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Évnyitó  tekeverseny

Összesen 17 csapat jelentkezett a „Fülek város polgármesterének 
serlege“ elnevezésű új évi tekeversenyre, ezért a szervezők 
a háromnapos lebonyolítás mellett döntöttek. A tornát Dr. Jaromír 
Kaličiak polgármester, Ing.Róbert Belko alpolgármester, Mgr. 
Višnyai Attila és Flachbart László nyitották meg. A város 
 polgármestere többek közt a város sikeres reprezentálásáért is 
köszönetet mondott. A kazincbarcikai csapat már kedden pályára 
lépett. Néhány nap múlva a Salgó team, a Kurtinajtis, a Happy 
team, Somos és Fülek C csapata következett. Szombaton kora 
reggeltől a salgótarjáni Autóüveg, a füleki A csapat, Žarnovica, 
a kazincbarcikai II-es, Rimaszombat, Podbrezová női és férfi 
csapatai, Bátonyterenye valamint a jelšavai tekézők léptek 
pályára. 
A szervezők  örültek, hogy ilyen sokan részt vettek a versenyen és 
annak, hogy a nyelvi akadályok ellenére újabb barátságok 
kötődtek a két ország sportolói között. Reméljük, jövőre - a 
jubileumi 20. versenyen is jó egészségben találkozhatnak a 
sportág kedvelői mindnyájunk örömére.

Eredmények
Nők:
 1. Pastoráková Janka(Happy team – 548 fa), 
 2. HartwigováMichelle (Rimaszombat – 541 fa), 
 3. Bábelová Eva (Podbrezová – 524 fa)
Férfiak:
 1. Szabó Sándor (Somos – 618 fa), 
 2. Ifj. KnappGéza (FTC A – 578 fa), 
 3. Kojnok Milan (Rimaszombat – 576 fa).
Csapatok:
 1. Kazincbarcika I. (2226 fa),
 2. Kazincbarcika II. (2209 fa), 
 3. Bátonyterenye (2203 fa).

Az olvasást népszerűsítik

Sikeres volt a pozsonyi „ Osmijanko” nonprofit szervezet és a 
Fü lek i  Ma t i ca  Ház  közös  r endezvénye ,  amive l  a 
gyermekirodalmat és az olvasást népszerűsítik. A füleki gyerekek 
másfél hónapon keresztül a mesék varázslatos világával és 
hőseikkel ismerkedhetnek meg. A rendezvény a Füleki Jánošík 
Gyermekcsoport színes kultúrműsorával kezdődött. Gyönyörű 
táncok elevenedtek meg, népdalok, mondókák, kiszámolók és 
népmesék hangzottak el. Kiválóan szórakoztak elsősorban a 
füleki gyerekek, de a szervezőkön - Miroslava Biznárován, 
Eliška Sadílekován és Alica Pisárován kívül a meghívott 
vendégek - Jaromír Kaličiak polgármester, Róbert Belko 
alpolgármester és Milan Spodniak, Rátka polgármestere is 
kellemesen érezték magukat. Szlovákiában nyolc éve vált 
ismertté a vándorkiállítás, amit különféle vetélkedők, érdekes 
beszélgetések egészítenek ki.  A gyerekek gyönyörű 
élményekkel, újabb ismeretekkel gazdagodnak, de a felnőttek is 
szívesen térnek vissza - ha csak rövid időre is - a mese világába. 
Felidézik első könyvélményüket, esetleg újból kezükbe veszik 
első mesekönyvüket is. Jó olvasást mindenkinek!

Tisztelt olvasók! 
Nem szokás az újság kezdő lapját sporttal kezdeni, mégis úgy gondoljuk, hogy mivel városunk társadalmi élete az új évben egy 
rangos, két évtizedes hagyománnyal rendelkező nemzetközi tornával kezdődött, a róla szóló cikk helyet érdemel az első oldalon.
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Néptáncantológia 2012

A tavalyi év végén került megrendezésre a Néptáncantológia 
2012 - Szlovákiai Magyar Felnőtt Néptáncegyüttesek Minősítő 
Versenye, melynek célja a hazai magyar néptáncegyüttesek 
színpadi alkotásainak értékelése és rangsorolása volt. Az előzetes 
válogatás alapján 7 együttes jutott tovább a Diószegen zajló 
rendezvényre, melyen városunkat, és egyben régiónkat a 
Rakonca Ifjúsági Néptánegyüttes képviselte. Az együttes 
előadásában három új koreográfia került bemutatásra. „Pacalkai 
táncok” címmel erdélyi román táncokat vittek színpadra, a „Hoja 
ďunďa“ elnevezésű koreográfiájukban parnói és fintai szlovák 
lánytáncokat mutattak be, míg a „Szépen hasad a hajnal” című 
összeállításkban a medvesalji farsangtemetés dramatikus 
szokását dolgozták fel. A hazai és külföldi neves szakemberekből 
álló zsűri az együttest bronz sávos minősítésben részesítette.

