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Novohrad - Nógrád Geopark

lányzati havilap

Novohrad - Nógrád Geopark

Prvý medzinárodný geopark v Európskej
a Globálnej sieti geoparkov

Az elsô nemzetkôzi geopark az Európai
és Globális Geopark Hálózatban

Ako sme už o tom informovali v predchádzajúcom čísle
Fiľakovských zvestí, dňa 27. marca tohto roku bol Novohrad - Nógrád
Geopark vo francúzskom Luberone prijatý za
36. člena Siete európskych geoparkov. Dňa 14.
apríla 2010 po úspešnej prezentácii na 4.
celosvetovej konferencii geoparkov, konanej na
ostrove Langkawi v Malajzii, prevzali zástup
covia tohto Slovensko - maďarského geoparku
dokument osvedčujúci jeho prijatie za 66. člena
Globálnej siete geoparkov, ktorá íúnguje pod
patronátom UNESCO,
Novohrad - Nógrád geopark je prvým geoparkom ako na Slovensku, tak aj v Maďarsku a
stal sa prvým, skutočne cezhraničným geoparkom na svete.
Vážny úspech predchádzala niekoľkoročná
systematická a koordinovaná príprava trvajúca
od deväťdesiatych rokov, kedy sa zrodila
myšlienka budovania nášho spoločného geo
parku. Prvý ideový zámer na
zriadenie Novohradského geo
parku vypracoval a zverejnil
RNDr. Jozef Klinda v rokoch
2002 - 2003. Do jeho rozpraco
vania a realizácie zaangažoval
odborníkov zo Slovenskej agen
túry životného prostredia v
Banskej Bystrici, Správy CHKO
Cerová vrchovina a Riaditeľstva
Národného parku Biikk, ale
najmä zastupiteľstvá miest a
obcí v Novohrade. Územie
geoparku sa rozprestiera od
Fiľakova na Slovensku až po
Bér v Maďarsku, predstavuje
krajinu bohatú najedinečné geo
logické a prírodné hodnoty,
kultúmo-historické dedičstvo,
ľudové tradície, modernú
kultúm či gastronómiu. Pre 28
slovenských a 63 maďarských
obcí nachádzajúcich sa na pomerne problema
toto členstvo úžasnú príležitosť na ďalší rozvoj.

Mint arról már a Fuleki Hírlap elózó számában tudósítottunk, márus 27-én a Novohrad - Nógrád Geoparkot a franciaországi
Luberonban az Európai Geopark Hálózat 36.
tagjává fogadták. 2010. április 14-én, a malaysiai Langkawi Geoparkban rendezett 4. Globális
Geopark Konferencián - nagy érdeklódéssel kísért elóadást kôvetóen - a magyar-szlovák
geopark képviselói átvehették az UNESCO által
támogatott Globális Geopark Hálózat 66. tagjának tagságát igazoló dokumentumot is.
A Novohrad - Nógrád Geopark Magyarország és Szlovákia elsó geoparkja, és egyúttal a
világon a ténylegesen elsó határon átnyúló
geopark is.
A komoly sikert sokéves szervezett és ossze-
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kor is megsziiletett a kózos geopark létrehozásának gondolata. A Nógrádi Geopark létrehozásának elsó eszmei tervezetét
RNDr. Klinda Jozef dolgozta ki
és tette kôzzé a 2002 - 2003 -as
években. A realizálásba aztán
bevonta a Besztercebányai
Szlovák
Kornyezetvédelmi
Ogynôkséget, a Cseres-hegység
Tájvédelmi Korzet Igazgatóságát és a Biikki Nemzeti Park
Igazgatóságát, valamint a nóg
rádi városok és íalvak képviseló-testuleteit. A geopark teriilete a szlovákiai Ftilektôl egészen
a magyarországi Bérig terjed, és
egyediilálló foldtani, illetve természeti értékekben, kultúrtôrténeti ôrokségben, néphagyományokban, modem kultúrában gazdag és gasztronómiailag is ftgyelemre méltó tájként
jellemezhetó. A viszonylag
problematikusnak számító te63 magyar kôzség további fejlódése
gság kiváló lehetóséget jelent.
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Úspešná reprezentácia
Občianske združenie Oppidum práca s názvom "Voz času", ktorú •
Fileck sa opäť zapojilo do súťaže, pripravili Anna Anderkováa Dániel ’
klorú
vyhlásilo
Celoštátne Gáspár získali 1. cenu. Maketa,'
združenie ochrancov miest a obci na ktorá pripravila Lilla Gáspárová a ,
území MR a prebieha 12. rok pod trilógia, ktorá pripravili Emese a ,
Csilla Kovácsova získali mimo-,
riadne ocenenie. Pekné a hodnotné «
Fiľakova pripravili svoje súťažné diela si môžete pozrieť do 28. mája *
práce, ktoré boli skutočne vydarené, 2010 v areáli Budinskeho hradu, v J
veď v Budapešti sme získali jedno priestoroch Budapeštianskeho his-,
torického múzea.
I.
miesto a ave mimoriadne ocene
OZ Oppidum Fileck.
nia. Spoločná výtvarná a slohová

