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Fülek Város vezetése teljes
mértékben tudatosítja a városi
park megmentésének jelentõsé-
gét, hiszen egyedüli helye az váro-
sunkban a pihenésnek és
relaxálásnak. 1999 óta több terve-
zet és pályázat került kidolgozás-
ra és megvalósításra a park oktató
� nevelõ hatású hasznosítását és
propagációját illetõen. Célunk,
hogy a park megismerésének és
felújításának  folyamatába váro-
sunk lakosságának minden kor-
osztályát bekapcsoljuk. Az állan-
dó jellegû vandalizmus miatt
azonban csak a Kis Állatkertet si-
került megmentenünk, amelyet
3m magas kerítés védelmez.

Az említett tények ismeretében
a város 2008. évi költségvetésébõl
a fejlesztési programokon belül
800 000,- Sk-t különítettünk el a
városi park újjáélesztését, meg-
mentését és komplex felújítását il-
letõ tervdokumentáció kidolgozá-

sára. Az elvégzendõ munkálatok
értéke kb. 10 -15 millió Sk. A befe-
jezés elõtt álló tervdokumentáció
kiindulási pontként fog szolgálni
a felújítás során, a különbözõ ha-
zai és EU-s támogatásokat célzó
pályázatoknál pedig alapvetõ kö-
vetelmény lesz. 

A felújítási munkálatok során
tervezzük a fák és bokrok szak-
szerû megújítását, a park elkeríté-
sét, a járdák, a közvilágítás, a par-
ki és játszótéri berendezési tár-
gyak (padok, szemetesek, hinták)
rekonstrukcióját, megújítását. 

Az összetört padok és megron-
gált virágágyasok helyreállítása
csak akkor nyeri el értelmét, ha a
városi park megmentési, felújítási
és szépítési folyamatába bekap-
csolódik városunk minden lakója
- annak reményében, hogy amit
közösen teremtünk meg, azt a jö-
võben jobban megbecsüljük.

Agócs József

A városi park megmentése
Vedenie mesta Fi¾akovo si plne

uvedomuje dôle�itos� záchrany
mestského parku, ktorý je jediným
miestom pre oddych a relaxáciu
obyvate¾ov ná�ho mesta. Od roku
1999 bolo vypracovaných a usku-
toènených nieko¾ko zámerov a pro-
jektov na náuèno-výchovné
vyu�itie a propagáciu parku s
cie¾om zapoji� do procesu spozná-
vania a obnovenia parku v�etky
vekové kategórie obèanov ná�ho
mesta. Vïaka pretrvávajúcemu
vandalizmu sa nám podarilo
zachráni� iba MINIZOO, ktoré je
oplotené  3 m vysokým plotom.

Vychádzajúc z uvedených  sku-
toèností na rok 2008 v rámci rozvo-
jových programov mesta sme
vyèlenili z rozpoètu 800 tisíc Sk na
vypracovanie projektovej doku-
mentácie na revitalizáciu, t.j.
záchranu a komplexné obnovenie
mestského parku. Hodnota týchto

prác bude vy�adova� cca 10-15 mili-
ónov Sk. Táto projektová dokumen-
tácia, ktorá je v týchto dòoch u�
pred dokonèením, bude slú�i� ako
východiskový materiál pri obnove a
podklad pri rôznych �iadostiach o
poskytnutie dotácií  z domácich a
EÚ fondov.

V rámci revitalizácie plánujeme
obnovi� a doplni�  výsadbu stromov
a okrasnej zelene, oploti� celý mest-
ský park, ïalej rekon�trukciu chod-
níkov, verejného osvetlenia, drobnej
architektúry (lavièky) a detského
ihriska.

Doplòova� rozbité lavièky,
po�kodené kvetinové záhony bude
ma� zmysel iba vtedy, keï sa do
procesu záchrany a zve¾aïovania
mestského parku zapoja aj v�etci
obèania ná�ho mesta v nádeji, �e si
budeme viacej vá�i� to, èo sme
spoloène vytvorili.

