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Tisztelt Polgárok!

Városi  lapunk decemberi  számát 
olvashatják, amely legszebb ünnepünk, a 
karácsony és az újév közeledtét is jelzi.
Családtagjainkkal, munkatársainkkal 
ilyenkor általában számvetést készítünk 
az elmúlt évről, céljaink és terveink 
teljesüléséről. A városi önkormányzati 
képvise lőkkel ,  munkatársa immal 
megállapítottuk, hogy a múlt év nem volt 
egyszerű, hiszen rossz anyagi helyzetben 
kellett megoldanunk városfejlesztési 
feladatainkat, amit ráadásul a Szlovákiai Városok és Falvak 
Szövetsége és a kormány memoranduma is tetézett a nagyobb 
elvonásokkal. Hatással volt költségvetésünkre, mivel nem 
maradt kellő pénzügyi forrás fejlesztési programjainkra.
A rosszabb pénzügyi helyzet ellenére is sikerült felújítani a 
Sládkovič, Ifjúság, Holly utcákat, a 
városközpont több járdáját, valamint a 
m e g y e i  f e n n t a r t á s ú  u t a k a t  i s . 
Városközpontunk útjai így megfelelnek a 
követelményeknek. 
Az összes megvalósult projektet valamint 
jövő évi feladatainkat lehetetlen néhány 
mondatban felsorolni .  A jövő év 
legfontosabb projektjére - amely a  
hulladékgazdálkodási szempontból igen 

Eseményekben gazdag évet zárt 
a Füleki Vármúzeum

A turistaidényt a Füleki Vármúzeumban 
ebben az évben is sokrétű kulturális és 
társadalmi ténykedés jellemezte. Az 
kedvezőtlen tavaszi időjárás és a még 
jelenleg is tartó gazdasági recesszió 
ellenére a látogatók száma összességében 
elérte az előző évi értékeket. A múzeumi 
intézmény küldetéséből kifolyólag 
számos időszaki kiállítást szervezett 2013-ban is. Úgy a Bebek-
toronyban, mint a Városi Honismereti Múzeumban folyamatosan 
zajlottak kiállítások. Az ünnepélyes megnyitókat gazdag 
k u l t ú r m ű s o r  t a r k í t o t t a .  A V á r o s i  K ö n y v t á r b a n 
könyvbemutatókon, tudományos és ismeretterjesztő filmek 
vetítésén vehettek részt az érdeklődők. 
A  F ü l e k i  V á r m ú z e u m  i d e i 
rendezvénysorozatának első fontos 
eseménye a Palóc Húsvét volt a Füleki 
Várban. Az országszerte május közepére 
időzített Múzeumok és Galériák Éjszakája 
1300 látogatót vonzott a várba és a Városi 
Honismereti Múzeumba. A négy új 
kiállítás megnyitójához ez évben koncert, 
vetítés, szakmai előadás, valamint 
korabeli zene, tánc és mesterségek 
bemutatója társult. A nemzetek és 
nemzetiségek népi hagyományaira, azok 
sokszínűségére és megőrzésére az ez 
alkalommal kisebbségi gálaműsorral 
bővített Nógrádi Nemzetközi Folklór 

Fesztivál szereplői hívták fel a figyelmet. 
A július második felében, az alsó várban 
zajló régészeti kutatással párhuzamosan 
került sor régészeti nyári egyetemre a 
f ü l e k i  v á r b a n .  B e n e d e k  E l e k 
s z ü l e t é s n a p j a  a l k a l m á b ó l  2 0 1 3 
szeptemberében rendezte meg a Magyar 
Olvasástársaság a Füleki Vármúzeummal 
és a dunaszerdahelyi Szlovákiai Magyar 
Művelődési Intézettel együttműködve A 

Népmese Napja c. országos népmese-konferenciát. A nemzetek 
együttélésével és a fiatal magyarok és szlovákok történelmi 
tudatával foglalkozott a „Magyar-szlovák Történelemóra 
Füleken Surján Lászlóval, az Európai Parlament alelnökével“ 
c. kerekasztal-beszélgetés, amelyet a Füleki Vármúzeum a 

Charta XXI Megbékélési Mozgalom 
társszervezésében valósí tot t  meg 
októberben. 
Az említett rendezvények mellett a vár 
helyi intézmények és társulatok által 
szervezett különböző műfajú zenei 
koncertek,  táborok és  társadalmi 
események színtere volt egész évben. 
Köszönjük minden füleki és Füleken 
kívüli partnerünknek programjaink 
előkészítésén és megvalósításában vállalt 
aktív részvételét. Kívánunk meghitt, 
boldog karácsonyt, és bízunk a további 
sikeres együttműködésben.