Infoprog 2010

Sikeresen szerepeltiink
Az Oppidum Fileck Polgári
Társulás tavaly ismét bekapesolódott a Város- és Faluvédók Országos Szôvetsége által meghirdetett pályázati feihívásba,
amely az Ifjúság az épített és természeti kôrnyezetért clmen fut
immár 12 éve. Fiilekrôl 5 diák
készített pályamunkát, melyek
igen iól sikerúltek, hiszen egy elso díjat és két kiilôn díjat noztunk Budapestról. Anderko An
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A Fiileki Gimnázium és a
Gymnázium Fiľakovo a Vysoká krížoviek a v dešifrovaní ____
Pénziigyi és Számviteli
škola finančného hospodárstva a kódov, ktoré sa teší veľkému ,
Ž?
Fóiskola Salgótarjáni Inúčtovnej evidencie, pracovisko Sal- úspechu už 4 roky. Do tejto -je
sa mohli zapojiť tak J jlJ2 jS Ž
školstva SR
učitelia, ako aj žiaci či
'< $ ■
Združenia Rákócziho v dňoch 23.25. apríla 2010 vo Fiľakove a v
Salgótarjáne pätnásty ročník infor hľadaní pokladov päťčlenné
.
lommal rendezte meg Fiilematickej súťaže pre žiakov stred družstvo študentov.
ných škôl s vyučovacím jazykom
Slávnosmého
vyhodnotenia . ken és Salgótarjánban a szlovámaďarským na Slovensku a v súťaže sa zúčastnili medzi inými: . kiai magyar kôzépiskolák orszáďalších krajinách Karpatskej poslanec Národnej rady SR László • gos számítástechnikai versenvét
kotliny s názvom INFOPROG Szigeti, primátor' mesta Fiľakovo • es a kárpát-medencei magyar kô2010. Finále súťaže sa uskutočnilo Jozef Agócs, predseda poroty Dr. • zépiskolák versenyét. az INFOna základe výsledkov korešpon Miklós Gubán, PhD., prorektor • PROG 2010-et. A Ievelezó fordudenčných kôl a zúčastnilo sa ho Budapeštianskej
hospodárskej • lók eredményei alapján keriilt
spolu 37 súťažných družstiev zo 17 vysokej školy, akoaj sponzori súťaže. * sor a verseny dôntójére, amelyen
V programátorskej kategórii sa . ôsszesen 17 kôzépiskola (Mastredných škôl z Maďarska,
Rumunska a Slovenska. Súťažilo sa umiestnfli žiaci Gymnázia . gyarország, Romáma, Szlovákia)
v programátorskej a používateľskej Fiľakovo na 2. a 3. mieste. V . 37 esapata vett részt. A versenykategórii. Súčasťou súťaže bolo aj súťaži škôl fiľakovské gymnázi- • zôk programozói és felhasználói
3-dňové súťaženie v lúštení*I. um získalo 3. miesto.
• kategóriában indulhattak. A ver-
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na és Gáspár Dániel kôzos képzómflvészeti és Irásos munkája,
az Idó szekere címmel, l.helyezést ért el. Gáspár Lilla makettje
és Kovács Emese meg Kovács
Csilla trilógiája kiilôndíjban részesiilt. A szép és értékes alkotások a Budavári Palota E épiiletében, a Budapešti Torténeti Múzeumban 2010. május 28-ig tekinthetôk meg..
Oppidum Fileck PT

