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önkormányzati havilap

Fülek nevezetességei

Predstavujeme:
Katie¾ Cebriánovcov
Rodina
Cebriánovcov
pochádzala zo panielska. Ich
fi¾akovské sídlo dal postavi v
klasicistickom týle v roku 1847
Frantiek Cebrián. Od roku 1956
bola v budove poliklinika. V roku
2006 Banskobystrický samosprávny kraj predal budovu s
okolitým parkom. O súèasných
vlastníkoch a ich plánoch s
odkúpeným majetkom sa v meste
íria len dohady.

Bemutatjuk:
a Cebrián-kastély
A Cebrián család Spanyolországból származott. Klasszicista
stílusú füleki székhelyüket
Cebrián Ferenc építtette 1847ben. 1956-tól az épületben már
rendelõintézet volt. 2006-ban a
Besztercebányai Megyei Önkormányzat eladta az épületet a környezõ parkkal együtt. Jelenleg a
volt uradalmi székhelyet és késõbbi járóbeteg-kezelõt talány
övezi: kié most és mi lesz vele?

Bez hraníc
Dòa 13. marca sa
uskutoènilo na Mestskom
úrade vo Fi¾akove
stretnutie
predsedov
Novohradskej upy a
Banskobystrického samosprávneho kraja, Zsolta
Becsóa
a
Milana
Murgaa. Sprostredkovaním ich stretnutia
hostite¾om - primátorom mesta Jozefom
Agócsom sa tak zaèala
séria rokovaní, ktoré sa od prvej
chvíle týkali ve¾mi dôleitých tém.
Okrem spoloèných vo¾noèasových
aktivít, kultúrnych a portových
podujatí, èi turistických programov
sa medzi iným hovorilo aj o posilnení pozície pestovania druhov
ovocia typických pre tento región,
spolupráci a rozvoji systému
skladovacích a spracovate¾ských
podnikov, monostiach alternatívneho zásobovania vodou,
obnovení mostov na rieke Ipe¾,
vybudovaní tranzitnej cesty medzi

Luèencom a algotarjánom, rozvoji
hlavnej elezniènej trasy è. 81 a tie
slovenského úseku eleznice a o
ïalích veciach, ktoré nás spájajú.
Súèasne sa vak vyzdvihla aj
dôleitos podporovania aktivít
zameraných na zachovanie identity
a
tradícií
slovenského
a
maïarského obyvate¾stva obidvoch krajín. pecifikácia a
upresòovanie projektových návrhov
bude témou ïalieho stretnutia,
ktoré sa uskutoèní 11. apríla v
Banskej Bystrici.

Határok nélkül

Nógrád megye és Besztercebánya megye elnökei, Becsó Zsolt és
Milan Murga találkozójának
adott helyet március 13-án a füleki városháza. A házigazda, Agócs
József polgármester közvetítésével egy jelentõs, már az elsõ perctõl komoly közös témákat érintõ
megbeszéléssorozat vette így
kezdetét. A közös szabadidõs,
kulturális és sportesemények
szervezésén, határnélküli turisztikai programcsomagokon kívül
szó esett a térségben jellemzõ és

tipikus gyümölcstermesztés pozíciójának
erõsítésérõl, a tároló
és feldolgozó üzemek
rendszerének ésszerû
együttmûködésérõl és
fejlesztésérõl, az alternatív vízellátás lehetõségeirõl, a petõházai
és rárósmúlyadi Ipolyhidak újjáépítésérõl, a
Losonc  Salgótarján
közötti tranzitút megépítésérõl, a 81-es számú vasúti
fõvonal és a szlovák szakasz fejlesztésérõl., és még sok mindenrõl, ami minket összeköt. Ugyanakkor kiemelt szerepet kapott a
két ország magyar és szlovák lakosságának identitására és hagyományõrzésére irányuló tevékenységek támogatása is. A felvázolt projektjavaslatok további
részletezésére, pontosítására április 11-én kerül sor. A találkozó
helyszíne ezúttal Besztercebánya
lesz.

INZERÁTY

HIRDETÉSEK

Oznamujeme Vám, e na základe opakujúcich sa otázok o
monosti inzerovania v naom mesaèníku sa mesto Fi¾akovo
ako vydavate¾ a Nógrádi Média Kiadói Kft. ako
nakladate¾stvo dohodli, e od mesiaca máj 2008 budú vydáva Fi¾akovské zvesti rozírené o 2 strany, ktoré budú slúi
pre uverejnenie platených oznamov a inzerátov. Bliie informácie o cenách jednotlivých typov inzerátov h¾adajte v
redakcii: Mestský úrad, Radnièná 25, Fi¾akovo, è. dv. 110
alebo telefonicky: 047/ 4381 001 (PhDr. Fehér).

