
Bemutatjuk: 
a Berchtold-kastély

A gimnázium székhelyéül
szolgáló barokk-klasszicista stí-
lusú kastély a 19. század elején
épült, és eredetileg  Berchtold
gróf családi székhelye volt. A
kastély késõbb a Stephani és He-

rold családok tulajdonába került.
1945 után a Füleki Járási Hivatal
épülete lett, illetve építészeti is-
kolaként szolgált.

A Berchtold � Herold �
Stephani kastélyt (lsd. a dr. Máj
Jozef gyûjteményébõl származó
képeslapon) a Hõsök tere és a vá-

rosi park veszi körül,
amelyek úgyszintén
Fülek nevezetességei
közé tartoznak. A
park helyén eredeti-
leg törökkertek vol-
tak, amelyeket a kas-
tély késõbbi lakói an-
golparkká változtat-
tak. A több mint 8
hektáron elterülõ
parkban értékes kül-
honi fák is találha-
tók. Valamikor sza-
badon éltek itt a szar-
vasok és az õzek, a
tavon pedig hattyúk
úszkáltak. Ma a füle-
ki kisállatkert várja
itt a látogatókat.
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Fülek nevezetességei
Predstavujeme:
Ka�tie¾ Berchtoldovcov

Barokovo-klasicistický ka�tie¾,
v ktorom dnes sídli gymnázium,
bol postavený zaèiatkom 19.
storoèia ako sídlo rodiny grófa
Berchtolda. Neskôr ka�tie¾ zme-
nil vlastníkov, patril rodinám
Stephani a Herold. Po
roku 1945 bol sídlom
Okresného úradu vo
Fi¾akove, resp. v òom
pôsobila stavebná
�kola. 

Ka�tie¾ Berchtold
� Herold - Stephani
(viï. poh¾adnicu zo
zbierky MVDr. Jozefa
Mája) je obhranièený
Námestím padlých
hrdinov a mestským
parkom, ktoré boli
tie� zaradené medzi
pamätihodnosti Fi¾a-
kova. Park vznikol z
pôvodných tureckých
záhrad, ktoré neskor�í
obyvatelia premenili

na anglickú záhradu. Rozloha
parku je viac ako 8 hektárov a
nachádzajú sa tu aj vzácne cud-
zokrajné stromy. Kedysi tu vo¾ne
�ili jelene a srnèia zver a v
jazierku plávali labute. Dnes tu
víta náv�tevníkov fi¾akovské
minizoo.

Pamätihodnosti Fi¾akova

A Nefelejcs nonprofit szervezet 2005-ben alakult, és azóta széles-
körû szociális segítséget nyújt Fülek város polgárainak.

Szolgáltatásaink: házi gondozói tevékenység, ebédkihordás,
gyógyszerek felíratása és beszerzése, bevásárlás, takarítás, segítség-
nyújtás a hivatali ügyintézésben, személyes felügyelet, sétáltatás,
tornáztatás, stb.

2008. március 17-tõl az újonnan megnyitott Kertész utcai Idõ-
sek Otthonában már intézményes gondozói tevékenység nyújtá-
sát is biztosítjuk.

További információk az IO igazgatónõjénél, Mgr. Zupko Máriánál
� tel.sz.: 4379099, mobil: 0908 913 364.

Nefelejcs
Nezisková organizácia Nezábudka n.o. vznikla v roku 2005 ako orga-

nizácia na poskytovanie sociálnej pomoci obèanom mesta Fi¾akovo.
Poskytované slu�by: opatrovate¾ská slu�ba v domácnosti, doná�ka

obedov, zabezpeèovanie predpisu a doná�ky liekov, zabezpeèovanie
nákupov, upratovacie slu�by, asistencia pri vybavovaní úradných zále�i-
tostí, doh¾ad, sprevádzanie na prechádzkach, rehabilitaèné slu�by atï.

Od 17. marca 2008 u� bude poskytova� komplexnú starostlivos�
aj pre ubytovaných v novootvorenom Domove dôchodcov na
Záhradníckej ulici vo Fi¾akove. 