seny része volt az a 3 napon át
tarto rejtvény- és kódfejtó játék,
amely immár 4 éve óriasi sikernek ôrvend. A játékban tanárok,
diákok, kísérôk egyaránt részt
vehettek. Idén ôttagú diákesapatnak sikeriilt megfejteni a kineskeresó játékot.
Az iinnepélyes díjkiosztáson
részt vettek tôbbek feôzôtt: Szi
geti László parlamenti képvise10, Agócs József, Fiilek polgármestere, dr. Gubán Miklós,
PhD., fóiskolai lanár, a Budati Gazdasági Fóiskola rekíelyettese, a zsfiri elnôke, valamint a támogatók.
A programozó kategóriában a
Fiileki Gimnázium diákjai a 2. és
3. helyezést érték el. Az iskolák

K

az értékes 3. nelyen

2. FábiánNorbert & VégfiMária - Gymnázium- GlmnáĽnmFiľakovo
3. KatkôDániel& TomofyaMátyál- Gymnázium- GimnáziumFiľakovo
1. SPŠelektrotechnickáS.A.Je
NovéZámky
I. GymnáziumHamaSelyehosV

Upozornenie

Figyelmeztetés

Obvodný pozemkový úrad v Lučenci ako príslušný orgán štátnej .
A Losonci Kórzeti Fôldhivatal mint a mezógazdasági fôldteriiletek
správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy Vás *
—i------ <l<-<—
— zu— :------ .z~.
upozorňuje, že podľa §3 zákona číslo 220/2004 Z.z . o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy y znení neskorších predpisov je
každý vlastník alebo nájomca a správca pôdy povinný predchádzať
výskytu a šíreniu burín na poľnohospodárskych aj nepoľno- p. bérló és hasznáíó kôteles megelózni a gyomok elóforďúlását és ...
hospodárskych pozemkoch, t.j. zabezpečiť mechanické alebo „ jedését a mezógazdasági és nem mezógazdasági fôldteruleteken,
chemické ničenie burín.
vagyis bebiztosítani a gazok kézi vagy vegyi irtását.
Užívatelia a vlastníci poľnohospodárskych aj nepoľnohospodárskych
A fôldteriiletek használói és tulajdonosai az elsó kaszálást, ill. vegyi
pozemkov sú povinní zabezpečiť prvú kosbu, resp. chemickú likvidáciu ■ gyomtalanítást 2010.06.15-ig, a második kaszálást, ill. vegyi gyomtaburín do 15.06.2010, druhú kosbu, resp. chemickú likvidáciu burín do • lanítást pedig 2010.08.15-ig kdtelesek bebiztosítani. A határidók
15.08.2010. Dodržiavanie termínov bude tunajší úrad ako orgán štátnej betartását a hivatal mint a mezógazdasági fôldteriiletek védelmének
správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy és kihasználásának teriiletén illetékes allaraigazgatási szerv folyapriebežne kontrolovať. V prípade, že užívateľ alebo vlastník pôdy ne matosan ellenórizni fogja. Az esetben, ha a foldteriilet használója----zabezpečí základnú starostlivosť o pôdu a spôsobí svojou nečinnosťou tulajdonosa nem bizlosítia be a fôlddel való alapvetó tôródést, és
zaburinenie poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy, dopustí sa tal a mezógazdasági és nem mezógazdasági teriilet elgyomosodasara
priestupku podľa § 25 alebo správneho deliktu podľa § 26 vyššie cito- . keriil sor, szabálysertést vagy vétseget kôvet el az idézett tôrvény 25
vaného zákona, začo mu bude uložená pokuta. Ničenie burín na és 26. §-a szemt, és buntetés lesz rá kiszabva. A gaz irtása az
pozemkoch je nutné aj v záujme zlepšenia životného prostredia.
életkômyezet javitása érdekében is szukséges.