Olvasóink gyakori kérdései alapján, amelyek a havilapunkban
való hirdetési lehetõségeket érintik, tudatjuk, hogy Fülek város,
mint kiadó és a Nógrádi Média Kiadói Kft., mint kiadóvállalat
megegyeztek, hogy 2008 májusától a Füleki Hírlap 2  fizetett
hirdetések és apróhirdetések megjelentetését szolgáló  oldallal
bõvítve fog megjelenni. A hirdetéstípusok ára felõl közelebbi
információk a Füleki Városi Hivatalban ( Radnièná 25, 110. sz.
ajtó) vagy telefonon: 047/ 4381 001 (Dr. Fehér) szerezhetõk.
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Buï vetko je inpiráciou,
alebo niè òou nie je
(Tünde Schnelczer sa rozprávala s fi¾akovským akademickým maliarom Alfrédom Balázsom)
 Kedy ste sa zaèali zaujíma o
 Odkia¾ èerpáte svoje témy? Ako
ma¾bu?
sa rodia vae obrazy?
 Kresli som zaèal od svojich
 Neverím v inpiráciu vo
piatich-iestich rokov, zapáèila sa mi veobecnosti, ktorá sa povauje za
ceruzka ako nástroj. U ako iak Z poèiatoèný, tartovací proces tvorby.
som chodil do výtvarného krúku. Buï vetko je inpiráciou, alebo niè
Neskôr som sa zaèal venova ma¾be òou nie je. Ku
a definitívne som sa rozhodol, e svojim obrabudem maliarom, keï som mal zom
èasto
sedemnás rokov.
pripravujem aj
 Kde ste absolvovali vysokokol- náèrty, ktoré sú
väèinou uhlíské túdium?
alebo
 Od svojho rozhodnutia som sa kové
zaèal vedomejie venova harmó- ceruzkové kresniam farieb a rôznym maliarskym by. Nama¾ujem
technikám. Nechcel som by ví- iba to dielo, v
kendovým maliarom a vetko som prípade ktorého
aj spravil preto, aby som sa ním cítim, e zodnestal. Viackrát som sa prihlásil na povedá mnou
vysokú kolu, ale roky neúspene. prijatým kriOkrem mòa samého veril v moje tériam. Trvanie ma¾by jednotlivých
schopnosti a vo mòa osobne iba diel je preto rôzne, poniektoré
Jozef Jacsmenyík, zaèo mu aj touto ma¾ujem niekedy aj rok.
cestou ïakujem. Na prijímaèky ma
 Kde by ste umiestnili svoju tvorpotom pripravil akademický maliar bu? Do ktorého týlu by ste zaradili
zo Somoskõújfalu Péter Földi, lau- svoje práce?
 Spravia to namiesto mòa iní
reát Munkácsyho a Kossuthovej
ceny. Na Univerzitu výtvarných Maliarstvu v klasickom poòatí som sa
umení v Budapeti ma do triedy roky venoval v rámci svojho prípravSándora Molnára prijali nakoniec v ného túdia, je mi vak ove¾a blií
roku 1990. Na univerzite som abstraktný spôsob vyjadrovania sa.
strávil sedem rokov  pä do získa Po viacerých úspených výnia diplomu a dva na majstrovskom stavách v Maïarsku a v Taliansku v
apríli vystavujete opä vo Fi¾akove.
kurze.
 Ktorá maliarska technika je Aké ma¾by budeme môc vidie?
 Kvôli skromným priestorovým
Vám najmilia?
 Technika olejoma¾by, ale nie je monostiam vystavím na svojej výsjediná, ktorou sa zaoberám. Robím aj tave, ktorú otvoríme 4. apríla v
s uhlíkom, pastelom, vajeènou tem- Mestskom vlastivednom múzeu
perou, ceruzkou a aj so sépiou.
desa pastelov.

