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Svetový deň cestovného ruchu Idegenforgalmi világnap
Valné zhromaždenie Svetovej 

organizácie cestovného ruchu 
(World Tourism Organization - 
UNWTO) na svojom III. zasad
nutí v roku 1979 v Španielsku 
rozhodlo ustanoviť 27. septem
ber za Svetový deň cestovného 
ruchu (World Tourism Day - 
WTD).

30. ročník Svetového dňa ces
tovného ruchu sa uskutoční na 
území Banskobystrického samo
správneho kraja v meste Fiľakovo 
v dňoch 25. - 27. septembra 2009. 
Hlavnými organizátormi sú mesto 
Fiľakovo - Mestský úrad, oddele
nie prípravy projektov, územného 
plánovania a regionálneho rozvo
ja a Úrad Banskobystrického 
samosprávneho kraja, odbor ces
tovného ruchu a kultúrneho 
dedičstva. Tohtoročná téma osláv 
WTD je „Oslava rozmanitosti tu
rizmu”. V tomto roku sa WTD 
chce zamerať predovšetkým na 
schopnosť turizmu budovať 
porozumenie medzi ľuďmi, pod
porovať sociálnu inklúziu a vyšší 
životný štandard, vytvárať nové 
pracovné príležitosti a prispievať 
k ekonomickému blahobytu. 
Hlavný zámer organizátorov 
tohto plánovaného podujatia vo 
Fiľakove je skĺbiť jednotlivé

zložky a subjekty, ktoré participu- Az Idegenforgalmi Világszer- 
jú na aktivitách cestovného ruchu, • vezet (World Tourism Organi- 
kdc predpokladáme popularizáciu zation - UNWTO) az 1979-ben 
zaostávajúceho regiónu a zdôraz- * Spanyolországban összehívott 
nenie jeho hodnôt v prínose pre (, III. közgyűlésén hozott határoza-
cestovný ruch. Bude prezento
vaná zásadná ponuka 
Banskobystrického kraja, vrátane 
pripravovaných akcii na rok _ 
2010. Uskutoční sa propagácia 
jednotlivých produktov,
príležitostí (ako napr. rozvoj geo- 
turizmu, pešej, cyklo- a hipoturis- 
tiky, kultúrneho turizmu). 
Kultúrne programy, zábava budú 
dopĺňať chvíle reíaxu účastníka. 
Remeslá v sprievodnom pro
grame majú za cieľ rozvíjať 
výrobu suvenírov na báze tradícií. 
Cieľom podujatia je zviditeľniť 
Fiľakovo, jeho okolie, hrad, 
kultúrne, prírodné a geologické 
dedičstvo geoparku Novohrad 
Nógrád a tradície priemyslu, v

V prípade, že Vás základná 
myšlienka tohto podujatia zau
jala, dovoľujeme si Vás 
požiadať, aby ste sa zapojili do 
prípravy plánovaného podujatia 
Vašimi námetmi, návrhmi alebo 
finančnou spoluúčasťou podľa 
Vašich možností. Jozef Agócs 

primátor mesto

ta által nyilvánította szeptember 
27-ét idegenforgalmi világnappá 
(World tourism Day - WTD).

Az Idegenforgalmi világnap 30. 
évfordulójának ünnepsége a Besz
tercebányai kerületben 2009. 
szeptember 25-27-én, Füleken ke
rül megrendezésre. Főszervezők: 
Fülek Város Polgármesteri Hivata
lának Pályázatkészítő, Területren
dezési és Régiófejlesztési Osztálya 
és a Besztercebányai Megyei Ön
kormányzati Hivatal Idegenforgal
mi és Kulturális Örökség Főosztá
lya. A WTD ünnepségének ez idei 
témája „A turizmus sokrétűségé
nek megünneplése”. Ebben az év
ben a WTD mindenekelőtt arra kí
ván rámutatni, hogy a turizmus 
rendelkezik olyan képességgel, 
amellyel elősegítheti az emberek 
közötti megértést, a szociális 
inklúziót és a magasabb életszín
vonal elérését, új munkalehetősé
geket hozhat létre, és hozzájárul
hat a gazdasági jóléthez. A Füle
ken tervezett rendezvény szerve
zőinek fő célja, hogy egységbe fog
ják az idegenforgalmi aktivitások 