Ïal�ie informácie u riadite¾ky DD Mgr. Márii Zupko na tel. è.:
4379099, mob.: 0908 913364.

Nezábudka
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Az Oppidum Fileck PT által
évente megszervezett �Zöld Fülek�
környezetvédelmi projekt idei ver-
senyszerû akciójával a hulladék
osztályozásának fontosságára és
annak újrahasznosítási lehetõsége-
ire szeretnénk felhívni a gyerekek
figyelmét. 

Március elejétõl �Hulladékból
mûvészet� c. környezetvédel-
mi�képzõmûvészeti versenyt hir-
detünk, amelyben olyan alapisko-
lás gyerekek, ill. csoportok vehet-
nek részt, akik szelektálható hulla-
dékból (papír, mûanyag, üveg,
fém, rongy) dísz- vagy használati
tárgyakat készítenek, és azokat el-
juttatják május 10-ig polgári társu-
lásunk alábbi címére:  Füleki Váro-
si Hivatal, Pályázatkészítõ, Terü-
letrendezési és Régiófejlesztési
Osztály, földszint 6. számú ajtó. A
beküldött tárgyakból június elsõ
hetében kiállítás rendezünk, és a
legötletesebb alkotások elkészítõit
érdekes ajándékokkal fogjuk meg-
jutalmazni. 

Az áprilisi hónap folyamán leg-
alább négy alkalommal olyan fog-
lalkozást szervezünk az egyes isko-
lák gyerekcsoportjainak, amelye-

ken a környezetvédelemmel kap-
csolatos filmvetítés mellett velük
együtt szelektív szemeteseket ké-
szítünk, amelyeket hulladékkal de-
korálunk. A foglalkozás során szak-
ember magyarázza el, hogyan te-
hetjük hatékonyabbá a hulladék
feldolgozását, és miért fontos an-
nak szelektálása. 

A Zöld Fülek III. akció keretén
belül június elejére szervezünk egy
másik környezetvédelmi versenyt
is, amelyen az egyes alapiskolák ki-
választott tanulói mérhetik össze
tudásukat teszt formájában. A ver-
senyekrõl és a foglalkozásokról bõ-
vebb információt az Oppidum
Fileck PT tagjánál, Bodnár Juditnál,
a 4381001 telefonszámon kaphat-
nak az érdeklõdõk, illetve az isko-
lákban kifüggesztett plakátokról
megtudhatják azt is, hogy  melyik
tanárhoz fordulhatnak a gyerekek
további kérdések esetén. 

Kérjük, hogy támogasson min-
ket adója 2 százalékával
(Obèianske zdru�enie Oppidum
Fileck, Mlynská 33, 986 01
Fi¾akovo, IÈO: 37892258) !  Kö-
szönjük.

� bod �

Zöld Fülek III.
Hulladékból mûvészet

Tohtoroènou akciou obèianske-
ho zdru�enia Oppidum Fileck
chceme v rámci ka�doroène orga-
nizovaného environmentálneho
projektu Zelené Fi¾akovo obráti�
pozornos� detí na dôle�itos� sepa-
rácie odpadov a na mo�nos� ich
recyklácie.

Od zaèiatku marca vyhlasu-
jeme výtvarnú enviromentálnu
sú�a� s názvom �Umenie z
odpadu�, do ktorej sa mô�u zapo-
ji� deti, resp. skupiny detí zo zák-
ladných �kôl tak, �e zo sepa-
rovaných odpadov (papier, plast,
sklo, kov, handra) vyhotovia deko-
raèné alebo spotrebné predmety a
doruèia ich do 10. mája  na adresu
ná�ho obèianskeho zdru�enia:
Oddelenie prípravy projektov, ÚP
a RR Mestského úradu vo
Fi¾akove, prízemie, èíslo dverí 6.
Zo zaslaných predmetov na za-
èiatku júna usporiadame výstavu a
zhotovite¾ov najnápaditej�ích diel
oceníme zaujímavými cenami.

