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10. júna sa skončil IV. ročník Týždňa NovohradNógrád geoparku

Június 10-ével ért véget a Novohrad – Nógrád
Geopark Hete IV. évfolyama

IV. ročník Týždňa Novohrad-Nógrád geoparku v rámci iniciatívy
Týždňa európskych geoparkov zahájilo Združenie právnických osôb
Geopark Novohrad-Nógrád podujatím s názvom Medzinárodný deň
biodiverzity, ktoré sa uskutočnilo 19. mája 2012 v hradnom areáli
vo Fiľakove v spolupráci so Štátnou ochranou prírody - Správou
Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, Mestom Fiľakovo,
Hradným múzeom vo Fiľakove, a s ďalšími odbornými inštitúciami
činnými v oblasti ochrany životného prostredia.
Pred začatím programu Noci múzeí na Fiľakovskom hrade mali
návštevníci možnosť popri veselom poobedňajšom kultúrnom
programe, ktorý organizovalo CVČ Iuvenes, oboznámiť sa s aktivitami
nielen Novohrad - Nógrád geoparku, ale aj ostatných odborných
inštitúcií, ako Hvezdáreň Rimavská Sobota, Slovenská agentúra
životného prostredia, oddelenie životného prostredia Mestského úradu
Fiľakovo, Správa slovenských jaskýň, Správa CHKO Štiavnické vrchy,
Správa NP Muránska planina, a NTIC Fiľakovo.
Celé podujatie bolo sprevádzané dobrou náladou a záujmom účastníkov
o prezentované aktivity organizátorov.

A Novohrad - Nógrád Geopark Hete IV. évfolyama rendezvénysorozatát
az Európai Geoparkok Hete kezdeményezés keretén belül a Geopark
Novohrad - Nógrád JSZT a Biodiverzitás Nemzetközi Napja elnevezésű
rendezvénnyel nyitotta meg 2012. május 19-én a füleki várudvarban az
Állami Természetvédelem Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet, Fülek
Város és a Füleki Vármúzeum szervezésében, valamint további a
környezetvédelem terén tevékenykedő szakmai intézménnyel
együttműködve. A résztvevőknek lehetőségük nyílt a Múzeumok
éjszakáját megelőzően a délutáni órákban a Iuvenes Szabadidőközpont
által szervezett vidám kultúrműsor kíséretében megismerkedni nemcsak
a Novohrad - Nógrád geopark tevékenységeivel, hanem olyan szakmai
intézményekkel mint a Rimaszombati Csillagvizsgáló, Szlovákiai
Környzetvédelmi Ügynökség, Füleki Városi Hivatal Környzetevédelmi
osztálya, Szlovákiai Barlangok Igazgatósága Liptószentmiklós, Selmeci
- hegység TK Igazgatósága, Murányi - fennsík NP Igazgatósága,
Nógrádi Turisztikai Információs Központ Fülek. A rendezvényt
kellemes hangulat és a résztvevők érdeklődése jellemezte a szervezők
által bemutatott tevékenységek iránt.

23. mája 2012 bola vyhodnotená výtvarná súťaž s názvom Živá príroda
geoparku. Do súťaže sa zapojilo 22 škôl s vyše 200 súťažnými prácami.
25. mája 2012 sa uskutočnil 13. ročník medzinárodnej vedomostnej
súťaže s názvom Spoločne chráňme prírodu, určenej pre žiakov druhého
stupňa základných škôl, v organizovaní CHKO Cerová vrchovina a
riaditeľstva Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Súťaže sa zúčastnilo 36
žiakov z 12 škôl. Novohrad - Nógrád geopark a jeho centrum na území
SR, Mesto Fiľakovo dostali pozvanie na Župné leto 2012, otvorenie
letnej turistickej sezóny, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 25. a 26. mája
v Banskej Štiavnici, v meste Svetového dedičstva UNESCO. Na tomto
podujatí boli popri turistických pozoruhodnostiach Fiľakova
odprezentované a propagované lokality nášho geoparku, turistické
balíky a vôbec idea geoparku v regióne Novohrad. Uskutočnilo sa
pracovné stretnutie so zástupcami Geoparku Banská Štiavnica a tiež
rokovanie so zástupcom Mesta Banská Štiavnica. Bola dohodnutá
perspektívna spolupráca s obidvomi organizáciami, ako aj spoločné
vystupovanie na úrovni samosprávneho kraja a ministerstiev v záujme
zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí na území
geoparkov v Slovenskej republike. Na pozvanie Bakony-Balaton
geoparku boli v dňoch 26.-27. mája 2012 prezentované aktivity
Novohrad-Nógrád geoparku vo vzdelávacom centre Riaditeľstva
Národného parku Felső Balaton (Felső Balaton Nemzeti Park
Igazgatóság), Levendula Ház Látogatóközpont.

2012. május 23-án kerültek kiértékelésre a “Geopark élővilága” c.
rajzpályázat felhívására beérkezett munkák. A pályázati felhívásba 22
iskola kapcsolódott be több mint 200 pályamunkával. 2012. május 25-én
zajlott a “Védjük közösen a természetet” elnevezésű 13. nemzetközi
verseny felső tagozatos alapiskolás tanulók részére a Cseres- hegység
Tájvédelmi Körzet és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
szervezésében. A versenyen 12 iskola 36 tanulója vett részt. A Novohrad
- Nógrád geopark és szlovákiai központja Fülek város meghívást kaptak
a Megyei nyár 2012 rendezvényre a turisztikai idény megnyitójára,
melyre 2012. május 25-26-án került sor Selmecbányán. Bemutatásra
kerültek geoparkunk helyszínei, turisztikai kínálata és maga a geopark
eszme Nógrádban. A Selmecbányai Geopark és Selmecbánya város
képviselőivel történt munkaértekezleten került egyeztetésre a
hosszútávú együttműködés a geoparkok között valamint a
minisztériumokkal ill. a megyei önkormányzati kerülettel szembeni
közös képviselet, fellépés a geoparkok területén található falvak és
városok fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében. 2012. május
26-27-én szintén geoparkunk mutatkozott be a Bakony Balaton Geopark
meghívására a Felső Balaton Nemzeti Park Igazgatóságának Levendula
Ház Látógatóközpontjában. A geopark helyszíneit, tevékenységeit és
nógrádi kézművesek munkáit bemutató kiállítást filmvetítés
gazdagította, melyet kb. 400 látogató tekintett - látogatott meg.

(pokračovanie na strane č. 2)
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Počas výstavy sa premietali filmy o Novohrad-Nógrád geoparku, a
prostredníctvom informačných panelov, propagačných materiálov a
miestnych produktov boli prezentované
aktivity, hodnoty, lokality geoparku. 28. mája
2012 sa v spolupráci s materskými škôlkami
mesta Fiľakovo uskutočnili súťaže a
interaktívne hry v Materskej škôlke na ulici
Štúrovej za účasti 100 detí.
V rámci programu IV. ročníka Týždňa
Novohrad-Nógrád geoparku sa uskutočnila
vedomostná súťaž s názvom Praveké svety bez
hraníc pre žiakov I. stupňa základných škôl
z územia geoparku spojená s odbornou
prednáškou geológa Ľudovíta Gaála. Žiaci
mali veľmi bohaté vedomosti o lokalitách
geoparku, a prostredníctvom interaktívnych
hier mali možnosť si vyskúšať svoje zručnosti.
Okrem žiakov základných škôl dostali priestor
aj stredoškoláci prostredníctvom súťaže
o najlepšiu PPT prezentáciu o NovohradNógrád geoparku s názvom Žijem v geoparku.
Vyvrcholením súťaže bolo vyhodnotenie
súťažných prác, ich prezentácia a výlet do
Paleontologickej lokality Ipolytarnóci
Ősmaradványok TT v Maďarsku. Výletu sa
zúčastnili aj výhercovia výtvarnej súťaže
s názvom Živá príroda geoparku. Počas výletu
mali účastníci možnosť stať sa svedkami
vulkanickej show v podaní profesora
Harangiho z univerzity ELTE z Budapešti,
navštíviť geologický náučný chodník,
miocénový les, 4D kino a absolvovať
prechádzku v korunách stromov. O dobrej
nálade a spokojnosti mladej generácie svedčia
fotografické zábery.
Dobrá nálada neopustila ani účastníkov
spoznávacej túry 3. júna 2012 po trase
Večelkov, prameň Mária, Nová Bašta a
Studená. Túra bola zameraná aj na spoznanie
kultúrno-historických hodnôt geoparku, a to
prostredníctvom návštevy pútnického miesta prameň Mária,
etnografického múzea Vilmosa Ladóczkyho v obci Nová Bašta, a
Obecného múzea v obci Studená. Účastníci túry si spestrili príjemný deň
s opekačkou na dvore Obecného múzea vďaka výbornej spolupráci
s pánom starostom obce Studená. Aj napriek nepriaznivému počasiu si
prišli na svoje aj účastníci spoznávacej túry 10. júna, ktorá ukončila sériu
podujatí IV. ročníka Týždňa Novohrad-Nógrád geoparku. Do podujatí
bolo priamo zapojených vyše 1500 účastníkov, ktorým aj touto cestou
patrí poďakovanie organizátora Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád za
ich aktívnu účasť.

