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Vážení spoluobčania, milí Fiľakovčania !

Uplynul kalendárny rok a zároveň sa začína druhý rok 
môjho pôsobenia vo funkcii primátora Fiľakova. Je čas, 
aby sme hodnotili čiastkové výsledky práce, ktorú 
vykonalo nové vedenie mesta. Počas celého roka sme sa 
držali priorít, ktoré sme určili na začiatku nášho volebného 
obdobia. Dokončili sa tri úspešné projekty, ktoré boli začaté 
ešte v predchádzajúcom období. Obnovené priestor)' 
Základnej školy na Školskej ulici či M estského 
vlastivedného múzea, revitalizovaný mestský park a jeho 
okolie, iste potešili každého Fiľakovčana a pridali na 
našom imidže aj pred domácimi i zahraničnými turistami. 
Tiež sa nám podarilo 
realizovať niektoré aj z 
vlastných zámerov, ktoré boli 
súčasťou už aj môjho |j| 
volebného programu pred _l 
zvolením za primátora mesta.
Obnovila sa strechaobidvoch 
materských škôl a získali sme 
do vlastníctva mesta budovu 
bývalého závodného klubu, 
ktorú stavali naši občania.
Slúžila dlhé roky pre 
Fiľakovčanov a je  načase 
zastaviť je j pustnutie a 
odovzdaťju znovu do služieb 
našich občanov.V súčasnosti 
v tejto budove už sídli 
Mestské kultúrne stredisko a je  našou snahou, aby v 
priestoroch klubu ožila kultúra naša i zahraničná, 
slovenská, maďarská či rómska. Zastrešením našich 
plánov by malo byť vytvorenie kongresového a 
konferenčného centra z finančných prostriedkov 
poskytnutých Európskou úniou. Budova Vigada sa má stať 
dôstojným miestom pre knižnú kultúru, presťahuje sa do 
nej M estská knižnica, ktorá spolu s  Mestským 
vlastivedným múzeom a Novohradským turisticko -  
informačným centrom bude v správe Hradného múzea vo 
Fiľakove. Touto organizačnou zmenou chceme zabezpečiť 
komplexnejšie služby v oblasti kultúr)' pre našich občanov, 
ale aj v oblasti turizmu pre návštevníkov Fiľakova a 
fiľakovského hradu. Uvedomujeme si totiž, že podpora 
turizmu môže znamenať pre naše mesto možnosť vzniku 
nových pracovných príležitostí v oblasti služieb a môže 
tým významne prispieť k zvyšovaniu úrovne života našich 
občanov. Riešenie zamestnanosti v meste je  prvoradou 
prioritou a s radosťou môžeme konštatovať, že aj v tejto 
oblasti sme sľubne pokročili a dúfame, že naša snaha 
onedlho prinesie svoje výsledky formou rozšírenia počtu 
pracovných miest v jednom z už existujúcich závodov na 
území nášho mesta.
Mesto sme prevzali síce v dobrej finančnej kondícii, t.j. 
nebolo zadlžené ako ďalšie slovenské mestá, ale nemalo 
ani financie na realizáciu rozvojových programov. Preto, 
aby sme mohli riešiť akútne nedostatky, ako je  medzi inými 
napríklad zlý stav miestnych komunikácií a chodníkov, 
boli sme nútení z ískať úvery. Sme si vedom í

ônkormányzati havilap

Tisztelt polgárok, kedves fuleki lakosok !