A Füleki Vármúzeum munkatársai

jelentős -  sikerült  1,3 mil.  eurót 
szereznünk. Újabb gyűjtőhelyeket 
alakíthatunk ki, javíthatjuk a szelektív 
hulladékgyűjtést, csökkentve a nem 
jelentéktelen költségeket. Folytatjuk a 
j á rdák  é s  he ly i  u t ak  f e lú j í t á s á t 
(Csehszlovák Hadsereg utcája, Váralsó és 
Püspöki utcák). Szeretnénk edzőpályát 
építeni a fiatal és felnőtt labdarúgóknak, 
játszóteret kialakítani a városi parkban és 
javítani a közbiztonságot.
A 2014-es év sem lesz könnyű, bár a 
kormány ígéretet tett, hogy a helyi 

önkormányzatoknak megemeli a természetes személyek utáni 
adórészesedést. Hatékonyabban kell kezelni bevételeinket, 
javítani kell a városi vagyon hasznosítását valamint az 
adóbehajtást. A városi képviselőtestület december 5-i ülésén 
jóváhagyta a város 2014-es költségvetését, amely többlettel és 

fejlesztésekkel is számol.
Tisztelt Polgárok! Városi újságunk 
későbbi számaiban még visszatérek az 
elmúlt év részletesebb értékelésére.
Városunk minden polgárának meghitt, 
békés karácsonyt, az új esztendőben jó 
egészséget ,  magánéle tükben sok 
boldogságot és munkahelyi sikereket 
kívánok.

JUDr. Jaromír Kaličiak,
polgármester

E havi számunkat a Füleki Művészeti
Alapiskola diákjai ilusztráltak.
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Beiratkozás

Az elsősök beíratásának időpontja a Fülek Város 
fenntartói hatáskörébe tartozó alapiskolákba a 
2014/2015-ös tanévre:

Mocsáry L. Alapiskola, Paprét 64/B
2014.02.05., közelebbi információk: 43 81 065

Alapiskola, Ifjúság utca 7
2014.02.05-06., közelebbi információk: 43 81 924

Figyelmeztetés a szülők részére: A törvényes 
képviselő köteles bejelenteni és beíratni a gyermekét a 
kötelező iskolalátogatásra a megszabott időpontban. 
Kérjük, hogy a beiratkozáson lehetőleg a gyermekükkel 
együtt jelenjenek meg, és mutassák fel a gyermek 
születési  bizonyítványát  és  saját  személyi 
igazolványukat.
A gyermek be nem jelentése esetén a szülőre 331,50 € 
összegig terjedő pénzbírság szabható ki.
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Elfogadták a 2014-es városi költségvetést

Fülek város képviselői december 5-i ülésükön, a 101-es 
számú határozatukkal jóváhagyták a város 2014-16-os 
költségvetési javaslatát. A költségvetés kidolgozásakor 
figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy a városnak a 
következő évben is kevesebb pénzből kell gazdálkodnia. 
Ezért a továbbiakban is hangsúlyt kell fektetni a 
gazdaságosságra, célszerűségre és hatékonyságra. A város 
vezetésének fő feladata, hogy garantálja a város és 
különböző intézményei zökkenőmentes működését és az 
adott pénzügyi keretek között fejlesztéseket is 
végrehajtson. Nem jelent ez mást, mint szigorú 
takarékoskodást a kiadási oldalon, valamint a tartalékok 
képzését. A költségvetés a 2014-16-os időszakra került 
kidolgozásra és a jövő évre kötelező érvényű. A 
költségvetés az alábbi mutatószámokkal került 
elfogadásra. (A feltüntetett összegek ezer euróban 
értendők.)

2014-es folyó költségvetési kiadások  5210,10
2014-es folyó költségvetési bevételek  5303,11
2014-es folyó költségvetési tartalék  93,01

2014-es beruházási költségvetési kiadások 54,20
2014-es beruházási költségvetési bevételek 60,00
2014-es beruházási költségvetési össztartalék 5,80

2014-es pénzügyi kiadási műveletek  74,71
2014-es pénzügyi bevételi műveletek  57,00
Beruházási műveletek hiánya   -17,71

2014-es költségvetési összkiadás   5342,01
2014-es költségvetési összbevétel  5420,11
2014-es költségvetési össztartalék  81,10