egyes tényezőit és alanyait, miáltal 
az elmaradott térség popularizá- 
cióját és az idegenforgalomba vitt 
értékeinek kiemelését kívánják el
érni. Bemutatásra kerül a Beszter
cebányai kerület alapvető kínála
ta, beleértve a 2010-re tervezett 
akciókat is. Propagálva lesznek 
az egyes termékek, lehetőségek 
(mint pl. a geoturizmus, a gya
log-, kerékpár- és lovasturizmus, 
a kultúrturizmus fejlesztése). A 
résztvevők relaxálódásához a kü
lönféle kultúrprogramok, szóra
kozási lehetőségek is hozzájárul
nak . A kísérőprogramban bemu
tatott szakmák a hagyományo
kon alapuló ajándéktárgy-ipar 
fejlesztésének lehetőségeire kí
vánnak rámutatni. A rendezvény 
célja, hogy Fülekre, a környéké
re, a Várra, a Novohrad - Nógrád 
Geopark kulturális, természeti és 
geológiai örökségére és a város 
ipari hagyományaira irányuljon a 
ügyelem.

Az esetben, ha a tervezett ren
dezvénnyel felkeltettük az érdek
lődését, kérjük, hogy ötleteivel, ja
vaslataival vagy lehetőségei sze
rint anyagi támogatásával járuljon 
hozzá az előkészületekhez.

Agócs József 
polgármester
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X. Historické hradné hry A X. Történelmi Várjátékok
Občianske združenie a A Koháry Polgári Társulás 10 évvel ezelőtt rendezte meg az első Tör- 

Koháry pred 10-mi • ténelmi Várjátékokat. Ez olyan nagysikerű volt, hogy azóta évente rend- 
rokmi usporiadalo prvé “ szeresen június utolsó hétvégéjén megrendezi. Jól tudják és várják ezt 
Historické hradné hry. . az eseményt már nemcsak a fülekiek és a környékbeliek, de távolabbi 
ktoré mali taký veľký • helyekről, Szlovákiából és főleg Magyarországról is egyre több vendég 
úspech, že odvtedy sa • érkezik. Ezúttal is magas színvonalú programmal ünnepelte a kerek év
koncom posledného • fordulót.
júnového týždňa , Az idei rendezvény kétnapos volt. Június 27-én a III. Nemzetközi Tör- 
každoročne opakujú. O • ténelmi íjászversennyel kezdődött a várban szlovákiai és magyarországi 
tejto udalosti vedia nie- • íjászok részvételével a „Nógrád íjásza”, címért és a „Füleki Vár Védője” 
len Fiľakovčania a oby- • rangért, amelynek társrendezője a szügyi Balassa Bálint íjász Egyesület 
vatelia okolitých dedín, * volt. A verseny 12 kategóriában zajlott, a vár gondosan előkészített, érde- 
ale ju očakávajú a navšte- • kés helyszínein.
vujú aj hostia zo vzdia- • A Városi Művelődési Központban „Keleti Varázslat”, címen nagy sikere 
lenejších miest Slovenska • volt a Calcutta Trió és Sandhyadipa Kar (India) zene és táncbemutatójának, 
i zo zahraničia, hlavne z , amelynek szünetében bengáli teaház volt.
Maďarska. Toto okrúhle • Június 28-án már reggeltől zajos volt a vár és környéke. A Várfelső utcá- 
výročie oslávilo OZ • ban kézműves vásár és bemutatók csalogatták az érdeklődőket, a várban pe- 
náročným programom. • dig gyetmekprogramok - zsonglőrbemutatók, íjászat, élménykovácsolás, lo- 