V priebehu mesiaca apríl
plánujeme aspoò �tyrikrát usporia-
da� �zamestnanie� pre �iakov
základných �kôl, na ktorých si
okrem premietaní náuèných fil-

mov s tematikou ochrany �ivot-
ného prostredia  spoloène vyho-
tovíme aj nádoby pre separovaný
zber, ktoré ozdobíme s pou�itím
odpadov. V rámci �zamestnania�
bude odborník de�om vysvet¾o-
va�, ako je mo�né zvy�ova� úèin-
nos� spracovania odpadov, preèo
je dôle�ité odpady separova�.

Na zaèiatok mesiaca jún v
rámci akcie Zelené Fi¾akovo III.
zorganizujeme aj ïal�iu environ-
mentálnu sú�a�, na ktorej si deti
budú môc� porovna� svoje vedo-
mosti formou vyplòovania testov.
Viac informácií o sú�a�iach a
�zamestnaniach� mô�ete získa�
od èlenky OZ Oppidum Fileck,
Judity Bodnárovej na telefónnom
èísle 4381001, resp. na
vyvesených plagátoch v jed-
notlivých �kolách budú uvedené
aj mená uèite¾ov, na ktorých sa
deti mô�u obráti� v prípade
ïal�ích otázok. 

Prosíme, aby ste nás podporili
2%-ami z Va�ej dane (Obèianske
zdru�enie Oppidum Fileck,
Mlynská 33, 98601 Fi¾akovo,
IÆO: 37892258)!  Ïakujeme.

-bod-

Zelené Fi¾akovo III.
Umenie z odpadu

A Barátnõk, Asszonyok,
Nyugdíjasok Alakulata (BA-
NYA) a Városi Mûvelõdési Köz-
ponttal közösen nagyszabású
farsangi BANYA-találkozót tar-
tott. A találkozón való részvétel
hat éves kortól száz éves korig
volt meghirdetve, elsõsorban lá-
nyok, asszonyok,  anyák és
nagymamák felhõtlen szórako-
zására. A férfitársadalom részé-
re a belépõ ugyan nem volt
megtagadva, de így is voltak,
akik álarcban, farsangi kosztü-
mökbe bújva leplezték kilétü-

ket. Az álarcos bál Halgas Mag-
da egyáltalán nem hallgatag
megnyitója után érte el a csúcs-
pontját, amikor a Márkus Duó
zenéjére  a BANYA- klub õstag-
jai színes jelmezekbe öltözve
bevonultak a Vigadó színültig
megtelt nagytermébe és táncba
vitték a vendégeket. 

Az idén a Vigadóban  a VMK
szervezésében ez volt a harma-
dik nagyszabású rendezvény,
amelyen összesen hatszáz láto-
gató vett részt.

-mi-

BANYA, t.j. Zoskupenie pria-
teliek, �ien, dôchodkýò v 
spolupráci s Mestským
kultúrnym strediskom vo
Fi¾akove zorganizovalo fa�ian-
gové stretnutie èlenov a priazniv-
cov  BANYA. Bola vítaná pre-
dov�etkým úèas� dievèat, �ien,
matiek a starých mám vo veku od
�es� a� do sto rokov. Ani prítom-
nos� mu�ov nebola síce strikne
zakázaná, ale tí sa pred vstupom
pre istotu rad�ej dobre zamasko-
vali do fa�iangových kostýmov.
Ma�karný ples otvorila

Magdaléna Halga�ová. Zábava
vyvrcholila vtedy, keï za hudob-
ného sprievodu skupiny Márkus
Duo napochodovali do ve¾kej
sály mestského kultúrneho stre-
diska zakladajúci èlenovia
BANYA-klubu obleèení do
farebných ma�karných oblekov a
stiahli prítomných do spoloèného
tanca. Bola to tretia tohtoroèná
ve¾kolepá akcia organizovaná
mestským kultúrnym strediskom,
ktorých sa dohromady zúèastnilo
pribli�ne �es�sto náv�tevníkov.