A város költségvetési kiadásai 13 pontban kerültek 
felosztásra, garantálva az egyes városi intézmények 
működését az eredeti és átruházott hatáskörökön belül. 
Mindenekelőtt az iskolák és oktatási intézmények, 
közhasznú szolgáltatások, kulturális intézmények 
működését valamint a szociális ellátást jelenti. A jövő 
évben folytatódik a helyi utak és járdák felújítása (Koháry 
tér, Ifjúság és Püspöki utca). Tervezzük játszótér 
kialakítását a városi parkban. További fejlesztések a 
rendelkezésre álló pénzügyi keretek és a költségvetési 
bevételek függvényében kerülnek megvalósításra. Sor 
kerül a város részéről egy vissza nem térítendő kölcsön 
aláírására,  amellyel  megvalósulhat a szelektív 
hulladékgyűjtési projektünk. Költségvetési bevételeink 
alapját képezi az az összeg, amit az állami költségvetés utal 
át a természetes személyek adójából a városkasszába, 
továbbá az egyes dotációk és transzferek is. A város a jövő 
évben nem tervezi az ingatlanadók és illetékek emelését. A 
város részletes költségvetése megtekinthető a város 
honlapján www.filakovo.sk.

Mgr. Ľudmila Svoreňová,
hivatalvezető

Figyelem! Kedvezmények!
Igényelje Időben 

A 2014. évi ingatlanadó és a kommunális hulladék 
helyi illetékének csökkentését érintő kérelem 

benyújtása felőli étesítés

A Füleki Városi Hivatal adó- és illeték osztálya értesíti az 
adó- és illetékfizetőket, hogy a 2014. évi ingatlanadó és 
kommunális hulladék helyi illetékének csökkentését érintő 
kérelmek benyujtásának határideje 2014. január 31.
50%-os ingatlanadó-kedvezményben részesülhetnek a 
70 éven felüli polgárok, a súlyos egészségkárosodásban 
szenvedő polgárok, a súlyosan egészségkárosult polgár 
igazolványával rendelkező, kísérlőt igénylő lakosok, 
valamint a túlnyomólag vagy teljesen magatehetetlen 
polgárok, ha az ingatlanok kizárólag az ő személyes 
szükségleteiket szolgálják.
Fülek városa 50%-os szemétdíj kedvezményben részesíti 
az ingatlanadónál említett polgárokon kívül a város 
területén kívül tanuló nappali tagozatos tanulókat, ha nem 
naponta utaznak lakhelyükről az iskolába. A tanulói 
jogviszonyt az érintett tanévre kiállított iskolalátogatási 
bizonyítvánnyal, ill. A diákotthoni elszállásolás felőli 
okmánnyal (kollégiumi igazolvány) kell igazolni.

Felhívás a város adó- és illetékfizetőinek!

A Füleki Városi Hivatal helyi adók és vagyonkezelö 
részlege értesíti a város összes adó- és illetékfizetöjét, hogy 
legkésöbb 2014 január 31-ig jelentsék be az adó- és 
illetékgondnoknak az elmúlt idöszakban bekövetkezett 
változásokat, amelyek mérvadóan befolyásolják az adó- és 
illetékkötelezettségüket a 2014-as évre.
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Agócs József, akinek a kitartása ma is példaértékű

Agócs József igazi egyéniség. A város volt polgármestere ma sem unatkozik. Igaz 
ugyan, hogy a városban zajló társadalmi eseményeket éber figyelemmel kíséri, ám az 
igazi kihívásokat és egyben a kikapcsolódást számára ma már díjnyertes galambjai 
jelentik. Kitartóan tíz éves kora óta foglalkozik galambtenyésztéssel, 23 éve pedig a 
füleki Kisállattenyésztők Egyesületének elnöke. Több évtizede képviseli városunkat 
és Szlovákiát olyan kiállításokon, ahol a galambjai rendre kiváló minősítéseket 
kapnak, sőt Agócs József galambjaival 2009-ben Európa Bajnokságot nyert. Kedvenc 
galambjai az egyik legnehezebben tenyészthető galambfajtához tartozó parókás 
galambok. Negyvenhárom éve foglalkozik tenyésztésükkel, s ez év novemberében a 
Nyitrai Országos Kiállításon elnyerte a Szlovákia Mestertenyésztője megtisztelő 
címet. Mindezek mellett Szlovákia Bajnoka lett és a Fajta-klub Mestertenyésztője. 
Mindezen sikerek 40 év folyamatos, kitartó munkájának eredményei, melyeket az 
illetékesek méltóképpen jegyeznek és értékelnek. Jelenleg 120 darab parókás galambja 
van, de tenyésztőjük vallja, hogy nem a mennyiség, hanem a nemesítési munka a 
lényeg, amihez színenként minimum 20-30 db. egyed szükséges. Agócs József neve 
elért eredményei alapján ezen a területen, a hasonló fajtákat tenyésztők között szinte az 

egész világon ismert, amelyről mi sem tanúskodik jobban, 
minthogy számtalan látogatója érkezik Fülekre nemcsak a 
szomszédos országokból, hanem Kuwaitból, Líbiából, az 
Egyesült Arab Emírségből, Indiából és sorolhatnánk tovább... 
Kitűnő kapcsolatokat ápol főleg a magyarországi, 
lengyelországi és a csehországi tenyésztőkkel. Szlovákia 
önállósulása előtt tagja volt a Cseh Fajta-klubnak, 2010-től 
pedig napjainkig a Magyaroszági Fajta-klubban is 
eredményesen képviseli városunkat. Agócs József 
legközelebb január 18-án Magyarországon a Debreceni Fajta-
klub kiállításán mutatkozik be 10 legszebb galambjával.                       

