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Az idősek iránti tisztelet hónapja

Október hagyományosan az idősek iránti tisztelet hónapja. 
A helyi nyugdíjas egyesület is tradicionálisan ilyenkor 
köszönti jubilánsait, a 65., 70., 75., 80., 85. és 90. 
születésnapjukat ünneplő tagjait. A szervezet ez évben 
majd kétszáz nyugdíjast invitált a városi művelődési 
központ nagytermében tartott ünnepségre. Iveta Cíferová 
és dr. Mázik István műsorvezetők köszöntői, az 
alapiskolások kultúrműsora után Jaromír Kaličiak 
polgármester, Milan Chytil elnök és Zuzana Lošťáková, a 
járási szervezet elnöknője köszöntötték a jubilánsokat. 
Ezután a helyi szervezet legaktívabb tagjai - Fajd Ibolya, 
Vladimír Hronec és Ivan Bodor kitüntetést vehettek át Zora 
Filovától. Anna Szalaiová, Iveta Cíferová és Cyril 
Kovalčík emléklapot kapott. Gazdag tombola, finom 
ünnepi vacsora és kellemes zene emelte a rendezvény 
színvonalát. Köszönet a helyi szervezet vezetőségének a 

Tisztelt Olvasóink!

Városi újságunk idei utolsó előtti száma az 
adventi időszakban jelenik meg. Akár 
hiszik, akár nem, nem okoz különösebb 
gondot a lap szerkesztése. Legfeljebb az, 
hogy a terjedelem miatt nem tudjuk mindig 
az összes cikket leközölni. Azonban olyan 
is megtörtént már, hogy két nappal lapzárta 
után még nem volt elegendő cikkünk. 
Leginkább az Önök visszajelzéseinek 
örülünk. Miről szeretnének olvasni, mi 
mindenről tájékoztassunk, mi az, melyen 
változtatnunk kellene. Szívesen vesszük 
rövid  ter jedelmű észrevéte le iket , 
tudósításaikat. Karácsonyi jókíván-
ságainkon túl azt szeretnénk, hogy jövőre - 
amikor tízéves lesz újságunk - közösen 
még jobb, még tartalmasabb lapot 
készíthessünk.

A szerkesztőség nevében: Dr. Mázik István, 
Iveta Cíferová és Varga Lóránt

Ünnepe a szeretetnek
Isten hozott szép karácsony
Boldogságot, békét árassz
Szerteszét a nagyvilágon

Ó, hozd el azt mindenkinek
Miért küzdött, mire vágyott
Hol nem lángol még szeretet
Minden szívben gyújts világot

Fotó: Mesiarik Marián

szervezésért, a Besztercebányai Megyei Önkormány-
zatnak, Fülek városnak, valamint az Ekoltech és Ernstprofil 
cégeknek az anyagi támogatásért.



3

„Az ügyes kezek szakkör projekt”  kiértékelése

Orange Alapítvány:
„Zöld út a szenioroknak 2013-ban programja”
Projekt megnevezése: Ügyes kezek szakkör
Projekt célja: Elfoglaltságot találjanak maguknak a 
nyugdíjas otthonban élő szépkorúak, részt vegyenek 
környezetük alakításában, kisebb ajándék- és dísztárgyakat 
készítsenek, rendszeresen együttműködjenek egyéb 
intézményekkel.
Projekt célcsoportja: Idősek otthonában élő szeniorok. A 
programban összesen 18 kl iensünk vet t  részt . 
Intézményünk kl iensei  és  a  projektér t  fe le lős 
munkatársaink hetente, szerdán találkoztak. A nyugdíjas 
egyesület, a szociális bizottság tagjain, intézményünk 
munkatársain, az önkénteseken kívül városunk iskolásai, 
pedagógusai és az óvodások is aktív részt vállaltak az ügyes 
kezek szakkör tevékenységéből. Az Orange Alapítvány 
pályázatán nyert 800 euróból megvásároltuk az ajándékok 

