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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte
uvádza cyklus „Predstavujeme folklórne súbory“. Pokračujeme DFS Jánošík, DFS Radosť, DFS Pitypang a DFS Kukučky.
Každoročne sa počet vystúpení súboru pohybuje okolo tridsiatky. Prezentujú sa hlavne doma, ale trikrát už boli v susednom Maďarsku, v dedinke Novohradskej župy Šamšonháza.
Ani počas letnej sezóny nezaháľali a svoje umenie predstavili
na viacerých podujatiach a festivaloch – Stretnutie Slovákov
v Ratke, 18.7., na FF v Poltári, 25.7. na Medzinárodnom
novohradskom festivale v Lučenci, či 29.8. na folklórnom
festivale v Trebeľovciach. A aby toho nebolo málo, zorganizovali aj vlastný – Detský folklórny festival, konal sa 15. augusta
2015 v priestoroch Domu Matice slovenskej vo Fiľakove.

V meste Fiľakovo ho pred piatimi rokmi, teda v roku 2010,
založili a jeho zriaďovateľom sa stal Dom Matice slovenskej
vo Fiľakove. Zakladateľkou, vedúcou od založenia až po súčasnosť, je Miroslava Podhorová.
Jánošík dnes eviduje 30 členov. Z vynikajúcich interpretov v speváckej
zložke môžeme spomenúť Dianku
Molnárovú, Viktóriu Vargovú, Lenku
Ivanovú, Kristínu Kóšikovú, Olíviu Alabánovú, ale na dosiahnutých úspechoch sa pochopiteľne podieľali všetci členovia. Často ich na vystúpeniach
sprevádzajú harmonikári, ako Peter
Ivan, Tomáš Škorňa, Jozef Fízeľ, Peter
Kuric a Jozef Chlebničan.
Ich repertoár
repertoárje pestrý,
je pestrý,
námety
Ich
námety
čerpajú prevažne z domáceho
čerpajú
prevažne
z
domáceho
Novohradu, ale aj zo susedného regiónu Podpoľanie. SpracoNovohradu,
ale programy
aj zo susedného
vané
majú viaceré
– Detské hry, Hry a tance , Babský
regiónu
tanec
a ď. Podpoľanie. Spracované
majú viaceré programy – Detské hry,
Hry a tance , Babský tanec a ď.

Pravidelne sa zúčastňujú na súťažnej prehliadke pod názvom
Detský folklórny festival, naposledy to bolo 10.4.2015 a vtedy bol súbor ocenený v bronzovom pásme.

Krojové vybavenie je charakteristické pre oblasť Podpoľania
a v prevažnej miere kroje šijú rodičia členov súboru. Ani oblasť podporných grantov im nie je neznáma. Boli úspešní a
viackrát ich projekty podporil VÚC, ale taktiež Nadácia Orange, kde v rámci projektu spolupracovali s Detským domovom
vo Fiľakove. Vo Fiľakove medzi ich najčastejšie organizované
podujatia patria Fašiangy s Pochovávaním basy, Vynášanie
Moreny, stavanie mája, Vatra zvrchovanosti, ale dobrá je aj
spolupráca s Domovom dôchodcov Nezábudka vo Fiľakove.
Na nácvik využívajú priestory Domu Matice slovenskej Fiľakovo.
Kontakt na vedúcu DFS Jánošík:
Miroslava Podhorová, mobil: 0917 527 679.
Každoročne sa počet vystúpení súboru pohybuje okolo
tridsiatky. Prezentujú sa hlavne doma, ale trikrát už boli
v susednom Maďarsku, v dedinke Novohradskej župy
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V ich repertoári nájdete jarné zvyky – Na Morenu, Jarné hry,
vianočné zvyky – Od Lucie do Vianoc, tanečné choreografie Hádanky, Na sluhu, Šijeme vrecia, Na ručníček, Na vojakov a
piesne : Jánske piesne, Málinské a Kalinovské.
Tvorba sa zameriava na výučbu a scénickú prezentáciu piesní
z Novohradu, detských tancov, hier, riekaniek a zvykoslovia. Aj
keď súbor má dve zložky – spevácku a tanečnú – všetky dievčatá dobre spievajú a tancujú.... Námety čerpajú z obcí –
Ábelová, Polichno, Budiná, Tuhár, Madačka. Ročne uskutočnia
okolo 30 vystúpení. Počas existencie súboru majú na svojom
konte mnoho úspechov. Zúčastňovali sa okresných a krajských
súťaží v tanci a speve. Často vystupovali s ľudovou hudbou
Barnabáša Sabóa, heligonkárov Ľubka Mišíka a Jožka Fízeľa,
Mirka Melicherčíka a hlavne malá hudba pod vedením bratov
Stierankovcov a Melicherčíkovcov.

Založený bol v roku 1996, teda na budúci rok si pripomenú
20. výročie. Zakladateľkami súboru boli Lýdia Poláková, vtedy
pracovníčka MsKS v Lučenci a Marcela Tóthová. Zriaďovateľom bolo mesto Lučenec, dnes súbor pracuje aj pri OZ Ipeľ.
Vedúcou od vzniku až po súčasnosť je
stále Mgr. Marcela Janštová, ktorá
považuje folklór, najmä tanec a spev
za svoju srdcovú záležitosť, bez ktorej
by si nevedela predstaviť svoj život,
čo len potvrdzuje skutočnosť, že aj jej
traja synovia sa taktiež venujú folklóru. Snaží sa deťom odovzdávať všetko
to krásne vo folklóre. Na začiatku
fungovania detí
detínebolo
neboloveľa,
veľa,asiasi
fungovania
15.15.
Ale neskôr pribúdali, nieAle
neskôr
pribúdali,
nielen
z
mesta,
len z mesta, ale hlavne z okolitých obcí. Dnes má súbor 3
ale hlavne
z okolitých
obcí. Dnes
skupiny
tanečníkov:
prípravka
(detimáod 3 do 6 rokov), malá
súbor
3
skupiny
tanečníkov:
prípravka
Radosť (deti od 7 do 11 rokov) a Radosť (deti od 12 do 16
(deti odSpolu
3 domá
6 rokov),
Radosť A samozrejme, vedúca
rokov).
súbor ažmalá
70 členov.
(deti
od 7keď
do 11
rokov)
a Radosť
(deti
je
rada,
deti
pokračujú
v dospelom
súbore Ipeľ, ktorý
od 12 do
16 rokov). Spolu má súbor
taktiež
vedie.
až 70 členov. A samozrejme, vedúca
je rada,
keď deti pokračujú
v dospelom súbore Ipeľ, ktorý taktiež
vedie.

Veľký úspech mal ich program „Na sluhu“. Je to detská hra,
v ktorej dievčatá (Lenka, Anička a Gabika Spodniakové, Lenka
a Erika Sujové, Jarka Balážová, Katka Škamlová, Veronika Lušpaiová, Katka Mayerová, Lucia Pattová, Maťka Gašparová, Ľubka Vilhanová) tancovali so zvieratkami, spievali a na husliach
ich sprevádzal Juraj Stieranka. S ňou v roku 2001 vyhrali regionálnu súťaž choreografií a postúpili na krajskú, ktorá sa konala
sa 10. 5. 2001 vo Veľkom Krtíši. Tu získali úžasné ocenenie
s postupom na celoštátnu súťaž detských folklórnych súborov,
nazvanú „Pod Likavským hradom“. S choreografiou „Na sluhu“ vystúpili v roku 2002 aj na FF vo Východnej, čo je nezabudnuteľný zážitok pre každého folkloristu.