-mi- 

A  XV. Egressy Béni  Országos  Színjátszó  
Fesztivál  idei  Nívó-díjasa  a Zsákszínház  

Idén december 5-7. között Szepsiben rendezték meg a XV. 
Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivált. A fesztiválon 
városunkat a Zsákszínház képviselte, ill. meghívott 
vendégként az Apropó Diákszínpad lépett fel a rendezvény 
zárónapján. A Zsákszínház Molnár Ferenc: Ibolya című 
vígjátékával elnyerte a fesztivál Nívó-díját, Tóth Mónika a 
legjobb női alakításért járó díjat, Gyetvai Viktória pedig a 
legjobb női epizódszereplőnek járó díjjal térhetett haza. A 
darabot Dr. Mázik István rendezte. A csapatmunkából 
derekasan kivették részüket a darab további szereplői: 
Majoros Tünde, Balázs István és Gulyás László is. 
Mindemellett kiosztásra került a Mics Károly Életmű-díj, 
amelyet az idén Szvorák Zsuzsa kapott sokéves közéleti, 
kulturális és színházi tevékenységéért. Külön öröm a 
fülekiek számára, hogy ezt az Életmű-díjat újabb füleki 
lakosnak ítélte oda a neves szakemberekből álló bizottság. 
/2006-ban e díjban részesült Mázik István is./ Büszkék 
vagyunk a fülekiek teljesítményére, a díjazottaknak szívből 
gratulálunk.

/szerk./

A szelektált szemétgyűjtés kialakult rendszerének hatékonyabbá tétele
Fülek város területén

2013.12.19-én Fülek Város Polgármestere Szlovákia Környezetvédelmi Minisztériumán nem visszatérítendő 
pénzügyi támogatásról szóló támogatási szerződést írt alá. A pályázat jogosult támogatási összege 1 092 500,88 
EUR, célja pedig bővíteni és hatékonyabbá tenni a szelektált szemétgyűjtés eddig kialakult rendszerét Fülek város 
területén, valamint növelni a lakosság, kiemelten a kirekesztett társadalmi csoportok környezettudatosságát.

Nemzetközi férfikari találkozó

S z e r e n c s e n  h a g y o m á n y a  v a n  a  f é r fi k ó r u s o k  ő s z i 
seregszemléjének, hiszen eddig már hét alkalommal rendezték 
meg. A Szerencsi Művelődési központ és a Szerencsi Férfikar 
idén ennél is többre vállalkozott, hiszen először került sor az I. 
Nemzetközi Férfikari Találkozóra és Borfesztiválra, melyre 
Erdélyből és Szlovákiából is érkeztek együttesek, többek között a 
Füleki Pro Kultúra Férfikar is. E jelentős kulturális 
rendezvénynek a szerencsi Rákóczi vár, illetve koncertterme 
biztosított méltó helyszínt. A tizenegy kórus saját műsorán kívül 
összkari számként felcsendült Erkel Ferenc - Szabó Miklós: 
Napköszöntő bordal, Erkel Ferenc: Éljen a haza és Giuseppe 
Verdi Nabucco operájából a Rabszolgák kórusa is. A Magyar 
Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) lehetőséget adott 
országos minősítés szerzésére. Négyen - köztük a Pro Kultúra is - 
éltek ezzel a lehetőséggel. Elsődleges célunk volt, hogy javítsuk a 
színvonalat, visszajelzést kapjunk munkánkról. A szakmai 
megítélés és minősítés ugyanis minden esetben rangot és erőt ad 
kórusunknak. A háromtagú zsűri a technikai és művészi részt 
értékelve „arany besorolással” minősítette a Pro Kultúrát, 
elismerve ezzel Fehér Miklós karnagy szakmai munkáját. 
Büszkék lehetünk sikerünkre és arra, hogy úgy a szerencsi 
régióban, mint a résztvevő kórusok körében tovább öregbítettük a 
füleki énekkari kultúra és városunk hírnevét.
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Mocsáry L. Alapiskola, Paprét 64/B
2014.02.05., közelebbi információk: 43 81 065

Alapiskola, Ifjúság utca 7
2014.02.05-06., közelebbi információk: 43 81 924

Figyelmeztetés a szülők részére: A törvényes 
képviselő köteles bejelenteni és beíratni a gyermekét a 
kötelező iskolalátogatásra a megszabott időpontban. 
Kérjük, hogy a beiratkozáson lehetőleg a gyermekükkel 
együtt jelenjenek meg, és mutassák fel a gyermek 
születési  bizonyítványát  és  saját  személyi 
igazolványukat.
A gyermek be nem jelentése esetén a szülőre 331,50 € 
összegig terjedő pénzbírság szabható ki.

