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Večerný nájazd na Bebekovu baštu
V tomto roku sa už po piaty krát
uskutočnilo podujatie pod názvom
Noc múzeí a galérii, ktoré prebieha
v celej Európe v rámci pripomenu
tia si Medzinárodného dňa múze! a
galérií (IS.máj) a tak v sobotu
ló.mája zostali do neskorých
večerných a nočných hodín
otvorené dvere po celom
Slovensku na takmer sto miestach
v 49 mestách a obciach - v
múzeách, galériách, dokonca i v
divadlách pre záujemcov, aby im
umožnili prehliadku expozícii.
Dokonca podľa oficiálnych správ
sa k účasti na tohtoročnej noci
múzeí prihlásilo viac ako 3000
múzeí prakticky zo všetkých
európskych krajín. Popri tom
ponúkali všetkým návštevníkom
bohatý sprievodný program, napr.
prehliadky depozitárov, ukážky
reštaurovania, odborné poradenst
vo v rôznych oblastiach od
umeleckých až po prírodovedné, či
nočné prehliadky expozícií s
pútavým výkladom kurátorov,
všetko aktivity, ktoré pomôžu
verejnosti aj prostredníctvom takto
získaných poznatkov a informácii
lepšie chápať význam múzeí a
galérií a ich úlohy pri záchrane,
ochrane a sprístupňovaní kultúrne
ho dedičstva.
Na našom fiľakovskom hrade sa
pracovníci Hradného múzea celý
týždeň mali čo obracať, aby pláno
vané dve výstavy, ktoré sa týmto
dňom aj otvárali stihli včas a per

fektne pripraviť. Bolo treba osloviť
rôzne inštitúcie na zapožičanie výs
tavných exponátov, doniesť ich
sem, nainštalovať, zabezpečiť a
pripraviť všetky priestory, no ako
povedal riaditeľ múzea Attila
Agócs to úsilie stálo za to. Potvrdiť
tento fakt môže hlavne mimoriad
ny záujem a vysoká účasť na
slávnostnom otvorení, priam ako
nájazd z čias tureckých vojen, teda
asi okolo 800 návštevníkov sa v ten
večer ani nepomestilo na piatich
podlažiach našej Bebekovej bašty.
Výstava pod názvom „Turci na
Slovensku“ o tureckých pamiatkach
na Slovensku a kresťanských pa
miatkach v Turecku v spolupráci s
Veľvyslanectvom SR v Ankare
ponúka rôzne predmety vojny
(pušky šešhane, jatagány, šamširi),
ale aj predmety používané v mieri
(úžitkové predmety, podstavec pod /
korán, fajky). Medzi najvzácnejšie
exponáty patri turecký staň
požičaný z múzea v Betliari, prilba s
hlavou diabla a fajansové taniere
vyrobené v Izniku. Kurátorom výs
tavy je archeológ Zoltán Drenko - ,
fiľakovský rodák, syn zakladateľa
miestneho múzea. Okrem nej bola
sprístupnená aj výstava fotografií
Martina Caku a Pavla Demeša o
tureckých pamiatkach na Slovensku .
a kresťanských pamiatkach. Obe
výstavy potrvajú do 9. augusta 2009
a z vlastnej skúsenosti ich prehliad
ku môžeme vrelé odporúčať.
- redakcia

