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X I. Fiľakovské
historické h ra d n é h ry
Občianske združenie Koháry v
dňoch 26. a 27. júna usporiadalo XI.
Historické hradné dni. V skutočnos
ti však už v piatok 25-ho bolo na
hradnom areáli rušno, organizátori
pripravovali terén, umiestňovali
špeciálne „ciele” pre súťažiacich o
titul „Lukostrelec Novohradu" a o
hodnosť „Obranca Fiľakovského
V sobotu ráno o siedmej sa začala
prezentácia účastníkov, medzi ktorý
mi boli lukostrelci zo Slovenska aj z
Maďarskej republiky. Pod vedením
členov Balassa Bálint íjász Egylet
Szúgy, ktorí boli spoluorganizátormi
súťaže, priamo medzi mínami hradu
súťažili lukostrelci v štyroch
kategóriách - staromaďarské, kla
sické anglické (long bow),
poľovnícke reflexné a kladkové
lovecké luky. Pomohli im pritom aj
členovia miestneho OZ Nomád Szarvasúzók, ktorí tiež súťažili.
V nedeľu ráno si na Podhradskej
ulici rozložili Stany domáci a
zahraniční remeselníci. Bol tam
celodenný jarmok, na ktorom sme
mohli vidieť ukážky ľudového
remeselníctva. Na hrade sa o desia
tej začal detský program, ktorému
sa malí návštevníci veľmi potešili.
Videli žonglérske vystúpenia,
klaunov, detské divadlo a vyskúšali
lukostreľbu, či jazdili na koňoch,
nechýbala ani obľúbená atrakcia drevený kolotoč na ručný pohon.
Poobedňajší program sa začal o

15.30, sprievodom účinkujúcich
mestom v dobových kostýmoch so
sokolmi a sovami na rukách, na
koňoch. V hlavnom programe
návštevníci videli ukážky historic
kých strelných zbraní, šermiarstvo,
bojové umenie rytierov, sokoliarstvo, rytiersky turnaj. Vystúpili
skupiny uchovávajúce vojenské
tradície zo Slovenska aj z Maďarska
- Bludní rytieri z Trenčína, Vir
Fortis zo Zvolena, Kard és Kereszt
Johannita Lovagrend z Miskolca.
Vyvrcholením bol turnaj rytierov v
plnej zbroji na koňoch.
Obecenstvo potešili aj sprievodné
programy: festival jedál z rýb a
diviny s možnosťou ochutnávky,
výstrely z dela, historické a brušné
tance, ochutnávka stredovekých
jedál - lokše so slivkovým lekvárom
alebo cesnakovou omáčkou, krupi
cová kaša s vínom a sušeným
ovocím. Je potešiteľné, že
Historické hradné hry priťahujú
každým rokom viac návštevníkov,
čo je najlepším dôkazom toho, že sa
tu cítia dobre a privedú aj svojich
známych. Je to najúčinnejšia forma
šírenia dobrého mena mesta, ale aj
uznanie činnosti OZ Koháry. Patrí
za to vďaka p. L. Estefánovi,
predsedovi občianskeho združenia a
p. A. Husztiovej za vynaloženú
prácu, a tiež všetkým tým, ktorí
pomáhali pri organizovaní a usku
točnení tejto veľkolepej akcie.
Mgr. Fehér Mária

Poďakovanie
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Slovák Blind and Partially Sighted Union
Základná organizácia č. 22
Rúbanisko 11747 , 984 03 Lučenec
Tel: 0907/ 289 855,0911/289 855
V dňoch 7.6. - 30.6.2010 sme zorganizovali Výstavu výtvarných a
ručných prác zrakovo postihnutých PREMENY 2.
Za možnosť realizovať výstavu ďakujeme predovšetkým riaditeľovi a
zamestnancom Hradného múzea vo Fiľakove. Ďakujeme aj žiakom a
učiteľom Základnej umeleckej školy vo Fiľakove za veľmi pekne pripravený
kultúrny program. Osobitné slová vďaky vyslovujeme riaditeľom základ
ných škôl na Farskej lúke a na Školskej ulici, tiež ich učiteľom a žiakom za
účasť na výstave, ale aj na besedách o živote a práci zrakovo postihnutých.
Ďakujeme Mestskému úradu vo Fiľakove za uverejnenie príspevku o našej
aktivite do Fiľakovských zvestí a TV LOCALL za odvysielanie príspevku.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli pozrieť na nami pripravenú výstavu.
Renata Otáhová
Všetkým prajeme pekné leto.
predsedníčka ZO ÚNSS Lučenec