készítéséhez szükséges alapanyagokat. Ezekkel az 
ajándék- és dísztárgyakkal ajándékoztuk meg a különféle 
programok alkalmával fellépőket.
Az egész programot, az idősek iránti tisztelet hónapja 
alkalmából ünnepi műsorral zártuk, amelyen a városi 
hivatal alkalmazottain, az önkénteseken kívül a Melódia 
Női Kar is részt vett. A nyugdíjas otthon kliensei készítette 
dísztárgyakból kiállítást rendeztünk.
Ez a projekt ismét bizonyította, hogy a szociális 
intézményekben élő idősek is teljes értékű polgárok, akik 
igénylik mások társaságát, jó ötleteik vannak és szívesen 
szépítik környezetüket.
Az ügyes kezek szakkör folytatja tevékenységét. Szervezői 
és a közreműködők újabb terveket és ötleteket szeretnének 
kivitelezni. Mindenképpen köszönetet érdemelnek az 
Orange Alapítvány és mindazok, akik az idősek szabad 
idejének változatos eltöltéséért dolgoznak.

Bc. Veronika Rusnáková

Fotó: Mesiarik Marián 

Megyei választások után

Novemberben megyei önkormányzati képviselőket és 
megyeelnököt választottunk. Az eredményekről már 
értesülhettek. Néhány érdekes számadat városunkból. A 
november 9-i első forduló választói jegyzékében 8 207 
választópolgár szerepelt, akik megyeelnököt és Losonci 
járásunkból öt képviselőt választhattak a Besztercebányai 
Megyei Önkormányzatba. Mindössze 1501 füleki élt 
választójogával az első fordulóban, ami igen alacsony, 
18,29 százalékos részvétel. A második fordulóban ez 965-
re, vagyis 11,76 százalékra csökkent. Fülekről hat 
képviselőjelölt indult a megyei választásokon és az alábbi 
eredményt érte el városunkban: Agócs Attila (764 
szavazat), Botos Béla (157), Bozó Marian (174), Cirbus 
Vladimír (312), Eibner Róbert (557) és Szvorák Zsuzsa 

(670 szavat). Városunkban ilyen sorrend alakult ki: 1. 
Agócs Attila, 2. Szvorák Zsuzsa, 3. Eibner Róbert, 4.   
Csúsz Péter (losonci lakos -  522 voks), 5. György Péter 
(ragyolci lakos - 454 voks). Még két környékbeli jelölt 
városunkban elért eredménye: Fülekpüspökiből Alena 
Rezková 160 szavazatot és a rátki Milan Spodniak 423 
voksot szerzett Füleken. A megyeelnök-választás első 
fordulójának eredménye: 1387 leadott érvényes 
szavazatból Vladimír Maňka 673, Ľudovít Kaník 318 és a 
második fordulóba bejutott Marian Kotleba 174 szavazatot 
kapott.  A november 23-án tartott második fordulóban 
leadott 956 érvényes szavazatból Marian Kotleba 450 és 
Vladimír Maňka 506 voksot kapott. Városunkban a 
választási  bizottságok tagjai az éjjeli órákban fejezték be 
munkájukat. Jövőre három választásra is sor kerül.
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György Henrietta pedagógus és népi iparművész 

A bénai származású, de sok éven keresztül Füleken és környékén tevékenykedő 
György Henriettát leginkább a batikolt szövetekről és a gyöngyből készült 
ékszerekről ismerik kicsik és nagyok egyaránt. A Motolla Kézműves Kör 
tagjaként népi textiltechnikákkal, gyöngyfűzéssel és hímestojás-díszítéssel 
foglalkozik. Célja felhívni a figyelmet az örökségünkre - a palóc népi kultúra 
kincseire -, mely hatalmas érték, és csak ezt ismerve, felvállalva lehetünk 
egyediek, eredetiek és értékesek másoknak is. 
Az alapiskolát és a gimnáziumot Füleken végezte. A nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Pedagógiai Fakultásán végzett 1992-ben orosz - képzőművészet 
szakon. Itt került szorosabb kapcsolatba a textiles technikákkal (szövésfajták, 
batikolás), amelyeket később  magántanulóként tökéletesitett. 
Jelenleg a Ragyolci Alapiskola pedagógusa, ahol képzőművészetet tanít és 