■ Elmúlt a naptári év és egyben kezdetét veszi polgármesteri 
’ ténykedésem második esztendeje. Eljôtt az ideje, hogy 
| értékeljúk az új városvezetés munkájának részered- 
, ményeit. Az egész év folyamán tartottuk magunkat azokhoz
■ prioritásokhoz, amelyeket a választási idôszak kezdetén 
’ meghatároztunk. Befejeztunk három sikeres projektet,
’ amelyek még az elózó idôszakban voltak elindítva. Az
■ Iskola utcai alapiskola és a Városi Honismereti Múzeum 
’ felújított helyiségei, a revitalizált városi park és kômyéke,
\ minden bizonnyal ôrômet szerzett minden fulekinek, és

nôvelte imázsunkat a hazai és kiilfôldi turisták elótt is..
Sikerúlt megvalósítanunk 
néhány saját tervúnket is,

1 am elyek  m ár a meg-
f v j }  .. . v á la s z tá s o m  e ló t t  is

V f  F i jfv.J szerepeltek a választási 
programomban. Új tetót 
kapott mindkét óvoda, és 
m egszereztiik  a város 
vagyonába a volt územi 
klub épúletét, amelyet a mi 
polgáraink építettek fel, 
év ek  h osszú  so rán  a 
fúlekieket szolgálta, és épp 
i t t  a z  i d e  j  e ,  h o g y  
megállítsuk a pusztulását 
és ú jb ó l a lak o sa in k  
sz o lg á la tá b a  á ll í tsu k . 

Jelenleg már a Városi Múvelódési Kôzpont székel benne, 
és a szándékunk az, hogy a klub megteljen kultúrával, 
hazaival és kiilfbldivel, szlovákkal, magyarral és romával 
egyaránt. Terveink betetózését egy kongresszusi és 
konferencia kôzpont létrehozása jelenti, amit uniós 
pénzekból szeretnénk véghezvinni. A Vigadó épiilete a 
kônyvkultúrának biztosít majd méltó helyet, ide kôltôzik a 
Városi Kônyvtár, amely a Városi Honismereti Múzeummal 
és a Nógrádi Turisztikai és Információs Kôzponttal egyútt a 
Fuleki Vármúzeum irányítása alá fog tartozni. Ezzel a 
szervezési módosítással komplexebb szolgáltatásokat 
kívánunk nyújtani a kultúra terén lakosainknak, ill. a 
turizmus terén a Fúlekre és a fuleki várba látogató 
turistáknak. Tisztában vagyunk ugyanis azzal, hogy a 
turizmus fejlesztése új munkalehetóségek teremtését 
eredményezheti városunkban a szolgáltatások terén, és 
jelentósen hozzájárulhat lakosaink életszínvonalának 
emeléséhez. A munkanélkUliség csôkkentése városunk fô 
prioritása, és ôrômmel konstatálhatjuk, hogy ezen a téren is 
sikeriilt elôrelépniink, és bízunk benne, hogy igyekezetiink 
nemsokára meghozza a gyumôlcsét. Egy már múkôdô 
uzem új munkahelyek teremtését tervezi városunk 
teriiletén.
A várost ugyan jó  kondícióban vettiik át, vagyis nem volt 
eladósodva, mint más szlovákiai városok, de pénze sem 
volt, hogy fejlesztésekbe kezdhessiink. Ezért az égetóen 
siirgôs hiányosságok orvoslása, így tôbbek kôzôtt a helyi 
utak és járdák állagának javítása céljából hitelt voltunk 
kénytelenek felvenni. Tudatában vagyunk a fúnkciónkból



zodpovednosti, ktorá z našej funkcie vyplýva, preto sme 
dôkladne zvážili naše kroky a úvery sme prijali len v takej 
sume, ktorú budeme schopní splácať z rozpočtu mesta. 
Úloh je  veľa a my ich chceme postupne realizovať. Financií 
je  málo, preto sme nútení v novom roku pristúpiť aj k 
niektorým nepopulárnym opatreniam. K tomu žiadame o 
Vaše pochopenie a Vašu pomoc. Len spolu s Vami sme 
schopní vytvárať nové hodnoty a uchrániť naše hodnoty už 
existujúce.
Je čas Vianoc, sviatkov pokoja a lásky. Každý človek sa 
snaží byť so svojou rodinou. Primátorova rodina je  veľká, 
patria do nej všetci obyvatelia mesta. Preto Vám prajem 
všetkým pokojné prežitie sviatkov a nový rok plný zdravia, 
šťastia a úspechov.