-mi-

BANYA -buli a VigadóbanBANYA-party v MsKS

A Városi Mûvelõdési Központ
szervezésében egy autóbusznyi
színház- és operettrajongó vett
részt 2008. február 12-én a Salgó-
tarjáni József Attila Mûvelõdési és
Konferencia Központ színházter-
mében megrendezett hangverse-
nyen. A Salgótarjáni Szimfonikus
Zenekar �Strauss és Operett� kon-
certjén Teremi Trixi, Bozó József,

Simon Katalin és Lengyel Judit
közremûködtek, vezényelt Köké-
nyessy Zoltán. A hangverseny
méltán aratott nagy közönségsi-
kert, hiszen a Strauss-mûveken
kívül közismert operett melódiák
is felcsendültek Kálmán Imre és
Lehár Ferenc mûveibõl. A
fülekiek is kitûnõen érezték ma-
gukat, s várják a folytatást.    -mi-

V organizácii Mestského
kultúrneho strediska vo Fi¾akove sa
dòa 12. februára uskutoènil auto-
busový zájazd pre milovníkov
divadla a operety na koncert uspo-
riadaný v divadelnej sále Kultúrneho 
a konferenèného strediska Attilu
Józsefa v �algotarjáne. Na koncerte
Symfonického orchestra zo �algo-
tarjánu �Strauss a opereta� vystúpili

Teremi Trixi, Bozó József, Simon
Katalin a Lengyel Judit, dirigoval
Kökényessy Zoltán. Na úspe�nom
koncerte odzneli okrem diel
Straussa aj známe operetné melódie
od Imreho Kálmána a Ferenca
Lehára. Fi¾akovèania sa vrátili
domov ve¾mi spokojní a u� netrpez-
livo èakajú na ïal�iu akciu.

-mi-

Hangverseny-látogatóbanBoli sme na koncerte
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az óvodai beíratásról
A füleki �túr Utcai Óvoda igazgatósága értesíti a szülõket, hogy a gyer-

mekek beíratása az óvodába a 2008/2009-es tanévre 2008.március 1-jétõl  
március 31-ig tart (munkanapokon 7,30-tól - 15,30 �ig), 

és egyúttal szeretettel meghívja Önöket
�NYÍLT ÓVODAI  DÉLUTÁNJAIKRA� 

2008. március 3. és március 7. között, naponta 15,00-tól - 17,00 óráig.

o zápisoch detí do M�
Riadite¾stvo Materskej �koly � Óvoda �túrova 1 vo Fi¾akove ozna-
muje �irokej rodièovskej verejnosti, �e zápis detí do M� na �kolský

rok 2008/2009 bude prebieha�  od 1.3.2008 do 31.3.2008 
(denne od 7,30 do 15,30 hod.) a zároveò Vás pozýva na 

��KÔLKÁRSKE  POPOLUDNIA V M�� od 3.marca 2008 do 
7.marca 2008, denne od 15,00 do 17,00 hod.

ÉRTESÍTÉSOZNAM

Az óvodába 2 - 6 éves korú és iskolai halasztást nyert gyermekeket le-
het beíratni. Elõnyös felvételt nyernek az ötödik életévüket betöltött és az
iskolai halasztást nyert gyermekek. A beiratkozáshoz szükséges a szülõ
személyi igazolványa és a gyermek születési anyakönyvi kivonata. Köze-
lebbi információk az óvodák igazgatónõinél szerezhetõk személyesen
vagy telefonon: Daxner u. óvoda � 4381 315, �túr u. óvoda �  4381 066.

Do materských �kôl sa prijímajú deti vo veku od 2 do 6 rokov a deti s
odlo�enou povinnou �kolskou dochádzkou. Prednostne sa prijímajú deti,
ktoré dovà�ili piaty rok veku a deti s odlo�enou povinnou �kolskou dochádz-
kou. Na zápisy je potrebné prinies� obèiansky preukaz rodièa a rodný list
die�a�a. Bli��ie informácie Vám poskytnú riadite¾ky M� osobne alebo na tel.
èíslach.: M� Daxnerova - 4381315,   M� �túrova - 4381066.