szakköröket - textilezés, batikolás, tojásfestés, mézeskalácsozás, gyöngyfűzés, gyertyakészítés - 
vezet. Emellett népi kismesterségeket (szövés, fonatolás, jávai batikolás) oktat gyermekeknek 
alkotótáborokban és felnőttek számára a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által 
szervezett nyári egyetemen, és a Pro Futuro PT által szervezett akkreditált tanfolyamokon. 
Motívumvilágát főképpen a környék faragott ládáinak mintatára tölti be, az alkalmazott 
eljárásmódhoz szükséges átalakitott formában, illetve igyekszik más magyar tájegységek mintáit 
táskákon, terítőkön, párnahuzatokon alkalmazni a batikolt technika eszközeivel. 
Kézműves alkotó műhelyeket vezetett a derencsényi, a guszonai, a zálesiei és a balatonmáriafürdői 
táborokban. Foglalkozásvezetőként gyakori vendége a városunkban zajló rendezvényeknek. Részt 
vesz a régió falunapjain, 2005-ben és 2006-ban pedig a budapesti Mesterségek Ünnepén mutatta be 
termékeit a kézműves tárgyalkotó közösség további tagjaival. Munkáit a Motolla húsvéti és őszi 
kiállításán Füleken, a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének kiállításán Szécsényben, 
valamint a füleki várban megrendezett kiállításon láthatták már az érdeklődők. György Henrietta 
elérhetősége: gyheni68@gmail.com

Pócsa Denisa, NTIK

Felhívás a város nemfizetőinek !

A város felhívja minden nemfizetö személy figyelmét, hogy aki 
még nem teljesítette az ingatlanadó-, kutyaadó-, közterület 
használatért járó adó- és a szemétilleték fizetési kötelezettségét 
a  2013-es évért ill. az elmúlt időszakért, hogy azt minél előbb, 
de  legkésőbb az  év  végéig  rendezze  az  adó-  és 
illetékgondnokkal szemben, mert a város a kinnlevöségeket 
bírósági végrehajtó által behajtja. Ezenkívül minden adós neve 
közzé lesz téve a jövö év elején az „Adósok listáján 
2013.12.31-hez“. Valamennyi adófajta és illeték befizetésére 
lehetőségük van az adósoknak a városi hivatalban naponta 
7.30-tól 16.00-ig, pénteken 7.30-tól 14.30-ig.

Halloween buli 2013

Úgy, mint minden évben a Iuvenes Szabadidőközpont 
szervezésében az idén is megrendezésre került a rémségek, 
szörnyek és egyéb mágikus lények bulija. A Halloween party 
2013 nevet viselő rendezvényre 2013. november 29-én került sor, 
melynek keretén belül különféle versenyjátékok, kézműves 
foglalkozások, svédasztalos vendéglátás valamint zombi táncok 
tanítása várta a résztvevő gyerekeket.

