
11. évfolyam, 3. szám 2015.Március Önkormányzati havilap

Immár hagyománnyá vált, hogy március második felében Fülek 
Város vezetése találkozik a városházán a helyi iskolák 
képviselőivel. A Város fenntartói hatáskörébe tartozó 8 iskola és 
oktatási intézmény, valamint  két további – Besztercebánya 
Megye, ill. a Besztercebányai Járási Hivatal alá tartozó – iskola 
több mint 30 pedagógusa látogatott el  ez évben is a hivatal 
dísztermébe. A rövid, de megható ünnepség hangulatát csak 
fokozta a Štúr utcai óvodások kultúrműsora és a két alapiskolás, 
Martina meg Noémi szavalata, a szál virág és szerény ajándék, 
valamint a négy kiválasztott pedagógusnak átadott Comenius 
emlékplakett. Bemutatjuk Őket: 
Mgr. Illéš Erzsébet – az Ifjúság utcai II. Koháry István 
Alapiskola tanítónője. A Nyitrai Pedagógiai Kar befejezése óta 
ebben az iskolában tevékenykedik, előbb mint pionírvezető, 
majd mint alsó tagozatos pedagógus. Több mint 37 év 
pedagógusi munkát tudhat maga után, melynek eredményességét 
az általa tanított gyerekek tudása és a különféle matematikai és 
anyanyelvi válogató, országos és nemzetközi versenyeken elért 
sikereik bizonyítják. 
 Kecskeméti Helena – a Štúr utcai óvoda „Ilike“ igazgatónője. A 
Losonci Pedagógiai Középiskola elvégzését követően a füleki I. 
Bölcsőde – Óvoda óvónőjeként kezdte pedagógusi pályáját. Egy 
évtizeddel később a fenti oktatási intézmény igazgatónője lett. 
Ezt a vezető pozíciót 1991-től 2000-ig töltötte be, amikor saját 
kérésére felmentették a tisztségéből. Az átmeneti egészségügyi 
problémákat követően ismét iskolavezető lett, és az óvoda 
mindmáig a vezetése alatt működik.

Városi 
pedagógusnap

Kenyereš Zsuzsa – a város művészeti alapiskolájának 
zenepedagógusa. Magasabb fokú szakképesítését a Kassai 
Konzervatórium hatéves tanulmányi szakán szerezte. A füleki 
művészeti népiskola zongora és zeneelmélet szakos 
tanárnőjeként kezdte pedagógusi tevékenységét. Magas szintű 
szakmai tudásának és a tanulókhoz fűződő érzékeny viszonyának 
köszönhetően sok tehetséges zongoristát nevelt ki. A Fiatal 
Művész PT elnöke és a Polgári Ügyek Testületének orgonistája.
Mgr. Szikorová Anna – az Iskola utcai szlovák tanítási nyelvű 
alapiskola felső tagozatos tanárnője. Földrajzot és testnevelést 
tanult a Šafárik Egyetem eperjesi tanárképző karán. Kezdő 
pedagógusként Nagyidára került, majd visszaköltözött Fülekre. 
Előbb a városi pionírház természettudományi osztályát vezette, 
most pedig immár több mint harminc éve az említett alapiskola 
pedagógusa. Tanulóival elért eredményei sok testnevelő 
kollégája álmát testesítik meg. 

A hagyományos találkozó szervezéséért és előkészítéséért 
köszönet az Oktatásügyi, Ifjúsági és Sport Bizottságnak és a 
Polgári Ügyek Testületének. Pedagógus kollégáinknak jeles 
ünnepük alkalmából jó egészséget, sok boldogságot és sikert 
kívánunk mind a munkájukban, mind pedig családi 
életükben.