ezzel a tevékenységgel is szorosabbra fűzve a geoparkok közötti
szakmai együttműködést. 2012. május 28-án a füleki óvodákkal
együttműködve a Stúr utcai óvodában közel
100 gyermek aktív részvételével zajlottak
versenyek, interaktív vetélkedők, játékok,
ügyességi versenyek bevonva ezzel a geopark
legfiatalabb célcsoportját is a
környezettudatos nevelésbe. “Ősi világok
határok nélkül” c. zajlott 2012. május 29-én
ismeretterjesztő vetélkedő a geopark területén
működő alapiskolák alsó tagozatos tanulói
számára Gaál Lajos geológus szakmai
előadásával színesítve. A résztvevők igen
gazdag tudással rendelkeztek a geopark
helyszíneiről és interaktív játékokban
próbálhatták ki ügyességüket. Az alapiskolás
tanulókon kívül teret kaptak a középiskolás
diákok is a “Geoparkban élünk” című a
Novohrad - Nógrád geoparkot bemutató
legjobb PPT prezentáció benyújtására
meghirdetett pályázati felhívás keretén belül.
A pályázati felhívás a pályamunkák
előadásában valamint kirándulásban
csúcsosodott ki az Ipolytarnóci
Ősmaradványok Természetvédelmi Területre.
Ezen a kiránduláson a rajzpályázatban
díjazottak is részt vettek. A kirándulás során a
diákok részt vettek a vulkánshow-n Harangi
professzor előadásában ( Budapest, ELTE),
megismerkedtek a geológiai tanösvénnyel,
miocén erdővel, a 4D mozi előadásával
valamint kipróbálták a lombsétányt. Az ifjú
generáció jó hangulatát és elégedettségét a
képek is bizonyítják. A jó hangulat nem hagyta
el a 2012. június 3-i ismeretterjesztő,
gyalogtúra résztvevőit sem a Vecseklő –
Mária- forrás – Újbást (Ladóczky Vilmos
tájmúzeuma) – Medveshidegkút (Tájház)
útvonalon. A túra a geopark kultúrtörténeti
értékeinek bemutatására összpontosított
mégpedig a Mária-forrás, Ladóczky Vilmos múzeuma és
a medveshidegkúti tájház megtekintésével. A túra résztvevői ízletes
szalonnasütéssel pecsételték meg a napot a medveshidegkúti tájház
udvarán a medveshidegkúti polgármesternek köszönhetően.
A kedvezőtlen időjárás ellenére is feledhetetlen élményekkel
gazdagodtak a Balázs Csaba ökológus által vezetett 2012. június 10-i
ismeretterjesztő, szakvezetett gyalogtúra résztvevői is zárva ezzel a
Novohrad - Nógrád Geopark Hete IV. évfolyamát, amelybe közel 2000
személy kapcsolódott be közvetlenül, akiknek a szervező a Geopark
Novohrad - Nógrád JSZT ezúton is köszöni az aktív részvételt!

IV. ročník Týždňa Novohrad - Nógrád geoparku podporili - Banskobystrický
samosprávny kraj, Mács Ondrej - Orange Fiľakovo, MK Trade Fiľakovo, O2
Fiľakovo, Tvorivá dielňa Motolla/Motolla Alkotó Műhely, Milka Mészárosová.

A Novohrad - Nógrád Geopark Hete IV. évfolyamát támogatták - Besztercebánya
Megye Önkormányzata, Mács Ondrej - Orange Fülek, MK Trade Fülek, O2
Fülek, Motolla Alkotó Műhely, Milka Mészárosová.

Stretnutia speváckych zborov vo Fiľakove

Kórustalálkozók Füleken

Až dve stretnutia speváckych zborov sa konali začiatkom júna
vo Fiľakove. Ženský zbor Melódia zorganizoval 2.júna v Rímskokatolíckom kostole už po 4.krát koncert s názvom Na krídlach
medzinárodných melódií. Našim ženám z „Melódie“ a ich hosťom,
mužskému zboru Pro Kultúra, Sláčikovému kvartetu Divertimento
zo Šalgótarjánu, fiľakovskému Komornému zboru, speváčke Simon
Katalin zo Šalgótarjánu, ale aj Sená - torom, speváckemu zboru
poslancov maďarského parlamentu z Budapešti tlieskalo v kostole okolo
200 vďačných divákov. Po koncerte pokračovalo stretnutie všetkých
účinkujúcich zborov priateľským posedením v Mestskom kultúrnom
stredisku.
9.júna Mužský spevácky zbor Pro Kultúra a ich dlhoroční priatelia
zo zmiešaného zboru Lampart z maďarského Budafoku zostavili krásny
koncert a spomienkovú omšu v Rímsko-katolíckom kostole
vo Fiľakove. Pripomenuli si tým všetkých bývalých zosnulých členov
za uplynulých 92 rokov existencie fiľakovského zboru.

Két kórustalálkozóra is sor került nemrégiben Füleken. A Melódia
Nőikar szervezésében június 2-án a füleki római katolikus templomban
megrendezett IV.Nemzetközi Melódiák Szárnyain elnevezésű
hangversenyen csaknem kétszázan tapsolhattak a füleki nőikarnak és
a vendégkórusoknak. A nagysikerű koncerten a Melódia Nőikar mellett
felléptek a Pro Kultúra Férfikar, a Divertimento Vonósnégyes
Salgótarjánból, a füleki Férfi Kamarakórus, Simon Katalin szólóénekes
Salgótarjánból, valamint a Magyar Országgyűlés képviselőinek
Szenátorok kórusa Budapestről. A templomi hangverseny után a Városi
Művelődési Központban a fellépő kórusok baráti találkozójára került
sor.
Június 9-én a Pro Kultúra Férfikar gyászmisével egybekötött
hangversenyen emlékezett meg a fennállásuk 92 éve alatt elhúnyt
dalostársaikról szintén a helyi római katolikus templomban.
A hangversenyen vendégként fellépett a Budafoki Lampart-MOM
Vegyeskar, akivel a füleki ek régi baráti kapcsolatot ápolnak.
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Fiľakovskí gymnazisti predstavili Geopark Novohrad

Füleki gimnazisták mutatták be a Nógrádi Geoparkot

Posledné májové dni 20 žiakov Gymnázia vo Fiľakove strávilo
v Geoparku-Ipolytarnóc vďaka výzve „Žijeme v geoparku“, ktorá bola
vyhlásená pre stredoškolákov z Fiľakova, Lučenca a Rimavskej Soboty.
Formou PowerPoint prezentácie mali predstaviť novohradský geopark
v rôznych jazykoch (slovensky, maďarsky, anglicky).

