
A POLGÁRMESTER  SERLEGÉÉRT  
KIÍRT  21. ÚJÉVI  TEKEVERSENY 

Az új esztendő első jelentős sporteseményére  „A 
polgármester serlegéért kiírt 21. újévi  tekeversenyre“ január 
elején került sor a városi tekézőben. A versenybe 18 csapat 
jelentkezett a besztercebányai  megyéből és Magyarországról. 
Az idei tornán 6 füleki tekéző versenyzett  a többiek  
Jolsváról, Žarnovicából, Podbrezováról, Rimaszombatból, ill. 
Kazinczbarcikáról, Bátonyterenyéből, Somoskőújfaluból, 
Salgótarjánból és Etesről érkeztek. Minden korosztály 
képviselve volt, 13 éves kortól 73 éves korig. A tornán 72 
játékos mérte össze erejét és tudását.  A verseny baráti 
légkörben zajlott. A rendezvényen jelen volt Dr. Agócs Attila, 
a város polgármestere, Visnyai Attila,  az FTC elnöke. A 
polgármester  köszöntőjében méltatta a város gazdag 
sporttörténelmét, a családok, generációk aktivitását a sport 
területén, amelynek köszönhetően születhettek meg a 
nagyszerű eredmények, ill. sikerek. Az újévi tekeverseny 
eredményei: 
Csapatok: 1. FTC Fülek „A“ - 2422 fa, 
2. Kazincbarcika -  2280 fa,  
3. ŽP Šport Podbrezová -   2270  fa  
Férfiak: 1. Alexander Šimon, FTC „A“   -    620 fa, 
2. Dušan Murín, FTC „A“  -   607 fa, 
3. Nagy Attila /Kazincb./ és ifj. Knapp Géza FTC „A“ - 606 fa  
Hölgyek: 1. Jana Pastoráková, Happy team Fülek  -   557 fa,  
2. Lenka Bábelová, Happy team Fülek  -   550 fa
3. Renáta Flachbartová, Happy team Fülek  -   491 fa
További eredmények, érdekességek és fotók a tekézőkről a  

 weboldalon  vagy a facebook/FTC KO 
Fiľakovo találhatók.
www.kolky.sk/1.liga 

Szilveszteri  bál a VMK-ban

Nagyon színvonalas bállal búcsúzott, ill. köszöntötte az új 
esztendőt az a mintegy 150 bálozó, aki a füleki Városi 
Művelődési Központba látogatott el az óév utolsó napján. A 
szervezők az idén mindent megtettek azért, hogy a VMK-ba 
látogatók a lehető legjobban érezzék magukat. A kitűnő zenét 
a Füleken ritkán játszó Zupko&Kelemen Band szolgáltatta, 
akik még a reggeli órákban is fáradhatatlanul szórakoztatták a 
közönséget.  A kitűnő svédasztalos vacsorát a H&M Catering 
k.f.t. biztosította be mindenki megelégedésére. A 
teremdíszítés és dekoráció Bratyinka Zsuzsinak köszönhető. 
A szervezők  az éjfél utáni időszakban sorsolták ki a 
tombolákat. A VMK munkatársai ezúton is köszönik a 
támogatók segítségét, a nyerteseknek pedig gratulálnak. A 
nagysikerű rendezvényt a szervezők jövőre újra megrendezik.                                                                                    

-mi-
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Füleki  erőemelők a pozsonyi világ kupán

A győri sikerek után a fiatal füleki erőemelők bizonyították 
tehetségüket a pozsonyi világkupán is. A sport klub 
Powerlifting Fülek tagjai 2014 november végén részt vettek a 
WPC Slovakia Erőemelő Szövetség által megrendezett 
világkupán, ahol sikerült erőemelésben és felhúzásban is két 
első helyezést nyerni. Az ifjúsági kategóriában Oláh Norbert  
és Horváth Daniel bizonyultak a legjobbaknak. A junior 
kategóriában Oláh András és Bari Gábor végeztek az első 
helyen.

František Sajko

Kérjük, segítsenek!
Tisztelt állatbarátok!

