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ZVESTI

mesačník samosprávy

onkormányzati havilap

N a k ríd la ch m edzinárodných
m elódií
Dňa 29. mája sme mohli byť sved
kami skutočne krásneho koncertu v
Rímskokatolíckom kostole vo
Fiľakove. Organizátorom podujatia
bol fiľakovský Ženský spevácky
zbor Melódia. Účinkujúci medzi
národného stretnutia speváckych
zborov vystupovali pred početným
obecenstvom. Koncert sa začal
Bachovým dielom v podaní orga
nistky Csilly Matíc (Salgótaiján),
potom sa predstavila sólovým
spevom na veľmi vysokej umeleckej
úrovni Katalin Šimon (Salgótaiján).
Po výbornom programe Zmiešaného
zboru Lujzy Blaha z Rimavskej
Soboty sa predstavil Komorný zbor
Cantabile (Salgótaiján), ktorý podal
tiež výnimočný výkon. Nesklamali
sme sa ani v produkcii Mužského
speváckeho zboru Pro Kultúra či
Zboru pedatógov zo Salgótaijánu.
Hostiteľky, Ženský spevácky zbor
Melódia, vystúpili ako posledné, no
ich profesionálne zostavený program
obohatil obecenstvo umeleckým
zážitkom na mimoriadne vysokej
úrovni. Stretnutie speváckych zborov
pokračovalo v priateľskom duchu v
Mestskom kultúrnom stredisku vo
Fiľakove. Správne vyzdvihol primá
tor mesta Jozef Agócs, keď povedal,
že v prípade, keby sa jednotlivé pro
dukcie hodnotili, každý by získal
zlatú medailu.

Hlavným organizátorom medz
inárodného stretnutia speváckych
zborov vo fiľakovskom františkán
skom kostole bola vedúca Ženského
speváckeho zboru Melódia Mária
Agócsová. Za jej obetavú prácu jej
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týmto ďakujeme v mene spoločen
stva veriacich nášho mesta.
Aký bol prínos tohto stretnutia?
Predovšetkým ten dobrý pocit, s
ktorým sme sa rozišli, lebo sme sa
obohatili o taký zážitok, ktorý naše
duše doteraz nepoznali. Vždy sme s
veľkou láskou a pozornosťou sle
dovali vystúpenia našich spevác
kych zborov. Sme na nich hrdí, lebo
pracujú na úkor svojho voľného
času, aby posilňovali dobré meno
nášho mesta tak doma, ako aj v
iných ďalekých krajinách.
Osobitne im chceme poďakovať
za to, že s ich pričinením sú naše
bohoslužby intímnejšie a sme radi,
že za miesto tohto medzinárodného
stretnutia speváckych zborov si zvo
lili práve náš kostol. Účinkujúcim
prajeme do ich ďalšej práce a k ich
vystúpeniam veľa úspechov, ako aj
božské požehnanie a pomoc Panny
Márie. Zároveň s radosťou očaká
vame ich ďalšie vystúpenie v našom
kostole.
Irena Szabóová

Igazán lelket gyônyôrkôdtetó
hangversenyt rendezett a fuleki
Melódia Nóikar május 29-én,
szombaton a fuleki római katolikus
templomban. A nemzetkôzi kórustalálkozó kôzremúkôdói méltán
arattak nagy sikert a szép számú
hallgatóság elôtt. Matuz Csilla orgonamúvész (Salgótarján) Bachmuzsikával nyitotta meg a koncertet majd Šimon Katalin (Salgótar
ján) szólót énekelt magas muvészi
szinten. A rimaszombati Blaha Luj
za vegyeskar kitflnó programja
után a Cantabile Kamarakórus (Sal
gótarján) mutatkozott be szintén
nagyszerfl teljesítménnyel. A Pro
Kultúra Férfikar most sem okozott
csalódást, mint ahogy a salgótarjáni Pedagógus Kórus sem. A Meló
dia Nóikar házigazdaként zárta a
templomi hangversenyt. Kitťínóen
ôsszeállított programjuk magas
muvészi élménnyel gazdagította a
kôzônséget. A kórustalálkozó a Vigadóban folytatódott, ahol a kórusok baráti társaságokat kialakítva