* eredó felelôsségnek, ezért nagyon megfontoltuk ezeket a
▼ lépéseket, és csak olyan mértéku hitelhez folyamodtunk,
▼ amit képesek lesziink a város kôltségvetéséból tôrleszteni.
* Sok még a feladatunk, és mi fokozatosan teljesíteni akaijuk
▼ azokat. Pénzúnk kevés van, ezért kénytelenek lesziink az új
▼ évben néhány népszerútlen intézkedést is hozni. Ehhez 
T kérjiik megértésiiket és segítséguket. Új értékeket 
T létrehozni és a létezóket megôrizni ugyanis csak kôzôsen 
v lehet.
* Elérkezett a karácsony, a békesség és szeretet unnepe. 
t Mindenki a családjával únnepel. A  polgármester családja
▼ nagy, hiszen tagja annak a város minden lakosa. 
J  M indnyájuknak békés únnepek és egészségben,
▼ boldogságban és sikerekben gazdag új esztendôt kívánok. 

JUDr. KaličiakJaromír

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Dňa 8. decembra sa uskutočnilo posledné tohtoročné 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove. Program 
bol bohatý. Po správach riaditeľov o činnosti a 
podmienkach škôl a školských zariadení sa poslanci 
oboznámili s operačným plánom zimnej údržby miestnych 
komunikácií a vyhodnotením činnosti mestskej polície. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo žiadosti hradného múzea, 
mestského kultúrneho strediska a podniku verejno
prospešných služieb o vykonávanie podnikateľskej 
činnosti. Zároveň bola schválená aj zmena zriaďovacích 
listín uvedeného múzea a kultúrneho strediska, čo súvisí s 
organizačnými zmenami v oblasti kultúry. Mestské 
zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo aj dôležité 
všeobecne záväzné nariadenia (VZN), a to o všeobecnej 
čistote, ochrane verejnej zelene a dodržiavaní verejného 
poriadku (odporúčame do pozornosti našim psičkárom!!!), 
podmienkach predaja na trhových miestach a o 
jednotlivých druhoch miestnych daní a poplatkov 
(informáciu viď osobitne!!!).
Ďalším dôležitým bodom rokovania bolo schválenie 
návrhu rozpočtu na roky 2012 -2014, z  ktorého je  záväzná 
len časť týkajúca sa bezprostredne nasledujúceho roka. 
Hlavný kontrolór mesta po predložení správ z vykonaných 
kontrol a plánu činnosti oboznámil prítomných aj so 
žiadosťou občanov mesta týkajúcej sa mestského cintorína. 
Stanovisko mesta bude zaslané žiadateľom písomne. 
Jednotlivé nové VZN a zápisnica zo zasadnutia je 
zverejnená na webovej stránke mestawww.filakovo.sk.

Do pozornosti daňovníkom a poplatníkom mesta — 
nové sadzby od r. 2012 !