Köszönjük Önöknek a kutyák nevében is a 2014-es 
évben nyújtott segítségüket, támogatásukat. Az 
eltelt időszakban földterületet vásároltunk új 
kutyamenhely létesítésére, elkezdődtek az 
építkezési munkálatok és felépültek a kutyák 
számára az első ketrecek is. Mindezen munkálatok 
a támogatók adóalapjából átutalt 2 %-os 
támogatásoknak köszönhetően valósulhattak meg. 
Kérjük Önöket, hogy az idén is támogassanak 
minket, segítsenek nekünk. A támogatáshoz 
szükséges nyomtatványok 2015. február 1-től  
beszerezhetőek a Városi Hivatal földszinti 
irodájában, az érdeklődőknek email-ben is 
elküldjük, vagy személyesen is megkaphatják a 
menhely területén a délelőtti órákban a Sávolyi út 
58-as sz. alatt. Telefonon is érdeklődhetnek, az 
alábbi telefonszámon: 0904659924. Segítségüket 
őszintén köszönjük.                                                               

                                     - Boldog mancsok P.T.-

PURT kupa 
- amatőr fekvenyomó verseny első évfolyama

A PURT kupa első évfolyama került megrendezésre 2014. 
december 13-án Füleken a Szabadidőközpont Iuvenes és a füleki 
Erőemelő Sportklub szervezésében. A tornán a tehetséges  füleki 
amatőr fekvenyomókon kívül képviseltették magukat 
Csákányháza, Ragyolc, Fülekpüspöki, Síd, Balogfala, Korlát, 
Gömör és Lénártfala sportolói. A verseny színvonalát 
jelenlétükkel emelték  Szabó Péter, Hubay János és Lázók Béla, a 
WPC Szlovákia Erőemelő Szövetség nemzetközi bírái.
Az ifjúsági kategória győztesei:1. Rácz Gábor, Síd, 2. Oláh 
Róbert, Csákányháza, 3. Balog Csaba, Fülekpüspöki
A junior kategória győztesei: 1. Ruszó Jenő, Gömör, 2.Gazsi 
András, Gömör, 3.Csík László, Ragyolc
A közönségdíjat Oláh Andrásnak sikerült elhódítania.
A verseny kellemes, baráti légkörben zajlott . A nagy 
érdeklődésre és pozitív visszhangra való tekintettel  az év végén 
megrendezésre kerül a PURT kupa 2. évfolyama is.                                             
                                                                                              -cvč-  

Költözik a karantén állomás, együttműködési 
szerződés jött létre Fülek Város 
és a Boldog Mancsok PT között

Füleken immár több évtizedes problémát jelentenek a kóbor és szabadon 
futkosó kutyák. A probléma kezelésében részleges megoldást jelentett a 
befogott kutyáknak a városi parkban, a Közhasznú Szolgáltatások 
kertészetében található eddigi karantén állomáson történő elhelyezése, 
amely azonban sem befogadóképességével, sem elhelyezésével nem 
felelt meg, s ezért az itt megszüntetett ketrecek gazdát cseréltek, és a 
Boldog Mancsok Polgári Társaság menhelyére lettek áthelyezve, amely 
annak ellenére, hogy pillanatnyilag még a felújítás szakaszában 
található, kb. 30 ebet tud fogadni. 

