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A Novohrad - Nógrád Geopark 
Hete...

... V. Évfolyama rendezvénysorozatát az 
Európai Geoparkok Hete kezdeményezés 
keretén belül a Z.p.o. Geopark Novohrad - 
Nógrád JSZT "Az erdő titka" c. rajz-
pályázat kiértékelésével és a pályamun-
kákból álló kiállítás megnyitásával 
indította el 2013. május 22-én a Nógrádi 
Turisztikai Információs Központ oktatási 
termében. A 9 oktatási intézményből 
beérkezett több mint 100 pályamunkát 
szakmai zsűri értékelte. A kiállítás megtekinthető. 2013. május 
23-án a füleki óvodákkal együttműködve a Daxner utcai 
óvodában közel 100 gyermek aktív részvételével zajlottak 
versenyek, interaktív vetélkedők, játékok, ügyességi versenyek 
bevonva ezzel a geopark legfiatalabb célcsoportját is a 
környezettudatos nevelésbe. 2013. május 26-án a Pogányvár 
Nemzeti Természeti Rezervátumba Balázs Csaba ökológus 
ka l auzo l t a  a  s zakveze t e t t  gya log tú ra  r é sz tvevő i t 
madármegfigyeléssel gazdagítva mindenkit. 2013. május 27-én 
“Ősi világok határok nélkül” címmel ismeretterjesztő 
vetélkedő zajlott 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. 2013. május 28-án a geopark 
területén működő alapiskolák felső tagozatos tanulói számára 
Ivona Cimermanová adott elő "Miért vonz minket a geológia?" 
címmel.  Az előadást követően a csapatok az előre megadott 
témák közül húztak a geopark egyes helyszíneiről, melyeket igen 
részletesen dolgoztak ki, nehezítve így az értékelők dolgát. Az 
alapiskolás tanulókon kívül teret kaptak a középiskolás diákok is 
a “Geoparki helyszínek fejlesztési víziói" című a Novohrad - 

Nógrád Geoparkot bemutató legjobb PPT 
prezentáció benyújtására meghirdetett 
pályázati felhívás keretén belül. A pályázati 
felhívás a pályamunkák előadásában 
valamint kirándu-lásban csúcsosodott ki az 
I p o l y t a r n ó c i  Ő s m a r a d v á n y o k 
Természetvédelmi Területre.  Ezen a 
kiránduláson a rajzpályázatban és az "Ősi 
világok határok nélkül" c. vetélkedő 
díjazottai 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. 2013. június 1-2-án zajlott a Medvesi Fotós 
Maraton. Vezetett túrák Somoskő várához, a Macskalyuk 
bányáihoz vagy éppen Szilvás-kőre, kockakő-faragó bemutató, 
madárgyűrűzés, István-táró bányalátogatás, középkori jelmezes 
vitézek, várkivilágítás és természetesen önmagában a Medves-
fennsík megannyi gyönyörű látképet és értéket rejtő vidéke várta 
a fotósokat. A jó hangulat nem hagyta el a 2013. június 9-i 
ismeretterjesztő, Balázs Csaba ökológus által vezetett 
gyalogtúra résztvevőit sem a Fenek Természetvédelmi 
Területre, zárva ezzel a Novohrad - Nógrád Geopark Hete V. 
Évfolyamát, amelybe közel 500 személy kapcsolódott be 
közvetlenül, akiknek a szervező a Z.p.o. Geopark Novohrad - 
Nógrád JSZT ezúton is köszöni az aktív részvételt! A Novohrad - 
Nógrád Geopark Hete  V.  évfolyamát  támogat ták - 
Besztercebánya Megye Önkormányzata, Mács Ondrej Orange 
Fülek, MK Trade Fülek, O2 Fülek.

Z.p.o. GNN

Színjátszótársulatok Füleken

Az idei nyár bővelkedik a színházi előadásokban, hiszen Füleken 
három színjátszótársulat is új darabbal készült. 
A Füleki Gimnáziumban működő Zsibongó és 
Apropó kisszínpad, illetve a Zsákszínház 
színjátszó társulat is sikeres versenyszereplést 
tudhat maga mögött. A Zsibongó kisszínpad 
azért is különleges, mivel 15 évnyi kihagyás 
után idén újjáéledt a Füleki gimnázium primo 
osztályának tanulóinak jóvoltából. Első 
színdarabjuk címe Fő a barátság, amely a cicák 
és a kutyák örökös fenekedéséről, vetekedéséről 
szól. Az ötletet, Kormos István Pincérfrakk 
utcai cicák című meséje adta, mely nagyon jó 
kiinduló anyagnak bizonyult egy kezdő csoport 
elindulásához. A csoport újjáélesztését a Duna 
Menti Tavasz országos gyermek báb- és 
színjátszófesztiválon való részvétel is 
motiválta, ahol ezüstsávos minősítésben 
részesültek. 
A gimnázium másik országos hírnévvel 
rendelkező színjátszótársulata, az Apropó 
kisszínpad, idén Shakespeare: Rómeó és Júlia 
örök drámáját álmodta újra. A társulatot jelenleg 
31 diák alkotja, nagyrészt elsősök, így kihívás 

volt kezdő csapattal színre vinni a darabot. Az R:J iskolai 
környezetbe viszi a nézőt, mivel olyan kellékeket használtak, 

