az ebadóból és a közterület 
használatáért kirótt adóból tevődik össze) és a kommunális 
hulladék helyi illetékéből a 2013-as évben 91,62 % volt, amely a 
2011-es évhez viszonyítva (90,50 %) 1,12 % -os növekedést 
jelent.
A 2013-as év az utóbbi időszak legsikeresebb éve volt az 
adóbevételek teljesítése szempontjából , annak ellenére, hogy az 
adó- és illetékfizetőkre továbbra is nagy hatással volt a 
munkanélküliség és az áldatlan szociális helyzet. A negatív 
jelenségek és konstellációk ellenére  a városi közgazdálkodási és 
vagyongazdálkodási osztály az adóbevételek teljesítése területén 
mindezidáig a legjobb évet zárta. Mindezek mellett az előző 
évekből származó valamennyi kintlévőség, amelyet 
2012. december 31-hez jegyeztek, a 2013-as évben 28,41 %-kal 
csökkent, így a város költségvetése előre nem tervezett 
bevételként 58 404,89 € -val emelkedett. (Tavaly ezen a területen 
25,54 % -os volt a teljesítmény, amely 47 366,70 € -nak felel 
meg.) 
Az elért jó eredmény annak köszönhető, hogy folyamatosan 
felhívtuk adófizetőink figyelmét, ill. figyelmeztettük őket a 
várossal szembeni adókötelezettségük teljesítésére, valamint 
arra, amennyiben kötelességeik teljesítését elmulasztják, akkor a 
város végrehajtók által érvényesíti jogos követeléseit. A 2013-as 
év végéhez összesen 109 ilyen esetet tartottunk nyilván 66 266,37 
€ összegben. Végrehajtással 24 esetet oldottunk meg 10 397,13 € 
értékben. Ezen kívül 134 adóssal kötöttünk részletfizetési 
szerződést kintlévőségeink megtérítésére, amelynek összege 
31 937,36 € volt.

Ing. Zoltán Varga,
a gazdasági és vagyongazdálkodási osztály vezetője

Értesítés az adósok listája 2013.12.31-i 
állásának  nyilvánosságra hozásáról  - 
utolsó felhívás  a nemfizetők részére!

A város vezetősége értesíti a nagyközönséget, hogy a 2014-es 
évben is nyilvánosságra hozza azon adósok listáják, akiknél az 
adóhátrálék 2013.12.31-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 
illetékfizetési kötelezettségüket az adó- és illetékgondnokkal 
szemben az elmúlt idöszakért, tegyék azt meg legkésőbb a 
lista közzétevéséig, ugyanis ezután a város bírósági 
végrehajtót bíz meg  az adósságok behajtásával.

Jótékonysági előadás Galambáért 

A sikeres adventi jótékonysági rendezvény után újabb 
jótékonysági előadás volt a Galambán megépülésre kerülő 
lelki gyakorlatok háza javára. A sikeres rendezvény 
elsősorban Anička Gášpárová és Sáfrány Margit érdeme volt, 
akik gazdag kulturális programot állítottak össze, amelyből 
nem hiányoztak a gyermek és ifjúsági folklór csoportok, a 
helyi férfikórus és nőikar, és a kamara kórus sem. A VMK-ban 
2014.február 9-én megrendezett teltházas eseményt Filip atya 
nyitotta meg. A szervezők mindenkinek köszönik a segítséget 
és a támogatást, a fellépőknek a közreműködést. A galambai 
lelki gyakorlatok háza átadásáig még sok a teendő, továbbra is 
örülünk minden támogatásnak. Adományaikat köszönettel  a 
2948411153/0200 számlaszámra vár juk.  Bővebb 
információkat a www.galamba.sk weboldalon találhatnak. 
Köszönet minden segítőkész embernek.

Lucia Spodniaková



Új lakások épülnek a szociálisan 
hátrányos helyzetűek számára

A Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériuma mint a Regionális operatív programokat 
irányító szerv 2013.12.17-én felhívást jelentetett meg vissza 
nem térítendő anyagi támogatást igénylő kérvények 
benyújtására a Regionális operatív  programok keretében a 
4.prioritási sík 4.1 pontjába foglalt közösségek számára. A 
segítség vissza nem térítendő  anyagi támogatás formájában 
valósul meg. A projektben elszámolható maximális kiadások 
összege 633 600 €.  A város 5 % -os önrésze: 33 680 €. A vissza 
nem térítendő támogatást igénylő kérvényt a Regionális 
operatív programokat kezelő szervhez kell benyújtani 
2014.02.17-től 2014.04.17-ig. A projekt befejezésének 
időtartama legkésőbb 2015.10.31.
Az operatív program átfogó célja a polgári infrastruktúra 
minőségének és elérhetőségének valamint ellátottságának 
növelése a régiókban. A kiírás alapján a jogosult kérelmezők 
körébe kizárólag azok a falvak és városok tartoznak, amelyek 
az SZK Kormányának 2012.10.3-án kelt 26. sz. határozatának 
értelmében bekerültek a programba - köztük van Fülek városa 
is. A városi képviselő-testület jóváhagyta a kérvényt, és a 
város benyújtja a pályázatot.
A támogatásra jogosult tevékenységi csoportok (városok és 
falvak) a 4.1b támogatási területen belül a marginalizált 
közösségek számára építendő új bérlakásokra pályázhatnak. 
Füleken egy 12 lakásos új bérház építéséről van szó, amelyet a 
város szélesebb értelmében vett központjában kell felépíteni. 
A város által javasolt építkezési terület a Vasúti utcában 
található, az egykori vasúti egészségügyi rendelőintézet 
helyén. 
A pályázat célcsoportját a marginalizált közösségben  
(hátrányos helyzetben) élők alkotják, akiknek a személyéről a 
város dönt. Tehát azok a személyek juthatnak bérlakásokhoz, 
akik teljesítik a város által meghatározott követelményeket. A 
kritériumok a következők:

 A leendő bérlők minimum 80 %-nak a marginalizált roma 
közösséghez kell tartoznia (min. 10 lakás)

 A leendő bérlők életkora 35 - 40 év
 Nagykorúság
 A marginalizált roma közösséghez való tartozás
 Az utóbbi 24 hónapból minimum 12 hónap állandó 

munkaviszony, vagy az utóbbi 24 hónapban ledolgozott 18 
hónap

 A létminimum max. háromszorosát nem meghaladó havi 
jövedelem

 Az iskolaköteles gyerekek rendszeres iskolalátogatása
 A terepi szociális munkások jelentése a leendő bérlők 

szociális helyzetéről
 A munkaadó értékelése
 Büntetlen előélet az utóbbi 10 évben (kivonat a bűnügyi 

nyilvántartásból)
 A leendő bérlőnek a várossal szemben nincs tartozása, 

valamint nincs tartozása az energetikai szolgáltatókkal 
szemben

 A leendő bérlőnek az utóbbi 5 évben nem volt lakása (nem 
lakástulajdonos), nem volt társtulajdonos, vagy bérlője 
más lakásnak, nincs családi háza és nem építkezik 

Azokat a kérvényeket, amelyek teljesítik ezen kritériumokat a 
Városi Hivatal titkárságára kell benyújtani a következő címre: 
Radničná 25,  986 01  Fiľakovo.

A  füleki  gimnazisták  az  asztalitenisz  
megyei  bajnokai 

Január 6-án Korponán megyei ifjúsági asztalitenisz-bajnokság 
volt. A tíz résztvevő iskola közül a füleki gimnazisták kitűnő 
teljesítménnyel  valamennyi mérkőzésüket megnyerték, ezzel az 
asztalitenisz-bajnokság megyei győztesei lettek, s tovább 
jutottak az országos bajnokságra. A több mint nyolcórás  
maratoni küzdelemben legyőzték többek között a zólyomi 
gimnazistákat is. Kiváló teljesítményt nyújtott Ingmar Péter a 
2. C-ből, aki egyébként szlovákiai válogatott volt, s minden 
egyéni versenyét, illetve a csapatversenyeket is megnyerte. 
Ügyes segítői voltak Tomáš Gál /1.C/ személyében, valamint 
Tomáš Graca /2.C/ személyében.   

Peter Klein

A Balex teremfoci bajnokság 
11. évfolyama Füleken

A népszerű teremfoci bajnokság utolsó fordulójára február 8-án, 
szombaton került sor,  s az alábbi végeredménnyel zárult a 11. 
évfolyam: 
 1. FC Thorma
 2. Zedníček Team
 3. M+M Bozita
 4. The Beatles
 5. IBG-OŠK Fülekpüspöki
 6. Galaxy
 7. Colony Boys
 8. Sátoros-Bükkrét
A legjobb góllövő: Radoslav Máč / Zedníček Team/, a legjobb 
kapus: Varga Gergely /Zedníček Team/, a legfiatalabb tehetség: 
Keresztes Patrik /Galaxy/, Silvio Šimon /Colony Boys/, Fair-play 
díj: Zedníček Team
Mint a füleki teremfoci bajnokság szervezőjét örömmel tölt el, 
hogy 14 szombaton keresztül nagyszerű teremfocival 
szórakoztathattuk a közönséget. A nézők tapsát nemcsak a 
gyönyörű gólok érdemelték meg, hanem a helyzetek nagyszerű 
megoldásai is. A játékosok és a kapusok teljesítményei méltán 
arattak elismerést. A mérkőzések nagy többsége a „fair play” 
szabályai szerint zajlott. Ez alkalommal is köszönöm Balogh úr 
támogatását, aki a verseny fő szponzora volt.Továbbá köszönet 
illeti Fülek városát és polgármesterét Kaličiak urat, az FTC-t és 
Visnyai urat, Simko iskolaigazgató urat és Szako urat, a Zedniček 
Team tagjait, és nagy köszönet jár a nejemnek Villányi Erikának 
is. Hasonló nagy köszönet jár a játékvezető kettősnek Jačmeník 
és Rapi uraknak hozzáállásukért és teljesítményükért. S végül, de 
nem utolsó sorban köszönjük a médiáknak, a Locall televíziónak 
és a sajtónak a nyilvánosságot. Valamennyi játékosnak és 
nézőnek kívánok sport- és személyi sikereket.