FIĽAKOVSKÉ ZVESTI - FÜLEKI HÍRLAP mesačník samosprávy - önkormányzati havilap
Vychádza posledný deň v mesiaci, redakčná uzávierka 25. deň v mesiaci. Megjelenik a hónap utolsó napján, lapzárta a hónap 25. napján.
Vydáva - kiadja: Mesto Fiľakovo Város, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, IČO: 00316075, tel./fax: 047/4381001, email: mesto@filakovo.sk 
Šéfredaktor - főszerkesztő: PhDr. Mázik István, email: istvan.mazik@filakovo.sk Zástupca šéfredaktora - főszerkesztő-helyettes: Iveta Cíferová,
email: iveta10@post.sk Grafická úprava - grafikai szerkesztés: Ing. Lóránt Varga
Nakladateľstvo - kiadóvállalat: BENETON, s.r.o., Kolonáda 5, 984 01 Lučenec. Rozširuje - terjeszti: Mestský úrad - Városi Hivatal, Radničná 
25, v počte 1500 výtlačkov - 1500 példányban, bezplatne - ingyenesen, Reg. č. MK SR-SZK KM reg.sz.: EV 3379/09. Autorské práva 
vyhradené. Szerzői jog fenntartva. ISSN 1336 6521

Elfogadták a 2014-es városi költségvetést

Fülek város képviselői december 5-i ülésükön, a 101-es 
számú határozatukkal jóváhagyták a város 2014-16-os 
költségvetési javaslatát. A költségvetés kidolgozásakor 
figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy a városnak a 
következő évben is kevesebb pénzből kell gazdálkodnia. 
Ezért a továbbiakban is hangsúlyt kell fektetni a 
gazdaságosságra, célszerűségre és hatékonyságra. A város 
vezetésének fő feladata, hogy garantálja a város és 
különböző intézményei zökkenőmentes működését és az 
adott pénzügyi keretek között fejlesztéseket is 
végrehajtson. Nem jelent ez mást, mint szigorú 
takarékoskodást a kiadási oldalon, valamint a tartalékok 
képzését. A költségvetés a 2014-16-os időszakra került 
kidolgozásra és a jövő évre kötelező érvényű. A 
költségvetés az alábbi mutatószámokkal került 
elfogadásra. (A feltüntetett összegek ezer euróban 
értendők.)

2014-es folyó költségvetési kiadások  5210,10
2014-es folyó költségvetési bevételek  5303,11
2014-es folyó költségvetési tartalék  93,01

2014-es beruházási költségvetési kiadások 54,20
2014-es beruházási költségvetési bevételek 60,00
2014-es beruházási költségvetési össztartalék 5,80

2014-es pénzügyi kiadási műveletek  74,71
2014-es pénzügyi bevételi műveletek  57,00
Beruházási műveletek hiánya   -17,71

2014-es költségvetési összkiadás   5342,01
2014-es költségvetési összbevétel  5420,11
2014-es költségvetési össztartalék  81,10

A város költségvetési kiadásai 13 pontban kerültek 
felosztásra, garantálva az egyes városi intézmények 
működését az eredeti és átruházott hatáskörökön belül. 
Mindenekelőtt az iskolák és oktatási intézmények, 
közhasznú szolgáltatások, kulturális intézmények 
működését valamint a szociális ellátást jelenti. A jövő 
évben folytatódik a helyi utak és járdák felújítása (Koháry 
tér, Ifjúság és Püspöki utca). Tervezzük játszótér 
kialakítását a városi parkban. További fejlesztések a 
rendelkezésre álló pénzügyi keretek és a költségvetési 
bevételek függvényében kerülnek megvalósításra. Sor 
kerül a város részéről egy vissza nem térítendő kölcsön 
aláírására,  amellyel  megvalósulhat a szelektív 
hulladékgyűjtési projektünk. Költségvetési bevételeink 
alapját képezi az az összeg, amit az állami költségvetés utal 
át a természetes személyek adójából a városkasszába, 
továbbá az egyes dotációk és transzferek is. A város a jövő 
évben nem tervezi az ingatlanadók és illetékek emelését. A 
város részletes költségvetése megtekinthető a város 
honlapján www.filakovo.sk.

