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Parlam enti választások

Dňa 12. júna 2010 znovu pristúpime k urnám, aby sme si zvolili
nových poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Tento rok sa
uchádza o priazeň voličov 18 politických strán. V zozname zaregistrovaných kandidátov sú aj siedmi naši občania. Ich meno a
poradové číslo na kandidátke politickej strany, ktorú zastupujú,
uvádzame nižšie. Dúfame, že čím viac občanov nášho mesta využije
svoje zákonné právo voliť a dostavíte sa aj Vy do volebnej miestnosti,
ktorú máte uvedenú na doručenom oznámení. Tí občania, ktorí sa pre
svoj vek alebo zdravotný stav nemôžu dostaviť do označenej volebnej
miestnosti, môžu odovzdať svoj hlas prostredníctvom prenosnej umy.

2010. június 12-én ismét az urnákhoz járulunk, hogy megválasszuk
*
* az SZK NT új országgyulési képviselóit. Az idén 18 politikai párt próbál• ja meg elnyemi a választók rokonszenvét. A képviselójelôltek listáján
• szerepel városunk hét poigára is. Neviiket és sorszámukat, amely az ál® taluk képviselt politikai párt jelôltlistáján olvasható, lentebb kôzôljúk.
. Reméljiik, hogy városunk minél tôbb poigára fog élni tôrvény adta vá• lasztási jogával, és Ônôk is ellátogatnak a kézbesített értesítésen feltun• tetett választóhelyiségbe. Azok a polgárok, akik koruknál vagy egészsé® gi állapotuknál fogva képtelenek megjelenni a kijelôlt választóhelyiség* ben, hordozható választási urna igénybevételével voksolhatnak.

A ko postupovať p ri hlasovaní?
• Vo volebnej miestnosti dostane každý volič hlasovacie lístky
(spolu 18), z ktorých si vyberie jeden hlasovací lístok (1 politickú
stranu), ktorý vloží do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky
obce.
"
• Na hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovať poradové čísla
najviac štyroch kandidátov, čím vyjadrí, že im dáva prednostný hlas.

'
M iként tôrténik a szavazás?
*
• A választóhelyiségben minden választópolgár megkapja a szavazó> lapokat (ôsszesen 18-at),amelyekbólkiválasztegyet (1 politikai pártot),
* és azt teszi be a kôzség kôrbélyegzô-lenyomatával ellátott borítékba.
• A szavazólapon a választó bekarikázhatja max. négy jelôlt sor* számát, hogy preferenciaszavazatával azokat a listán elônyôsebb
• helyhez juttassa.

Kandidát na poslanca Képviselójelólt
E ibn er R óbert
E r d ó s Vince, Ing.
E stefán L ad isla v , Ing.
F eh ér Z oltán, Ing.
G u ly ás Im re
R á cz L ad isla v , Ing.
Svo reň o v á Ľudm ila, Mgr.

Politická strana a číslo kandidátnej listiny A politikai párt és a jeloltlista száma
Strana maďarskej koalície M agyar K oalíció Pártia
7
Strana maďarskej koalície M agyar K oalíció Pártja
7
M ost - Híd
18
M ost - Híd
18
Strana maďarskej koalície Magyar K oalíció Pártja
7
Strana rómskej koalície - SR K
3
M ost - Híd
18

Poradové číslo kandidáta
- A jelôlt sorszám a
72
45
65
58
141
24
107

Pozvánka
Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
a Hradné múzeum vo Fiľakove, Vás srdečne pozývajú na výstavu
ručných a výtvarných prác zrakovo postihnutých s názvom
"PR E M E N Y ".
Výstava bude slávnostne otvorená dňa 7.6.2010 o 14.00 hod
v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove.
Potrvá do 30.6.2010.

Meghívó
A Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Uniójának alapszervezete
és a Fuleki Vármúzeum tisztelettel meghívja Ônôket a látássérúltek
kézimunkáinak és képzómúvészeti alkotásainak kiállítására. A
"VÁLTOZÁSOK"
címú kiállítás megnyitôjára 2010.6.7-én 14.00 órakor keriil sor
a Fuleki Városi Honismereti Múzeumban.
A kiállítás 2010.6.30-ig tart nyitva.

