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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte začína uvádzať cyklus
„Predstavujeme folklórne súbory“. Pokračujeme FS NÓGRÁD 

skej
Sobote v roku 1997 a vtedy postúpili do celoslovenského
kola. Z choreografov súboru to boli predovšetkým Lajos
Ádam, Štefan Tóth a už viac ako 20 rokov je to Miklós Braun
zo Salgótarjánu v MR.

Zoznam tanečníkov, ktorí dlhé roky tancovali:
Habodász Peter, Korponaiová Bernadett, Nagy Marian, Gáspárová Monika, Mihaliová Monika, Nagyová Andrea, Tóth
Ádám, Nagyová Aneta, Nagyová Alžbeta, Matušková Erika,
Matušková Gabriela, Plencnerová Kristína, Gajdošíková Monika, Folková Zuzana, Nagyová Tímea, Cibuľová Gizela, Cibuľová Júlia, Kaličiak Richard, Mihaliová Agnesa, Nagyová Erika,
História: Folklórny súbor bol založený v roku 1974 pri ZO
Mártonová Mária ml., Bodorová Bernadeta, Benčíková Edina.
Csemadoku v Radzovciach. Najskôr to boli iba samé dievčatá,
ale po roku sa k nim pridali aj chlapci.
Prvou vedúcou súboru bola predsedníčka ZO Csemadoku,
Katarína Medeová. Po nej František Kocman. Od roku 1986,
kedy bol po krátkej odmlke opäť obnovený tanečný súbor,
bola vedúcou Valéria Koroncziová, riaditeľka MKS. Predposlednou vedúcou bola Zuzana Molnárová, ako riaditeľka MKS
a od roku 2000 až doteraz túto funkciu zastáva Mária Mártonová. Od tohto obdobia súbor Nógrád funguje nepretržite.
r. 1990...

Medzinárodný novohradský folklórny festival - Bánk (MR)2005

r. 1974

Prezentovali sa vo viacerých obciach Slovenska a Maďarska,
zúčastnili sa nemeckých, rumunských a poľských festivalov.
Počas svojej existencie získali mnohé ocenenia. Najviac si vážia 1. cenu zo súťaže choreografií, ktorá sa konala v Rimav-

skej Sobote v roku 1997 a vtedy postúpili do
celoslovenského kola.

Súčasnosť: Dnes má súbor dvoch zriaďovateľov, a to Miestne
kultúrne stredisko v Radzovciach a ZO Csemadoku. Preto má
aj dvoch vedúcich, ženu Bc. Máriu Mártonovú, ktorá je zároveň aj riaditeľkou MKS a chlapa, Póczosa Józsefa, predsedu
základnej organizácie Csemadoku. Že sa folkloristom stále
darí, to je zásluha aj samotnej obce Radzovce a osobitne
starostu Ing. Petra Györgyho. V súčasnosti tvorí súbor 20 členov a týchto tanečníkov je potrebné spomenúť: Póczos Jozef,
Fekete Farkas Tímea, Graca Jozef, Graca Margaréta, Tóth
Zsolt, Tóth Dóra, Čík Alexander,
pokr. na str. 2
Darabošová Alexandra, Molnár Szabolcs, Gášpárová Lenka,
Nagy Norbert, Nagyová Annamária, György Ernest, Györgyová
Henrietta, Koroncziová Alexandra, Čík Nikolas, Botoš
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...Darabošová Alexandra, Molnár Szabolcs,
Gášpárová Lenka, Nagy Norbert, Nagyová Annamária, György
Ernest, Györgyová Henrietta, Koroncziová Alexandra, Čík
Nikolas, Botoš Zsolt, Fekete Gábor, Čanková Alžbeta a Mária
Mártonová.

Naposledy sa s veľkým úspechom predstavili v Poľsku, od 12.
do 14. septembra na Dožinkách v obci Sedziejowice, s ktorou
má obec Radzovce viacročné partnerstvo. V septembri reprezentovali svoju obec na Pamätných dňoch v obci Kiarov, ktoré
boli venované 377. výročiu Jánosa Kéry.

2009 – Ochmutow-Poľsko

r. 2009 – Koliesko – Kokava nad Rimavicou

Repertoár Nógrádu tvoria tance z rôznych krajín, kde žijú
Maďari. Sú to najmä Palócke tance, ale aj tanec Rábaközi,
Kalotaszegi, Székelyföldi, Szátmári, Mátyusföldtől Szilicéig,
Mezőségi. Spolu je to sedem tancov, k čomu majú prispôsobené aj krojové vybavenie, teda sedem druhov krojov.
Všetky im šije krajčírka v MR, ktorá sa venuje len tejto oblasti. Čo im chýba, to sú nové čižmy, lebo tancujú ešte v čižmách
po starých rodičoch, ktoré našli po padlášoch (povalách).

Najbližšie vystúpia v Radzovciach, a to tretí októbrový víkend
v rámci projektu EUROPE FOR CITIZEN - EURÓPA PRE OBČANOV. Je to medzinárodný projekt obce Radzovce, partneri
prídu z Poľska, Rumunska, Čiech, Maďarska. V rámci tohto
podujatia si pripomenú 40. výročie vzniku folklórneho súboru
Nógrád.

Folkloristi využívajú na nácvik a vystúpenia priestory kultúr
neho domu v Radzovciach.
Súčasní členovia - chlapci tancujú už viac ako
20 rokov. Okrem tanca zachovávajú dedinské ľudové zvyky a
tradície. Na miestnych akciách sú aj organizátormi, aj účinkujúcimi v programe podujatia. Súbor nemá vlastnú ľudovú
hudbu, ale na niektorých vystúpeniach ich sprevádza ĽH
Dobroda zo Salgótarjánu v MR a často s ňou spolupracujú.
Každoročne súbor realizuje 20 až 25 vystúpení. Významným
domácim podujatím okrem Dní obce sú Fašiangy. Trvajú tri
dni, od soboty do pondelka, fašiangový sprievod masiek
tvoria okrem folkloristov aj obyvatelia obce. Počas obchôdzky
sa spieva a tancuje, ale nechýbajú ani vinšovačky či maškarný
ples detí z materskej školy. V pondelok to vyvrcholí veselicou,
ktorá trvá až do utorkového rána pred popolcovou stredou.
Ani raz nechýbali na regionálnych festivaloch - Poipeľský
umelecký festival a Novohradský folklórny festival.
r. 2002- Hollókő