Május utolsó napját kirándulással töltötte a Füleki Gimnázium húsz
diákja. Megérdemelt jutalom volt, hiszen a Novohrad-Nógrád Geopark
versenyfelhívásának eleget téve vehettek részt Ipolytarnócon. A
„Geoparkban élek” című pályázatot a Fülek, Losonc és Rimaszombat
területén tanuló középiskolásoknak hirdették meg. A feladat a
Novohrad-Nógrád Geopark bemutatása volt PowerPoint prezentáció
formájában a jelentkezők által választott (szlovák, magyar vagy angol)
nyelven.
Páleník Zsuzsanna, a geopark munkatársa elmondta, hogy először
szólították meg ezzel a versenyfelhívással a középiskolás korosztályt.
Sajnos - így elsőre - nem sikerült bekapcsolni a régió középiskoláit,
mindössze egy iskola jelentkezett, a Füleki Gimnázium. Annak viszont
nagyon örültünk, hogy onnan hét csapat is benevezett.
Páleník Zsuzsannától megtudtuk, hogy a beérkezett prezentációkat
elbíráló zsűri pozitívan értékelte, hogy a szlovák diákok is kiemelték
pályamunkáikban a geopark magyarországi helyszíneit is, holott csak
magyar nyelvű anyag állt rendelkezésükre. A zsűri annak is örült, hogy a
legtöbb pályamunka angol nyelven érkezett, vagyis a diákok a nagyobb
kihívást választották.
A pályamunkák nyilvános bemutatására és a verseny kiértékelésére
május 31-én került sor a Nógrádi és Turisztikai Információs
Központban. A zsűri három pályamunkát emelt ki: egy magyar, egy
szlovák és angol nyelvűt, de az ünnepélyes bemutatón mind a hét
prezentációt megtekinthették az érdeklődők. A diákok természetesen
azon a nyelven mutatták be munkájukat, amelyiken a PowerPoint
prezentációt készítették. A bemutatók és a kiértékelés után a diákok
ismeretterjesztő kiránduláson vettek részt az Ipolytarnóci
Ősmaradványok Természetvédelmi Területen. Kolléganőmmel, Gáspár
Katalinnal együtt foglalkoztunk a hét csapattal. Amikor a diákok a
versenyfelhívásról tudomást szereztek, egy kicsit noszogatni kellett
őket. Utólag már örültek, hogy mégis bekapcsolódtak – mondta Szacsko
Mónika, a Füleki Gimnázium tanára. Megkérdeztünk néhány diákot is,
milyen volt a verseny.
Mi angol nyelvű bemutatót készítettünk, emiatt kicsit több feladat volt
vele, de megoldottuk – mondja Szabó Kitti, III. B osztályos tanuló. Nem
volt gond az angol nyelvű szóbeli prezentálás sem, hiszen a
gimnáziumban több olyan megmérettetésen is részt veszünk, ahol ki kell
állni közönség elé, így már ebben is van gyakorlatunk – teszi hozzá Dósa
Réka, aki a III. A osztály tanulója. A kirándulás is jó volt, érdekes volt a
több ezer éves megkövült fa, a vulkán show. A 4D moziban a szék
mozgott, „dörömbölt” alattam - meséli nevetve Konrád Kiss a III. C
osztályból. – A lombsétány is izgalmas volt, de az igazság az, hogy a
tanárnő félt a legjobban…
Megérte elmenni és részt venni a versenyben – összegzi Dósa Réka -, jó
társaság volt. Kár, hogy más iskoláról nem jöttek, akkor igazi verseny
lett volna.
A füleki gimnazisták nemcsak a geopark felhívásába kapcsolódtak be.
Áprilisban a füleki iskolák közül egyedüliként vettek részt a város
faültetési akcióján, melynek keretében a városi parkba ültettek ki húsz
facsemetét. Turisztikai szakkör is működik az iskolán már több éve,
kisebb megszakításokkal, de szeptembertől új formában indul - a
Novohrad-Nógrád Geoparkkal együttműködve, így szakvezetéssel
ellátott túrákon vehetnek részt a diákok. Valószínűleg nem lesz gond
diákokat toborozni a szakkörbe, hisz június folyamán is több mint hatvan
diák vett részt az iskola és a tanárok által szervezett különböző túrákon.
Illés Kósik Andrea

Zuzana Páleníková, pracovníčka geoparku, povedala, že prvýkrát
oslovili stredoškolákov s takouto výzvou.
„Žiaľ,nepodarilo sa zapojiť všetky stredné školy regiónu, iba jedna škola
sa prihlásila, Gymnázium Fiľakovo, no veľmi sme sa potešili, že z tejto
školy sa prihlásilo sedem tímov.“ Od Zuzany Páleníkovej sme
sa dozvedeli, že porota veľmi pozitívne hodnotila práce slovenských
žiakov, ktoré sa venovali aj miestam nachádzajúcim sa na území
Maďarska, nakoľko tieto materiály boli k dispozícii len v maďarskom
jazyku. Porotu potešilo i to, že väčšia časť PowerPoint prezentácií bola
odovzdaná v anglickom jazyku.
Práce boli verejne odprezentované a vyhodnotené 31.-ho mája
v Novohradskom turisticko-informačnom centre. Porota vyzdvihla 3
práce, jednu v maďarskom, jednu v slovenskom a jednu v anglickom
jazyku, ale záujemcovia si mohli pozrieť všetky práce. Po vyhodnotení
sa žiaci zúčastnili exkurzie v Paleontologickom geoparku v Ipolytarnóci.
„S kolegyňou, Katarínou Gáspárovou, sme sa spoločne venovali
žiakom. Zo začiatku sme ich museli posmeľovať, ale na koniec sa všetci
veľmi tešili, že sa zapojili do tejto výzvy,“ hovorila Monika Szacsková,
učiteľka Gymnázia vo Fiľakove.
Opýtali sme sa aj žiakov na ich dojmy zo súťaže.
„My sme vypracovali prezentáciu v anglickom jazyku, a tak sme s tým
mali viac práce, ale zvládli sme to,“ povedala Kitti Szabó, žiačka III.B
triedy.
„Nemali sme problém ani s odprezentovaním práce v anglickom jazyku,
nakoľko na gymnáziu sme už získali skúsenosti vo vystupovaní
pred obecenstvom, a tak i v tomto sme mali prax,“ dodala Réka Dósa,
žiačka III.A triedy.
„Aj exkurzia bola dobrá, zaujali nás niekoľko tisícročný skamenelý
strom a vulkán show. V 4D kine sa stolička hýbala a „búchala“ podo
mnou,“ rozpráva s úsmevom na tvári Konrád Kiss z III.C triedy,
„prekážková dráha medzi korunami stromov bola veľmi vzrušujúca, no
pravdou je, že najviac sa bála pani profesorka...“
„Oplatilo sa zúčastniť súťaže,“ zhrnula Réka Dósa, „boli sme dobrá
partia, len škoda, že z iných škôl sa neprihlásili.“
Gymnázium Fiľakovo sa okrem tejto výzvy, v apríli ako jediná škola
z Fiľakova, zapojila do akcie vysádzania stromčekov v meste, v rámci
ktorého vysadili 20 stromov v mestskom parku.
Na škole sa viac rokov organizuje i turistický krúžok, ktorý od septembra
spolupracuje s Novohradským geoparkom, a tak žiaci absolvujú rôzne
túry s odborným vedením.
Pravdepodobne nebude problémom získať žiakov do tohto krúžku, veď
len teraz v júni sa viac ako 60 žiakov zúčastnilo rôznych túr
organizovaných školou a jej pedagógmi.
Andrea Illés Kósik
Vážení občania! Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove Vás pozýva
dňa 28. júla 2012 na poznávací zájazd do Egru.
Program: návšteva hradu, baziliky, minaretu, alebo podľa výberu
voľný program. Odchod od 7:00 hod. pred MsKS. Cena zájazdu je 6,€. Vstupenky si hradí každý individuálne. Prihlásiť sa môžete
v kancelárii MsKS do 23.07.2012.