Az előzetes megállapodások alapján és a város területén befogott kóbor 
kutyák elhelyezésének céljait szolgáló karantén állomás hatékony és 
ideális működtetése érdekében 2015. január 15-én együttműködési 
szerződés lett aláírva Fülek Város és a Boldog Mancsok PT között a kóbor 
kutyák befogását és elhelyezését illetően. Jelen szerződés biztosítja a 
közterületeken befogott elcsavargott, elhagyott és kóbor kutyák 
elhelyezését a Boldog Mancsok PT-nek a város külterületén (konkrétan a 
Sávolyi úton, a Bolgárom község felé vezető elágazásnál) található 
karantén állomásán, állatorvosi szakellátásukat, beleértve a 
féregtelenítésüket, védőoltásukat és csippelésüket, az eb gazdájának 
megkeresését, amennyiben az lehetséges. A karantén idő leteltét követően 
a kutyák a menhelyre vagy új gazdához kerülnek. A kutyák befogását 
továbbra is a Füleki Városi Rendőrség végzi, a szolgáltatások 
finanszírozását pedig számlázás ellenében és az esetek pontos 
nyilvántartása alapján a megrendelő, vagyis Fülek Város biztosítja. 
Egyúttal biztosítva lesz évente legalább egy alkalommal a befogott kóbor 
ebek kasztrációs programja is, hogy ne kerülhessen sor a koordinálatlan 
szaporodásukra a város főleg szociálisan marginalizált közösségek által 
lakott részeiben. 
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R E F  E R E N D U M

Fülek város értesíti a választásokra jogosult polgárokat, 
hogy Füleken a referendum 2015. febr.7-én (szombaton) 
7,00 órától 22 óráig lesz megtartva az alábbi választási 
helyszíneken:        
1. Választási körzet - Iskola utcai Alapiskola 
szárnyépülete  (tel.0915342785), itt szavazhatnak a 
következő utcák választásra jogosult  polgárai:  
Gorkiju.,Jánošík u.,Mező u.,Partizán u.,Tajovsky u., 
Hviezdoslav u., Sport u., Kalajvölgy u., B.Němcova u., 
Püspöki u., Békevédők u., Kistemető u., Vasút u., 
Vasútállomás, Botto u., Kertész u., Iskola u.
2. Választási körzet - Ifjúság utcai MTNY Alapiskola 
(tel.0915352357) itt az alábbi utcák lakói szavazhatnak: 
Sládkovič u.,Mocsáry u., Május 1 u., Vajansky u., 
Csajkovszky u., Augusztus 29 u.,Kukučín u.,Ifjúság u., 
Csehszlov.Hadsereg u., Szövetkezeti u., Rózsa u., Tulipán 
u.,Virág u., Ibolya u., Bartók u., Jókai u., Smetana u.
3. Választási körzet - Városi Hivatal, Városháza utca 25, 
(tel.0915352356) itt a következő utcák lakói szavazhatnak: 
Park u., Štúr u., Szabadság tér,  SZNF u., Kis u., Koháry tér, 
Elesett hősök tere, Rázus u., Fő u., Váralsó u.,  Piac u., 
Városháza u., Bástya u., Jilemnicky u., Holly u., Tégla- gyár 
u., Sávolyi u., Gyár u., Nálepka kapitány u., Losonci u., 
Madách u., Egres u., Moyzes u., Timrava u., Bernolák u., 
Jesensky u. 
4. Választási körzet - Papréti SZTNY Alapiskola 64A, 
(tel.0915352359) itt szavazhatnak az alábbi utcák lakói: 
Malom u., Keskeny u., Gömöri u., Csendes u., Szőlőskert u., 
Daxner u., Puskin u., Šverma u., Kalinčiak u., J.Kráľ u., 
Szakszervezet u., Tolsztoj u., A papréti lakótelep lakásainak és  
családi házainak lakosai. 
Fülek városa minden választásra jogosult polgárának 
elküldte a referendum időpontjáról és helyszínéről szóló 
értesítést. Amennyiben valaki mégsem kapta meg,  az 
érdeklődhet a Városi Hivatal  2-es számú irodájában, 
hogy szerepel-e a választásra jogosultak jegyzékében. A 
mozgó-urás szavazást személyre szabottan igényelhetik az 
egészségileg rászorulók, ill. a betegek. Ehhez a lakhely 
szerinti  szavazókörzet telefonszámán kell bejelentkezni. 
A választók vigyék magukkal személyazonossági 
igazolványukat (vagy útlevelet), amellyel igazolni tudják 
magukat a választási helyiségben. A szavazópolgár „X“ 
jellel jeléli be azt a négyzetet, amely az igen, vagy a nem 
választ tartalmazza.                                                                                                        

                              -Mgr.Ľudmila Svoreňová, a VH előljárója-

Felhívás a város nem fizetőinek !