Jozef Agócs

Záchrana mestského parku

Fülek nevezetességeiPamätihodnosti Fi¾akova
Predstavujeme:

Mestský park
Zaèiatkom 19. storoèia dal gróf

Berchtold postavi� pod hradom svoj
ka�tie¾. Od polovice 19. storoèia a�
do 2. svetovej vojny ka�tie¾ patril
najväè�ím ve¾kostatkárom Fi¾akova
(Stephani a Herold), ktorí spoznali,
�e svoje pozemky za ka�tie¾om
mô�u najlep�ie  zu�itkova� ako
reprezentaèný park. Hlavný element
parku (dreviny) si nevy�iadal tak-
mer �iadne náklady, preto�e v duchu
anglického krajinárstva vhodným
spôsobom vyu�ili pôvodný porast.
Cestièky, mostíky prispôsobili
prírodným podmienkam, kvetinové
záhony vytvárali iba v bezprostred-
nom okolí ka�tie¾a, neskôr vysadili
aj nieko¾ko nepôvodných a cud-
zokrajných drevín. Takto v druhej
polovici 19. storoèia vznikol
prírodne krajinárska záhrada èi park.
Ka�tie¾ a park je zachytený na mape
mesta z roku 1860. Smerom od
mokrej lúky na juhu parku
prichádzal potôèik, na ktorom bolo
vytvorené prietokové jazierko pri
záhradníctve. Po 2. svetovej vojne �
v polovici 50. rokov � medzi atrak-
cie parku patril zoologický kútik
(údajne zriadený ako prvý na

Slovensku), ktorý sa nachádza na
¾avej strane potôèika vytekajúceho z
jazierka smerom na vchod od auto-
busovej stanice. V 70. a 80. rokoch
pokraèovali v úpravách parku pod¾a
predstáv a potrieb socialistickej
spoloènosti. V parku rastie

mno�stvo krásnych a zaujímavých
stromov, z ktorých niektoré patria
medzi skutoène vzácne druhy.

(Mgr. Július Palkoviè �
Záchrana a náuèno-výchovné
vyu�itie mestského parku vo
Fi¾akove)

Bemutatjuk:
A városi park
A 19. század elején Berchtold

gróf kastélyt építtetett a füleki vár
alatt. A 19. század felétõl egészen a
második  világháborúig Fülek nagy-
birtokosai (Stephani és Herold) vol-

tak a kastély urai, akik felismerték,
hogy a kastély mögött elhelyezkedõ
telkeiket leginkább reprezentatív
parkként hasznosíthatják. A park fõ
alkotó elemei (a fák és fás növé-
nyek) nem igényeltek szinte semmi-
nemû ráfordításokat, mivel az angol

kertészet szellemében kiindulásul
az eredeti növényzetet alkalmazták.
Az ösvényeket, hidakat  a természe-
ti adottságok szerint helyezték el, vi-
rágágyasok csak a kastély közvetlen
közelében voltak, majd késõbb né-
hány idegenhoni fát is telepítettek.
Így a 19. század második felére már
egy természetes tájkert, ill. park ala-
kult ki. A kastély és az azt övezõ
park 1860-ban már a város térképén
is megtalálható volt. A park déli ré-
szében elterülõ vizes rét felõl egy pa-
takocska folydogált, amelyen a ker-
tészet mellett egy tavacska lett kiala-
kítva. A második világháború után �
az 50-es évek közepén � egy ZOO-
sarok (állítólag Szlovákiában az el-
sõ) gazdagította a parkot, amely a tó-
ból az autóbusz-állomás felõli  bejá-
rat felé tovább folyó patak bal olda-
lán helyezkedett el. A �70-es, �80-as
évek folyamán a park képe a szocia-
lista társadalmi rend elképzelései és
szükségletei szerint alakult.