Pozdrav z Fiľakova
Na stránkach Fiľakovských zvestí sme nie tak dávno informovali
čitateľov, že bola vydaná knižka Zoltána Partiho „Üdvözlet Fülekről“ ,
jej maďarská verzia. Knižka obsahuje množstvo pozoruhodných pohľadníc z histórie mesta. Potešujúcou správou je, že už existuje aj jej
slovenská mutácia s názvom „Pozdrav z Fiľakova“. Obe vydania sa dajú
zakúpiť vo Fiľakove, na ul. Kalajovej č. 6, alebo na tel. č.: 0915 364 625
Zoltán Parti

Tisztelt polgárok! A Füleki Városi Művelődési Központ szeretettel
meghívja Önöket, 2012.07.28-án Egerbe, városnézésre, kirándulásra.
Tervezett program: az Egri vár, Bazilika, Minaret megtekintése,
valamint tetszés szerint szabad program. Indulás 7:00 órakor a VMK
elől. Útiköltség: 6,-€. A belépőket mindenki individuálisan téríti. Az
érdeklődők jelentkezését 2012. 07. 23-ig várják a VMK-ban.

Üdvözlet Fülekről
A Füleki hírlap nemrég tudósított arról, hogy megjelent Parti Zoltán
„Üdvözlet Fülekről“ című Fülek nevezetességeit képes levelezőlapokon
bemutató magyar nyelvű kiadványa. Újabb hír, hogy ez a könyv
„Pozdrav z Fiľakova“ címen, szlovák nyelven is megjelent.
Mindkét kiadvány megvásárolható Füleken a Kalajová utca 6 szám alatt,
vagy megrendelhető a 0915 364 625 - ös telefonszámon.
Parti Zoltán
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Ďalší úspešný školský rok
v ZŠ Mládežnícka
Fiľakovo
Základná škola na Mládežníckej ulici vo Fiľakovo má za sebou ďalší
úspešný školský rok. V zrkadle dobrých výchovno-vzdelávacích
výsledkov školy možno školský rok 2011/2012 považovať za skutočne
veľmi úspešný. Naši žiaci od prvého až po deviaty ročník získali
rekordných 41 súťažných ocenení v rámci okresných, krajských
či celoslovenských súťaží.
Ako každý rok, aj teraz sa zrodili pekné výsledky v okresných kolách a
vo finále celoslovenskej tradičnej súťaže Prednesu poézie a prózy
Mihálya Tompu. Žiaci 9. ročníka Boglárka Szakó a Bence Varga získali
zlatú medailu, žiačka 2. ročníka Karina Alexandra Kasza taktiež
obdržala zlaté pásmo.
Našu školu zvlášť úspešne reprezentovala Júlia Ardamica, žiačka
4. ročníka, ktorá sa dostala do 1. kategórie súťaže Szép Magyar Beszéd
/Pekná maďarská reč/ v Košiciach. Žiačik 1. stupňa Krištóf Mag bol
ocenený na III. súťažnom stretnutí Sándora Petofiho v prednese poézie.

Újabb sikeres tanév az Ifjúság Utcai Alapiskolában
A füleki Ifjúság Utcai Alapiskola újabb sikeres tanévet hagyhat maga
után. Tanulmányi eredményeink fényében mindenképpen sikeresnek
könyvelhető el a 2011/12-es tanév. Diákjaink - az elsősöktől a
kilencedikesekig - az idén is rekord számú (összesen 41!) tanulmányi
versenyen értek el dobogós helyezéseket járási, kerületi és országos
szinten egyaránt.
Mint minden évben, így idén is szép eredményeink születtek a már-már
hagyományosan éremesélyesnek számító Tompa Mihály Országos Versés Prózamondó Verseny járási, kerületi ill. országos döntőin;
kilencedikes diákjaink, Szakó Boglárka és Varga Bence aranysávos
helyezést értek el, ráadásul 2. évfolyamos tanulónk, Kasza Karina
Alexandra, az alsó tagozat képviseletében, szintén aranysávos helyezett
lett. Iskolánk alsó tagozata rendkívül eredményesen képviseltette magát
Ardamica Júlia 4. osztályos tanulónk részvételével, aki tudása által a
Szép Magyar Beszéd Kassán megrendezett országos fordulójáig
juthatott az I. kategóriában. Alsó tagozatos kisdiákunk, Mag Kristóf
díjazott lett a III. Petőfi Sándor versmondó találkozón.

Víťazné ocenenia získali naši žiaci aj v súťaži o cenu Ipolyi Arnolda
v prednese ľudových rozprávok maďarských recitátorov na Slovensku.

Diákjaink kivették részüket az Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar
Népmesemondó Verseny elődöntőiből is, ahonnan szintén dobogós
helyezéseket hoztak.

Prekvapivo dobre sme skončili v krajskom kole súťaže paličkového
písania v Jesenskom. K dobrému menu školy prispeli svojimi úspechmi
žiaci 9. ročníka Bence Varga a Dávid Kaško, ktorí získali cenu za 1. aj
3. miesto v súťaži.

Sikeres eredménnyel zárhattuk a Feleden megrendezett
rovásírásverseny körzeti elődöntőjét is, ahol kilencedikes diákjaink,
Varga Bence és Kaško Dávid kitűnő eredménnyel végeztek, s így
elhozhatták az 1. és a 3. helyet egyaránt.

Každoročná celoslovenská súťaž Poznaj slovenskú reč sa pre nás
skončila obdobne pozitívne. Dávid Vaculčiak si z krajského kola súťaže
doniesol cenu za 3. miesto. K tomuto peknému výsledku pribudlo jeho
2. miesto v okresnom kole Olympiády anglického jazyka v Lučenci.

A már szintén hagyományosnak számító Poznaj slovenskú reč címet
viselő verseny is eredményesen zárult iskolánk számára: Vaculčiak
Dávid 8. osztályos diákunk a verseny kerületi fordulójáról a 3. helyezést
hozta el. Ehhez a remek eredményhez társult még egy 2. helyezés is az
Angol nyelvi olimpiász losonci járási fordulóján.

Tento rok sme sa prihlásili až do dvoch výtvarných projektov. Žiačik
prvého stupňa získal cenu v projekte „Živý svet Geoparku„ usporiadaného vo Fiľakove. Starší výtvarne zruční a zamilovaní žiaci si odniesli
8 cien a jedno mimoriadne ocenenie z celoslovenského kola grafického
výtvarného umenia Júliusa Szabóa, ktoré sa konalo v Dunajskej Strede.
Za minulý školský rok žiaci ukázali, akí sú zbehlí aj v prírodovedných
odboroch - v matematike, fyzike a chémii. Bence Bial, žiak 9. ročníka
vo viacerých disciplínach preukázal svoje vedomosti a zručnosti.
Umiestnil sa na najvyššom mieste celoslovenského záverečného kola
Matematickej súťaže pre školy s vyučovacím jazykom maďarským
Katedra a v okresných i krajských kolách matematickej, fyzikálnej a
chemickej olympiády. Vďaka týmto výsledkom naša škola dosiahla
úctyhodné umiestnenie v celoslovenskom rebríčku škôl za úspechy
v Medzinárodných súťažiach matematiky a fyziky.
Základná škola na ul. Mládežníckej vo Fiľakove mala bohatý a úspešný
rok aj v športe.
Futbalové a basketbalové mužstvá úspešne reprezentovali školu, získali
umiestnenia na rôznych regionálnych aj krajských športových
pretekoch a súťažiach.
Na záver, ale nie v poslednom rade chceme spomenúť našu iniciatívu,
z ktorej by sme do budúcna radi vytvorili tradíciu. Po viacročnej
prestávke malá skupina nadšencov z radu učiteľov - mužov zorganizovala spoločné turnaje vo futbale žiakov a učiteľov.
Mužstvo učiteľov odohralo niekoľko zápasov s mužstvami žiakov
jednotlivých ročníkov. Obecenstvo malo možnosť zažiť zápasy vysokej
úrovne a dobrej nálady.
Máme za sebou bohatý a úspešný školský rok. Úspechy nás aj čakajú.
Pokračujeme v budúcom roku. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí prispeli
k šíreniu dobrého mena našej školy doma aj v zahraničí !
/dl/