az oktatási, kulturális és sport szakosztály

20 éves a füleki Nyugdíjas Egyesület

A füleki Nyugdíjas Egyesület évente négy nagy hagyományos rendezvényt szervez rendszeresen. Az idei 20. évforduló jegyében sem volt ez 
másképp. A rendezvények a nőnapi ünnepséggel kezdődtek el, amelyen mintegy 130-an vettek részt. Az egyesület vezetősége ezúton is 
köszöni a szponzorok támogatását. A következő jelentős esemény  a Nyugdíjas Egyesület  alapszabálya értelmében összehívott  tagsági gyűlés 
volt, amelyet március 20-án rendeztek meg. A 620 tagot nyilvántartó egyesület 55 küldöttje vett részt az évzárón, ahol értékelték az elmúlt év 
tevékenységét, gazdálkodását és az elkövetkező választási  időszakra új vezetőséget választottak. Így Milan Chytil lett az egyesület régi-új 
elnöke, alelnökei pedig Vladimír Hronec  és PhDr. Mázik István lettek. Az ellenőrző bizottság elnökévé Cyril Kovalčikot választották meg a 
küldöttek. Az ülés magas színvonaláról  elismerően nyilatkoztak a meghívott vendégek is.  Az ülésen részt vett Mgr. Agócs Attila PhD.,  a 
város polgármestere is.  A Nyugdíjas Egyesület kerületi elnöke František Šušlík köszönőleveleket adott át, többek között Milan Chytilnek, 
sokéves áldozatkész munkájáért.  Az évi tagsági illetmény továbbra is 2 euró maradt, amely bevételből  az egyesület legfontosabb kiadásait 
finanszírozzák.                                                                                                                                                                                  - ic -
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„Március - a könyv hónapja” a Füleki Városi 
Könyvtárban

„Március – a könyv hónapja” alkalmából a Füleki Városi 
Könyvtár mesedélutánokat szervezett fiatal olvasói számára. 
Minden magyar és szlovák tanítási nyelvű általános iskolás 
illetve óvodás gyermeknek tetszett az ötlet, hogy egy szép 
délutáni napot tölthet el a könyvtárban. A szervezők minden 
lehetőséget kihasználtak arra, hogy a gyermek olvasót lekössék 
kreativitással, játékossággal és interaktivitással. Ezeket a 
gyönyörű délutánokat több mint 100 gyerek töltötte el a Füleki 
Városi Könyvtár termeiben.

FÜLEK VÁROS

pályázatot hirdet az alábbi igazgatói posztjára:

Materská škola - Óvoda, 
Štúrova 1, Fiľakovo.

Közelebbi információk 
a város honlapján olvashatók: 

www.filakovo.sk 

Fél éve járőrözik a Füleki Polgárőség

Fülek Város a tavalyi év októberétől nyolc roma polgárőrt 
fogalkoztat a „Polgárőrség a füleki marginalizált közöségben“ 
elnevezésű sikeres projekt keretén belül. Munkába lépésüket 
követően hét féle kötelező iskolázáson vettek részt. Fogadalmukat a 
Füleki Polgárőrség Alapszabálya szerint ez év elején tették le a 
Füleki Képviselői Testület előtt. 
A Szlovák Köztársaság Pénzügyi Minisztériuma által jóváhagyott 
vissza nem térítendő támogatásból nem csak a munkabérek, hanem a 
polgárőrök ruházata és egyéb szükséges felszereléseik is biztosítva 
lesznek. Irodájuk a város központjában a Püspöki út (Biskupická 
ulica) 4. szám alatti épületében az ún. „Inkubátorházban“ kapott 
helyet. 