Mgr. Ľudmila Svoreňová,
hivatalvezető

Figyelem! Kedvezmények!
Igényelje Időben 

A 2014. évi ingatlanadó és a kommunális hulladék 
helyi illetékének csökkentését érintő kérelem 

benyújtása felőli étesítés

A Füleki Városi Hivatal adó- és illeték osztálya értesíti az 
adó- és illetékfizetőket, hogy a 2014. évi ingatlanadó és 
kommunális hulladék helyi illetékének csökkentését érintő 
kérelmek benyujtásának határideje 2014. január 31.
50%-os ingatlanadó-kedvezményben részesülhetnek a 
70 éven felüli polgárok, a súlyos egészségkárosodásban 
szenvedő polgárok, a súlyosan egészségkárosult polgár 
igazolványával rendelkező, kísérlőt igénylő lakosok, 
valamint a túlnyomólag vagy teljesen magatehetetlen 
polgárok, ha az ingatlanok kizárólag az ő személyes 
szükségleteiket szolgálják.
Fülek városa 50%-os szemétdíj kedvezményben részesíti 
az ingatlanadónál említett polgárokon kívül a város 
területén kívül tanuló nappali tagozatos tanulókat, ha nem 
naponta utaznak lakhelyükről az iskolába. A tanulói 
jogviszonyt az érintett tanévre kiállított iskolalátogatási 
bizonyítvánnyal, ill. A diákotthoni elszállásolás felőli 
okmánnyal (kollégiumi igazolvány) kell igazolni.

Felhívás a város adó- és illetékfizetőinek!

A Füleki Városi Hivatal helyi adók és vagyonkezelö 
részlege értesíti a város összes adó- és illetékfizetöjét, hogy 
legkésöbb 2014 január 31-ig jelentsék be az adó- és 
illetékgondnoknak az elmúlt idöszakban bekövetkezett 
változásokat, amelyek mérvadóan befolyásolják az adó- és 
illetékkötelezettségüket a 2014-as évre.
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Agócs József, akinek a kitartása ma is példaértékű

Agócs József igazi egyéniség. A város volt polgármestere ma sem unatkozik. Igaz 
ugyan, hogy a városban zajló társadalmi eseményeket éber figyelemmel kíséri, ám az 
igazi kihívásokat és egyben a kikapcsolódást számára ma már díjnyertes galambjai 
jelentik. Kitartóan tíz éves kora óta foglalkozik galambtenyésztéssel, 23 éve pedig a 
füleki Kisállattenyésztők Egyesületének elnöke. Több évtizede képviseli városunkat 
és Szlovákiát olyan kiállításokon, ahol a galambjai rendre kiváló minősítéseket 
kapnak, sőt Agócs József galambjaival 2009-ben Európa Bajnokságot nyert. Kedvenc 
galambjai az egyik legnehezebben tenyészthető galambfajtához tartozó parókás 
galambok. Negyvenhárom éve foglalkozik tenyésztésükkel, s ez év novemberében a 
Nyitrai Országos Kiállításon elnyerte a Szlovákia Mestertenyésztője megtisztelő 
címet. Mindezek mellett Szlovákia Bajnoka lett és a Fajta-klub Mestertenyésztője. 
Mindezen sikerek 40 év folyamatos, kitartó munkájának eredményei, melyeket az 
illetékesek méltóképpen jegyeznek és értékelnek. Jelenleg 120 darab parókás galambja 
van, de tenyésztőjük vallja, hogy nem a mennyiség, hanem a nemesítési munka a 
lényeg, amihez színenként minimum 20-30 db. egyed szükséges. Agócs József neve 
elért eredményei alapján ezen a területen, a hasonló fajtákat tenyésztők között szinte az 

egész világon ismert, amelyről mi sem tanúskodik jobban, 
minthogy számtalan látogatója érkezik Fülekre nemcsak a 
szomszédos országokból, hanem Kuwaitból, Líbiából, az 
Egyesült Arab Emírségből, Indiából és sorolhatnánk tovább... 
Kitűnő kapcsolatokat ápol főleg a magyarországi, 
lengyelországi és a csehországi tenyésztőkkel. Szlovákia 
önállósulása előtt tagja volt a Cseh Fajta-klubnak, 2010-től 
pedig napjainkig a Magyaroszági Fajta-klubban is 
eredményesen képviseli városunkat. Agócs József 
legközelebb január 18-án Magyarországon a Debreceni Fajta-
klub kiállításán mutatkozik be 10 legszebb galambjával.                       