Az idén két különféle rajzpályázaton ill. - versenyen is sikeresen
szerepeltünk, kisdiákuk pályamunkája díjazást nyert a Füleken
megrendezésre került „A Geopark élővilága“ című rajzpályázaton, majd
iskolánk képzőművészet iránt elkötelezett tanulói 8 díjat és egy
különdíjat is besöpörhettek a Szabó Gyula rajz- és művészettörténeti
verseny dunaszerdahelyi országos döntőjén.
Sikereket könyvelhettünk el a természettudományi versenyeken is.
Tanulóink megmutatták, mennyire jártasak a matematika, a fizika és a
kémia különféle területein. Ebben a tanévben jócskán kijutott
versenyből, ahogy díjakból is. Kilencedikes diákunk, Bial Bence több
szakterületen is megmutatta rátermettségét, a Katedra Matematikaverseny országos döntőjén, valamint a fizikai, a matematikai és a kémiai
olimpiászok járási, körzeti ill. kerületi fordulóin a képzeletbeli dobogó
legfelső fokára állhatott. Iskolánk a Nemzetközi Matematika- és
Fizikaversenyen való kitűnő szereplésével az országos rangsorban
előkelő helyet ért el.
A füleki Ifjúság Utcai Alapiskola az idei tanévben a sporteredményekben
sem szűkölködött. A diákjainkból összeállított futball- ill.
kosárlabdacsapatok szép eredményeket, dobogós helyezéseket értek el
különféle területi és kerületi fordulókon, legyen az elődöntő vagy döntő.
És végül, de nem utolsósorban hadd tegyek említést arról a
kezdeményezésünkről, amellyel, remélhetőleg, hagyományt teremtünk
az elkövetkezendő évek során.
Hosszú, több évtizedes kihagyás után az Ifjúság Utcai Alapiskola férfi
tanárokból álló kicsiny, lelkes közössége közös tanár-diák labdarúgó
tornákat szervezett, melyen iskolánk férfi tanáraiból álló csapata egyegy évfolyam fiúcsapatai ellen mérkőzhetett meg. A nézőközönség jó
hangulatú, színvonalas labdarúgó-mérkőzéseknek lehetett szemtanúja.
Mindent figyelembe véve eredményes tanévet zártunk. A siker
megismételhető. Folytatása következik a jövő tanévben.
/dl/
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Mestské zastupiteľstvo schválilo nové VZN v sociálnej
oblasti

Új általános érvényű rendelet

Dôvodom na prípravu a schválenie nového všeobecne záväzného
nariadenia v oblasti sociálnych vecí je novelizácia zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení zmien a
doplnkov, ktorý priniesol viaceré zmeny v poskytovaní sociálnych
služieb a ich financovaní na úrovni verejnej správy.

Fülek város képviselő-testülete új általános érvényű rendeletet hagyott
jóvá a szociális szolgáltatásokról, amit a 2008. évi 448-as szociális
törvény módosítása valamint az 1991. évi 455-ös iparűzési törvény
kiegészítése indokolt. Közigazgatási szinten jelentős változásokat
eredményez a szociális szolgáltatásokat és finanszírozásukat illetően.

Novela zákona č. 50/2012 Z.z. zaručuje zriaďovateľom ZSS na úrovni
miest a obcí finančný príspevok od ministerstva podľa druhu sociálnej
služby a počtu miest v týchto zariadeniach. Zároveň novela zaväzuje
prijímateľa sociálnej služby platiť úhradu za sociálnu službu v sume
najmenej 50 % priemerných ekonomicky oprávnených nákladov
spojených s poskytovaním tejto služby v prepočte na mesiac a
prijímateľa sociálnej služby, na počet hodín alebo úkonov
opatrovateľskej služby.
Na základe legislatívnych zmien bolo potrebné upraviť a doplniť
cenníky úhrad za poskytované sociálne služby v Nezábudka, n.o.,
Fiľakovo. Porovnaním výšky doterajších úhrad je nárast platieb
od prijímateľov v zariadení maximálne o 13,50 € mesačne. Nárast sa
týka poplatku za stupeň odkázanosti a upratovanie. Ostatné úhrady ostali
na pôvodných sumách. Ako nadštandard boli stanovené ceny za drobný
nákup, sprevádzanie prijímateľa mimo areálu zariadenia a úschova
cenných vecí. Súčasťou cenníka sú aj služby zabezpečované n.o.
bezplatne.
Zvýšenie poplatkov za sociálne služby sa najviac dotkne klientov
opatrovateľskej služby, kde je nárast z 0,70 €/hod. na 3,17 €/hod.
/zvýšenie o 2,47 €/. Rozdiel v úhradách doteraz vykrývalo Mesto
Fiľakovo v príspevku určenom na zabezpečenie opatrovateľskej služby.
Terajšia právna úpravu umožňuje mestám a obciam poskytovať
príspevok na opatrovateľskú službu len do polovice výšky skutočných
nákladov. Celkové náklady na hodinu opatrovateľskej služby sú 6,37 €.
Zákon chráni prijímateľov pred platením neprimeranej úhrady za služby
tým, že po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu im musí zostať
mesačne čiastka do výšky 1,3 násobku sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu. V prípade úhrad v zariadeniach
s celoročným pobytom zostatok sumy po úhrade musí byť vo výške 20%
sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V týchto
prípadoch povinnosť platiť úhrady za sociálne služby prechádza na deti
alebo rodičov. Ak občan nemá príbuzných, nedoplatok za sociálne
služby je vymáhateľný v rámci dedičského konania.
Treba podotknúť, že úhrady za sociálne služby poskytované neziskovou
organizáciou Nezábudka, n.o., sa nemenili tri roky. K ich úpravám bolo
potrebné pristúpiť aj v dôsledku zvyšovania cien, hlavne za energie a
vodu.
Novela zákona sa týka aj preukazovania majetku a jeho výšky
prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov
v nadväznosti na výšku úhrad za sociálne služby. Doba skúmania je
5 rokov spätne pred začatím poskytovania sociálnej služby.
Účinnosť VZN sa posúva na 01.09.2012, aby bolo možné zapracovať
zmeny prijaté poslednou novelizáciou zákona v júni 2012. Mesto tak
získa čas na prehodnotenie výšky úhrad za jednotlivé sociálne
služby poskytované neziskovou organizáciou.
Cieľom novely zákona bolo zrovnoprávniť všetky druhy sociálnych
zariadení bez ohľadu na ich zriaďovateľa v otázke financovania
zo strany štátu. Z pohľadu poskytovateľa sociálnych služieb to znamená
stabilizáciu zariadenia a určenie zodpovednosti prijímateľov sociálnych
služieb a ich blízkych na spolufinancovaní nimi prijímaných sociálnych
služieb.
Ing. Mária Veliká,
riaditeľka Nezábudka, n.o.

A 2012. évi 50-es sz. törvénymódosítás állami támogatást biztosít a
városi és községi hatáskörbe tartozó szociális intézményeknek a
szolgáltatások fajtája és a férőhelyek alapján. A szolgáltatásokat igénybe
vevő személyeket kötelezi az átlagos havi költségek legalább felének
megtérítésére.
A törvénymódosítás alapján a Füleki „Nezábudka-Nefelejcs“ n.sz.
szociális díjszabásain is változtatni kellett. Az intézményekben az
eddigiekhez képest maximum 13,50 euróval emelkedik a havi
költségtérítés. Emelkedik a rászorultsági fok és a takarítás díja. A többi
költség változatlan maradt. Átlagon felülinek sorolták a kisebb
bevásárlásokat,az intézményen kívüli kíséretet valamint az értékek
őrzését. Maradtak ingyenes szolgáltatások is.
Az áremelés leginkább a gondozószolgálat klienseit érinti, ami az eddigi
óránkénti 0,70 euróról 3,17 euróra emelkedett /2,47 euróval több/. Eddig
Fülek város fedezte a különbözetet.A mostani módosítás a valós
költségek felének átvállalását teszi lehetővé a városoknak és
községeknek. Egy órányi gondozószolgálati ellátás teljes költsége 6,37
euró.
A törvény a kliensekre is gondol. A gondozási díjak kifizetése után a
létminimum 1,3-szorosának meg kell maradnia havonta. A bentlakásos
intézmények díjainak megtérítése után a létminimum 20 százalékának
kell megmaradnia. Ilyen esetekben a gyermek vagy a szülő köteles
téríteni a költségeket. Amennyiben a kliensnek nincsenek hozzátartozói
a kifizetetlen összeg a hagyatéki eljárás során behajtható.
A Nezábudka-Nefelejcs három éve nem emelte árait. Módosítanunk
kellett az áremelések /villanyáram, víz/ miatt is.
A törvénymódosítás a térítési díj mértékével kapcsolatban a kliens és
hozzátartozói vagyoni helyzetének vizsgálatára is kitér. A szolgáltatás
igénybe vételét megelőző öt év vizsgálható.
Azon oknál fogva, hogy 2012 júniusi törvénymódosítást be lehessen
dolgozni az általános érvényű rendeletbe, a hatályba lépése 2012.
szeptember 1-re tolódik. A városnak így lesz ideje átdolgozni az
egyes szociális szolgáltatások díjazását.
A törvénymódosítás célja, hogy az állam egyenlő arányban
finanszírozza a szociális intézményeket, tekintet nélkül fenntartóikra.
Egyrészt stabilizálja a szociális intézmények helyzetét, másrészt
meghatározza a kliensek és hozzátartozóik társfinanszírozási
felelősségét.
Ing. Mária Veliká,
igazgatónő