Ötödik évét zárta a Füleki Vármúzeum

Öt évvel ezelőtt a vár és a Városi Múzeum egyesítésével jött létre 
a Füleki Vármúzeum. Az eltelt idő alatt a kisvárosi intézmény 
országos hírre tett szert, igazgatóját egy éve a Szlovákiai 
Múzeumok Szövetsége országos elnökségének tagjává 
választották. Az új szervezeti keret első évében a Vármúzeumnak 
sikerült megnyitnia a vár Bebek-tornyában a történeti-régészeti 
állandó kiállítást, melyet 2011-ben őslénytani bemutatóhellyel 
egészítettek ki. 2011 őszére befejeződött a Városi Honismereti 
Múzeum úniós támogatással megvalósított felújítása is, melyben 
a tervek szerint idén nyílik meg a város- és 
ipartörténeti tárlat. Időszaki kiállításait a múzeum 
széles nemzetközi együttműködés keretén belül 
valósítja meg, így a várbéli kiállítótermekben 
a 2008 óta eltelt időben a cseh, szlovák és 
a magyar nemzeti múzeumok értékes műtárgyai 
is láthatóak voltak. A turisztikai látványosság évi 
látogatottsága eléri a 18.000-20.000 főt, és az 
intézménynek megalapítása óta sikerült meg két 
és félszerezni a belépőkből befolyt bevételt, ami 
nagyban hozzájárult fenntartható fejlődésének 
biztosításához.
A Vármúzeum az elmúlt években három 
nemzetközi konferenciát szervezett a városban. 
Az intézmény hagyományos rendezvényei - 
a Palóc Húsvét és a Múzeumok Éjszakája - fokozatosan 
regionális jelleget öltöttek és alkalmanként 1200-1500 résztvevőt 
vonzanak a várba. A környék iskolásait a múzeum szakképzett 
munkatársai 2010 óta kiscsoportos múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal várják, melyeken évente mintegy 1500 diák 
vesz részt. 
Az elmúlt években a múzeum két fontos tevékenységi területen is 
önállósodott, hiszen a vár kezelőjeként saját szervezésben 
folytatja a rekonstrukciós munkákat, melyekre két év alatt 19.000 
eruró állami támogatást sikerült szereznie, továbbá a Szlovák 
Tudományos Akadémia Régészeti Intézetével karöltve 

Szilveszter a VMK-ban

A múltév utolsó napján már a kora esti órákban nagy volt a sürgés-forgás a füleki Városi Művelődési Központban. A szilveszteri bál 
szervezői az utolsó simításokat végezték a teremdíszítésben, illetve a tombola-díjaknak találták meg a megfelelő helyet. Este a VMK 
igazgatója nyitotta meg a bált, s a „Kék Duna” keringő melódiáival kezdetét vette a reggelig tartó óév búcsúztató, illetve újév köszöntő 
mulatság. A rendezvény mintegy 130 résztvevője kitűnően érezte magát. A jó hangulatot a Mag-trió biztosította, akik mindenki 
megelégedésére húzták a talpalávalót. Az újesztendő első órájában a szervezők kisorsolták az értékes tombolákat, melyeket a helyi 
vállalkozók biztosítottak be. A szponzoroknakés a segítőknek ezúton is köszönjük támogatásukat. A Városi Művelődési Központ 2013-
ban is megrendezi az immár hagyományos Szilveszteri bálját.