A polgárőrök Fülek város utcáin teljesítenek szolgálatot a kora 
reggeli óráktól (6:30) egészen az éjszakai órákig (3:45). Különböző 
konfliktus helyzeteket oldanak meg és próbálnak megelőzni,  
amelyek leginkább a roma lakosság között alakulnak ki. Reggelente 
az iskolákba siető gyerekek gyalogosátkelőkön való biztonságos 
áthaladását segítik. A szociális segélyek kifizetésének napján 
leginkább a posta környékén járőröznek. Több esetben előfordul, 
hogy a mentőszolgálat vagy a tűzoltóság kérte segítségüket a 
helyszínek biztosítására.  Kisebb üzleti lopások estén segítenek az 
elkövetőket kézre keríteni és a legtöbb esetben sikerül is azokat a 
városi vagy az állami rendőrségnek átadni. További munkájuk közé 
tartozik a különbőző kulturális és sportesemények helyszíneninek 
biztosítása, az illegális szemétlerakó helyek feltérképezése és az 
adatok átadása a Városi Hivatalnak. Leginkább a roma közösség 
legproblémásabb  helyszíneit figyelik, és rendszeresen ellenőrzik a 
park területét is. Szorosan együttműködnek a Állami Rendőrség 
füleki székhelyű Kerületi Osztályával, és a Füleki Városi 
Rendőrséggel. Részt vesznek azok közös bevetésein, amelyek 
leginkább a kiskorúak késői órákban szülői felügyelet nélkül a 
közterületeken és szórakozóhelyeken való tartózkadásának és 
esteleges alkoholfogyasztásuk ellenőrzésére összpontosul. 
A város vezetése elégedett a füleki polgárőrök munkájával, és 
reméli, hogy egy újabb pályázati kiírás lehetőséget ad majd arra, 
hogy ne csak ez év szemtember végig  lehessen őket alkalmazni.   
A Füleki Polgárőrök szolgálati telefonjaiknak száma: 0908 051 326 
és 0908 051 325.
Ez a projekt az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg a 
Foglalkoztatottsági és Szociális Inkluzív Regionális Program 
keretén belül.

Popovics Judit

Kulturális rendezvények áprilisban

2015.05.10-ig „Világok vára VII.” 
                         – Nemzetközi fotókiállítás
                          megtekinthető munka nap.10:00-18:00 óráig 
   Helyszín: Városi Honismereti Múzeum 
                          Galéria, Bebek torony
   Szervező: Füleki Vármúzeum
 
2015.04.06. Palóc Húsvét a Füleki várban  
9:00-18:00 ór.   Helyszín: Várudvar,  NTIK udvara
           Szervező: Füleki Vármúzeum

2015.04.11.      Tematikus kirándulás: 
7:00 óra            Jászberény, Hatvan, Gyöngyöspata   
                         Szervező: KOHÁRY PT 
          Bővebb információ a VMK-ban
 
2014.04.26.  Fülek Szépe 2015 - Szépségverseny XIX. 
évfolyama 
19:00 óra           Helyszín: VMK 
   Szervező: VMK
           Részletes program a  www.missfilakovo.estranky.sk

2015.04.23. K2 Stúdió – Természetfilmek vetítése  
           Helyszín: Városi Könyvtár
           Szervező: Füleki Vármúzeum, Városi Könyvtár

2015.04.24. Diák koncert     
16:00 óra           Helyszín: MAI koncertterme
           Szervező: MAI

2015.04.29. Ma estére szabad a kecó!    
19:00 óra           Avagy a Londoni Szextett – bulvár burleszk 2 részben 
           a Budapesti BULVÁR SZÍNHÁZ előadásában
           Helyszín: Városi Művelődési Központ Fülek
           Szervező: VMK Fülek

2015.04.30. Májfa-állítás     
14:00 óra           Helyszín: Szabadság tér 
   Szervező: Matica slovenská Háza,   

Világok vára VII. – Nemzetközi fotókiállítás

A Füleki Vármúzeum 2015. március 13-án Világok vára VII. 
című Nemzetközi fotókiállításával nyitotta meg a várban az idei 
turistaszezont. A rendezvényen, közel 200 látogató jelent meg. A 
Városi Honismereti Múzeumban a Török János („Így is lehet 
látni"), Hír János („Görögország hegyvidékei”) valamint Zupko 
András („Világaim”) amatőr fotósok munkáiból összeállított 
kiállítás tekinthető meg, ahol természet- illetve absztrakt fotókat 
láthatnak az érdeklődők. A program folytatásaként a Bebek-torny 
4. emeletén került sor a „Medvesi Fotós Maraton 2014" című 
fotóverseny legjobb képeiből válogatott kiállítás megnyitójára. A 
rendezvény Közép - Európa legnagyobb kültéri eseményei közé 
számít. A látogatók a Bebek-torony 5. emeletén tekinthették meg 
azt az egyedülálló vándorkiállítást, amely a 2006-os év Szlovákia 
tizenegy legjobb fotográfusának alkotásaiból lett összeállítva. 
Bemutatásra kerültek többek között az elismert fényképész 
Martin Trenkler képei is, aki Bernie Eccleston a F1 főnökének 
személyi fotósa is volt. Tematikailag a kiállítás képei különböző 
irányzatokat képviselnek, tájképek, szociofotók, reklám és 
riportfotók, valamint légi felvételek is láthatóak itt. 
A fotókiállítás megnyitóját Tóth Richard gitárjátéka kísérte.
A kiállítás 2015. május 10-ig lesz megtekinthető. A szervezők 
(Füleki Vármúzeum, Medvesi Fotós Maraton, Novohrad – 
Nógrád Geopark, Health First, Foto Antal) szeretettel várnak 
minden érdeklődőt.
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Mészáros Emília - Kézzel készített mozaikok és natúr szappanok