Týždeň geoparkov
na území Novohrad-Nógrád geoparku
Deťom aj dospelým sa počas
Za účelom propagácie geologic
kého dedičslva európske geoparky besedy s predstaviteľmi jed
každý rok začiatkom leta usporiada notlivých organizácii geoparku a
jú veľký festival - Týždeň európ prostredníctvom premietania filmov
skych geoparkov. Séria podujatí sa o pokladoch územia naskytne
zameriava na ochranu hodnôt možnosť širšie sa oboznámiť s
neživej prírody a s ňou spojenej týmto novým, výnimočným
ľudovej kultúry, ľudových zvyk rozvojovým programom, j ŕ
lostí, a zároveň informuje širokú Pre deti sú pripravené 5
verejnosť o geoturistike a vzdelá pútavé súťaže a zaujímavé
predstavenia. Podrobný '
vacích aktivitách geoparkov.
V nadväznosti na podujatie sa aj program je zverejnený aj na
maďarsko-slovenský Novohrad- stránke www.nngeopaik.eu.
Nógrád geopark snaží predstaviť
Novohrad-Nógrád geopark je
tajomstvá prírodných živlov formu jedným z prvých medzinárodných,
júcich našu Zem pred zrakom cezhraničných geoparkov, ktorý je
miestnych obyvateľov a prichádza členom Globálnej siete geoparkov
júcich návštevníkov. V období od pod patronátom UNESCO. Územie
rozprestiera
južne
od
22. mája do 5. júna sa v priebehu sa
niekoľkých dní, počas organizo Fiľakovského hradného vrchu po
vanej turistiky, môžeme stať sved andezitové stĺpy v obci Bér, ktoré
kami pravekých sopečných katas zjednocuje spoločenstvá a oby
trof, odhaliť stopy niekdajších morí, vateľov historického Novohradu a
môžeme sa zúčastniť zaujímavých zahŕňa medzi inými aj Chránené
pokusov (experimentov), dokonca územie paleontologickú lokalitu
uvidíme aj výbuch miniatúrnej Ipolytamóc a dedinu Hollókô tvo
riacu súčasť svetového dedičstva.
sopky v Ipolytamóci!

Nie je škola ako škola
Unikajúce! Radostný výkrik,
ktorý sa na našej škole vo
Fiľakove na Farskej lúke 64/A
ozval tento školský rok dvakrát.
Prvýkrát sme sa tešili v novembri
po vyhlásení projektu Štátnej
pedagogickej
knižnice
v
Bratislave, ktorá každoročne vyh
lasuje súťaž pre školské knižnice
v rámci Medzinárodného dňa
školských knižníc. Celkové 3.
miesto v celoslovenskom hod
notení základných a stredných
škôl a 664 € bolo dostatočným
zadosťučinením za intenzívne
prípravy. Druhýkrát toto slovo
zaznelo v máji po vyhlásení
výsledkov ďalšieho projektu Doprava v budúcnosti, pod zášti
tou Slovenského plynárenského
podniku v Bratislave. Aj v tomto
projekte sme uspeli a skončili
sme na peknom 4. mieste v rámci
Slovenska s odmenou 1 000 €.
Odmenou však neboli iba
finančné prostriedky, ale najmä
morálne ohodnotenie z oboch
menovaných strán.
V prvom prípade sme sa
zúčastnili Medzinárodnej konfer
encie školských knižníc v
Univerzitnej
knižnici
v
Bratislave. Odmenu prevzala
pani riaditeľka a pedagóg - škol
ská knihovníčka, ktorá na tejto
konferencii odprezentovala pro

jekt školskej knižnice. Aj v
druhom prípade naša cesta
smerovala do Bratislavy, aby sme
sa
zúčastnili
slávnostného
odovzdávania cien z rúk člena
správnej rady EkoFondu p.
Stéphane Grita.
Myslíme si, že keď sa dajú
hlavy dokopy, ak sa so žiakmi
pracuje tvorivo a vymýšľajú sa
rôzne aktivity aj mimo vyučova
nia, musí to priniesť svoje ovocie.
My sme si tento školský rok
odtrhli sladké ovocie a budeme
siahať po ovocí na vyšších
konároch. K tomu nám určite
dopomôžu aj naši šikovní žiaci.
■zšfl-