-vmk-

megkezdte az alsó vár szakszerű régészeti feltárását. A munka 
folytatásaként a legújabb levéltári kutatásokra támaszkodva 
tervezi az alsó vár legnagyobb ún. vízi bástyájának lokalizálását 
is, amely alapterületét tekintve mintegy kétszer ńagyobb volt a 
várrom jelenleg dominás Bebek-tornyánál. Az intézmény 
életében egy évvel ezelőtt zajlott le a legnagyobb változás, 
amikor a város kulturális intézményeinek átszervezése keretében 
a város vezetése a Füleki Vármúzeumhoz csatolta a Városi 
Könyvtárat és a Nógrádi Turisztikai Információs Központot, így 
a maga nemében országosan is egyedülálló intézménycsoport jött 
létre Füleken. Az immár ernyőszervezetté vált Vármúzeum 

jelenleg megközelítőleg 2,6 hektárnyi területet 
kezel a város központjában, és négy épületének, 
valamint múzeumi és könyvtári gyűjteményeinek 
kezelését tizenegy állandó alkalmazott látja el. Az 
intézményben folyó szakmai munkára 2012-ben 
több mint 40.000,- eurónyi állami támogatást 
sikerült szerezniük. Az elmúlt év eredményeihez 
s o r o l h a t ó  a  s a j á t  h o n l a p  l é t r e h o z á s a 
(www.fulekivar.sk), illetve az őslénytani állandó 
kiállítást bemutató kiadvány megjelentetése is. 
Az intézmény idén is számos időszaki kiállítással 
és rendezvénnyel készül a turistaidényre. A 
szezonnyitó kiállítás Rimaszombat és Rozsnyó 
kulturális örökségét hozza majd közelebb a 
műkedvelőkhöz. A várat és a Bebek-toronyban 

berendezett vármúzeumot az előző évekhez hasonlóan március 
15-től látogathatja a nagyközönség. Nyitvatartási ideje nem 
változik, tehát a hét minden napján 10.00 órától 18.00 óráig 
tekinthető meg. A Városi Honismereti Múzeum folyamatosan, 
keddtől péntekig 8.00 órától 16.00 óráig látogatható. Szeretnénk 
az olvasók figyelmébe ajánlani a füleki várbarát kártyát, amely a 
helyi lakosok kedvezményes éves bérleteként működik. 
Tulajdonosai a Vármúzeum kiállításait és rendezvényeit, 
valamint a Városi Könyvtárat is korlátlanul látogathatják. Ára 
egy évre: 26 éves korig 2,50 euró, 26 éves kor fölött 5,- euró.
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Kovács Péter Garp, a sokoldalú füleki művész

Kovács Péter képzett grafikus, de sikerrel és örömmel kamatoztatja 
tudását a festészet, fotózás és a szobrászat területén is. Sokoldalú 
egyéniség, aki bár hírnévre tett szert itthon és külföldön egyaránt, mégis 
szerény és békeszerető ember hírében áll.
Az általános iskolát Füleken végezte el, majd az akkori körmöcbányai 
képzőművészeti középiskolában folytatta tanulmányait. A művészet 
szeretete már gyermekkorában megnyilvánult. Munkái a diákévektől 
kezdve díjazva voltak különböző versenyeken. Művészi munkáját a 
kezdetekben tanárai irányították és formálták, legfőképpen alapiskolás 
tanárnője, Szilágyiné. Alkotásait sokáig a figuratív művészet jellemezte, 
amit idővel absztrakt elemekkel bővített. Ezek az alapvető emberi 
érzelmek és emberi kapcsolatok szubjektív megélését vagy meglátását 
tükrözik. "Az absztrakt művészetnek köszönhetően sokkal inkább ki tud 
bontakozni a szerző saját, valódi Énje” - nyilatkozik erről a művészeti 
stílusról. Képei gyakran érzelmi jellegűek, és különösen a portrékat, 
illetve az alakokat ábrázoló képeket a részletek egészen finom, aprólékos kidolgozása jellemzi. Absztrakt alkotásainak többnyire 
meditációs sugallata van. Saját elmondása szerint "a művészet egyfajta átívelő hidat képez a világból, amelyben élünk, egy olyan 
világba, amilyenben élhetnénk.“
Az olvasók közül már bizonyára mindenki találkozott Kovács Péter fotóival. A fényképein embereket, városi hangulatot és 
építményeket örökít meg sokszor részletes megközelítéssel, amely elkerüli az átlagember figyelmét. Művészi önmegvalósításának 
követendő példái a szobrászat és a lakberendezés. Kovács Péter szobrait többek között Füleken is láthatjuk.   Domborművei, fotói, 
festményei és rajzai különböző kiállításokon, épületek beltereiben és magángyűjteményekben jelennek meg. A művész 
Szlovákiában és más európai országokban, de Amerikában és Afrikában is bemutatta már munkáit. Legutóbb Belgiumból és 
Angliából kapott felkérést egyéni kiállításra. Képzőművészeti, szobrászati alkotásai és fotói a www.kovacspetergarp.eu honlapon 
tekinthetők meg.