Slovenská zámocká hradná tour 2012
koncert slovenskej speváckej formácie T.R.J.O.F.
Organizátor: MASCOTT, s.r.o., miesto: Fiľakovský hrad,
Dátum: 21.7.2012 o 19:00 hod., vstupné: 8,60 €

2012-es koncert turné szlovákiai kastélyokban és
várakban
a T.R.J.O.F. szlovákiai dalénekes trió koncertje
Szervező: MASCOTT, k.f.t., helyszín: füleki vár,
Időpont: 2012.7.21. 19:00 óra, belépő: 8,60 €
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Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove
v mesiaci júl - august 2012
02-06.07.2012
Letný pobytový tábor
Miesto: Kokava n. Rimavicou, organizátor: CVČ IUVENES
Bližšie informácie v CVČ IUVENES
13.07.2012
Vatra zvrchovanosti
18:00 hod.
Miesto: Dom Matice slovenskej, organizátor: MO MS a DMS
14.07.2012
Nočná prehliadka
20:00 - 22:30 hod.
Miesto: Fiľakovský hrad, organizátor: Hradné múzeum, OZ
Defensores
22-29.07.2012
X. Medzinárodný mládežnícky tábor skrášľovania
hradu
Organizátor: OZ Oppidum Fileck a Hradné múzeum vo Fiľakove
28.07.2012
Tematický zájazd do Egru
07:00 hod.
Odchod o 7,00 hod. spred MsKS-Nám. slobody, cena zájazdu: 6,-€
Bližšie informácie v MsKS, organizátor: MsKS
28.07.2012
Nočná prehliadka
20:00-22:30 hod.
Miesto: Fiľakovský hrad, organizátor: Hradné múzeum, OZ
Defensores

Jelentős kulturális rendezvények Füleken
2012. július - augusztus
2012.07.02-06.
Nyári tábor
Helyszín: Rimakokava szervező: IUVENES SZIK
Bővebb információ a IUVENES Szabadidőközpontban
2012.07.13.
Szuverenitás Napja 18:00 óra
Helyszín: Matica slovenská háza, szervező: MSH 5
2012.07.14.
Éjszakai séta a Defensores TT tagjaival
20:00-22:30
Helyszín: Füleki Vármúzeum, Defensores PT
2012.07.22-29.
X. Nemzetközi Ifjúsági Várszépítő Tábor
a Füleki Várban, szervező: Oppidum Fileck PT és a Vármúzeum
2012.07.28.
Kirándulás Egerbe 07:00 óra
Indulás 7:00 órakor a VMK elől (Szabadság tér), útiköltség: 6,- €
Bővebb információ a VMK-ban, szervező: VMK
2012.07.28.
Éjszakai séta a Defensores TT tagjaival
20:00-22:30
Helyszín: Füleki Vármúzeum, Defensores PT

10-12.08.2012
Dni mesta a XXII. Palócke dni

2012.08.10-12.
A Város Napja és a XXII. Palóc Napok

10.08.2012
15:30 hod.
Otvorenie festivalu. Privítanie s dychovou
hudbou Hradčianka z Modrého Kameňa v meste
16:00 hod.
Vernisáž výstavy Józsefa Jacsmenyíka pod
názvom „POTULKY“ účinkuje Komorný súbor z Fiľakova
16:30 hod.
Slávnostné príhovory - primátor mesta a riaditeľ
MsKS
16:40 hod.
Kultúrny program
Účinkujú: Dychová hudba Hradčianka z Modrého Kameňa, Lúcia
Belková, Viktória Gyetvai, Melódia ŽSZ, Pro Kultúra MSZ,
Pedagógovia ZuŠ
17:30 hod.
Folklórny program
Účinkujú: Spev. súb. Jánošík, ľud. speváčky: Hajnalka Czikó,
Fružina Benko, FS Ipeľ z Lučenca, FS Rakonca, ľud. umelec,
rodák z Fiľakova Gergely Agócs
20:00 hod.
Hudobno-zábavný program
Účinkujú: sólisti: Kristián Bobák a Csaba Danyi, tanečná show Zoltán Erika Tánciskola z MR, Marián Bango - charizmatický
nevidiaci spevák a hudobník z Bratislavy
21:30 hod.
Ohňová show
Miesto: Nám. slobody, organizátor: MsKS, vstup: voľný

2012.08.10.
15:30 óra
A fesztivál megnyitója
A kékkői Hradčianka Fúvószenekar promenád koncertje a városban
16:00 óra
Jacsmenyík József kiállításának megnyitója
„BARANGOLÁSAIM”címmel. Közreműködik a füleki Kamara
Kórus
16:30 óra
Ünnepi köszöntő - a város polgármestere és a
VMK igazgatója
16:40 óra
Kultúrműsor
Közreműködnek: a kékkői Hradčianka Fúvószenekar, Belková Lúcia,
Gyetvai Viktória, Melódia Nőikar, Pro Kultúra Férfikar, a MAI tanárai
17:30 óra
Folklórműsor
Közreműködnek: Jánošík Éneklőcsoport, Czikó Hajnalka, Benko
Fruzsina - népdalénekesek, Ipeľ Néptánc Együttes Losoncról,
Rakonca Néptánc Együttes, Agócs Gergely a Népművészet Ifjú
Mestere -Fülek szülöttje
20:00 óra
Zenés szórakoztató műsor
Közreműködnek: Bobák Krisztián és Danyi Csaba szólisták,
Tánc show - Zoltán Erika Tánciskola, Marián Bango - karizmatikus
látáskárosult énekes és zenész Pozsonyból
21:30 óra
Tűzmadarak - tűz show
Helyszín: Szabadság tér, szervező: VMK, belépő: ingyenes

11.08.2012
10:00-12:00 hod. Detský program
Rozprávkové divadlo Ádáma Badina - rozprávka pod názvom: Juhfia
Jankó. Divadlo maska zo Zvolena - rozprávka pod názvom: Budkáčik
a Dubkáčik. Sprievodné programy: maľovanie na tvár, kresba na
asfalt, remeselnícke ukážky, lukostreľba, detské atrakcie, súťaže
Miesto: Nám. slobody, organizátor: MsKS, vstup: voľný
16:00 hod. Stretnutie s Palóckymi básnikmi, spisovateľmi
Miesto: spoločenská sála MsKS, organizátor: MsKS, vstup: voľný
18:00-23:00 hod. KONCERTY V HRADNOM AREÁLI
MUSÍ BYŤ - rocková kapela z Fiľakova
APOLLÓ 23 - známa populárna kapela z programu X-Faktor
PROJEKT HUFU - populárna slovenská hud. kapela z Košic
HOLLYWOOD ROSE - známa rocková skupina z MR
Miesto: Hradný areál Fiľakovo, organizátor: MsKS. Predpredaj
vstupeniek v MsKS, v predpredaji: 3,- €, v deň koncertu: 5,- €
12.08.2012
09:00 hod. Slávnostná slovenská svätá omša
10:00 hod. Slávnostná procesia okolo kostola
10:30 hod. Slávnostná maďarská svätá omša
16:00 hod. Priateľský futbalový zápas, miesto: futbalové ihrisko FTC
19:00 hod. Gróf z Luxemburgu - opereta v podaní divadla
TEÁTRUM. Predpredaj vstupeniek v MsKS, vstupné: 7,- €, 6,- €.
Miesto: divadelná sála MsKS, organizátor: MsKS
Zmena programu je vyhradená!