A park területén több gyönyörû
és figyelemreméltó fa található, ame-
lyek közül némelyek igen ritkának
számítanak.

(Mgr. Palkoviè Július � A füleki vá-
rosi park megmentése és oktató-neve-
lõ célú felhasználása.)

Zo zbierky MvDr. J. Mája - MvDr. Máj J. gyûjteményébõl
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A füleki vár egyike a legrégebben
felújítás alatt álló szlovákiai mûemlé-
keknek. Az építészeti munkák 115
évvel ezelõtt kezdõdtek meg � 1893
óta szakaszokra tagoltan zajlanak. A
jelenlegi munkák, melyeknek kere-
tén belül elkészült az ún. Bebek-
torony múzeumi felhasználásra való
elõkészítése, 2003-ban indultak
meg. Az ötlet, hogy a toronyban ál-
landó kiállítást kell elhelyezni, elõ-
ször 1941-ben merült fel � az ötlet-

gazda König Kelemen helyi ferences
pap, a Várbizottság megalapítója
volt. A sok évvel ezelõtti tervek meg-
valósításának feltételeit Fülek városa
2007-ben teremtette meg, amikor az
egykori Városi Múzeumot (mely
csak a Városi Mûvelõdési Központ
részlegeként mûködött) Vármúze-
ummá alakította át, mely a gyûjte-
mények megõrzése mellet a városi
tulajdonban lévõ állami mûemlék
kezelését is feladatul kapta.

Az állandó kiállítás az ötemeletes
ágyútorony alsó három szintjén ke-
rül berendezésre. Központi témája a

vár és az alatta elterülõ mezõváros
története lesz a település elsõ írásos
említésétõl a vár 1682-es török, kuruc
és erdélyi hadak általi lerombolásáig.
A vár makettje mellett kiállításra ke-
rülnek az erõdítmény feltárása során
napfényre került középkori és kora
újkori régészeti leletek is, melyek be-
mutatásánál az intézmény saját gyûj-
teményeit a Szlovák Nemzeti Múze-
umtól kölcsönzött � a második világ-
háború során a Magyar Nemzeti Mú-
zeum által feltárt �  darabokkal egé-
szíti ki. A középkori magyar királyo-
kat és szenteket ábrázoló kályha-
csempék, a vár eredeti kulcsai és a
Fülek 39 éves török hódoltságából
származó tárgyak mind látogatói ér-
deklõdésre tarthatnak számot. A to-
rony alsó szintjén a környék legjelen-
tõsebb régészeti lelõhelyeinek bemu-
tatóhelye került kialakításra. A több
mint 3000 éves várgedei bronzkincs
néhány darabját és a ragyolci bronz-
kori temetõ kerámiaanyagának egy
részét egyaránt a losonci Nógrádi
Múzeum és Galéria kölcsönözte Fü-
lekre. Hatalmas történelmi és esztéti-
kai értékkel bírnak a Perse határában
feltárt avar-szláv és honfoglalás kori
övveretek is.

A 2008-as idegenforgalmi idény-
ben négy hónap alatt több mint
9.000 látogató volt kíváncsi a vár
romjaira. Az intézmény vezetése az
állandó kiállítás megnyitása után a
látogatottság jelentõs emelkedésére
számít. A kiállítás megtekinthetõ
lesz naponta 10.00-tõl 18.00 óráig, a
meghosszabbított idény november
15-ig tart.