A város felhívja minden nem fizető személy figyelmét, 
hogy aki még nem teljesítette az ingatlanadó-, 
kutyaadó-, közterület használatért járó adó- és a 
szemétilleték fizetési kötelezettségét a 2014-es évért ill. 
az elmúlt időszakért, hogy azt minél előbb rendezzé az 
adó- és illetékgondnokkal szemben, mert a város a 
kinnlévőségeket bírósági végrehajtó által behajtja. Ezen 
kívül minden adós neve közzé lesz téve az „Adósok 
listáján 2014.12.31-hez“.
Valamennyi adófajta és illeték befizetésére lehetőségük 
van az adósoknak a Városi Hivatalban naponta 7.30-tól 
16.00-ig, pénteken 7.30-tól 14.30-ig.  

Elérhetőségek

Füleki Városi Hivatal
Radničná 25, 986 01 Fülek
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

Ügyfélfogadás:
Hé-Cs: 7:30-11:30/12:00-16:00
Pé: 7:30-11:30/12:00-13:30

A pénztár nyitvatartása:
Hé-Cs: 7:30-11:30/12:00-15:30
Pé: 7:30-11:30/12:00-13:00

Molnár Péter 
hegedűkészítő

Az egyedi munkáiról híres 
füleki hegedűkészítő, Molnár 
Péter 1977-ben született 
Losoncon. Az alapiskola 
elvégzése után, tanulmányait 
a  z ó l y o m i  F a i p a r i  
Szakközépiskolán folytatta, a 
hangszerkészítésről szerzett 
alapismereteire viszont 
nagyapja műhelyében tett 
szert.
 Első hegedűjét 18 évesen 
készítette, majd Amerikában 
é l ő  i s m e r ő s e i n e k  
ajándékozta. Azóta, mintegy 