melyeket a diákok is használnak az iskolában. 
„Sikerült megszerezni a Rómeó és Júlia Varró 
Dániel- féle fordítását. Átdolgoztuk, új 
szövegeket tettünk a darabba, és felállítottunk 
egy kórust”- mondta Szvorák Zsuzsa, a 
színdarab rendezője. Az 50. Jókai Napok 
közönségének és zsűrijének is elnyerte tetszését 
az előadás, hiszen Nívó díjjal tüntették ki a 
csoportot. A füleki Zsákszínház két év kihagyás 
után Molnár Ferenc: Az Ibolya című vígjátékát 
dolgozták át, és vitték színre. A darab rendezője 
D r .  M á z i k  I s t v á n  b á t r a n  n y ú l t  a 
szövegkönyvhöz, és néhány egyértelmű 
utalással, ironikus kikacsintással kiemelte 
Molnár korából a művet. A színtársulat 
munkáján jól látszik az összeszokottság, a 
színészek otthonosan mozognak a színpadon, 
kellemes hangulatot teremtve ezáltal. A magas 
színvonalú színházi játék meghozta a 
gyümölcsét, hiszen az idei Jókai Napokon Tóth 
Mónika, a darabban Ibolya, elnyerte a legjobb 
női alakítás díját. 
Reméljük jövőre legalább ilyen sikeresen 
szerepel mindhárom színjátszótársulat.
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Kovács Zoltán 

Kovács Zoltán 1962-ben született. Csákányházan nőtt fel, jelenleg pedig Füleken él családjával. 
Kenyerét jelenleg bőrműves- és fafaragóként keresi. Ügyes keze és talán elődjeitől örökölt 
tehetsége is erre determinálta. Nagyrészben teljesült ifjúkori álma, hogy festőként alkothasson 
mások és saját maga örömére. A Füleki Művészeti Alapiskola alsó és felső tagozatának 
elvégzésével magánórákat vett a persei születésű 
Bacsaki Bélától, de ennek ellenére autodidaktának 
valja magát. Különböző képzőművészeti 
t e c h n i k á k k a l  k í s é r l e t e z i k  -  o l a j -  é s 
akrilfestményeket, pasztell-, ceruza és tusrajzokat, 
fametszeteket, sőt népi díszítésű faragott 
faszobrokat is készít. Külön érdekesség, hogy a 
szerző gyakran sajátkezűleg készíti el az 

alkotáshoz szükséges alapanyagokat, mint az olajfesték, vagy a kézi készítésű merített 
papír. Ezen kívül egyedi bőrműves termékeket - tarisznyákat, derékszíjakat és 
dísztárgyakat is készít. Alkotásaiban leginkább tájakat, alakokat és állatvilági lényeket 
ábrázol. Emellett szürrealista műveinek témait Hieronymus Bosch reneszánsz 
vizionárius festő fantáziadús világából, valamint a festő által is megihletett híres 
szlovák grafikus és illusztrátor, Albin Brunovský műveiből merítette. A szerző kedvelt 
motívuma a szabadságot és az emberi karakterek párhuzamait jelképező madár. 
Az alkotó Tagja a Nógrádi Közművelődési Intézet mellett működő Amatőr 
Képzőművészeti Stúdiónak. Munkái számos kiállításon kerültek már bemutatásra 
Szlovákia szerte. Szívesen készíti el az egyedi elképzeléseket. A legújabb munkája a 
pilisi ’Falunap és testvértelepülési találkozóra’ készült faragott kopjafa, amit június 
29.-én avatnak fel. Alkotásai megtekinthetők az "Artzsolti leather work" Facebook-
oldalon. 

Iskoláink életéből

Művészeti Alapiskola

Zenei szak:
A zenei szak növendékei iskolánkat és városunkat is 
méltóképpen képviselték az országos és nemzetközi 
versenyeken. A zongora szakon tanuló Fazekas Balázs 
(Bodor Angelika ped.) érte el a legnagyobb sikert. A Kassán 
megrendezett Peter Toperczer Nemzetközi Zongora 
Versenyen a kiválóan előadott szlovák zeneművért elnyerte a 
Szlovák Zenei Alap díját. Az Alsókubínyban rendezett 
nemzetközi versenyen pedig második helyezést ért el. Simon 
Zoltán ezüst sávos, Barbora Botošová pedig bronz sávos 
minősítést ért el a nagyszombati zongoraversenyen. 
Felkészítő pedagógusuk Tóth Ágnes pedig oklevélben 
részesült.
Képzőművészeti szak:
Ifjú képzőművészeink sem vallottak szégyent. A második 
félévben elért eredményeik:
Trakai Island, Litván Nemzetközi  Verseny - érmet kapott 
Gáspár András, Sznida Kristóf, Lóránt Natália, Megyery 
Patrícia, Péter Tamara, Filip Tibor Pavella, Molnárová 
Daniela. Iskolánkat emlékéremmel jutalmazták.
Újév 2013 Országos Verseny, Rimaszombat: Urbanová 
Andrea 1. D díj, Csépe Krisztína és Pápárová Dorka 
(oklevél).
Óvd Örökségünket és Hitünket Országos Verseny, 
Selmecbánya: Tamás Zsolt 1. díj, Kakuk Bálint 3. díj.
Tavaszi Szokások – Országos Verseny: Rákos Andrea 1. Díj, 
Ander Ádám, Urbanová Andrea és Dalzsufó Vivien 2. díj, 
Gáspár Antónia (oklevél).
A Fantázia Birodalma Országos Verseny: Máčová Kristina 1. 
díj, Urbanová Andrea 3. díj, Gablyasz Maxima és Pádár 
Emília (oklevél).
Tánccipő Országos Verseny, Kassa: Kasza Alexandra Karina 
3. díj
Szabó Gyula Grafikai Verseny: Gášpárová Antónia (oklevél).
Szintén oklevélben részesültek a LIDICE 2013 Nemzetközi 
Rajzversenyen Gášpárová  Antónia, Filip Tibor Pavella és 
Alabán Csaba. Felkésztítő pedagógusok: mgr. art. Bialová 
Jana és mgr. Mráz František. 