2012.08.11.
10:00-12:00 óra Gyerekműsor
Badin Ádám Meseszínháza - Juhfia Jankó című meséje, a zólyomi
Maska Színház - „Budkáčik a Dubkáčik“ című meséje. Kísérő
programok: arcfestés, aszfaltrajz, kézműves foglalkozás, íjászat,
versenyek, gyermek foglakozások Helyszín: Szabadság tér, szervező:
VMK, belépő: ingyenes
16:00 óra Találkozó palóc írókkal, költőkkel a VMK-ban
Helyszín: Szabadság tér, szervező: VMK, belépő: ingyenes
18:00-23:00 óra KONCERTEK A VÁRUDVARBAN
MUSÍ BYŤ - füleki rock együttes
APOLLÓ 23 - az X - FAKTOR egyik legnépszerűbb együttese
PROJEKT HUFU - közismert szlovák együttes - Kassáról
HOLLYWOOD ROSE - az év rock együttese - Magyarországról
Helyszín: várudvar, szervező: VMK. Jegyelővétel: VMK Fülek,
belépő: elővételben: 3,- € a koncert napján: 5,- €
2012.08.12.
09:00 óra Szlovák nyelvű ünnepi szentmise
10:00 óra Ünnepi körmenet a templom körül
10:30 óra Magyar nyelvű ünnepi szentmise
16:00 óra Barátságos futball mérkőzés, helyszín: FTC focipályája
19:00 óra Luxemburg grófja - operett a TEÁTRUM SZINHÁZ
előadásában. Jegyelővétel: VMK Fülek, belépő: 7,-€, 6,-€. Helyszín:
VMK Színházterme, szervező: VMK
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Úspechy žiakov výtvarného odboru ZUŠ Fiľakovo

A képzőművészeti szak tanulóinak sikerei

Aj v školskom roku 2011/2012 sa žiaci výtvarného odboru ZUŠ
Fiľakovo zúčastnili viacerých celoslovenských a medzinárodných
súťaží detskej výtvarnej tvorby, kde získali nasledovné ocenenia:
VŠETKO ZELENÉ - VŠETKO MODRÉ - Toruň, Poľsko, 17. ročník
medzinárodnej súťaže: Dániel Koronczi - čestné uznanie, pg. Mgr. F.
Mráz, Bernadett Čomorová - čestné uznanie, pg. Mgr. art. J. Bialová,
Mgr. art. Jana Bialová a Mgr. František Mráz - diplom za pg.vedenie
ocenených žiakov
JARNÉ ZVyKy NA POhľADNici, 1. roč. celoslovenskej súťaže ZUŠ
Myjava: Nina Bialová - 1. miesto, pg. Mgr. art. J. Bialová, Bianka
Tyralová a Dorka Pádárová - cena poroty, pg. Mgr. F. Mráz
PUERi FABRi - XX. roč. medzinárodnej výtvarnej súťaže, Šahy
Patrik Molnár - 2. miesto, Bibiana Samosová - 1. miesto, Bianka
Csonková - CENA predsedu poroty, pg. Mgr. art. J. Bialová
BOhúňOVA PALETA - Dolný Kubín, XiV. ročník medzinárodnej
súťaže: Anna Borbála Mag - čestné uznanie, pg. Mgr. F. Mráz
Jessica Taligová - čestné uznanie, pg. Mgr. art. J. Bialová
BiENÁLE FANTÁZiE - Martin, XX. ročník medzinárodnej súťaže
ČESTNÉ UZNANiA ZA ANiMOVANÝ FiLM: Daniel János Tóth,
Júlia Ardamica, Adam Pavella, Friderika Györgyová, Filip Tibor
Pavella, VivienVýbochová, Laura Šuvertová, Emília Pádárová, Dóra
Pádárová, Dániel Koronczi, Csaba Alabán, Zoltán Dávid Kurek, Anna
Borbála Mag, Karina Alexa Kaszová, Borbála Németh, Dániel
Csonka, Antónia Gášpárová, Cintia Jankovičová, Bálint Kakuk,
Viktória Molnárová, Daniela Molnárová, Bianka Tyralová, Mercedesz
Mártonová - pg. Mgr. F. Mráz, pg. Mgr. art. J. Bialová - LeventeVágó,
Bibiana Szamosová, Kristína Csépeová, Nina Bialová, Patrik Košík,
MôJ PRiATEľ KONÍK - Bratislava, 1. ročník celoslovenskej výtvarnej
súťaže: Nina Bialová - 3. cena, pg. Mgr. art. J. Bialová ,Daniella
Molnárová - čestné uznanie, Mgr. F. Mráz
BAREVNÝ SVěT, Český Těšín - ČR, medzinárodná súťaž detských
prác: Arnold Földi - 2. miesto, Brigitta Bialová - 4. miesto, Bianka
Csonková - čestné uznanie, pg. Mgr. art. J. Bialová
GORAZDOVO NÁMESTOVO - XVii. ročník celoslovenskej súťaže
Michaela Krnáčová - 2. miesto, Brigitta Bialová - 2. miesto, Edina
Váradyová - čestné uznanie, pg. Mgr. art. J. Bialová
SZABÓOV GRAFicKÝ LUČENEc - Lučenec, 15. ročník
medzinárodnej súťaže: Friderika Györgyová, pg. Mgr. F. Mráz – Cena
primátorky mesta Lučenec

A Füleki Művészeti Alapiskola képzőművészeti szakának tanulói a
2011/12-es tanévben is sikerrel szerepeltek számos szlovákiai és
nemzetközi gyermekrajz-versenyen.
MINDEN ZÖLD - MINDEN KÉK - Toruň, Lengyelország, 17.
évfolyam: Koronczi Dániel - elismerő oklevél, ped. Mgr. F. Mráz,
Bernadett Čomorová - elismerőoklevél, ped. Mgr.art. J. Bialová.
Mindkét pedagógus oklevélben részesült.
TAVASZI SZOKÁSOK KÉPESLAPON - a Myjavai MAI szlovákiai
versenye, 1. évfolyam: Nina Bialová - 1. díj, ped. Mgr. art. J. Bialová,
Bianka Tyralová és Pádár Dorka - a zsűri díja, ped. Mgr. F. Mráz
PUERI FABRI - 20. Nemzetközi Képzőművészeti Verseny, Ipolyság:
Molnár Patrik - 2. díj, Bibiana Samosová - 1. díj, Csonka Bianka zsűrielnök díja, ped. Mgr. art. J. Bialová
BOHÚŇ PALETTA - 14. Nemzetközi Verseny, Dol.Kubín:
Mag Anna Borbála - elismerő oklevél, ped. Mgr. F. Mráz, Jessica
Taligová - elismerő oklevél, ped. Mgr. art. J. Bialová
FANTÁZIA BIENÁLÉ - 20. Nemzetközi Verseny, Martin:
ELISMERŐ OKLEVÉL - ANIMÁCIÓS FILM - Tóth Dániel János,
Ardamica Júlia, Pavella Ádám, György Friderika, Pavella Fülöp
Tibor,Vivien Výbochová, Laura Suvertová, Pádár Emília, Pádár Dóra,
Koronczi Dániel, Alabán Csaba, Kurek Dávid Zoltán, Mag Anna
Borbála, Kasza Karin Alexa, Németh Borbála, Csonka Dániel,
Antónia Gášpárová, Cintia Jankovičová, Kakuk Bálint, Molnár
Viktória, Molnár Daniella, Bianka Tyralová, Márton Mercedesz- ped.
Mgr. F. Mráz, Ped. Mgr. art. J. Bialová - Vágó Levente, Szamos
Bibiana, Csépe Krisztína, Nina Bialová, Patrik Košík
BARÁTOM A LÓ - 1. Szlovákiai Képzőművészeti Verseny, Pozsony
Nina Bialová - 3. díj, ped. Mgr. art. J. Bialová, Molnár Daniella –
elismerő oklevél,ped. Mgr. F. Mráz
SZíNES VILÁG – Nemzetkőzi Verseny , Český Tešín: Földi Arnold 2. díj, Brigitta Bialová - 4. díj, Csonka Bianka - elismerő oklevél,
ped. Mgr. art. J. Bialová
GORADZOVO NÁMESTOVO - 17. Szlovákiai Verseny: Michaela
Krnáčová - 2. Díj , Brigitta Bialová - 2. díj, Várady Edina elismerő
oklevél, ped. Mgr. art. J. Bialová
SZABÓ GRAFIKAI LOSONC - 15. Nemzetközi Verseny, Losonc:
György Friderika, ped. Mgr. F. Mráz - Losonc Város
Polgármesterének Díja.