Písanie kraslíc
Koncom februára sa uskutoènila
v Maïarskom spoloèenskom dome
vo Fi¾akove za organizácie
Umeleckej dielne Motolla pôsobiacej pri OZ Pro Futuro a miestnej
organizácie Csemadoku prednáka
spojená s premietaním filmov na
tému  Písané kraslice v Karpatskej

kotline. Prednáajúca Bércziné
Szendrõ Csilla, ktorá doma získala
titul Mladý majster ¾udového
umenia, prila z Ostrihomu, aby
nám predstavila majstrovstvo písania kraslíc spojené s ve¾konoènými
tradíciami a prezentovala diela
tohto vzácneho druhu umenia. -mi-

Protidrogová prednáka
Koncom februára sa uskutoènila v Mestskom kultúrnom stredisku vo Fi¾akove prednáka o
protidrogovej prevencii, ktorá bola
organizovaná pre cie¾ovú skupinu
stredokolákov. Ako sme sa
dozvedeli od organizátorov, v
budúcnosti by chceli pokraèova v
takýchto aktivitách, lebo práve
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skupina tudentov stredných kôl
je najviac ohrozená írením drog.
Preto sa treba systematicky
zaobera v ich radoch s protidrogovou prevenciou. Prednáka bola
doplnená zaujímavými ukákami
psovodov protidrogovej jednotky
luèenskej a fi¾akovskej polície.
-mi-

Vagy minden ihlet, vagy semmi
sem az

(Schnelczer Tünde beszélgetése Balázs Alfréd füleki festõmûvésszel)
 Mikor kezdett érdeklõdni a festészet iránt?
 Öt-hét éves korom óta rajzolgattam, mert megszerettem a ceruzát, mint eszközt. Már általános iskolában rajzkörbe jártam. Késõbb
elkezdtem festészettel foglalkozni, és tizenhét évesen végérvényesen eldöntöttem, festõmûvész leszek.
 Hol végezte fõiskolai tanulmányait?
 Elhatározásomtól kezdve tudatosabban foglalkoztam a színekkel, különbözõ festészeti technikákkal.
Hétvégi festõ nem akartam lenni
és mindent megtettem azért, hogy
ne is legyek. Többször felvételiztem a fõiskolára, de kezdetben teljesen sikertelenül. Önmagamon
kívül Jacsmenyík József volt az
egyedüli, aki bízott bennem és a
képességeimben. Ezúton is köszönet neki. Az egyetemi felvételire a
somoskõújfalui Munkácsy- és
Kossuth-díjas festõmûvész, Földi
Péter készített fel. Végül a Budapesti Képzõmûvészeti Egyetem
festõ szakára, Molnár Sándor festõmûvész osztályába, 1990-ben
nyertem felvételt. Az egyetemen
hét évet töltöttem - ötöt a diplomáig és kettõt a mesterképzõn.

 Melyik festészeti technika lett a
kedvence?
 Az olajfestés technikája, de
nem ez az egyetlen, amely foglalkoztat. Dolgozom még szénnel,
pasztellel, tojástemperával, ceruzával, pittel, szépiával is.
 Honnan meríti a témáit? Hogyan születik meg egy-egy képe?
 Nem hiszek az általánosan
vett ihletben, amit az alkotás
kezdeti, beindító folyamatának
feltételeznek. Vagy minden ihlet,
vagy semmi sem az. Képeimhez
gyakran elõtanulmányokat készítek, amelyek többnyire szénrajzok vagy ceruzarajzok. Festeni csak azt festem meg, aminél
érzem, hogy megfelel az általam
elfogadott kritériumoknak. A képek elkészülési ideje ezért változó, valamelyik készül akár egy
évig is.
 Hol helyezné el a festészetét?
Melyik irányzatba sorolná munkásságát?
 Ezt majd megteszik mások
A klasszikus értelemben vett festészetet elõtanulmányként évekig folytattam, de sokkal közelebb áll hozzám az absztrakt kifejezésmód.
 Több sikeres magyarországi és
olaszországi kiállítása után áprilisban újra Füleken állít ki. Milyen képeket láthatunk majd?
 A hely szûkössége miatt a füleki Városi Honismereti Múzeumban
április 4-én nyíló kiállításomon tíz
pasztellképet állítok ki.