Geoparkok Hete
a Novohrad-Nógrád Geoparkban
Fôldtani ôrôkségiink népszerúsítésére Európa geoparkjai minden nyár elején megrendezik éves
fesztiváljukat, az Európai Geo
parkok Hetét. A rendezvénysorozat a foldtudományi értékek
\ 4 - és a hozzájuk kapesolódó
'[ Jo emberi kultúra, népszoA
kások megôrzésére liívja
fel a figyelmet, egyben
tájékoztatja a nagykôzônséget a geoparkok oktatási
és geoturisztikai tevékenységeiról.
Az eseményhez kapesolódva a
magyar-szlovák
NovohradNógrád Geopark is igyekszik felfedni a helyiek és az ide látogatók számára a Fôldunket formáló
erôk titkait. Május 22. és június
5. kôzôtt vezetett túrák során érhetjtik tetten az egykori tengerek, vulkáni katasztrófák nyomait, izgalmas kísérletekben vehetunk részt, sól, Ipolytarnócon
miniatúr vulkánt is múkôdésbe
hozhatunk!

Fiatalok és felnóttek a teriilet
kineseit bemutató filmvetítések és
kerekasztal beszélgetések során a
Geopark szervezetek képviselóitôl tudhatnak meg tôbbet erról a
kulônleges, új térségfejlesztési
kezdeményezésról. A gyerekeket
izgalmas versenyek, érdekfeszító
elóadások várják. A részletes
program a www.nngeopark.eu címen tekinthetó meg.
A Novohrad-Nógrád Geopark
a világ egyik elsó, országhatárokon átnyúló nemzetkôzi geoparkja, az UNESCO által támogatott Globális Geopark Hálózat
tagja. Az É-D-i irányban a fuleki
Várhegytôl a béri andezit oszlopokig húzódó teriilet egyesíti a
tôrténelmi Nógrád Vármegye terúietén múkôdó kôzôsségeket,
az ott éló lakosságot, és magában foglalja az Európa Diplomával elismert Ipolytamóci Ósmaradványok Természetvédelmi
Teruletet és a Világorôkség részét képezó Hollókót is.

Ilyen is lehet egy iskola
Kitúnô! Ez az ôrômteli kiáltás a
papréti szlovák tanftási nyelvú iskolában ebben a tanévben már
kétszer.is felhangzott. Elószôr novemberben, a pozsonyi Országos
Pedagógia Kônyvtár projektjének
meghirdetését kovetfien. Ez az intézmény minden évben nteghirdeti az Iskolai Kônyvtárak Nemzetkô
zi Napja alkalmából az iskolai
kônyvtárak versenyét. Az ország
alap- és kôzépiskolái kôzôtt eléit 3.
helyezés és a 664 € méltó elégtételnek bizonyult az igyekezetúnkért.
Másodszor májusban, a pozsonyi
Szlovák Gázmúvek védnôksége
alatt meghirdetett „Kôzlekedés a
jôvóben" elnevezésú projekt ered-

ményhirdetésekor volt okunk
ôrômkitôrésre. Ebben a projektben
is sikeresen szerepeltiink, orszá
gos viszonylatban a dicséretre mél
tó 4. helyen végeztunk, ami
1 000 €-t is jelent iskolánknak.
A jutalmat azonban nemesak
az elnyert pénz jelentette, hanem
fóleg az az erkôlcsi értékelés,
amelyben mindkét esetben részesiiltunk.
Az elsó alkalommal részt vehettiink a pozsonyi Egyetemi Kônyvtárban megrendezett, az iskolai
kônyvtárakról szóló nemzetkôzi
konferenciám A jutalmat az igazgatónô és az iskolai kônyvtárt vezetó pedagógus vette át, aki a konferencián bemutatta kônyvtárprojektiinket is. A második eset
ben is Pozsonyba vezetett az
utunk, hogy részt vegyiink az unnepélyes díjátadáson, és átvegyíik
az EkoFond igazgatótanácsának
tagjától, Stéphan Gritttól a díjat.
Ugy gondoljuk, érdemes ôsszedugni a fejeket, a tanulókkal alkotó módon foglalkozni, a tanftási
idón kfvtil is kiilônféle aktivitásokat kezdeményezni, mert meghozza az a gytimôlcsét. Mi ebben
a tanévben édes gyúmôlcsôt szakítottunk, és igyekezni fogunk
még magasabb ágakat elérni, és
ebben nagy segitségtinkre vannak a tehetséges tanulóink. -zšfl-