-aa-

Megnyílt a Vármúzeum 
állandó kiállítása

Fi¾akovský hrad je jedným z
najdávnej�ie opravovaných
kultúrnych pamiatok na
Slovensku. Stavbárske práce sa
zaèali pred 115 rokmi. Obnova
prebieha od r. 1893 etapovite.
Súèasná etapa, v rámci ktorej sa
uskutoènila aj adaptácia interiéru
tzv. Bebekovej ba�ty na múzejné
úèely, sa rozbehla v r. 2003.
My�lienka otvorenia stálej výs-
tavy v  ba�te vznikla v r. 1941, jej
pôvodcom bol páter König, miest-
ny franti�kánsky farár, zakladate¾
Hradnej komisie. Podmienky zre-
alizovania dlhoroèných plánov
vytvorilo mesto Fi¾akovo v r.
2007 transformáciou Mestského
múzea (oddelenia Mestského
kultúrneho strediska) na Hradné
múzeum vo Fi¾akove, ktoré sa
stalo aj správcom národnej
kultúrnej pamiatky, vlastníkom
ktorého je mesto.

Stála expozícia sa otvára na
spodných troch podla�iach
pä�poschodovej ve�e. Jej ústred-
nou témou je história hradu a
mesta Fi¾akovo od prvej písomnej
zmienky po znièenie hradu
tureckými, kuruckými a sed-
mohradskými vojskami v r. 1682.
Pri makete hradu budú vystavené
aj vzácne stredoveké a vèas-
nonovoveké nálezy z hradu zo
zbierok in�titúcie a Slovenského
národného múzea. Kachlice s
vyobrazeniami stredovekých
uhorských krá¾ov a svätcov,
pôvodné k¾úèe hradu a predmety
pochádzajúce z obdobia 39-roènej
tureckej okupácie Fi¾akova patria

k najvzácnej�ím. Na spodnom
poschodí budú prezentované
nálezy z najvýznamnej�ích arche-
ologických lokalít okolia
Fi¾akova. Èas� vy�e 3000
roèného bronzového pokladu z
Hodejova a keramika z pohre-
biska v Radzovciach z doby bron-
zovej sú dlhodobými výpo�ièka-
mi z Novohradského múzea a
galérie. Obrovskú historickú a
estetickú hodnotu predstavujú aj

kovania opaskov z obdobia
avarského kaganátu a príchodu
Maïarov do Karpatskej kotliny
pochádzajúce z chotára obce Pr�a.

V tohoroènej turistickej sezóne
videlo zrúcaniny hradu za �tyri
mesiace u� vy�e 9.000
náv�tevníkov. Vedenie in�titúcie
oèakáva po otvorení dlho oèaká-
vanej expozície nárast
náv�tevnosti. Expozícia bude
otvorená denne od 10.00 do 18.00.
Predå�ená sezóna trvá do 15.
novembra.

-aa-

Stála expozícia Hradného 
múzea

A tavalyi Zöld Fü-
lek II. projekt folyta-
tásaként az Oppidum
Fileck Polgári Társu-
lás Fülek Város
együttmûködésével
az idén immár máso-
dik környezetvédelmi
akcióját tervezi meg-
valósítani szeptember
elején. Konkrét célja,
hogy a Hõsök terén

elhelyezett régi betonládákat 6
darab új fa virágládára cserélje
ki, és azokba díszfákat, vala-
mint a Fõ utcán elhelyezett régi
virágládákba tujafákat ültessen,
s így zöldsávot alakítson ki a

járda és  a parkoló autók között.
Október végén pedig a füleki
vár bejáratával szemben talál-
ható területre három darab
hársfát és mellé díszbokrokat
tervez telepíteni. A tervezett ak-
cióról szívesen nyújtanak bõ-
vebb információt a Városi Hiva-
tal Pályazatkészítõ, RF és TR
osztályán (tel.: 438-1001) min-
den lelkesedõ környezetbarát-
nak, akik részt vállalnának vá-
rosközpontunk zöldövezetének
rehabilitációjában. A környe-
zetvédelmi projekt fõ támogató-
ja a Nadácia Tatra Banky Alapít-
vány. 