Tohtoročné Hry boli * vaglás, körhinta, libikóka - hozták lázba a gyerekeket és természetesen a 
dvojdňové. 27-ho júna* szülőket, nézőket is.
bola na hradnom nádvorí • A délutáni program színpompás felvonulással indult a város utcáin. A szé
ni. Medzinárodná súťaž v * replők korhű jelmezekben, dobokkal, lóháton vonultak, miközben a várból 
historickej lukostreľbe o * ágyúszó hallatszott.
titul „LUKOSTRELEC • A fellépő csoportoknak nagy sikerük volt, jó kapcsolatot tudtak teremteni
NOVOHRADU” a o • a közönséggel. A gyerekeknek különösen nagy élményt jelentett a Szent 

Bavon solymászcsoport Selmecbá
nyáról, de a közönség nagy' tapssal 
jutalmazta az Aranykard Sárká
nyos Lovagok Társaságát, a Bludní 
rytieri - történelmi bajvívó egyesü
letet Trencsénből, a Glaudius Tör
ténelmi Hagyományőrzőket Szol
nokról, a Jászberényi Lovas íjászo
kat, a Szittya Lovas íjászok és a 
Szarvasűzők Baráti Társaság - No
mád PT, Fülek műsorát.

Kísérő programként a közönség 
végignézhette az ökörsütést nyár- 

I son kóstolási lehetőséggel, időn- 
I kérni ágyúlövések kíséretében, sőt 
I korhű divatbemutatót is láthatott. 
I A nagysikerű rendezvény hangu- 
I latát a rövid nyári zápor sem tudta 
I megzavarni.
I Köszönjük Estefán Lászlónak, a 

---------------- 1 KPT elnökének, Huszti Ágnes tit- 
; szervezőnek, támogatónak, segítőnek a munkáját Szép 
„1. 0--------'---„-----------------------läŕSM s j(jvgre a

hodnosť „OBRANCA FIÍA- r--------------------------~"----- °----------------
KOVSKÉHO HRADU”. Spolu- 
organizátorom bol Szügyi Balassa ’ 
Bálint íjász Egyesület. Súťaž pre- t 
biehala v 12. kategóriách na dôkladne D 
pripravených zaujímavých miestach |

V Mestskom kultúrnom stredisku I 
so zaujímavým programom vystúpi- I 
la hudobná skupina Calcutta Trió g 
(MR) a tanečnica Sandhyadipa Kar ľ 
(India), v prestávke bola bengálska g 
čajovňa.

28-ho júna bolo už od rána rušno I 
na hrade aj v jeho okolí. Na I 
Podhradskej ulici zaujali návštev- I 
níkov ukážky a predaj remeselníc- I 
kých výrobkov, na hrade boli detské I 
programy - žonglérske vystúpenia, I 
lukostreľba, kováčstvo, jazda na I 
koňoch, kolotoč, hojdačka - ktoré I--------------------------------------------------------
potešili hlavne deti, ale samozrejme aj rodičov a ostatných prítomných. * kárnak és az i____________ ___ „___________

Popoludňajší program sa začal pestrým, veselým sprievodom ulicami ■ élmény volt, reméljük, hogy a város jó hírét ezúttal is ör 
mesta. Účinkujúci v dobových kostýmoch, s bubnami, na koňoch upútali • rendezvény megismétlődik, 
pozornosť obyvateľov, pričom sa z hradu ozývali výstrely z dela. •

Účinkujúce skupiny mali veľký úspech, vedeli nadviazať veľmi dobrý kon-, 
takt s obecenstvom. Deti mali zvlášť veľký zážitok zo sokoliarskej skupiny • 
Svätého Bavona z Banskej Štiavnice, ale obecenstvo ocenilo dlhým • 
potleskom aj vystúpenia skupiny Aranykard Sárkányos Lovagok Társasága z • 
MR, skupiny historického šermu Bludní rytieri z Trenčína, skupiny Glaudius 
Történelmi Hagyományőrző Egyesület zo Szolnoku, skupiny jazdcov -» 
lukostrelcov Szittya Lovas Íjászok z MR. a samozrejme skupiny Szarvasűzők • 
Baráti Társaság - OZ Nomád z Fiľakova.

Ako sprievodný program mohli návštevníci sledovať pečenie vola na ražni * 
s možnosťou ochutnávania, počuť občasné streľby z dela, navyše mohli • 
vidieť stredovekú módnu prehliadku. Dobré náladu výbornej akcie nevedela • 
pokaziť ani krátka letná búrka.