Ismét megörvendeztették tanárai-
kat és tanulótársaikat az Iskola Utcai
Alapiskola kézilabdás lányai. Február
8-án az alapiskolás lányok regionális
versenyén harmadik helyezést szerez-
tek. Besztercebányán a 2008. február
15-én megrendezett Nestlé Basketbal
kerületi fordulóján a fiatalabb tanuló-
lányok az erõs mezõnyben az elõkelõ
második helyen végeztek.

-z��kolfi-

Opä� pote�ili svojich uèite¾ov a
spolu�iakov basketbalistky
Základnej �koly na �kolskej ulici
è.1. Dòa 8. februára v regionálnom
kole �iaèok základných �kôl získali
tretie miesto. V Banskej Bystrici dòa
15. februára 2008 v krajskom kole
Nestlé basketbal dievèat mlad�ie
�iaèky v silnej konkurencii vybojo-
vali pekné druhé miesto.

-z��kolfi-

Fiatal sportolóink 
sikerei

Úspechy mladých 
�portovcov

A nagy érdeklõdésre való tekintettel közöljük tisztelt
olvasóinkkal, hogy Parti Zoltán �Fülek� címû sikerkönyve a
füleki Városi Mûvelõdési Központban (Vigadóban) vásárolható
meg naponta 8,00 órától 15,00 óráig.

Vzh¾adom na ve¾ký záujem o knihu Zoltána Partiho �Fülek�,
ktorá vy�la v maïarskom jazyku, oznamujeme na�im èitate¾om,
�e publikácia je v predaji v Mestskom kultúrnom stredisku vo
Fi¾akove denne od 8,00 do 15,00 hod.

KözleményOznámenie

A Városi Mûvelõdési Központ és Fülek város civil szervezetei
tisztelettel meghívják Önt a 2008. március 14-én 18,00 órai kezdettel
megrendezésre kerülõ 

II. CIVIL BÖRZÉRE
a Vigadó színháztermébe. A rendezvény fõvédnöke Agócs József

polgármester, díszvendégek: Becsó Zsolt a Nógrád Megyei Közgyûlés
elnöke és Duka Zólyomi Árpád az SZK EU-képviselõje.

További információk: 
43 81 665 � Vigadó, 0908 929288 - Estefán László.

Mestské kultúrne stredisko vo Fi¾akove a mimovládne organizácie
mesta Fi¾akovo Vás srdeène pozývajú dòa 14. marca 2008 o 18,00
hodine na 

II. CIVILNÚ BURZU
do divadelnej sály MsKS. Patronát nad podujatím má primátor mesta

Jozef Agócs, èestnými hos�ami sú Becsó Zsolt � predseda Novohradskej
�upy a Árpád Duka Zólyomi � poslanec Európskeho parlamentu za SR.

Bli��ie informácie: 
43 81 665 - MsKS, 0908 929288 � Ing. Ladislav Estefán. 

MEGHÍVÓPOZVÁNKA

A Füleki Daxner Utcai Óvoda igazgatósága értesíti Önöket, hogy a
beiratkozás az óvodába a 2008/09-es tanévre 2008. 03. 01- jétõl  2008.
03. 31-ig naponta 7:00-tól 15:00 óráig tart az óvoda épületében. A be-
iratkozás során megtekinthetõ lesz az óvoda épülete (új környezetba-
rát bútorokkal berendezett játszósarkok minden osztályban, a legmo-
dernebb tornaszerekkel berende-zett tornaterem, EKO � játszótér az
óvoda udvarán, stb.).

A DAXNER UTCAI ÓVODA  szeretettel vár mindenkit az  
ÓVODÁSOK MÛSORÁRA

2008. 03. 07-én 14.00 ó. a Vigadó nagytermében.