Sociálne služby

Szociális szolgáltatások

poskytované neziskovou organizáciou Nezábudka Fiľakovo

a fiileki Nefelejcs nonprofit szervezet kínálatából

V súvislosti s rozšírením kapa stupňom odkázanosti najmenej
city v domove dôchodcov a III. Služby sa poskytujú v
splnením priestorových, person rozsahu ako v zariadení pre
álnych, hygienických a materiál seniorov.
nych podmienok nezisková orga
Z ariadenie opatrovateľskej
nizácia požiadala B BSK o re
gistráciu ďalších sociálnych služby - služba sa poskytuje na
služieb, na základe čoho od určitý čas pobytovou formou a je
decembra 2009 tieto služby aj určená pre fyzické osoby, ktorým
reálne poskytuje. Počas pracov nie je možné poskytnúť opa
ného týždňa prípadní záujem trovateľskú službu. Služby sú
covia môžu osobne navštíviť naše poskytované v 4 lôžkových
zariadenie. Radi im poskytneme izbách v rozsahu ako u pred
všetky dostupné informácie, chádzajúcich pobytových foriem
vysvetlíme podmienky a postup sociálnych služieb.
pri podávaní žiadostí o poskyto
Ako podporné sociálne služby
vanie sociálnych služieb a
ukážeme, v akom prostredí naši v našom zariadení zabezpeču
jeme odľahčovaciu službu a
seniori žijú.
Nezábudka, n.o., je poskyto- službu jedálne.
vateľom nasledovných terénnych
O dľahčovacia
služba
a pobytových sociálnych služieb.
určená pre osoby, ktoré opatrujú
O p atrovateľská služba
iné osoby s ZŤP počas obdobia, v
terénna služba realizovaná v ktorom tieto osoby nemôžu opa
domácnostiach
občanov trovanie vykonávať. V tomto
odkázaných pri úkonoch sebaob období naše zariadenie zabezpečí
sluhy na pomoc inej fyzickej opatrovanie ZŤP osoby vo svo
osoby.
Služby
vykonávajú jich priestoroch na určitý čas,
terénne opatrovateľky na základe najviac 30 dní v kalendárnom
dohody občana s našou organizá roku. Opatrovanie je možné
ciou v rozsahu požadovaných zabezpečiť ambulantnou alebo
pobytovou formou.
hodín.
Z ariadenie pre seniorov
Jedáleň - zabezpečenie stravo
/domov dôchodcov/ - pobytovou vania pre osoby, ktoré nemajú
formou sa poskytujú sociálne zabezpečené nevyhnutné pod
služby fyzickým osobám, ktoré mienky na uspokojovanie základ
dovŕšili dôchodkový vek a sú ných životných potrieb, majú
odkázané na pomoc iných osôb. ťažké zdravotné postihnutie alebo
Súčasťou poskytovaných služieb dovŕšili dôchodkový vek. Služba
je ošetrovateľská starostlivosť, je realizovaná v jedálni zariade
sociálne poradenstvo, ubyto nia alebo donáškou stravy do
vanie, stravovanie a ostatné domácnosti klientov.
Ceny za jednotlivé druhy
obslužné činnosti /pranie, žehle
nie, upratovanie/. Ubytovanie je služieb sú stanovené v cen
zabezpečené v 1 a 2 lôžkových níkoch, ktoré sú súčasťou
izbách s príslušenstvom.
Všeobecne záväzného nariade
nia o poskytovaní sociálnych
Domov sociálnych služieb služieb, o spôsobe a výške úhrad
/D SS/ - pobytová sociálna za sociálne služby Mesta
služba určená pre fyzické osoby Fiľakovo schváleného mestským
odkázané na pomoc iných osôb zastupiteľstvom.
Ing. Mária Veliká
so stupňom odkázanosti V alebo
riaditeľka n.o.
VI alebo nevidiace osoby so

