
Az egészségügyi szolgáltatá-
sok zavartalan biztosítása érde-
kében városunk önkormányzata
több kísérletet tett az �új polikli-
nika� megszerzésére. A 2001-tõl
2007-ig terjedõ idõszakban folya-
matosan kértük az ingatlan térí-
tésmentes átruházását, ahogyan
az átkerült az államtól a Beszter-
cebányai Kerületi Önkormány-
zathoz, de sem a Szlovák Köztár-
saság Egészségügyi Minisztériu-
ma, sem a kerületi önkormány-
zat nem mutatott erre hajlandó-
ságot. Ugyanakkor tudni illik azt
is, hogy a füleki városi önkor-
mányzat nem köteles saját költ-
ségén saját polgárain kívül továb-
bi 20 � 25 község lakosságának is
regionális egészségügyi szolgál-
tatást biztosítani. Ezt a tevékeny-
séget mindmáig az állami költ-
ségvetésbõl kell fedezni. Vagyis a
füleki adófizetõk pénzébõl nem
vásárolhattuk meg az ingatlant
ilyen célra a megszabott 28 mil-
lió korona vételárért, mert tör-
vénytelenül jártunk volna el. A
vonatkozó törvény szerint
ugyanis a város vagyona a város
feladatainak teljesítésére szolgál,
ez a vagyon gyarapítható és érté-

kesíthetõ, de az ingatlan vagyon
�elajándékozása� nem megenge-
dett.

Az igazi probléma tulajdon-
képpen nem is az egészségügyi
központtal kapcsolatos, hanem a
gyógyszertárral, amibe nincs be-
leszólásunk, és amint azt az érin-
tett felek közölték, megoldása bí-
rósági úton zajlik. Az új tulajdo-
nossal többször is tárgyaltunk A
tárgyalások eredményesek vol-
tak, és ennek következtében az
orvosok az eddigieknél kedve-
zõbb feltételekkel írhatták alá a
bérleti szerzõdést az elkövetkezõ
15 évre. Legjobb tudásunk sze-
rint jelenleg már 12 orvos írta alá
a szerzõdést, és ez a lehetõség
adva van a többieknek is. Akik
elköltöztek, nem emiatt mentek
el, hanem régebbi szándékukat
valósították meg, és az új tulajdo-
nossal nem is tárgyaltak. 

Úgy tûnik a kedélyek lecsil-
lapodtak, és az egészségügyi
szolgáltatás továbbra is zavarta-
lanul fog mûködni Füleken. Sõt,
az új tulajdonos ígérete szerint, a
minõsége folyamatosan javulni
fog. 

Agócs József polgármester
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A problémákat nem az utcán kell 
megoldani...

Tények a füleki egészségügyi központról
V záujme zabezpeèenia

neru�eného poskytovania zdravot-
níckych slu�ieb obyvate¾om
vedenie mesta vykonalo viac
pokusov o získanie �novej poli-
kliniky�. V období medzi rokmi
2001 a� 2007 sme opakovane
�iadali o bezplatný prevod
nehnute¾nosti tak, ako tá pre�la od
�tátu na Banskobystrický samo-
správny kraj, ale k tomu nepreja-
vilo ochotu ani Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej repub-
liky, ani krajská samospráva.
Zároveò si treba uvedomi� aj to,
�e samospráva mesta Fi¾akovo
nie je povinná  zabezpeèova�
regionálne zdravotnícke slu�by,

teda okrem obyvate¾ov  ná�ho
mesta aj  pre obyvate¾ov ïal�ích
20-25 obcí, na vlastné náklady.
Táto èinnos� aj v súèasnosti má
by� financovaná zo �tátneho
rozpoètu. To znamená, �e sme
nemohli odkúpi� spomínanú
nehnute¾nos� na tento úèel z
peòazí fi¾akovských daòovníkov
za stanovenú kúpnu cenu 28 mil-
iónov korún, lebo by sme poru�ili
zákon. Zákon o obecnom zriadení
toti� hovorí, �e �majetok obce
slú�i na plnenie úloh obce ...