Szociális munka Füleken

Városunkban 2005-től működik a szociális munka, mellyel 
szociális szolgáltatást nyújtunk a hátrányos helyzetű 
családoknak. Kezdetben kevesebb klienssel, a kisebbségi 
problémákkal foglalkoztunk. Mára a klienseink száma 1600 főre 
bővült. Együtt dolgozunk a helyi iskolákkal, a Munkaügyi 
Hivatallal, gyermekorvosokkal, a Városházával, stb. Napi 
kapcsolatban vagyunk a rászoruló családokkal, segítséget 
nyújtunk a problémák megoldásában. Segítünk eligazodni a 
hivatalos ügyek intézésében, használt ruhák, ill. háztartási gépek, 
bútorok adományával. A gyerekeket játékosan próbáljuk tanítani. 
Ehhez kapcsolódik e hónapi aktivitásunk is. A Speciális 
Alapiskola tanulóival meglátogattuk a Vármúzeumot, a Bebek-
tornyot. Nagy örömöt szereztünk ezzel a gyerekeknek, mivel 
legtöbbjük még nem látta a vár belső falait. Itt köszönjük meg a 
Vármúzeum igazgatójának Agócs Attilának, hogy díjmentesen 
résztvehettünk ezen a látogatáson. Élményekben gazdagon 
távoztak a gyerekek erről a látogatásról. A további terveinkben is 
szerepelnek ehhez hasonló akciók. 

A füleki szociális munkások asszisztensei



3

„Az ügyes kezek szakkör projekt”  kiértékelése

Orange Alapítvány:
„Zöld út a szenioroknak 2013-ban programja”
Projekt megnevezése: Ügyes kezek szakkör
Projekt célja: Elfoglaltságot találjanak maguknak a 
nyugdíjas otthonban élő szépkorúak, részt vegyenek 
környezetük alakításában, kisebb ajándék- és dísztárgyakat 
készítsenek, rendszeresen együttműködjenek egyéb 
intézményekkel.
Projekt célcsoportja: Idősek otthonában élő szeniorok. A 
programban összesen 18 kl iensünk vet t  részt . 
Intézményünk kl iensei  és  a  projektér t  fe le lős 
munkatársaink hetente, szerdán találkoztak. A nyugdíjas 
egyesület, a szociális bizottság tagjain, intézményünk 
munkatársain, az önkénteseken kívül városunk iskolásai, 
pedagógusai és az óvodások is aktív részt vállaltak az ügyes 
kezek szakkör tevékenységéből. Az Orange Alapítvány 
pályázatán nyert 800 euróból megvásároltuk az ajándékok 

készítéséhez szükséges alapanyagokat. Ezekkel az 
ajándék- és dísztárgyakkal ajándékoztuk meg a különféle 
programok alkalmával fellépőket.
Az egész programot, az idősek iránti tisztelet hónapja 
alkalmából ünnepi műsorral zártuk, amelyen a városi 
hivatal alkalmazottain, az önkénteseken kívül a Melódia 
Női Kar is részt vett. A nyugdíjas otthon kliensei készítette 
dísztárgyakból kiállítást rendeztünk.
Ez a projekt ismét bizonyította, hogy a szociális 
intézményekben élő idősek is teljes értékű polgárok, akik 
igénylik mások társaságát, jó ötleteik vannak és szívesen 
szépítik környezetüket.
Az ügyes kezek szakkör folytatja tevékenységét. Szervezői 
és a közreműködők újabb terveket és ötleteket szeretnének 
kivitelezni. Mindenképpen köszönetet érdemelnek az 
Orange Alapítvány és mindazok, akik az idősek szabad 
idejének változatos eltöltéséért dolgoznak.