Ďakujeme p. L.Estefánovi, predsedovi OZ Koháry, p. A.Husztiovcj za * 
vynaloženú prácu a všetkým tým, ktorí pomáhali pri organizovaní a ušku-* 
točneni tejto hodnotnej, veľkolepej akcie. Bol to krásny zážitok, ktorý • 
prispel k šíreniu dobrého mena nášho mesta a dúfame, že aj o rok sa * 
zopakuje.
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Zsákszínház získal hlavnú cenu Fődíjas lett a Zsákszínház
Fiľakovčania nesklamali ani na 

tohtoročnej prehliadke divadel
ných súborov - 46. Jókaiho dňoch 
v Komárne. Drámou „Stratené 
morálky”, ktorú zinscenovali 
podľa diela Martina McDonagha 
„Lonesone West”, získali hlavnú 
cenu festivalu, Andrea Bódi 
priniesla z festivalu cenu za 
najlepšie stvárnenú ženskú 
postavu, László Gulyás zas cenu 
za najlepšie stvárnenú mužskú 
postavu. Režisérmi víťaznej hry 
boli András Nagy a István Mázik. 
Zsákszínház ako držiteľ ocenenia 
z Jókaiho dni sa zúčastnil aj na 
Festivale zahraničných divadel
ných súborov v Zsámbéku.

Divadelný súbor Zsákszínház « Komáromban a 46. Jókai Na- 
oslavuje 2. augusta 30. výročie • pokon, az idei színjátszó feszti- 
svojho vzniku premiérou • válón a fülekiek most sem okoz- 
„Pribehu Mrs. Johnstonovej", * tak csalódást. Az „Elveszett er- 
ktorá vznikla podľa muzikálu. kölcsök” című drámával, ame- 
Willyho Russela „Pokrvní bratia”. • lyet Martin McDonagh

K úspechu Fiľakovčanov prispelo • „Lonesone West" című műve 
aj Divadielko Apropó pod vedením * nyomán állítottak színpadra, el- 
Katariny Gáspárovej, ktoré získalo , nyerték a fesztivál fődíját, vala- 
na Jókaiho dňoch dramatizovanými • mint Bódi Andrea a legjobb női 
ľudovými baladami „Rozprávky o • alakítás. Gulyás László pedig a 
láske” cenu za najkreatívnejšie * legjobb férfi alakítás díját hoz- 
predstavenie. Jeho režisérom bola , háttá haza. A darabot Nagy And- 
Zsuzsa Szvorák, scénografom Fero • rás és Mázik István rendezték. 
Mráz. Fiľakovski gymnazisti sa • Ugyancsak a Zsákszínház vett 
predstavia s touto lírou aj na • részt a (Jókai Napok díjaként) 
Stretnutí zahraničnej maďarskej , Zsámbékon a határon túli szín- 
mládeže. -mi- • házak fesztiválján.

A Zsákszínház augusztus 2-án 
ünnepli megalakulásának 30. 
évfordulóját, Willy Russel „Vér
testvérek” című műve nyomán 
készült „Msr. Johnstone történe
te” musical bemutatójával.

A fülekiek sikeréhez a Gáspár 
Katalin vezette Apropó Kisszín- 
pad is hozzájárult, a „Szerelme
sék” című dramatizált népballa
dákkal elnyerték a Jókai Napok leg
kreatívabb előadásáért járó díjat. 
Rendezőjük Szvorák Zsuzsa, dísz
lettervezőjük pedig Fero Mráz volt.