Priamy predaj mestského majetku A városi vagyon kôzvetlen értékesítése
Mesto Fiľakovo vyhlasuje v riadení pre odstavovanie a gará
zmysje^'Zásad hospodárenia a žovanie automobilov. V zmysle
územného plánu pozemok nie je
Fiľakovo zo dňa 25.02.2010" priamy určený na výstavbu rodinného
domu. Nehnuteľnosť sa nachádza
cca. 30-50 m od najbližších inžinier
1. časť pare. CKN č. 3472/37 o skych sieti na ul. Kalajovej a jej
výmere 8,0 m x 53 m a 3,5 m prevažnú časť tvorí trstinový porast
Výstavba akejkoľvek stavby
x 5,3 m,
2. časť pare. EKN č. 627/1 o vyžaduje náročne zakladanie, kvôli
vysokej hladine podzemnej vody.
,0 x 7 ,0 m m
Minimálna cena pozemku je vo
raží. Pozemi
ú na ul. J. '
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Záujemcovia o priamy predaj
môžu predložiť svoje cenové
ponuky spolu so zámerom využitia
predmetnvch nehnuteľností do 1.
júna 2010 do 12.00 hod na Mestský
úrad, odd. správy mestského
majetku, dani a poplatkov.
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo v
zalepenej obálke s ozn
"Neotvárať - priamy predaj"

cena pozemku je vo výške
všeobecnej hodnoty majetku a
činí 4,93 EUR/m2.
pare. CKN č. 1880/1, 1882/1
a 1883/1 v celkovej výmere
2606 m2.
^
občianskej vybavenosti

Fiilek Város a 2010.02.2Wn elfogadott Fiilek Város vagyonával vató gazdálkodás és a vagyonkezelés
alapelvei" értelmében meghirdeti a
kôvetkezô, múszaki infrastruktúra
nélkúli telkek kôzvetlen eladását:
1. a CKN 3472/37. számú, 8,0 m x
5,3 m és 3 í m x 5J m kiterjedésíí parcellarész
2. a EKN627/1 számú, 8,0 m x 7,0
m kiteriedésfl parcellarész garázsépítés céijaira. A telkek a J.
Kráľ uteában találhatók, Az

3.

4,93 EUR/m2-t t
a CKN 1880/1, 1882/1
1883/1. számú 2606 m2
ôsszkitetjedésú parcella.

A telkek kizárólag kôzhasznú
épúletek, egészségúgyi és oktatásiigyi célokat szolgálo építmények
vagy gépjármflveK parKolását és

llľiiiliiŕ iininn mťiľiikmt1 ľíilľki liinini/ľiiiii
múzeumok és galériák
múzeí a galérií
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át biztosító berendezések
pítésére használhatók. A teriileterint esaládi ház
Az ingatlan a Kalaj uteában található, kb. 30-50 m-re a legkôzelebbi
kôzmúhálózattól, és túlnyomó tôbbségében nádszerfl nôvényzettel van
benôve. Bárminemfi építmény építése komoly alapozást igényel a talajvlz magas szintje miatt.
A telek min. ára az általános érték
ôsszegében van megszabva, & 2,58
EUR/m2-t tesz ki.
A kôzvetíen eladás iránt érdeklôdôk áraiánlataikat az ingatlan felhasználasának tervezetével egyiitt
2010. június 1-jén 12.00 óráig nyújtliatják be a Városi Hivatal vagyonkezelo osztályára (Radničná 25,986 01
és
Fiľakovo) lezárt boritékban, amelyen
a „Neotvárať- priamypredaj" meaelólést kell feltiintetni.
Kôzelebbi információk Varga
Zoltán mémôknél szerezhetok;
tel. 4381001 - 124. mellék, e-mail:

F iľakovské zvesti
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Odporúčame do Vašej pozornosti!

Figyelmébe ajánljuk!

Internetová stránka mesta Fiľakovu
Fiľakovské
zvesti
ako
mesačník samosprávy nemôže
pružne reagovať na každodenné
dianie v našom meste. Preto
odporúčame do Vašej pozornosti
obnovenú intemetovu stránku
mesta Fiľakovo s najaktuálnejší
mi informáciami.
Webová stránka www.fdakovo.sk je rozčlenená na časti
Mesto - Občan - Podnikateľ Návštevník (viď. hore). Toto
praktické delenie umožňuje
oboznámiť sa tak s históriou
mesta, ako aj s rozvojovými
dokumentmi, aktuálnymi projekt
mi mesta Fiľakovo, spoznať
mapu mesta, zoznam ulíc, naše
kultúmo-historické a prírodné
hodnoty, ale aj Štatút mesta
Fiľakovo. Občanom sprostredkú
va webová stránka najdôležitejšie
informácie
o
samospráve,
úradoch nachádzajúcich sa v
meste, školách a školských zaria
deniach, organizáciách a občian
skych združeniach pôsobiacich
na území mesta, ako aj o