önkormányzati

Éjszakai rajtaütés a Bebek-tomyon

került megrendezésre a Múzeumok
és Galériák Éjszakája, amely éves
rendszerességgel ismétlődik Európaszerte a Múzeumok és Galériák
Nemzetközi Napjának keretem belül
(május 18.), s így május 16-án, szom
baton a késő esü, illetve éjjeli órákig
nyitva tartott Szlovákia 49 városának
és községének közel száz múzeuma
és galériája, hogy' lehetővé tegye az
érdeklődők számára gyűjteményé
nek megtekintését.
A hivatalos hírek szerint ez évben
Európa összes országának több mint
3000 múzeuma kapcsolódott be a
múzeumok éjszakájába. Az egyes
múzeumok és galériák látogatóit
gazdag kísérőprogram fogadta, a ki
állítások megtekintésén kívül példá
ul restaurálási bemutatók, szakmai
tanácsadás a művészettől a termé
szettudományokig terjedő különféle
szakterületeken belül, valamint a ki
állítások kurátorai által biztosított ér
dekfeszítő magyarázatok. Tehát csu
pa olyan aktivitás, amelyek segíte
nek, hogy' a nyilvánosság jobban is
megérthesse a múzeumok és galéri
ák küldetését, valamint jelentőségét
a kulturális örökség megőrzésében,
védelmében és közzétételében.
A füleki várban is volt mit tenniük
egész héten a Vármúzeum dolgozói
nak, hogy a két tervezett kiállítás,
amelyek megnyitója éppen erre a je
les napra esett, időben és a lehető leg
tökéletesebben elő legyen készítve.
Különböző intézményeket kellett
megszólítani a múzeumi tárgyak köl

csönzése céljából, el kellett azokat
szállítani, installálni kellett őket, elő
kellett készíteni a helyiségeket, de Agócs Attila, a Vármúzeum igazgató
ja szavaival élve - megérte. Ezt tá
masztotta alá a rendkívül nagy' érdek
lődés és a megnyitón részt vevő láto
gatók száma is, amely egyenesen a
várat egykor bevenni akaró népes tö
rök csapatot idézte. A 800 fős tömeg
nek csak egy része fért el a Bebektorony öt szintjén, a többiek kint re
kedve úgy döntöttek, hogy egy ké
sőbbi időpontban, nyugodt körülmé
nyek között tekintik meg a kiállítást.
A „Törökök Szlovákiában" cím
alatt megrendezett kiállítás a ha
zánkban fellelhető török emlékeket,
különféle törökkori fegyvereket, de a
békeidők használati tárgyait is be
mutatja. A kiállítás az SZK ankarai
nagykövetségének segítségével való
sult meg. A legértékesebb kiállítási
tárgyak közé a betléri kastélymúze
umból kölcsönzött török sátor, az ör
dögfejes díszített sisak és az izniki fa
jansz tányérok tartoznak.
A kiállítás kurátora városunk szü
lötte, Drenko Zoltán archeológus, a
helyi múzeum megalapítójának fia
volt. A másik kiállítás - Cakó Martin
és Demeš Pavol fotói - a szlovákiai
török emlékek mellett a Törökor
szágban található keresztény emlé
keket tárja a látogatók elé. Mindkét
kiállítás 2009. augusztus 9-ig tart
nyitva, és saját tapasztalatunk alap
ján a megtekintését csak ajánlhatjuk
mindenkinek.
- szerkesztőség-
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Deň geoparku
Dňa 5. júna 2009 v rámci Týždňa
geoparkov organizuje Združenie
právnických
osôb Geopark
Novohrad-Nógrád regionálny deň
geoparku. V rámci tohto dňa pre
behne v areáli Fiľakovského hradu
súťaž, ktorej sa zúčastnia reprezen
tanti 4 základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti
mesta
Fiľakovo. Súťaž pozostáva z teore
tickej a praktickej časti, súťažné
otázky a úlohy budú zamerané pre
dovšetkým na prírodu a jej
ochranu, resp. na tému geoparkov.
V ten istý deň o 14.00 hodine sa
uskutoční aj vyhodnotenie výt-

varnej súťaže Prírodná spomienka - ,
výtvarné stvárnenie lesného ekosys-'
tému, do ktorej sa zapojili okrem ,
žiakov základných škôl nášho,
mesta aj žiaci základných škôl v ■
Radzovciacht Beline, Biskupiciach,'
Hajnáčke, Špeciálnej základnej\
školy internátnej vo Fiľakove a deti.
z CVČ IUVENES Fiľakovo.'
Súťažné práce hodnotila z hľadiska ’
dodržania témy a jej výtvarného .
stvárnenia odborná porota, ktorej
členmi boli okrem členov správnej
rady Z.p.o. Geopark NovohradNógrád aj fiľakovski výtvarníci
František Mráz a JozefJačmenik.