Regionálnych súťaží sa zúčastňujú pravidelne a viackrát postúpili na krajské, napr. v roku 2004 to bolo v Kokave nad Rimavicou, r. 2005 sa predstavili s choreografiou „Hádanky“. Zo
zahraničných vystúpení to bolo – Maďarsko, Poľsko, ČR – Praha, Brno. V Lučenci sa prezentujú na mnohých podujatiach,
podobne aj v celom Novohrade. Krásnym programom pripraveným v spolupráci s Jurajom Matiašom a viacerými súbormi
z regiónov Novohrad, Gemer a Hont bol vianočný program
„Posolstvo Vianoc“, s ktorým tešili ľudí v troch okresoch (Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš). Dobrý ohlas mali ďalšie dva projekty, organizovali ich ako výchovné koncerty pre ZŠ pod
názvom: „ Kroje nášho regiónu“ a „Vítanie jari“. Vedúca súboru je rada a právom hrdá na to, ...
pokr. na str. 3

A ako vznikol názov súboru? Podľa Marcely to bolo vraj
spontánne, keď sa ich na jednom z prvých stretnutí opýtala,
ako sa chcú volať, všetci vykríkli „Radosť“, lebo vraj chcú
svojimi vystúpeniami rozdávať radosť všade a všetkým.
Vedúca je presvedčená, že deťom treba približovať folklór už
od útleho detstva. Keď sa k tomu pridajú rodičia a podporujú
svoje detičky, vtedy je to najlepšie a v súbore vznikne jedna
úžasná rodinka. Súbor má tanečnú aj spevácku zložku. Snažia
sa spracovávať hlavne piesne, zvyky a tance z nášho regiónu
Novohrad, ale aj z Podpoľania.
V ich repertoári nájdete jarné zvyky – Na Morenu, Jarné hry, že súbor stále funguje, ale aj na všetky deti, ktoré v ňom
vianočné zvyky – Od Lucie do Vianoc, tanečné choreografie - tancovali a spievali. Dokonca v ňom vyrástli aj také speváčky,
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...že súbor stále funguje, ale aj na všetky deti,
ktoré v ňom tancovali a spievali. Dokonca v ňom vyrástli aj
také speváčky, ako Lenka Spodniaková, Ivanka Ecetová a ď.,
ktoré pokračujú v speve ďalej a robia dobré meno nielen
Radosti, ale samozrejme aj mestu Lučenec. Podľa vyjadrenia
vedúcej súboru je práca s deťmi veľmi náročná, ale keď ich
vidí na javisku, ako dávajú zo seba všetku tú radosť z tancovania a spevu, vtedy viem, že tá práca má zmysel.
Na nácvik využívajú priestory Divadla B.S. Timravy v Lučenci.
Kontakt na vedúcu súboru: Mgr. Marcela Janštová,
mobil 0905 926498, e-mail: macatothova@centrum.sk.
Pokr. zo str. 2
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Na regionálnej prehliadke choreografií detských folklórnych
súborov pod názvom Detský folklórny festival, ktorá sa konala
10.4.2015 v Lučenci, získali dve ocenenia. Bronzové pásmo za
„Podunajské tance“ a strieborné pásmo za „Tance z východného Maďarska“.

Okrem súťaží sa zúčastnili mnohých významných festivalov, ako
Festival maďarských DFS na Slovensku „Eszterlánc“, MFF Hollókó v MR, Festival zahraničných Maďarov v Budapešti, Festival „SZEDERINDA“ v Egri, Podunajská jar v D. Strede, Festival
DFS v Somoskőújfalu a ď.

Súbor založili v roku 1999 a zriaďovateľom je ZŠ s MŠ Józsefa
Kármána v Lučenci, s vyučovacím jazykom maďarským.
Neskôr vzniklo aj občianske združenie Pitypang. Po preložení
do slovenčiny je názov súboru Púpava.

Počet vystúpení sa ročne pohybuje okolo dvanástky. OZ Pitypang spolu s detským folklórnym súborom organizujú od roku
2010 zaujímavé podujatie. Tento projekt pod názvom „Poďme
všetci do kola“ bol v roku 2012 podporený Úradom vlády SR
v programe Kultúra národnostných menšín. V rámci neho každoročne zorganizujú 10 tvorivých dielní zameraných hlavne na
tanec, ale taktiež na práce s textilom, papierom, maľovanie na
sklo či zdobenie medovníkov. Zúčastnili sa ich väčšinou žiaci ZŠ
s MŠ. Úspešné boli celodenné programy, ktorých sa zúčastnili
aj rodičia a bývalí žiaci. Záverečný program celého projektu
mal najväčší úspech, pripravili ho v spolupráci so školou.
Pri vzniku ich bolo viac ako 100, v súčasnosti súbor tvorí 45 V úvode programu vystúpila speváčka ľudových piesní Fruzsina
členov. Na poste vedúcich boli Beatrix Rusnáková, Monika Benko a po nej vystúpili tanečníci s novou choreografiou.
Bolyósová, Henrieta Ibosová, ako umelecký vedúci pôsobil aj Pitypang má za sebou aj mediálne účinkovanie, a to nielen
v STV2, ale aj v maďarskej Duna TV.
Norbert Paluch.
Kroje sú výsledkom vlastnej šikovnosti, pričom inšpiráciou im
V súčasnosti je vedúcou Eleonóra Kertéboli obce Vinica a Studená.
szová. Spracovaných majú viacero choPočas celej existencie súboru pomáhal predovšetkým zriaďoreografií, autormi ktorých sú napr. Erika
vateľ, teda ZŠ s MŠ a OZ, oni majú hlavnú zásluhu na dosiahHabodászová z Dunajskej Stredy, mannutých úspechoch mladých folkloristov. Okrem už spomínanej
želia Agócsovci z Fiľakova a Paluch Nordotácie z Úradu vlády, na činnosť sa im podarilo získať príspevbert zo Salgótarjánu, či Oláh József a Cseky z BBSK či mesta Lučenec. Na nácvik využívajú priestory ZŠ
rcsies Ivetta. Do ich repertoáru patria Ges MŠ J. Kármána v Lučenci.
merské tance a hry, Silické tance, Tance
Kontakt na vedúcu súboru: Eleonóra Kertészová,
z oblasti Bodrog, Detské hry a tance z obmobil: 0902 346 435, e-mail: kertesznora@azet.sk.
lasti Mezőföld, Matušovej zemi.
Na regionálnej prehliadke choreografií
detských folklórnych súborov pod
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a mama Mirky, vedúcej detského súboru. Zatiaľ sa nezúčastnili žiadnych súťaží, ale prezentovali sa na nultom ročníku
detského folklórneho festivalu, ktorý sa konal 15.8.2015
v priestoroch Domu Matice slovenskej vo Fiľakove. Písalo sa
o nich aj v tlači – Naše novinky.