20 év elteltével, hegedűi és brácsái nemcsak Szlovákia szerte, 
de külföldön is ismertté váltak. A mester elmondása szerint, 
legtöbb munkája Kanadába kerül, de sok megrendelést kap 
Norvégiából, Német-, Cseh- és Magyarországról is. 
Műhelyében, ahol jelenleg is egy hegedűn dolgozik, a faanyag 
mellett, különböző alapanyagú pácok és lakkok mellett helyet 
kapnak a különleges szerszámok is, melyek között saját 
készítésű is akad. A lucfenyőből és habos juharfából készült 
hegedűk felülelet kezeléséhez használt lakkokat is ő maga 
készíti saját receptúra alapján, a vonókhoz szükséges legjobb 
minőségű mongol lószőrt viszont külföldről rendeli. Minden 
elkészült hangszerére egyformán büszke, mivel mindegyikük 
egyedi darab és sajátos hangon szólal meg. Molnár Péter 
hegedűkészítő egy régi, különleges mesterség képviselője, 
melynek fortélyaira idővel majd fiát is megtanítja.  
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Füleki  erőemelők a pozsonyi világ kupán
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Füleken immár több évtizedes problémát jelentenek a kóbor és szabadon 
futkosó kutyák. A probléma kezelésében részleges megoldást jelentett a 
befogott kutyáknak a városi parkban, a Közhasznú Szolgáltatások 
kertészetében található eddigi karantén állomáson történő elhelyezése, 
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annak ellenére, hogy pillanatnyilag még a felújítás szakaszában 
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Az előzetes megállapodások alapján és a város területén befogott kóbor 
kutyák elhelyezésének céljait szolgáló karantén állomás hatékony és 
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karantén állomásán, állatorvosi szakellátásukat, beleértve a 
féregtelenítésüket, védőoltásukat és csippelésüket, az eb gazdájának 
megkeresését, amennyiben az lehetséges. A karantén idő leteltét követően 
a kutyák a menhelyre vagy új gazdához kerülnek. A kutyák befogását 
továbbra is a Füleki Városi Rendőrség végzi, a szolgáltatások 
finanszírozását pedig számlázás ellenében és az esetek pontos 
nyilvántartása alapján a megrendelő, vagyis Fülek Város biztosítja. 
Egyúttal biztosítva lesz évente legalább egy alkalommal a befogott kóbor 
ebek kasztrációs programja is, hogy ne kerülhessen sor a koordinálatlan 
szaporodásukra a város főleg szociálisan marginalizált közösségek által 
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R E F  E R E N D U M
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1. Választási körzet - Iskola utcai Alapiskola 
szárnyépülete  (tel.0915342785), itt szavazhatnak a 
következő utcák választásra jogosult  polgárai:  
Gorkiju.,Jánošík u.,Mező u.,Partizán u.,Tajovsky u., 
Hviezdoslav u., Sport u., Kalajvölgy u., B.Němcova u., 
Püspöki u., Békevédők u., Kistemető u., Vasút u., 
Vasútállomás, Botto u., Kertész u., Iskola u.
2. Választási körzet - Ifjúság utcai MTNY Alapiskola 
(tel.0915352357) itt az alábbi utcák lakói szavazhatnak: 
Sládkovič u.,Mocsáry u., Május 1 u., Vajansky u., 
Csajkovszky u., Augusztus 29 u.,Kukučín u.,Ifjúság u., 
Csehszlov.Hadsereg u., Szövetkezeti u., Rózsa u., Tulipán 
u.,Virág u., Ibolya u., Bartók u., Jókai u., Smetana u.
3. Választási körzet - Városi Hivatal, Városháza utca 25, 
(tel.0915352356) itt a következő utcák lakói szavazhatnak: 
Park u., Štúr u., Szabadság tér,  SZNF u., Kis u., Koháry tér, 
Elesett hősök tere, Rázus u., Fő u., Váralsó u.,  Piac u., 
Városháza u., Bástya u., Jilemnicky u., Holly u., Tégla- gyár 
u., Sávolyi u., Gyár u., Nálepka kapitány u., Losonci u., 
Madách u., Egres u., Moyzes u., Timrava u., Bernolák u., 
Jesensky u. 
4. Választási körzet - Papréti SZTNY Alapiskola 64A, 
(tel.0915352359) itt szavazhatnak az alábbi utcák lakói: 
Malom u., Keskeny u., Gömöri u., Csendes u., Szőlőskert u., 
Daxner u., Puskin u., Šverma u., Kalinčiak u., J.Kráľ u., 
Szakszervezet u., Tolsztoj u., A papréti lakótelep lakásainak és  
családi házainak lakosai. 
Fülek városa minden választásra jogosult polgárának 
elküldte a referendum időpontjáról és helyszínéről szóló 
értesítést. Amennyiben valaki mégsem kapta meg,  az 
érdeklődhet a Városi Hivatal  2-es számú irodájában, 
hogy szerepel-e a választásra jogosultak jegyzékében. A 
mozgó-urás szavazást személyre szabottan igényelhetik az 
egészségileg rászorulók, ill. a betegek. Ehhez a lakhely 
szerinti  szavazókörzet telefonszámán kell bejelentkezni. 
A választók vigyék magukkal személyazonossági 
igazolványukat (vagy útlevelet), amellyel igazolni tudják 
magukat a választási helyiségben. A szavazópolgár „X“ 
jellel jeléli be azt a négyzetet, amely az igen, vagy a nem 
választ tartalmazza.                                                                                                        

                              -Mgr.Ľudmila Svoreňová, a VH előljárója-

Felhívás a város nem fizetőinek !

A város felhívja minden nem fizető személy figyelmét, 
hogy aki még nem teljesítette az ingatlanadó-, 
kutyaadó-, közterület használatért járó adó- és a 
szemétilleték fizetési kötelezettségét a 2014-es évért ill. 
az elmúlt időszakért, hogy azt minél előbb rendezzé az 
adó- és illetékgondnokkal szemben, mert a város a 
kinnlévőségeket bírósági végrehajtó által behajtja. Ezen 
kívül minden adós neve közzé lesz téve az „Adósok 
listáján 2014.12.31-hez“.
Valamennyi adófajta és illeték befizetésére lehetőségük 
van az adósoknak a Városi Hivatalban naponta 7.30-tól 
16.00-ig, pénteken 7.30-tól 14.30-ig.  