XI. Fuleki
Tôrténelmi Várjátékok
A Koháry Polgári Társulás június sólymokkal és baglyokkal a kezu26-án és 27-én rendezte meg sor- kôn, lóháton való felvonulásával a
rendben már a XI. Tôrténelmi Várjátékokat. A várban már 25-én folytak
solymászaz elókésziiletek. A szervezók az bemutatót, lovagi tomát láthattak.
egész vár teríiletén elhelyezték a speciális „célpontokat" a „Nógrád íjá- hagyományôrzô csoportok - kôztuk
sza" clmért és a „Fuleki Vár Védôje" a Bludní rytieri'
i Vir
rangért versenyzó íjászok részére.
Fortis Zólyomból, a Kard és Kereszt
Szombaton, 26-án, reggel 7 órakor Johannita Lovagrend Miskolcról kezdôdôtt a versenyzók regisztrálá- léptek fel. A program leglátványosa, akik kôzôtt hazai és magyarorszá- sabb részei kôzé tartozott a hamisígi íjászok is voltak. A Sziigyi Balassa tatlan lovagi torna teljes vértezetú loBáÚnt Ijász Egylet tagjainakaz irányí" '
'
n lóháton és
tásával - akik a verseny társszervezói
voltak - a vár romjai kôzôtt négy katkôrômetsz
tegóriában - magyar, klasszikus an- sérô programok is: h.
gol Gong bow), vadászreflex és csi- fesztíválja, kóstolási
I
gás íjakkal mérték ôssze úgyességii- ágyúlôvések, tôrténelmi- és hastánket a résztvevók. Nagy segítséget je- cosok bemutatója, kôzépkori éte '
lentettek a helyi Szarvasúzók - No kóstolója - laska szilvalekvárral va
mád PT tagjai, akik versenyeztek is.
Vasámap, 27-én reggel a Várfelsó
utcában felállították sátraikat a hazai
nivárjá
és határon túli kézmúvesek. Egész tékok évrôl évŕe tôbb látogatót von
napos vásár volt ez, ahol az érdeklô- zanak, ami a legjobb bizonyítéka
dók sok népi mesterség termékeit nak, hogyjól érzik itt magukat, vi
láthatták, vásárolhatták meg. A vár- szajônnek és elliozzák barátaikat,
udvarban tíz órától kezdôdôtt a meróseiket is. Ez a város jó hírének
gyermekmúsor, amelynek a kis láto- leghatásosabb terjesztési módja, de
gatók nagyon ôrultek. Láthattak egyúttal a Koháry FT munkájának az
zsonglórbemutatót, bohócokat, ze- elismerése is. Kôszônet illeti ezért elnés gyermekszínházat, kipróbálhat- sósorban Estefán Lászlót a KPT elnôták az íjászatot, lovaglást, beleiilhet- két és Huszti Ägnest a tôkéletes szertek a máshol még nem nagyon iátható, kézzel hajtott hinta kosaraiba. A
délutáni músor 15.30-kor kezdôdôtt
a szereplók korabeli kosztiimôkben.

Kôszonetnyilvánítás
Szlovákiai Vakok és Gyengénlátók Uniója
Slovák Blind and Partially Sighted Union
22. sz, Alapszervezet
Rúbanisko 1I./47 , 984 03 Losonc
Tel: 0907/ 289 855,0911/289 855
2010.6.7. - 6.30. kôzôtt kiállítást szerveztunk a látássérúltek képzômúvészeti alkotásaiból és kézimunkáiból VÄLTOZÄSOK 2 címmel.
A kiállítás megvalósításának lehetôségéért mindenekelótt a Fuleki Vármúze_3tójának
tartozunk....
kôszônettel.
Kôszônjiika FulekiMQ1
.........................
’ és
' dolgozóinak
’ ...........................
vészeti Älapiskola tanulóinak és pedagógusainak is a szép kultúrmúsort. Kiilôn
kôszônet illeti a papréti és Iskola uteai alapiskolák igazgatóit, pedagógusait és tanulóit, akik jelenlétiikkel megtisztelték kiállításunkat, és részt vettek a látássériiltek életéról és munkájáról folydatott beszélgetéseken is. Kôszônjuk a Városi HivaKoszonjiik mmdenkinek, aki eljôtt, hogy megtekintse kiállításunkat.
Kellemes nyarat kívánunk mindnyájuknak.
Oláhová Renata
a SZVGYU losonci a.sz. elnoke

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY

SIKERES PROJEKTEK

Názov projektu: Paiócka cesta,
komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej trasy s orientáciou na návštevníkov

A p ro jek t m egnevezése: Palóc Út,
kozôs tematikus útvonal komplex látogatóbarát fejlesztése