Bol založený v septembri 2013 a jeho zriaďovateľom je mesto
Poltár. Názov si vybrali podľa kvetu, ktorý v minulosti hojne
rástol na okolitých lúkach.
Vedúcou súboru je Miroslava Kýpeťová. Pri založení ich bolo 8,
vekové zloženie sa pohybuje od
3 do 9 rokov. V súčasnosti ich je
už 15 členov - Alžbetka Kubaliaková, Hanka Kubaliaková, Mirka
Porubiaková, Maťka Porubiaková, Zuzka Drugdová, Sára Parobeková, Sofia Vetráková, Paulínka Stanová, Sofia Macháčková,
Viktorka Jánošíková, Sofia Jánošíková, Saška Trhanová, Veronika
Muchová, Jakub
Jozefík. Hrou na heliJakubMacháček,
Macháček,a Kristián
a
gónke
sprevádza
Kristiánich často
Jozefík.
Hrou Katka
na Golianová. Prvé vystúpenie
mali
na podujatí
Gombocefest
v Poltári. Od založenia ich bolo
heligónke
ich často
sprevádza
celkom
17.
Katka Golianová.

Napriek tomu, že ide o mladý súbor, spracované majú viaceré
programy. Vianočný program nazvali Vianoce idú, nacvičili tri
detské hry – Na žaby, Kde sú kravy moje, Ruky, ručičky. Vedia
zatancovať dva tance – Keď som bol maličký pacholíček, Keď
som pásla húsky. A samozrejme majú v repertoári aj spev,
naučili sa tri piesne - A ty šteňa, malô šteňa, Široko, deľako,
Keď som bola, keď som bola. Autorsky programy pripravila
vedúca súboru spolu s rodičmi - Ivanou Trhanovou a Jaroslavou Kubaliakovou. Detské kroje tvoria sukne z modrotlače
a biele blúzky, šila ich Kýpeťová Iveta, bývalá vedúca FS Úvrať
a mama Mirky, vedúcej detského súboru.
Zatiaľ sa nezúčastnili žiadnych súťaží, ale prezentovali sa na
nultom ročníku detského folklórneho festivalu, ktorý sa konal

Za krátke obdobie svojej existencie vystupovali predovšetkým
doma, teda na podujatiach organizovaných mestom Poltár,
ako Majstrovstvá Novohradu vo varení a jedení bryndzových
halušiek, Gombovecfest, Poutársky folklórny festival, v rámci
mesiaca úcty starším a s vianočným programom sa predstavili
aj v Dome sociálnych služieb.

Zároveň sa predstavili na viacerých podujatiach v blízkom
regióne. Na fašiangy v ZŠ Uhorské, na krste monografie v Hradišti, vystúpili taktiež v rámci Dňa prezentácie mikroregiónu
Hornohrad, Dní obce Hrnčiarska Ves a v Dome sociálnych
služieb v Slanej Lehote.
Na nácviky využívajú priestor v Kultúrnom dome Poltár a to
hlavne javisko, nakoľko samostatnú šatňu nemajú. Preto aj
kroje majú členovia súboru doma.
Finančným príspevkom im pomáha podľa potreby mesto
Poltár.
Kontakt na vedúcu súboru: Miroslava Kýpeťová,
mobil: 0915127321, e-mail: mirkakypetova@gmail.com.
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Modelársky zámočník
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Dezső

Nagy sa narodil 9. 8. 1929 v Čamovciach. Odborné učilište strojnícke vo
Fiľakove ukončil v r. 1948. V r. 1948-53
pracoval ako zámočník v Kovosmalte
Fiľakovo. Súbežne v týchto rokoch navštevoval večernú SPŠ strojnícku v Košiciach, pobočka Fiľakovo. Maturoval
v r. 1953. V období rokov 1953-55
absolvoval základnú vojenskú službu na
severnej Morave. V r. 1955-90 pracoval
ako obrábač kovov, neskôr ako modelársky zámočník a majster v zlievarni v
podniku Kovosmalt Fiľakovo. Od r.
1991 žije na dôchodku v Prši.
Pán Nagy, ako si spomínate na
aktívne roky svojej mladosti?
V podstate celý svoj život som
pôsobil ako modelársky zámočník
v zlievarni fiľakovského Kovosmaltu.
Tam sa zhotovovali všetky modely pre
výrobu – teplovodné kotle, rôzne kachle,
smaltovaný riad, mlynčeky na mäso, na
mak, preše na ovocie, atď. V r. 1965
som sa stal hlavným majstrom zlievarne,
riadil som cca 600 zamestnancov. Popritom som na vedľajší úväzok v r.
1964-92 vykonával funkciu predsedu
MNV (dnes starosta obce) v Prši.
Kedy a ako sa vám podarilo
odliať prvý zvon?
V r. 1968 sa riaditeľom Kovosmaltu stal Ing. Július Jakab. V jeden deň
si ma zavolal k sebe a oznámil mi, že do
Rapoviec bude potrebné odliať 350 kilogramový zvon do tamojšieho rímskokatolíckeho kostola. Zároveň mi povedal, že na to mám 3 mesiace času. Pravdupovediac, nevedel som, ako začať.
Cez priateľov som vypátral, že v dedinke asi 15 km od Brna (jej názov som už
zabudol) žijú manželia, ktorí sa
zaoberajú zvonolejárstvom. Žiaľ, ani ich

zabudol) žijú manželia, ktorí sa zaoberajú zvonolejárstvom. Žiaľ, ani ich
mená si nepamätám. Oni vyrábali len
120 kg zvony. Zavolal som k nim a pani
mi oznámila, že jej manžel nedávno
zomrel ako 48-ročný a že ona už v tejto
činnosti sama nechce pokračovať. Požiadala ma, aby som k nim vycestoval,
no mne to akosi časovo nevychádzalo.
Na moju prosbu mi potom poslala kompletné zloženie materiálu, z čoho sa taký
zvon skladá a ako sa odlieva. Množstvo
cenných zlievarenských rád som získal
aj od hlavného metalurga v Kovosmalte
Ing. Kolozsiho. Bližší vzor som si vzal
z nášho kostolného zvona v Prši. Zároveň som sa zásluhou Petra Forgácsa
dostal aj k zvonom v bazilike Panny Márie a sv. Adalberta v Ostrihome. Po tomto všetkom sme 350 kg zvon v Kovosmalte odliali a na Vianoce 1968 ho namontovali do kostola v Rapovciach.
Pokračovali ste aj ďalej v odlievaní zvonov?
Áno, ešte sme vyrobili 2 zvony
– do Fiľakovských Kováčov a Malých
Zlievec. Do rímskokatolíckeho kostola v
obci Fiľakovské Kováče sme odliali tiež
350 kg zvon zo zliatiny medi a cínu na
jar 1969. Príprava trvala približne dva
týždne. Zvon sme odlievali v noci, aby
sme nemali veľa zbytočných divákov.
Po odliatí sa zvon musel nechať vychladnúť tri dni a až tak sme ho mohli
namontovať. Tretím bol 80 kg zvon pre
reformovaný kostol v Malých Zlievcach.
Tu sme však neodliali celý zvon, len
sme do vzniknutej praskliny museli zvárať asi 10 dkg striebra. Všetky spomínané zvony dodnes slúžia svojmu účelu.
Po r. 1970 sme už túto činnosť nemohli
realizovať, nakoľko nastúpila normalizácia.
Ako sa vám darí dnes na dôchodku?
Rád chodím do miestneho obchodu, kde stretávam známych ľudí, rád
sa zabávam s kamarátmi, ktorí ešte žijú.
Nedávno som oslávil svoje 86. Narodeniny, zdravotne sa cítim relatívne v poriadku. Sem-tam ma niečo zabolí, ale to
už je v takomto veku prirodzené. Mám
dve deti – dcéru Katarínu a syna Petra,
ktorí ma veľmi často navštevujú s vnúčatami i pravnúčatami. Užívam si dôchodok a teším sa z úspechov mojich
potomkov.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Hudobný pedagóg, etnomuzikológ, osvetový pracovník, organizátor v oblasti ľudovej hudobnej tvorivosti PhDr. Ladislav Leng, CSc. sa
narodil 8. 10. 1930 v Zelenom, okres
Poltár. V r. 1941-45 navštevoval meštiansku školu v Kokave nad Rimavicou, v r. 1945-49 študoval na Učiteľskej akadémii v Lučenci. V r. 194953 v štúdiu pokračoval na Vysokej
škole pedagogickej v Bratislave, kde
študoval hudobnú výchovu, občiansku
náuku a ruský jazyk. Po ukončení
vysokoškolských štúdií v r. 1953 zostal na tejto škole pôsobiť ako odborný
asistent a neskôr interný ašpirant
u prof. Eugena Suchoňa na Katedre
hudobnej výchovy, ktorej sa v r. 1959
stal aj vedúcim. Od r. 1960 sa stal
pracovníkom Ústavu hudobnej vedy
SAV v Bratislave a v r. 1963-73 aj
vedúcim oddelenia etnomuzikológie
tohto ústavu. Ladislav Leng zomrel
predčasne 25. 7. 1973 v Bratislave a tu
je i pochovaný na cintoríne v Slávičom údolí.
Ako hudobný pedagóg sa
venoval problematike základnej hudobnej výchovy – najmä hlasovej
a sluchovej. Bol jedným zo zakladateľov etnoorganologického odboru
v Ústave hudobnej vedy SAV. Venoval
sa výskumu, dokumentácii a spracovaniu slovenskej ľudovej nástrojovej
tradície, intenzívne sa zaujímal najmä
o regióny Gemera, Hontu, Liptova,
Novohradu a Podpoľania. Spolupracoval s rozhlasom (relácia Klenotnica
ľudovej hudby, súťaž Prix de musique
Pokr. na str. 6