najdôležitejších telefónnych čís
lach. Živnostníci môžu nájsť
užitočné informácie pre svoju
činnosť pod heslom Podnikateľ.
Heslo Návštevník je určené turis
tom, ktorí prídu do nášho mesta,
aby spoznali naše historické
pamiatky a iné pamätihodnosti,
navštívili Hradné múzeum či
; trasy po C
Nógrúd. Na
mačné centrum.
Osobitne Vám odporúčame do
pozornosti naše ''zákony" všeobecne záväzné nariadenia
ktoré nájdete na elektroPodnikateľ.
Webová stránka obsahuje a_
bohatú fotogalériu o významnýcf
mestských podujatiach a dajú st
na nej čítať aj Fiľakovské zvesti \
elektronickej podobe.

Úspechy našich mladých umelcov

Fiilek Város intemetes oldala
A Fiileki Hírlap n
masan reagálni a város
napi életére. Ezért figyelmébe
ajánljuk Fiilek Város megújított
intemetes oldalát az ott oľvasható idószerú információkkal.
A www.filakovo.sk weboldal 4
részre oszlik: Város - Polgár - Vállalkozó - Látogató (lásd tent). Ez
a praktikus beosztás lehetóvé teszi, hogy megismerkedhessiink
a város tôrténelmével, s ugyanakkor a fejlesztési dokumentumaival, Fiilek Város aktuális projektjeivel is, megismerhessitk a
város térképét, utcáinak listáját,
kultúrtôrténeti és természeti értékeit, valamint Fiilek Város
Szervezeti és Mííkôdési szabályait is. A polgárok a weboldal által. beszereznetik a legfontosabb
információkat az ônkormányzatról, a városban található hivatalok, iskolák és oktatási intézmények, a város teruletén tevékenykedô szervezetek és civil
szervezetek, valamint a legfonto

sabb telefonszámok felól. Az iparosok a Vállakozó cfmszó alatt
találhatnak a tevékenységiikhoz
szukséges hasznos imformációkat. A Látogató címszó a turistákhoz szól, akik városunkba
utaznak, hogy megismerjék tôrténeti múemlékeinket és nevezetességeinket, ellátogassanak a
Vármúzeumba vagy valamelyik
jelentós kulturáns rendezvényiinkre, végigjárják a Novohrad
- Nógrád Geopark turistaosvényeit. Az intemetes oldalon kínálja szolgáltatásait a Nógrádi
Turisztikai és Információs Kôzpont is. Kiilôn figyelmiikbe
ajánljuk "tĎrvényeinket" - a vá
ros áitalános érvényťí rendeleteit, amelyek az elektronikus hirdetó táblán és a Polgár (onkormányzat) és Vállalkozó címszavak alatt is megtalálhatók.
A weboldalon gazdag fotógaléria mutatja be jelentosebb városi rendezvényeinket, és elekt
ronikus formában olvasható rajta a Fiileki Hírlap is.