Naposledy sa s veľkým úspechom predstavili v Poľsku, od 12.
do 14. septembra na Dožinkách v obci Sedziejowice, s ktorou
má obec Radzovce viacročné partnerstvo. V septembri

r. 2010 – Warszawa, Poľsko

V prípade záujmu o objednávku vystúpení, uvádzame adresu
a kontakt: Miestne kultúrne stredisko, 985 58 Radzovce,
mobil - 0918 494963, e- mail: marimar.hu@gmail.com.
Zdroj: www.radzovce.ocu.sk, kronika MKS, foto: Póczos József
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m,, aakkýým
m
jjaazzyykkoom
m hhoovvoorríím
mee .....““
Stredoškolská učiteľka, publicistka, tlmočníčka a prekladateľka anglického jazyka Mgr. Mária Drenková, rod. Humeňanská sa narodila 27.
10. 1944 v Košiciach. V r. 1950-58
navštevovala ZŠ v Košiciach a v r.
1958-62 gymnázium na Šrobárovej
ulici v Košiciach. V r. 1962-68 študovala anglický jazyk a slovenský jazyk
na FF UK v Bratislave. V r. 1968-77
pracovala ako stredoškolská učiteľka
na Gymnáziu Alexandra Markuša
v Bratislave na ul. Červenej armády
(dnes: Grösslingová ulica). Od r. 1977
pôsobí až doteraz ako stredoškolská
učiteľka na Gymnáziu B. S. Timravy
v Lučenci. Žije a tvorí v Lučenci.
Mária, čo znamenajú Košice
v tvojom živote?
Košice sú mojím rodným
mestom, na ktoré sa viažu moje najkrajšie spomienky. Vyrastala som síce
v skromných podmienkach, ale o to
viac srdečnejších, obklopená láskou
a dobrotou svojich rodičov a sestier.
Bola som najmladšia zo súrodencov,
dá sa povedať otcovým miláčikom,
ktorý mal 50 rokov, keď som sa narodila. Doma sme hovorili dvojjazyčne, otec bol Slovák, mama maďarského pôvodu, takže ako dar som do
vienka dostala jazyk navyše. Už počas
základnej školy ma lákali športy a hry,
divadlo a kultúra.
Bola som členkou speváckeho zboru
Mladosť
i detského
speváckeho
zboru košického Štátneho divadla. Na
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Bola som členkou speváckeho zboru
Mladosť i detského speváckeho zboru košického Štátneho divadla. Na
popud svojho švagra som sa rozhodla
venovať seriózne spolu so svojou
sestrou Katarínou krásnemu športu –
„šermu fleuretom“. Košice boli liahňou vynikajúcich šermiarov, známych
nielen po celom Československu, ale
aj zahraničí. Naším trénerom bol vysokoškolský profesor Samuel Pačenovský, ktorý z nás oboch vychoval
reprezentantov našej krajiny. V telocvični som trávievala celý svoj voľný
čas a okrem šermu som hrala basketbal a kondične plávala. Sú to športy, ktoré kreujú u športovca postreh,
odvahu, nebojácnosť a samozrejme aj
vytrvalosť. Tá posledná vlastnosť mi
ostala do dnešného dňa ako dominantná v mojom živote, nakoľko nikdy sa
nevzdávam žiadnej svojej aktivity
a snažím sa ju dotiahnuť až do maxima, ako mi to moje sily a schopnosti
dovoľujú.
Kedy a kde si sa zoznámila
so svojím manželom PhDr. Jozefom
Drenkom?
Po maturite som šla študovať
do Bratislavy, kde som počas štúdia
presedlala od športu na folklór. Po
konkurze som sa stala členkou amatérskeho súboru „Mladé srdcia“, s ktorým som absolvovala niekoľko zahraničných turné po krajinách Európy.
Po promócii na Univerzite Komenského v Bratislave som sa zamestnala
ako stredoškolský pedagóg a čo život
priniesol? Na škole, kde som učila,
stretla som svojho budúceho manžela, dnes známeho pedagóga, historika
a publicistu Jozefa Drenka. Zosobášili
sme sa v Košiciach v r. 1976 a následne sme sa z rodinných dôvodov presťahovali do Lučenca. Náš spoločný
život bol naplnený rôznymi životnými
útrapami, ale aj radostnými chvíľami.
Spolu sme učili na Gymnáziu B. S.
Timravy. Spoločne s našimi deťmi
Matejom a Evou sme trávili svoje
voľné chvíle venujúc sa výchovným
problémom, ale aj našim spoločným
záľubám – atletika, lyžovanie, korčuľovanie, spoznávanie krás regiónu
Novohrad a jeho okoliu. Spoločne sme
si vytvorili pohodlné rodinné prostredie, v ktorom nažívame dodnes.

V Lučenci žiješ od r. 1977,
kde si začala pôsobiť na Gymnáziu
BST. Ako si spomínaš na tunajšie začiatky?
Áno, od r. 1977 pedagogicky
pôsobím na Gymnáziu B. S. Timravy
v Lučenci, kde som učila jazyk anglický a jazyk slovenský. Začiatky boli
veľmi ťažké: nové prostredie, starostlivosť o dom, záhradu, rodinu a navyše som po 10 rokoch začala učiť
svoj druhý aprobačný predmet – slovenský jazyk. Vedenie školy a aj kolegovia boli ústretoví, aj keď niekedy
nie priami vo svojom hodnotení svojich kolegov. No aj napriek hektickému obdobiu som sa snažila prispôsobiť úplne novým životným podmienkam. Okrem vyučovania som sa venovala aj iným aktivitám – viedla som
rozhlasový krúžok, mala som na starosti žiacku knižnicu, trénovala som
dievčenské družstvo basketbal, atď.
Keby som to mala porovnať so súčasnosťou – dnes je iná doba a človek by
sa mal vedieť prispôsobiť každej novej životnej situácii, ak chce prežiť.
Atmosféra v tom predošlom období
bola určite priateľskejšia, nekvitli závisť a zášť v takej miere ako dnes.
Nuž, každá doba prináša so sebou svoje pozitíva aj negatíva, a preto si dovoľujem konštatovať, že ak sa človek
nedokáže prispôsobiť novým podmienkam, je odsúdený na zánik.
Vo svojej odbornej praxi sa
zameriavaš najmä na anglický
jazyk. Čo všetko sa ti v tejto oblasti
podarilo dosiahnuť?
Vyučujem od r. 1968, učila
a vypomáhala som na rôznych typoch
stredných škôl, ale mojou dominantou
bolo gymnázium. Vždy som chcela
odborne rásť vo svojej profesii, a preto som sa od r. 1989 rozhodla učiť jazyk anglický na Jazykovej škole pri
Gymnáziu BST. Medzičasom som absolvovala aj sprievodcovský kurz pre
domáci i zahraničný cestovný ruch.
Moja kariéra sa rozvíjala aj v oblasti
súdneho znalectva, nakoľko som v r.
1993 absolvovala skúšky pre prekladateľov a tlmočníkov v jazyku anglickom a slovenskom a tejto činnosti sa
venujem doteraz. Pre jazykovú školu
som vydala dve publikácie, aby som
pomohla študentom...
pokr. na str.4
lepšie sa

pripraviť na štátne jazykové
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...lepšie sa pripraviť na
štátne jazykové skúšky. Sú to: Don´t
Afraid of the State Examinations, British and American History and Literature. Vychovala som mnohých
študentov ako budúcich učiteľov, tlmočníkov či prekladateľov. Moji študenti reprezentujú Slovensko v zahraničí – Brusel, Štrasburg, Austrália,
USA, Nový Zéland, Veľká Británia, atď.
– dá sa povedať, že na celom svete.
Medzi najúspešnejších patria: Alojz
Keníž, Silvia Filkusová, Katarína Tomašovičová, Zdenko Šovčík, Danka
Chamková, Liana Kabelková, Dana
Koteková a i.
V čom nachádzaš zmysel
svojho života?
Snažím sa žiť podľa zásady:
„Vždy s úsmevom, nič sa nedeje“.
S pribúdaním rokov sa moje názory
na život postupne menia. Tým, že sa
venujem hlavne angličtine, zmysel
života nachádzam v odovzdávaní svojich jazykových zručností mladej generácii vrátane svojej vnučky Sissi,
ktorí mi dodávajú silu a energiu, aby
som bola naďalej činorodá a bojovala
so všetkými veternými mlynmi, ktoré
víria okolo nás všetkých. Ešte jedno
motto na záver, ktoré sa hodí k učiteľke jazykov a ktoré sa snažím vštepovať všetkým tým, s ktorými prichádzam do každodenného kontaktu:
„Nezáleží na tom akým jazykom hovoríme, však všetci žijeme pod jedným mesiacom a hviezdami“
(John Denver).
PhDr. František Mihály