A Szabadidő Központ életéből

Úszás - Télen kevesebb lehetőségünk van a sportolásra, ezért december 12-én 
úszni mentünk a rimaszombati fedett uszodába. A 26 résztvevő szerint a víz és a 
hangulat egyaránt kiváló volt, ezért a közeljövőben szívesen megyünk megint 
az uszodába. Következő alkalommal február 6-án. Az érdeklődők a JUVENUS 
Szabadidő Központban (Fülek, Paprét 64/4), vagy a 047/438175-ös és a 
0918582267-es telefonszámon jelentkezhetnek.

VII. Képzőművészeti Alkotóműhely - Hét éve már hagyományosan 
megrendezésre kerül a karácsonyi alkotóműhely. Az alapiskolás tanulók 
különféle képzőművészeti technikákban bizonyíthatják ügyességüket és 
kreativitásukat. A legutóbbi verseny témája a BETLEHEM volt. A tizenhat 
tanuló versenymunkáit Balázs Alfréd festőművész bírálta el és egyben sok jó 
tanáccsal is ellátta az ifjú tehetségeket.
Helyezettek: 1. Csík Alajos (Mocsáry AI, Fülek), 2. Jónás Gergely (Mocsáry AI, 
Fülek), 3. Mag Krisztina (Ifjúság utcai AI, Fülek). A zsűri díja: Botos Antónia, 
Varga Viktória és Rácz József.

Decemberi sikerek - Alkotóműhelyünk decemberben több szlovákiai és 
magyarországi képzőművészeti versenyen is részt vett, sikeresen képviselve a 
Szabadidő Központot és városunkat. Szlovákiában ez a „Cyril és Metód - 
gyermekszemmel”  című rajzverseny volt - a Losonci Nógrádi Művelési 
Központ és a Matica slovenská szervezésében, ahol Csík Alajos 2. díjat szerzett. 
Rácz Barbara oklevélben részesült a magyarországi „ Igy kerek a világ” c. 
rajzversenyen. Három tanulónk - Simon Roman, Csík Alajos és Kozák Otakar 
szintén oklevélben részesült a németbányai „Bakonyi dinoszauruszok” 
elnevezésű versenyen.

Szudokufejtő verseny - Füleki és környékbeli tanulóink december közepén 
szudokufejtő versenyen vehettek részt. Három kategóriában összesen 74 tanuló 
indult. Díjazottak: 
I. kategória: 1. Csomor Bernadett (Ifjúság utcai AI, Fülek), 2. Mészáros Fatima 
(Kármán AI, Losonc), 3. Balog Szilárd (Kármán AI, Losonc).
II. kategória: 1. Fiľo Emma (Kármán AI, Losonc), 2. Ardamica Júlia (Ifjúság 
utcai AI, Fülek), 3. Anderko Borbála (Kármán AI, Losonc).
III. kategória: 1. Nociar Patrik (Ragyolci AI), 2. Szabóová Lilla Barbara (Iskola 
utcai AI, Fülek), 3. Krnáčová Michaela (Iskola utcai AI, Fülek).
Köszönjük a zsűri közreműködését is.

-cévécsé-
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igazgatója nyitotta meg a bált, s a „Kék Duna” keringő melódiáival kezdetét vette a reggelig tartó óév búcsúztató, illetve újév köszöntő 
mulatság. A rendezvény mintegy 130 résztvevője kitűnően érezte magát. A jó hangulatot a Mag-trió biztosította, akik mindenki 
megelégedésére húzták a talpalávalót. Az újesztendő első órájában a szervezők kisorsolták az értékes tombolákat, melyeket a helyi 
vállalkozók biztosítottak be. A szponzoroknakés a segítőknek ezúton is köszönjük támogatásukat. A Városi Művelődési Központ 2013-
ban is megrendezi az immár hagyományos Szilveszteri bálját.