Füleki Papréti 64/A Alapiskola

Manapság kevesen tudják elképzelni életüket számítógép nélkül. Köztudott: 
Jóból is megárt a sok. A számítógép előtt töltött időből is. Tanulóink 
szerencsére nem csak a számítógéppel foglalkoznak. Bizonyítják az egyes 
művészeti irányzatokban, idei tanévben elért sikereik is.
Vers-és prózamondás: Hviezdoslav Kubin területi döntő: Bianka Molnárová 
3.A oszt. 3. díj. Prózamondás I. kategória. Martina Mikušová 7. A oszt. és 
Diana Tóthová 9.A oszt. 3. díj vers-és prózamondás III. kategóriában.
Zene: „ Szlovák Csalogány” megyei döntőjében Bianka Molnárová 2. 
helyen végzett.
Rajzversenyeken szintén előkelő helyezéseket értek el: Vojtech Simon (7. 
A), Milan Nagy, Barbora Morháčová, Monika Zsirosová (9. A) és Barbora 
Botošová (4. A), Patrik Oláh (8. A) és Dominik Bial (7. A), Lenka  Bozóová 
(6. A) és Alžbeta Olšiaková  és Patrik Pál (8. A).

Mgr. Mrázová Edita

Turisztikai  gyalogtúra

Néhány nappal az után, hogy iskolánk tanulói ünnepi műsorral köszöntötték 
szüleiket és hozzátartozóikat, a turisztikai szakkör tagjai már vasárnap kora 
reggel útra keltek, hogy felfedezzék a Kis-Fátrát. Konkrétan a Šútovo 
községtől 4 km-re lévő, 830 m 
tengerszint feletti magasságban 
található vízesést. Az előző napok 
esős időjárása miatt kissé aggódva 
s z e r v e z t ü k  a z  a u t ó b u s z 
kirándulást ,  de a táj  aznap 
napsütésben ragyogott. A kék 
turistajelzésen haladva fél óra  
u t á n  e l é n k  t á r u l t  a  3 8  m 
magasságból  alázúduló vízesés 
gyönyörű látványa. A csodaszép 
tájból új erőt merítve és a rövid 
frissítő után a hazafelé vezető úton 
megálltunk még a Beszterce-
b á n y á h o z  k ö z e l i  i s m e r t 
bányásztelepülésen is. Volt miben 
gyönyörködnünk.

Ivaničová Judita

3

Ügyes kezek szakkör

Eredményesnek bizonyult a Nefelejcs Nyugdíjas Otthon ügyes 
kezek szakkörének projektje az Orange Alapítvány pályázatára 
jelentkezők erős mezőnyében. Az intézményben lakóknál 
szeretnénk elérni, hogy még nagyobb számban vegyenek részt az 
egyes szabadidős foglalkozásokon, ahol ajándék- és 
dísztárgyakat készítenek. A szociális munkatársak és önkéntesek 
közreműködésével újabb ajándék- és dísztárgyakat készítenek az 
idősek hónapjára valamint az intézményben sorra kerülő 
programok szereplőinek. Ezekre a programokra meginvitáljuk a 
nyugdíjasok egyesülete tagjait, a képviselő-testület szociális 
bizottsága tagjait, a helyi iskolák pedagógusait és tanulóit. Az 
O r a n g e  A l a p í t v á n y t ó l  n y e r t  p á l y á z a t i  ö s s z e g b ő l 
megvásárolhatjuk az ajándékok készítéséhez szükséges 
szakirodalmat, eszközöket és anyagokat. Nagy segítség ez 
intézményünknek, mivel a rendelkezésre álló költségvetésből 
ilyesmire már nem futja. Szeretnénk ezzel is kellemesebbé és 
színesebbé tenni az idősek hétköznapjait, szorosabb kapcsolatot 
teremteni klienseink, alkalmazottaink és együttműködő 
partnereink között. Köszönjük az Orange Alapítványnak!