V mestečku Agde sa dostal do česko-

Pokr. zo str. 3

Elena Petrová
Hudobná skladateľka, poetka,
vysokoškolská učiteľka Doc. Mgr. Elena
Petrová, rod. Bouzková sa narodila 9.
11. 1929 v Modrom Kameni, okres Veľký
Krtíš. Základné vzdelanie získala v Lučenci a v Banskej Bystrici, maturovala
v r. 1948 na reálnom gymnáziu v Prahe.
Študovala v r. 1948-50 hudobnú vedu
na FF Karlovej univerzity v Prahe, v r.
1950-54 klavír na VŠMU v Bratislave
u prof. Štefana Németha-Šamorínskeho
a v r. 1966-70 kompozíciu na JAMU
v Brne u prof. Jana Kapra.
V r. 1955-56 pracovala ako
redaktorka v Čsl. rozhlase v Bratislave,
v r. 1956-59 ako hudobná režisérka
v Čsl. televízii v Prahe.

1959-74
hudobnou
V r.

bola

slovenského pluku k rádiotelegrafistom. Z Francúzska sa loďou dostal do
Liverpoolu (Anglicko) a už v júli 1940
bol v čsl. sústreďovacom tábore v Cholmondeley. Aj tu ho zaradili k rádiotelegrafistom a po preškolení za leteckého
palubného strelca ho pridelili k 68. leteckej peruti v rámci R. A. F. (Royal Air
Force), kde bojovali Angličania, Česi
i Slováci. Mnohokrát unikol pred smrťou, kým sa mu v r. 1945 podarilo vrátiť
na Slovensko.

V r. 1959-74 bola redaktorkou, hudobnou skladateľkou a prekladateľkou v
Študijnom inštitúte pri Ministerstve
školstva a kultúry v Prahe a Ochrannom
zväze autorskom (OSA) v Prahe. V r.
1974-79 pôsobila ako vysokoškolská
učiteľka na PgF v Českých Budějoviciach
a v r. 1979-99 na PgF Karlovej univerzity
v Prahe. Od r. 1999 žila na dôchodku
v Prahe.
Počas svojho života vytvorila
viacero komorných diel pre klavír, pre
dychové nástroje, bicie nástroje ...
Skomponovala 3 symfónie, 3 symfonické
balety: Šťastný princ (1969), Podivuhodná raketa (1971), Slnečnica (1972).
Je autorkou opery Keby sa slnko nevrátilo (1975). Zložila množstvo vokálnych skladieb – významné sú Piesne
starého mesiaca pre soprán a komorný
súbor (1965), ako aj zborových kompozícií – často hrávaná bola Kantáta noci
pre tenor sólo, miešaný zbor a orchester
(1970). Elena Petrová bola činná aj
literárne, napísala básnické zbierky:
Vzývání (1989), Kouř z Ithaky (1992),
Sladká Arkádie (1995) a i. Zomrela 7. 4.
2002 v Prahe, pochovaná je v obci Kosoř
v okrese Praha-Západ.
Generálmajor letectva vo výslužbe, učiteľ Rudolf Husár sa narodil 8.
10. 1919 v obci Gregorova Vieska, okres
Lučenec. Ľudovú školu vychodil v r.
1925-29 v Horných Strhároch. V r. 193036 navštevoval gymnázium v Lučenci.
V r. 1936-40 študoval na Učiteľskom
ústave v Lučenci a v Banskej Bystrici.
Obdobie rokov 1940-45 prežil pomerne
strastiplne. Zo Slovenska uteká cez Bu-

dapešť, Belehrad, Thessaloniki, Istanbul, Sýriu, Libanon a odtiaľ loďou
do Francúzska.
dostal do česko-slovenského pluku
redaktorkou, k rádiotelegrafistom. Z Francúzska
skladateľkou sa loďou dostal do Liverpoolu