A szlovákiai diákszínjátszást a 
füleki gimnazisták ezzel a darab
bal képviselik a Határon Túli Ma
gyar Fiatalok Találkozóján, -mi-

Medzinárodný kvíz Nemzetközi vetélkedő
A Füleki Városi Művelődési Központ 2009. június 2-án 12 három fős csa

pat részvételével - köztük három magyarországiéval - nemzetközi vetélke
dőt rendezett a Vigadó színháztermében „Mit tudsz az Európai Unióról” 

címmel. A vetélkedőt Agócs 
József polgármester nyitotta 
meg, a zsűriben neves politi
kusok, szakemberek foglaltak 
helyet: Bauer Edit EP képvise
lő, Albert Sándor a Selye Egye
tem alapitója, Csúsz Péter me
gyei képviselő, Bakos Sándor 
salgótarjáni képviselő és Pádár 
Lászlóné a NyKOE-TEMI 
Könyvtár igazgatónője. A hat 
fordulóból álló versenyt a füle
ki Ifjúság utcai MTNYAI csapa
ta nyerte meg (Ali Aida, Faze
kas Bence, Molnár József). 
Második helyen a Ragyolci 
Alapiskola csapata végzett 
(Tóth Dóra, Koronczi Kinga, 
György Attila). A harmadik he
lyet a losonci Kármán József 

MTNYAI csapata szerezte meg (Princz József, Vámos Krisztián, Ibos Ist-

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove organizovalo dňa 2. júna 20091 
v divadelnej sále MsKS medzinárodný kvíz s názvom „Čo vieš o1 
Európskej únii?”, ktorého sa zúčastnilo 12 trojčlenných družstiev, 3 z nich' 
pricestovali z Maďarska. Kvíz 
otvoril primátor mesta Jozef 
Agócs, porotu tvorili význam
ní politici a odborníci: 
poslankyňa EP Edit Bauer, 
zakladateľ  Univerzity Selyeho 
Sándor Albert, poslanec 
BBSK Péter Csúsz, poslanec 
MZ Salgótarjánu Sándor 
Bakos a riaditeľka Knižnice 
TEMI Pádár Lászlóné. 
Víťazmi kvízu pozostávajúce
ho zo 6 súťažných kôl sa stali 
žiaci ZŠ s VJM na 
Mládežníckej ulici (Aida Ali, 
Bence Fazekas, József 
Molnár). Na druhom mieste 
sa umiestnilo družstvo ZŠ 
Radzovce (Dóra Tóth, Kinga 
Koronczi, Attila György).
Tretie miesto obsadili žiaci ZŠ s VJM Józsefa Karmáira z Lucenca^ minim csapam szeiezie mcg inuicz juzsei, vanius íuiszuaii, ruus rst- 
(József Princz, Krisztián Vámos, István Ibos). Spoluorganizátorom podu-, ván). A rendezvény társszervezője a Salgótarjáni Nyitott Könyv Olvasókör 
jatia bola Knižnica TEMI zo Salgótarjánu. -msks- • Egyesület-TEMI Könyvtár volt. -vmk-

Deň nášho geoparku
Európsky týždeň geoparkov sa 

koná každoročne koncom mája a 
začiatkom júna. Aktivita organizo
vaná Združením právnických osôb 
Geopark Novohrad -Nógrád reali
zovaná dňa 05.06.2009 v hradnom 
areáli a v Novohradskom turisticko- 
informačnom centre formou vedo
mostnej súťaže „Putovanie kraji
nou najmladších sopiek”, bola 
určená žiakom základných škôl vo 
Fiľakove. Hlavným cieľom aktivity 
bolo zameriavanie sa na zvyšovanie 
povedomia detí o ochrane neživej 
prírody a na propagáciu geologic
kého dedičstva. Mladých nadšencov 
neodradilo ani daždivé počasie.

Geoparkunk napja

Na záver podujatia boli odovzdané ceny pre výhercov výt
varnej súťaže s názvom „Prírodná spomienka” - výtvarné 

stvárnenie lesného ekosystému, ktorá bola vyhlásená 
v marci 2009 pre žiakov základných škôl a školských 

zariadení vo Fiľakove a v okolitých obciach.

A rendezvényt az „Élményeim a természetről” - az 
erdei ökoszisztéma képzőművészeti ábrázolása címen, 
a füleki és környékbeli alapiskolák és oktatási intézmé
nyek tanulói részére 2009 márciusában meghirdetett 

rajzos vetélkedő kiértékelése zárta.