Elérhetőségek

Füleki Városi Hivatal
Radničná 25, 986 01 Fülek
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

Ügyfélfogadás:
Hé-Cs: 7:30-11:30/12:00-16:00
Pé: 7:30-11:30/12:00-13:30

A pénztár nyitvatartása:
Hé-Cs: 7:30-11:30/12:00-15:30
Pé: 7:30-11:30/12:00-13:00

Molnár Péter 
hegedűkészítő

Az egyedi munkáiról híres 
füleki hegedűkészítő, Molnár 
Péter 1977-ben született 
Losoncon. Az alapiskola 
elvégzése után, tanulmányait 
a  z ó l y o m i  F a i p a r i  
Szakközépiskolán folytatta, a 
hangszerkészítésről szerzett 
alapismereteire viszont 
nagyapja műhelyében tett 
szert.
 Első hegedűjét 18 évesen 
készítette, majd Amerikában 
é l ő  i s m e r ő s e i n e k  
ajándékozta. Azóta, mintegy 

20 év elteltével, hegedűi és brácsái nemcsak Szlovákia szerte, 
de külföldön is ismertté váltak. A mester elmondása szerint, 
legtöbb munkája Kanadába kerül, de sok megrendelést kap 
Norvégiából, Német-, Cseh- és Magyarországról is. 
Műhelyében, ahol jelenleg is egy hegedűn dolgozik, a faanyag 
mellett, különböző alapanyagú pácok és lakkok mellett helyet 
kapnak a különleges szerszámok is, melyek között saját 
készítésű is akad. A lucfenyőből és habos juharfából készült 
hegedűk felülelet kezeléséhez használt lakkokat is ő maga 
készíti saját receptúra alapján, a vonókhoz szükséges legjobb 
minőségű mongol lószőrt viszont külföldről rendeli. Minden 
elkészült hangszerére egyformán büszke, mivel mindegyikük 
egyedi darab és sajátos hangon szólal meg. Molnár Péter 
hegedűkészítő egy régi, különleges mesterség képviselője, 
melynek fortélyaira idővel majd fiát is megtanítja.  
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A „Visegrád határok nélkül“ című nemzetközi tánc és színházi 
workshop bemutatója 

Időpont: 2015.7.11. 

Helyszín: várudvar

Főszervező: Arkové sdružení CYLINDR - Ostrava és a Füleki 
Vármúzeum

Városnapok és XXV. Palóc Napok 
Időpont: 2015.8.14 - 16.
Helyszín: VMK, Szabadság tér és várudvar 
Főszervező: VMK

KIÁLLÍTÁSOK 2015 – A VHM Galériája

„Népeimhez!“ - történetek az első világháborúból - vándorkiállítás 
Időpont: 2015.02.28-ig
Helyszín: VHM - Galéria 
Főszervező: Füleki Vármúzeum  

Világok vára VII. – Nemzetközi fotókiállítás
Időpont: 2015.03.13 – 2015.05.10.
Helyszín: VHM - Galéria 
Főszervező: Füleki Vármúzeum  

„Kőfaragók és kővirágok“ c. kiállítás
Időpont: 2015.05.16. – 2015.08.07.
Helyszín: VHM - Galéria 
Főszervező: Füleki Vármúzeum  

„Mesterségek régen és ma“ c. kiállítás
Időpont: 2015.08.14. – 2015.10.16.
Helyszín: VHM - Galéria 
Főszervező: Füleki Vármúzeum  

Mihalides Tímea helyi festőnő kiállítása
Időpont: 2015.10.23. – 2015.11.24.
Helyszín: VHM - Galéria 
Főszervező: Füleki Vármúzeum  

„Veteránok“ c. kiállítás
Időpont: 2015.12.04. – 2016.02.28.
Helyszín: VHM - Galéria 
Főszervező: Füleki Vármúzeum  