Stano Villányi
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folytatás a 6. oldalon

Befektetés a jövőbe

Fülek Város „A kommunális hulladék szelektív gyűjtése során 
kialakult rendszer hatékonyabbá tétele Fülek város területén“ 
című, 1 092 500,88 Eur értékű a Környezetvédelmi Operációs 
Program keretén belül megpályázott sikeres projektjének fő célja 
a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyabbá tétele Füleken és a 
szemétgazdálkodást irányító Füleki Közhasznú Szolgáltatások 
e lnevezésű vál la la t  megsegí tése ,  hogy a  szelekt ív 
hulladékgyűjtés alap infrastruktúrája kiépüljön, kialakuljanak a 
bővítés alapfeltételei, javuljon minőségében a kommunális 
hulladék szelektív gyűjtése valamint növekedjen a lakosság, 
k i e m e l t e n  a  k i r e k e s z t e t t  t á r s a d a l m i  c s o p o r t o k 
környezettudatossága.

Jelenleg működik szelektív hulladékgyűjtés a városban, azonban 
csak korlátozott mennyiségben és minőségben. A város a múltban 
három szakaszban hajtotta végre a hulladékgazdálkodási 
tervezetet. Az első szakaszban létrejött  maga a hulladék 
gyűjtőhely - átrakodó állomás a Sávolyi/Šávolská utcán. A 
második szakaszban a meglévő géppark bővítésére került sor egy 
hulladékgyűjtő jármű beszerzésével. A harmadik szakaszban 
pedig a szelektív hulladékgyűjtéshez elengedhetetlen 
technológiát szerezte be a város, amely a hulladékot három fő 
csoportba szelektálja: műanyag, üveg és papír. Ez a csoportosítás 
17 gyűjtőállomás létrehozásával van bebiztosítva ahol miden 
hulladék csoporthoz külön gyűjtőkonténer áll rendelkezésre. 
Ugyanakkor a város beszerzett egy bálázó gépet is a megfelelő 
tárolás érdekében.

A szelektív hulladékgyűjtés jelenleg különböző módon történik. 
Míg  a  lakóte lepeken sz ínekkel  megkülönbözte te t t 
konténerekben, a családi házaknál úgynevezett zsákos 
rendszerrel. A kijelölt napon a lakosok kirakják a zsákokat házuk 
kapuja elé, ahonnan a Füleki Közhasznú Szolgáltatások vállalat 
dolgozói azokat kiszórják a gyűjtő gépjárműre. A konténeres 
rendszer a füleki lakótelepeken és a többi lakóépületnél működik. 
Három darab 1100 literes gyűjtőkonténer van elhelyezve minden 
gyűjtőállomáson, külön az üvegre, papírra és műanyagra. 
Jelenleg nem különíti el a város a fémeket, a biológiailag lebomló 
hulladékot és a biológiailag lebontható települési hulladékot. A 
komposztot szükség esetén a város vásárolja. A város jelenlegi 
gyűjtőkonténerekkel való felszereltsége elégtelen, a hulladék 
szelektív feldolgozása az ideiglenesen felállított gyűjtőhelyen,  a 
közszolgálati telephelyen nem elég hatékony, nem elégséges és 
nem felel meg a szükséges építészeti és műszaki paramétereknek. 
A jelenlegi gyűjtőállomásokról hiányoznak konténerek a 
fémhulladékra, nincs kijelölt hely a biológiailag lebontható 
települési hulladék szortírozására és ideiglenes tárolására, nincs 
kijelölt hely a települési hulladék gyűjtésére, szállítására és 
feldolgozására.

A projekt megvalósításával új gyűjtőtelep jön létre, amely 
lehetővé teszi, úgy az elkülönített hulladékok gyűjtését, 
szállítását és további feldolgozását, mint a papír és műanyag 
hidraulikus préssel való feldolgozását. A projekt építészeti 

munkákat is tartalmaz, melyek elsősorban a tároló csarnok és a 
gyűjtőállomások felújításához és korszerűsítéséhez, másfelől új 
gyűjtőudvar kiépítéséhez vezetnek az egykori állami birtok 
területén, Rátka település irányában. Jelenleg készül és 
folyamatban van a közbeszerzési eljárás, az építkezés kezdete 
2014 júniusában várható. A lakótelepeknél lévő 17 jelenlegi 
gyűjtőállomás kibővül egy konténerrel a fémhulladék számára. 
Továbbá 10 új gyűjtőállomást hozunk létre szelektív 
hulladékgyűjtés céljából, ahol külön konténerek lesznek 
fellelhetőek papír, műanyag, üveg és fém hulladék gyűjtése 
céljából. Családi házak közelében 13 helyen sor kerül a zsákos 
rendszer kiiktatásához, amely gyűjtőtartályokkal lesz 
helyettesítve, külön tartállyal a papír, műanyag, üveg és 
fémhulladék számára. A projekt végrehajtása után a szelektált 
hulladék évi mennyisége 591 tonnára nő.