Bc. Veronika Rusnáková
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A bénai származású, de sok éven keresztül Füleken és környékén tevékenykedő 
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kincseire -, mely hatalmas érték, és csak ezt ismerve, felvállalva lehetünk 
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batikolás), amelyeket később  magántanulóként tökéletesitett. 
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szakköröket - textilezés, batikolás, tojásfestés, mézeskalácsozás, gyöngyfűzés, gyertyakészítés - 
vezet. Emellett népi kismesterségeket (szövés, fonatolás, jávai batikolás) oktat gyermekeknek 
alkotótáborokban és felnőttek számára a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által 
szervezett nyári egyetemen, és a Pro Futuro PT által szervezett akkreditált tanfolyamokon. 
Motívumvilágát főképpen a környék faragott ládáinak mintatára tölti be, az alkalmazott 
eljárásmódhoz szükséges átalakitott formában, illetve igyekszik más magyar tájegységek mintáit 
táskákon, terítőkön, párnahuzatokon alkalmazni a batikolt technika eszközeivel. 
Kézműves alkotó műhelyeket vezetett a derencsényi, a guszonai, a zálesiei és a balatonmáriafürdői 
táborokban. Foglalkozásvezetőként gyakori vendége a városunkban zajló rendezvényeknek. Részt 
vesz a régió falunapjain, 2005-ben és 2006-ban pedig a budapesti Mesterségek Ünnepén mutatta be 
termékeit a kézműves tárgyalkotó közösség további tagjaival. Munkáit a Motolla húsvéti és őszi 
kiállításán Füleken, a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének kiállításán Szécsényben, 
valamint a füleki várban megrendezett kiállításon láthatták már az érdeklődők. György Henrietta 
elérhetősége: gyheni68@gmail.com
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Felhívás a város nemfizetőinek !

A város felhívja minden nemfizetö személy figyelmét, hogy aki 
még nem teljesítette az ingatlanadó-, kutyaadó-, közterület 
használatért járó adó- és a szemétilleték fizetési kötelezettségét 
a  2013-es évért ill. az elmúlt időszakért, hogy azt minél előbb, 
de  legkésőbb az  év  végéig  rendezze  az  adó-  és 
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lehetőségük van az adósoknak a városi hivatalban naponta 
7.30-tól 16.00-ig, pénteken 7.30-tól 14.30-ig.

Halloween buli 2013

Úgy, mint minden évben a Iuvenes Szabadidőközpont 
szervezésében az idén is megrendezésre került a rémségek, 
szörnyek és egyéb mágikus lények bulija. A Halloween party 
2013 nevet viselő rendezvényre 2013. november 29-én került sor, 
melynek keretén belül különféle versenyjátékok, kézműves 
foglalkozások, svédasztalos vendéglátás valamint zombi táncok 
tanítása várta a résztvevő gyerekeket.

Szociális munka Füleken

Városunkban 2005-től működik a szociális munka, mellyel 
szociális szolgáltatást nyújtunk a hátrányos helyzetű 
családoknak. Kezdetben kevesebb klienssel, a kisebbségi 
problémákkal foglalkoztunk. Mára a klienseink száma 1600 főre 
bővült. Együtt dolgozunk a helyi iskolákkal, a Munkaügyi 
Hivatallal, gyermekorvosokkal, a Városházával, stb. Napi 
kapcsolatban vagyunk a rászoruló családokkal, segítséget 
nyújtunk a problémák megoldásában. Segítünk eligazodni a 
hivatalos ügyek intézésében, használt ruhák, ill. háztartási gépek, 
bútorok adományával. A gyerekeket játékosan próbáljuk tanítani. 
Ehhez kapcsolódik e hónapi aktivitásunk is. A Speciális 
Alapiskola tanulóival meglátogattuk a Vármúzeumot, a Bebek-
tornyot. Nagy örömöt szereztünk ezzel a gyerekeknek, mivel 
legtöbbjük még nem látta a vár belső falait. Itt köszönjük meg a 
Vármúzeum igazgatójának Agócs Attilának, hogy díjmentesen 
résztvehettünk ezen a látogatáson. Élményekben gazdagon 
távoztak a gyerekek erről a látogatásról. A további terveinkben is 
szerepelnek ehhez hasonló akciók. 

A füleki szociális munkások asszisztensei
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Jelentős kulturális rendezvények Füleken 
2013 decemberében

2013.12.03., 17:00 óra
Szomolai Tibor könyvének bemutatója „Felvidéki 
Saga” címmel. A könyvbemutatón lehetőség nyílik a 
könyv megvásárlására és dedikálására.
Helyszín: vmk, szervező: vmk 

2013.12.06., 15:00 óra
Mikulás est
Helyszín: vmk, szervező: Nyugdíjasok Egyesülete

2013.12.07., 18:00 óra
Karácsonyi operett és opera műsor
Helyszín: vmk
Szervező: Miskolci Operabarátok Egyesülete

2013.12.08., 14:00 óra
Karácsonyi műsor
Helyszín: vmk, szervező: Matica slovenská háza

2013.12.13.
Örvendezzünk!
15:00 óra - Vásár a vmk előtti téren
16:00 óra - KALÁKA koncert
17:00 óra - Ünnepváró műsor
Helyszín: vmk, szervező: Csemadok h. sz. 