folklorique de Radio Bratislava),
s televíziou (cyklus Zem spieva).
Zaslúžil sa o vydávanie viacerých
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Pokr. zo str. 5 ...folklorique de Radio Bratislava), s televíziou (cyklus Zem spieva).

Zaslúžil sa o vydávanie viacerých gramoplatní s autentickou ľudovou piesňou
a hudbou. Bol členom dramaturgických a programových komisií na folklórnych
festivaloch v Strážnici, vo Východnej a najmä v Detve.
Svoje dlhoročné výskumy zhrnul v publikáciách: Slovenský ľudový spev a ľudová
hudba (1957), Pôvodné slovenské ľudové hudobné nástroje (1958), Škola hry na
fujare (1960), Spevy a tance z Myjavy (1960), Slovenský ľudový folklór (1961),
Tradičné slovenské ľudové hudobné nástroje (1962), Slovenské ľudové hudobné
nástroje (1967) a i. V r. 1974-85 niesla Súťaž výrobcov a interpretov ľudových
hudobných nástrojov v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve jeho
meno.
Pozn. red.: Priatelia a kolegovia dr. Ladislava Lenga (napr. Ing. Viliam Gruska),
iniciovali vznik Súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov o Cenu Dr.
Ladislava Lenga „Instrumentum Excellens“, ktorá sa konala 1975 – 1985
(obnovená 2001) v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve s medailami
ocenenia (vytvoril ich akad. soch. Ján Kulich) ako prehliadka najlepších ľudových
hudobných nástrojov, výrobcov a interpretov z celého Slovenska. Ďalším
podujatím bola realizácia podujatia Interpretačná súťaž o Cenu Dr. Ladislava
Lenga, ktorá sa konala 1986 – 1992 s rôznymi témami v jednotlivých ročníkoch,
ako napr. fujaristi, gajdoši, píšťalkári, heligónkari, predníci z Podpoľania. Na
spomienkovej slávnosti venovanej 80. výročiu nedožitých narodenín mu
8.10.2010 bola v priestoroch ZŠ na Ul. Školskej v Poltári odhalená pamätná
tabuľa.

Učiteľka, publicistka Elena Majerčíková, rod. Filipová sa narodila 20.
10. 1935 v Lučenci-Opatovej. V r. 194849 študovala na Štátnom gymnáziu
v Lučenci, v r. 1949-51 na Strednej
dievčenskej škole v Lučenci. V r. 195155 v štúdiu pokračovala na Pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov národných škôl v Lučenci. Ako učiteľka
pôsobila v r. 1955-57 na JSŠ v Lučenci.
V r. 1957-92 vyučovala na ZŠ LučenecOpatová, z toho bola od r. 1977 riaditeľkou školy. Od r. 1992 žila na dôchodku
vo svojom rodisku, venovala sa najmä
regionálnej histórii. V spoluautorstve
s Máriou Adamovou vydala knihu Opatová v zrkadle storočí (2005). Do publikácie Márie Adamovej Ostali len
spomienky (2012) napísala 5 spomienkových kapitol z histórie Opatovej.
Elena Majerčíková zomrela 13. 2. 2012
v Bratislave, pochovaná je v LučenciOpatovej.

Pedagóg, novinár, básnik, spisovateľ Zs. (Zsélyi) Nagy Lajos sa narodil 28. 9. 1935 v Sklabinej, okres
Veľký Krtíš. Základné vzdelanie získal
v rodnej obci, gymnázium navštevoval
v Komárne, kde maturoval v r. 1954.
V r. 1954-56 študoval maďarský a slovenský jazyk na FF UK v Bratislave,
štúdium však nedokončil. V r. 1957-58
pôsobil ako učiteľ na ZŠ vo Veľkých
Zlievcach. V r. 1958-60 bol redaktorom
maďarskej redakcie Čsl. rozhlasu v Bratislave, v r. 1960-63 krajským redaktorom denníka Új Szó v Bratislave. V r.
1963-95 pracoval ako redaktor v týždenníku Hét v Bratislave. Od r. 1995 žil
na dôchodku v Bratislave, v r. 1998 sa
presťahoval do dedinky Želovce v okrese Veľký Krtíš, kde žil až do svojej smrti. Zs. Nagy Lajos zomrel 11. 6. 2005 vo
Veľkom Krtíši, pochovaný je v Želovciach.
Je autorom týchto básnických
zbierok: Ének a tisztaságról (Pieseň
o čistote, 1964), Tériszony (Agorafóbia,
1968), Üzenet a barlangból (Odkaz
z jaskyne, 1971), Isapur dalai (Isapurove spevy, 1977), Cudar elégia (Samopašná elégia, 1981), Megfogtam a tündér sarkát (Chytil som vílu za nohu,
1986), Összegyűjtött reményeim (Moje
zozbierané nádeje, 1990), Édeni vihar
(Rajská víchrica, 1994). Jeho satirické
prózy: Emberke küzdj! (Človiečik, bojuj!, 1975), Rendetlen napló (Neporiadny denník, 1985), Az elpárolgott fazék
(Odparený
történetek

1993),

hrniec,

1988),

(Okrídlené
Mellékhatás

Szárnyas

príbehy,
(Vedľajší

(Odparený hrniec, 1988), Szárnyas
történetek (Okrídlené príbehy, 1993),
Mellékhatás (Vedľajší účinok, 2006).
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Významné životné jubileum oslávia
v októbri:

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.,
dekan Jesseniovej lekárskej fakulty
UK v Martine. Pochádza z Novohradu, narodil sa v Málinci, ale detstvo
a mladosť prežil v Hradišti.