Mária Veliká, igazgatónő

Szelektív hulladékgyűjtés

Városunkban 2006-ban vezettük be a szelektív hulladékgyűjtést. 
Ekkor jelöltük ki a gyűjtőhelyeket és vásároltuk a speciális 
konténereket. Az eltelt időszakot értékelve sajnálattal 
állapítottuk meg, hogy más városokhoz képest elmaradunk a 
kommunális hulladék szelektálásában. A városban évente 
keletkező hulladék mindössze öt százalékát teszi ki.
Gyakran változnak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
törvények. Több területen radikális módosításokra kerül sor az 
uniós irányelvek és az állampolgárok motiválása szempontjából 
is. A szelektív hulladékgyűjtés nemcsak környezetvédelmi, 
hanem pénzügyi szempontból is fontos. Egyre többe kerül a 
kommunális hulladék szeméttelepeken történő elhelyezése, ami 
a helyi szemétszállítási díjak emelését eredményezi. 
Hatékonyabbá kell tenni ezért a hulladék szelektálását, egyre 
több lakost kell meggyőzni ennek fontosságáról. Városunk 
minden polgárának adottak a szemét különválasztásának 
feltételei - a családi házak tulajdonosainak szemetes zsákokat, 
tömbházi lakóknak konténereket biztosítottunk. Minél kevesebb 
hulladékot termelünk, annál kevesebbet fizetünk.
Városunk egyes körzetei  között  azonban el térések 
tapasztalhatók. Ez évre kidolgozunk egy motivációs rendszert. 
Anyagilag is ösztönözni szeretnénk a hulladék szelektálását. 
Kedvezményt kapnak majd a rendszeresen szeparálók. Másrészt 
szankciókra számíthatnak azok, akik ignorálják, vagy vissza 
utasítják ezt a hulladékgyűjtési rendszert. Ilyen intézkedéseket 
kell bevezetni, hogy elkerülhessük a szemétszállítási díjak újabb 
emelését.
E cikkel is az a célunk, hogy polgáraink a hulladékot - papírt, 
üveget és műanyagot válogassák szét, amivel csökkenthetők a 
szemétszállítási költségek. Nem bonyolult. Mindössze annyit 
kell tenni, hogy a szétválogatott papírt, üveget és műanyagot a 
kijelölt konténerekbe, és ne a háztartási hulladék közé dobjuk. A 
közhasznú szolgáltatások vállalata kidolgozott ütemterv alapján 
elszállítja. A nagyobb mennyiségű vagy méretű hulladék 
beszállítható a közhasznú szolgáltatások vállalata (VPS) Papréti 
telephelyén levő hulladékudvarba.
Helyes szelektálás:
Kék konténer: újság, folyóirat, irodai papír, szórólapok, 
kartondobozok, papír csomagolóanyagok. Tilos: vizes, zsíros 
vagy szennyezett papír, aszfalt- és kátránypapír, használt 
pelenka, tisztasági betét.
Zöld konténer: nem betétdíjas palackok, üvegedények, 
táblaüvegek, törött üveg. Tilos: porcelán, kerámia, szélvédő, 
tükör, tv-képernyő.
Sárga konténer: műanyag flakonok (zsugorítva), tégelyek, 
tasak, fólia. Tilos: étkezési olaj flakonjai, novodur-csövek, 
veszélyes hulladékkal (motorolaj, festék) szennyezett dobozok, 
flakonok.

Tisztelt polgárok !

Mindannyiunk számára nagyon sokat jelent városunk szép, tiszta 
kinézete, amiben nagyon fontos szerepe van a parkosított, zöld 
övezeteknek, fáknak, virágoknak. Ez okból igyekszünk 
lehetőségeinkhez mérten szebbé tenni környezetünket 
különböző virágok és díszfák kiültetésével.
Ezért nagyon sajnálatos, amikor látjuk, hogy városunk némelyik 
polgára tetteivel azon fáradozik, hogy semmivé tegye munkánk 
gyümölcsét. Városunk tisztán tartása és egészéges környezetének 
megóvása minden polgár kötelessége ugyanúgy, mint ahogy 
kötelessége tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amivel 
kárt okozhat a természetes környezetben.
A nyilvános zöld területek nem csak a város tulajdonát képezik, 
hanem minden lakójának is. Ezért kérjük önöket, hogy ha 
valamilyen módon tudomást szereznek városunk környezetének 
rombolásáról, személyesen, vagy a 047/4382290 telefonszámon 
értesítsék a városi rendőrséget.

Sikeres projekt

A Füleki Művészeti Alapiskola mellett működő "Fiatal művész" 
Polgári Társulás sikeres pályázatot nyújtott be a Besztercebányai 
Megyei Önkormányzathoz „A tehetséges tanulók támogatása“ 
címmel.
A társulás 400 € összegű támogatásban részesült, amelyet - saját 
pénzeszközeivel kiegészítve - szaxofon vásárlására használt fel a 
zenetagozat fúvós részlege részére. Az iskola tanulói és 
pedagógusai ezúttal fejezik ki köszönetüket!