V Československu ho čakala
veľká kariéra, bol prijatý na Vysokú
školu vojenskú do Prahy. Keďže už bol
ženatý a mal syna, musel sa vrátiť späť
do Veľkej Británie. Po príchode do Londýna v r. 1946 ho manželka odmietla
a on sa ocitol bez peňazí na ulici. Začal
pracovať ako čašník, neskôr vyučoval
angličtinu na jednej londýnskej strednej
škole. Jeho ďalším zamestnaním bolo
úradnícke miesto na Medzinárodnom
telegrafnom úrade v Londýne. Druhýkrát sa oženil a spoločne s manželkou si
otvorili obchod so suvenírmi v Hampton Court. Po dlhšom čase podnikania
si mohol dovoliť štúdium na pilotnej
škole. Kúpil si malé lietadlo, s ktorým sa
zúčastňoval na rôznych leteckých pretekoch a s ktorým pilotoval až do 74.
roku svojho života.
Rudolf Husár svoje životné
peripetie rozpísal v knihe Útek – Slúžil
som v R.A.F. (BA, 1994). Zomrel ako 82ročný 2. 4. 2001 v meste Swansea a tu
je i pochovaný.
PhDr. František Mihály
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SPOMIENKA NA LADISLAVA ŤAŽKÉHO
(pri príležitosti nedožitých 90. narodenín)
Ladislav Ťažký (19. 9.
1924 Čierny Balog –
20. 1. 2011 Bratislava)
vytvoril obdivuhodné
literárne dielo (vydal
viac ako štyridsať knižných titulov). Na životnej ceste ho stretlo
mnoho neprávostí, o
čom sa po rokoch vyznal: „Trikrát ma zabili.
Najprv, keď ma ako
slovanofila
a socialistu
slovanofila a socialistu poslali na východný
front bojovať
proti
poslali
východný
svojim. Druhýkrát, keď som musel vystúpiť
protinasvojim,
ktorí
front bojovať
proti
mi okupovali vlasť, za čo ma vylúčili z politického
a kultúrneho
svojim.
Druhýkrát,
keď
života, a tretíkrát, keď takzvaní satanisti
mi vymenili
meno,
som musel
zneužili a zaživa ma pochovali“. Aj napriek
tomu sivystúpiť
počas
protispisovateľa
svojim, ktorí
mi
celého života zachoval ľudskú tvár a podľa
Jozefa
za čo
Leikerta „… vždy zostal jednoduchým okupovali
a prostýmvlasť,
človekom.
vylúčili
V tom bola jeho hodnota, čistota a sila. ma
Pritom bol prirodzene
politického
a
múdry a inteligentný. Bol intelektuálomz prírody
a tento vzáckultúrneho
ny dar vložil nielen do služby literatúry,
ale i celéhoživota,
národa,a
tretíkrát, keď takzvaní
ktorý nadovšetko miloval.“
satanisti
vymenilia
Ladislav Ťažký po skončení ľudovej
školymiv rodisku
a
krátkom pôsobení ako lesný robotník ameno,
na stavbezneužili
cesty, naszaživa
ma pochovali“.
túpil do Vojenského zemepisného ústavu
(nahrádzal
strednú
napriekakotomu
školu – na úrovni odborného učilišťa) vAj
Bratislave
vojak si–
počasotec
celého
života
mapár. Tu bol jeho spolužiakom môj krstný
Ján LomenzachovalLadislav
ľudskú tvár
čík (30. 8. 1925 Málinec – 1. 11. 1992 Martin),
Ťažkýa
podľa
vtedajšiu atmosféru po rokoch priblížil
slovami:spisovateľa
„Prvé dni
Leikerta
„… som
v zemepisnom ústave som bol trocha Jozefa
stratený,
všetko
obdivoval, poznával, vnímal. Našťastie, všetci elévi v zemepisnom ústave boli z dedín, teda boli sme nielen vojenskými,
ale aj mestskými zelenáčmi, „ucháňmi“. A to nás spájalo.“
Pri mojom stretnutí s Ladislavom Ťažkým na jednom
z vedeckých seminárov v Nitre (r. 2000) sa hneď rozpamätal
na Jána Lomenčíka. Povedal, že s ním v tom čase sa aj viac
skamarátil. Bol som prekvapený z obdivuhodnej pamäte L.
Ťažkého, ktorý sa podrobne rozhovoril o vtedajších časoch a
o mojom krstnom otcovi. Povedal mi, že v románe Amenmária, v podkapitole Laukovi zvoní žiletka ho literárne zobrazil
pod menom Lauko. Presne si pamätal, že krstnému otcovi
v kresliarni vždy vypadávala z ruky žiletka, ktorou chcel vyškriabať zle narysovanú čiaru. Pritom žiletku mali zakázané
nosiť.
Osobne som sa potom s Ťažkým stretol viackrát. Pri
každom stretnutí si vždy s láskou zaspomínal na Jána
Lomenčíka, čo mi potvrdil v zápise do knihy Amenmária: Samí
dobrí vojaci (Slovenský spisovateľ, 1967, vydanie druhé)
textom: „Cez Júliusa Lomenčíka, ktorého obdivujem, lebo vie
o mne viac ako ja, venujem všetkým LOMENČÍKOVCOM, príbuzným môjho priateľa Janka, s ktorým som spolu prežíval
hlúpu, ale poučnú vojnu a mladosť ako elévi i vojaci Vojenského zemepisného ústavu v Bratislave.“ A za svojím podpisom v zátvorke uviedol čatár Matúš.

Pri inej príležitosti mi zasa do pamätníka napísal
myšlienku: „milovať je základ života a istoty svedomia“.
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Pri inej príležitosti mi zasa do pamätníka napísal
myšlienku: „milovať je základ života a istoty svedomia“. Táto
myšlienka potvrdzovala aj jeho konanie, postoje, názory
v každej etape života. Ním vyslovené slová nikoho nemohli
nechať ľahostajným. A tak Ťažkého myšlienkový odkaz je
stále živý, lebo neustále upevňuje nádej a do slovenského
kultúrneho vedomia vlieva ľudskosť, ako to potvrdzuje aj jeho
životné krédo: „Nemať sa za čo hanbiť, smelo chodiť medzi
ľuďmi, niesť si zodpovednosť za svoje činy. Nerobiť zle iným,
nezávidieť iným, nesiahať im na česť. V ničom nepreháňať
a najmä nemyslieť si veľa o sebe.“
Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.,
Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica

PutovaNIE k AnapurNE
Vernisáž výstavy fotografií Ľubomíra Činčuru sa konala
5.9.2014 o 17.00 hod. v priestoroch Domu Matice slovenskej
v Lučenci. Organizátormi boli - miestna skupina MENSA SR
Lučenec a Dom MS. Výstava bola sprístupnená do 22.9.2014.

Súčasťou podujatia bolo premietanie filmov o Nepále, beseda
so Sherpom Danuri, bývalým himalájskym nosičom, teraz vysokohorským sprievodcom, Stanom Tomkom z CK Sancho
tour, vysokohorský sprievodca a Ivom Málekom z Klubu
slovensko-indického priateľstva. Nechýbala ani ochutnávka
nepálskeho národného jedla „dal-bat“.

Vernisáž dvoch výstav v Bebekovej veži fiľakovského hradu sa
konala 19.9.2014 o 16.00 hod. Prvá má názov „Miniatúrne
dejiny – Cínoví vojaci od staroveku po II. svetovú vojnu“.
Exponáty pochádzajú zo súkromnej zbierky Józsefa Zsemberu, Miniatűr Történelem Kft.
Druhú nazvali „ VAYSZADA + 8 Fiľakovo a Lučenec na fotografiách po 55 rokoch“ a exponáty zapožičali Zsanda Zsolt,
online fotoarchív Fortepan a Slovenské technické múzeum
v Košiciach. Výstavy spoločne otvorili Homoki Gyula, predseda spoločnosti Miniatűr Történelem Kft. a Varga János,
spolupracovník online fotoarchívu Fortepan.
Obidve výstavy pripravilo Hradné múzeum Fiľakovo a sprístupnené budú do 15.11.2014.
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Podujatie sa konalo v sobotu 6.9.2014
v Poltári pred kultúrnym domom. Pestrý program spojený s jarmokom prilákal množstvo divákov. Krstilo sa aj nové
CD ľudovej hudby Ďatelinka „To Poltárske šíre pole“ a krstným otcom bol primátor Poltára, Pavel Gavalec.
Je škoda, že pôvodný zámer tohto podujatia, ktorého názov som sám vymyslel, sa akoby vytrácal. Jeho cieľom bolo
oživenie tradičnej gastronómie prostredníctvom zemiakovo-cestovinových
jedál. Prvý ročník sa konal v roku 2008,
vtedy to bolo dvojdňové podujatie naz-

vané aj Poltárske dni – Gombovecfest.
Vtedy mesto Poltár získalo aj dva certifikáty z Knihy slovenských rekordov –
Najväčší gombovec a Najdlhší šúľanec.
Dokonca bola udelená Cena Mesta Emilovi Horváthovi st. in Memoriam a prevzal ju osobne jeho syn, herec a pedagóg
Emil Horváth ml. V tomto zmýšľaní sa
už nepokračuje a do popredia sa dostávajú aktivity, ktoré s tradíciami regionálnej kuchyne nemajú nič spoločné.
A pritom by stačilo tak málo, osobitne
oživotvoriť gombovecfest a samostatne
prezentovať rómsku kultúru. Avšak, na
všetko vplýva „čertova“ moc peňazí.

Lučenecká secesia a jej podoby.