Az Európai Geoparkok Hete min
den évben május végén és június ele
jén zajlik.. A Geopark Novohrad - 
Nógrád Jogi Személyek Társulása ál
tal szervezett aktivitás, amely 2009. 
06.05-én „Barangolás a legfiatalabb 
vulkánok vidékén” című játékos ve
télkedő formájában zajlott a várud
varban és a Nógrádi Turisztikai és In
formációs Központ területén, a füleki 
alapiskolák tanulói számára lett meg
rendezve. A rendezvény fő célja az 
volt, hogy a gyerekek figyelmét az 
élettelen természeti értékek védelmé
re és a geológiai örökség propagálásá
ra irányítsa. A lelkes résztvevőket az 
esős idő sem riasztotta el.
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Zo života našich škôl Iskoláink életéből
Základná umelecká škola
• Témou 37. ročníka medzinárodnej 
výstavy detských výtvarných prác 
LIDICE 2009 bol VESMÍR. Je pre 
nas potešiteľné. ze v konkurencii 
21.000 prác z 53 krajín sveta sa nes
tratili ani mladí fiľakovskí výtvarníci, 

žiaci: zo Základnej školy Farská lúka 
64/A, Nikoleta Koóšová /pg. Edita 
Mrázová Z a zo Základnej umeleckej 
školy Fiľakovo Nina Bialová /pg. 
Jana Bialová/, Dávid Zoltán Kurek a 
Lucia Majorošová /pg. František 
Mráz/. Najvyššie ocenenie - medailu 
LIDICKÁ RUŽA získal za svoju ves
mírnu maľbu iba šesťročný Adrián 
DANYI /pg. František Mráz/.
• V 2. ročníku celoslovenskej súťaže 
SENECKÁ DÚHA na tému 
„Rozprávka“ získala 3. miesto Daniela 
Treláková /pg. Jana Bialová/ zo ZUŠ 
Fiľakovo za grafiku, .Kocúr v čižmách“.
• SZABÓOV GRAFICKÝ 
LUČENEC
Dfta II. júna 2009 v priestoroch 
Novohradského múzea a galérie v 
Lučenci odovzdali ocenenia 
najúspešnejším mladým výtvarníkom v 
V. ročniku medzinárodnej výtvarnej 
súťaže na tému „Svadba“. Za 
fiľakovských žiakov získali ocenenia 
Lucia Majorošová - 3. miesto (ZUŠ 
Fiľakovo, pg. F. Mráz) a odmeny získali 
aj žiačky zo ZŠ Farská lúka 64/Ä Timca 
Baiázsová a Patrícia Ľaliková (pg. Edita 
Mrázová) a Viktória Danková s Lindou 
Kovácsovou zo ZŠ Školská.

ZŠ Farská lúka
• Koncom mája sme si mohli my - 4 
žiaci zo Základnej školy, Farská lúka 
64/A vo Fiľakove zasúťažiť priamo 
pred kamerami Slovenskej televízie. 
Našu školu sme reprezentovali ako 
„žlté družstvo“ v súťaži Prípady 
detektíva Kulmcna. Natáčanie pre
biehalo na hrade Modrý Kameň , v 
priestoroch a v areáli Múzea 
bábkarských kultúr a hračiek, ktoré je 
jediné svojho druhu na Slovensku. 
Precvičili sme si rozvoj svojich schop
ností zorientovať sa na neznámom 
mieste, precvičili sme si pamäť a 
pohybové zručnosti, úsudok, pričom 

nológic - notebook a kameru' V time 

kamerami bolo naozaj super. I keď 
sine v súťaži obsadili drahé miesto, 

abudnuteľné zážitky. Lea, Niki, 
Gabika, Peťo - detektívny tím

CVČIUVENES
2. júna -Vystúpenie mažoretiek cen
tra otvorilo súťaž o Európskej Únii v 
Mestskom kultúrnom stredisku.

lukostreleekého krúžku sa zúčastnili 
osláv Medzinárodného dňa detí v

4. - 7. jún - Mládežnícky folklórny 
súbor Rakonca,. pôsobiaci pri CVC 

pobytu v obci Szihalom, neďaleko 
Egru. Dôvodom pozvania bolo vys
túpenie na I. regionálnom folklórnom 
festivale, ale yďaka pohostinnosti 

dovšetkým v znamení ľudských 
vzťahov, priateľstva a vzájomného 
spoznávania. Folklórne združenie 
Tobán priblížil našim mladým folk
loristom tamojšiu tradičnú svadbu a 

národopisnými pamätihodnosťami

14. jún - Prvýkrát sme usporiadali 
mládežnícku lukostreleckú súťaž na 
nádvorí hradu. V organizácii súťaže 
pomáhali ZŠ Mládežnícka a ,ZŠ 
Radzovce. Z 15 mladých lukostrelcov