Írott tojások
Február végén a Füleki Magyar Közösségi Házban a Pro
Futuro PT mellett mûködõ Motolla Kézmûves Baráti Kör és a
Csemadok helyi szervezete szervezésében rendezték meg az
Írott tojások a Kárpát  medencében címû vetítéssel egybekö-

tött elõadást. Az elõadó Bércziné
Szendrõ Csilla tojásíró volt, a
népmûvészet ifjú mestere, aki
Esztergomból hozta el a húsvéti
hagyományokhoz kötõdõ tojásírás csínyát-bínyát, s mutatta be
a ma már szinte feledésbe merülõ mûvészeti ágat.
-mi-

Drogellenes elõadás
Február végén a füleki Vigadó
színháztermében került sor arra
a drogellenes elõadásra, amelyet a VMK rendezett a város középiskolásai számára. Mint
ahogy azt a szervezõktõl megtudtuk, rendszeresíteni szeretnék az ilyen jellegû elõadásokat,
hiszen éppen a középiskolás

korosztály a legveszélyeztetettebb, s a felvilágosításra a megelõzés szempontjából van nagy
szükség. A drogellenes elõadást
érdekes kutyás bemutatókkal
tették színesebbé a losonci és
füleki rendõrség drogellenes
osztályának szakemberei.
-mi-
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Vyhodnotenie výtvarnej súae
V rámci medzinárodnej konferencie o Novohradskom geoparku
dòa 19. marca 2008 boli v
Mestskom kultúrnom stredisku
slávnostne odovzdané vecné ceny
iakom základných kôl oceneným
vo výtvarnej súai na tému Ako
vyzerala krajina, kde ijem, v minulosti a ako si ju predstavujem v
budúcnosti. Do súae vyhlásenej
v rámci projektu Novohrad 
Nógrád geopark sa zapojilo 109
iakov základných kôl. Projektoví
manaéri Ing. Ivona Cimermanová
(zo Slovenskej agentúry ivotného
prostredia), RNDr. ¼udovít Gaál,
(zo Správy slovenských jaskýò) a
spolu s nimi odborný zamestnanec
kolského úradu vo Fi¾akove,
PhDr. Peter Fehér odovzdali kniné
odmeny nasledovným iakom:
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A képzõmûvészeti verseny nyertesei

Z s VJM  MTNYAI, Mládenícka 7, Fi¾akovo - Körmendi Dániel,
Anderko Anna, Jónás Gábor; Z kolská 1, Fi¾akovo - Karin
Kovácsová, Tomá Brusznyai; Z Farská lúka 64/ A - Róbert Koó,
Patrik Flachbart; Z s M Radzovce: Laura Nagyová, Zsoldos Flóra,
Oláh Zoltán.

VE¼TRH CR 2008

Na ve¾trhu cestovného ruchu v Budapeti sa od 28. februára do 2.
marca 2008 predstavilo mesto Fi¾akovo po prvýkrát  v pavilóne A
/zahranièní vystavovatelia/ ako samostatný subjekt v rámci
Banskobystrického samosprávneho kraja a v pavilóne B /domáci vystavovatelia/ v rámci Zdruenia palócka cesta ako súèas spoloèného
projektu mikroregiónov, ktorý tvoria: Zdruenie vidieckeho turizmu
Heveskej upy, Samospráva Heveskej upy, Fi¾akovo a zdruenie 9ti pri palóckej ceste. Vetky tyri dni ve¾trhu charakterizovala vysoká
návtevnos. Mnohí naznaèili aj osobnú návtevu Fi¾akova.

Verejná zbierka

A Nógrádi Geopark nemzetközi konferencia keretein belül
2008. március 19-én a Városi Mûvelõdési Központban került sor
a "Hogy nézett ki a táj, ahol élek,
a múltban, és hogyan képzelem
el azt a jövõben" témájú képzõmûvészeti verseny értékelésére
és a díjak ünnepélyes átadására.
A Nógrád - Novohrad geopark
projekten belül meghirdetett versenybe összesen 109 alapiskolás
tanuló nevezett be. A projektmenedzserek, Cimermanová Ivona
mérnöknõ (Szlovák Környezetvédelmi Hivatal), dr. Gaál Lajos
(Szlovákiai Barlangok Igazgatósága), s velük együtt dr. Fehér
Péter, a Füleki Tanügyi Hivatal
vezetõje, az alábbi tanulókat részesítették könyvjutalomban:

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS 2008
A Budapesten 2008. február 28. - március 02. között megrendezett turisztikai kiállításon Fülek elsõ ízben mutatkozott be - az A pavilonban /a külföldi kiállítók között/ a Besztercebányai Megyei Önkormányzat standján belül, a B pavilonban /belföldi kiállítóként/ a
Palóc Út Egyesület standján a Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület, a Heves Megyei Önkormányzat, Fülek és a 9-ek a Palóc Út
mentén  mikrotérségi összefogáson belül. A kiállítás mind a négy
napját magas látogatottság jellemezte. Sokan jelezték személyes látogatásukat is Füleken.