majetok obce sa má zve¾aïova� 
a zhodnocova� a vo svojej 
celkovej hodnote zásadne nez-
men�ený zachova�. Darovanie 
nehnute¾ného majetku obce je
neprípustné...�

Naozajstný problém sa ani
netýka zdravotníckeho zariade-
nia, ale lekárne, k èomu sa my
nemô�me vyjadrova� a dotknuté
strany nám oznámili, �e spor
budú rie�i� súdnou cestou. My
sme s novým majite¾om poli-
kliniky viackrát rokovali. Na�e
rokovania boli úspe�né a lekári
mohli podpísa� nájomné zmluvy
na ïal�ích 15 rokov za výhodnej-
�ích podmienok ne� mali doteraz.
Pod¾a na�ich vedomostí u� 12
lekári podpísali zmluvu a táto
mo�nos� je daná aj ostatným. Tí,
ktorí sa z polikliniky ods�ahovali,
realizovali svoje dávnej�ie plány
a s novým majite¾om ani neroko-
vali. 

Zdá sa, �e sa situácia upokojila
a zdravotnícke slu�by budú
naïalej neru�ene poskytované v
na�om meste. Ba dokonca pod¾a
prís¾ubu nového majite¾a sa ich
kvalita bude postupne zlep�ova�.

Jozef Agócs primátor mesta

Problémy sa nemajú rie�i� 
na ulici...

Fakty o zdravotníckom zariadení

Bemutatjuk:  
Városháza
(Polgármesteri Hivatal)

A füleki Városháza
épületét 1911-ben sze-
cessziós stílusban kezd-
te építeni a losonci Ja-
kab Pál tervei szerint az
ugyancsak losonci
Schmidt Pál építész. Az
építkezés névnapjukon,
1912. június 29-én lett
befejezve. Az épület
eredetileg a tûzoltók-
nak is helyet adott. A
városháza tetõterében
levõ tûzfigyelõ torony a
mai napig megõrzõ-
dött.

Fülek nevezetességei
Predstavujeme:
Radnica 
(mestský úrad)

Budovu fi¾akovskej
radnice zaèal stava� v
secesnom �týle v roku
1911 luèenský stavite¾
Pál Schmidt pod¾a
plánov ïal�ieho
Luèenèana Pála Jakaba.
Stavba bola dokonèená
v deò ich menín 29.
júna 1912. V budove
pôvodne sídlil aj zbor
po�iarnikov. Pozo-
rovate¾òa hasièskej
strá�e v stre�nej èasti
radnice sa dodnes
zachovala. 

Pamätihodnosti Fi¾akova
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A szelektív hulladék-
gyûjtés jelentõségérõl, ér-
telmérõl és annak fontos-
ságáról szóló beszélgetés-
sel kezdõdtek, majd okta-
tófilmek vetítésével folyta-
tódtak azok az áprilisi hó-
nap péntek délutánjain
megtartott környezetvé-

delmi foglalkozások, amelyeken a
Zöld Fülek programba ez idáig  éven-
te bekapcsolódó négy füleki alapis-
kola gyerekcsoportjai vettek részt. 

A Nógrádi Turisztikai Informáci-
ós Központ termeiben a diákok
szelektív szemeteseket készítettek,
majd átvehették a szervezõk által
összeállított tematikus tájékoztató
brossúrát.

Továbbra is várjuk a �Hulladék-
ból mûvészet� elnevezésû verseny-
re készített alkotásokat, amelyek-
bõl a következõ hónapban kiállítást
rendezünk.

Oppidum Fileck PT

Zöld Fülek III
Gyerekekkel a szelektív hulladékgyûjtésért

Rozhovorom o význame sepa-
rovaného zberu a premietaním
náuèných filmov o ochrane �ivot-
ného prostredia sa zaèali ekologické
aprílové piatkové popoludnia pre
skupiny detí zo �tyroch základných
�kôl, ktoré sa ka�doroène zapájajú
do akcie Zelené Fi¾akovo.