Mesto Fiľakovo ako správca miestnych daní a poplatkov 
oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom, že od 1. 
januára 2012 nadobudnú účinnosť v daňovej oblasti nové 
všeobecne záväzné nariadenia (VZN). Týmito VZN sa 
zavádzajú nové daňové sadzby, pretože tie boli naposledy 
upravené pred 3 rokmi. Na základe novoprijatých 
právnych noriem sa zvýši daň z nehnuteľnosti v priemere o 
10%, ročná daň za psa, ktorého majiteľ býva v rodinnom 
dome sa upravuje zo 7.Ó0 EUR na 10,00 EUR, v bytových 
domoch z 27,00 EUR na 33,00 EUR a daň za užívanie 
verejného priestranstva sa zvýši v priemere o 20 %. Ročná 
paušálna sadzba pre poplatníka za miestny poplatok za 
komunálne odpady bola schválená vo výške 19,40 EUR. 
Takto upravená sadzba by mala vykryť v budúcom roku 
aspoň v objeme 80-90% celkové náklady vynaložené 
mestom na zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Úlésezett a  városi képviseló-testiilet
December 8-án zajlott a Fiileki Városi Képviseló-testiilet 
utolsó ez évi úlése. A program gazdag volt. Az 
iskolaigazgatóknak az intézményeik tevékenysége és 
feltételei felól szóló beszámolóit kôvetóen a képviselók 
megismerkedtek a helyi utak téli karbantartási tervével és a 
városi rendórség tevékenységének értékelésével. A 
képviseló-testiilet jóváhagyta a Vármúzeum, Városi 
Múvelódési Kôzpont és a Városi Kôzhasznú Vállalat 
vállalkozói tevékenységet érintó kérelmét. Egyidejúleg 
jóváhagyták a fenti múzeum és múvelódési kôzpont alapító 
okiratának módosítását is, ami a kultúra terúletén zajló 
átszervezéssel fíigg ôssze. A városatyák megtárgyaltak és 
elfogadtak néhány fontos általános érvényú rendeletet is, 
mégpedig az általános tisztaságról, a zôldôvezetek 
védelméról és a kôzrend betartásáról (a kutyatartók 
figyelmébe ajánljuk !!!), a piaci árusítás feltételeirôl és a 
helyi adók és illetékek egyes fajtáiról (lásd kúlôn is !!!). A 
kôvetkezó fontos napirendi pont a 2012-2014-es 
kôltségvetés jóváhagyása volt, amelybôl csak a kôzvetleniil 
kôvetkezó évre vonatkozó rész bír kôtelezó érvénnyel. A 
város fóellenóre a jelentései és munkaterve ismertetése 
után beterjesztette a jelenlévók elé a város polgárainak a 
városi temetót érintó kérelmét. A város álláspontját írásban 
kôzlik a kérelmezókkel. Az egyes új általános érvényú 
rendeletek és az úlésen készúlt jegyzókônyv a 
www.filakovo.sk honlapon olvashatók.

A város adó- és illetékfizetóinek figyelmébe -  
2012-tol új t a r i fá k !

Fúlek Város mint a helyi adók és illetékek beszedóje 
értesíti az adó- és illetékfizetôket, hogy 2012. január 1 Jétôl 
az adózás terén új általános érvényú rendeletek (AER) 
lépnek hatályba. Jeleň ÁÉR-ek által új adótarifák kerúlnek 
bevezetésre, mivel az eddigiek utoljára 3 éve voltak 
módosítva. Az újonnan elfogadott jogszabályok alapján az 
ingatlanadó átlagosan 10%-kal, a kutyaadó éves ôsszege 
családi házak esetén 7,00 euróról 10,00 euróra, lakóházak 
esetén 27,00 euróról 33,00 euróra, a kôzterúlet 
használatáért kiszabott adó pedig átlagosan 20%-kal 
emelkedik. A kommunális hulladék helyi illetéke 
(szemétdíj) 19,40 euro éves átalánydíjban lett megszabva. 
Az így módosított ôsszeg a város által a jôvô évben a 
kommunális hulladék begyújtésére és likvidálására 
fordított egv személyre eso teljes kôltségek kb. 80-90 %-át 
fedezi. Az eddig érvényes felmentések az adózás alól és