Mészáros Emília Zólyomban született. Szaktudását a besztercebányai Közlekedési és Távközlési 
szakközépiskolában szerezte, majd a zólyomi postán dolgozott 12 évig. Fülekre ment férjhez, ahol 
mindmáig él férjével és két gyermekével. A mozaikkal, amely teljesen elvarázsolta, először 
Olaszországban találkozott. Első látásra beleszeretett a kövekbe, melyeknek természet alkotta 
színei különlegesek. Ezt a nem mindennapi technikát autodidakta módon sajátította el 
szakkönyvek segítségével. Az alkotásaihoz felhasznál minden érdekes törött csempét, követ és 
akváriumi kavicsot. Agyagból és műanyagból való cserepeket díszít, diorámákat, ikebanákat és 
más dísztárgyakat is készít. Az eddigi legnagyobb mozaikja a Szent Márton Lelkipásztor Központ 
részére készült Divényorosziban. Ez egy 3D-s 4,5-5m nagyságú mozaik, ami egy napot ábrázol a 
hozzá vezető kanyargós úttal. Az út az Istenhez vezető nehéz utat fejezi ki. A fiatal anyuka legújabb 
hobbija a szappankészítés, melyekhez természetes anyagokat használ. A szappanokat eredetileg 
gyermekei részére szánta, mivel azok nem irritálják a bőrüket, ellentétben az üzleti termékekkel. A 
szappanok hideg eljárással - friss házi tej hozzáadásával készülnek.
                                                                                                                                         -ntic-

Felhívás

Fülek városa a Föld napja alkalmából 
szervezett akcióra hívja meg az érdeklődőket. 

Az aktivisták 2015. április 22-én 
8,00 ór. 11,00 óráig  és 14,00 ór.  17,00 óráig 
a város különböző helyszínein 50 díszbokrot 

és gyümölcsfát  ültetnek szét. 

A segíteni akarók és érdeklődők a városi 
parkban a „Minizoo”-nál  gyülekezzenek  a fenn 

jelzett időpontban.  
A nagyobb csoportok előre jelentkezzenek a 

Városháza 9. sz. irodájában  Vanko mérnöknél , 
vagy az alábbi telefonszámon: 047/43 81 001.

http://www.filakovo.sk


3

„Március - a könyv hónapja” a Füleki Városi 
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Könyvtár mesedélutánokat szervezett fiatal olvasói számára. 
Minden magyar és szlovák tanítási nyelvű általános iskolás 
illetve óvodás gyermeknek tetszett az ötlet, hogy egy szép 
délutáni napot tölthet el a könyvtárban. A szervezők minden 
lehetőséget kihasználtak arra, hogy a gyermek olvasót lekössék 
kreativitással, játékossággal és interaktivitással. Ezeket a 
gyönyörű délutánokat több mint 100 gyerek töltötte el a Füleki 
Városi Könyvtár termeiben.

FÜLEK VÁROS

pályázatot hirdet az alábbi igazgatói posztjára:

Materská škola - Óvoda, 
Štúrova 1, Fiľakovo.