Ž u p n é leto
29. mája 2010 sa zástupcovia Novohradského turisticko-informačného centra a Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád zúčastnili v
Banskej Bystrici podujatia Župné leto, ktoré bolo otvorením letnej turistickej sezóny 2010 v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
Prostredníctvom propagačných materiálov predstavili kultúrne a
prírodné hodnoty Fiľakova a okolia. Pre deti a mládež bola pripravená
náučno-spoločenská hra z dielne geoparku Novohrad-Nógrád. S
najväčším záujmom sa stretla naša ponuka na letnú pešiu turistiku.
ktorá bola spracovaná podľa turistických trás nášho okolia v názorných
brožúrach. Ústrednou témou podujatia bolo predstavenie atraktívnych
turistických destinácií nášho kraja, ako vhodných príležitosti na trávenie letnej dovolenky pod názvom „Prázdninuj na Slovensku”.
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kôzelebbról ismerkedhettek meg
egymással. Mint ahogy azt Agócs
József polgármester kôszôntójében
elmondta, „ha ez a kórustalálkozó
minósító verseny lett volna, itt mindenki arany koszorús lenne...”
- vm kA Melódia Nóikar vezetóje,
Agócs Mária volt a fószervezóje a
fuleki római katolikus - ferences
templomban megvalósult nemzet
kôzi kórustalálkozónak Fáradságos munkájáért ezúton mondunk
kôszônetet városunk hívó kôzôssége nevében.
Hogy miért volt jó ez a kórusta
lálkozó? ! Valószfnflleg az érzés miatt, amivel távoztunk, hiszen tôbb
olyan élménnyel is gazdagodtunk,
amelyek eddig ismeretlenek voltak
számunkra. Mindig megkulônbôztetett szeretettel és figyelemmel kísérjtik kórusaink fellépését. Biiszkék vagyunk rájuk, hogy szabadidejtiket feláldozva dolgoznak, és
erósítik városunk jó himevét az ország egész teruletén, sót a távolabbi országokban is.
Kúlôn kôszônjúk, hogy fellépéseikkel gazdagítják, meghittebbé
teszik intentiszteleteinket, és ôrúliink neki, hogy a nemzetkôzi kó
rustalálkozó színhelyéiil éppen a
templomunkat választották. A
kôzremúkôdóknek további munkájukhoz kívánjuk a jó Isten és a
Szúzanya segftségét, áldását, fellépéseikhez pedig kívánunk sok si
kert. Ugyanakkor szeretettel várjuk legkôzelebbi megtiszteló szereplésiiket templomunkban.
Szabólrén
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2010. május 29-én a Nógrádi Turisztikai Információs Kôzpont és a
Novohrad-Nógrád Geopark JSZT képviselói részt vettek a Besztercebánván megrendezett Megyei Nyáron, amely a 2010-es nyári turisztikai
idény megnyitója volt Besztercebánya Megye teruletén. Propagációs
kiadványok segítségével mutatták be Fúlek és kômyéke kulturalis és
természeti értékeit. A gyermekek és fiatalok részére a NovohradNógrád Geopark egy oktató jellegu társasjátékot készített. A legnagyobb érdeklódés a nyári bakancsos túrák iránt mutatkozott, amelyek
vtdékunk turistaôsvényeiként feldolgozva szórólapokon voltak az
érdeklódók részére felkínálva. A „Nyaralj Szlovákiában” szlogen alatt
megvalósuló rendezvény kôzponti témája a megyében található turisztikai desztinációk mint údúlési lehetóségek bemutatása volt.

Nová publikácia o Fiľakovskom hrade
V apríli 2010 vydalo Mesto
FiFakovo publikáciu pod názvom
"Hrad Fiľakovo, Sprievodca po zrú
canine hradu", ktorej autormi sú
Mgr. Michal Šimkovic a Mgr. Attila
Agócs. Brožúra na 38 stranách hod
noverne dokumentuje architektonicko-historický vývoj Fiľakovského
hradu a mesta historickými i súčas
nými fotografiami, názornými kres
bami a kvalitným textovým obsa
hom.
Publikácia je tematicky rozdelená
na sedem častí. V prvej časti je
stručne opísaná poloha hradu vo
vzťahu k okolitým krajinárskym a
urbanistickým celkom. Druhá časť Hradné bralo - opisuje geologický
vývoj hradného vrchu a štruktúru
skalného podložia, ktoré bolo
využité pri výstavbe hradu a jeho
ďalších stavebných úpravách. Tretia
tematická časť má názov Dejiny
hradu do roku 1682, a zachytáva
osud hradu a mesta až po jeho
dobytie a následné zničenie. Bohato