Družobné mesto oslavovalo
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A geopark napja
2009. június 5-én a NógrádNovohrad Geopark Jogi Személyek
Társulása a Geoparkok Hetén belül
regionális Geopark-napot szervez.
Ezen a napon a füleki várban vetélke
dőre kerül sor, amelyen a város fenn
tartói hatáskörébe tartozó 4 alapisko
la csapatai mérik össze tudásukat. A
vetélkedő az elméleti rész mellett
gyakorlati feladatokat is tartalmaz. A
kérdések és feladatok elsősorban a
természetet, a környezetvédelmet, il
letve a geoparkok témáját érintik.
Ugyanaznap 14 órától lesz kiérté
kelve a Természeti emlék - az erdei
ökoszisztéma
képzőművészeti

megjelenítése című képzőművésze
ti verseny is, amelybe a füleki alap
iskolásokon kívül bekapcsolódtak a
ragyolci, bénái, püspöki, ajnácskői
alapiskolák és a füleki Bentlakásos
Speciális Alapiskola tanulói, vala
mint a IUVENES Szabadidőközpon
tot látogató gyerekek is. A benyúj
tott rajzokat a téma betartása és
képzőművészeti
megjelenítése
szempontjából bírálta el a szakmai
zsűri, amelyben a NógrádNovohrad Geopark J.Sz.T. igazgató
tanácsának tagjain kívül helyet ka
pott két füleki képzőművész. Mráz
František és Jačmenik József is.

Testvérvárosunk ünnepelt

Novohradské turisticko-informačné centrum a Združenie právnických
A Nógrádi Turisztikai Információs Központ és a Nógrád-Novohrad
osôb Geopark Novohrad-Nógrád sa zúčastnili Výstavy ekonomiky a ces- . Geopark Jogi Személyek Társulása április 30-án részt vett a nagyszabású
tovného ruchu počas veľkolepých osláv usporiadaných mestom Szécsény • „Szécsényi Tavasz" ünnepségsorozaton belül megrendezett Gazdasági és
pod názvom „Sečanská jari“ a konferencie pre regionálne železnice v rámci * Idegenforgalmi Kiállításon, valamint az ugyanakkor, a 11. Szlovák-Magyar
II.Slovensko’
.......................
Vasutas Napok kere
tén belül megrende
maďarských dní
zett, a térségi vasuta
železníc. Podujatie
kat érintő konferen
sa konalo dňa 30.
cián is. Az ünnepség
apríla
pri
a város megalapítá
príležitosti 675.
sának 675. évfordu
výročia založenia
lója alkalmából ke
mesta. V
rült megrendezésre.
ďalších
Az elkövetkező na
podujatia zúčastnili
pok folyamán részt
okrem
iného
vettek a rendezvény
spolok Banyaklub,
mažoretkyCVČ a
sorozaton a füleki
Banyatársulat tagjai,
futbalové družstvo
a Szabadidőközpont
mazsorettjei és a
Fiľakova. Dňa 1.
füleki öregfiúk foci
mája 2009 sa
csapata is. 2009. má
oživili
tradície
jus 1-jén megújult az
niekdajšej priamej
Fülek železničnej
Fiľakovo Siemens Desiro do Fiľakova. Záujemcovia mali možnosť nastúpiť na vlak • torvonat érkezett Fülekre. A nosztalgia vasútvonal mellett fekvő több közvo viacerých mestách a obciach pozdĺž nostalgickej trate a v doprovode * ségben és városban is vonatra szánhattak az érdeklődők, és idegenvezető
sprievodcu navštíviť Fiľakovský hrad či pamätihodnosti nášho mesta. * kíséretében meglátogathatták a füleki várat és városunk nevezetességeit.