Családi nap 2013

Gyerekzsivajtól volt hangos június 8-án a füleki  Ifjúság utcai 
Alapiskola udvara. Megrendezésre került a III. Családi nap, 
amely tavaly is olyan sikert aratott, hogy híre eljutott a járás 
minden szegletébe. Az idén is szerettük volna emlékezetessé 
tenni ezt az eseményt, amikor diák, szülő és pedagógus együtt tölt 
el egy tartalmas, önfeledt napot. A délelőtt folyamán közel 400 
látogató érkezett, gyerekek szüleikkel, sokan a nagymamával 
vagy nagyapával. A Családi napon kicsik és nagyok egyaránt 
találhattak kedvükre való programot: volt aszfaltrajz, kézműves 
foglalkozás, körhinta, lovaglás és légvár a legkisebbek számára, a 
sakkozás, íjászkodás, quadmotorozás, tűzoltó-bemutató pedig a 
12 év fölöttiek körében aratott osztatlan sikert. Frissítőt, frissen 
sült hurkát és kolbászt árultak egész nap folyamán a tanító nénik 
és bácsik, de persze leginkább az ízletes káposztaleves volt az 
igazán várt dolog, melyet minden látogató megkapott a 
megvásárolt belépőjegy felmutatása  ellenében. A Családi napra 
elfogadták meghívásunkat a Művészeti Alapiskola diákjai és 
tanárai, akik szabadtéri koncertjükkel emelték a rendezvény 
színvonalát. Szeretnénk nekik is, ill. minden támogatónknak 
megköszönni a segítséget. A délutánig tartó vidám összejövetel 
újra sikeresen zárult. Nagyszerű volt ez a nap, de még 
nagyszerűbb az érzés: megérte! Ezúton köszönjük minden 
kedves kolléga odaadó munkáját, és üzenjük a szülőknek és 
gyerekeknek: Családi nap lesz jövőre is!

Ferenc Izolda
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Kovács Zoltán 

Kovács Zoltán 1962-ben született. Csákányházan nőtt fel, jelenleg pedig Füleken él családjával. 
Kenyerét jelenleg bőrműves- és fafaragóként keresi. Ügyes keze és talán elődjeitől örökölt 
tehetsége is erre determinálta. Nagyrészben teljesült ifjúkori álma, hogy festőként alkothasson 
mások és saját maga örömére. A Füleki Művészeti Alapiskola alsó és felső tagozatának 
elvégzésével magánórákat vett a persei születésű 
Bacsaki Bélától, de ennek ellenére autodidaktának 
valja magát. Különböző képzőművészeti 
t e c h n i k á k k a l  k í s é r l e t e z i k  -  o l a j -  é s 
akrilfestményeket, pasztell-, ceruza és tusrajzokat, 
fametszeteket, sőt népi díszítésű faragott 
faszobrokat is készít. Külön érdekesség, hogy a 
szerző gyakran sajátkezűleg készíti el az 

alkotáshoz szükséges alapanyagokat, mint az olajfesték, vagy a kézi készítésű merített 
papír. Ezen kívül egyedi bőrműves termékeket - tarisznyákat, derékszíjakat és 
dísztárgyakat is készít. Alkotásaiban leginkább tájakat, alakokat és állatvilági lényeket 
ábrázol. Emellett szürrealista műveinek témait Hieronymus Bosch reneszánsz 
vizionárius festő fantáziadús világából, valamint a festő által is megihletett híres 
szlovák grafikus és illusztrátor, Albin Brunovský műveiből merítette. A szerző kedvelt 
motívuma a szabadságot és az emberi karakterek párhuzamait jelképező madár. 
Az alkotó Tagja a Nógrádi Közművelődési Intézet mellett működő Amatőr 
Képzőművészeti Stúdiónak. Munkái számos kiállításon kerültek már bemutatásra 
Szlovákia szerte. Szívesen készíti el az egyedi elképzeléseket. A legújabb munkája a 
pilisi ’Falunap és testvértelepülési találkozóra’ készült faragott kopjafa, amit június 
29.-én avatnak fel. Alkotásai megtekinthetők az "Artzsolti leather work" Facebook-
oldalon. 

Iskoláink életéből

Művészeti Alapiskola

Zenei szak:
A zenei szak növendékei iskolánkat és városunkat is 
méltóképpen képviselték az országos és nemzetközi 
versenyeken. A zongora szakon tanuló Fazekas Balázs 
(Bodor Angelika ped.) érte el a legnagyobb sikert. A Kassán 
megrendezett Peter Toperczer Nemzetközi Zongora 
Versenyen a kiválóan előadott szlovák zeneművért elnyerte a 
Szlovák Zenei Alap díját. Az Alsókubínyban rendezett 
nemzetközi versenyen pedig második helyezést ért el. Simon 
Zoltán ezüst sávos, Barbora Botošová pedig bronz sávos 
minősítést ért el a nagyszombati zongoraversenyen. 
Felkészítő pedagógusuk Tóth Ágnes pedig oklevélben 
részesült.
Képzőművészeti szak:
Ifjú képzőművészeink sem vallottak szégyent. A második 
félévben elért eredményeik:
Trakai Island, Litván Nemzetközi  Verseny - érmet kapott 
Gáspár András, Sznida Kristóf, Lóránt Natália, Megyery 
Patrícia, Péter Tamara, Filip Tibor Pavella, Molnárová 
Daniela. Iskolánkat emlékéremmel jutalmazták.
Újév 2013 Országos Verseny, Rimaszombat: Urbanová 
Andrea 1. D díj, Csépe Krisztína és Pápárová Dorka 
(oklevél).
Óvd Örökségünket és Hitünket Országos Verseny, 
Selmecbánya: Tamás Zsolt 1. díj, Kakuk Bálint 3. díj.
Tavaszi Szokások – Országos Verseny: Rákos Andrea 1. Díj, 
Ander Ádám, Urbanová Andrea és Dalzsufó Vivien 2. díj, 
Gáspár Antónia (oklevél).
A Fantázia Birodalma Országos Verseny: Máčová Kristina 1. 
díj, Urbanová Andrea 3. díj, Gablyasz Maxima és Pádár 
Emília (oklevél).
Tánccipő Országos Verseny, Kassa: Kasza Alexandra Karina 
3. díj
Szabó Gyula Grafikai Verseny: Gášpárová Antónia (oklevél).
Szintén oklevélben részesültek a LIDICE 2013 Nemzetközi 
Rajzversenyen Gášpárová  Antónia, Filip Tibor Pavella és 
Alabán Csaba. Felkésztítő pedagógusok: mgr. art. Bialová 
Jana és mgr. Mráz František. 