ilustrovaná časť dáva možnosť
nahliadnuť do bitiek, krvavých
súbojov, a obsahuje portréty najvýz
namnejších hradných kapitánov.
Ďalšia ucelená časť vyobrazuje hrad
početnými kresbami po dobytí
vojskami Imricha Thôkôlyho,
popisuje jeho následné využitie a
pamiatkovú obnovu. Nasledujúce
stránky chronologicky zachytávajú
stavebné premeny hradu, prehliad
ku hradného areálu po trase
náučného chodníka a rekonštrukciu
Bebekovej bašty, v ktorej je inštalo
vaná stála expozícia histórie hradu a
mesta s názvom
"Stáročia
Fiľakovského hradu".
Publikácia bola vydaná v sloven
skom aj maďarskom jazyku v
celkovom náklade 2000 ks. Môžete
si ju zakúpiť v Novohradskom turisticko-informačnom centre na
Podhradskej ulici vo Fiľakove a v
pokladni Hradného múzea vo
Fiľakove.

O ZNÁ M ENIE

Új kiadvány a fiileki várról
2010. áprilisában jelent meg
Fíilek Város kiadványa „Fulek vá
ra, Várkalauz" címmel, amelynek szerzôi Mgr. Agócs Attila és
Mgr. Šimkovic Michal. A 38 oldalas brosúra a korabeli és jelenlegi
fényképfelvételek, szemléltetó
rajzok és színvonalas szôveges
részek által hitelesen dokumentálja a fiileki vár és Fulek város
épitészettôrténeti fejlódését.
A kiadvány hét tematikus részre oszlik. Az elsó rész a vár fekvését írja le rôviden az azt kôriilvevó tájegységhez és urbanisztikai
egységhez viszonyítva. A második rész - A várhegy - a várhegy
fôldtani fejlódését és kózettani
szerkezetét ismerteti, amelyet a
vár építése, illetve helyreállítása
során használtak fel. A harmadik
tematikus rész - A vár tórténete
1682-ig - a vár és a város tôrténetét
mutatja be a vár elfoglalásáig és
azt kôvetó elpusztftásáig. A gazdagon illusztrált rész betekintést

kínál a harcok, véres csaták részleteibe, és egyben tartalmazza a
legjelentósebb
várkapitányok
portréit. A kôvetkezó fejezetben
számos rajz ábrázolja a Thôkôly
Imre seregei által meghódított várat, és ismerteti további kihasználását, múemléki felújitását. Az
utána kôvetkezó oldalakon idórendi sorrendben jelennek meg a
vár építészeti változásai, ill. a vár
teriiletén lévó tanôsvény kialakításáról és látnivalóiról, a Bebekbástya felújításáról olvashatunk,
amelyben a fiileki vár és Fiilek vá
ros tôrténelmét szemléltetó állandó kiállítás található „A fiileki vár
évszázadai” címmel.
A kiadvány szlovák és magyar
nyelvó változatban jelent meg
ôsszesen 2000 példányszámban.
Megvásárolható a Várfelsó utcában, a Nógrádi Turisztikai Információs Kôzpont irodájában és a
Fiileki Vármúzeum pénztárában
is.
-nttk-

ÉRTESÍTÉS

Matričný úrad vo Fiľakove oznamuje širokej verejnosti, že od
A Fiileki Anyakônyvi Hivatal tudatja, hogy 2010.07.01-jétól az aláírá01.07.2010 v zmysle § 6 zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní
soknak és okiratmásolatoknak a kôzségek és kôrzeti hivatalok általi
podpisov a odpisov listín obcami a obvodnými úradmi v znení jeho • hitelesitéséról szóló tôbbszor módosított Tt. 599/2001. sz tôrvény 6. §neskorších predpisov, obce a obvodné úrady budú vykonávať a szerint a kôzségek és a kôrzeti hivatalok csak az okiratmásolatot
osvedčovanie odpisov listín len po predložení preukazu totožnosti
benyújtó személy személyi igazolványának bemutatását kovetóen
osoby predkladajúcej odpis listiny.
végzik el az okiratmásolatok hitelesítését.