1. septembra 2009 sa začala reálizácia úspešného projektu pod
názvom "Paiócka cesta, komplexné
rozvíjanie spoločnej tematickej trasy
s orientáciou na návštevníkov". V
spolupráci s ďalšími siedmymi partnermi, v decembri 2008 podali
spoločný projekt Palóc Út Egyesúlet
/ (Salgótarján, MR) ako hlavný partner a Mesto Fiľakovo (SR) ako
hlavný cezhraničný partner v rámci
výzvy
Program
cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika Slovenská republika 2007-2013 HUSK 0801, ktorý vznikol s podporou
Európskej únie.
V rámci projektu konkrétnym
cieľom Mesta Fiľakovo, je terénna
úprava dvora Novohradského turistického informačného centra (ďalej
NTIQ, postaveného v historickom
centre mesta pod Fiľakovským
hradom. V rámci úspešného projektu
cezhraničnej spolupráce - Programu
susedstva HU-SK-UA v roku 20062007 sa zrekonštruovala časť
Fiľakovského hradu a zároveň sa
vybudovalo NTIC, ktoré sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti hradu,
Fiľakovský hrad je najvýraznejším
historickým dedičstvom celého
Novohradu. Jeho historicko-kultúma
príťažlivosťje porovnateľná s hradmi
v Egri a Hollókó.
Súčasný projekt je prvou etapou
uskutočnenia regenerácie podhradia
- vytvorenia kultúmo-spoločenského centra v historickom jadre
mesta. Projekt je zameraný pre-

dovšetkým na to, aby sa s rozvojom
cestovného ruchu a informačných
služieb cestovného ruchu zároveň
rozvíjala aj miestna hospodárska
sféra, s vytvorením nových pracovných príležitostí pre malých a stredných podnikateľov. Samotná budova zachováva niektoré štylistické
prvky ľudovej architektúry na
prelome storočia. Týmto by bol
zabezpečený prístup k plánovanej
Fiľakovskej palóckej galérii a vytvoril by sa priestor pre remeselnícky
dvor, v ktorom by sa mohli usporiadať rozličné akcie. Oporný múr,
ktorý - bude postavený ako časť
dvora - bude slúžiť na spevnenie
južnej strany hradného kopca a v
ňom vytvorené schodište umožní
bezprostredné napojenie plánovaného remeselníckeho dvora k dolnému nádvoriu. Vo Fiľakovskej
palóckej galérii - ktorá bude zariadená unikátnymi kusmi nábytku,
vyrobeného v tradičnom palčekom
štýle - budú vystavené ľudové
umelecké výrobky palóckych
remeselníkov, popri
ktorých
dostanú priestor aj originálne, svojské výrobky miestnych podnikateľov.
Bližšie informácie o projekte
nájdete na stráne www.filakovo.sk
- Aktuálne projekty.
Projekt získal financovanie z
Európskej únie v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Maďarsko
- Slovensko 2007-2013.
Ing. Judita Bodnámvä

„e-INKUBÁTOR”
Pokračovanie projektu podnikateľského inkubátora
Tectum, n.o., ako prevádzkovateľ
budovy Podnikateľského inkubátora
vo Fiľakove, oznamuje širokej verejnosti, že na základe podpísanej
Grantovej zmluvy začína realizovať
projekt rozšírenia aktivít Podnikáteľského inkubátora cez internet pod
názvom „e- INKUBÁTOR-bezhraničné možnosti podpory malých podnikateľov".Vedúci partner projektu je
Nógrád
Megyei
Regionális
Vállalkozásfejlesztési Alapitvány v
Salgótaijáne, TECTUM, n.o. vystupuje v projekte ako cezhraničný
Projekt sa realizuje s finančpodporou ERDF, štátneho
rozpočtu SR a MR a vlastných zdrojov partnerov. Celkový rozpočet projektu je 232.935 EUR, z ktorého
TECTUM, n.o. realizuje 98.443,30
EUR.
Trvanie projektu:11/2009
10/2010
Druh všeobecne prospešných
služieb poskytovaných na účely
neziskovej otganizácie:

vzdelávanie za účelom rozvoja
malého a stredného podnikania, predovšetkým organizovanie vzdelávacích aktivít zameraných na
hospodárenie, účtovníctvo, právne
poradenstvo., poskytovanie informácií v oblasti investícií na úrovni medzinárodných vzťahov, získavania
úverov na rozvoj podnikania a dotácií
na rozširovanie podnikateľských
aktivít a zvyšovanie zamestnanosti.,
poskytovanie služieb na podporu
regionálneho rozvoja a zamestnanosti, predovšetkým prevádzkovanie
podnikateľského inkubátora pre začínajúcich malých a stredných podnikateľov., poskytovanie informácií o
voľných pracovných miestach
voľných pracovných silách.
Ďalšie informácie: Podnikateľský
inkubátor. Biskupická 4., 986 01
Fiľakovo. Tel./fax: 047/4381565,
0907256204, wwxv.tectum.eu.sk
Kontakty: Ing. Ladislav Fehér,
riaditeľ, Noémi Vinczeová, projektový manažér.