Füleki Papréti 64/A Alapiskola

Manapság kevesen tudják elképzelni életüket számítógép nélkül. Köztudott: 
Jóból is megárt a sok. A számítógép előtt töltött időből is. Tanulóink 
szerencsére nem csak a számítógéppel foglalkoznak. Bizonyítják az egyes 
művészeti irányzatokban, idei tanévben elért sikereik is.
Vers-és prózamondás: Hviezdoslav Kubin területi döntő: Bianka Molnárová 
3.A oszt. 3. díj. Prózamondás I. kategória. Martina Mikušová 7. A oszt. és 
Diana Tóthová 9.A oszt. 3. díj vers-és prózamondás III. kategóriában.
Zene: „ Szlovák Csalogány” megyei döntőjében Bianka Molnárová 2. 
helyen végzett.
Rajzversenyeken szintén előkelő helyezéseket értek el: Vojtech Simon (7. 
A), Milan Nagy, Barbora Morháčová, Monika Zsirosová (9. A) és Barbora 
Botošová (4. A), Patrik Oláh (8. A) és Dominik Bial (7. A), Lenka  Bozóová 
(6. A) és Alžbeta Olšiaková  és Patrik Pál (8. A).

Mgr. Mrázová Edita

Turisztikai  gyalogtúra

Néhány nappal az után, hogy iskolánk tanulói ünnepi műsorral köszöntötték 
szüleiket és hozzátartozóikat, a turisztikai szakkör tagjai már vasárnap kora 
reggel útra keltek, hogy felfedezzék a Kis-Fátrát. Konkrétan a Šútovo 
községtől 4 km-re lévő, 830 m 
tengerszint feletti magasságban 
található vízesést. Az előző napok 
esős időjárása miatt kissé aggódva 
s z e r v e z t ü k  a z  a u t ó b u s z 
kirándulást ,  de a táj  aznap 
napsütésben ragyogott. A kék 
turistajelzésen haladva fél óra  
u t á n  e l é n k  t á r u l t  a  3 8  m 
magasságból  alázúduló vízesés 
gyönyörű látványa. A csodaszép 
tájból új erőt merítve és a rövid 
frissítő után a hazafelé vezető úton 
megálltunk még a Beszterce-
b á n y á h o z  k ö z e l i  i s m e r t 
bányásztelepülésen is. Volt miben 
gyönyörködnünk.

Ivaničová Judita

3

Ügyes kezek szakkör

Eredményesnek bizonyult a Nefelejcs Nyugdíjas Otthon ügyes 
kezek szakkörének projektje az Orange Alapítvány pályázatára 
jelentkezők erős mezőnyében. Az intézményben lakóknál 
szeretnénk elérni, hogy még nagyobb számban vegyenek részt az 
egyes szabadidős foglalkozásokon, ahol ajándék- és 
dísztárgyakat készítenek. A szociális munkatársak és önkéntesek 
közreműködésével újabb ajándék- és dísztárgyakat készítenek az 
idősek hónapjára valamint az intézményben sorra kerülő 
programok szereplőinek. Ezekre a programokra meginvitáljuk a 
nyugdíjasok egyesülete tagjait, a képviselő-testület szociális 
bizottsága tagjait, a helyi iskolák pedagógusait és tanulóit. Az 
O r a n g e  A l a p í t v á n y t ó l  n y e r t  p á l y á z a t i  ö s s z e g b ő l 
megvásárolhatjuk az ajándékok készítéséhez szükséges 
szakirodalmat, eszközöket és anyagokat. Nagy segítség ez 
intézményünknek, mivel a rendelkezésre álló költségvetésből 
ilyesmire már nem futja. Szeretnénk ezzel is kellemesebbé és 
színesebbé tenni az idősek hétköznapjait, szorosabb kapcsolatot 
teremteni klienseink, alkalmazottaink és együttműködő 
partnereink között. Köszönjük az Orange Alapítványnak!