-vmk-

megkezdte az alsó vár szakszerű régészeti feltárását. A munka 
folytatásaként a legújabb levéltári kutatásokra támaszkodva 
tervezi az alsó vár legnagyobb ún. vízi bástyájának lokalizálását 
is, amely alapterületét tekintve mintegy kétszer ńagyobb volt a 
várrom jelenleg dominás Bebek-tornyánál. Az intézmény 
életében egy évvel ezelőtt zajlott le a legnagyobb változás, 
amikor a város kulturális intézményeinek átszervezése keretében 
a város vezetése a Füleki Vármúzeumhoz csatolta a Városi 
Könyvtárat és a Nógrádi Turisztikai Információs Központot, így 
a maga nemében országosan is egyedülálló intézménycsoport jött 
létre Füleken. Az immár ernyőszervezetté vált Vármúzeum 

jelenleg megközelítőleg 2,6 hektárnyi területet 
kezel a város központjában, és négy épületének, 
valamint múzeumi és könyvtári gyűjteményeinek 
kezelését tizenegy állandó alkalmazott látja el. Az 
intézményben folyó szakmai munkára 2012-ben 
több mint 40.000,- eurónyi állami támogatást 
sikerült szerezniük. Az elmúlt év eredményeihez 
s o r o l h a t ó  a  s a j á t  h o n l a p  l é t r e h o z á s a 
(www.fulekivar.sk), illetve az őslénytani állandó 
kiállítást bemutató kiadvány megjelentetése is. 
Az intézmény idén is számos időszaki kiállítással 
és rendezvénnyel készül a turistaidényre. A 
szezonnyitó kiállítás Rimaszombat és Rozsnyó 
kulturális örökségét hozza majd közelebb a 
műkedvelőkhöz. A várat és a Bebek-toronyban 

berendezett vármúzeumot az előző évekhez hasonlóan március 
15-től látogathatja a nagyközönség. Nyitvatartási ideje nem 
változik, tehát a hét minden napján 10.00 órától 18.00 óráig 
tekinthető meg. A Városi Honismereti Múzeum folyamatosan, 
keddtől péntekig 8.00 órától 16.00 óráig látogatható. Szeretnénk 
az olvasók figyelmébe ajánlani a füleki várbarát kártyát, amely a 
helyi lakosok kedvezményes éves bérleteként működik. 
Tulajdonosai a Vármúzeum kiállításait és rendezvényeit, 
valamint a Városi Könyvtárat is korlátlanul látogathatják. Ára 
egy évre: 26 éves korig 2,50 euró, 26 éves kor fölött 5,- euró.
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Kovács Péter Garp, a sokoldalú füleki művész

Kovács Péter képzett grafikus, de sikerrel és örömmel kamatoztatja 
tudását a festészet, fotózás és a szobrászat területén is. Sokoldalú 
egyéniség, aki bár hírnévre tett szert itthon és külföldön egyaránt, mégis 
szerény és békeszerető ember hírében áll.
Az általános iskolát Füleken végezte el, majd az akkori körmöcbányai 
képzőművészeti középiskolában folytatta tanulmányait. A művészet 
szeretete már gyermekkorában megnyilvánult. Munkái a diákévektől 
kezdve díjazva voltak különböző versenyeken. Művészi munkáját a 
kezdetekben tanárai irányították és formálták, legfőképpen alapiskolás 
tanárnője, Szilágyiné. Alkotásait sokáig a figuratív művészet jellemezte, 
amit idővel absztrakt elemekkel bővített. Ezek az alapvető emberi 
érzelmek és emberi kapcsolatok szubjektív megélését vagy meglátását 
tükrözik. "Az absztrakt művészetnek köszönhetően sokkal inkább ki tud 
bontakozni a szerző saját, valódi Énje” - nyilatkozik erről a művészeti 
stílusról. Képei gyakran érzelmi jellegűek, és különösen a portrékat, 
illetve az alakokat ábrázoló képeket a részletek egészen finom, aprólékos kidolgozása jellemzi. Absztrakt alkotásainak többnyire 
meditációs sugallata van. Saját elmondása szerint "a művészet egyfajta átívelő hidat képez a világból, amelyben élünk, egy olyan 
világba, amilyenben élhetnénk.“
Az olvasók közül már bizonyára mindenki találkozott Kovács Péter fotóival. A fényképein embereket, városi hangulatot és 
építményeket örökít meg sokszor részletes megközelítéssel, amely elkerüli az átlagember figyelmét. Művészi önmegvalósításának 
követendő példái a szobrászat és a lakberendezés. Kovács Péter szobrait többek között Füleken is láthatjuk.   Domborművei, fotói, 
festményei és rajzai különböző kiállításokon, épületek beltereiben és magángyűjteményekben jelennek meg. A művész 
Szlovákiában és más európai országokban, de Amerikában és Afrikában is bemutatta már munkáit. Legutóbb Belgiumból és 
Angliából kapott felkérést egyéni kiállításra. Képzőművészeti, szobrászati alkotásai és fotói a www.kovacspetergarp.eu honlapon 
tekinthetők meg.