2009. szeptember 1-jén kezdódôtt el a „Palóc Út, kozôs temalikus útvonal komplex látogalóbarút fejlesztése" elnevezésú sikeres
pályázat megvalósitása. Hét további partnerrel egyiittmfikodve
2008 decemberében a Palóc Út
” 'esiilet (Salgótarján, MK) mint
fó partner és Ftilek Város (SZK)
mint fó határon túli partner kozôs
projektet nyújtottak be a Magyar
Kôztársaság - Szlovák Kôztársaság 2007-2013 Határon Átnyúló
Egyuttmúkédési Programon, HU-

nak - elsó szakasza. A projekt célja mindenekelótt az, hogy az idegenforgalommal és az idegenforgalom tájékoztató szolgáltatásaival egyidejúleg, új muňkalehetóségekteremtésévelakis-éskôzépválíalkozók részére, fejlódjôn a helyi gazdasági szféra is. Maga a
épiiľet a századforduló népi architektúrájának néhány stílusjegyét
órzi. A projekt kivitelezése által
biztosítvaleszahozzáférhetóséga
tervezett Fiileki Palóc Galériához,
és kialakulhat a mesterségek ud, amely kulônbôzó hagyományórzó rendezvényeknek adA projekten beliil Ftilek Város hat helyet. Az udvar részeként
konkrét célja a város tôrténelmi épiiló támfala várdélidomboldakôzpontjában, a Fiileki vár tôvé- lának megerósítésére fog szolgálben épiilt Nógrádi Turisztikai In- ni, és a benne kialakftott lépcsóformációs Kôzpont udvarának te- szerkezet segítségével lesz a tervereprendezése. A HU-SK-UA zett mesterségek udvara az Alsó
Szomszédsági Program - sikeres vántdvarral ôsszekôtve. A Fiileki
határon átnyúló egyuttmúkôdési Palóc Galériában - amely egyedi
gyártású palóc - népi stílusban képrojekten belul a 2006 - 2007 -t
idószakban felújításra kerult a szult bútorokkal lesz berendezve Fiileki vár egy része, és ugyanak- palócfôldi népmúvészeti tárgyak
kor felépiilt a Nógrádi Turisztikai keriilnek kiálĎtásra, valamint he
Információs Kôzpont (továbbiak- lyet kapnak benne a helyi vállalkoban NTIC) is a vár kôzvetlen ko- zók egyedi és eredeti termékei is.
Bóvebb
információk
a
zelében. A Fiileki vár Nógrád legjelentósebb tôrténelmi ôrôksége. www.filakovo.sk oldalon az AkTôrténelmi és kulturális vonzó- tuális projektek c. alatt.
A projektet az Európai Únió táereje Eger és Hollókó várakhoz
hasonlítható.
mogatja a Magyarország - SzlováA jelenlegi projekt a váralja
kia Határon Átnyúló Egyíittmúkôgenerációjának - a város tôrténel- dési Program 2007-2013 keretén
mi kôzpontjában egy kulturális és beliil.
társadalmi kôzpont létrehozásá-

„e-INKUBÁTOR”
A vállakozói in k u b á to r p ro jek t folytatása
A Tectum nonprofit szervezet
a kis- és kôzépvállalkozók fejlómint a Fiileki Vállalkozói Inkubátor dését szolgáló képzés, mindeneképiiletének mukôdtetôje tudatja, elóttagazdálkodásra.kônywitelre,
hogy ôsztôndíj-szerzódés aláírása jogi tanácsadásra, a nemzetkôzi
után a Vállalkozói Inkubátor aktivi- szintQ beruházások, a vállakozásfetásainak internet általi bóvítésére jlesztés céljait szolgáló hitelek és a
irányuló projekt megvalósítását vállalkozói aktivitások bóvítését és
kezdi meg „e-INKUBÁTOR - a kis- a foglalkoztatottság nôvelését szolvállalkozók támogatásának hatá- gáló támogatások megszerzésének
rok nélkuli lehetóségei” megneve- teruletét érintó információszolgálzéssel. A projekt fó partnere a sal- tatásokra irányuló képzési tevégótarjáni Nógrád Megyei Regioná- kenységek, a regionális fejlesztést
Ds Vállalkozásfejlesztési Alapít- és foglalkoztatottságot segító szolvány, a TECTUM nonprofit szerve- gáltatások nyújtása, mindenekelótt
zet a projektben kiilfôldi partner- vállalkozói inkubátor múkôdtetése
ként vesz részt. A projekt az ERDF, a kezdó kis- és kôzépvállalkozók
az SZK és MK állami kôltségvetése részére, információkôzlés a szabad
és a partnerek saját fotTásainak tá- munkahelyek és szabad munkaeró
teljes kôltségvetése 232.935 EUR,
További információk: Vállakozói
amelyból a TECTUM nonprof. sz. Inkubátor, Piispôki u. 4,986 01 Fii98.443,30
EUR-t biztosít. A projekt lek.
Tel./fax: 047/4381565,
idótartama: 2009/11 - 2010/10.
0907256204, www.tectum.eu.sk.
A nonprofit szervezet céljait
Kontaktus: Ing. Fehér László
szolgáló általánosan kôzhasznú igazgató, Vincze Noémi projekt
szolgáltatások fajtái:
menedzser.