V priestoroch Novohradského
turisticko-informaèného centra �iaci
následne zhotovovali kreatívne ko�e
na separovaný zber odpadov v
kanceláriách, triedach, prípadne v

domácnostiach. Èle-
novia OZ pre nich
pripravili aj informaèné
bro�úry o separovanom
zbere odpadov. Naïalej
oèakávame práce
�iakov do sú�a�e
�Umenie z odpadu�. Z
doruèených prác budúci
mesiac usporiadame výstavu v
priestoroch Mestského kultúrneho
strediska.

OZ  Oppidum Fileck

Zelené Fi¾akovo III
S de�mi za separovaný odpad

A KOHÁRY Polgári Társulás
pénzgyûjtést szervez közadako-
zás formájában az 1848/49-es sza-
badságharc füleki résztvevõinek
emlékmûvére. Adakozni az OTP

Banka Slovensko-nál vezetett
9729412/5200 sz. számlára, ill. a
Városi Mûvelõdési Központban
50,- Sk értékû emléklapok megvá-
sárlásával lehet 2008. június 26-ig.

Közadakozás
(MEGHOSSZABBÍTOTT TERMINUS !)

Obèianske zdru�enie KOHÁRY
organizuje verejnú zbierku na výs-
tavbu pamätníka úèastníkov boja za
slobodu v r. 1848/49 v meste
Fi¾akovo. Prispieva� je mo�né 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.

Verejná zbierka
(PREDÅ�ENÝ TERMÍN !)

A Szlovákiai Magyar Cserkész-
szövetség idén is megrendezte ha-
gyományos történelmi vetélkedõ-
jét, amelynek a témája most Má-
tyás király és kora volt. Lebonyolí-
tását a füleki 47. számú Koháry Ist-
ván Cserkészcsapat vállalta magá-
ra. A vetélkedõnek a papréti
Mocsáry Lajos Magyar Tanítási
Nyelvû Alapiskola adott otthont.
Az ünnepélyes megnyitót megtisz-
telte jelenlétével Fülek város pol-
gármestere, Agócs József, a Vár-
múzeum igazgatója, Agócs Attila
és Bolla Károly, az otthont adó
alapiskola igazgatója is. A vetélke-
dõn a füleki cserkészek a tizenki-
lenc versenycsapat közül az elõke-
lõ ötödik helyen végeztek. A kísérõ
programok között volt színház,
táncház, konditerem, foci és kosár-
labda. Szívbõl köszönjük az Apro-
pó diákszínpadnak a péntek esti
színvonalas elõadást, valamint a
Varga házaspárnak is a fergeteges
táncházat.               Baucsek Enikõ

Cserkész vetélkedõ Füleken
Zväz skautov maïarskej národ-

nosti aj v tomto roku usporiadal
svoju tradiènú historickú sú�a�,
ktorá sa teraz týkala krá¾a Mateja a
jeho doby. Organizátorom sú�a�e
bola skupina skautov è. 47 Istvána
Koháryho vo Fi¾akove. Sú�a� sa
uskutoènila v priestoroch Základnej
�koly s vyuèovacím jazykom
maïarským Lajosa Mocsáryho na
Farskej lúke. Slávnostného otvore-
nia sa zúèastnili primátor mesta
Jozef Agócs, riadite¾ Hradného
múzea Attila Agócs, ako aj  riadite¾
hostite¾skej �koly Karol Bolla. Z
devätnástich sú�a�iacich dru�stiev
fi¾akovskí skauti získali chvályhod-
né piate miesto. Medzi sprievodný-
mi programami bolo divadlo,
taneèný dom, posilòovòa, futbal a
basketbal. Ïakujeme �tudentskému
divadelnému súboru Apropo za
kvalitné veèerné predstavenie, ako
aj man�elom Vargovcom za vynika-
júcu tancovaèku.

Enikõ Baucsek

Sú�a� skautov vo Fi¾akove

Mesés élményben volt részük
azoknak a gyerekeknek és felnõt-
teknek, akik részt vettek a Csema-
dok Füleki Alapszervezete által
szervezett budapesti színházláto-
gatáson. Az ANDERSEN avagy a
mesék meséje címû elõadást

nézhették meg a Magyar Színház
társulatának elõadásában. A nap
maradék részét városnézéssel töl-
tötték a résztvevõk, végül a Cita-
delláról megtekintették a fõváros
gyönyörû panorámáját. 