� bod �

Zöld Fülek IV.
Obèianske zdru�enie Oppidum
Fileck v spolupráci s mestom
Fi¾akovo na zaèiatku septembra
plánuje uskutoèni� v tomto roku u�
druhú svoju akciu v rámci ochrany
�ivotného prostredia, ktorá je
pokraèovaním minuloroèného pro-
jektu Zelené Fi¾akovo II.
Konkrétnym cie¾om je vymeni� staré
betónové kvetináèe nachádzajúce sa
na Námestí padlých hrdinov na 6
kusov nových drevených nádob a
vysadi� do nich okrasné dreviny.
Následne opravi�, resp. prema¾ova�
12 starých kvetináèov, ktoré sú umiest-
nené na  Hlavnej ulici a vysadi� do 
nich tuje. Vytvorí sa tak nesúvislý
zelený pás medzi chodníkom a parko-

vacími autami. Koncom
októbra sa plánuje oproti
vchodu do Fi¾akovského
hradu výsadba 3 líp a
nieko¾kých okrasných
kríkov. V�etkým ochran-
com a milovníkom
prírody, ktorí by sa radi
zapojili do rehabilitácie
verejnej zelene ná�ho
mesta s rados�ou poskyt-
nú ïal�ie informácie o plánovanej
akcii na Oddelení prípravy projektov,
ÚP a RR Mestského úradu vo
Fi¾akove (tel.: 4381001). Hlavným
sponzorom tohto environmentálneho
projektu je Nadácia Tatra Banky.

-bod-

Zelené Fi¾akovo IV
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Múlt havi számunk megjelenését követõen módosult az árak kötelezõ ket-
tõs megjelenítésének idõpontja, így a vásárlók és a különféle szolgáltatások
élvezõi augusztus 24-tõl találkoznak immár folyamatosan az árak két pénz-
nemben történõ megjelölésével. Tudni való az is, hogy az euróban kifejezett
bolti árak átszámolásuk után matematikai szabályok szerint centekben két
tizedes helyre kerekítve jelennek meg, míg a víz-, villany-, gáz- és telefon-
számlákon pontosabb, legkevesebb négy tizedes helyre történõ kerekítéssel
találkozhatunk. Az adók, illetékek, juttatások, stb. területén belül általános-
ságban véve  az érvényes, hogy a polgárok által fizetendõ tételek, mint pél-
dául az adók és a szociális és egészségbiztosítási járulékok, kerek 10 centek-
re lefelé lesznek kerekítve, míg az államtól kapott juttatások, mint. például
a munkanélküli vagy szociális segély, családi pótlék, nyugdíj, stb., kerekíté-
se felfelé, a polgár javára történik.                                                            -eurotím-

Po vydaní posledného èísla na�ich zvestí sa zmenil termín povinného duál-
neho zobrazovania cien. Kupujúci a adresáti rozlièných poskytovaných
slu�ieb sa mô�u pravidelne stretáva� s oznaèovaním cien v obidvoch
menách od 24. augusta 2008. Treba vedie� aj to, �e ceny v obchodoch sa
po ich prepoèítaní na eurá pod¾a matematických pravidiel zaokrúh¾ujú na
dve desatinné miesta v centoch, kým sa na faktúrach za spotrebu vody,
elektriny, plynu èi za telefón sa uplatòuje presnej�ie zaokrúh¾ovanie na
najmenej �tyri desatinné miesta. V oblasti daní, poplatkov, dávok atï. je
vo v�eobecnosti platné to, �e polo�ky, ktoré platí obèan �tátu, ako napr.
dane a odvody do sociálnej èi zdravotnej pois�ovne, sa zaokrúh¾ujú na
celých 10 centov nadol, kým �tátne dávky, ako napr. dávky v nezamest-
nanosti a sociálne dávky, rodinné prídavky, dôchodky atï. sa zaokrúh¾ujú
nahor v prospech obèana.                                                          -eurotím-

Jön az euróZavedenie eura

Az idén hatodik alkalommal
valósult meg az Oppidum Fileck
PT szervezésében a Várszépítõ
Tábor Füleken. A résztvevõk,
akik az idén Fülekrõl, Bénáról,
Ságújfaluról és Szécsénybõl vol-
tak, ismét elvégezték a tisztító
munkálatokat a vár területén, és
szakmai felügyelet alatt a várból
származó cserepek tisztogatásá-
val, osztályozásával foglalkoz-
tak. A táborozók a füleki Nógrá-
di Turisztikai Információs Köz-
pont vendégszobáiban voltak
elhelyezve. A tábor Fülek Város
támogatásával és a Palomino
Lovasklub segítségével valósult
meg.