Dobrovoľnícky deň
Zariadenie pre seniorov Nczábudka, n.o. Fiľakovo ponúka
možnosť zapojiť sa do podujatia
Dobrovoľnícky deň, ktorý sa
uskutočni dňa 26.6.2009 od 10.00
do 20.00 hod. Dobrovoľníkom
ponúkame príležitosť zúčastniť sa
aktivít, ktoré prispejú k skrášleniu
okolia nášho zariadenia. Zároveň
chceme formou dňa otvorených
dverí verejnosti priblížiť život
našich obyvateľov prezentáciou
vlastných darčekov a zlepšiť
informovanosť o poskytovaných
sociálnych službách. Naším
cieľom je ukázať dobrovoľníkom

Önkéntes nap

a verejnosti, ako môžu nezištne • A füleki Nefelejcs nonprofit szerpomôcť pri organizovaní dobro- ° vezet - Idősek Otthona önkéntes navoľnickych aktivít, pri organizo- ° pot hirdet, amely 2009.6.26-án 10
vani kultúrnych programov, pri • órától 20 óráig tart Lehetőséget szepráci a úprave okolia a zároveň • retnénk ezáltal teremteni azoknak
prispieť k vytvoreniu príjemného * az önkénteseknek, akik részt óhajprostredia v centre Fiľakova.
» tanak venni az intézményünk körOrganizovanie Dobrovoľnícke- • nyezetének szépítésére irányuló akho dňa vítame ako prezentáciu • tivitásokban. Ugyanakkor nyitott
zariadenia pred rozširenim jeho* nap formájában megpróbáljuk beslužieb o ďalšie kapacity v rámci• mutatni a nyilvánosság előtt az ottDSS a jedálne.
- hon lakóinak életét, és közelebbi inRadi Vás v našom zariadení ' formációkat nyújtunk az otthonban
privítame. Tešíme sa na Vašu ’ biztosított szociális szolgáltatások
účasť.
• felől. Célunk, hogy rámutassunk
Ivana Kurunciová • azokra a lehetőségekre, amelyek ál-

tál az önkéntesek és a nyüvánosság
számunkra önzetlen segítséget
nyújthat a további önkéntes akciók,
kultúrprogramok szervezésében, az
otthon környezetének javítására, ületve magának a városközpontnak
kellemesebbé tételére irányuló
munkák során.
Önkéntes napunk megszervezésére közvetlenül az intézményünknek a Szociális Otthon és étkezdéi
részekkel történő kibővítése előtt
kerül sor. Mindenkit szeretettel köszöntünk intézményünkben. Szeretettel várjuk kedves mindnyájukat,
Kurunáová Ivana

3.

Fil’akovské zvesti

Mladý fiľakovský vedec
Základná škola Školská 1 je
právom pyšná na svojho žiaka
Romana Fehérváriho, ktorý ju
úspešne reprezentoval nielen na
okresných a krajských kolách fyzikál
nej, matematickej a chemickej
olympiády, ale na základe výberu

odbornej poroty sa dostal medzi 26,,
najúspešnejších mladých vedcov, z a
ktorých bude vytvorené reprezen- •
tačné družstvo na Olympiádu •
mladých vedcov (IJSO) v azer- *
bajdžanskom Baku. Držme mu teda „
palce!
-za- •