Škola pomohla obetiam povodne
ZŠ s VJM na Mládežníckej ulici
dňa 24júna aj v tomto školskom
roku usporiadala svoj tradičný estrád
ny program. Tí najšikovnejší žiaci,
ktorí túžili najviac účinkovať, doobe
da zabávali žiakov a učiteľov školy,
poobede zase rodičov a ďalších záu
jemcov. V pestrom programe si
každý mohol nájsť niečo, čo sa mu
zapáčilo. Takisto ako modeme tance
starších žiakov aj hudobné programy,
literárne zostavy a scénky naj
menších dosiahli veľký úspech.
Mohli sme vidieť ľudové tance z

oblasti „Mezófold”, zmodernizovanú •
rozprávku o Snehulienke, hudobnú *
rozlúčku deviatakov a počúvať živú *
ľudovú hudbu.
Príjem z estrádneho programu •
škola ponúkla obetiam povodne, čím •
podporila vznešenú vec. Prispelo to k •
potešeniu rodičov i obecenstva. •
Riaditeľka školy na slávnostnom •
ukončení školského roka odovzdala *
sumu 300 eur starostke obce Prša, #
ktorá sa zato úprimne a dojato .
poďakovala.
Ing. Mgr. Agnesa Setničková •

Festival ochrany zdravia už po deviatykrát

Az árvízkárosultaknak segített az iskola
Az Ifjúságutcai Alapiskola 2010. június 24-én ismét megrendezte hagyományos esztrádmtísorát. A délelôtt
folyamán az iskola tanulóit és tanárait, délután pedig a kedves szúlôket és
érdeklódôket szórakoztatták iskolánk
legugyesebb, leginkább szerepelni vágyó diákjai. A változatos músorban
mindenki találhatott magának kedvére valót. A legkisebbek zenés szereplései, jelenetei, irodalmi ôsszeállításai
ugyanúgy nagy sikert arattak, mint a
nagyobbak modern táncbemutatói.
De lehetett résziink mezôíôldi eszkô-

Egészségvédó fesztívál kilencedszer is

A Vis Vitalis PT9. alkalommal szerObčianske združenie Vis Vitalis Alfréd Balázs, Géza Németh, Zoltán
usporiadalo už 9. festival ochrany "Zsolti" Kovács. Zaujímavosťou pro vezte meg egészségvédó íesztiválját.
zdravia. Jeho každoročné usporia gramu je, že oslovilo občano'
Hagyomány már, hogy minden év júdanie v júni v Dome kultúry KLUB slovenskej aj maďarskej národnosti niusában megrendeztka Klub Kultúrsa sialo vlastne tradíciou. Festival, rovnakou mierou. Prednášky pre házban. A fesztívál, amely már nemktorý nadobudol vskutku medzi biehali súčasne v dvoch pred zetkôzi méretúvé nôtte ki magát, soknárodný
rozmer,
ponúkal náškových miestnostiach v rôznych rétd egész napos programot kinált.
návštevníkom pestrý celodenný pro jazykoch, striedali sa po 45 minútach. Elóadói sorában a hazarak mellett tagram. Prednášali odborníci zo Súčasne boli k dispozícii sprievodné lálhattunk vendégelóadókat MagyarSlovenska, Maďarska aj z Čiech.
és Csehországból is. A fesztívál célja,
Cieľom festivalu je upriamiť našu bioenetgie, alternatívne liečiteľské hogy felhívja a figyelmet az egészsépozornosť na dôležitosť zdravej živo metódy, predaj kníh, minerálov a pod. ges életmód fontosságára, a stressz és
Celé podujatie prebiehalo vo tesziiltség naponta sziikséges oldásátosprávy, dennodenné uvoľňovanie
stresu a napätia bez liekov, na nové veľmi priateľskej atmosfére. Ďaku ra gyógyszerék nélkiil, a tudomány és
' ’ '
objavy vedy a techniky, ktoré jeme našim návštevníkom za účasť. technika új, vfvr
vívmányaira, amelyeket
môžeme využiť v záujme svojho Ďakujeme našim sponzorom za gyógyulásunk érdekében alkalmazzdravia. Ako využiť silu prírody skry podporu: p. Peter Baláž majiteľ hatunk. Használjuk ki a természetben
tú v mineráloch, liečivých rastlinách tlačiarne, Starvys -Flóri pekáreň, rejló eróket, az ásványokat és a
'
" 'tyeket, hogy megtaláljuk
na dosiahnutie duševnej aj telesnej Nárcisz kvetinárstvo, Cála kveti
rovnováhy, zvyšovanie si zdravého nárstvo, Katica kvetinárstvo.
sebavedomia, aby sme vedeli tolero Kvetinárstvo Podhradná, p. Dczsô veljukônbizálmunkat.hogyelt ,
vať iných. Tieto a ešte veľa iných Vass stolár, p.Simon Ervin, Pro fogadni a másikat. Mindezt és még
zaujímavostí zdôrazňovali vo svojich Gaudio OZ, Penzión Bebek, ďalej sok egyebet hangsúlyozott elôadásáprednáškach chiropraktik Jozsef ďakujeme všetkým, ktorí podporili ban Bakos József csontkovács,
Bakos, cvičiteľka čikungu Dóra našu činnosť 2%-mi zo svojej dane. Berend Dóra Agnes esikung oktató,
Agnes Berend , akademický maliar Fotodokumentácia je k nahliadnu- Balázs Alfréd iestómfivész, MUDr.
Alfréd Balázs, MUDr. Peter Vackaŕ a
.visvitalis.wbl.sk. Peter Vackaŕ és Eva Cíchelníková Práliečiteľka Eva Cíchelníková z Prahy, Festival bol vyvrcholením sezóny. gából, Ladislav Brocký Érsekújvárból,
Ladislav Brocký z Nových Zámkov, V letných mesiacoch /júl -august/ Kassai Csilla írónó, lakatos Cyula
spisovateľka Csilla Kassai, kňaz
szerzetes, a CIVIL rádió szerkesztóGyula Lakatos - redaktor a moderátor programy. Naďalej však prebiehajú músorvezetôje, valamint a túrócrádia CIVIL Budapešť, resp.Ing.Ján kurzy brušného tanca, chikung, szentmártoni Ing. Ján Horváth, a poHorváth z Martina, Ing. František teibo a joga. Naša ponuka : ponde zsonyi Ing. František Kokoš, Mgr.
Gabriela Kubaliaková és a losonci Jan
Kokoš, Mgr. Gabriela Kubaliaková z lok -18.00 - brušný tanec, utorok
ka Kučeravá. A fesztívál keretén beliil
Bratislavy a Janka Kučeravá z 18.00 - CHI KUNG, 19,30
Lučenca. V rámci festivalu sme po TEIBO, streda - 17.00 - JOGA, második alkalommal rendeztiik meg
- JOGA. Nájdete nás v fiileki képzômúvészek kiállítását,
druhý krát usporiadali aj výstavu prác 18.30
niekoľkých miestnych výtvarných Dome kultúry miestnosť č.210 - na amelynek Út a teljesség felé tímet is
umelcov, ktorú by sme mohli nazvať 2.poschodi. Začína sa kurz Chi adhattuk volna. A képefe mondanivaCesta k dokonalostí. Motívy obrazov kung pre začiatočníkov. Srdečne lóia vizuálisan alátámasztotta az elóvizuálne podporovali obsah pred očakávame každého záujemcu!
adások tartalmát. Kiállítóink voltak:
Balázs Alfréd, Németh Géza, Kovács
nášok. Našimi vystavovateľmi boli