Várszépítõ tábor
V tomto roku po �iestykrát

zorganizovalo OZ Oppidum
Fileck skrá�¾ovací tábor na
hrade vo Fi¾akove.  Úèastníci,
ktorí boli z Fi¾akova, Beliny,
Ságújfalu a Szécsényu aj tento
krát vyèistili hradný areál od
náletovej vegetácie a pod
odborným dozorom èistili a
triedili èrepiny pochádzajúce
z hradu. Úèastníci tábora boli
ubytovaní v hos�ovských
izbách Novohradského turis-
ticko-informaèného centra 
vo Fi¾akove. Tábor sa usku-
toènil za podpory Mesta
Fi¾akovo a za pomoci Klubu
priate¾ov koní Palomino.

Skrá�¾ovací tábor na hrade

A Gyermeknap alkalmából a
füleki �túr utcai óvodások részé-
re május 30-án érdekes kirándu-
lást szerveztek az óvónénik. A
városi parkban �kincseket� ke-
restek, és találtak. Visszatérve
az óvodába csodálatos gyermek-
napi ajándék várta a sikeres
kincskeresõket � egy színes mul-
tifunkciós mászóka csúszdával.
A gyerekek öröme leírhatatlan

volt, nem tudtak betelni az él-
ménnyel.

Az óvoda melett mûködõ SUB
SOLE Polgári Társulás üzemek és
magánszemélyek, többek között a
THORMA VÝROBA, EKOLTECH,
KONAS, ZÓNA, FESTAP, DOMETIC,
KARTEX cégek, �oó�ová, 
Schneider és Mag magánvállalko-
zók, további szülõk és óvodai dol-
gozók adójának 2%-os felajánlásá-
ból és Fülek Város 20.000 koronás
fenntartói hozzájárulásából építet-
te meg az ovisok részére a GYER-
MEKVILÁG márkájú szabadtéri já-
tékot. Mindenkinek nagyon KÖ-
SZÖNJÜK a támogatást.

Sajnos városunk �enyveskezû�
lakosai 6 hét után az egyik csúsz-
dát ellopták. Hol keressük ezt a
�kincset� ? Kérjük, segítsenek ! A
szünetrõl való visszatéréskor a
gyerekeket nagy csalódás várja, az
óvónéniknek pedig nem lesz egy-
szerû elmagyarázni nekik, hogy
miért éppen õket lopta meg valaki.

az óvoda kollektívája nevében
Varga Judit

�Kincskeresõk�
Deti z materskej �koly na �túrovej

ulici 30. mája oslavovali Deò detí.
Pani uèite¾ky pripravili pre nich zaují-
mavý výlet do mestského parku, kde
h¾adali �ukrytý poklad�. Ka�dá trieda
po splnení rôznych úloh svoj poklad
na�la a hrdo si ho niesla do materskej
�koly. V materskej �kole ich èakal
darèek ku Dòu detí � krásna pre-
liezková zostava DETSKÝ  SVET.
Rados� detí bola neopísate¾ná, ve¾mi
sa im to páèilo.