Az új gyűjtőtelep kilenc építkezési objektumból (ÉO) áll majd:
 ÉO - 103 Porta - konténer
 ÉO - 104 Illemhely - konténer
 ÉO - 105 Járófelület
 ÉO - 106 Területen belüli alacsony feszültség csatlakozása
 ÉO - 107 Területen belüli elosztás elosztója
 ÉO - 108 Villámhárító
 ÉO - 109 Kerítés
 ÉO - 110 Tereprendezés és parkosítás
 ÉO - 111 Földfeletti tűzvédelmi tartály

A Füleki szelektív hulladékgyűjtési rendszer a következő 
hulladékok kezelését helyezi előtérbe:
 papír, műanyag, üveg és fémhulladék gyűjtése, kezelése és 

tárolása,
 biológiailag lebomló hulladék gyűjtése és kezelése kertekből 

és parkokból a gyűjtőtelepen.

A pályázat tárgya továbbá a szükséges gépesítés bebiztosítása – 
3kétkamrás préselő gép, mobil mérleg, minimum 16 m  

gyűjtőgépjármű rotációs préssel, kezelési kistraktor 
homlokrakodóval a kezelési kistraktorra, maximum 110 lóerős 
kezelési kistraktor horgos konténer szállítóval. Ahhoz, hogy 
b i z t o s í t a n i  l e h e s s e n  a  h u l l a d é k  b e g y ű j t é s é t  a 

3hulladéktermelőktől, szükséges 5 darab rugalmas 6 m  
gyűjtőkonténer beszerzése, továbbá 109 darab 1100 literes tűzi 
horganyzott konténer, ebből fémhulladék gyűjtésére 40 darab, 
műanyaghulladék gyűjtésére 23 darab, papírhulladék gyűjtésére 
23 darab és üveghulladék gyűjtésére 23 darab.

Fülek város területén található hulladékgyűjtő konténerek pontos 
elhelyezésének pontjai: Paprét/Farská lúka, Stúr/Štúrova utca, 
Május 1./1. Mája utca, Vasúti/Železničná utca, J. Botto/J. Bottu 
utca, Kertészeti/Záhradnícka utca, Park/Parková utca, 
Sládkovič/Sládkovičova utca, Malom/Mlynská utca, 
Kalinčiak/Kalinčiakova utca, B. S. Timravy utca, Odborárska 
u tca ,  Družs tevná  u tca ,  Par t i zán /Par t izánska  u tca , 
Kukučín/Kukučínova utca, Virág/Kvetná utca, Obrancov mieru 
utca, Daxnerova utca, Ifjúsági/Mládežnícka utca, Iskola/Školská 
utca, Vajanského utca, Mocsáryho utca, Hollého utca, SNP utca.
A projekt különböző tevékenységei végrehajtása érdekében 
szükséges a kellő promóciós anyagok beszerzése és a kellő 
számítástechnikai rendszerek telepítése a gyűjtőudvar sikeres 
működése érdekében.

A projekt befejeztével két munkahelyet hozunk létre kifejezetten 
a marginalizált roma közösségek részére és egy munkahelyet a 
hátrányos helyzetű csoportok tagjai részére.

A projekt kivitelezésének irányítása és ellenőrzése közvetlenül a 
kedvezményezett - Fülek város hatáskörébe tartozik, ebben 
segítik majd a projektmenedzser külső asszisztense és egy 
szakképzett személy a közbeszerzés terén, aki gazdag 
tapasztalatokkal rendelkezik az említett tevékenység kivitelezése 
terén. Építési munkálatok - úgy a gyűjtőtelep kiépítését, a 
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Új lakások épülnek a szociálisan 
hátrányos helyzetűek számára

A Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériuma mint a Regionális operatív programokat 
irányító szerv 2013.12.17-én felhívást jelentetett meg vissza 
nem térítendő anyagi támogatást igénylő kérvények 
benyújtására a Regionális operatív  programok keretében a 
4.prioritási sík 4.1 pontjába foglalt közösségek számára. A 
segítség vissza nem térítendő  anyagi támogatás formájában 
valósul meg. A projektben elszámolható maximális kiadások 
összege 633 600 €.  A város 5 % -os önrésze: 33 680 €. A vissza 
nem térítendő támogatást igénylő kérvényt a Regionális 
operatív programokat kezelő szervhez kell benyújtani 
2014.02.17-től 2014.04.17-ig. A projekt befejezésének 
időtartama legkésőbb 2015.10.31.
Az operatív program átfogó célja a polgári infrastruktúra 
minőségének és elérhetőségének valamint ellátottságának 
növelése a régiókban. A kiírás alapján a jogosult kérelmezők 
körébe kizárólag azok a falvak és városok tartoznak, amelyek 
az SZK Kormányának 2012.10.3-án kelt 26. sz. határozatának 
értelmében bekerültek a programba - köztük van Fülek városa 
is. A városi képviselő-testület jóváhagyta a kérvényt, és a 
város benyújtja a pályázatot.
A támogatásra jogosult tevékenységi csoportok (városok és 
falvak) a 4.1b támogatási területen belül a marginalizált 
közösségek számára építendő új bérlakásokra pályázhatnak. 
Füleken egy 12 lakásos új bérház építéséről van szó, amelyet a 
város szélesebb értelmében vett központjában kell felépíteni. 
A város által javasolt építkezési terület a Vasúti utcában 
található, az egykori vasúti egészségügyi rendelőintézet 
helyén. 
A pályázat célcsoportját a marginalizált közösségben  
(hátrányos helyzetben) élők alkotják, akiknek a személyéről a 
város dönt. Tehát azok a személyek juthatnak bérlakásokhoz, 
akik teljesítik a város által meghatározott követelményeket. A 
kritériumok a következők:

 A leendő bérlők minimum 80 %-nak a marginalizált roma 
közösséghez kell tartoznia (min. 10 lakás)

 A leendő bérlők életkora 35 - 40 év
 Nagykorúság
 A marginalizált roma közösséghez való tartozás
 Az utóbbi 24 hónapból minimum 12 hónap állandó 

munkaviszony, vagy az utóbbi 24 hónapban ledolgozott 18 
hónap

 A létminimum max. háromszorosát nem meghaladó havi 
jövedelem

 Az iskolaköteles gyerekek rendszeres iskolalátogatása
 A terepi szociális munkások jelentése a leendő bérlők 

szociális helyzetéről
 A munkaadó értékelése
 Büntetlen előélet az utóbbi 10 évben (kivonat a bűnügyi 

nyilvántartásból)
 A leendő bérlőnek a várossal szemben nincs tartozása, 

valamint nincs tartozása az energetikai szolgáltatókkal 
szemben

 A leendő bérlőnek az utóbbi 5 évben nem volt lakása (nem 
lakástulajdonos), nem volt társtulajdonos, vagy bérlője 
más lakásnak, nincs családi háza és nem építkezik 

Azokat a kérvényeket, amelyek teljesítik ezen kritériumokat a 
Városi Hivatal titkárságára kell benyújtani a következő címre: 
Radničná 25,  986 01  Fiľakovo.

A  füleki  gimnazisták  az  asztalitenisz  
megyei  bajnokai 

Január 6-án Korponán megyei ifjúsági asztalitenisz-bajnokság 
volt. A tíz résztvevő iskola közül a füleki gimnazisták kitűnő 
teljesítménnyel  valamennyi mérkőzésüket megnyerték, ezzel az 
asztalitenisz-bajnokság megyei győztesei lettek, s tovább 
jutottak az országos bajnokságra. A több mint nyolcórás  
maratoni küzdelemben legyőzték többek között a zólyomi 
gimnazistákat is. Kiváló teljesítményt nyújtott Ingmar Péter a 
2. C-ből, aki egyébként szlovákiai válogatott volt, s minden 
egyéni versenyét, illetve a csapatversenyeket is megnyerte. 
Ügyes segítői voltak Tomáš Gál /1.C/ személyében, valamint 
Tomáš Graca /2.C/ személyében.   

Peter Klein

A Balex teremfoci bajnokság 
11. évfolyama Füleken

A népszerű teremfoci bajnokság utolsó fordulójára február 8-án, 
szombaton került sor,  s az alábbi végeredménnyel zárult a 11. 
évfolyam: 
 1. FC Thorma
 2. Zedníček Team
 3. M+M Bozita
 4. The Beatles
 5. IBG-OŠK Fülekpüspöki
 6. Galaxy
 7. Colony Boys
 8. Sátoros-Bükkrét
A legjobb góllövő: Radoslav Máč / Zedníček Team/, a legjobb 
kapus: Varga Gergely /Zedníček Team/, a legfiatalabb tehetség: 
Keresztes Patrik /Galaxy/, Silvio Šimon /Colony Boys/, Fair-play 
díj: Zedníček Team
Mint a füleki teremfoci bajnokság szervezőjét örömmel tölt el, 
hogy 14 szombaton keresztül nagyszerű teremfocival 
szórakoztathattuk a közönséget. A nézők tapsát nemcsak a 
gyönyörű gólok érdemelték meg, hanem a helyzetek nagyszerű 
megoldásai is. A játékosok és a kapusok teljesítményei méltán 
arattak elismerést. A mérkőzések nagy többsége a „fair play” 
szabályai szerint zajlott. Ez alkalommal is köszönöm Balogh úr 
támogatását, aki a verseny fő szponzora volt.Továbbá köszönet 
illeti Fülek városát és polgármesterét Kaličiak urat, az FTC-t és 
Visnyai urat, Simko iskolaigazgató urat és Szako urat, a Zedniček 
Team tagjait, és nagy köszönet jár a nejemnek Villányi Erikának 
is. Hasonló nagy köszönet jár a játékvezető kettősnek Jačmeník 
és Rapi uraknak hozzáállásukért és teljesítményükért. S végül, de 
nem utolsó sorban köszönjük a médiáknak, a Locall televíziónak 
és a sajtónak a nyilvánosságot. Valamennyi játékosnak és 
nézőnek kívánok sport- és személyi sikereket.