Közelebbi információk 
a város honlapján olvashatók: 

www.filakovo.sk 

Fél éve járőrözik a Füleki Polgárőség

Fülek Város a tavalyi év októberétől nyolc roma polgárőrt 
fogalkoztat a „Polgárőrség a füleki marginalizált közöségben“ 
elnevezésű sikeres projekt keretén belül. Munkába lépésüket 
követően hét féle kötelező iskolázáson vettek részt. Fogadalmukat a 
Füleki Polgárőrség Alapszabálya szerint ez év elején tették le a 
Füleki Képviselői Testület előtt. 
A Szlovák Köztársaság Pénzügyi Minisztériuma által jóváhagyott 
vissza nem térítendő támogatásból nem csak a munkabérek, hanem a 
polgárőrök ruházata és egyéb szükséges felszereléseik is biztosítva 
lesznek. Irodájuk a város központjában a Püspöki út (Biskupická 
ulica) 4. szám alatti épületében az ún. „Inkubátorházban“ kapott 
helyet. 

A polgárőrök Fülek város utcáin teljesítenek szolgálatot a kora 
reggeli óráktól (6:30) egészen az éjszakai órákig (3:45). Különböző 
konfliktus helyzeteket oldanak meg és próbálnak megelőzni,  
amelyek leginkább a roma lakosság között alakulnak ki. Reggelente 
az iskolákba siető gyerekek gyalogosátkelőkön való biztonságos 
áthaladását segítik. A szociális segélyek kifizetésének napján 
leginkább a posta környékén járőröznek. Több esetben előfordul, 
hogy a mentőszolgálat vagy a tűzoltóság kérte segítségüket a 
helyszínek biztosítására.  Kisebb üzleti lopások estén segítenek az 
elkövetőket kézre keríteni és a legtöbb esetben sikerül is azokat a 
városi vagy az állami rendőrségnek átadni. További munkájuk közé 
tartozik a különbőző kulturális és sportesemények helyszíneninek 
biztosítása, az illegális szemétlerakó helyek feltérképezése és az 
adatok átadása a Városi Hivatalnak. Leginkább a roma közösség 
legproblémásabb  helyszíneit figyelik, és rendszeresen ellenőrzik a 
park területét is. Szorosan együttműködnek a Állami Rendőrség 
füleki székhelyű Kerületi Osztályával, és a Füleki Városi 
Rendőrséggel. Részt vesznek azok közös bevetésein, amelyek 
leginkább a kiskorúak késői órákban szülői felügyelet nélkül a 
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16:00 óra           Helyszín: MAI koncertterme
           Szervező: MAI

2015.04.29. Ma estére szabad a kecó!    
19:00 óra           Avagy a Londoni Szextett – bulvár burleszk 2 részben 
           a Budapesti BULVÁR SZÍNHÁZ előadásában
           Helyszín: Városi Művelődési Központ Fülek
           Szervező: VMK Fülek

2015.04.30. Májfa-állítás     
14:00 óra           Helyszín: Szabadság tér 
   Szervező: Matica slovenská Háza,   

Világok vára VII. – Nemzetközi fotókiállítás

A Füleki Vármúzeum 2015. március 13-án Világok vára VII. 
című Nemzetközi fotókiállításával nyitotta meg a várban az idei 
turistaszezont. A rendezvényen, közel 200 látogató jelent meg. A 
Városi Honismereti Múzeumban a Török János („Így is lehet 
látni"), Hír János („Görögország hegyvidékei”) valamint Zupko 
András („Világaim”) amatőr fotósok munkáiból összeállított 
kiállítás tekinthető meg, ahol természet- illetve absztrakt fotókat 
láthatnak az érdeklődők. A program folytatásaként a Bebek-torny 
4. emeletén került sor a „Medvesi Fotós Maraton 2014" című 
fotóverseny legjobb képeiből válogatott kiállítás megnyitójára. A 
rendezvény Közép - Európa legnagyobb kültéri eseményei közé 
számít. A látogatók a Bebek-torony 5. emeletén tekinthették meg 
azt az egyedülálló vándorkiállítást, amely a 2006-os év Szlovákia 
tizenegy legjobb fotográfusának alkotásaiból lett összeállítva. 
Bemutatásra kerültek többek között az elismert fényképész 
Martin Trenkler képei is, aki Bernie Eccleston a F1 főnökének 
személyi fotósa is volt. Tematikailag a kiállítás képei különböző 
irányzatokat képviselnek, tájképek, szociofotók, reklám és 
riportfotók, valamint légi felvételek is láthatóak itt. 
A fotókiállítás megnyitóját Tóth Richard gitárjátéka kísérte.
A kiállítás 2015. május 10-ig lesz megtekinthető. A szervezők 
(Füleki Vármúzeum, Medvesi Fotós Maraton, Novohrad – 
Nógrád Geopark, Health First, Foto Antal) szeretettel várnak 
minden érdeklődőt.
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Mészáros Emília - Kézzel készített mozaikok és natúr szappanok