A Szabadidő Központ életéből

Úszás - Télen kevesebb lehetőségünk van a sportolásra, ezért december 12-én 
úszni mentünk a rimaszombati fedett uszodába. A 26 résztvevő szerint a víz és a 
hangulat egyaránt kiváló volt, ezért a közeljövőben szívesen megyünk megint 
az uszodába. Következő alkalommal február 6-án. Az érdeklődők a JUVENUS 
Szabadidő Központban (Fülek, Paprét 64/4), vagy a 047/438175-ös és a 
0918582267-es telefonszámon jelentkezhetnek.

VII. Képzőművészeti Alkotóműhely - Hét éve már hagyományosan 
megrendezésre kerül a karácsonyi alkotóműhely. Az alapiskolás tanulók 
különféle képzőművészeti technikákban bizonyíthatják ügyességüket és 
kreativitásukat. A legutóbbi verseny témája a BETLEHEM volt. A tizenhat 
tanuló versenymunkáit Balázs Alfréd festőművész bírálta el és egyben sok jó 
tanáccsal is ellátta az ifjú tehetségeket.
Helyezettek: 1. Csík Alajos (Mocsáry AI, Fülek), 2. Jónás Gergely (Mocsáry AI, 
Fülek), 3. Mag Krisztina (Ifjúság utcai AI, Fülek). A zsűri díja: Botos Antónia, 
Varga Viktória és Rácz József.

Decemberi sikerek - Alkotóműhelyünk decemberben több szlovákiai és 
magyarországi képzőművészeti versenyen is részt vett, sikeresen képviselve a 
Szabadidő Központot és városunkat. Szlovákiában ez a „Cyril és Metód - 
gyermekszemmel”  című rajzverseny volt - a Losonci Nógrádi Művelési 
Központ és a Matica slovenská szervezésében, ahol Csík Alajos 2. díjat szerzett. 
Rácz Barbara oklevélben részesült a magyarországi „ Igy kerek a világ” c. 
rajzversenyen. Három tanulónk - Simon Roman, Csík Alajos és Kozák Otakar 
szintén oklevélben részesült a németbányai „Bakonyi dinoszauruszok” 
elnevezésű versenyen.

Szudokufejtő verseny - Füleki és környékbeli tanulóink december közepén 
szudokufejtő versenyen vehettek részt. Három kategóriában összesen 74 tanuló 
indult. Díjazottak: 
I. kategória: 1. Csomor Bernadett (Ifjúság utcai AI, Fülek), 2. Mészáros Fatima 
(Kármán AI, Losonc), 3. Balog Szilárd (Kármán AI, Losonc).
II. kategória: 1. Fiľo Emma (Kármán AI, Losonc), 2. Ardamica Júlia (Ifjúság 
utcai AI, Fülek), 3. Anderko Borbála (Kármán AI, Losonc).
III. kategória: 1. Nociar Patrik (Ragyolci AI), 2. Szabóová Lilla Barbara (Iskola 
utcai AI, Fülek), 3. Krnáčová Michaela (Iskola utcai AI, Fülek).
Köszönjük a zsűri közreműködését is.