Közadakozás

(PREDÅENÝ TERMÍN!)

(MEGHOSSZABBÍTOTT TERMINUS !)

Obèianske zdruenie KOHÁRY organizuje verejnú zbierku na výstavbu pamätníka úèastníkov boja za slobodu v r. 1848/49 v meste
Fi¾akovo. Prispieva je moné na úèet è. 9729412/5200 vedený v OTP
Banke Slovensko alebo zakúpením pamätných lístkov v hodnote 50,Sk v Mestskom kultúrnom stredisku (Vigado) do 26. júna 2008.

A KOHÁRY Polgári Társulás pénzgyûjtést szervez közadakozás
formájában az 1848/49-es szabadságharc füleki résztvevõinek
emlékmûvére. Adakozni az OTP Banka Slovensko-nál vezetett
9729412/5200 sz. számlára, ill. a Városi Mûvelõdési Központban 50,Sk értékû emléklapok megvásárlásával lehet 2008. június 26-ig.

Atraktívne obchodné priestory

Attraktív üzlethelyiségek

v centre mesta, na
prízemí
Podnikate¾ského
inkubátora.
Plocha: 83 m2. Nájomné:
3000,- Sk/m2 za rok bez
prevádzkových
a
reijných
nákladov.
Monos nasahovania:
od 1.5.2008.
Ponukové konanie:
15.4.2008 o 16.30 hod.
v zasadacej miestnosti
na I. poschodí Podnikate¾ského inkubátora.
Prineste si so sebou
ivnostenský list alebo
výpis z obchodného registra nie starí ako jeden
mesiac. INFO: 0907
256 204 (Ing. Ladislav
Fehér).

a városközpontban,
a Fejlesztési Központ 
Inkubátor földszintjén. Alapterület: 83
m2. Bérleti díj: 3000,Sk/m2 évente az üzemeltetési díj és rezsiköltség kivételével.
Beköltözés: 2008.5.1jétõl. Versenytárgyalás: 2008.4.15-én 16.30
órakor az Inkubátor I.
emeleti tanácstermében. Hozza magával a
vállalkozói engedélyét, ill. egy hónapnál
nem régibb cégbírósági kivonatát.
INFO: 0907 256 204
(Fehér László mérnök).
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VÝZVA
Futbalový klub FTC Fi¾akovo v
spolupráci s Hradným múzeom vo
Fi¾akove pripravuje z príleitosti
100. výroèia vzniku futbalového
klubu v meste jubilejnú výstavu.
Vedenie múzea preto iada
obèanov, ktorí vlastnia písomné
dokumenty (registraèné kniky,
plagáty atï.), fotografie alebo predmety (staré dresy, kopaèky, lopty,
odznaky, zástavy, poháre atï.)
dokumentujúce vývoj futbalu vo
Fi¾akove a sú ochotní tieto predmety zapoièa, prípadne darova
intitúcii, aby tak uèinili v termíne
do 31. mája 2008 v Mestskom vlastivednom múzeu /oddelenie
Hradného múzea vo Fi¾akove/ na
adrese Hlavná 14. Výstava bude

otvorená v mesiacoch jún a september 2008. Dúfame, e spolupráca s obyvate¾stvom prinesie podobné pozitívne výsledky, ako v prípade jubilejnej výstavy fi¾akovskej
smaltovne v r. 2006.

ach
achisti prvýkrát v histórii fi¾akovského
achu hrali 1.ligu a obsadili v nej spomedzi
12 úèastníkov ve¾mi pekné 5. miesto.
Bronzová prieèka im ula v poslednom
zápase so ilinou, keï predtým deklasovali apiranta na stupòa víazov, Martin v
pomere 7:1.
Percentuálne výsledky najúspenejích
domácich hráèov v sezóne 2007/2008 boli
nasledovné / na súpiske bolo 18 hráèov/:
Víazom 1.ligy sa stalo mustvo Dunaj
Invest s maximálnym poètom bodov, za
ktoré hrajú viacerí reprezentanti SR a ÈR a
je podporované sponzorom z Ostravy.
Na záver sa chceme poïakova
vetkým, ktorí nás v tejto krá¾ovskej hre
podporili, ale predovetkým primátorovi
mesta p.Jozefovi Agócsovi.
Vedúci mustva: Mgr. Peter Klein

Motoristi, pozor!