Ing. Eva Balážová, PhD., vedúca
Katedry verejnej správy SPU v Nitre.
V tomto roku jej MsZ v Lučenci udelilo Cenu mesta za rozvoj kultúrnospoločenského života.

REKUS
Výročia významných
osobností
Ján Daniel Perliczi – 310. výročie nar.
(27.10.1705), lekár novohradskej stolice, spisovateľ, prírodovedec. Bol úradným lekárom Novohradskej stolice. Od
roku 1754 žil na svojom majetku v
Opatovej, kde sa venoval bádateľskej
činnosti.
Ľudovít Štúr - 200. výročie narodenia
(28. 10. 1815 Zay-Uhrovec, dnes Uhrovec) národný buditeľ, politik, kodifikátor
spisovnej slovenčiny, pedagóg, novinár,
básnik, vedúci predstaviteľ slovenského
národného života. Študoval na ev. lýceu
v Bratislave, kde bol členom a funkcionárom Spoločnosti česko-slovanskej. 24.
4. 1836 študenti lýcea pod jeho vedením na pamätnej slávnosti na Devíne
prijali slovanské mená – „národný krst“
(sám prijal meno Velislav). Založil Ústav
reči a literatúry českoslovanskej (1837).
Bol iniciátorom Slovenského prestolného prosbopisu, adresovaného panovníkovi vo Viedni, 11. – 16. 7. 1843 sa s J.
M. Hurbanom a M. M. Hodžom na fare
v Hlbokom dohodli na nevyhnutnosti
novej kodifikácie spisovnej slovenčiny.
Vydával Slovenské národné noviny s
literárnou prílohou Orol tatranský, bol
poslancom uhorského snemu (za mesto
Zvolen), patril k osnovateľom Žiadostí
slovenského národa v Liptovskom Sv.
Mikuláši (vyhlásené 11. 5. 1848). Po revolúcii v roku 1848 sa utiahol do Uhrovca a po smrti brata Karola sa presťahoval k jeho rodine do Modry (1851), kde
žil pod policajným dozorom, 22. 12.
1855 sa na poľovačke nešťastne postrelil, zomrel v Modre (12.1.1856) na následky toho zranenia. Je autorom spisov
Starý a nový věk Slováků, Sťažnosti a žaloby Slovanov v Uhorsku na protizákonné prechmaty Maďarov, Devätnáste
storočie a maďarizmus, Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto
nárečí, Náuka reči slovenskej, O národních písních a pověstech plemen slovanských, Slovanstvo a svet budúcnosti.
Napísal tiež zbierku básní Spevy a piesne.
Irena Laciaková – 150. výročie nar.
(2.10.1865 Polichno) rod. Slančíková,
staršia sestra Timravy, spisovateľka. Po
učení v Polichne rok navštevovala meštiansku školu v Banskej Bystrici. V roku
1887 redaktorka rodinného rkp. zábavno-poučného časopisu Ratolesť.

Písala verše i prózu. Prispievala
do slovenských novín a
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no-poučného časopisu Ratolesť. Písala
verše i prózu. Prispievala do slovenských novín a časopisov pod pseudonymom Poľanská. Vydala sa za Michala Laciaka (1860–1954 ev. farára, novohradský senior 1922), pôsobil v Hornom Tisovníku, mali dvoch synov a dve dcéry.
Po roku 1945 začas žili aj v Lučenci.
Zomrela 14.2.1951 vo Zvolene.
Július Bodnár – 145. výročie nar.
(8.10.1870 Uderiná), spisovateľ, redaktor, folklorista, historik, vlastivedný bádateľ, publicista. Pseudonym Branko
Bradlan, Uderiansky. Študoval na gymnáziu v Lučenci. Od 1890 teológiu v Bratislave, Viedni, Erlangene. Od r. 1896
kaplán v Petrovci, Myjave, Békešskej
Čabe, ev. farár v Bukovci... 1919 -20
prof. histórie a dekan Slov. ev. bohosloveckej fakulty v Bratislave. Zbieral povery, svadobné verše, detské hry a povery z Uderinej. Najvýznamnejším dielom je historicko-etnografická monografia Myjava (1911). V edícii Knižnica školákov vydával beletristické práce pre deti Rozprávočky z Uderinej (1907), Prostonárodné povesti, Jaga a Vlkolak
(1918), Nezbedovia (1922) a i. Autor
Histórie cirkve ev. a. v. bukovskej (1904),
životopisov (Jan Hus, 1915, Dr. Milan
Rastislav Štefánik – národný hrdina,
1921, Dr. Miloslav Hurban, jeho život a
dielo, 1925), cirkevných prác a učebníc
(Cirkevný dejepis pre ľudové školy,
1927, Dejepis cirkvi kresťanskej pre školy meštianske a nižšie triedy stredných
škôl, 1928). Redigoval cirkevný časopis
Stráž na Sione, Noviny spod Bradla. Bol
členom SNR (1918), výboru Muzeálnej
slovenskej spoločnosti a Matice slovenskej.
Pavol Emanuel Dobšinský - 130. výročie úmrtia (22.10.1885 Drienčany),
folklorista, redaktor, básnik, prekladateľ
a zberateľ ľudových rozprávok. Narodil
sa 16. 3. 1828 v Slavošovciach. Gymnázium študoval v Rožňave, Miškolci, ev.
lýceum v Levoči. V roku 1850 zložil kandidátsku skúšku. Bol evanjelickým kaplánom, profesorom jazyka a literatúry
na ev. lýceu v Banskej Štiavnici a od roku 1861 evanjelickým farárom v Drienčanoch. Písal básne, prekladal, v 60tych rokoch pôsobil ako popredný kritik
generácie, ako editor sa zaslúžil o vydanie literárnych prác svojich súčasníkov.
Ťažisko jeho práce spočíva vo folkloristike a národopise. Výbor MS ho poveril
organizovaním folkloristicko zberateľskej činnosti.
Vydal Prostonárodné slovenské povesti.

kej činnosti. Vydal Prostonárodné slovenské povesti.
Dezider Magic – 95. výročie nar.
(24.10.1920 Hrnčiarske Zalužany), Ing.,
RNDr., botanik, biológ, vedecký pracovník a pedagóg. Študoval na Lesníckej
fakulte SVŠT v Bratislave, pôsobil ako
asistent v Botanickej záhrade a v Botanickom ústave Prírodovedeckej fakulty
UK v Bratislave, od roku 1950 pedagóg
na VŠP a lesného inžinierstva v Košiciach, od roku 1953 vedúci Katedry lesnej výroby VŠLD, od roku 1959 pracovník Ústavu pre hospodársku úpravu
lesov vo Zvolene, neskôr pracovník Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV. Zakladajúci člen Gemerskej
vlastivednej spoločnosti.

Kokava nad Rimavicou:


95. výročie (28.10.1920) - po
prvýkrát účinkoval v Kokave
spevokol, ktorý so školskou
mládežou založil a viedol učiteľ
Andrej Lipták.