-cévécsé-
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Kötelező a kutyachip

Szlovákiában ez év január 1-jétől minden 4 hónaposnál idősebb kutyába kötelező a 
microchip beültetés. Büntetésre számíthat az, aki figyelmen kívül hagyja a rendeletet. „A 
chipelés már 2011.nov.1-től kötelező. A kutyatulajdonosok, macska-és 
menyéttulajdonosok kötelesek a chipelést végrehajtani. Van egy két éves átmeneti 
időszak, mely azokra a kutyákra vonatkozik, melyek 2011. november 1-je előtt születtek. 
Ez a két éves időszak az idén telik le, 2013. szeptember 30-án. Eddig kötelesek a 
tulajdonosok a kutyáikat megjelöltetni, regisztrálni.”- nyilatkozta lapunknak Páleník 
László, állatorvos.
A chip belövése fájdalommentes, szinte pillanatok alatt megvan.A chipet rejtő, 
szövetbarát kapszula mérete egy rizsszem méretével megegyező eszköz, amit az állat 
nyakába ültetnek be egy injekciós tűhöz hasonló szerkezettel. A megjelölést azok az 
állatorvosok végezhetik, akik szabályos leolvasóval rendelkeznek, és internetes 
hozzáféréssel a központi nyilvántartóba, melyet a Szlovák Állatorvosi Kamara 
üzemeltet. Ebbe a nyilvántartóba kerülnek a kutya adatai, illetve a hozzáféréssel 
rendelkező személyek (állatorvosok, állatvédő szervezetek) a kutya gazdájának 
elérhetőségét is láthatják.
„Az egész dolognak az a lényege, hogy a kutyák nyilvántartásba kerüljenek. Ennek az a 
célja, hogy meg legyen valamilyen szinten regulálva a kutyáknak a túlszaporodása, mert 
köztudott, hogy a hátrányos helyzetűeknél nagyon sok a kutya. A chipeléssel azt tudjuk 
elérni, hogy egyszerűen egy rendes környezetben élő állat, normális, civilizált 
emberekhez kerüljön.”- magyarázta Bystron Gábor, a füleki kutyamenhely vezetője.
A chip ára helyenként változó, az alap ár 10 euro. Az általunk megkérdezett gazdik, 
egyöntetűen hangsúlyozzák a chip fontosságát, hiszen ha elveszik, vagy elcsatangol a 
kutya, akkor könnyebben meg lehet keresni, illetve az is lényeges, hogy az állatok nyilván 
legyenek tartva.
Sintértelep, hurkos bot, ketrec, altatás… Talán az új rendelet érvénybe lépésével végre 
feledésbe merülnek ezek a szörnyűségek. Ezen kívül a büntetés összegét is érdemes 
figyelembe venni, hiszen ez az összeg elérheti akár a 300-400 eurót is. Az állatorvos 
szerint a környékbeliek csupán 10%-a kérte eddig a chip beütetését.

Szvorák Emese

Jelentős kulturális rendezvények Füleken

2013.02.02., 19:00 óra
Farsangi „BANYA” mulatság
Helyszín: VMK, szervező: „BANYA” Társulat

2013.02.03., 9:30 óra
Szakvezetett gyalogtúra a Karancsra
Bővebb információ a www.nngeopark.eu, www.filakovo.sk

2013.02.09., 19:00 óra
Magyar bál
Helyszín: VMK, szervező: Csemadok h.sz.

2013.02.16., 19:00 óra
Ekoltech bál
Helyszín: VMK, szervező: Ekoltech k.f.t.

2013.02.18., 17:00 óra
Író olvasó találkozó Csáky Pállal és Dunajszky Gézával 
- új könyveik bemutatása
Helyszín: VMK, szervező: VMK

2013.02.22., 17:00 óra
„Pokoli történetek - Angyali történetek, A KIRÁLYNŐ 
BESZÉDE avagy két óra alatt a Föld körül Vujity 
Tvrtkoval“ c. filmvetítéssel egybekötött közönségtalál-
kozó a TV2 műsorvezető-riporterével.
Helyszín: VMK, szervező: Vármúzeum, társszervező: 
VMK

Segítsük az állatmenhely építését!

K e d v e s  á l l a t b a r á t o k !  M i n t  m á r  a r r ó l 
beszámoltunk, a Boldog Mancsok Polgári Társulás 
új állatmenhely építését tervezi Füleken, ide  
szeretnék áthelyezni a karanténállomást is. Sajnos, 
a szükséges összeg még nem gyűlt össze és több 
önkéntesnek is örülnének. Januárban és februárban 
adójuk 2 százalékának felajánlásával is segíthetik 
az állatmenhely építését. A szükséges nyomtatvány 
a Füleki Városi Hivatal 1-es számú irodájában 
beszerezhető.Reméljük, íly módon is elősegítik az 
új állatmenhely létrehozását. A segítségre szoruló 
állatok nevében támogatásukat előre is köszönjük. 
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