Z činnosti CVČ Iuvenes
2. APRÍL skupina moderného tanca TS Iuvenes sa zúčastnila •
regionálnej prehliadky v Lučenci a postúpila na krajskú prehliadku do *
Žiaru nad Hronom, na ktorej sa zúčastnili 13. mája
4. APRÍL - naše oba folklórne súbory si prezreli 28. ročník Stretnutia
tanečných domov a výkladový jarmok v Budapešti
13. APRÍL - naše folklórne súbory obohatili program Palóckej •
Veľkej noci na Fiľakovskom hrade
24. APRÍL - Klub priateľov koni Palomino navštívil farmu pri«
Poltári, kde členov klubu čakal celodenný jazdecký program a
opekanie slaniny. Mohli sa zoznámiť s westemovým štýlom jazdenia.,
Výlet bol podporovaný z grantového programu Hodina deťom.
25. APRÍL - Už po šiestykrát bol usporiadaný pre dospelých
Šachový turnaj o Pohár primátora mesta Fiľakovo. 41 prihlásených
hráčov v 5-ich kategóriách hralo švajčiarskym systémom. K zvýšeniu •
úrovne turnaja prispeli aj hráči z Maďarskej republiky. Výsledky: 1. '
Mészáros András Eger, 2. Istvanovsky Martin Pénzügyőr SÉ, 3. •
Gledura Benjamin Eger.
29. -30. APRÍL - Sólisti MFS Rakonca pri CVČ IUVENES účinko-,
vali v Kisvárte v programe Maďarsky za hranicami.
1. MAJ - folklórne súbory vystupovali na 1. Stretnutí palóck'eho
ľudového tanca v Salgótarjáné, mažoretky na slávnostiach Sečanská
jar v Szécsényi
7. MÁJ - DFS Rakonca sa zúčastnil Celoštátnej prehliadky detských :
súborov v Kokave a získal strieborné pásmo
12. MÁJ - 21 žiakov sa zúčastnilo 6. ročníka Šachového turnaja detí
do 15 rokov, z ktorých nasledovní skončili na prvých troch miestach:,
1. Csernok Ladislav (ZŠ Mládežnícka) 2. Bial Bence (ZŠ •
Mládežnícka) 3. Varga Bence (ZŠ Mládežnícka)
22.-23. MÁJ - DFS Rakonca účinkoval na folklórnych festivaloch ,
v Jesenskom a v Somoskőújfalu
24. MÁJ - Klub priateľov koni Palomino sa zúčastnil turistického *
zájazdu,v Širkovciach
30. MÁJ - TS Iuvenes a mažoretky vystúpili na slávnostiach v •
Mučíne, folklórny súbor na 43. Celoštátnom ľudovo - umeleckom ,
festivale v Martovciach
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Fiatal füleki tudós
Az Iskola Utcai Alapiskola
joggal büszke Fehérvári Roman
tanulójára, aki azon kívül, hogy
sikeresen képviselte iskoláját a
fizikai, matematikai és kémiai
olimpiászok járási és kerületi
fordulóiban, a bírálóbizottság

döntése alapján bekerült a 26
legsikeresebb fiatal tudós közé
is, akik képviselni fogják hazán
kat a Fiatal Tudósok Olimpiáján
(IJSO) az azerbajdzsáni Baku
ban. Szorítsunk neki!
-zš-

A IUVENES Szabadidőközpont
tevékenységéből
ÁPRILIS 2. - a TS IUVENES modemtánccsoport részt vett a műfaj
regionális seregszemléjén Losoncon, ahonnan továbbjutott a kerü
leti fordulóra, amely május 13-án zajlott Garamszentkereszten
április 4. - mindkét néptánccsoportunk megtekintette a 28.
Táncháztalálkozót és Kirakodóvásárt Budapesten
ÁPRILIS 13. - a Palóc Húsvét a Füleki Várban rendezvény műso
rát gazdagította mindkét néptánccsoportunk fellépése
ÁPRILIS 24. - A Palomino Lovasklub egy újabb rancsot látogatott
meg Poltár mellett, ahol egész napos lovas program és szalonna
sütés várta őket. Megismerkedhettek a westernlovaglás alapjaival
és kellékeivel. Az utat a Hodina deťom alapítvány támogatta.
ÁPRILIS 25. - Már hatodik alkalommal került megrendezésre a
Polgármester kupa felnőtt sakkverseny. Svájci rendszerben, 5 kate
góriában összesen 41 játékos mérkőzött meg egymással 9 fordulón
keresztül. Több játékos érkezett Magyarországról is, növelve az
esemény színvonalát. Eredmények: 1. Mészáros András Eger, 2.
Istvanovsky Martin Pénzügyőr SE, 3. Gledura Benjamin Eger.
ÁPRILIS 29-30. - Szabadidőközpontunk Rakonca Ifjúsági Nép
tánccsoportjának szólistái Kisvártán szerepeltek a Magyarul a ha
táron túl rendezvényen.
MÁJUS 1. - néptáncosaink fellépése az 1. Palócföldi Néptánc Ta
lálkozón Salgótarjánban, mazsorettjeink Szécsényben szerepeltek
a Szécsényi Tavasz rendezvénysorozaton
MÁJUS 7. - Gyermek néptánccsoportunk ezüstsávos minősítést ért
el az országos gyermek néptáncverseny kerületi fordulóján Kokaván.
MÁJUS 12. - A 6. Ifjúsági Sakkversenyen 21 tanuló mérte össze
tudását, akik közül az első 3 helyen a következők végeztek:
1. Csemok László (Ifjúság utcai AI) 2. Bial Bence (Ifjúság utcai Al)
3. Varga Bence (Ifjúság utcai Al)
MÁJUS 22-23. Gyermek néptánccsoportunk fellépett a 16. Terü
leti Gyermek Folklórfesztiválon Feleden és a 14. Gyermek
Néptánctalálkozón Somoskőújfaluban
MÁJUS 24. - A Palomino Lovasklub turisztikai kiránduláson vett
részt Serkén
MÁJUS 30. - Mazsorett és Iuvenes moderntánccsoportunk bemu
tatkozott a mucsínyi falunapon, néptánccsoportunk pedig a 43. Or
szágos Népművészeti Fesztiválon Martoson