80. výročie (4.10.1935) – prišiel
do Kokavy rozhlasový autobus
Rádio - žurnálu z Košíc. Jeho
prostredníctvom sa popoludní
a večer uskutočnil prvý priamy
rozhlasový prenos z našej obce
o jej minulosti a ľudových zvykoch. Z reproduktora na námestí počúvalo toto vysielanie
vyše 1500 obyvateľov Kokavy.
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Obec Vidiná si stretnutím rodákov v sobotu 5. 9.2015 dôstojne
pripomenula 680. výročie prvej písomnej zmienky. Oslavy
začali v kultúrnom dome prijatím rodákov starostom obce Ing.
Jánom Šupicom. Kultúrny program prebiehal v dvoch
blokoch, nechýbali folklórne skupiny Škorec, Vidovenky,
Haličan, detský folklórny súbor Radosť a ď. Okrem množstva
sprievodných podujatí boli veľkým lákadlom dve súťaže
„Vidinský kotlík“ a „Najlepší koláč“.

V piatok 4. septembra 2015 na slávnostnom zasadnutí MsZ
v Poltári, ktoré sa konalo v obradnej sieni MsÚ, v rámci Dní
mesta, bola udelená Cena mesta Poltár Občianskemu
združeniu OPONA za kreatívny prínos v oblasti kultúry a
osvetovej práce a šírenie dobrého mena mesta Poltár . Cenu
si z rúk primátora Pavla Gavalca prevzal PaedDr. Peter
Kostka, predseda OZ.

Od stredy 9. 9. do nedele trinásteho sa inak pokojná Dolná
Bzová premenila na rušné trhovisko. Starostlivo pripravený
program bol dostatočným lákadlom pre mnohých návštevníkov. Päťdňové putovanie „sklárstvom“ začalo prvý deň rozkúrením sklárskej pece, aby sa na druhý deň dosiahla teplota
1 260 stupňov Celzia. V piatok nasledovalo privítanie účastníkov Medzinárodného stretnutia mýtnych obcí, teda obcí,
v ktorých sa v minulosti vyberalo mýto. Súčasťou podujatia bolo stretnutie sklárov združených vo Zväze sklárov a prezentácia
knihy „Krása slovenského skla“, ktorej autorom je Pavel Hlodák.

Ďalším bodom zasadnutia bolo odhalenie Pamätnej tabule
Okrem tvorivých dielní prebiehali ukážky sklárskeho majJánovi Koršóovi, bývalému primátorovi.
strovstva domácich sklárov z Katarínskej Huty a Poltára. Ale
sklárske remeslo predviedli taktiež žiaci SOŠ sklárskej Lednické
Rovné, študenti Vysokej školy výtvarných umení Bratislava a ď.
sa konali v dňoch 5.- 6. septembra 2015 pri príležitosti 622.
výročia prvej písomnej zmienky. Dvojdňový program osláv
prebiehal na námestí a v kultúrnom dome. Pre návštevníkov
bolo pripravených viacero kultúrnych a športových aktivít
a nechýbala ani prehliadka Dedinského múzea

Pokr. na str. 9

Nedeľa popoludní patrila folklóru, vystúpil FS Hriňovčan,
ženská spevácka skupina FS Marína Zvolen, rozkazovači

REKUS

strana 9

... Nedeľa popoludní patrila folklóru, vystúpil FS
Hriňovčan, ženská spevácka skupina FS Marína Zvolen, rozkazovači či heligónkari z regiónu, ale nechýbal ani zahraničný hosť – Slovácky mužský pěvecký zbor Ratiškovice z ČR.
Veľa zábavy a prázdny žalúdok. Takéto obavy návštevníci určite mať nemuseli. Novohradských sklárov voľakedy preslávila nielen ich zručnosť, ale aj ich typická gastronómia. Preto
aj na tomto podujatí sa ponúkali iba tradičné špeciality.
Pokr. zo str. 8

Folklórny súbor Ipeľ v Lučenci , ktorý v súčasnosti vedie Mgr.
Marcela Janštová, si 18.9.2015 slávnostným galaprogramom
pripomenul 40. výročie založenia. Plná sála divákov bola
jasným dôkazom toho, že folklór mal, má a ostáva len dúfať, že
v Lučenci aj bude mať svoje zázemie a to nemyslím len nadšencov z radov folkloristov a ich obdivovateľov, ale najmä sponzorov či mecenášov tradičnej ľudovej kultúry.
Program pozostával zo 6 blokov, v ktorých vystúpili mnohí
„Ipeľáci“ – Maroš Fajčík, Štefan Máliš, Jozef Šulek, Štefan Babic
Klobúk dole pred organizátormi, najmä pred nadšením p. a ď. Nechýbali piesne Zuzany Samašovej, Lenky SpodniakoPetra Greksu z OZ Skálnik, ale aj Ing. Pavla Greksu, starostu vej..., ale veľký úspech mali tance – Šatkovec a Uterákový.
Na záver si spoločne zaspievali pieseň všetkých Ipeľákov „OpýMýtnej.
taj sa Baláža“.

Vo Veľkej Vsi to v sobotu 12.9.2015 len tak vrelo. Starosta
Jozef Líška sa tešil z veľkého počtu prihlásených družstiev.
Darmo je, čo má dobrý chýr, to sa reklamuje samo.

Enkaustika- maľba horúcim voskom. Prvý krát používaná v Egypte,
v podobe fajjúmskych múmiových
portrétov, z obdobia okolo 100 300.n.l. Boli to realistické portréty
maľované na drevenej doske, nájdené pri múmiách v období rímskej
nadvlády v Egypte. Väčšia časť fajjumskych portrétov bola maľotempery,
menšia
vaná technikou tempery, vaná
menšiatechnikou
časť technikou
enkaustiky.
časť
technikou
enkaustiky.
Zobrazovali hlavu osoby z frontálneho
pohľadu. Spoločné
znaZobrazovali
hlavustoročiaosoby
ky sú veľké hnedé oči a prenikavý
pohľad. Dlhé
bola
z frontálneho
pohľadu.
technika enkaustiky pomerne
zabudnutá, až
v 20.stor Spoločné
ju znovuzna-ky
hnedé oči
objavil Fritz Faiss. Nemecký
maliar, sú
ktorýveľké
získal vzdelanie
na
pohľad.
Dlhéenkaustiky
storočia
významnej škole Bauhaus.a prenikavý
V súčasnosti
technika
bola technika
zažíva boom. Uplatňujú ju umelci
hlavne venkaustiky
abstraktnejpomerne
podobe.
zabudnutá,
v 20.stor
ju znovuJe to technika rýchla, medzi
jej výhody až
patrí
– rýchlosť
schnuTak je to aj so súťažou o najlepšiu Brdársku kapustnicu. tia, farbostálosť, možnosť objavil
Fritz
aplikácie
na Faiss.
rôzneNemecký
povrchy maliar,
(drevo,
Prihlásilo sa 25 družstiev. Súťažilo sa v troch kategóriách – sklo, keramika, papier).
ktorý získal vzdelanie na významnej
chuť kapusty, úprava stánku a hodnotenie divákov. A ako to Ako na to? Na vytvorenie maľby
škole
Bauhaus.špeciálne žehličky, perá,
sa používajú
dopadlo? Najlepšiu kapustnicu podľa členov poroty navaril al. enkaustický štetec. Po zahriatí žehličky sa farebné vosky (vhodné
tím „Staníkove bosorky“, na druhom mieste sa umiestnili sú aj obyčajné voskovky) začínajú topiť a fantázia môže začať praco„Drgovci“ a ako tretí skončil Smer SD z Poltára. Vzhľad vať. Podkladový papier je najvhodnejší lesklý- kriedový, na ktorom sa
stánkov jednotlivých súťažných družstiev hodnotila porota žehlička „šmýka“ a vosk zostáva na povrchu papiera. Technika enkazložená výlučne z domácich žien. Podľa nich malo najkrajší ustiky umožňuje rozvoj fantázie, a aj tí menej výtvarne zdatní vytvárastánok Ďubákovo, potom Trestelle Poltár a na treťom mieste jú nádherné diela. Pre veľký záujem, kurzy enkaustiky prebiehajú
boli domáci Brdári. Cenu divákov získal tím PZ Hubert celoročne. Príďte si aj Vy vyskúšať tuto zaujímavú a kreatívnu techniVeľká Ves, keďže im bolo odovzdaných najviac hlasovacích ku. Tešíme sa na Vás v dielni ľudových remesiel a súčasných techník
v Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.
lístkov.
Kontakt: 0907 503 478
Mgr. Art. Eva Srníková
Podujatie sa konalo s podporou BBSK.
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Vo fiľakovskom podvedomí sa slovo „smalt“ spája hlavne so
smaltovaným riadom z výroby bývalého podniku Kovosmalt
Fiľakovo. V rámci novej dočasnej expozície Hradného múzea
s názvom „Smaltované umenie“, sa smalt ukázal v novom
svetle. Na dvoch poschodiach Bebekovej veže sa predstavilo
súčasné smaltované umenie amatérskych aj profesionálnych
účastníkov, každoročne usporiadaného Tábora umeleckého
smaltu v Šalgótarjáne a Medzinárodného festivalu umeleckého
smaltu Tűzvirág v Nesvadoch. Vernisáž výstavy spríjemnilo
klavírne vystúpenie žiaka ZUŠ Fiľakovo, Františka Nagya,
ktorého pripravujúcou učiteľkou je Mgr. Katarína Švoňavská.
Otvorenie výstavy sa uskutočnilo18. septembra 2015 na 4.
Otvorenie výstavy obohatil kultúrny program žiakov Cirkevposchodí Bebekovej veže fiľakovského hradu o 16:00 hod.
nej ZUŠ v Lučenci, v troch blokoch vystúpili – Martin Kuric,
Výstava bude sprístupnená do 15. novembra 2015.
František Mikuláš a Kristína Matiašová.