Varga Judit

A mesék meséje
Deti a dospelí, ktorí sa zúèastnili

v organizácii miestnej organizácie
Csemadoku náv�tevy divadla v
Budape�ti, sa obohatili o
rozprávkový zá�itok. Vo vystúpení
hercov divadla Magyar Színház si
mohli pozrie� divadelné predstave-

nie s názvom ANDERSEN alebo
rozprávka rozprávok. Zvy�ok
dòa úèastníci výletu strávili pre-
hliadkou mesta, následne si pozreli 
krásnu panorámu hlavného mesta z
Citadely.

Judita Vargová

Rozprávka rozprávok
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A Iuvenes Szabadidõközpont mellett mûködõ Palomino
Lovasklub 2008. május 24-én kirándulást szervez a

tápiószentmártoni lovasparkban megtartott nyitott napokra. 

A kirándulást a alapítvány támogatja.
Jelentkezni a Iuvenes Szabadidõközpontban, Paprét 64/A,

ill. a 0918 582 267-ös telefonszámon lehet.

Klub priate¾ov koní Palomino pri CVÈ Iuvenes dòa 24. mája
2008 organizuje celodenný zájazd do jazdeckého parku v

Tápiószentmártone na deò otvorených dverí. Zájazd je 

podporovaný z fondu nadácie Prihlási� sa
mô�ete v Centre vo¾ného èasu Iuvenes, Farská lúka 64/A, alebo

na telefónnom èísle 0918 582 267. H
ir
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Asztalos Tomika vagyok. A papréti Mocsáry Lajos Magyar Taní-
tási Nyelvû Alapiskola 2. osztályába járok. Sok barátom van, akikkel

szeretnék együtt futkározni, focizni, de pillanat-
nyilag már a járkálás is egyre nehezebb szá-
momra, mert beteg vagyok. Az orvosok szerint
izomsorvadásom van. Lassacskán már kezdem
felfogni, hogy pontosan mit is jelent ez számom-
ra. Egyedüli esélyem � egy mûtét, amely azon-
ban nagyon sokba kerül. A betegségemet csak a
jó és együttérzõ emberek segítségével tudom le-
gyõzni. Ezért kérem a segítségüket. Minden ko-
rona, amelyet elhelyeznek a 0341849344 / 0900
számú számlára, vagy készpénzben adnak az

ajnácskõi pékség papréti üzletében, döntõ fontosságú lehet a ki-
gyógyulásomban. Szeretnék megint vidám gyerek lenni és teljes éle-
tet élni. Segítségüket nagyon szépen köszönöm.

Som Tomá� Asztalos. Chodím do 2. triedy Základnej �koly s vyuèo-
vacím jazykom maïarským Lajosa Mocsáryho na Farskej lúke. Mám
ve¾a kamarátov, s ktorými by som rád spolu pobe-
hoval, hral futbal, ale momentálne u� aj chôdza mi
robí problémy, lebo som chorý. Lekári zistili, �e
trpím dystrofiou svalstva. Pomalièky mi dochádza,
èo to pre mòa presne znamená. Zostáva mi jediná
nádej � operácia, ktorá je v�ak ve¾mi drahá. Boj nad
mojou zákernou chorobou mô�em vyhra� len za
pomoci dobrých ¾udí. Preto Vás prosím o pomoc.

Ka�dá korunka, ktorú pouká�ete na úèet è.
0341849344 / 0900, alebo odovzdáte v hotovosti v
predajni Pekárne Hajnáèka na Farskej lúke, mô�e
by� rozhodujúca pre moje uzdravenie.

Rád by som bol znovu veselým die�a�om a plnohodnotným
èlovekom. Za Va�u pomoc Vám ve¾mi pekne Vám ïakujem.