http://www.filakovo.sk
http://www.filakovo.sk


pre jedného obyvateľa. Doteraz platné oslobodenia a 
zníženia dane takmer vo všetkých oblastiach sa zachovajú 
naďalej. Zmena nastáva iba v oblasti dane za psa. pretože 
od roku 2012 sa táto daň neplatí za psa, ktorého držiteľom 
alebo vlastníkom je  osoba s preukazom ZŤP/S a ZŤP žijúca 
osamotene a za služobného psa. Aj napriek tomuto 
schválenému miernemu zvýšeniu jednotlivých druhov 
miestnych daní. bude naše mesto naďalej patriť do skupiny 
sídiel, kde daňová záťaž na obyvateľov nedosahuje ani 
zďaleka priemernú celoštátnu úroveň. Sme presvedčení, že 
uvedené spoločné rozhodnutie vedenia mesta s poslancami 
nájde u väčšiny obyvateľov mesta pochopenie a fiľakovskí 
daňovníci budú napriek tomuto nepopulárnemu opatreniu 
pristupovať naďalej tak svedomité k plneniu si svojich 
daňových povinností, ako to bolo v roku 2011.
Oznam pre vlastníkov a držiteľov psov!
Mesto Fiľakovo oznamuje, že daň za psa na rok 2012 je 
splatná v zmysle § 27 zákona č. 585/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení 
neskorších predpisov bez vyrubenia do 31. januára  
zdaňovacieho obdobia. Z uvedeného dôvodu žiadame 
všetkých daňovníkov, aby nezabudli uhradiť ročnú daň zo 
svojich štvornohých miláčikov do uvedeného termínu v 
sume ako je  to vyššie uvedené.
Mesto zavedie od roku 2012 novú evidenciu psov na 
základe očíslovaných identifikačných príveskov pre psov, 
ktoré dostanú všetci majitelia psov na mestskom úrade na 
oddelení správy mestského majetku, daní a poplatkov v 
kancelárii č. 13 na prízemí od p. Bodorovej.
PO Z O R ! MOŽNOSTI ZĽAVY ! PODAJTE VČAS 
ŽIADOSŤ !
Žiadosti na zníženie dane z nehnuteľnosti a miestneho 
poplatku za komunálne odpady na rok 2012 sa 
podávajúdo31. jan u á ra  2012!!!

Správca dane poskytuje zníženie dane z nehnuteľnosti 
vo výške 50%  občanom starším ako 70 rokov, občanom s 
ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 
sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym 
občanom, ak nehnuteľnosti slúžia výhradne na ich osobnú 
potrebu.

Mesto Fiľakovo poskytuje aj zníženie miestneho 
poplatku za komunálne odpady vo výške 50%  okrem 
občanov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v oblasti dane z 
nehnuteľnosti aj pre študentov denného štúdia, ktorí 
študujú mimo mesta s výnimkou denne dochádzajúcich, 
preukazujúcim dokladom je  potvrdenie o návšteve školy za 
príslušný školský rok, resp. doklad o poskytnutí ubytovania 
(internátny preukaz).

-odd. správy MM.DaP-

Do pozornosti rodičom !

adókedvezmények szinte minden teriileten továbbra is 
megmaradnak. Változás csak a kutyaadó esetében lesz, 
mert 2012-tól kutyaadót csak azért az állatért nem kell 
f i z e tn i ,  a m e ly n e k  ta r tó ja  v a g y  g a z d á ja  az 
egészségkárosultak ZŤP/S és ZŤP típusú igazolványával 
rendelkezik és ugyanakkor egyediil éló személy, valamint a 
szolgálati kutyákért sem. A helyi adók egyes fajtáinak 
mérsékelt emelése ellenére városunk továbbra is azon 
helyek kôzé fog tartozni, ahol az adóterhek messze 
elm aradnak  az átlagos o rszágos sz in t m ôgôtt. 
Meggyôzôdésiink, hogy a városvezetés és a képviselôk 
kôzôsen hozott dôntése megértésre talál a város lakosainak 
nagy részénél, és a fiileki adófizetók a fenti népszerútlen 
intézkedések ellenére továbbra is olyan felelósségteljesen 
fogják teljesíteni adókôtelességiiket, mint a 2011 -es évben. 
Ertesítés a kutyatartókés -tulajdonosok részére!
Fiilek Város tudatja, hogy a helyi adókról és a kommunális 
hulladék helyi illetékéról szóló tôbbszôr módosított Tt. 
585/2004. sz. tôrvény 27. §-a értelmében a 2012-es 
kutyaadó az adózási idószak ja n u á r  31. napjáig kirovás 
nélkiil esedékes. A fenti oknál fogva kériink minden 
adófizetót, hogy ne feledkezzenek meg a négylábú 
kedvenceik éves adójának a fenti határidôn belíil és 
ôsszegbentôrténó befizetéséról.
A város 2012-tól új kutyanyilvántartást vezet be. A 
megszámozott azonosító bilétákat a kutyatulajdonosok a 
Városi Hivatal városivagyon-, adó- és illetékkezeló 
osztályán, a 13. sz. irodában Bodométól vehetik át. 
FIGYELEM ! KEDVEZMÉNYEK ! IGÉNYELJE 
ID Ó BEN !
A 2012. évi ingatlanadó és kommunális hulladék helyi 
illetékének csôkkentését érinto kérelmek benyújtási 
határideje2012. ja n u á r3 1 .!!!