!!! Verejná finančná zbierka na výstavbu novej
karanténnej stanice vo Fiľakove !!!

!!! Nyilvános gyűjtés új karantén
állomás létesítésére !!!

Vážení priatelia zvierat, radi by sme Vám oznámili, že OZ Šťastné labky
v spolupráci s mestom Fiľakovo v blízkej dobe plánuje výstavbu novej
Karanténnej stanice pre opustené zvieratá a jej následné premiestnenie
z areálu Mini Zoo v mestskom parku. Máme možnosť a potešenie
vytvoriť pre psíky vhodnejšie priestory a hlavne zachrániť tieto nevinné
stvorenia pred nehumánnym 60-dňovým utrácaním. Psíky ako
Bundy, ktorého našli v lese kruto vyhodeného so zviazanými
labkami v zime, Filipko nájdený vo vysokom štádiu
parvovirózy, zachránili ho a priniesli do karanténky bohužiaľ s
nevládnou labkou na ktorej mal potrhané a zle zrastené šľachy,
Dyna fenka rotwajlera, ktorej zistili množstvo nádorov
rozrastajúcich sa po celom tele, nedávali jej veľa času, no
napriek tomu stále žije a má chuť bojovať, Happy psík s
rozbitou hlavičkou ktorí si nažíva v láskyplnej rodine ako nikdy
predtým a mnoho mnoho ďalších nespočetných prípadov...
Prišla možnosť poskytnúť zvieratkám to najlepšie čo je v
našich silách, dať im nádej na prežite a zabezpečiť skvelé nové
domovy. OZ Šťastné labky preto vyhlasuje veľkú finančnú
zbierku na výstavbu nových priestorov. Čaká nás množstvo
práce a veríme, že aj s pomocou Vás, občanov mesta Fiľakovo
to zvládneme a zachránime veľa ďalších zvieracích životov.
Chceme týmto osloviť všetkých dobrých ľudí, ktorým záleží na
osude týchto zvierat a ktorých úprimnú pomoc naši zverenci
tak potrebujú !!! Za pomoc i záujem všetkým úprimne v mene
našich „labkáčov“ nesmierne ĎAKUJEME!!!
Podporiť nás môžete prostredníctvom č. účtu:13534327/5200
OTP Banka IBAN: SK67 5200 0000 0000 1353 4327
BIC: OTPVSKBX Adresa: Občianske združenie Šťastné
labky, Farská lúka 1609/66, 986 01 Fiľakovo IČO:
42197759 Kontakt: ozstastnelabky@gmail.com tel.: 0907
514 795

Tisztelt állatbarátok! Tudatjuk Önökkel, hogy a Boldog Mancsok
Polgári Társulás Fülek várossal karöltve új karantén állomás kiépítését
tervezi a közeljövőben az elhagyatott állatok befogadására valamint azt,
hogy áthelyezi a városi parkban található Mini-ZOO-ból. Sokak
örömére lehetőségünk nyílik megfelelő körülményeket teremteni a
kutyusoknak és megmenteni őket a 60 nap letelte
utáni kellemetlenségektől. Bundást télvíz idején
összekötött mancsokkal dobták ki az erdőbe. Filipko
előrehaladott parvovirózissal, rosszul összenőtt inak
miatt legyengült lábbal került az állomásra. Dina
kutyus egész testét ellepték a daganatok, sok esélyt
nem adtak neki, de még mindig él és küzd az életéért.
Happyt sérült fejjel találták, de szerencsére szerető
család fogadta be, és sorolhatnánk a többi esetet.
Lehetőségünk nyílik, hogy még jobb körülményeket
teremtsünk a rászoruló állatoknak. A Boldog
Mancsok PT ezért nagy nyilvános gyűjtést hirdet.
Sok munka vár még ránk, de bízunk benne, hogy a
fülekiek hathatós segítségével egyre több állat életét
tudjuk megmentetni. Adakozásra kérjük mindazokat,
akik szívükön viselik a rászoruló állatok sorsát.
Segítségüket a kutyusok nevében szívből köszönjük.
Pénzadományaikat a következő számlaszámra
fizethetik: 13534327/5200 OTP Bank, IBAN: SK67
5200 0000 000013534327, BIC: OTPVSKBX.
IČO: 42197759. Címünk: Občianske združenie
Šťastné labky, Farská lúka 1609/66, 986 01
Fiľakovo. Email.:ozstastnelabky@gmail.com
Tel.:0907514795.
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Deň tanca 2012 Žiar nad Hronom

Aranysávos mazsorettek

Fiľakovské mažoretky z Centra voľného času
Iuvenes pod vedení Tímei Mihalidesovej
dosiahli historický úspech na krajskom kole
tanečnej súťaži „ Deň tanca“, ktorá sa konala
22.5.2012 v Žiari nad Hronom. Všetky súbory
získali veľmi hodnotné umiestnenia a to nasledovne: mažoretky Iuvenesky získali bronzové
pásmo, mažoretky Iuvenes strieborné pásmo a
najmenšie mažoretky MINI-MAŽI získali
zlaté pásmo. Naše dievčatá súťažili s veľmi
ťažkými súpermi z umeleckých škôl a
konzervatórií, ktorým sa dokázali svojim
vystupovaním, choreografiou a vybavením
nielen vyrovnať, ale aj získať umiestnenia, kde
sa v predchádzajúcich ročníkoch umiestňovali
väčšinou len súbory pod vedením známych
osobností v oblasti tanca a škôl s dlhoročnou
tanečnou tradíciou. Pevne dúfame, že aj v
nasledujúcom školskom roku budú naše
mažoretky aspoň tak úspešné ako tento rok a že
dosiahnuté výsledky budú dosť silnou motiváciou aj pre nové budúce
mažoretky, ktoré sa v septembri môžu prihlásiť do krúžku mažoretiek
v Center voľného času Iuvenes.
- cvč -

Nagy sikerrel szerepeltek a Mihalidesz
Tímea vezetése alatt működő Iuvenes
Szabadidőközpont mazsorettjei a Tánc
Napja elnevezésű országos rendezvény
kerületi fordulóján, amely május 22-én
Garamszentkereszten került megrendezésre. A három formációban színpadra
lépő lányok közül a Iuvenesky elnevezésű
csoport bronzsávos, a Iuvenes csoport
ezüstsávos, a MINI-MAŽI nevű csapat
pedig aranysávos minősítésben részesült.
Lányaink a verseny során nehéz ellenfelekre
találtak, hiszen nem egy esetben művészeti
iskolák vagy konzervatóriumok mellett
működő csoportokkal kellett összemérni
erejüket, melyekkel az idén úgy a színpadi
megjelenés, mint a bemutatott koreográfiák
tekintetében felvették a versenyt. Reméljük,
hogy a jövő iskolai évben is hasonló
eredményekre számíthatunk részükről, s
hogy ezévi sikereik motiváló jelleggel hatnak a leendő mazsorettekre,
akik szeptemberben jelentkezhetnek majd idősebb társaik közé.
- cévécsé -