Prázdninové „HALABALA”
Pod týmto názvom prebehlo 3dňové prázdninové šantenie detí zo
Základnej školy - slov. na Farskej lúke.
Vychovávateľky ZŠ pripravili 3 rôzne
„halabala” podujatia, ktoré naštarto
vala návšteva lučcneckého parku v
pondelok (12. 7.) s prehliadkou mesta
Lučenec. Nechýbala cesta vlakom a
turistiky
Bukovinky a Kameňolomu Mačacia
Rozhľadňa, ktorá umožnila krásny

pohľad na hrad Šomoška, Šalgó a
okolie, deťom naozaj učarovala a
zabudli na boľavé nôžky po výdatnej
túre. Vyvrcholením prázdninových dni
bol športový deň, ktorý začal .jnetlobalom" v telocvični školy. Ďalej nasle
dovala návšteva Fiľakovského hradu a
na záver malé vyhodnotenie pri sladkej
zmrzline. Deti sa prázdninovým akti
vitám potešili, veď aj tieto zážitky
zostanú v ich srdiečkach.
Judita Ivaničová, xyehovávateľka

zôs és ugrós táncokban, éló népzenében, modem mesefeldolgozásában és
vidám zenés búcsút vettek mindenkitôl a kilencedikesek is.
A kôzônség, a sziilôk ôrômére
szolgált az is, hogy a mflsor a szórakozas mellett egy nemes iigyet is támogatott, hiszen bevételét az árvízká
rosultaknak ajánlotta fel az iskola. A
tanévzáró únnepségen az iskola igazgatónôje 300 D-tadott át Perse kozség
polgármesterének, aki meghatódva
kôszonte meg az adományt.
Mgr. Teleki Andrea