KIÁLLÍTÁSOK 2015 – Bebek torony

Világok vára VII. – Nemzetközi fotókiállítás
Időpont: 2015.03.13 – 2015.05.10.
Helyszín: Bebek torony 
Főszervező: Füleki Vármúzeum  

„Múltunkban a jövőnk“ c. kiállítás
Időpont: 2015.05.16. – 2015.09.13.
Helyszín: Bebek torony
Főszervező: Füleki Vármúzeum  

„Zománcolt művészet“ c. kiállítás
Időpont: 2015.09.23. – 2015.11.15.
Helyszín: Bebek torony
Főszervező: Füleki Vármúzeum  

„Bélyegzett téglák a történeti Nógrád és Gömör 

– Kishont vármegyék területéről“ c. kiállítás

Időpont: 2015.09.23. – 2015.11.15.
Helyszín: Bebek torony
Főszervező: Füleki Vármúzeum, Gömör - Kishonti Múzeum  

Kulturális rendezvények Füleken 2015 – ben

Palóc Húsvét a Füleki Várban 
Időpont: 2015.04.06.
Helyszín: várudvar és az NTIK udvara 
Főszervező: Füleki Vármúzeum  

Múzeumok Éjszakája  

Időpont: 2015.5.16.

Helyszín: Füleki vár és Városi Honismereti Múzeum
Főszervező: Füleki Vármúzeum

Európai Geoparkok Hete a Novohrad-Nógrád Geoparkban
Időpont: 2015 május - június
Helyszín: NTIK és a Novohrad-Nógrád Geopark kiemelt helyszínei

Főszervező: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád JSZT

XVI. Füleki Történelmi Várjátékok 
Időpont: 2015.6.27 - 28.

Helyszín: Füleki vár és Várfelső u. 

Főszervező: KOHÁRY PT

Jelentős kulturális rendezvények Füleken 2015 
februárjában

2015.02.04. Varga Norbert: „KÍGYÓTESTVÉR” 
17:00 óra               - című könyvének bemutatója
                              Helyszín: VMK,   szervező: VMK

2015.02.07. Farsangi  „BANYA –BULI” 
19:00 óra            Helyszín: VMK,   szervező:  Banya Társulat

2015.02.14. Magyar bál
19:00 óra            Helyszín: VMK,   szervező:  Csemadok h.sz.

2015.02.20. DUMASZÍNHÁZ 
18:00 óra                HADHÁZI LÁSZLÓ ÖNNÁLLÓ ESTJE
                Műsorvezető: Bellus István

Helyszín: VMK,   szervező: Hangzó k.f.t. 
                               – Komárom, társszervező: VMK 

2015.02.22 „ Farsang vége“ - Ifjúsági kultúrműsor
14:00 óra            Helyszín: VMK, szervező: Matica slovenská háza

2015.02.28. Ekoltech bál
19:00 óra                Helyszín: VMK, szervező:  Ekoltech k.f.t

Meghívó vezetett gyalogtúrára

A Novohrad-Nógrád Geopark J.SZ.T és a füleki Nógrádi Turisztikai 
és Információs Központ tisztelettel meghívja Önöket a 
Sátorosbánya – szénbányák  - Farkaskút – Galamba – Csákányháza 
– Fülek útvonalú vezetett gyalogtúrára, melyre 2015. február 21.-én 
(szombat) kerül sor.  A találkozó helyszíne és időpontja: 8.30 órakor 
a Városi Művelődési Központ épülete (Szabadság tér) előtt.
Jelentkezés és további információk: Nógrádi Turisztikai 
Információs Központ irodája (Fülek, Várfelső utca 14., tel.: +421 
(0)47-43-82-016, e-mail: )  vagy a  Geopark 
Novohrad-Nógrád J.SZ.T. irodája (Fülek, Várfelső utca 14., mobil: 
+421 (0)917 646 551, e-mail: geopark.filakovo@gmail.com.)  
A gyalogtúrára előzetes bejelentkezés szükséges legkésőbb 2015. 
február  19-ig!

ntic@filakovo.sk