Vernisáž výstavy neprofesionálnych výtvarníkov OŠ pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci z okresov Lučenec
a Poltár sa uskutočnila 23. 9. 2015 o 16.00 hod. v priestoroch
Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

Tu, na domácej pôde privítala všetkých prítomných riaditeľka Výstava potrvá do 18.10.2015 a verejnosti je sprístupnená
Mgr. Iveta Kaczarová. Výstavu otvorila Mária Ambrušová, utorok-piatok od 9.00 do 17.00 hodiny a v nedeľu od 14.00
riaditeľka NOS Lučenec a odovzdala slovo kurátorovi výstavy, do 17.00 hod.
Renata Ádámová, NOS Lučenec
doc. Štefanovi Balážovi, ArtD., akademickému maliarovi.
Tohtoročná výstava je rozmanitá z mnohých dôvodov: vekové
zloženie, témy, techniky, uhly pohľadov, rôzny charakter a pod.
Spája ju potreba výtvarne sa prejaviť, preveriť svoje schopnosti,
podeliť sa o zážitok z tvorby so svojimi blízkymi a širokou verejnosťou.

Výstavy sa zúčastnilo celkom 22

týchto autorov: Jana Germušková, Pavel Ožďáni, Adela Balázsová, Štefánia Drastíková,
Margita Janštová, Milan Berky, Jana Gaberová, Anna Brijaková, Klára
Hanulová, Kristína Janigová, Pavel Megyeri, Iveta Kuricová, Alena
Vetráková, Tímea Mihalidesová, Ján Likavec, Kristína Šuhajová,
Gizela Schneiderová, Boris Novák, Miroslav Oroszi, Alexandra
Kuráková, Gabriel Kurák a Božena Hozová.

Na súťažnej prehliadke folklórnych skupín Banskobystrického kraja, ktorá sa konala 27. septembra 2015 v Dobrej
Nive, reprezentovala náš región FS ŠKOREC z Vidinej.
Organizátorom krajskej prehliadky bolo SOS Banská
Bystrica a obec Dobrá Niva.

Otvorenie výstavy obohatil kultúrny program žiakov Cirkevnej Napísali nám:
ZUŠ v Lučenci, v troch blokoch vystúpili – Martin Kuric, Vzácna návšteva na našej škole
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Vzácna návšteva na našej škole

Po krásne prežitých dňoch prázdnin zaklopal nový školský rok na dvere a pedagógovia i žiaci kráčali cestou do školy. Na pôde školy ich privítala p. riaditeľka
Mgr. Gabriela Oravcová, ktorá vyzvala pedagógov, aby si svedomite plnili svoje
povinnosti a boli otvorení potrebám žiakov. Pre žiakov vyprosovala Božiu pomoc
na príhovor sv. J. Bosca - patróna školy, aby získali vedomosti a znalosti na
požadovanej úrovni, ktoré zodpovedajú požiadavkám spoločnosti.

Po príhovore sa všetci zhromaždili v kostole, v ktorom vdp. biskup Mons. Stanislav
Stolárik za prítomnosti duchovných spolubratov celebroval svätú omšu, aby vzdal
vďaku Bohu za všetky dobrodenia, ktoré nám udelil a vyprosil Božie požehnanie
do ďalších dní nášho života. Povzbudil pedagógov, aby boli pre svojich žiakov
príkladom a pri výchove žiakov si brali príklad od sv. J. Bosca, ktorý vštepoval
svojim zverencom lásku a vieru. Po svätej omši otec biskup navštívil školu
a prejavil záujem o prácu pedagógov a priestory, v ktorých vyrastá budúca generácia spoločnosti. Na záver spoločne prežitých chvíľ p. riaditeľka poďakovala
otcovi biskupovi za návštevu a pozornosť, ktorú venuje našej Cirkevnej základnej
škole sv. J. Bosca v Lučenci.
Mgr. Katarína Zacharová

Rásť od koreňov
kvetov,
opelená nožičkami
včiel,
len tak nahá

Vladimíra

Banská

Chcem utekať po
bosej tráve,
do rúk chytať vzduch
a slnko odrážať
od žeravej pokožky.
Rásť od koreňov
kvetov,
opelená nožičkami

ako kamene
v potoku,
roztečená po
slobode
ako voda.
--------------Pozri sa na život
z opačnej strany,
keď budeš stáť
za dverami
a skončí sa
posledný súd.
A povedz
na akých základoch
bol tvoj dom
postavený,
po akých

bol tvoj dom
postavený,
po akých
dlaždiciach
si chodil po celý
čas.
----------------Sám pred sebou
si kľakni na kolená
a s krížom na čele
vyber cestu po
ktorej
budeš kráčať.
Podaj sám sebe
ruku na zmierenie.
Nebudeš iným
pred dverami
kľačať.

pre organizátorov podujatí!
BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pripravuje vydanie
publikácie, ktorú budú tvoriť dve časti:
KALENDÁR výročí
a
KATALÓG
kultúrno-spoločenských podujatí
v roku 2016.
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 30. októbra 2015 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. 2015 alebo najneskôr začiatok r.
2016) 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
2016“ ...
Pokr. na str. 12

(vrátane
kontaktov), ktorí
nahlásia
plánované aktivity. Preto vás
bude

zoznam

všetkých
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Pokr. zo str. 11 ...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.