Beseda s Mgr. Andreou Moravčíkovou z Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici,
pracoviska v Lučenci sa konala 19.9.2014 o 9.00 hod. na odd. náučnej
literatúry Novohradskej knižnice v Lučenci. Podujatie sa konalo v rámci Dní
európskeho kultúrneho dedičstva.

„Súťaž o najlepšiu brdársku kapustnicu“, to je oficiálny názov výnimočného podujatia, ktorého hlavným organizátorom je obec Veľká Ves. V tomto roku sa konal už
5. ročník. Chýr o stopercentne zvládnutých predošlých ročníkoch sa šíri rýchlo.
Doteraz čakali súťažiacich či návštevníkov každoročne nejaké prekvapenia. Preto
ani tento rok nebol výnimkou a nechýbali viaceré novinky.
hod., v sobotu 20. septembra 2014. Súťaž otvoril osobne sám starosta. NasleZačalo to už originálnou pozvánkou na obecnej
stránke. Starosta
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málne organizovane. Úlohu moderátora Skôr ako prišlo k samotnému súťaženiu,
či DJ bravúrne zvládal Igor Kokavec moderátor prečítal súťažné podmienky.
Skôr
ako prišlo k samotnému súťaženiu, moderátor prečítal súťažné
z Haliče. Všetko odštartovalo o 10.00 Súťažiaci museli uvariť kapustnicu, podľa
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propozícií to mohla byť akákoľvek polievka v množstve najmenej 5 litrov, ale
základ musela tvoriť pochopiteľne kapusta. Súťažilo sa v dvoch kolách, pričom do druhého kola postúpilo 10
najlepších, z ktorých komisia vybrala tri
najchutnejšie kapustnice. Družstvá boli
trojčlenné, hlavný bol kuchár, ale svoju
úlohu museli zvládnuť aj pomocník
a kurič, ktorý udržiaval oheň pod kotlom. O dobrú atmosféru svojho tímu sa
starali aj ďalší členovia. Do súťaže sa
prihlásilo neuveriteľných 24 tímov všelijakých názvov (10 z Veľkej Vsi – HAVIT,
OD KAPUSTY RIŤ POPUSTÍ, EBNC, JÉEMeM, TATÁRI, MAKOVCI, RANNÉ VTÁČATÁ, JGJJ S.R.O., KUNA TEAM a PZ HUBERT, KALAPOŠI z Lovinobane, SADKO
OFF ROAD TEAM Stožok, 2 z Cinobane –
MGM a FOGO TEAM, MAS HORNOHRAD, OZ PRE HRADIŠTE, JAMAKA z Lučenca, POLTÁRSKI GAMBOŠI, HAVKÁČI
z Tomášoviec, LUČENSKÍ SKAUTI, OZDÍN
TEAM, obce MÁLINEC, UHORSKÉ a
BREZNIČKA. Po predstavení súťažiacich,
si musel prísť jeden zástupca zobrať
„oheň“ z pódia, ktoré tvorila plošina
auta a iba takýmto spôsobom mohli
rozkúriť pod kotlom. Veľká Ves doslova
vrela, okolo stánkov behali diváci, rozhodcovia, moderátor spovedal a predstavoval súžiacich. Vôňa kapustníc sa
šírila do ďaleka.

Starosta to mal premyslené do posledného detailu. Sám bol v zelenom tričku,
časť organizátorov, ktorá mala na starosti ceny a predaj, mala oblečené červené tričká a tri mladé dievčatá v bielych tričkách sa starali o celkovú evidenciu. Novinkou bola lokálna, veľkoveská mena, tzv. brdárik, predával sa za
jedno euro a dal sa vymeniť buď za 1
porciu kapusty alebo za 4 koláčiky, ktorých bolo neúrekom. Napiekli ich ženy
z obce, bolo ich až 20 druhov od výmyslu sveta.
Pokr. na str. 7

Aj ceny boli zaujímavé. Prvú cenu za
najlepšiu brdársku kapustnicu tvorili 3
drevené lopáriky, 3 tričká s erbom
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Aj ceny boli zaujímavé. Prvú
cenu za najlepšiu brdársku kapustnicu
tvorili 3 drevené lopáriky, 3 tričká s erbom a názvom Veľká Ves a súdok piva.
Pokr. zo str. 6

Dňa 24.9.2014 sa konala vernisáž
výstavy obrazov akademickej maliarky Jarmily Veľkej v malej galérii
Domu Matice slovenskej, potrvá do
10.10., spoluorganizátorom je Novohradské múzeum a galéria
Ako tretí skončilo družstvo MGM Cinobaňa, varil Tibor Mlynka a pomáhali mu
Milan Gondek a Branislav Melicher.

Za najkrajší stánok bola pripravená
torta s erbom V. Ves, 3 lopáriky a poháre. Cenu divákov tvoril 1 lopárik s
názvom ceny, poháriky a fľaška.
Výsledky sa začali vyhlasovať po 15.00
hod. Samotný ceremoniál oceňovania
sa striedal s vystúpením kapely. Najskôr
Jozef Líška udelil mimoriadnu Cenu sta- V kategórii najkrajší stánok si prvé
rostu, získali ju Lučenskí skauti.
miesto vybojovala obec Uhorské, za
ňou skončil HAVIT z Veľkej Vsi a ako
tretí sa umiestnili Havkáči z Tomášoviec.

Uskutoční sa už druhýkrát, v dňoch 11.12. októbra 2014 v centrálnej časti Novohrad-Nógrádgeoparku - v oblasti
Medveša a okolitej krajine. Na toto
dvojdňové podujatie - jedno z najväčších outdoorových fotografických
podujatí strednej Európy – sa očakávajú
stovky fotografov.

V kategórii, kde sa hodnotila chuť kapustnice boli výsledky nasledovné: Prvú
cenu získal tím OZ Pre Hradište v zložení – Biggi alias Juraj Kudlák ml, ako
kuchár, Peter Katona a Kamila Valkovcová, ale pomáhali Pavel Čičmanec,
Zuzana Lašáková a Elena Katonová.
Cenu diváka s počtom odovzdaných
361 hlasov získala obec Uhorské.
Súčasťou podujatia bolo aj provizórne
detské ihrisko pred obecným úradom,
ukážky dvoch starých áut bývalého ZNB,
vystúpenie detských folkloristov a taneč
ná zábava pri živej hudbe. Atmosféra
Na druhom mieste sa umiestnili druž- bola úžasná, každý sa mohol do sýtosti
stvo Od kapusty riť popustí v zložení najesť, zabaviť, ale aj zatancovať na taNatália Ševčíková, Marika Oravcová nečnej zábave, ktorej koniec si nikto
netrúfal odhadnúť. Ale tak to má byť.
a Marian Ševčík.
Obdivuhodné na tomto podujatí je to,
že sa propaguje naše tradičné ľudové
jedlo, dokonca výborne pomenované
a opäť to len dokazuje, že sa to aj dá,
keď sa chce. Nakoniec, každý kto pobudol celý deň na Brdárskej kapustnici, vie
o čom to je a určite príde aj nabudúce.
Podujatie sa konalo s finančnou podporou BBSK.
Ako tretí skončilo družstvo MGM
Cinobaňa,
varil
Tibor
Mlynka
a pomáhali
mu
Milan
Gondek