POZVÁNKA

MEGHÍVÓ

27.-28. X. Fiľakovské historické hradné hry - organizátor OZ KOHÁRY
27.06. III. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe o titul
„Lukostrelec Novohradu" a „Obranca Fiľakovského hradu"
10.00 hod. Miesto: hradný areál
Večer indickej kultúry a gastronómie
16.00 hod. Miesto: Mestské kultúrne stredisko
28.06.
Jarmok a ukážky ľudového remeselníctva
Sprievodné programy pre deti a dospelých - lukostreľba, jazda
na koni, pečenie vola na ražni, detské programy
10.00 hod. Miesto: hradný areál
Historické hry - vystúpenie domácich a zahraničných skupín
16.00 hod. Miesto: hradný areál

06.27-28. X. Füleki Történelmi Várjátékok - szervező: KOHÁRY PT
06.27.
III. Nemzetközi Történelmi íjászverseny a „Nógrád
Íjásza“címért és a „Füleki Vár Védője" rangért
10.00 óra Helyszín: Várudvar
Indiai kultúra és gasztronómia estje
16.00 óra Helyszín: Városi Művelődési Központ
06.28.
Kézművesvásár és -bemutató
Kísérő programok gyerekek és felnőttek részére- íjászat,
lovaglás, ökörsütés nyárson, szórakoztató gyermekprogramok
10.00 óra Helyszín: Várudvar
Várjátékok - hazai és külföldi csoportok közreműködésével
16.00 óra Helyszín: Várudvar

4.

Fiľakovské zvesti

Ponuka programov
02.06. Medzinárodný kvíz „Čo vieš o EÚ?“
10.00 hod. Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: MsKS a TEM1 Könyvtár zo Šalgótarjánu
05.06. Otvorenie výstavy
„Relikvie občianskych hliadok, policajného zboru a vojenských

16.00 hod. Miesto: Vlastivedné múzeum, organizátor: Hradné
múzeum
13.06. Autobusový zájazd do Bojníc
Odchod o 6.30 bod. Organizátor MsKS
13.06. Stretnutie rodákov
15.00 hod. Miesto: Ratka - baňa, organizátor: Dom Matice
slovenskej
20.06. VII. Stretnutie ochrany zdravia
9.00 hod. Miesto: Dom kultúry - klub, organizátor OZ Vis Vitalis
26.06. Knižničné piatky - posedenie pri káve s osobnosťou mesta.
Hosť: Pavol Baláž - náčelník Mestskej polície
Téma: Verejný poriadok v meste
15.00 hod. Miesto: Mestská knižnica, organizátor: MsKS