Takýto krásny darèek sa nám
podarilo zabezpeèi� z darovaných 2%
daní. Obèianske zdru�enie SUB
SOLE fungujúce pri materskej �kole
oslovilo viaceré firmy, medzi inými
THORMA VÝROBU, EKOLTECH,
KONAS, ZÓNU, FESTAP,
DOMETIC, KARTEX, súkromných
podnikate¾ov p. �oó�ovú, p.
Schneidera, p. Maga, rodièov i
zamestnancov M�, ktorých na�a
�iados� oslovila a venovali nám urèitú
finanènú èiastku. Sumou 20.000 Sk
prispel aj ná� zriaïovate¾ Mesto
Fi¾akovo. V�etkým, ktorí prispeli
patrí na�e ve¾ké ÏAKUJEM.

�ia¾ na�i �dlhoprstí� spoluobèania,
neh¾adiac na na�ich najmen�ích,
jednu novú �mýkaèku po 6 tý�dòoch
odcudzili. Kde h¾ada� tento �poklad�?
Prosíme Vás o pomoc! Po návrate z
prázdnin èaká deti ve¾ké sklamanie a
pani uèite¾ky ne¾ahká úloha, de�om
vysvetli�, preèo práve ich niekto
okradol.

v mene kolektívu 
M� Helena Kecskemétiová

�H¾adanie pokladu�
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szeptember 6-7.      Indiana Jones 
és a Kristály Koponya Királysága

szeptember 13-14.  Mongol � Dzsingisz kán
szeptember 20-21.  Út a vadonba 
szeptember 27-28.  Bathory � J. Jakubisko sikerfilme � a leg-

drágább közép-európai film � a véres cse-
jtei várúrnõrõl

A filmek kezdete: 18.00 óra   Belépõ: 60 Sk/1,99 �

A KLUB MOZI MÛSORA
6.-7. september      Indiana Jones 

a Krá¾ovstvo kri�tá¾ovej lebky
13.-14. september  Mongol � D�ingischán
20.-21. september  Útek do divoèiny
27.-28. september  Bathory � filmový hit J. Jakubiska � naj-

drah�í film strednej Európy -  o krvavej
èachtickej panej

Zaèiatok filmov: o 18.00 hod.   Vstupné: 60 Sk/1,99 �

PROGRAM KINA KLUB

Kapható Faragó Zoltán, a Füleken is is-
mert Öregtorony írója, új történelmi regé-
nye, a Kard és Kereszt címû irodalmi pá-
lyázat fõdíjas alkotása, az Öt íjász. 

Érdeklõdjön szerkesztõségünkben,
ahol beszerezhetõk a szerzõ korábbi
könyvei, a füleki vonatkozású Öregto-
rony történelmi regény és a szerzõ fotói-
val illusztrált Négy évszaknyi barangolás
c. elbeszéléskötet is, amelynek témája a
nógrádi természet szépsége.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel a
közelmúltban megjelent Magyar Zoltán
és Varga Norbert Amikor még szûk vót a
világ� c. könyvének második kiadása. E
több tekintetben is egyedülállónak számító kiadvány a palóc régió egy ed-
dig jóformán ismeretlen belsõ tájegységének, Fülek vidékének monda- és
hiedelemvilágát mutatja be, örök emléket állítva ezzel e sokszínû és im-
ponálóan gazdag népköltészeti örökségnek. Keresse Varga Norbertnél, a
IUVENES  Szabadidõközpontban.

KÖNYV
Vy�la nová kniha Zoltána Faragóa,

ktorého Fi¾akovèania poznajú ako
autora historického románu Stará
ve�a, s názvom Piati lukostrelci.
Bli��ie informácie �iadajte v na�ej
redakcii, kde je mo�né zakúpi� aj
star�ie publikácie spisovate¾a, his-
torický román Stará ve�a a zbierku
poviedok o kráse novohradskej
prírody s názvom Prechádzky �tyrmi
roènými obdobiami, ktorá je ilust-
rovaná fotografiami autora. 