Mészáros Emília Zólyomban született. Szaktudását a besztercebányai Közlekedési és Távközlési 
szakközépiskolában szerezte, majd a zólyomi postán dolgozott 12 évig. Fülekre ment férjhez, ahol 
mindmáig él férjével és két gyermekével. A mozaikkal, amely teljesen elvarázsolta, először 
Olaszországban találkozott. Első látásra beleszeretett a kövekbe, melyeknek természet alkotta 
színei különlegesek. Ezt a nem mindennapi technikát autodidakta módon sajátította el 
szakkönyvek segítségével. Az alkotásaihoz felhasznál minden érdekes törött csempét, követ és 
akváriumi kavicsot. Agyagból és műanyagból való cserepeket díszít, diorámákat, ikebanákat és 
más dísztárgyakat is készít. Az eddigi legnagyobb mozaikja a Szent Márton Lelkipásztor Központ 
részére készült Divényorosziban. Ez egy 3D-s 4,5-5m nagyságú mozaik, ami egy napot ábrázol a 
hozzá vezető kanyargós úttal. Az út az Istenhez vezető nehéz utat fejezi ki. A fiatal anyuka legújabb 
hobbija a szappankészítés, melyekhez természetes anyagokat használ. A szappanokat eredetileg 
gyermekei részére szánta, mivel azok nem irritálják a bőrüket, ellentétben az üzleti termékekkel. A 
szappanok hideg eljárással - friss házi tej hozzáadásával készülnek.
                                                                                                                                         -ntic-

Felhívás

Fülek városa a Föld napja alkalmából 
szervezett akcióra hívja meg az érdeklődőket. 

Az aktivisták 2015. április 22-én 
8,00 ór. 11,00 óráig  és 14,00 ór.  17,00 óráig 
a város különböző helyszínein 50 díszbokrot 

és gyümölcsfát  ültetnek szét. 

A segíteni akarók és érdeklődők a városi 
parkban a „Minizoo”-nál  gyülekezzenek  a fenn 

jelzett időpontban.  
A nagyobb csoportok előre jelentkezzenek a 

Városháza 9. sz. irodájában  Vanko mérnöknél , 
vagy az alábbi telefonszámon: 047/43 81 001.

http://www.filakovo.sk
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AJÁNLAT A NEM LAKÁS CÉLJÁRA 
SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA

Fülek város, Városháza u. 25, 986 01 Fülek bérbe adja a Szabadság 
Téren, a volt Városi Könyvtár helyén található nem lakás céljára 
szolgáló helyiségeket 283,1 m2 terjedelemben. Az első emeleten 
található helyiségek külön bejárattal, technikailag komplex 
felszereltséggel rendelkeznek. A hat helyiséghez hozzátartoznak a 
szociális helyiségek, folyosó, lépcsőház, felvonó és hütőkamra. A 
helyiségek elrendezése az alábbi rajzon látható : 

Az árajánlatokat 2015 április 15-ig 13.00 óráig lezárt borítékban 
„Nem felnyitni – bérlet !“ jelszó megjelöléssel az érdeklődők a 
következőՙ  címre küldhetik el :

Mestský úrad, odd. ekonomiky a majetku mesta, Radničná 25, 986 
01 Fiľakovo.

Megjegyzés: Kérjük az érdeklődőket, hogy az emeleten található 
összes helyiségekért megtett havi bérleti árajánlatuk mellett ( 
üzemeltetési költségek nélkül) tüntessék fel, milyen célra akarják 
bérbe venni azokat és milyen időre. 

Kontakt: Ing. Varga, tel: 047 4381001 kl. 124,
mob. 0915264290, e-mail: zoltan.varga@filakovo.sk  