-mi- 

A  XV. Egressy Béni  Országos  Színjátszó  
Fesztivál  idei  Nívó-díjasa  a Zsákszínház  

Idén december 5-7. között Szepsiben rendezték meg a XV. 
Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivált. A fesztiválon 
városunkat a Zsákszínház képviselte, ill. meghívott 
vendégként az Apropó Diákszínpad lépett fel a rendezvény 
zárónapján. A Zsákszínház Molnár Ferenc: Ibolya című 
vígjátékával elnyerte a fesztivál Nívó-díját, Tóth Mónika a 
legjobb női alakításért járó díjat, Gyetvai Viktória pedig a 
legjobb női epizódszereplőnek járó díjjal térhetett haza. A 
darabot Dr. Mázik István rendezte. A csapatmunkából 
derekasan kivették részüket a darab további szereplői: 
Majoros Tünde, Balázs István és Gulyás László is. 
Mindemellett kiosztásra került a Mics Károly Életmű-díj, 
amelyet az idén Szvorák Zsuzsa kapott sokéves közéleti, 
kulturális és színházi tevékenységéért. Külön öröm a 
fülekiek számára, hogy ezt az Életmű-díjat újabb füleki 
lakosnak ítélte oda a neves szakemberekből álló bizottság. 
/2006-ban e díjban részesült Mázik István is./ Büszkék 
vagyunk a fülekiek teljesítményére, a díjazottaknak szívből 
gratulálunk.

/szerk./

A szelektált szemétgyűjtés kialakult rendszerének hatékonyabbá tétele
Fülek város területén

2013.12.19-én Fülek Város Polgármestere Szlovákia Környezetvédelmi Minisztériumán nem visszatérítendő 
pénzügyi támogatásról szóló támogatási szerződést írt alá. A pályázat jogosult támogatási összege 1 092 500,88 
EUR, célja pedig bővíteni és hatékonyabbá tenni a szelektált szemétgyűjtés eddig kialakult rendszerét Fülek város 
területén, valamint növelni a lakosság, kiemelten a kirekesztett társadalmi csoportok környezettudatosságát.

Nemzetközi férfikari találkozó

S z e r e n c s e n  h a g y o m á n y a  v a n  a  f é r fi k ó r u s o k  ő s z i 
seregszemléjének, hiszen eddig már hét alkalommal rendezték 
meg. A Szerencsi Művelődési központ és a Szerencsi Férfikar 
idén ennél is többre vállalkozott, hiszen először került sor az I. 
Nemzetközi Férfikari Találkozóra és Borfesztiválra, melyre 
Erdélyből és Szlovákiából is érkeztek együttesek, többek között a 
Füleki Pro Kultúra Férfikar is. E jelentős kulturális 
rendezvénynek a szerencsi Rákóczi vár, illetve koncertterme 
biztosított méltó helyszínt. A tizenegy kórus saját műsorán kívül 
összkari számként felcsendült Erkel Ferenc - Szabó Miklós: 
Napköszöntő bordal, Erkel Ferenc: Éljen a haza és Giuseppe 
Verdi Nabucco operájából a Rabszolgák kórusa is. A Magyar 
Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) lehetőséget adott 
országos minősítés szerzésére. Négyen - köztük a Pro Kultúra is - 
éltek ezzel a lehetőséggel. Elsődleges célunk volt, hogy javítsuk a 
színvonalat, visszajelzést kapjunk munkánkról. A szakmai 
megítélés és minősítés ugyanis minden esetben rangot és erőt ad 
kórusunknak. A háromtagú zsűri a technikai és művészi részt 
értékelve „arany besorolással” minősítette a Pro Kultúrát, 
elismerve ezzel Fehér Miklós karnagy szakmai munkáját. 
Büszkék lehetünk sikerünkre és arra, hogy úgy a szerencsi 
régióban, mint a résztvevő kórusok körében tovább öregbítettük a 
füleki énekkari kultúra és városunk hírnevét.
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Jelentős kulturális rendezvények
Füleken 2014-ben

Január
• Újévi koncert ILLÉNYI Katicával, helyszín: vmk

Február
• Farsangi vigasságok - bálok, mulatságok, helyszín: vmk
• B. S. Timrava  Színház előadása, helyszín: vmk

Március
• Megemlékezés  „Március idusáról“, helyszín: Hősök tere
• Korda György jubileumi koncertje - 55 éve a pályán. 
Sztárvendégek: Balázs Klári, Bagi Iván és Nacsa Olivér 
humoristák, helyszín: vmk

Áprílis
• Palóc Húsvét a Füleki Várban, helyszín: vár
• Fülek szépe 2014 - szépségverseny, helyszín: vmk
• Májfa állítás, helyszín: Szabadság tér

Május
• V. Keresztény majális, helyszín: vmk
• Múzeumok éjszakája, helyszín: Vármúzeum 
• III. Rock koncert, helyszín: várudvar