50 % -os ingatlanadó-kedvezményben részesúlhetnek 
a 70 éven feliili polgárok, az egészségkárosult polgárok, az 
egészségkárosult polgár igazolványával rendelkezó és 
kísérót igényeló lakosok, valamint a túlnyomóan vagy 
teljesen magatehetetlen polgárok, ha az ingatlanok 
kizárólag az ô személyes sziikségleteiket szolgálják.

Fiilek Város 50 %-os szemétdíj-kedvezményben 
részesíti az ingatlanadónál említett polgárokon kívfil a 
város teriiletén kíviil tanulo nappali tagozatos tanulókat, ha 
nem naponta utaznak lakhelyiikrôl az iskolába. A tanulói 
jogviszonyt az érintett tanévre kiállitott iskolalátogatási 
bizonyítvánnyal, ill. a diákotthoni elszállásolás felóli 
okmánnyal (kollégiumi igazolvány) kell igazolni.

- W .AésIK osztály- 

A sziilôk ligvelmébe !

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 
2012/2013 sa uskutoční nasledovne:
- Základná škola. Školská 1: 2. február 2012 od 13.00 do 
16.30 hod. (v novej budove, trieda I.A)
- Základná škola, Farská lúka 64/A: 25. január 2012 od 
14.00 do 17.00 hod. (v triedach I.Aa II. A)
Rodič sa zúčastní zápisu spolu s dieťaťom. Prineste si so 
sebou občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

i  A gyerekek beíratása az alapiskola 1. osztályába a
* 2012/2013-as tanévre ekként valósul meg:
* - Ifjúság Utcai Magyar Tannyel vu Alapiskola: 2012. január 
A 25-26., 13.00-16-OOóra (aBépúletfôldszintjén)
a - Papréti Mocsáry Lajos Magyar Tannyelvú Alapiskola: 
A 2012. január 18-19., 14.00 - 17.00 óra (az iskola
A fôldszintjén)
* A sziiló a gyermekkel egyiitt vesz részt a beiratkozáson. 
A Hozzák magukkal a személyi igazolványukat és a gyermek 
A sziiletésibizonyítványát.



Adventné myšlienky
Hodnotiac uplynulý rok sa nám napĺňajú srdcia 
vďačnosťou za povzbudenie, ktoré sme dostávali počas 
roka ako veriaci Rímskokatolíckeho kostola vo Fiľakove. 
Dobre nám bolo spolu v kostole, kde sme sa spolu tešili a 
mohli sme sa podeliť navzájom aj o svoje starosti. Niet 
človeka, ktorý by nikdy nepotreboval počuť slová útechy a 
nebol by odkázaný na lásku. Láska a milý úsmev blížneho 
má veľkú hodnotu. V štedrý večer nech prenikne do našich 
sŕdc láska malého Ježiša ako betlehemská žiara, aby sa 
následne táto láska stala duchovným majetkom nás 
všetkých, a to nielen cez Vianoce, ale aj počas 
nastávajúceho nového roka. Pokojné sviatky a v novom 
roku dni plné božského požehnania.