Mária Veliká, igazgatónő

Szelektív hulladékgyűjtés

Városunkban 2006-ban vezettük be a szelektív hulladékgyűjtést. 
Ekkor jelöltük ki a gyűjtőhelyeket és vásároltuk a speciális 
konténereket. Az eltelt időszakot értékelve sajnálattal 
állapítottuk meg, hogy más városokhoz képest elmaradunk a 
kommunális hulladék szelektálásában. A városban évente 
keletkező hulladék mindössze öt százalékát teszi ki.
Gyakran változnak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
törvények. Több területen radikális módosításokra kerül sor az 
uniós irányelvek és az állampolgárok motiválása szempontjából 
is. A szelektív hulladékgyűjtés nemcsak környezetvédelmi, 
hanem pénzügyi szempontból is fontos. Egyre többe kerül a 
kommunális hulladék szeméttelepeken történő elhelyezése, ami 
a helyi szemétszállítási díjak emelését eredményezi. 
Hatékonyabbá kell tenni ezért a hulladék szelektálását, egyre 
több lakost kell meggyőzni ennek fontosságáról. Városunk 
minden polgárának adottak a szemét különválasztásának 
feltételei - a családi házak tulajdonosainak szemetes zsákokat, 
tömbházi lakóknak konténereket biztosítottunk. Minél kevesebb 
hulladékot termelünk, annál kevesebbet fizetünk.
Városunk egyes körzetei  között  azonban el térések 
tapasztalhatók. Ez évre kidolgozunk egy motivációs rendszert. 
Anyagilag is ösztönözni szeretnénk a hulladék szelektálását. 
Kedvezményt kapnak majd a rendszeresen szeparálók. Másrészt 
szankciókra számíthatnak azok, akik ignorálják, vagy vissza 
utasítják ezt a hulladékgyűjtési rendszert. Ilyen intézkedéseket 
kell bevezetni, hogy elkerülhessük a szemétszállítási díjak újabb 
emelését.
E cikkel is az a célunk, hogy polgáraink a hulladékot - papírt, 
üveget és műanyagot válogassák szét, amivel csökkenthetők a 
szemétszállítási költségek. Nem bonyolult. Mindössze annyit 
kell tenni, hogy a szétválogatott papírt, üveget és műanyagot a 
kijelölt konténerekbe, és ne a háztartási hulladék közé dobjuk. A 
közhasznú szolgáltatások vállalata kidolgozott ütemterv alapján 
elszállítja. A nagyobb mennyiségű vagy méretű hulladék 
beszállítható a közhasznú szolgáltatások vállalata (VPS) Papréti 
telephelyén levő hulladékudvarba.
Helyes szelektálás:
Kék konténer: újság, folyóirat, irodai papír, szórólapok, 
kartondobozok, papír csomagolóanyagok. Tilos: vizes, zsíros 
vagy szennyezett papír, aszfalt- és kátránypapír, használt 
pelenka, tisztasági betét.
Zöld konténer: nem betétdíjas palackok, üvegedények, 
táblaüvegek, törött üveg. Tilos: porcelán, kerámia, szélvédő, 
tükör, tv-képernyő.
Sárga konténer: műanyag flakonok (zsugorítva), tégelyek, 
tasak, fólia. Tilos: étkezési olaj flakonjai, novodur-csövek, 
veszélyes hulladékkal (motorolaj, festék) szennyezett dobozok, 
flakonok.

Tisztelt polgárok !

Mindannyiunk számára nagyon sokat jelent városunk szép, tiszta 
kinézete, amiben nagyon fontos szerepe van a parkosított, zöld 
övezeteknek, fáknak, virágoknak. Ez okból igyekszünk 
lehetőségeinkhez mérten szebbé tenni környezetünket 
különböző virágok és díszfák kiültetésével.
Ezért nagyon sajnálatos, amikor látjuk, hogy városunk némelyik 
polgára tetteivel azon fáradozik, hogy semmivé tegye munkánk 
gyümölcsét. Városunk tisztán tartása és egészéges környezetének 
megóvása minden polgár kötelessége ugyanúgy, mint ahogy 
kötelessége tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amivel 
kárt okozhat a természetes környezetben.
A nyilvános zöld területek nem csak a város tulajdonát képezik, 
hanem minden lakójának is. Ezért kérjük önöket, hogy ha 
valamilyen módon tudomást szereznek városunk környezetének 
rombolásáról, személyesen, vagy a 047/4382290 telefonszámon 
értesítsék a városi rendőrséget.

Sikeres projekt

A Füleki Művészeti Alapiskola mellett működő "Fiatal művész" 
Polgári Társulás sikeres pályázatot nyújtott be a Besztercebányai 
Megyei Önkormányzathoz „A tehetséges tanulók támogatása“ 
címmel.
A társulás 400 € összegű támogatásban részesült, amelyet - saját 
pénzeszközeivel kiegészítve - szaxofon vásárlására használt fel a 
zenetagozat fúvós részlege részére. Az iskola tanulói és 
pedagógusai ezúttal fejezik ki köszönetüket!