K ronika mestskej polície

A Városi Rendôrség krónikája

To, že vynaliezavosť zlodejov nemá hraníc, sme sa presvedčili
dňa 10.5.2010 okolo 15.30 hod., kedy bolo mestskej
polícii telefonicky oznámené pracovníkom SBS predaj
ne Billa vo Fiľakove, že má podozrenie z krádeže.
Jeden z "nakupujúcich" uložil tašku s nákupom k
vchodovým dverám do predajne, potom prešiel
cez pokladňu bez nákupu. Keď chcel zobrať
vopred pripravenú tašku s nákupom v hodnote
26 €, bol na chodbe predajne zadržaný pra
covníkom SBS. Privolaná hliadka MsP pred
viedla páchateľa na Obvodné oddelenie PZ
vo Fiľakove, kde bolo zistené, že sa jednalo
o Štefana L. z obce Belina. Následne bol na
neho vydaný Okresným súdom v Lučenci
zatykač, nakoľko sa vyhýbal nástupu do
výkonu trestu za iný predchádzajúci trestný čin.
Obdobná krádež v predajni Billa sa stala
dňa 5.5.2010 o 11.15 hod., kedy "nakupujúci"
taške pod rožkami chcel bez zaplatenia zobrať
potravinový tovar v celkovej hodnote 82 €, avšak pri
pokladni bol jeho trik odhalený. Páchateľom bol občan Štefan
M z obce Veľké Dravce, ktorý bol predvedený príslušníkmi MsP na
Obvodné oddelenie PZ vo Fiľakove a odovzdaný na ďalšie konanie,
za čo mu hrozí pokuta vo výške 66 €.
Keďže sa množia aj krádeže peňaženiek, upozorňujeme občanov,
aby zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť a nenechávali peňaženky
voľne položené vo svojich otvorených taškách.

Hogy a tolvajok fantáziája határtalan, arról 2010.5.10-én
15.30 óra táján ismét meggyózódhettiink. A Billa bevásárlókôzpont biztonsági óre telefonon értesítette a városi
rendórséget, hogy lopás gyanúja miatt megfigyel
egy „vásárlóť', aki egy áruval tele táskát helyezett
el a bolt bejárati ajtajánál. Késóbb a z elkôvetó
íiresen áthaladt a pénztáron, és mikor magához akarta venni az elóre elkészített, 26 € értékfl élelmiszert tartalmazó táskát, tetten érte ót a bold ór. A városi rendôrség helyszínre
érkezó járóre elóállította az elkôvetót a
Fiileki Rendórkapitányságra, ahol megállapították, hogy L. István bénai lakosról van szó.
Ezt kovetóen a Losonci Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki ellene, ugyanis kideriilt,
hogy egy régebbi bflntett miatt biintetés alatt
áll, de akadályozza a biintetés végrehajtását.
Hasonló lopás tôrtént a Billa bevásárlókôzpontban
2010.5.5-én 11.15 órakor is. Akkor a „vásárló” a kiflik alá
dugva próbált a táskájában fizetés nélkiil kivinni 82 C értékú
élelmiszert, de a pénztámál lebukott. Az elkôvetó M. István, nagydaróci lakos volt, akit a városi rendórôk elóállítottak a Fiileki Rendórka
pitányságra, és további eljárás indult ellene, amelynek során 66€-s buntetés lehet rá kiszabva.
Az utóbbi idókben szaporodnak a pénztárcalopások is. Ne tartsák nyitott
táskában a tárcájukat,. a bevásárlások során pedig legyenek nagyon óvatosak és figyelmesek.