KérésProsba

Mûvészeti Alapiskola
l A �Karácsonyi Képeslap� nemzetközi kiállítás Alsókubinban megren-

dezett IV. évfolyamában képzõmûvészeti tagozatunk tanulója, Balá�ová
Michaela, 2. helyezést ért el.

l A Rimaszombatban megrendezett ÚJÉVKÖSZÖNTÕK 2008 országos
szintû képzõmûvészeti versenyen alapiskolánk képzõmûvésze-
ti tagozatának alábbi tanulói szerepeltek sikeresen: Szamosová
Simona � l. helyezés, Majoro�ová Lucia és Murárová Simona � el-
ismerõ oklevél.

l A lengyelországi Torunban megrendezett �Minden zöld �
minden kék� elnevezésû nemzetközi gyermek képzõmûvészeti
versenyen Ferenczová Bettina tanuló és Mgr. art. Bialová Jana
pedagógus elismerõ oklevelet szerzett.

lA mûvészeti alapiskolák 1. országos keyboard egyéni verse-
nyén Vágbesztercén Pusztai Krisztofer tanulónk Bodorová Ange-
lika tanárnõ vezetésével az erõs mezõnyben  aranyfokozatot ért
el.

lAz elmúlt néhány év alkotásaiból rendezett közös kiállítást UTAK VA-
LAHOVA... címmel a füleki Mûvészeti Alapiskola két pedagógusa Mgr.art.
Bialová Jana és Mgr. Mráz Franti�ek.

Az ünnepélyes megnyitó 2008. április 1-jén zajlott a a kékkõi vár Szent
Anna kápolnájában.

l Karviná, Krakkó és Salgótarján után 2008. április 3-án a Losonci Nóg-
rádi Múzeum és Galéria épületében lett megnyitva a Visegrádi négyek gra-
fikus érintései címû kiállítás utolsó bemutatója. A cseh-, lengyel- és magyar-
országi alkotók mellett a kiállításon megtekinthetõk a füleki Mûvészeti
Alapiskola pedagógusainak, Mgr.art. Bialová Janának és Mgr. Mráz
Franti�eknak, a mûvészeti alapiskola volt tanárának, Mgr. Krnáè Du�annak
és a füleki �Garp� Kovács Péternek grafikái is.

A Nárciszok napjának 12. évfolyama
Ismét eljött a nárciszok napja, és az iskolánk tanulóival ismét kirajzot-

tunk az utcákra, úgy mint ezt már évek óta tesszük. A tanulók megkapták
a szükséges utasításokat, és reggel máris hozzáfogtak a gyûjtéshez, még-
pedig a saját iskolánkban, a papréti szlovák alapiskolában. A nap jól sike-
rült, az emberek készségesen adakoztak, és a város egyes helyein már vár-
tak is ránk, ami nagyon jól esett. 13 000,- SKK gyûlt össze. Mindenkinek
köszönjük.

Nincová Mária, koordinátor

Iskoláink életébõl
Základná umelecká �kola
l Vo IV. roèníku medzinárodnej výstavy detskej tvorby �Vianoèná

poh¾adnica� v Dolnom Kubíne získala 2. miesto �iaèka výtvarného
odboru ZU� Fi¾akovo Michaela Balá�ová.

l V celoslovenskej sú�a�i výtvarných prác NOVOROÈENKY 2008 v
Rimavskej Sobote získali za svoje dielka ocenenia nasledovní
�iaci výtvarného odboru ZU� Fi¾akovo: Simona Számosová �
1. miesto, Lucia Majoro�ová a Simona Murárová � èestné uzna-
nia.

l V medzinárodnej detskej výtvarnej sú�a�i �V�etko zelené
� v�etko modré� v po¾skej Toruni získala diplom �iaèka Bettina
Ferenczová a Mgr. art. Jana Bialová za pedagogické vedenie.

l Na 1. celo�tátnej sú�a�nej prehliadke základných
umeleckých �kôl v sólovej hre na keyboard v Pova�skej
Bystrici získal v silnej konkurencii ocenenie v zlatom pásme
�iak ZU� Fi¾akovo Krisztofer Pusztai pod vedením pani
uèite¾ky Angeliky Bodorovej.

l Svoju tvorbu z posledných rokov prezentovali na spoloènej výs-
tave pod názvom CESTY NIEKAM... pedagógovia ZU� vo Fi¾akove
Mgr. art. Jana Bialová a Mgr. Franti�ek Mráz na hrade v Modrom
Kameni v kaplnke Sv. Anny. Slávnostná vernisá� sa uskutoènila 
1. apríla 2008.