Zoltán "Zsolti". A fesztívál érdekessége, hogy a szlovák és a magyar anyanyelvfl polgárokat egyaránt megszólíKúlôn termekben zajlottak az elóadások, amelyek45 perces intervallumokban kôvették egymást, kiUônbozô kísérô programokkal kiegészitve, ahol az alternatív
xJ-’atív gy*—
gyógymódokbioenergiai mérésektól az ajánlott irodalomig mindennel taláikozhatott az oda latogató. A
kôr jellemezte. Kószonjiik lál
inknak, hogy veliink voítak. Kôszônjiik a támogatást szponzorainknak:
Baláž Peter nyomdatulajdonos, a
Starvys -Flóri pékség, a Nárcisz Virágkereskedés, a Cála Virágkereskedés, a
Katica Virág, Podhradná Virágkereske
dés, Vass Dezsó asztalos, Šimon Ervin,
a Pro Gaudio Polgári Társulás, a Bebek
Vendégló. Valamint kószonetet mondunk mindenkinek, aki adója 2 % - val
támogatta a Vis Vitalis Polgári Társulást. A fényképek megtekintľietók honlapunkon: www.visvitalis.wbl.sk. Az
évadzáró rt
, . ..
volt A nyári hónapokban (július-augusztus) szuneteltetjiik pénteki klubestjeinket Azonban Vis Vitalis mellett
mtíkôdó hastánc-, chikung-, teibo- és
jógäcsoportok programja változatlan.
Heti program ajánlatunk: hétfó -18.00 hastánc, kedd -18,00 - CHI KUNG,
19.30 - TEIBO szerda -17.00 - JÓGA,
18.30 -JÓGA A Klub Kultúrház 2. em.
210. sz. helyiségében vagyunk elérhe-

Sziinidei „TENGSZLENGSZ”
Uyen megnevezés alatt zajlott a
papréti szlovák alapiskolás gyerekek
3 napos lazítása. A nevelónôk 3 kiilônbôzó „tengszlengsz1' rendezvényt
készítettek elô számukra, melyek kôzul az elsó a losonci park megtekintése volt hétfôn (7.12.) városnézéssel
egybekôtve. Nem maradt el a vonatozás ésfagyizás sem. A második napot
(7.14.) a turisztikának szentelték,
Sátorosbánya és Macskalyuk voltak a
célpontok. A kilátó, amelyrôl gyônyô-

rú kilátás nyílt Somoskó és Salgó várakra és kômyékiikre, annyira magával ragadta a gyermekek figyelmét,
hogy még a fájós lábukról is megfeledkeztek. A záró nap sportnapként
indult az iskola tornatermében. A
„seprôfoď'utánaFulekivárkôvetkezett, majd fagyizás kôzben megtôrtént az események értékelése is. A
sziinidei aktivitások ôrommel tôltôtték el a gyerekeket, és kellemes élményként élték meg a néhány napot.

Pripomíname si: Béla Bacskai

Emlékeziink: Bacskai Béla

Maľoval novohradský a gemerský kraj
Akademický maliar Béla Bacskai
sa narodil 26.7.1935 v Prši. Jeho
otec bol robotníkom v závode
Kovosmalt Fiľakovo, veľmi skoro
však zomrel na zápal pľúc. Matka
tak zostala s dvomi synmi sama, žili
veľmi skromne. Mladý Bacskai mal
vtedy len 3 roky.
V r. 1950-53 sa vyučil za
zámočníka a zlievára tiež v
Kovosmalte. Na podnet lučenského
maliara Júliusa Szabóa sa prihlásil
na štúdium na VŠMU do Bratislavy,
kde študoval v rokoch 1955-62. Tu
získaval cenné skúsenosti v triedach
osvedčených profesorov: Ladislav
Čemický, Ján Želibský, Vincent
Hložnik, Peter Matejka.
V začiatkoch svojej umeleckej
kariéry tvoril pod vplyvom svojho
učiteľa - maliara Júliusa Szabóa,
inšpiroval sa aj tvorbou francúzske
ho maliara, postimpresionistu Paula
Cézanna. Po návrate z vysokej školy
žil v niekoľkých obciach regiónu Držkovce, Stará Bašta, Husiná - kde

bývali jeho matka a starší brat. V r.
1972 si zriadil stály ateliér v Prši.
Hlavným zdrojom inšpirácii jeho
tvorbyje rodná zem, príroda a láska
k človeku. Po celý svoj krátky život
maľoval novohradský a gemerský
kraj. Väčšinu obrazov vytvoril tech
nikou akvarelu, blízky mu je však aj
olej, drevorez či tuš. Popri krajino
maľbe sa venoval aj figurálnej
tvorbe s pracovnými námetmi najmä
z tovární či poľnohospodárskeho
prostredia. Často chodil maľovať do
továrni vo Fiľakove a v Lučenci Opátovej. Samostatne vystavoval v
Lučenci (1966, 1980, 1995),
Rimavskej Sobote (1967, 1973),
Banskej Bystrici (1969), Fiľakove
(1971), Nitre (1975) a inde. Svoju
poslednú výstavu mal v r. 1980 pri
otváraní Novohradskej galérie v
Lučenci v rámci výstavy "Umelci
Novohradu". Smrť ho zastihla
nečakane a náhle 7.11.1980 v
Husinej. Pochovaný je na cintoríne v
PhDr. F rantišek M ihály
Prši.
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A nógrádi és gomori táj festóje
Bacskai Béla akadémikus festó
1935.7.26-án szuletett Persén. Az
édesapja munkás volt a Fuleki
Kovosmalt iizemben, de nagyon ko
rán meghalt tudógyulladásban. A kis
Bacskai akkor még csak 3 éves volt.
Az édesanyjuk így egyediil maradt a
két fiával, és nagyon szerény kôrillmények kozott éltek. 1950-53 kozott
kitanult a Kovosmaltban mfflakatosnak és ôntómestemek. Szabó Gyula
losonci festômfivész osztônzésére
jelentkezett a pozsonyi múvészeti
fóiskolára, ahol 1955-tól 1962-ig tanult. A tanárai Ladislav Čemický, Ján
Želibský, Vincent Hložnik, Peter
Matejka voltak.
Míívészi pályája kezdetén a tanítója, Szabó Gyula festómíívész hatása alatt állt, de hatott rá Paul Cézanne fŕancia posztimpresszionista
is. Visszatérve a fóiskoláról régiónk
tôbb teleptilésén is élt - Deresken,
Óbáston, Guszonán -, ahol az édesanyja és a bátyja lakott. 1972-ben állandó mútermet rendezett be