Vyhodnotenie súťaží
Dňa 23. júna sa uskutočnilo
slávnostné vyhodnotenie medzinárod
ných súťaži, ktoré boli vyhlásené za
čiatkom februára 2010 Združením
právnických osôb Geopark Novohrad
- Nógrád, spoločnosťou Nógrádi
Geopark Kft. a združením Nógrad
Geopark Egyesúlet pre žiakov základ
ných škôl bývajúcich a študujúcich v

Versenyek értékelése

obciach spoločného geoparku s náz- •
vami "Cesty naše každodenné" a *
"Malé kroky pre budúcnosť Zeme". #
Do výtvarných súťaží sa zapojilo 18 a
škôl a školských zariadení, bolo vyho- •
tovených 212 prác, z ktorých porota •
vybrala 14 najúspešnejších, 7 z *
Maďarska a 7 zo Slovenska.
Ocenení zo Slovenska:
•

Június 23-án keríilt sor a fiileki
székhelyú Geopark Novohrad Nógrád Jogi Személyek Társulása,
a magyarországi
Nógrádi
Geopark Kft. és Nógrád Geopark
Egyesiilet által a kôzôs geopark terúletén található kôzségekben lakó és tanuló alapiskolások részére „Mindennapi útjaink” és „Kis

lépések Fôldiink jôvójéért" címmel meghirdetett pályázatok kíértékelésére. A képzômflvészeti versenyekbe 18 iskola és oktatási intézmény kapesolódott be, ôsszesen 212 rajz érkezett, amelyekból
a zsiiri 14-et díjazott, 7 magyarországit és 7 szlovákiait.
Szlovákiai dljazottak:

Cesty naše každodenné M indennapi ú tja in k
Csík Norbert, Pusztai Eugénia, Barian Márie, Faikas József, Bogdán Gábor, Šimon Roman
(CVČ IUVENES - IUVENES Szabadidókózpont)
Tomi Jozef, Náton Ján, Baláž Róbert, Jambrich Richard (ZŠ Školská 1)
Vincze Vivien, Pál Bernadett, Hanyus Olívia, Lázár Orsolya (ZŠ s MŠ s VJM - AJapiskola és
Óvoda, Hajnáčka - Ajnácskó)
V árady Róbert (ZŠ Lajosa Mocsáryho s V JM - Mocsáry Lajos Alapiskola)_________________
Malé k rok y p re bu d ú cn o sť Zem e - Kis lépések Fôidňnk jôvójééért
Potocsni Sebastián, Berky Dajan (ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM - Mocsáry Lajos Alapiskola)
Jónás Diana (ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7)
Olžh Adriana (ZŠ s V JM - Alapiskola, Mládežnícka 7)_____________________________

Šachové turnaje vo Fiľakove
Centrum voľného času Iuvenes a Šachový klub FTC znova usporiadalo 13. apríla a 15. mája tradičné Šachové turnaje.
V apríli prebehol šachový turnaj pre mládež do 15 rokov, na
ktorom sa zúčastnilo 34 žiakov. Súťažilo sa švajčiarskym systémom v 7 kolách. Zastúpená bola každá základná škola mesta.
Výsledky:

Sakkversenyek Fúleken
•
*
•
•
*

Április 13-án és május 15-én a Iuvenes Szabadidókózpont és az FTC
Sakk Klub ismét megrendezte az immár hagyományos fiileki sakkversenyeket. Áprilisban zajlott az ifjúsági sakktorna, amelyen 34 tanuló mérte ôssze tudását svájci rendszerben 7 fordulón keresztĺil. Minden fiileki
alapiskola képviseltette magát.
Végeredmények:

1. kategória: 1. Adam Kmáč /ZS Školská - Iskola Utcai AI/, 2. Kristián Jakab /ZS Farská
lúka - Papréti AI/, 3. Jozef Lašák /ZŠ Farská lúka - Papréti AI/
2. kategória: 1. Bence Bial /ZS Mládežnícka - Ifjúság Utcai AI/, 2. Ladislav Csemok /ZŠ
Mládežnícka - Ifjúság Utcai AI /, 3.Zsófia Gyetvaiová /ZŠ Mládežnícka - Ifjúság Utcai AI /
15.mája sa hralo v 5 kategóriách o Pohár prim átora m esta*
Fiľakovo v Dome kultúry Klub.
*
V silnej konkurencii vyše 60-ich šachistov dominovali prvoligisti •
zo ŠK FTC Fiľakovo, keď sa v prvej sedmičke umiestnili až štyria. *
Víťazom turnaja sa stal Peter Pál zo ŠK FTC Fiľakovo. Kategórii *
do 15 rokov panoval majster Európy z Maďarska Benjamín *
Gledura, druhý skončil Bence Bial z Fiľakova.
*
Výsledky:

Május 15-én5 kategóriábanfolytaktizdelemFiilekvárospolgárm esterének kupájáért a Klub kultúrházban. A tôbb mint 60 versenyzót
számláló, igen erós nemzetkozi mezónyben az FTC Fiilek SK elsóligás
sakkozói domináltak, hiszen az elsó hét helyezettból négyet megszereztek. A toma gyóztese, Pál Peter, is kôziilúk keriilt ki. A15 év alatti kategóriában Gledura Benjamín magyar Európa-bajnok után a második helyen a fiileki Bial Bence végzett.
Végeredmények:

Spoločný konečný výsledok - Az osszesített mezóny végeredménye: 1. Peter Pál
/Fiľakovo/, 2. Egyed András /Hun/, 3. Lengyel László /Hun/
Žiaci do 15. rokov - Tanulók 15 éves korig: 1. Gledura Benjamín /Hun/, 2. Bence Bial
/Fiľakovo/, 3. Dávid Mészáros /Fiľakovo/
Juniori - Juniorok: 1. Kovács Dániel /Hun/, 2. Tomáš Ádám /Fiľakovo/, 3. Dominik
Chmelo /Lučenec/
Ženy - Nók: 1. Horváth Júlia /Hun/, 2. Szucs Kitti /Hun/, 3. Romana Chamulová /Detva/
Seniori - Szeniorok: 1. Lengyel László /Hun/, 2. Ján Valuška /Zvolen/, 3. Ladislav
Madarassy /Lučenec/

Poslovia mágie

A mágia hímokei

Hradné múzeum vo Fiľakove otvára
3. jú la 2010 (v sobotu) o 17,00 v
Bebekovej bašte Fiľakovského hradu
výstavu pod názvom "Poslovia mágie Africké bábky a masky" v spolupráci s
Národním múzeom - Náprstkovým
múzeom asijských, afrických a americ
kých kultur v Prahe. Exponáty
odzrkadľujúce tajuplný svet rituálov
čierneho kontinentu pochádzajú zo štá
tov Nigéria, Togo, Kongo, Pobrežie
Slonoviny, M ali, Gabon, Keňa,
Mozambik, Tanzánia, Burkina Faso,
Sierra Leone, Ghana a Angola.
Približujú historický vývoj, poslanie a
symboliku afrických bábok a masiek,
vrátane regionálnych odlišností a ich
vzťah k súčasnej európskej spoločnosti
a kultúre. Výstava bude sprístupnená do
15. novembra 2010. Počas jej trvania
budú prebiehať aj múzejnopedagogické
aktivity viažuce sa k téme výstavy.
Vstupné:
do 6 rokov a nad 70 rokov zadarmo,
od 6 do 26 rokov a od 62 do 70 rokov
0,50 € , od 26 do 62 rokov 1,- €.

A Fíileki Vármúzeum 2010. július 3án (szombaton) 17,00 órakor a vár
Bebek-tornyában nyitja meg a prágai
Nemzeti Múzeum - Náprstek Äzsiai, Afrikai és Amerikai Kultúrák Múzeumával
karôltve A mágia hím okei - Afrikai bá
bok és m aszkok cím u kiállítását. A nigériai, togói, kongói, elefántcsontparti,
mali, gaboni, kenyai, mozambiki, tanzániai, Burkina Faso-i, Sierra Leone-i,
ghánai és angolai mútárgyak a fekete
kontitnens ritusainak titokzatos világába vezetik a látogatót. Az anyag betekintést nyújt az afrikai bábok és maszkok
fejlódésébe, a kísérószôveg bemutatja
azok kúldetését és szimbolikáját, valamint a kortárs európai társadalomhoz
és kultúrához ffizôdó viszonyukat. A kiállítás, melyhez kapcsolódóan szeptembertôl múzeumpedagógiai foglalkozások keriilnek majd megrendezésre
2010. november 15-ig tekinthetó meg.
Belépô:
6 éves korig és 70 éves kor fôlôtt ingyenes, 6 éves kortól 26 éves korig 0,50 6,
26 éves kortól 62 éves korig 1,- €.