I. kategória: I. Dávid Kasko, 2. Erik 
Komrhel, 3, Dániel Gáspár
II. kategória: 1. Dávid Hulitka, 2. 
Dávid Both
Dievčatá: I. Bianka Surányiová, 2. 
Réka Vassová
26. jún - Klub priateľov koni 
Palomino sa zúčastnil výletu v 
Káloši, kde si členovia klubu mohli 
pozrieť biofarmu. Žiaci sa oboznámili 
s chovom zvierat a pestovaním niek
torých druhov rastlín a so základmi 
biohospodárenia. Videli ukážku doje
nia a výroby mliečnych výrobkov. 
Mali možnosť pozorovať špeciálne 
plemeno koní, jediné na Slovensku.

Művészeti Alapiskola
• A LIDICE 2009 nemzetközi gyer
mek képzőművészeti kiállítás 37. év
folyamának témája a VILÁGŰR volt. 
Nagy örömmel konstatáljuk, hogy a 
világ 53 országából érkezett 21000 al
kotás között sikeresen szerepeltek a 
fiatal füleki művészek munkái is. Di
csérő oklevelet kapott: Koóšová 
Nikoleta, a papréti szlovák alapiskola 
tanulója /tanára: Mrázová Edita/, va
lamint Bialová Nina /tanára: Bialová 
Jana/, Kurek Dávid Zoltán és 
Majorošová Lucia /tanáruk: Mráz 
František/, a művészeti alapiskola ta
nulói. Legjobban a hatéves DANY1 
Adrián /tanára: Mráz František/ sze
repelt, aki L1D1CEI RÓZSA érmet

• A SZENCI SZIVÁRVÁNY országos 
verseny 2. évfolyamának „Mese" té
makörében Treláková Daniela /taná
ra: Bialová Jana/ 3. helyezést ért el 
„Csizmás Kandúť'c. grafikájával.
• SZABÓ GYULA GRAFIKAI VER
SENYSZEMLE
2009. június 11-én a losonci Nógrádi 
Múzeum és Galéria helyiségeiben ke
rült sor a „Lakodalom" témájú nem
zetközi képzőművészed verseny V. 
évfolyamában részt vevő fiatal kép
zőművészek díjazására. Füleki díja
zás (MAI, tanára: Mráz FJ, Baiázsová 
Tímea és Ealíková Patrícia, a papréti 
szlovák alapiskola tanulói (tanáruk: 
Mrázová Edita), valamint Danková 
Viktória és Kovácsová Linda az Iskola 
Utcai Alapiskolából.

Papréti szlovák Al
• Május végén a papréti szlovák alap
iskola 4 tanulója közvetienül a Szlovák 
Televízió kamerái előtt versenyezhe
tett. Iskolánkat a Kulmen detektív ese
tei c. versenyben „sárga csapatként" 
képviselhettük. A felvétel a kékkői vár
ban, a Szlovákiában egyedülálló Báb
kultúra és Játékmúzeum területén zaj
lott. Kipróbáltuk magunkat, hogy mi
ként tudunk idegen helyen tájékozód
ni, próbára tettük az emlékezetünket 
és ügyességünket, ítélőképességünket,  
s mindehhez a legmodernebb teclino- 
lógiákat használtuk - nolebookot és 

kamerát. Nagyon sokat nevettünk 
együtt, és a kamerák előtti felvétel iga
zán szuper volt. S bár a versenyben 
csak a második helyezést értük el, 
mégsem búsulunk. Feledhetetlen em
lékekkel tértünk haza. Lea, Niki, Gabi
ka, Peťo - a detektívcsapat tagjai