Riadite¾stvo Materskej �koly na Daxnerovej ulici vo Fi¾akove Vám
oznamuje, �e zápis detí do M� na �kolský rok 2008/09 sa bude kona�
od 01.03.2008 do 31.03.2008 denne od 7:00 do 15:00 hod. v budove
M�. Súèas�ou zápisu bude obhliadka M� ( hracie kútiky zariadené
novým zariadením z prírodného materiálu, telocvièòa s ve¾kým
mno�stvom nového telovýchovného náradia, novovybudované EKO -
ihrisko na �kolskom dvore atï).

MATERSKÁ   �KOLA   DAXNEROVA
Vás srdeène pozýva na VYSTÚPENIE DETÍ M�

dòa 07.03.2008 od 14.00 hod.  v Mestskom kultúrnom stredisku.
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A  TECTUM nonprofit szerve-
zet értesíti az érdeklõdõket, hogy
2008. május 1-jétõl a város köz-
pontjában lévõ FEJLESZTÉSI
KÖZPONT � INKUBÁTOR, Fülek,
Püspöki út 4. sz. alatti épületének
földszintjén 83 m2 alapterületû
attraktív üzlethelyiség bérelhetõ.
A bérlõt a kínálatra jelentkezõk
közül versenytárgyalás által vá-
lasztjuk ki 2008. április 15-én
16.30 órakor a fejlesztési központ
I. emeletén levõ tanácsteremben.
A bérbeadó a bérleti díj minimális
összegét évi 3.000.- Sk/m2-ben
határozza meg. Ez az összeg nem

tartalmazza az üzemeltetési díjat
és a rezsiköltséget. A helyiség
vendéglátóipari és éttermi célokra
nem bérelhetõ. A legmagasabb
ajánlatot tevõ jelentkezõvel azon-
nal megkötjük a bérleti szerzõ-
dést, amely 2008. május 1-jén lép
hatályba. A bérlemény iránt ér-
deklõdõ pályázó köteles felmutat-
ni a vállalkozói engedélyét vagy a
cégbírósági bejegyzés 1 hónapnál
nem régebbi kivonatát. Részletes
információk - tel.: 0907 256 204
Fehér László mérnök, vagy a
www.tectum.eu.sk honlap �aktiv-
ity� (sub)menüjében.

Nezisková organizácia TEC-
TUM oznamuje, �e od 1. mája
2008 sa uvo¾nia atraktívne
obchodné priestory v centre
mesta, na prízemí PODNIKA-
TE¼SKÉHO INKUBÁTORA,
Biskupická 4., Fi¾akovo. Plocha
na prenájom je 83 m2. Budúci
nájomca sa vyberie ako ví�az
ponukového konania, ktoré sa
uskutoèní dòa 15. apríla 2008 o
16.30 hod. v zasadacej miestnos-
ti na I. poschodí Podnikate¾ského
inkubátora. Prenajímate¾
stanovuje vý�ku nájomného v
minimálnej ponuke na 3000,-

Sk/m2 za rok, bez prevádzkových
a re�ijných nákladov. Priestory
nie je mo�né prenaja� na re�tau-
raèné a pohostinské úèely. S podá-
vate¾om najvy��ej ponuky sa
okam�ite uzatvorí nájomná zmluva
s úèinnos�ou od 1. mája 2008. Za
týmto úèelom je povinný ka�dý
úèastník ponukového konania pred-
lo�i� �ivnostenský list alebo výpis z
obchodného registra nie star�í ako
jeden mesiac. Bli��ie informácie na
tel: 0907 256 204 Ing.Ladislav
Fehér, alebo na webovej stránke
www.tectum.eu.sk v submenu
�aktivity�.

ÉrtesítésOznámenie

Fülek Város Képviselõ-testülete mellett mûködõ 
Sport- és Ifjúsági Bizottság

ismét  megrendezi 
2008. március 28-án (pénteken) 8.00 � tól  24.00 óráig

a Városi Mûvelõdési Központban (Vigadó)  
hagyományos

�asztalitenisz-maratonját�.

Három pingpongasztal áll majd a résztvevõk rendelkezésére,
ahol egymást váltva,  folyamatosan játszhatnak. Gyakorlott
játékosok és kezdõ amatõrök is nevezhetnek, a rendezvény
lényege a játék öröme. A felszerelést, frissítõt a szervezõk 

biztosítják (saját sportszerek is használhatók).