Záplava v materskej škole
Nepriaznivé daždivé počasie,
ktoré spôsobilo veľké škody na
celom území Slovenska neobišlo
ani MŠ na Daxnerovej ulici. Veľká
ničivá záplava prišla nečakane,
vylial sa miestny potok a spôsobil
nám veľkú škodu nánosom bahna
po celej ploche nášho dvora.
Pomocnú
ruku
nám
bez
rozmýšľania poskytol pán Dušan
Pisár, riaditeľ závodu EKOLTECH

Arvíz az óvodában

A kellemetlen, esós idójárásnak, amely súlyos károkat okozott egész Szlovákia teriiletén,
elszenvedóje lett a Daxner utcai
óvoda is. A nagy árvíz váratlanul
jôtt, kilépett medréból a helyi
patak, és elárasztotta az udvarunkat, amely ezáltal teljes egészében egy nagy sártengerré válMgr. Vargová Danica • tozott. Gyors és hatékony segít- riaditeľka M Š * séget kaptunk Pisár Dušan úrtól,

s.r.o. Hasiči nám pomáhali vyčistiť
a vydezinfikovať od nečistôt celý
dvor. Prevádzka materskej školy
bola vďaka nim na druhý deň
obnovená a rodičia mohli nerušene
pokračovať vo svojej pracovnej
činnosti a svoje ratolesti umiestniť
v našom predškolskom zariadení.

L etná po n u k a program ov
16.07.2010.19.00 hod. - Vatra zvrchovanosti
Miesto: Dom Matice slovenskej, organizátor: Dom Matice
slovenskej
23.07.2010.19.00 hod. - Koncert skupiny POKOl.GÉP
Miesto: Hradný areál, organizátor: Dom kultúry
31.07.2010 - Autobusový zájazd do Budapešti
Odchod o 6,30 hod. spred MsKS„ cena zájazdu: 9,- €, organizátor:
MsKS
06.08.2010 a 07.08.2010,19,00 hod. - Divadelné predstavenie divadla
Zsákszínház: "Stretnutie" - hra v dvoch dejstvách
Miesto: MsKS, organizátor: OZ Zsákszínház
13.-15.08.2010 - XX. PALÓCKE DNI - divadelné predstavenia, detské
programy, výstava detských prác, opereta, opera, folklórny pro
gram, koncert skupiny Hot Jazz Bánd, ...
Miesto: MsKS, Dom kultúry, hradný areál, organizátor: MsKS,
spoluoig.: Hradné múzeum
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a helyi EKOLTECH iizem igazgatójától. Óvodánk udvarának tisztításában és fertótlenítésében a
túzoltók segítettek. Hála nekik,
a kôvetkezó napon az óvoda kapuja újra nyitva állhatott, a sziilôk zavartalanul folytathatták
munkájukat, és óvodánk fogadóképessé vált a gyermekek részére. K ôszônjiik!
Bc. Botoš Tímea óvónó

Musorajánló
2010.07.16., 19,00 óra - Szuverenitás Napja
Helyszín: Matica slovenská Háza, szervezô: Matica slovenská
Háza
2010.07.23., 19,00 óra - POKOLGÉP-koncert
Helyszín: várudvar, szervezô: Klub Kultúrház
2010.07.31. - Autóbusz kirándulás Budapestre
Indulás 6,30 órakor a Vigadó elôl, útikôltség: 9,00 €, szervezô:
VMK
2010.08.06. és 2010.08.07., 19,00 óra - A Fiileki Zsákszínház bemutatója: „Találkozás” címmel - realista játék - két részben
Helyszín: Vigadó, szervezô: Zsákszínház PT
2010.08.13-15. - XX. PALÓC NAPOK - színházi elóadások,
gyerekprogramok, gyermekrajz kiállítás, operett, opera, folk
lór program. Hot Jazz Bánd egyúttes koncertje,...
Helyszín: Vigadó, Klub Kultúrház, várudvar, szervezô: VMK,
társszervezô: Vármúzeum
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