Z dôvodu ve¾kého èitate¾ského
záujmu nedávno vy�lo druhé vydanie
knihy Zoltána Magyara a Norberta

Vargu pod názvom Keï svet bol e�te úzky... Táto, z  mnohých
aspektov jedineèná publikácia, stváròuje povery a povesti palócke-
ho etnika z okolia Fi¾akova a podchytáva pestrý a nesmierne roz-
manitý repertoár ¾udovej prózy tohto regiónu. Bli��ie informácie
�iadajte u Norberta Vargu v Centre vo¾ného èasu IUVENES.

KNIHA

Salgótarjánban, a Tóstrandon rendezik meg szeptember 6-án az
ez évi Nógrád megyei vadásznapot, amelyet reggel 10.00 órától szá-
mos program, fõzõ- és lövészverseny, kutya- és vadászruha-bemu-
tató, más színpadi mûsor kísér. Ugyanezen a napon adják át a
somoskõi vadasparkot is, 13.30 órától.

Vadásznap a Tóstrandon
Dòa 6. septembra o 10.00 hod. sa uskutoèní v �algotarjáne na

Kúpalisku pri jazere (Tóstrand) Deò po¾ovníkov Novohradskej �upy,
v rámci ktorého prebehnú sú�a�e vo varení èi stre¾be, prehliadky
loveckých psov a po¾ovníckeho obleèenia, resp. iné programy. V ten
istý deò o 13.30 hod. bude otvorená aj zvernica v �omo�ke.

Deò novohradských po¾ovníkov

09.10. Történelmi témájú elõadás - Kékkõ vára és a Balassák 
16.00 Helyszín: VMK   Szervezõ: KOHÁRY PT

09.14 Folklór mûsor -  �Vendégségben Mátyás udvarában�
19.00 Helyszín: Várudvar

09.15 Rock-koncert  MOBILMÁNIA (P-Mobil-dalok ex P-Mobil-tagok-
tól) 19.00 Helyszín: Várudvar 

09.17. Történelmi témájú elõadás - A gácsi vár és a Forgáchok I. rész
16.00 Helyszín: VMK   Szervezõ: KOHÁRY PT

09.22�26. KALO ÈANGALO - Roma filmfesztivál
18.00 Helyszín: Klub Kultúrház   
Szervezõk: Originál Alapítvány és a VMK 

09.24. Történelmi témájú elõadás - A gácsi vár és a Forgáchok II. rész
16.00    Helyszín: VMK   Szervezõ: KOHÁRY PT 

09.27. Exkurzió Ólublóra, Késmárkra és Lõcsére
07.00 Útiköltség: 250,- Sk/8,30 
Jelentkezni a Vigadóban lehet 2008.09.15-ig.
Szervezõk: VMK és a KOHÁRY PT

10.09 Predná�ka s historickou tematikou -Hrad Modrý kameò a Balassovci
16,00 hod. Miesto: MsKS   Organizátor: OZ KOHÁRY 

14.09. Folklórny program - �Na hostine u krá¾a Mateja� 
19,00  hod. Miesto: hradné nádvorie 

15.09. Rockový koncert  skupiny MOBILMÁNIA
19,00  hod. Miesto: hradné nádvorie 

17.09. Predná�ka s historickou tematikou -Halièský hrad a Forgáchovci I. èas�
16,00  hod.   Miesto: MsKS   Organizátor: OZ KOHÁRY

22.-26. 09.  KALO ÈANGALO - Rómsky filmový festival
18,00  hod.  Miesto: Dom kultúry Klub  Organizátori: Nadácia Originál a
MsKS

24.09. Predná�ka s historickou tematikou -Halièský hrad a Forgáchovci II. èas�
16,00  hod.   Miesto: MsKS   

27.09. Exkurzia do Starej ¼ubovne, Levoèe a Ke�marku
07,00  hod.  Cena zájazdu: 250,- Sk/8,30 �  Prihlásenie do: 15.09. 2008
v MsKS
Organizátori: MsKS a OZ KOHÁRY

MûsorajánlóPonuka programov