Füleki Hírlap

Műsorajánló
06.02. Nemzetközi vetélkedő „Ki mit tud az EU -ról?“
10.00 óra Helyszín: Vigadó
Szervező: Városi Művelődési Központ és a Salgótarjáni TEM1
Könyvtár
06.05 Kiállítás megnyitása
,A polgárőrség, rendvédelem és hadtörténet relikviái“
16.00 óra Helyszín: Honismereti Múzeum, szervező:
Vármúzeum
06.13. Autóbusz-kirándulás Bajmócra
Indulás: 6.30 órakor Szervező: Városi Művelődési Központ
06.13. Elszármazottak találkozója
15.00 óra Helyszín: rátki bánya, szervező: Matica slovenská
Háza
0620. VB. Egészségvédő Fesztivál
9.00 óra Helyszín: Klub Kultúrház, szervező: Vis Vitalis PT
0626. Pénteki randevú - beszélgetés városunk személyiségével
Vendég: Baláž Pavol - a Városi Rendőrség parancsnoka
Téma: A közbiztonságvárosunkban
15.00 óra Helyszín: Városi Könyvtár, szervező: Városi
Művelődési Központ

í FOTÓVERSEN v||
GEOPARK
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Environmentálna výchova á
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. o 18.00: SÚMRAK
<ý horor USA 2009,120 min. MPI2, titulky,
i: 2 €. Filmový príbeh o k
snívali, natočený podľa svetového best, príbeh, s ktorým večnost
az! Hrajú: Kiisten Slewari, Robert Pattinson,
Taylor Lautner. Réžia: Catherine Hardwicke.
13.-14.6.o 18.00: NESTYDARomantickákomédiaČR2009,100min.MPI5,
vstupné: 2 €. Podľa bestselleru Michala Viewegha „Povidky o manželstvi a sexu".
Jednu z hl. úloh filmu hrá rodáčka z Fiľakova Eva Kerekcsová! Réžia: Jan Hrebejk.
20.-21.6. o 18.00: VEREJNÝ NEPRIATEĽ2009, 130 min. MP 15, titulky, vstupné: 2 E. Zakončenie
francúzskom gangsterovi. Hrajú: Vincent Casscl, Gérard
27.-28.6. o 18.00: KURIÉR 3. Akčný, thriller FRA 2009, MP 15, titulky, vstupné:
2 E. Pravidlá hry sa menia. Okrem jedného. Akcia, napätie, najrýchlejšie úniky, najvyinakanejšie audiny a dokonalé filmové triky. Scenár a produkcia: Luc Besson. Hrajú:
Jason Statham, Robert Knepper. Réžia: Oliver Megaton.

AMI HAZUNK, A MI UTCÁNK...
- Nógrád Gcopark településeinek
és tere cím elnyerése céljából
t-iöi 2009. szeptember 31-ig

6.6.-7. 18.00 órától: ALKONYATAmerikai romantikus horrorfilm 2009,
120 perc, korhatár 12 év, feliratos, jegyár 2 f. A főbb szerepekben: Kirsten
Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner. Rendező: Catherine Hardwicke.
6.13.-14.18.00 órától: A SZÉGYENTELEN Cseh romantikus komédia
2009,100 perc, korhatár 15 év, jegyár 2 E. Michal Viewegh „Történetek egy
házasságról és a sexről" című regénye alapján. A film egyik főszerepét Kerekes
Éva, városunk szülöttje alakítja! Rendezte: Jan Hrebejk.
6.20.-21.18.00 órától: A 2. SZÁMÚ KÖZELLENSÉG Francia akdóthriller2009,130 perc, korhatár 15 év, feliratos, jegyár: 2E. A legnagyobb fran
cia gangszter életét feldolgozó saga befejezése. Fsz.: Vincent Cassel, Gérard
Depardieu. Rendezte: Jean Richer
6.27.-28. 18.00 órától: A SZÁLLÍTÓ 3.Amerikai feliratos akciófilm
2009,90 perc, korhatár 15 év, feliratos, jegyár: 2 6. Luc Besson producer legú
jabb projektje. Fsz.: Jason Statham. Rendező: Oliver Megaton.
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