l Po Karvinej, Krakowe a Salgótarjáne bola slávnostnou vernisá�ou
otvorená dòa 3. apríla 2008 v Novohradskom múzeu a galérii v Luèenci
posledná zo série výstav pod názvom Grafické dotyky vy�egrádskej
�tvorky. Svojimi grafickými dielami sa na výstave okrem autorov z
Èiech, Po¾ska a Maïarska predstavili i Mgr. art. Jana Bialová a Mgr.
Franti�ek Mráz, pedagógovia ZU� Fi¾akovo, Mgr. Du�an Krnáè,
bývalý pedagóg ZU� a fi¾akovský rodák Peter �Garp� Kovács.

12. roèník Dòa narcisov
Po roku je tu opä� deò narcisov a my sme sa so �iakmi na�ej �koly,

tak ako po iné roky, mohli vybra� do ulíc ná�ho mesta. Vybraní �iaci
boli pouèení a tak sme zbierku zaèali hneï ráno na na�ej �kole �
Základná �kola, Farská lúka 64/A, Fi¾akovo. Celý deò bol pozitívny,
¾udia vïaène prispievali do na�ej zbierky a na niektorých miestach nás
u� oèakávali, èo bolo ve¾mi príjemné. Vyzbieraná suma èiní: 13 000,-
Sk. Ïakujeme Vám.

Mária Nincová, koordinátorka

Zo �ivota na�ich �kôl
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Az FTC Fülek fut-
ballklub a Füleki Vár-
múzeummal karölt-
ve a füleki futball-
klub megalakulásá-
nak 100. évfordulója
alkalmából jubileu-
mi kiállítást rendez.
A múzeum vezetõsé-
ge ezért kéri mind-

azokat, akiknek tulajdonában a
füleki labdarúgás fejlõdését doku-
mentáló írásos emlékek (játékosiga-
zolványok, plakátok, stb.), fotográ-
fiák vagy tárgyak (régi mezek, fut-

ballcipõk, labdák, jelvények, zász-
lók, kupák, stb.) vannak, és hajlan-
dók 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 2008 júniusától 2008 szep-
temberéig lesz megtekinthetõ. Re-
méljük, hogy a lakossággal való
együttmûködés hasonló eredmé-
nyekhez vezet majd, mint a 2006-
ban megrendezett zománcgyári ju-
bileumi kiállítás esetében.

Futbalový klub FTC Fi¾akovo v
spolupráci s Hradným múzeom vo
Fi¾akove pripravuje z príle�itosti
100. výroèia vzniku futbalového
klubu v meste jubilejnú výstavu.
Vedenie múzea preto �iada
obèanov, ktorí vlastnia písomné
dokumenty (registraèné kni�ky,
plagáty atï.), fotografie alebo
predmety (staré dresy, kopaèky,
lopty, odznaky, zástavy, poháre
atï.) dokumentujúce vývoj futbalu
vo Fi¾akove a sú ochotní tieto
predmety zapo�ièa�, prípadne
darova� in�titúcii, aby tak uèinili v

termíne do 31. mája
2008 v Mestskom
vlastivednom mú-
zeu / oddelenie
Hradného múzea vo
Fi¾akove/ na adrese
Hlavná 14. Výstava
bude otvorená v
mesiacoch jún a�
september 2008.
Dúfame, �e spolupráca s oby-
vate¾stvom prinesie podobné 
pozitívne výsledky, ako v prípade
jubilejnej výstavy fi¾akovskej
smaltovne v r. 2006. 