Stano Villányi
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folytatás a 6. oldalon

Befektetés a jövőbe

Fülek Város „A kommunális hulladék szelektív gyűjtése során 
kialakult rendszer hatékonyabbá tétele Fülek város területén“ 
című, 1 092 500,88 Eur értékű a Környezetvédelmi Operációs 
Program keretén belül megpályázott sikeres projektjének fő célja 
a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyabbá tétele Füleken és a 
szemétgazdálkodást irányító Füleki Közhasznú Szolgáltatások 
e lnevezésű vál la la t  megsegí tése ,  hogy a  szelekt ív 
hulladékgyűjtés alap infrastruktúrája kiépüljön, kialakuljanak a 
bővítés alapfeltételei, javuljon minőségében a kommunális 
hulladék szelektív gyűjtése valamint növekedjen a lakosság, 
k i e m e l t e n  a  k i r e k e s z t e t t  t á r s a d a l m i  c s o p o r t o k 
környezettudatossága.

Jelenleg működik szelektív hulladékgyűjtés a városban, azonban 
csak korlátozott mennyiségben és minőségben. A város a múltban 
három szakaszban hajtotta végre a hulladékgazdálkodási 
tervezetet. Az első szakaszban létrejött  maga a hulladék 
gyűjtőhely - átrakodó állomás a Sávolyi/Šávolská utcán. A 
második szakaszban a meglévő géppark bővítésére került sor egy 
hulladékgyűjtő jármű beszerzésével. A harmadik szakaszban 
pedig a szelektív hulladékgyűjtéshez elengedhetetlen 
technológiát szerezte be a város, amely a hulladékot három fő 
csoportba szelektálja: műanyag, üveg és papír. Ez a csoportosítás 
17 gyűjtőállomás létrehozásával van bebiztosítva ahol miden 
hulladék csoporthoz külön gyűjtőkonténer áll rendelkezésre. 
Ugyanakkor a város beszerzett egy bálázó gépet is a megfelelő 
tárolás érdekében.

A szelektív hulladékgyűjtés jelenleg különböző módon történik. 
Míg  a  lakóte lepeken sz ínekkel  megkülönbözte te t t 
konténerekben, a családi házaknál úgynevezett zsákos 
rendszerrel. A kijelölt napon a lakosok kirakják a zsákokat házuk 
kapuja elé, ahonnan a Füleki Közhasznú Szolgáltatások vállalat 
dolgozói azokat kiszórják a gyűjtő gépjárműre. A konténeres 
rendszer a füleki lakótelepeken és a többi lakóépületnél működik. 
Három darab 1100 literes gyűjtőkonténer van elhelyezve minden 
gyűjtőállomáson, külön az üvegre, papírra és műanyagra. 
Jelenleg nem különíti el a város a fémeket, a biológiailag lebomló 
hulladékot és a biológiailag lebontható települési hulladékot. A 
komposztot szükség esetén a város vásárolja. A város jelenlegi 
gyűjtőkonténerekkel való felszereltsége elégtelen, a hulladék 
szelektív feldolgozása az ideiglenesen felállított gyűjtőhelyen,  a 
közszolgálati telephelyen nem elég hatékony, nem elégséges és 
nem felel meg a szükséges építészeti és műszaki paramétereknek. 
A jelenlegi gyűjtőállomásokról hiányoznak konténerek a 
fémhulladékra, nincs kijelölt hely a biológiailag lebontható 
települési hulladék szortírozására és ideiglenes tárolására, nincs 
kijelölt hely a települési hulladék gyűjtésére, szállítására és 
feldolgozására.

A projekt megvalósításával új gyűjtőtelep jön létre, amely 
lehetővé teszi, úgy az elkülönített hulladékok gyűjtését, 
szállítását és további feldolgozását, mint a papír és műanyag 
hidraulikus préssel való feldolgozását. A projekt építészeti 

munkákat is tartalmaz, melyek elsősorban a tároló csarnok és a 
gyűjtőállomások felújításához és korszerűsítéséhez, másfelől új 
gyűjtőudvar kiépítéséhez vezetnek az egykori állami birtok 
területén, Rátka település irányában. Jelenleg készül és 
folyamatban van a közbeszerzési eljárás, az építkezés kezdete 
2014 júniusában várható. A lakótelepeknél lévő 17 jelenlegi 
gyűjtőállomás kibővül egy konténerrel a fémhulladék számára. 
Továbbá 10 új gyűjtőállomást hozunk létre szelektív 
hulladékgyűjtés céljából, ahol külön konténerek lesznek 
fellelhetőek papír, műanyag, üveg és fém hulladék gyűjtése 
céljából. Családi házak közelében 13 helyen sor kerül a zsákos 
rendszer kiiktatásához, amely gyűjtőtartályokkal lesz 
helyettesítve, külön tartállyal a papír, műanyag, üveg és 
fémhulladék számára. A projekt végrehajtása után a szelektált 
hulladék évi mennyisége 591 tonnára nő.