Családi nap 2013

Gyerekzsivajtól volt hangos június 8-án a füleki  Ifjúság utcai 
Alapiskola udvara. Megrendezésre került a III. Családi nap, 
amely tavaly is olyan sikert aratott, hogy híre eljutott a járás 
minden szegletébe. Az idén is szerettük volna emlékezetessé 
tenni ezt az eseményt, amikor diák, szülő és pedagógus együtt tölt 
el egy tartalmas, önfeledt napot. A délelőtt folyamán közel 400 
látogató érkezett, gyerekek szüleikkel, sokan a nagymamával 
vagy nagyapával. A Családi napon kicsik és nagyok egyaránt 
találhattak kedvükre való programot: volt aszfaltrajz, kézműves 
foglalkozás, körhinta, lovaglás és légvár a legkisebbek számára, a 
sakkozás, íjászkodás, quadmotorozás, tűzoltó-bemutató pedig a 
12 év fölöttiek körében aratott osztatlan sikert. Frissítőt, frissen 
sült hurkát és kolbászt árultak egész nap folyamán a tanító nénik 
és bácsik, de persze leginkább az ízletes káposztaleves volt az 
igazán várt dolog, melyet minden látogató megkapott a 
megvásárolt belépőjegy felmutatása  ellenében. A Családi napra 
elfogadták meghívásunkat a Művészeti Alapiskola diákjai és 
tanárai, akik szabadtéri koncertjükkel emelték a rendezvény 
színvonalát. Szeretnénk nekik is, ill. minden támogatónknak 
megköszönni a segítséget. A délutánig tartó vidám összejövetel 
újra sikeresen zárult. Nagyszerű volt ez a nap, de még 
nagyszerűbb az érzés: megérte! Ezúton köszönjük minden 
kedves kolléga odaadó munkáját, és üzenjük a szülőknek és 
gyerekeknek: Családi nap lesz jövőre is!

Ferenc Izolda
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Figyelem ! A helyi adók és kommunális 
hulladékért járó illeték 1. részletének befizetési 

határideje lejárt !

Fülek Városa értesíti az adó- és illetékfizetöket, hogy a helyi adók 
(ingatlan-, kutya- és közterület használatért járó adó) valamint a 
kommunális hulladékért járó illeték 1. részletének befizetési 
határideje lejárt. Mivel ez a határidő letelt, ezúttal kérjük azon 
adó- és illetékfizetőket, akik még nem tettek eleget fizetési 
kötelezettségüknek a várossal szemben, hogy azt minél előbb 
teljesítsék. Az adó- és illetékfizetőknek lehetőségük van a 
kiszabott adók és illeték kézpénzbeli kifizetésére munkanapokon 
a városi hivatalban vagy pedig banki átutalással az adó- és  
illetékgondnokának a számlájára.  

Ha az befizetésre nem kerül sor, akkor város annak behajtására 
végrehajtást kezdeményez a jelenlegi érvényben levö 
jogszabályok értelmében.

Jelentős kulturális 
rendezvények Füleken 2013 

júliusában 

2013.07.13., 18:00 óra
A Zsákszínház bemutatója
Molnár Ferenc: Az ibolya című 
vígjátéka
Helyszín: VMK, rendező: Zsákszínház 
PT, társrendező: VMK

2013.07.18., 16.00 óra
Fertő Dezső -  roma fafaragó 
kiállításának megnyitója
Helyszín: Városi Honismerti Múzeum, 
szervező: Vármúzem

2013.07.19., 18:00 óra
Szuverenitás Napja
Helyszín: Matica slovenská háza, 
szervező: Matica slovenská háza

2013.07.26., 17:00 óra
Nógrádi  Nemzetköz i  Fo lk lór 
Fesztivál
Kisebbségi gála 
Helyszín: Füleki várudvar és a Bebek 
Panzió terasza, szervező: Vármúzeum

2013.07.26., 17:00 óra
Nógrádi  Nemzetköz i  Fo lk lór 
Fesztivál
Helyi és külföldi néptáncegyüttesek 
közreműködésével
Helyszín: Füleki várudvar, szervező: 
Rakonca Egyesület, társszervező: 
Vármúzeum

Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál

Hol:  Várudvar és a Bebek Panzió terasza 
Mikor: 2013. július 26-27.

Július 26-án 17.00 órakor veszi kezdetét a Nógrádi Nemzetközi 
Foklór Fesztivál kisebbségi gálaműsora a várudvarban. Fellép a 
Z'mirim - a Lauder Javne budapesti művészeti iskola klezmer 
zsidó együttese, a pozsonyi magyar Szőttes Kamara 
Néptáncegyüttes és a Parno Graszt magyarországi roma népzenei 
együttes. A színvonalas műsor táncházzal folytatódik a Bebek 
Panzió teraszán 20.30 órakor. Zenei kíséretet és táncoktatást a 
közreműködő együttesek biztosítanak. Július 27-én 17.00 órától 
a várban folytatódik a fesztivál a füleki Rakonca, a nagymihályi 
Zemplín és a salgótarjáni Nógrád néptáncegyüttesek, valamint 
két külföldi néptánccsoport fellépésével.

Főszervező: Rakonca Egyesület, társszervező: Füleki 
Vármúzeum.

Tisztelt Olvasók!

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

Hirdetési felület Ár Felár

1/32 (46x32mm) 7,50 € - első és utolsó oldal + 50 %
- tetszés szerinti elhelyezés + 20 %
- színes hirdetés + 20 %
- keretes hirdetés + 40 euro
- soros hirdetés 0,30 euro/szó

1/16 (46x64mm) 15,- €

1/8   (92x64mm) 30,- €

1/4   (128x92mm) 60,- €

1/2   (128x184mm) 120,- € 

Újságunk minden 
hónap utolsó napján 
elolvasható a város 

honlapján 
www.filakovo.sk, úgy 
szlovák, mint magyar 

változatban.