Fiatal nu'ívészeink sikerei

HUDBA
l ŽENE
V mesiacoch február až apríl 2010 sa z podnetu regionálnej pred- * 2010 februárjában és áprilisában a regionális tantárgyi bizoUság
metovej komisie uskutočnil v poradí už 8. ročník súťažnej prehliadky ■ kezdeményezésére immár 8. évfolyamába lépett a FIATAL MUVEžiakov hudobných odborov základných umeleckých škoľ v hre na « SZEK PODIUMA 2010 megnevezéssel megszervezett verseny, amesólové hudobne nástroje pod názvom PÓDIUM MLADÝCH UMEĽ- • tyen a múvészeti alapiskolák žene tagozatos tanulói mérték ôssze
COV 2010. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých základných umelec- * tudásukat. A versenybe bekapesolódott a Nógrád - Gomôr - Kishont
kých škôl novohradsko - gemersko - malohontského regiónu. Je pre * kistérségvalamennyimavészetialapiskolája.Nagyôrômunkreszolnás potešením, že naši žiaci v tejto súťaži obstáli veľmi dobre a svoji- . gál, hogy tanulóink is nagyon jól szerepeltek ezen a versenyen ,
mi výkonmi potvrdili, že naša škola pripravuje skvelých hudobníkov, „ eredményeikkel bizonyítva, hogy iskolánk kiváló zenészeket készít
ktorých výkony sú porovnateľné s výkonmi žiakov ostatných základ- . fel, akiknek teljesftménye semmiben sem marad el más mflvészeti
ných umeleckých škôl. Naši žiaci sa vo svojich kategóriách umiestnili . alapiskolák tanulóitól. Tanulóink az egyes kategóriákban a kôvetkenasledovne:
• zô helyezéseket érték el:
Na
GALAKONCERTE................... ........... .-------------- -----------------------------------------A GYOZTESEK GALAKONVÍŤAZOV, ktorý sa uskutočnil DanyU'saba
1. kal^ZLATE PÁSMO- ARANYSAV pg. Mgr.Balog Adrián CERTJEN, amely 2010.ápdlÍS
vo štvrtok, 29. apríla 2010 na „
, ,, ATrD„0. „
.........
29-én, csiitôrtôkôn zailott a
hrade v Modrom Kameni našu
g*
pg
<
kékkói várban, iskolánkat az
školu reprezentovali nasledovní 80,05 Rena,°
3 tM zlate pásmo - aranvsav pg. Jureŕdcova Hilda
alábbi tanulók képviselték: Bogžiaci: Jozef Bogdán, Renáto
„laureat sutaze - a verseny laureatusadán Jozef, Botos Renáto és
Botos a Karol Ruszó.
Jakabová Orsolya
J. kal STRIEBORNEPÁSMO- EZUSTSAV pg. JakabOejza
RUSZÓ Karol.
VÝTVARNÉ UMENIE
Ru8“ Ksrol
4 kal zlate pásmo - aranysav pg turecckova H.uia
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2010 v Rimavskej Sobote získali vo svojich kategóriách sa svoje diel- ° országos szintu képzômúvészeti versenyen alapiskolánk képzómflvéka čestné uznania nasledovní žiaci výtvarného odboru ZUŠ Fiľakovo: . szeti tagozatának alábbi tanulói szerepeltek sikeresen: Csonka DániDanicl Csonka (pg. Mgr. F. Mráz) a Nikoleta Modulová (pg. Mgr. art. . el (Pg- Mgr. Mráz F.) és Hodulová Nikoleta (pg. Mgr. art. Bialová J.).
J. Bialová).
. „A Bioaiverzitás Nemzetkozi Eve" címfl országos képzómflvészeV XII. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže s podtitulom * ti verseny XII. évfolyamában Selymecbányán az alábbi tanulóink"Medzinárodný rok biodiverzity1' v Banskej Štiavnici si z ruk ministra - nak adott ál díjat a kómyezetvédelmi miniszter: Vaculčiak Dávid -1.
životného prostredia prevzali žiaci ZUŠ nasledovné ocenenia: Dávid * helyezés, Kelemenová Eszter - ž. helyezés (pg. Mgr. art. Bialová J.)
Vaculčiak - 1. miesto, Eszter Kelemenová - 2. miesto (pg. Mgr. art. J. a Mag Anna Borbála - 2. helyezés (pg. Mgr. Mráz F.).
Bialová) a Anna Borbála Mag - 2. miesto (pg. Mgr. F. Mráz).
Ugyanakkor a papréti szlovák alapiskola tanulói is díjazva voltak:
Zároveň boli ocenení aj žiaci ZŠ - Farská lúka 64/A: Jozef Lašák - * Lašák Jozef - 2. helyezés és Fukaszová Frederika - 2. helyezés (pg.
2. miesto a Frederika Fukaszová - 2. miesto (pg. Mgr. E. Mrázová). ° Mgr. Mrázová E.).
V 18. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaži "Tvoriace deti - c »Az alkotó gyermekek - PUERI FABRI 2010” nemzetkozi képzóPUERI FABRI 2010" v maďarskom meste Balassagyarmat získala 1. < mfivészeti verseny 18. évfolyamának keretein beliil Balassagyarmamiesto Eva Ligartová (pg. Mgr. art. J. Bialová).
• ton 1. helyezést ért el Ligartová Eva (pg. Mgr. art. Bialová Jľ).