Az Idósek Otthona (nyugdíjasotthon) kapacitásának bóvítését
és a megfeleló helyiségek, személyzet, higiéniai és anyagi kôrttlmények iránt támasztott kôvetelmények teljesítését kôvetôen a
nonprofit szervezet a megyei ônkormányzatnál további szociális
szolgáltatások regisztrálását kérte, és ennek alapján 2009 decemberétól ezeket a szolgáltatásokat
már hivatott biztosítani is. A munkahét napjain az esetleges érdeklódók személyesen is ellátogathatnak intézményiinkbe. Órômmel
szolgáltatunk információkat, elmagyarázzuk a feltételeket és a
szociális szolgáltatásokat igényló
kérelem benyújtásának menetét,
és bemutatjuk, hogy milyen kôriilmények kôzôtt élnek nálunk
az idôs emberek.
A Nefelejcs n.sz. az alábbi szociális szolgáltatásokat nyújtja bentlakói és a városban lakó rászorultak részére:
Gondozó Szolgálat - az ônmagukat ellátni képteien, mások segítségére szoruló polgárok részére
nyújtott házi gondozói tevékenység. A szolgáltatást kijáró gondozónóink biztosítják a polgár és a
szervezetiink kôzôtt létrejôtt megállapodás alapján az igényelt óraszámban.

sági fokozatba tartozó vagy látáskárosult személyek részére, akik
egyébként legalább a III. kategóriába tartoznának. A szolgáltatások
terjedelme azonos a nyugdíjasotthonban nyújtottakkal.
Ápoló - Gondozó Otthon - a
szolgáltatás bizonyos idóre szól
bentlakásos formában , és olyan
személyek részére van biztosítva,
akik nem részestilhetnek házi gon
dozói tevékenységben. 4 ágyas
szobák állnak a rászorultak rendelkezésére a szolgáltatások fentebbi
terjedelemben tôrténó biztosításával.
Intézményunkben kiegészító
szociális szolgáltatásokként segélyszolgálatot és étkezdét mflkôdtetúnk:
Családsegítô Szolgálat - a súlyosan egészségkárosult személyeket gondozók részére lett létrehozva, arra az idôszakra, amikor azok
nem tudják ellátni gondozói tevékenységúket. Ez idô alatt intézményiink bizonyos ideig, a naptári év
folyamán legtovább 30 napig, saját
helyiségeiben biztosítja a súlyosan
egészségkárosult személy gondozását, mégpedig ambulánsan vagy
bentlakásos formában.

Étkezde - étkeztetést nyújt minden személynek, akik nem rendelkeznek megfeleló feltételekkel alap
életszúkségleteik biztosításához,
súlyosan egészségkárosultak vagy
elérték a nyugdfjkorhatárt. A szol
gáltatást az intézmény éttermében
vagy házhoz szállítás útján vehetó
igénybe.
Az egyes szolgáltatások ára árjegyzékben van meghatározva,
amely a Fiileki Városi Képviselótestiilet által jóváhagyott és a szoci
ális szolgáltatásokról, a szolgálta
tások biztosításának módjáról és
áráról szóló általános érvényú renSzociális Otthon /SZO/ - bent delet részét képezi.
lakásos formában nyújtott szociá
Ing. Veliká Mária
az n.sz. igazgatónôje
lis szolgáltatás az V. és VI. ráutalt-

Idôsek Otthona /Nyugdíjasotthon/ - bentlakásos formában
nyújt szociális szolgáltatásokat
azoknak a természetes személyeknek, akik elérték a nyugdíjkorhatárt és más személy segítségére
szorulnak. A nyújtott szolgáltatá
sok részét képezik: gondozói tevékenység, szociális tanácsadás, elszállásolás, étkeztetés és egyéb
szolgáltatások /mosás, vasalás, takarltás/. Az elszállásolás mellékhelyiséggel ellátott 1 és 2 ágyas
szobákban valósul meg.