Az új gyűjtőtelep kilenc építkezési objektumból (ÉO) áll majd:
 ÉO - 103 Porta - konténer
 ÉO - 104 Illemhely - konténer
 ÉO - 105 Járófelület
 ÉO - 106 Területen belüli alacsony feszültség csatlakozása
 ÉO - 107 Területen belüli elosztás elosztója
 ÉO - 108 Villámhárító
 ÉO - 109 Kerítés
 ÉO - 110 Tereprendezés és parkosítás
 ÉO - 111 Földfeletti tűzvédelmi tartály

A Füleki szelektív hulladékgyűjtési rendszer a következő 
hulladékok kezelését helyezi előtérbe:
 papír, műanyag, üveg és fémhulladék gyűjtése, kezelése és 

tárolása,
 biológiailag lebomló hulladék gyűjtése és kezelése kertekből 

és parkokból a gyűjtőtelepen.

A pályázat tárgya továbbá a szükséges gépesítés bebiztosítása – 
3kétkamrás préselő gép, mobil mérleg, minimum 16 m  

gyűjtőgépjármű rotációs préssel, kezelési kistraktor 
homlokrakodóval a kezelési kistraktorra, maximum 110 lóerős 
kezelési kistraktor horgos konténer szállítóval. Ahhoz, hogy 
b i z t o s í t a n i  l e h e s s e n  a  h u l l a d é k  b e g y ű j t é s é t  a 

3hulladéktermelőktől, szükséges 5 darab rugalmas 6 m  
gyűjtőkonténer beszerzése, továbbá 109 darab 1100 literes tűzi 
horganyzott konténer, ebből fémhulladék gyűjtésére 40 darab, 
műanyaghulladék gyűjtésére 23 darab, papírhulladék gyűjtésére 
23 darab és üveghulladék gyűjtésére 23 darab.

Fülek város területén található hulladékgyűjtő konténerek pontos 
elhelyezésének pontjai: Paprét/Farská lúka, Stúr/Štúrova utca, 
Május 1./1. Mája utca, Vasúti/Železničná utca, J. Botto/J. Bottu 
utca, Kertészeti/Záhradnícka utca, Park/Parková utca, 
Sládkovič/Sládkovičova utca, Malom/Mlynská utca, 
Kalinčiak/Kalinčiakova utca, B. S. Timravy utca, Odborárska 
u tca ,  Družs tevná  u tca ,  Par t i zán /Par t izánska  u tca , 
Kukučín/Kukučínova utca, Virág/Kvetná utca, Obrancov mieru 
utca, Daxnerova utca, Ifjúsági/Mládežnícka utca, Iskola/Školská 
utca, Vajanského utca, Mocsáryho utca, Hollého utca, SNP utca.
A projekt különböző tevékenységei végrehajtása érdekében 
szükséges a kellő promóciós anyagok beszerzése és a kellő 
számítástechnikai rendszerek telepítése a gyűjtőudvar sikeres 
működése érdekében.

A projekt befejeztével két munkahelyet hozunk létre kifejezetten 
a marginalizált roma közösségek részére és egy munkahelyet a 
hátrányos helyzetű csoportok tagjai részére.

A projekt kivitelezésének irányítása és ellenőrzése közvetlenül a 
kedvezményezett - Fülek város hatáskörébe tartozik, ebben 
segítik majd a projektmenedzser külső asszisztense és egy 
szakképzett személy a közbeszerzés terén, aki gazdag 
tapasztalatokkal rendelkezik az említett tevékenység kivitelezése 
terén. Építési munkálatok - úgy a gyűjtőtelep kiépítését, a 
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Pályázati felhívás

Fülek Város Dr. Kaličiak Jaromír polgármester által képviselve 
pályázatot hirdet az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai 
önkormányzatokról, illetve néhány törvény módosításáról és 
kiegészítéséről szóló többször módosított  Tt. 596/2003.  törvény 
4. § /1/ bek. és a közfeladatok ellátásáról szóló többször 
módosított Tt. 552/2003. sz. törvény 5. § /3/ bek. rendelkezései 
értelmében az alábbi iskolák igazgatói posztjára:

1. Základná škola, Školská 1, Fiľakovo
2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - 

Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo - Fülek
3. Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom 

maďarským - Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, 
Fiľakovo - Fülek.

A tisztség betöltésének feltételezhető kezdete: 2014.07.01.