Počas 48 hodinového nepretržitého programu čakajú účastníkov na viacerých
miestach jedinečné a netradičné programy, z ktorých mnohé budú realizované
výlučne počas tohto podujatia. Hrady
Fiľakovo, Šalgó a Šomoška, najkrajšie
časti Medvešskej planiny, jedinečný
hradný vrchol v Hajnáčke sú ťahákmi
tohto podujatia. Obrnení rytieri budú
„chrániť“ stredoveké pevnosti, ktoré
budú v noci výnimočne pre túto príležitosť osvetlené.
V rámci programu bude aj krúžkovanie a fotenie vtákov, a program ponúkne aj návštevu miest vzdialených od
turistických trás, ktoré však skrývajú
ešte neobjavené a vzrušujúce fototémy.
Fotografom budú pózovať strážcovia
stredovekých tradícií v dobovom oblečení.
Pokr. na str. 8

Podujatie je významnou aktivitou
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... Podujatie je významnou
aktivitou
Novohrad-Nógrádgeoparku,
fotografi sa budú môcť medzi prvými
oboznámiť s výsledkami tohoročného
rozvoja geoparku, ako napr. nové náučné chodníky, nové Návštevnícke centrum alebo Vzdelávacie, výskumné
a riadiace centrum.
Pokr. zo str.7

Po registrácii čakajú účastníkov
v oblasti Medveša, Salgótarjánu a Fiľakova voľné vstupy do múzeí a hradov, či
mnohé zľavy na ubytovanie a stravovanie. Organizátori zabezpečia pre
účastníkov sprievodcov na túrach, informačné a poradenské miesta s nepretržitou prevádzkou. Tak ako v minulom
roku, fotografi so svojimi najlepšími
fotkami sa budú môcť zúčastniť fotografickej súťaže. Každý účastník môže
prihlásiť max. 5 ks fotografií. Fotky je
potrebné zaslať v elektronickej podobe
na e-mailovú adresu:
info@foto-maraton.sk. Dátum uzávierky: 15. november 2014. Autorov ocenených fotografií budú organizátori informovať do 25. novembra 2014. Odovzdávanie cien je naplánované na 1. Decembra 2014. Plánované miesto: Salgótarján.
Na podujatie sa dá registrovať na webovej stránke
www.foto-maraton.sk.
Ďalšie informácie- www.nngeopark.eu,
www.fotosmaraton.hu,
www.medvesifotosmaraton.blogspot.hu.

Celoslovenská výzva pod patronátom
prezidentky Občianskeho združenia
pani Kučerovej našla odozvu i v našom
meste Lučenec. V utorok 16. septembra
sa vo veľkej sále Divadla B.S. Timravy
stretli malí čitatelia (ročníky 4-5) z
lučenských škôl, aby si v akcii Celé
Slovensko číta deťom v rodinnej
atmosfére prostredníctvom spoločného
čítania obohatilo zmysly krásou slova.
Počnúc primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou, riaditeľkou Novohradskej knižnice PhDr. Mgr. Dášou Filčíkovou a prítomných spisovateľov Hany Koškovej a Petra Gajdošíka, ktorí
čítali ukážky z literatúry pre deti pritom
pripomenuli, že na písané slovo netreba
zabúdať ani v dnešnej dobe počítačov a
televízie. Táto inšpiratívna akcia určite
vzbudila v deťoch emócie a aspoň na
chvíľu im odovzdala iný pohľad na veci.
Akciu podfarbilo i hudobné vystúpenie
žiakov umeleckej školy.
Hana Košková

BBSK
–
Novohradská
knižnica
v spolupráci s občianskym združením
Celé Slovensko číta deťom (CSČD)
a Mestom Lučenec, zorganizovala dňa
16.09.2014 o 09.00 hod. v rámci projektu CSČD v Dome kultúry B.S. Timravy, krásne podujatie pod názvom Lučenec číta deťom. Tentokrát čítajúcimi
neboli deti, boli v pozícii vďačných poslucháčov. Čítajúcimi boli primátorka
mesta, Alexandra Pivková, spisovatelia
Hana Košková a Peter Gajdošík, riaditeľka knižnice, Daša Filčíková a prezidentka nadácie CSČD, herečka, dramaturgička Viera Kučerová.

Celým programom nás sprevádzala producentka Ivana Janáková. Sála domu
kultúry bola zaplnená nadšenými a
vďačnými poslucháčmi škôl a školských
zariadení mesta. Hudobným doprovodom nás sprevádzali žiaci hudobného
odboru ZUŠ Novohradská 2, Lučenec.
Úlohou čítajúcich bolo prečítať text, cca
4 – 5 minút zo svojej najobľúbenejšej
knihy detstva a porozprávať zaujímavý
príbeh viažuci sa k obdobiu detstva,
pričom nám všetkým išlo o spoločný
cieľ, vrátiť nás všetkým ku knihám, k ich
kráse, nežnosti, fantázii, vrátiť nás k sebe, k spoločne prežitým chvíľam, malých i veľkých, kedy máme možnosť
predstavovať si, tvoriť, zdokonaľovať sa,
inšpirovať, učiť sa novým veciam, iným
pohľadom.

Celé Slovensko číta deťom – Lučenec
číta deťom
„Čítajme deťom 20 minút denne, každý
deň!“. Čítanie veľkých malým je o budovaní
Na týchto stránkach nájdete aj najdô- vzájomnej dôvery a pozície istoty, obrany,
ležitejšie informácie, počnúc od loka- je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale
lizácie programu, cez presné údaje o aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten
východe a západe slnka, až po zoznam pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani
partnerov a poskytovaných zľavách.
televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne
siete, ani nadšenie z počítačových hier...
RNDr. JozefPuntigán, vedúci kancelárie
Geopark Novohrad-Nógrád Hlasné čítanie nám dá to, čo cez žiadne iné
Foto: facebook/medvešský fotomaratón médium nedostaneme...

BBSK – Novohradská knižnica v spolupráci s občianskym združením Celé

Daša Filčíková,
riaditeľka Novohradskej knižnice
Zdroj: foto-www.vladoveverka.sk
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Dňa 25. 9. 2014 sme v priestoroch našej školy zorganizovali
zaujímavú a hodnotnú besedu so Štefanom Malíkom, chodeckým reprezentantom, ktorý niesol aj slovenskú vlajku pre
defilé národov na VI. Majstrovstvách sveta v atletike v roku
1997 v Aténach.

Beseda bola určená všetkým žiakom školy, no cenné rady
nášho hosťa boli adresované najmä nášmu mladému talentu
v behu – Viktórii Berkyovej. Táto aktivita, s názvom Atletika –
kráľovná športu, sa uskutočnila vďaka podpore firmy CBA
Slovakia, s.r.o. z programu Podporujeme talenty.