L ID IC E 2010

LIDICE 2010

Témou 38. ročníka medzinárodnej výstavy detských výtvarných
prác LIDICE 2010 bola ROZMANITOSŤ ŽIVEJ PRÍRODY. Je pre
nás potešiteľné, že v konkurencii 25.000 prác zo 60 krajín sveta sa
nestratili ani mladí fiľakovskí výtvarníci. Čestné uznania získali
nasledovní žiaci - zo Základnej školy Farská lúka 64/A Richard Bášti
a Patrik Pál /pg. Mgr. Edita Mrázová / a zo Základnej umeleckej
školy Fiľakovo Anna Borbála Mag, Vivien Kôrmendi a Tóth
Viktória /pg. Mgr. František Mráz/. Všetkým srdečne blahoželáme.

a LIDICE 2010 nemzetkôzi gyermek képzómúvészeti kiállítás 38.
évfolyamának témája az ÉLÓ TERMÉSZET SOKRÉTÚSÉGE volt. Nagy
ôrômmel állapíthatjuk meg, hogy a világ 60 országából érkezett 25 000
alkotás kôzôtt sikeresen szerepeltek a fiatal fúleki múvészek munkái
is. Dícséró oklevelet kapott: Bášti Richard és Pál Patrik /tanár: Mgr.
Mrázová Edita/, a papréti szlovák nyelvú alapiskola tanulói, Mag Anna
Borbála, Kôrmendi Vivien és Tóth Viktória /tanár: Mgr. Mráz
František/, a mťívészeti alapiskola tanulói. Gratulálunk nekik.

Fiľakovský cross 2010
Poslednú aprílovú nedeľu sa
vo Fiľakove uskutočnil už 3.
ročník bežeckých pretekov
Fiľakovský cross.
Prvého ročníka v roku 2008 sa
zúčastnilo len 28 bežcov, keďže
preteky boli málo známe, či medzi
bežcami, či medzi domácimi
športovými priaznivcami.
V druhom ročníku (25.4.2009)
sme posilnili tím organizátorov a
do pretekov sme zapojili aj väčší
počet detí a mládeže, v kategórii
dospelých sa nám podarilo viac
ako zdvojnásobiť počet účast
níkov, ktorých prišlo až 60 a
zaradili sme aj kategóriu turistov.
Tohtoročný tretí ročník nám
priniesol zatiaľ najviac starostí z
pohľadu organizácie, ale aj
najväčšie zadosťučinenie v
podobe vysokej účasti detí a
mládeže (spolu 59), najlepší boli
odmenení hračkami a medailami.
Určite svoju úlohu zohralo aj
dobré počasie, ktoré ich prilákalo
na štart. Pre dospelých sme opäť
pripravili novinku. Tento krát
zaradili kategóriu duatlon. Preto
si tí, ktorí sa na to cítili, mohli po

Fiileki cross 2010

odbehnutí 13 km vysadnúť na
bicykel a absolvovať tú istú trať
aj na sedadle dvojkolesového
tátoša. Celkovo sa pretekov
zúčastnilo 120 pretekárov a

•
Április utolsó vasám apján tar• tották Fuleken a Fiileki cross fu* tóverseny 3. évfolyamát.
.
2008-ban a verseny elsó évfoe lyamában még csak 28 futó vett

veríme, že v budúcich ročníkoch
sa nám podarí prilákať ešte väčší
počet účastníkov z radov
rekreačných športovcov z celého
Slovenska, ale hlavne z Fiľakova
a okolia.
-ff-
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Ponuka programov
04.06. Európsky týždeň geoparkov - Turistika na vybrané lokalít}'
územia Novohrad - Nógrád geoparku
organizátor: ZPO Gcopark Novohrad - Nógrád
bližšie informácie - NŤIC vo Fiľakove
05.06. Európsky týždeň geoparkov - Výlet do Ipolytarnócu
organizátor: ZPO Geopark Novohrad - Nógrád
bližšie informácie - NŤIC vo Fiľakove
05.06. Stretnutie rodákov
14.00 hod. Miesto: Ratka - baňa, organizátor Dom Matice slovenskej
06.06. Divadelné predstavenie Divadla ľhália - "Lokaj Hyppolit"
19.30 hod. Miesto: Mestské kultúrne stredisko, organizátor: MsKS
11.06. Kultúrny program
17.00 hod. Miesto: Nám. slobody
19.06. IX. Stretnutie ochrany zdravia
9.00 hod. Miesto: Dom kultúry - Klub, organizátor OZ Vis Vitalis
XI. FIĽAKOVSKÉ HISTORICKÉ HRADNÉ HRY
26.06. IV. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe o titul''
Lukostrelec Novohradu" a o hodnosť "Obranca Fiľakovského
hradu"
10.00 hod. Miesto: Fiľakovský hrad
27.06. Jarmok a ukážky ľudového remeselníctva
Programy pre deti: vystúpenia žonglérov a klaunov, detské hudobné
divadlo, lukostreľba, jazda na koni, kolotoč, hojdačka...
(10.00 hod. Miesto: hradný areál)
Programy: ukážky historických strelných zbraní, originálny turecký olejový
zápas, šermiarstvo, ukážky bojového umenia, sokoliarstvo,
nefalšovaný rytiersky turnaj
Sprievodné programy: festival a ochutnávka jedál z rýb a diviny, výstrely
z dela, historické a brušné tance...
16.00 hod. Miesto: hradný areál, organizátor: Občianske združenie
KOHÁRY