2013.12.20., 18:00 óra
Karácsonyi ünnepi hangverseny
Helyszín: vmk
Szervező: Melódia PT, társszervező: vmk

2013.12.31., 19:00 óra
Szilveszteri mulatság
Helyszín: vmk, szervező: vmk

Színházi hétvége a vmk-ban

Három nap - három színdarab. Ez volt a színházi hétvége programja 
Füleken, amit a városi művelődési központ szervezett a 
színházkedvelőknek. A helyi Zsákszínház társulata már ötödik 
alkalommal játszotta Füleken Molnár Ferenc: Az Ibolya című 
vígjátékát. Ezúttal is szépszámú közönség előtt fergeteges 
előadásban volt része a nagyérdeműnek. Nagy közönségsikert 
arattak szombati előadásukkal a csehországi vendégek. A főszereplő, 
Naďa Eflerová kiváló játékával kápráztatta el a közönséget. 
A Červeny Kostelec-i NUDA színtársulat Vlastimil Klepaček: 
A szakácsné és a tábornok című egyfelvonásos vígjátékával érkezett 
Fülekre. Vasárnap este a Komáromi Jókai Színház Georges Feydeau: 
Egy hölgy a Maximból című három felvonásos vígjátékát mutatta be 
Verebes István rendezésében. Félreértéseken, személy- és 
szerepcseréken, bohózati helyzeteken alapuló komédiát láthattunk, 
neves művészek színvonalas előadásában és korszerű műszaki 
megoldásokkal. Kellemesen szórakoztak, vidáman töltötték az 
estéket mindazok, akik ezen a borús, esős víkenden a kultúrát, a 
színházi, jobban mondva a „vígjátékok hétvégéjét” választották.

-pk-

Asztalitenisz - már versenyszerűen

Két éve hobbiból kezdett asztaliteniszezni egy lelkes csapat 
Füleken a városi művelődési központban. Most úgy döntött, hogy 
benevez a rimaszombati területi asztalitenisz bajnokságba. A 
szakosztály október elején ünnepélyes keretek között kezdte 
tevékenységét a Papréti Alapiskola tornatermében. Jelen volt 
Róbert Belko alpolgármester, Visnyai Attila, a Füleki FTC 
elnöke, Pál Péter, az asztalitenisz szakosztály vezetője és Milan 
Spodniak,  Rátka polgármestere.  Megnézték milyen 
körülmények között edzenek a játékosok és hol játszák minden 
második pénteken hazai mérkőzéseiket. (A bajnokság szétírása és 
eredményei a www.stklucenec.sk - 4. liga, nyugat internetes 
oldalon is megtekinthető.) A csapat várja az asztalitenisz iránt 
érdeklődőket, főleg a fiatalokat, akiknek átadhatják 
tapasztalataikat. A füleki asztalitenisz szakosztály létrehozását és 
a  sportoláshoz szükséges fel té telek megteremtését 
nagymértékben elősegítette Jaromír Kaličiak polgármester, 
Visnyai Attila, a füleki FTC elnöke, Simko István, a Mocsáry 
Lajos Alapiskola igazgatója, csakúgy mint a szponzorok - Balogh 
Sándor, František Zadrobílek, Milan Spodniak és Milan Korim 
is. A legidősebb játékos, Koós Misi és segítői által főzött gulyás 
mindenkinek ízlett. Sok sikert a füleki asztaliteniszezőknek!