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Komisia pre mláde� a �port pri 
Mestskom zastupite¾stve vo Fi¾akove

aj v tomto roku usporiada
dòa 28. marca 2008  (piatok)  od 8.00  do 24.00 hod.

v Mestskom kultúrnom stredisku  
tradièný

�stolnotenisový maratón�.

Úèastníci budú ma� k dispozícii tri stolnotenisové stoly, pri 
ktorých sa hrá  nepretr�ite za striedania hráèov.  Do hry sa mô�u
zapoji� nielen skúsení hráèi ale aj zaèiatoèníci, cie¾om podujatia
je rados� z hry.  Rakety, loptièky a obèerstvenie zabezpeèí uspo-

riadate¾ (hra� sa mô�e aj s vlastnou raketou).   

Te�íme sa na Va�u úèas�!

Városi Mûvelõdési Központ
mûsorajánlat

03.06. A Motolla Kézmûves Kör húsvéti kiállítása
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum                  16.00 óra

03.08. MISS Fülek - szépségverseny 
Helyszín: Klub kultúrház 19.00 óra

03.03.-03.10. Könyvhónap - Szlovákiai Könyvtárak Hete - könyvtár-
látogatás, információs nevelés, mesedélelõttök 
és kiállítások
Helyszín: Városi könyvtár 8.00 - 16.00 óra

03.10. Nyugdíjas Nõnap
Helyszín: VMK � Vigadó                                       14.00 óra

03.14. Megemlékezés  �Március idusáról�
Helyszín: VMK - Vigadó 15.00 óra

03.14. II. Civil Börze
Helyszín: VMK - Vigadó 18.00 óra

03.16. A Komáromi Jókai Színház elõadása
Gárdonyi Géza: A bor - zenés vígjáték
Helyszín: VMK - Vigadó 18.00 óra

03.24. Palóc húsvét a füleki várban
Helyszín: Várudvar 9.00 óra

03.28. Pénteki randevú - beszélgetés városunk személyiségeivel.
Vendég - Agócs Attila, a Füleki Vármúzeum igazgatója
Helyszín: Városi könyvtár 15.00 óra

03.29. Nagyidai cigányok � táncjáték Arany János vígeposzából
Helyszín: Salgótarjáni JAMKK                               19.00 óra

Ponuka programov MsKS
06.03. Ve¾konoèná výstava remeselníkov Umeleckej dielne

Motolla
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum 16,00 hod.

08.03.   MISS Fi¾akovo 2008
Miesto: Dom kultúry                                             19,00 hod.

03.03.-10.03. Mesiac knihy - tý�deò slovenských kni�níc � exkurzie,
informatická výchova v kni�nici, rozprávkové dopoludnia a
výstavy
Miesto: Mestská kni�nica 8,00 - 16,00 hod.

10.03.  MD� pre dôchodcov
Miesto: MsKS 14,00 hod.

14.03.   Oslavy výroèia revolúcie 1848
Miesto: MsKS 15,00 hod.

14.03.  II. Civilná burza
Miesto: MsKS 18,00 hod.

16.03. Vystúpenie Jókaiho divadla z Komárna  
s divadelnou hrou G. Gárdonyiho: Víno
Miesto: MsKS 18,00 hod. 

24.03. Palócka Ve¾ká noc na Fi¾akovskom hrade
Miesto: Hradný areál 9,00 hod.

28.03. Kni�nièné piatky - posedenie pri káve s osobnos�ou regiónu 
Hos� p. Mgr.Agócs Attila - riadite¾ Hradného múzea vo
Fi¾akove
Miesto: Mestská kni�nica 15,00 hod.

29.03. Cigáni z Ve¾kej Idy � taneèná hra z humorného 
diela Jánosa Aranya Miesto: Kultúrne stredisko 
Attilu Józsefa v �algotarjáne,                                 19,00 hod.