részt, mert a verseny nem volt
eléggé ismert sem a futók, sem a
hazai sportrajongók kôreiben.
A második évfolyamra (2009.
4. 25.) megerôsôdôtt a szervezôk csapata, és a versenybe nagyobb számú gyereket és serdii-

lôt sikeriilt bekapcsolnunk, a felnótl kategóriában pedig tôbb
mint kétszer annyian, pontosan
60-an, indultak, és turista kategóriával is bóvítettuk a versenyt.
Az ez évi harmadik évfolyam
jelentette számunkra szervezési
szempontból a legtôbb gondot,
ugyanakkor azonban a legnagyobb sikert is, mert a gyerekek
és serdiilók száma rendklvúl magas volt (ôsszesen 59). Játékokkal és érmekkel díjaztuk a Iegjobbakat. Minden bizonnyal
kôzrejátszott a a kedvezó idójárás is, amely segített a starthoz
csalogatni óket. A felnôttek részére ismét újdonsággal álltunk
eló, duatlon kategóriában is versenyezhettek. így azok, akik lefutottáka 13 km-t, kerékpárra iilhettek, és újból végighajthattak a
pályán kétkerekú táltosuk nyergében. A versenynek ôsszesen
120 résztvevóje volt, és bízunk
benne, hogy az elkôvetkezô
években még tôbb versenyzót sikeriil idecsalogatnunk Szlovákia
minden részéról, de fóleg Fulekrôl és kômyékéról.
- ff -

Musorajánló
06.04. Európai Geoparkok Hete - Túra a Novohrad - Nógrád Geopark
jelentôsebb helyeire.
szervezó: Geopark Novohrad - Nógrád JSZT.
bóvebb informáriók - NT1K Fúlek
06.05. Európai Geoparkok Hete - Kirándulás Ipolytarnócra
szervezó: Geopark Novohrad - Nógrád JSZT.
bóvebb információk - NTIK Fúlek
06.05. Elszármazottaink találkozója
14.00 óra. Helyszín: Rátki bánya, szervezó: Matica slovenská
Háza
06.06. A Thália Színház elóadása - „Hyppolit a lakáj”
19.30 óra. Helyszín: Vigadó, szervezó: VMK
06.11. Kultúrmúsor
17.00 óra. Helyszín: Szabadság tér
06.19. IX. Egészségvédó Fesztivál
9.00 óra. Helyszín: Klub Kultúrház, szervezó: Vis Vitalis PT
XI. FULEKITÔRTÉNELMIVÁRJÁTÉKOK
06.26. IV. Nemzetkozi Tôrténelmi íjászverseny a „Nógrád íjásza”
címértés a „Fiileki Vár Védôje” rangért
10.00 óra. Helyszín: Fúleki vár
06.27. Kézmúves vásár és bemutatók
Gyermekprogramok: zsonglórbemutatók, bohócok, zenés gyermekszínház, íjászat, lovaglás, kôrhinta, libikóka... (10.00 óra
Helyszín: várudvar)
XI. Fiileki Tôrténelmi Várjátékok
Programok: tôrténelmi lófegyverek bemutatója, eredeti tôrók olajos
birkózás, bajvívás, lovagok harci bemutatója, solymászat,
hamisítatlan lovagi toma.
Kíséróprogramok: lial- és vadételek fesztiválja és kóstolója,
ágyúlôvések, tôrténelmi és hastáncosok...
16.00 óra. Helyszín: várudvar,
szervezó: KOHÁRY Polgári Társulás
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