M. Vinarčíková, Cirkevná ZŠ sv. J. Bosca Lučenec

Na oddelení náučnej literatúry Novohradskej knižnice sa
v chladné štvrtkové popoludnie 25.9.2014 konalo autorské
čítanie zo Šlabikárov šťastia spojené s motivačnou prednáškou autora Pavla „Hiraxa“ Baričáka. Autorské čítanie bolo
doplnené o hudobný doprovod songov Juraja Hnilicu a Michala Kulicha. Podujatia sa zúčastnili okrem širokej verejnosti
aj študenti lučenských stredných škôl.
Mgr. Radovan Mácal, NK Lučenec

Patrí medzi kolektívne skúsenosti, ktoré zásadne ovplyvnili
osudy národov. Dosah jej dôsledkov zasiahol do života jednotlivcov i rodín.
Výstava – Osudy dobrého vojaka Pataka v archívnych
dokumentoch – Frontový denník a korešpondencia Karola
Pataka, profesora lučeneckého gymnázia, účastníka veľkej
vojny v rokoch 1914-1915, je inštalovaná v priestoroch
Štátneho archívu v Lučenci.
Karol Patak v rokoch 1914-1915 bojoval na ruskom fronte.
Padol v máji 1915 ako čatár-ašpirant 16. delostreleckého
pluku so sídlom v Lučenci. Pozostalosť obsahuje jeho frontový denník a dopisy, ktoré posielal z frontu do Lučenca.
V liste svojmu priateľovi z 18. marca opisuje udalosti počas
nočného boja takto:
„ Toto je vojna milý môj priateľ a nie to, čo Vám servírujú
vojnoví reportéri. Deň čo deň i mi čítame a z plastických
opisov sa dozvedáme o husárskych činoch a víťazstvách;
a viem aj to, že zo 180 vojakov eskadry, ktorí sa tu zdržiavajú, bolo 26 vyznamenaných za hrdinstvo. A´ la bonheur!
Karol Patak počas pedagogického pôsobenia na lučeneckom
gymnáziu (bol riadnym spolupracovníkom i dopisovateľom
novín „LOSONCZ“ a „FELSŐNÓGRÁD“. Svoje pedagogickosociologické štúdie a články uverejňoval v peštianskej Uránii.
Vyučoval jazyk maďarský, latinský, francúzsky. V Lučenci
založil malý oddiel skautov, 14. mája 1914 zložilo 30 skautov
svoj sľub do rúk svojmu veliteľovi, dr. Karolovi Patakovi.
Mgr. Kristina Becaniová, MV SR Štátny archív v B. Bystrici,
pobočka Lučenec, Kubínyiho nám. č. 1
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BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci
pripravuje vydanie publikácie, ktorú budú tvoriť dve
časti:
KALENDÁR výročí
a
KATALÓG kultúrno-spoločenských podujatí
v roku 2015.
V tejto súvislosti sa obraciame na organizátorov (obce,
OZ, kultúrne inštitúcie, umelecké kolektívy, školy a p.),
ktorí plánujú uskutočniť rôzne podujatia alebo si budú
pripomínať výročie významnej osobnosti či udalosti a
majú záujem o ich propagáciu uverejnením v pripravovanej publikácii, aby najneskôr do 31. októbra 2014
zaslali na e-mail: abelovsky@noslc.sk nasledovné údaje:
1. časť - Kalendár výročí:
názov podujatia,
stručná charakteristika,
dátum alebo aspoň mesiac,
kto je organizátor, resp. spolu organizátor
kontakt (adresa, tel., e-mail)
2. časť - Katalóg podujatí:
významné osobnosti, rodáci a pod.
kolektívy (folklórne, divadelné, hudobné,
spevácke...)
významné udalosti alebo historické a prírodné
zaujímavosti,
pamiatky a pamätihodnosti,
vznik obce - prvá písomná zmienka
Publikácia bude po dokončení (koniec r. 2014 alebo
najneskôr začiatok r. 2015) zaslaná v elektronickej
podobe všetkým obecným úradom, školám a kultúrnym
inštitúciám v okresoch Lučenec a Poltár, v tlačenej podobe všetkým, ktorí do nej prispeli.
Zároveň bude uverejnená na webovej stránke NOS www.noslc.sk, na ktorej sú uverejnené všetky doteraz
vydané kalendáre od r. 2010.
Súčasťou „Kalendára a Katalógu 2015“ bude zoznam všetkých (vrátane kontaktov), ktorí nahlásia plánované aktivity. Preto vás žiadame uvádzať okrem názvu
organizátora, aj jeho adresu, telefón, e-mail, prípadne
webovú stránku a pod.
Termín uzávierky bol navrhovaný tak, aby si
organizátori mohli veľké akcie nielen zahrnúť do rozpočtu na rok 2015, ale čím skôr publikácia bude vydaná,
tým viac môže byť nápomocná pri konkrétnych termínoch. Nakoľko sa dosť často stáva, že v jednom
dátume sa koná viacero kvalitných podujatí, dochádza
k ich vzájomnému prekrývaniu, čo neprospieva ani
organizátorom, ale ani samotným návštevníkom, lebo
technicky nemôžu navštíviť v rovnakom čase viac akcií.
V prvej časti „Kalendár“ sa nachádzajú výročia obcí,
osobností, kolektívov, udalostí v regióne, iné zaujímavosti z histórie a výročia kultúrnych pamiatok a
pamätihodností.
Druhá časť „Katalóg“ obsahuje podujatia v jednotlivých
mesiacoch, adresár organizátorov kultúrnych aktivít a v
závere je zoznam umeleckých kolektívov a ľudových
remeselníkov.

REKUS
VIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej
tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2014 sa uskutoční 12. 11.
2014 v rámci XVIII. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej poézie a prózy TIMRAVINA
STUDNIČKA. Vyhlasovateľmi súťaže sú BBSK – Novohradská knižnica v Lučenci a Mesto Lučenec.

Ernő Fischer - výber z tvorby
- 2. 10. - 9. 11. 2014, vernisáž: 2.10.2014 o 16,00 hod.

Výstava diel akad. maliara, rodáka z Lučenca pri príležitosti
100. výročia jeho narodenia. Tu prežil detstvo a po maturitách na gymnáziu pokračoval v štúdiách na Akadémii
výtvarných umení v Prahe, neskôr na Vysokej škole výtvarnej v Budapešti. Po získaní diplomu pôsobil ako profesor
kreslenia na stredných školách. V rokoch 1959 - 74 bol
vedúcim Katedry kreslenia na Vysokej škole pedagogickej
v Szegedíne. Absolvoval množstvo kolektívnych i individuálnych výstav, v zahraničí napr. v Dánsku, Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Československu, Indii a
v Arabských emirátoch.
Výstava sa realizuje v spolupráci s Nadáciou Ernőa Fischera
v Maďarskej republike a Balassiho inštitútom v Bratislave.
Tvorba Ernőa Fischera nepodlieha žiadnemu štýlu. Vytvoril
si vlastný spôsob výtvarného prejavu. Výstava v priestoroch
NMG predstaví najreprezentatívnejšie diela umelca olejomaľby s náboženskými a mytologickými motívmi, krajiny, veduty, zátišia a obrazy vytvorené svojskou kombinovanou technikou (koláže), v ktorých sa prejavuje
originálny prístup autora.
Poklady minulosti - stála expozícia z najcennejších zbierok
Novohradského múzea a galérie z archeológie, histórie,
etnológie a výtvarného umenia. Návštevníci môžu obdivovať poklady z doby bronzovej, strieborný poklad mincí
zo Šuríc, kópie zlatého pokladu objaveného v krypte kalvínskeho kostola v Lučenci, nálezy z archeologických lokalít
Radzovce a Fiľakovo, historické sklo a smalty z produkcie už
zaniknutých sklární a smaltovní, ľudovú hrnčinu z Haliče
a okolia, župné kreslá a nábytok z interiéru Haličského
zámku, ukážky najstarších historických kníh a výber z tvorby
významných výtvarných umelcov novohradského regiónu.
Katarína Köbölová,
kultúrno-výchovná pracovníčka NMG Lučenec
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BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
3.10. Prezentácia LK VLAS na prvom
ročníku literárneho festivalu
SLOVOMfest,
ktorý organizuje Generácia Nula,
miesto: Banská Bystrica od 15.00 hod.