Vyzerá to tak, e vznikom
nového obèianskeho zdruenia
Motor port Club Fi¾akovo sa v
naom meste zaèína pre
milovníkov, záujemcov, priaznivcov a sponzorov motorizmu nieèo
nové a dobré. V plánoch
obèianskeho zdruenia je zahrnutá
v budúcnosti aj organizácia lepích a kvalitnejích motoristických podujatí vo Fi¾akove a v
jeho okolí. Tohto roku plánuje
obèianske zdruenie zorganizova
u druhýkrát súa v zrýchlení áut
a motoriek na 1/8 míle na letisku v
Pri, ktorá by sa mala kona v

sobotu 2. augusta 2008. Medzi
ïalie plány patrí aj organizácia
amatérskych rally pretekov na
trase Tuhár  Polichno
niekedy
zaèiatkom
jesene,
ako
aj
pretekov v slalome
koncom roka, ktoré
sa uskutoènia pravdepodobne na parkovisku
niektorého
nákupného centra. Ak
Vás tieto informácie zaujali a
chcete sa dozvedie ete viac,
navtívte nau internetovú
stránku www.mscfilakovo.sk

FELHÍVÁS

Az FTC Fülek futballklub a Füleki
Vármúzeummal karöltve a füleki
futballklub megalakulásának 100.
évfordulója alkalmából jubileumi
kiállítást rendez. A múzeum vezetõsége ezért kéri mindazokat, akik-

nek tulajdonában a füleki labdarúgás fejlõdését dokumentáló írásos
emlékek (játékosigazolványok, plakátok, stb.), fotográfiák vagy tárgyak
(régi mezek, futballcipõk, labdák,
jelvények, zászlók, kupák, stb.) vannak, és hajlandók azokat az intézmény számára kölcsönözni, esetleg
ajándékozni, hogy szándékukat
2008. május 31-ig jelezzék a Városi
Honismereti Múzeumban (a Füleki
Vármúzeum részlege) a Fõ utca 14.
szám alatt. A kiállítás 2006 júniusától 2006 szeptemberéig lesz megtekinthetõ. Reméljük, hogy a lakossággal való együttmûködés hasonló
eredményekhez vezet majd, mint a
2006-ban megrendezett zománcgyári jubileumi kiállítás esetében.

Sakk
Sakkozóink a füleki sakk történetében
elõször az 1. ligában játszottak, és a 12 résztvevõ közül az elõkelõ 5. helyen végeztek. A
bronzérem az utolsó partiban veszett oda
Zsolna ellen, bár elõzõleg az aranyérem várományosát, Túrócszentmártont is legyõzték
7:1 arányban. A legsikeresebb hazai játékosok százalékban kifejezett eredményei a
2007/2008-as szezonban így alakultak /öszszesen 18 játékos van/:
Az 1. liga gyõztese a Dunajov Invest lett
maximális pontszámmal. Ebben a csapatban
több szlovák és cseh válogatott játékos is
van, és Ostraváról van támogatva.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki minket a királyok játékában
támogatott, közülük is mindenekelõtt Agócs
József polgármester úrnak.
Mgr. Klein Péter, csapatvezetõ

Motorosok, figyelem!
Úgy néz ki, valami indulóban
van, valami nagyon jó, legalábbis
nekünk, autó- és motorszeretõ
embereknek. Megalakult
a Motor port Club
Fi¾akovo polgári társulás, amely remélhetõleg összefogja a motorsportok szerelemeseit, az érdeklõdõket,
rajongókat és a támogatókat. Ennek köszönhetõen a jövõben nagyobb lehetõség
nyílik környékünkön komolyabb
rendezvények, versenyek szervezésére. Idén másodszor kerül

megrendezésre a persi repülõtéren 2008. augusztus 2-án (szombaton) az autós és motoros gyorsulási verseny 1/8 mérföldön. További terveink közé tartozik kora
õszi idõpontban egy Amatõr
Rally Kupasorozat keretén belül
hegyi verseny rendezése a Tuhár
és Polichno közötti szakaszon.
Az év végére egy szlalom versenyt tervezünk, amelynek valószínûleg egy bevásárló központ
parkolója ad majd otthont. További információkért látogassa
meg a www.mscfilakovo.sk web
oldalt.
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