Június
• XV. Füleki Történelmi Várjátékok, helyszín: várudvar
• Az Európai Geoparkok Hete, helyszín: Novohrad-Nógrád 
Geopark helyszínei
• VI. Nemzetközi melódiák szárnyain - hangverseny, helyszín: 
vmk
• Elszármazott szlovákok találkozója, helyszín: Fülek - Rátka

Július
• Nemzetközi Nógrádi Folklór Fesztivál, helyszín: várudvar
• Jubileumi előadás – 35 éves a Zsákszínház, helyszín: vmk
• Roma kulturális fesztivál, helyszín: vár
• Szuverenitás Napja, helyszín: Matica slovenská háza

Augusztus
• Városnapok és a XXIV. Palóc Napok - háromnapos kulturális 
fesztivál - 2014 .8.15- 17., helyszín: vmk, várudvar, Szabadság 
tér
• A Honismereti Múzeum állandó kiállításának megnyitója, 
helyszín: Honismereti Múzeum 

Szeptember
• A Kassai Thália Színház vendégszereplése, helyszín: vmk

Október
• IX. Megzenésített Versek Országos Fesztiválja, helyszín: vmk
• Történelmi témájú előadások, helyszín: vmk

November
• Színházi hétvége hazai és külföldi színházi produkciókkal, 
helyszín: vmk

December
• Örvendezzünk!, helyszín: vmk 
• Karácsonyi koncert, helyszín: vmk
• Szilveszteri mulatság, helyszín: vmk

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A rendezvények pontos időpontját és a további kiegészítő 
programokat  havonta  a  Fülek i  Hír lapban  és  a 
www.filakovo.sk honlapon közöljük.

Tisztelt polgárok, vállalkozók, polgári 
társulások!

Fülek város képviselőtestülete december 5-i ülésén elfogadta a 
Füleki Városi Hivatal új, 2014. január 1-től érvényes szolgáltatási 
árjegyzékét. Az alábbiakban a városi hangosbemondó valamint a 
városi újság díjszabásait közöljük.

Fax:   Helyi fax
   Városok közti fax 
   Külföldi fax

0,33 €/1 fax
0,66 €/1 fax
1,00 €/1 fax

Sokszorosítás:  Fekete-fehér A4 
   Színes A4
   Fekete-fehér A3

0,07 €/1 oldal
0,33 €/1 oldal
0,13 €/1 oldal

Nyomtatás:  Fekete-fehér A4
   Színes A4

0,07 €/1 oldal
0,33 €/1 oldal

Szkenelés:  Oldalanként 0,33 €/1 oldal

A városi híradóban közölt hirdetmények:

Hirdetmény 60 mp időtartamon belül:
- Pénzügyi vállalkozások
- Egyéb vállalkozások
- Politikai pártok, mozgalmak

10, €  / 1 közlés
5, €  / 1 közlés
7, € / 1 közlés

Hirdetmény 60-120 másodperc terjedelemben:
- Pénzügyi vállalkozások
- Egyéb vállalkozások
- Politikai pártok, mozgalmak

20, € / 1 közlés 
10, € / 1 közlés
14, € / 1 közlés

A 120 másodpercet meghaladó közlemény. 
(Polgármester, illetve hivatalvezető 
beleegyezésével)

100 % felár/ 
percenként

Közlendő szöveg fordítása 50 % felár

Az említett illetékfizetés alól mentesülnek a városi fenntartású 
iskolák, intézmények, költségvetési és nonprofit szervezetek, 
valamint a polgári társulások, közérdekű bejelentések, 
jótékonyági szervezetek és rendezvények illetve azok a polgárok, 
akik például elvesztett irataik, kulcsaik megtalálásához kérnek 
segítséget.

Felhívjuk figyelmüket, hogy hirdetéseket is közlünk városi 
lapunkban, de vegyék figyelembe a megjelenés időpontját. Soros 
hirdetéseiket, felületi reklámokat írásban, email-ban vagy 
személyesen juttassák el legkésőbb folyó hó 22-ig az 
impresszumban feltüntetett címre.

Árak:

Hirdetési felület ár felár

1/32 (46x32mm) 7,50 € első és utolsó oldal + 50 %

1/16 (46x64mm) 15,- € tetszés szerinti elhelyezés + 20 %

1/8 (92x64mm) 30,- € színes hirdetés + 20 %

1/4 (128x92mm) 60,- € keretes hirdetés + 40 euro

1/2 (128x184mm) 120,- € soros hirdetés 0,30 euro/szó

Újságunk minden hónap utolsó napján elolvasható a város 
honlapján www.filakovo.sk, úgy szlovák, mint magyar 
változatban.