IUVENES Szabadidőközpont 
Június 2. - Szabadidőközpontunk 
mazsorettjeinek fellépése nyitotta meg 
a Városi Művelődési Központ vetélke
dőjét az Európai Unióról.
Június 6. - A Palomino Lovasklub és az 
íjászcsoport tagjai részt vettek Csákány
házán a gyereknapi összejövetelen.
Június 4.- 7. - Intézményünk néptánc
csoportja a Rakonca Ifjúsági 
Népláncegyüttes négynapos vendég
szereplésen vett részt az Eger közelé
ben található Szihalmon. A meghívás 
apropója az I. Kistérségi Népművészeti 
Fesztiválon való szereplés volt, ám ven
déglátóink mindenre kiteijedő figyel
mességének köszönhetően e négy nap 
elsősorban az emberi kapcsolatokról,  a 
barátságról, s egymás megismeréséről 
szólt igazán. A Tobán Hagyományőrző 
Egyesület jóvoltából fiataljaink megis
merkedhettek a térség történelmi és 
néprajzi nevezetességeivel, s részesei 
lehettek egy 500 fős hagyományőrző 
matyó lakodalomnak.
Június 14. - Első alkalommal került 
megrendezésre az Ifjúsági íjászverseny 
a vár udvarában. A szervezésben köz
reműködött az Ijúság Utcai A1 és a 
Ragyolci Al is. A15 fiatal (jász közül az 
alábbiak volatak sikeresek:
I. kategória: 1. Kasko Dávid 2. Komrhel 
Erik 3. Gáspár Dániel
n. kategória: 1. Hulitka Dávid 2. Both

Lányok: 1. Surányi Bianka 2. Vass Réka 
Június 26. - A Palomino Lovasklub ki
rándulást tett Kálosára, ahol egy' biofar
mot tekintett meg. A diákok megismer
kedhettek a különböző állatok és növé
nyek tenyésztésével és termesztésével, 
valamint a biogazdálkodás alapjaival. 
Bemutatót láthattak a fejésről és külön
böző tejtermékek  előállításától. Egy kü
lönleges lófajtát is megismerhettek, 
amelyet Szlovákiában csak itt látha-

CVČ IUVENES oznamuje, že posilňovňa bude v letných 
mesiacoch otvorená v pondelok, stredu a v piatok od 

17.00 hod. do 19.00 hod.

A IUVENES Szabadidőközpont tudatja, hogy 
a konditerem a nyári hónapokban hétfőn, szerdán és 

pénteken 17.00 órától 19.00 óráig tart nyitva.

g 04.07. „Na krídlach medzinárodných melódií“
8 až do 09.08. Výstava „Turci na Slovensku - Ihrecké pamiatky v zbierkach múzeí 
S ná Slovensku" - exponáty zo siedmych múzeí vrátane Slovenského
o národného múzea
=- 17.07. Vatra zvrchovanosti
S 23.07. Vedecká konferencia z príležitosti 380. výročia narodenia Istvána
8 Gvöngyösiho a z príležitosti 360. výročia narodenia Istvána Koháryho II. 
g 24.07. Autobusový zájazd do Štítnika a Rožňavy

-ra 01.08. XIV Medzinárodný novohradský folklórny a gastronomickí festival 
H 02.08. Premiéra Divadelného súboru Zsákszínháž:,. Príbeh Mrs. Johnstonovej“ 
.3 14.-16.08. XIX. PALOCKE DNI

07.04. „Nemzetközi melódiák szárnyain” - kórustalálkozó Z
08.09-ig „Törökök Szlovákiában - Török emlékek a szlovákiai ‘S.

múzeumokban” 3.
07.17. Szuverenitás Napja -o
0723. Tudományos konferencia Gyöngyösi István születésének 5

380. és n. Kohárv István születésének 360. évfordulója alka- c2
Imából K

07.24. Autóbusz kirándulás Csehiekre és Rozsnyóra g
08.01. XIV. Nógrádi Nemzetközi Folklór és Gasztronómiai Fesztivál "E; 
08.02. A Zsákszínház bemutatója: ,Mrs. Johnstone története” s
08.14-16. XIX. PALÓC NAPOK =>-
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