FELHÍVÁSVÝZVA

Mûsorajánló
május 8.  Gulyásfõzés a Nyugdíjas Egyesület szervezésében
9.00 óra Helyszín: VMK udvara
május 10. Gulyásfesztivál az MKP szervezésében
9.00 óra Helyszín: Várudvar
május 14. Anyák  napja
14.00 óra Helyszín: Matica slovenská Háza
május 17. Világok Vára II. - nemzetközi fotómûvészeti fesztivál
21.00 óra Helyszín: Vármúzeum (Bebek torony)
május 24. Jótékonysági bál a KOHÁRY PT szervezésében
20.00 óra Helyszín:  VMK -Vigadó nagyterme
május 30. Pénteki randevú � beszélgetés városunk személy-

iségeivel (Vendég: Bakó Éva - számmisztikus)
15.00 óra Helyszín: Városi  Könyvtár

Ponuka programov
8. máj  Jednota dôchodcov varí gu¾á�
9.00 hod. Miesto: Dvor Klubu dôchodcov
10. máj Gu¾á�ový festival
9.00 hod. Miesto: Hradný areál
14. máj Deò matiek 
14.00 hod.   Miesto:  Dom Matice slovenskej
17. máj  Hrad svetov II. - medzinárodný artfoto festival
21.00 hod.Miesto: Hradné múzeum (Bebekova ve�a) 
24. máj Benefièná zábava  OZ KOHÁRY
20.00 hod. Miesto: Ve¾ká sála MsKS
30. máj Kni�nièné piatky - posedenie pri káve s osobnos�ou mesta 

Hos� p. Eva Baková � numerologièka
15.00 hod. Miesto: Mestská kni�nica

A Milka európai turnéjának ke-
retein belül Szlovákia felé tart.
Hatalmas kamionjával több mint
60 európai városba hozza el az
Alpok világának egy szeletét. A
Milka tehén otthonával a gyere-
kek és szüleik a nagyszabású
Milka Alpen Tour roadshown be-
lül 2008.5.18-án 10.00 órától 18.30
óráig a besztercebányai Tesco
elõtt is megismerkedhetnek. A
Milka-kamionban a gyerekek
mindent megtudhatnak a csoko-

ládé felõl, s megismerhetik a cso-
dás alpesi természetet is az erdõ il-
latával, autentikus állathangokkal,
élõ fákkal és az alpesi faházakkal
együtt, amelyekbõl tökéletes kilá-
tás nyílik az Alpokra. A sportolni
vágyókat mászófal várja, hogy
meghódíthassák általa az Alpok
legmagasabb csúcsait. A szóra-
koztató roadshow minden látoga-
tója kedves ajándékkal távozik.

(az OMNIPUBLIC, s.r.o. 
sajtóközleménye)

Milka mieri na Slovensko v
rámci svojho európskeho turné.
Prostredníctvom obrovského
kamióna priná�a kus alpského sveta
do viac ako 60 európskych miest.
Domov kravièky Milky mô�u deti
spolu s rodièmi spozna� v rámci
ve¾kolepej roadshow Milka Alpen
Tour dòa 18. 5. 2008 od 10.00 hod.
do 18.30 hod. aj v Banskej Bystrici
(OD Tesco). V pristavenom
kamióne sa deti nauèia v�etko o
èokoláde a prekrásnej alpskej

prírode, ktorú dotvorí vôòa lesa,
autentické zvuky zvierat, �ivé
stromy èi drevené alpské domèeky
s dokonalým výh¾adom na alpské
�títy. Pre neposedných �portovcov
je tu tie� mo�nos� vyskú�a� si
lezeckú stenu, po ktorej mô�u
vyliez� a� na vrchol alpských hôr.
A navy�e si ka�dý mô�e odnies�
suvenír ako spomienku na túto
zábavnú roadshow.

(Tlaèová správa 
OMNIPUBLIC, s.r.o.)

Gyerekek figyelem!Deti pozor

A IUVENES Szabadidõközpont és a füleki képviselõ-testület
mellett mûködõ Sport- és Ifjúsági Bizottság

ezúton hirdeti meg
a polgármester kupájáért zajló sakktornáját,

amelynek ideje és helye:
2008. május 17. � 8.30 óra, Klub Kultúrház 

Közelebbi információk a Szabadidõközpontban 
(mobil: 0918 582267)

Centrum vo¾ného èasu IUVENES v spolupráci 
s komisiou 

pre mláde� a �port pri MZ vo Fi¾akove
vyhlasuje

�achový turnaj o pohár primátora mesta,
ktorý sa uskutoèní

dòa 17. mája 2008 o 8.30 hod. v Dome kultúry (Klub)
Bli��ie informácie v CVÈ

(mobil: 0918 582267)