Irena Szabová

Predvianočný čas znie aj v Nezábudke

Adventi gondolatok
Számot vetve az elmúlt évvel, hálával telik meg a szívúnk a 
bátorításért, amit az év folyamán a fiileki római katolikus 
egyház híveiként kaptunk. Jó volt egyiitt lénni 
templomunkban, ahol egyútt ôrvendezhettunk, de 
megoszthattuk egymással a gondjainkat is. Senki nincs, aki 
soha nem szorulna egy kis vigasztalásra, szeretetre. Nagy 
érték a szeretet és az egymás iránti kedves mosoly. 
Karácsony szent iinnepén a jászolban fekvô kisded Jézus 
olelô szeretete betlehem i lángként árassza el szíviinket, 
hogy kôzkinccsé váljék szeretetiink, nemcsak karácsony 
iinnepén, hanem az elkôvetkezô új év folyamán is. 
Kívánjuk, hogy az iinnep legyen kegyelettel teljes, az új 
esztendó minden napja pedig Istentôl megáldott.

Szabólrén
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Karácsonyvárás az Idósek O tthonában
Domov dôchodcov vo Fiľakove už tradične zorganizoval ▼ 
príchod Mikuláša, ktorý nebol skúpy a našim klientom ▼ 
nadelil zo svojho veľkého koša sladkosti, ovocie a hlavne J  
dobrú náladu. Mikuláš prišiel s prvou adventnou nedeľou a T 
stal sa predzvesťou očakávania Ježiška. Počas adventu ▼ 
seniori aj zamestnanci pripravujú na jeho príchod celú T 
budovu, svoje izby, spoločenské priestory a predovšetkým y 
svoje duše. t

V jedálni sa trblieta ozdobený stromček, izby sú skrášlené T 
anjelikmi, vyrábajú sa vlastné ozdoby, pečú medovníčky a T 
na adventnom venci pribúdajú zapálené sviečky. Deti z ▼ 
materských a základných škôl a centra voľného času T 
prezentujú pripravené vianočné programy pred vďačnými T 
dôchodcami. Zamestnanci zháňajú sponzorské príspevky, ▼ 
aby zabezpečili sviatočne prestretý stôl so všetkým, čo k T 
štedrej večeri patrí. Tesne pred Vianocami spolu so svojimi y 
zverencami v predstihu absolvujú štedrý deň spolu s ▼ 
tradičnou kapustnicou, oblátkami, rybou a šalátom. V T 
priestoroch domova budú znieť vianočné melódie a všetci y 
sa budú snažiť byť k sebe lepší, milší, usmievavejší, ▼ 
prívetivejší... Nepoznám človeka, ktorý by nemal rád T 
Vianoce, bez ohľadu na to, či je  veriaci alebo neveriaci, y 
Možno sú niektorí ľudia smutní, že sú sami, že najbližší im ▼ 
zomreli, alebo nemajú nikoho vedľa seba, aíe na Vianoce sa ▼ 
tešia. Tieto sviatky sú časom odpúšťania, máme k sebe * 
akosi bližšie, sme radi, keď sa stretne rodina, čakáme deti, T 
ktoré sú roztrúsené po svete. Ja osobne sa teším, keď vládne ▼ 
v našej seniorskej rodine porozumenie a láska, keď sa * 
pomodlíme otčenáš a pripijeme na to, aby sa väčšina z nás y 
dožila aj nasledujúcich vianočných sviatkov. ▼
Prajem príjemné, ničím nerušené sviatočné chvíle strávené y 
v pohode, radosti a vďačnosti za každý prežitý deň všetkým ▼ 
klientom, kolegom, vedeniu mesta ajehoobyvateľom. ▼