Megkövetelt iskolai végzettség: 
 a pedagógiai alkalmazottakról és szakmai alkalmazottakról, 

illetve néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 
többször módosított Tt. 317/2009. sz. törvény és az SZK OM-
nek a pedagógiai alkalmazottak és szakmai alkalmazottak 
egyes kategóriái részére meghatározott képesítési 
követelményekről és sajátos képesítési követelményekről 
szóló  többször módosított Tt. 437/2009. sz. rendelete által 
előírt képesítés  

 legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat
 első atesztáció (I. kvalifikációs vizsga vagy az azt helyettesítő 

feltételek teljesítése)

Egyéb kritériumok és követelmények:
 büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség 
 egészségi alkalmasság
 az oktatásügyre vonatkozó (köztük annak munkaügyi és 

gazdasági vonzatát is érintő) jogszabályok ismerete 

A benyújtandó okiratok jegyzéke:
 az iskolai végzettséget igazoló okiratok hitelesített 

fénymásolata
 a pedagógiai gyakorlatot igazoló okirat
 szakmai önéletrajz
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
 orvosi igazolás az igazgatói poszt betöltéséhez szükséges 

fizikai és szellemi alkalmasságról 
 az iskola fejlesztési koncepciójának javaslata 
 beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak a 

pályázási eljárásban történő felhasználásához a személyi 
adatok védelméről szóló Tt. 122/2013. sz. törvény 
értelmében

A jelentkezési ívet a fenti okiratokkal együtt legkésőbb 
2014. március 31-ig kérjük benyújtani (postázva az alábbi 
címre: Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, 
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo; személyesen a 107. sz. irodában 
15.00 óráig). A borítékon tüntesse fel: „Výberové konanie na 
riaditeľa ZŠ (vagy ZŠ s VJM vagy ZŠ L. Mocsáryho s VJM) - 
NEOTVÁRAŤ“.

A pályázatok elbírálásának időpontját és helyét a pályázókkal az 
iskolatanács írásban közli legkésőbb 7 nappal annak megkezdése 
előtt.

Kelt Füleken, 2014.02.28. napján

                                                                                                    
Dr. Kaličiak Jaromír

polgármester

meglévő gyűjtőállomások korszerűsítését és építését szerződés 
alapján a kivitelező végzi majd el, mint a technológiai 
berendezések beszerelését is. A projekt figyelemmel kísérését és 
irányítását a kedvezményezett belső alkalmazottai végzik el. A 
gyűjtőtelep üzemeltetője Fülek város járulékalapú szervezete, a  
Füleki Közhasznú Szolgáltatások elnevezésű vállalat lesz, mely 
100%-ban városi tulajdonban áll.
Mivel csökken a raktározott hulladék mennyisége, csökkenni fog 
a hulladéklerakó-gázok mennyisége is, ami jótékonyan járul 
hozzá a légkör védelméhez. A promóciós tevékenységeknek 

k ö s z ö n h e t ő e n  a  l a k o s s á g  t u d a t o s s á g a  i s  n ő  a 
hulladékgazdálkodás terén. Csökkennek a város kiadásai, 
amelyek a hulladéklerakással hozhatóak összefüggésbe, és 
nőnek a bevételek, amelyek a szelektált hulladék eladásából 
származnak. Ez a projekt az előző szakaszokra épít, melyek a 
gyűjtőtelep kiépítését, a gépjárműpark bővítését és a technológiai 
felszerelést biztosították. Manapság illegális szemétlerakó 
helyek keletkeznek a városban. Ezen projekt megvalósításával a 
szelektív hulladékgyűjtés koncepciójának alapjait fektetjük le, 
csökken a környezeti szennyezés és nő az olyan tevékenységek 
száma, melyek a szelektált hulladék gyűjtésének tudatosságát 
növelik.

Ezek a javasolt tevékenységek, melyeket a leírt pályázatban 
feltártunk, jelentős mértékben hozzájárulnak a hulladék 
szelektálásához, elsősorban azon hulladékokhoz, melyek 
másodlagos feldolgozásra alkalmasak - így csökkentve a 
nemzetgazdaság nyersanyag erőforrásának igénybevételét, 
csökkentve és megelőzve a kerti hulladék nagy terjedelemben 
va ló  he ly t e l en  á r t a lma t l an í t á sá t  -  nem i r ány í to t t 
hulladéklerakókra való szállítással, ahogy azok elégetésével is. A 
projekt fő célja, hogy felszámolja a hatékony szelektív 
hulladékgyűjtés legnagyobb akadályait, melyek a magas 
bevezetési költségek, gyenge pénzügyi motiváció, a 
szelektívgyűjtés anonimitása és a szelektív hulladékgyűjtésről 
szóló információk hiánya a köztudatban. 

Ing. Arch. Anderko Erika

  Befektetés a jövőbe - folytatás

Tento projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou/ERDF z fondov EU

(Európai Únió/ERFA által támogatott projekt)
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