Najnovšiu knihu PhDr. Mgr. Jozefa
Drenka si môžete kúpiť. Kde? V Novohradskom osvetovom stredisku Lučenec majú ešte posledných 10 ks, cena
za 1 ks iba 5,- eur. V prípade záujmu
môžete volať na tel. číslo: 047/
4512703.

Pokračovanie projektu
Živá knižnica - cestovanie.
„Kniha“ v živej knižnici je ľudská
bytosť, ktorá vstupuje do kontaktu
s čitateľom cez osobný dialóg
a následnú diskusiu:
3.10. o 9.00 hod. Marek Veselý
– putovanie po Thajskom kráľovstve,
NK, odd. náučnej literatúry
24.10. o 9.00 hod.– Lali Kymanová –
Lordkipanidze – Kórea a Japonsko,
NK, oddelenie pre deti
Výstavy:
6.10.- 29.10Výstava ilustrácií detských kníh
v spolupráci s Medzinárodným
domom umenia BIBIANA,
oddelenie pre deti

17. – 18.10. Celoslovenský festival
zhudobnených veršov – 8. ročník,
Galaprogram
miesto: MsKS Fiľakovo

22.10. Divadelná jeseň 2014
– otvorenie festivalu amatérskeho
divadla s medzinárodnou účasťou,
happening v uliciach mesta,
miesto: pred Divadlom B.S. Timravy
v Lučenci
27.10. Literárny klub VLAS
– stretnutie, prezentácia
a rozbor tvorby
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
31.10. Regionálna výstava AMFO,
miesto: Dom MS Lučenec,
potrvá do 14.11.2014
Október – Ľubomír Činčura výber...
– autorská výstava fotografií,
miesto: vestibul NOS Lučenec

Besedy :
10.10. o 9.00 hod.
s Mgr. Štefanom Chrastinom
na tému 100. výročie 1. sv. vojny,
oddelenie náučnej literatúry
3.10. o 10.00 hod. s politológom
doc. PhDr. Martinom Klusom, PhD.
na tému Európsky týždeň miestnej
demokracie
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
3.10. Koncert
Miešaného spev. zboru
OZVENA,
miesto: Kalvínsky kostol o 17.00 hod.
4.10. Rúbanisková veselica,
miesto: Rúbanisko II
– kocka od 10.00 hod.
6.10. Umenie seniorov v Európe
– vernisáž výstavy prác seniorov,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 15.00 hod.
6.10. „S úsmevom a so spevom“
– program pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším.
Účinkuje Martin Jakubec
a jeho hostia.
Miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 17.00 hod.

9.10. III. ročník regionálnej prehliadky
speváckych zborov – Prehliadka
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9.10. III. ročník
regionálnej prehliadky speváckych
zborov – Prehliadka spevokolov pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 10.00 hod.
10.10. Vernisáž výstavy
„Naše mesto“
miesto: foajé Obradnej siene – MsÚ
o 14.00 hod.
12.10. „PLODY NOVOHRADU“
– výstava všetkého čo dokážu
dopestovať lučenskí záhradkári.
Miesto: Mestská tržnica
o 10.00 hod.

Fiľakovo
2.10. Predstavenie knihy
Zoltána Partiho:
„BŰN ÉS TŰNÉS“,
miesto: spoločenská sála MsKS
o 17.00 hod.,
organizátor: OZ KOHÁRY,
spoluorganizátor: MsKS
6.10. Spomienka na revolúciu
1848-49 a kladenie vencov,
miesto: Námestie Padlých hrdinov
o 16.00 hod.,
organizátor: OZ KOHÁRY,
MO Csemadok

17.10. Richard Müller & Fragile
miesto: kino Apollo
o 19.00 hod.

18.10. VIII. Celoslovenský festival
zhudobnených veršov
– Galaprogram.
Hosť programu: Hudobná kapela
BALKAN FANATIK
Miesto: MsKS o 18.00 hod.,
organizátor: Oblastný a miestny
výbor Csemadoku

22.10. Happening v uliciach mesta
- otvorenie Divadelnej jesene 2014,
miesto konania:
ulice mesta, priestranstvo
pred Divadlom B.S. Timravy
od 15.00 hod.

24.10. Stretnutie generácií
- Oslava jubilantov,
miesto: spoločenská sála MsKS
o 15.00 hod.,
organizátor: Jednota dôchodcov,
spoluorganizátor: MsKS

23.10. – 24.10. JAZZOVÉ LÍSTIE
– jazzový festival,
miesto: Mestská tržnica
o 19.00 hod.

25.10. Divadelné predstavenie
Divadla Thália
Horváth Péter
„CSAÓ BAMBÍNÓ“
- hudobná rodinná revue,
miesto: MsKS o 18.00 hod.,
organizátor:
Mestské kultúrne stredisko

16.10. „Posolstvo lásky v židovskej
kultúre“ – koncert vážnej hudby,
miesto: Pamätný dom J. Szabóa
o 17.00 hod.

31.10. ZLOMENÉ KRÍDLA
- pietna spomienka na zosnulých,
miesto: Mestský cintorín
o 17.00 hod.
31.10. STRAŠIDELNÁ TRŽNICA
– Halloween párty.
Po úspešných dvoch ročníkov je tu
opäť stretnutie duchov a strašidiel pri
dobrej zábave.
Miesto: Mestská tržnica
o 18.30 hod.

Kokava nad Rimavicou
11.10. Regionálny gurmánsky deň
– Súťaž vo varení tradičných jedál,
pred kultúrnym domom
od 8.00 hod.
21.10. Operetno-muzikálový program
venovaný Mesiacu úcty k starším,
účinkuje Mgr. Art Ivan Ožvát,
sólista Opery SND,
miesto: sála Domu kultúry
o 16.00 hod.
Polichno
4.10. TIMRAVIN CHODNÍČEK
– 23. ročník turisticko-literárneho
podujatia a 3. ročník výtvarnej súťaže
MAĽUJEME TIMRAVU,
miesto: rodný dom spisovateľky
B.S. Timravy - evanjelická fara
v Políchne

Rovňany
4.10. od 10.00 hod.
- Deň prezentácie
Mikroregiónu
HORNOHRAD 2014
a Súťaž o najlepšiu
Hornohradskú klobásu
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