Mária Veliká, riaditeľka n. o. y

A fiileki Idósek Otthonába ismét ellátogatott a Mikuláš, aki 
az idén is bôkezúen osztogatta puttonvaból az édességet és 
gyumôlcsôt, jókedvre derítve ezáltaí az otthon lakóit. A 
Mikuláš az eísó adventi vasárnapon látogatott el hozzánk 
mint a kis Jézus érkezésének elôhímôke. Az advent alatt a 
lakók és az alkalmazottak egyútt szorgoskodnak, hogy 
elôkészítsék érkezésére az épúletet, a szobákat, a kôzôs 
helyiségeket, és mindenekelótt a lelkúket.
Az étteremben karácsonyfa ragyog, a szobákat angyalkák, 
saját készítésú díszek díszítik, mézeskalács sul, az adventi 
koszorún pedig sorra gyúlnak a gyertyák. A hálás 
nyugdíjasok eló tt az óvodások, iskolások és a 
szabadidôkôzpontot látogató gyerekek által bemutatott 
músorok váltakoznak. Az alkalmazottak szponzorokat 
hajtanak, hogy az únnepi asztal gazdag legyen, ahogy az a 
szent estén illik. A karácsony elôtti napokban egyiitt Ulnek 
majd asztalhoz gondozottjaikkal, hogy elfogyasszák a 
karácsonyi menút -  az ostyát, káposztát, halat és salátát. 
Karácsonyi melódiák csendúínek fel, és mindenki jobb, 
kedvesebb, mosolygósabb, barátságosabb próbál lénni a 
tôbbiekhez... Nem ismerek embert, aki ne szeretné a 
karácsonyt, tekintet nélkúl arra, hogy hívô-e vagy sem. 
Lehet, hogy akadnak szomorú emberek, akik magányosak, 
elveszítették szeretteiket vagy nincs mellettúk senki, de a 
karácsonyt ôk is várják. Ez az únnep a megbocsátás 
únnepe, valahogy kôzelebb kerúlúnk ilyenkor egymáshoz, 
ôrúlúnk, ha ôsszejôn a család, hazaváijuk a távolbóí 
gyermekeinket. Engem is ôrômmel tôlt el, ha „idôs 
családunkban” a megértés és a szeretet uralkodik, ha egyiitt 
mondjuk el az imát, és arra úrítjúk poharunkat, hogy a 
lehetó legtôbben megéljúk a kôvetkezó karácsonyt. 
Kellemes únnepeket, pihenéssel, ôrômmel és hálával teli 
napokat kívánok minden lakónknak, dolgozónknak, a 
város vezetésének és minden lakosának.

Veliká Mária igazgatónô

Majster juniorov
I5-ročný Kristián Mokoš, žiak 9. ročníka Základnej školy na 
Školskej ulici č. 1, sa venuje od svojich štrnástich rokov pretekom 
automobilov do vrchu. Za toto obdobie získal v súťažiach 19 
pohárov. Jeho najväčším úspechom bolo získanie prvého miesta 
v pretekoch automobilov do vrchu amatérskych pretekárov Tatry 
Donau Cup (trieda J do 1400), na základe čoho bol vyhodnotený 
vo svojej kategórii za Majstra Slovenska Juniorov za rok 2011.

Junior bajnok
A 15 éves Mokoš Kristián, az Iskola utcai alapiskola tanulója, 
tizennégy éves korától vesz részt mint versenyzô hegyi autós 
versenyeken. Ez idô alatt a 19 kupát nyert. Legnagyobb sikerének 
az az elsó helyezés számít, ameíyet az amatér versenyzók Tatry 
Donau Cup címmel megrendezett hegyi autós versenyén a J 1400 
osztályban ért el, és amelynek alapján saját kategóriájában mint a 
SzlovákKôztársaság 2011-es junior bajnokalettkiértékelve.
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