PhDr. Mihály Ferenc
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PROGRAM:

MIÍSOR

13.8.2010 piatok
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Persén. MCŕvészetének fó ihletói a
sziilófôld, a természet és az ember
szeretete voltak. Rôvid élete során a
nógrádi és a gomori tájat festette. A
legtôbb képe akvareli technikával
készillt, de kôzeli volt számára az
olajfestés, fametszet és tusrajz is. A
tájképfestés mellett foglalkozott figurális festészettel is, fóleg a gyári
és a mezógazdasági kômyezetbôl
meritette a témáit. Gyakran járt be
festeni a fuleki és a LosoncApátfalva-i gyárakba. Ônálló kiállításai voltak Losoncon (1966,1980,
1995), Rimaszombatban (1967,
1973), Besztercebányán (1969), Fuleken (1971), Nyitrán (1975) és más
helyeken is. Életének utolsó kiállítása 1980-ban volt a Losonci Nógrá
di Galéria megnyitásakor a „Nógrád
múvészei’’ kiállltáson beliil. A halál
váratlanul és hirteleniil ragadta magával 1980. 11. 7-én Guszonán.
Perse kôzség temetójében helyezték ôrôk nyugalomra.
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STRETNUTIE na.uralis.icko - realistická k o lm á dráma v dvoch
dejstvách v podani Divadla Zsákszinház. Miesto: MsKS
Vstiipné: 2,- €
20.00 Živý koncert skupín HOT JAZZ BÁND A GURU BROTHERS
Miesto: hradnv areál Vstupné: 3,-€, 1,50 €
14.8.2010 sobota
10.00 Program pre deti na Námestí slobody: klaun Peppino, OZ Pro Oaudio,
18.00
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io nn Elôadó: Dr. B Kovács Istyán, muzeológus. Heiyszín.VMK
18.00 Találkozás cimu naturalista -realista kamara dráma két felvonásban
a Zsákszinház elôadasaban. Helyszín: VMK Belépô: 2,- €
20,00 HOT JAZZ BÁND és GURU BROTHERS élôkoncertje
Helyszín: a vár udvara. Belépô: 3,-6, 1,50 €
2010.8.14. szombat
10.00 Gyerekmflsor a Szabadsá^téren: Peppino bohóc, Pro Gaudio PT,

15.00

p i í ^ k ľ ^ 1- folklórny program a ochutnávka palóckychjedál
15.00 Palócítmusok -'foUttórmúsor és palóc ételek kóstolója.
Miesto: hradnýareál Vstupné: 2,-E. l,-€
Helyszín: a vár udvara. Belépô: 2,-€, l,-€
Koncetmé predstavenie opety Bánk bán - v podani: Spoločnosti priateľov 20.00 Bánk bán operakoncert - a Miskolci Operabarátok Egyesiiletének
o m "DéiynéTánsulat" z Miskolca. Miesto: MsKS Vstupné: 3,- €
DérvnéTársulata elôadásában. Helyszín: VMK Bellpó: 3,- €
15.8.2010 nedeľa
2010.8.15. vasárnap
9.00 Slávnosmá slovenská svätá omša
9.00 Szlovák nyelvú unnepi szentmise
10.00 S ávnostna procesia...............
10,00 Unnepi kôrmenet

20.00
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16'30 F tile^'ád ca bajnokilabdarúgó mérkôzés. Helyszín: FTC-pálya
19.00 Vôrôs malom - musical, a Budapešti Kôrúti Színház elôadásában,
Esztergályos Cecília fôszereplésével. - Helyszín - Klub kultúrház
Belépô: 5.-€, 7,- €. Fôszervezô: VMK. Társszervezôk: EUROREtA mS
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várm úzeum -klub KULTÚRHÁZ
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Nakladateľstvo- kiadóvall^at: Nógrádi mta^adräKK, 3100Sa r
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