Na mesiac október pripravila Novohradská knižnica v Lučenci zaujímavé podujatia a prednášky, na ktoré by sme si
vás touto cestou dovolili upozorniť a súčasne aj pozvať.
V polovici októbra si pripomenieme 200. výročie narodenia
Ľudovíta Štúra formou nevšednej prednášky doc. Júliusa
Lomenčíka: „Čo Štúr vyštúral v jazyku“ (15.10.2015)
(Nielen) pre milovníkov histórie je určená prednáška pána
Lomenčíka spojená s prezentáciou publikácie Zažili sme
vojnu (15.10.2015), mapujúcou spomienky na II. svetovú
vojnu obyvateľov obcí okresov Poltár a Lučenec.
Koncom mesiaca pripravujeme už tradičnú
výstavu Najkrajšie kalendáre, knihy a propagačný materiál o
Slovensku 2015"
(28.10 -18. 11. 2015),
ktorá, ako už samotný
názov napovedá, bude ukážkou najkrajších
reprezentačných materiálov o Slovensku.

www.nklc.sk

Radovan Mácal,
NK Lučenec

Novohradského múzea a galérie v Lučenci - október 2015
Jesenné stretnutie – do 18. 10. 2015
V 20. storočí v Lučenci a jeho okolí pôsobili viaceré významné osobnosti výtvarného umenia, ktorých tvorba presahovala cez hranice Novohradu, či Slovenska. Pozostatky
ich vplyvu ako by doteraz určovali vnímanie rôznych žánrov
výtvarného umenia v regióne. Najlepšie to môžeme sledovať na tvorbe neprofesionálnych výtvarníkov.
Už sa to stáva tradíciou, že Novohradské osvetové stredisko
v Lučenci ich diela prezentuje každý druhý rok na výstave
Jesenné stretnutie v priestoroch Novohradského múzea a
galérie.
Dolná zem a región Novohrad (konferencia) - 1. 10. 2015
od 9,00 do 16,00 hod.
Región Novohrad bol kolískou vysťahovalectva a vstupnou
bránou na Dolnú zem, čo predstavuje jedinečnosť v rámci
regiónov Slovenska. Stál v ohnisku veľkej migrácie. Najväčší počet vysťahovalcov na Dolnú zem je z Novohradu a
stredného Slovenska.
S cieľom priblížiť verejnosti etnickú históriu Novohradu,
Dolnej zeme a dolnozemského Slováka z pozície materského
národa, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci usporiada konferenciu s názvom „Dolná zem a región Novohrad“. Uskutoční sa 1.10.2015 v priestoroch našej inštitúcie
a bude určená pre odbornú verejnosť, starostov obcí, riaditeľov a pedagógov škôl a iných vedúcich pracovníkov. Na
celodennom podujatí prednesú svoje príspevky renomovaní
odborníci zo Slovenska aj Srbska. Ich prezentácie budú
zamerané nielen na cestu Slovákov z Novohradskej stolice
na územie dnešného Maďarska, Rumunska a Srbska, ale
predstavia aj vzácne zachovanú duchovnú a materiálnu
kultúru krajanov, vysťahovalcov na Dolnej zemi.
Dňa 2.10.2015 v dopoludňajších hodinách sa uskutočnia
prednášky k danej téme pre žiakov a študentov z okresu Lučenec a Poltár. O Slovákoch v srbskej Vojvodine im porozpráva Mgr. art. Milina Sklabinská zo Srbska.
Širokej verejnosti bude venovaná nedeľa 4.10.2015. Účastníci podujatia získajú informácie o vysťahovalectve Slovákov na Dolnú zem a o zachovaní tradičnej kultúry v náväznosti na región Novohrad z prezentácie publicistu Ing. Jána
Jančovica.
V prípade záujmu základných a stredných škôl cykly prednášok budú prebiehať aj v ďalších dňoch. Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
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 – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
8.-9.10. NE/ZÁVISLÍ
– workshop, besedy, výstava,
lektori: Mgr. Ján Adamove,
Mgr. Eva Gregušová
a Mgr. art Eva Srníková,
miesto: Dom Matice slovenskej
v Lučenci.
15. a 29.10. Cyklus tvorivých
stretnutí vedúcich a choreografov
folklórnych súborov
a skupín z regiónu,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
Lučenec o 14.00 hod.
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28. 10. Divadelný súbor Strašidlá
Lupoč – Na svitaní
miesto: Divadlo B.S. Timravy
Lučenec o 9.00 a 18.00 hod.
Dielňa ľudových remesiel
- tvorivé dielne pre deti,
študentov a dospelých:

NOS v Lučenci pozýva všetkých
výtvarných nadšencov na tvorivé
dielne. Vybrať si môžete z techník:

16.-17.10. PROJEKT/MADE IN POD
HOLÝM NEBOM
– workshop na tému
„Hľadanie vlastnej maliarskej formy,
na úkor netrpezlivého
preberania cudzích vzorov“,

16.10. DIVADELNÁ JESEŇ
– otvorenie festivalu
divadla
o 15.00 pred Divadlom BST,
happening v uliciach mesta.

enkaustika, keramika, výroba sviečok
a mydiel, tkanie záložiek, smalt,
plstenie, batika, mozaika, maľba na
textil, výroba košíkov, servítkovanie,
práca so sádrou, kašírovanie, maľba
na sklo, práca s drôtom.

20.10. Divadlo Odtiaľ-Potiaľ
Veľký Krtíš
Príbeh z ulice – monodráma
miesto: DBST Lučenec
o 18:00 hod.
26. 10. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov, prezentácia
a rozbor tvorby,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.

14.10. Richard Müller
– 15 rokov bez Filipa
– unikátne spomienkové turné
Richarda Műllera s kapelou a hosťom
Andrejom Šebanom.
Miesto: kino Apollo
o 18.00 hod.

19.10. Umenie seniorov v Európe
– vernisáž výstavy prác seniorov.
Výstava potrvá
do 23.10.2015.
Miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 15.00 hod.
21.10. 4. ročník regionálnej
prehliadky speváckych zborov
pri denných centrách seniorov,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 10.00 hod.

do 18.10. JESENNÉ STRETNUTIE 2015
– výstava amatérskych výtvarných
tvorcov, členov OŠ AVT pri NOS
Lučenec z okresov Lučenec a Poltár,
miesto: Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
In Memoriam Mária Polachová enkaustika,
miesto: vestibul NOS Lučenec, od
8.00 do 15.00 hod.

4.10. III. GRUNT
– výstava všetkého, čo dokážu
dopestovať lučenskí záhradkári.
Súťaž o najkrajšie jablko Novohradu
a iné... Súčasťou podujatia je
chovateľská burza, súťaž vo varení
držkového perkeltu, farmársky trh,...
Miesto: Mestská tržnica
o 10.00 hod.

16.10. Happening v uliciach mesta otvorenie Divadelnej jesene 2015
Miesto: ulice mesta, priestranstvo
pred Divadlom B.S. Timravy
od 15.00 hod.

lektor:

doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.,
miesto: Lučenec – mestský park....

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu

Viac informácii: Mgr. art. Eva Srníková,
0907 503 478, e-mail:
evasrnikova1@gmail.com
alebo osobne v tvorivej dielni.
Miesto: NOS Lučenec, na poschodí

22.10. – 23.10. JAZZOVÉ LÍSTIE
– jazzový festival,
miesto: Mestská tržnica
o 19.00 hod.
31.10. ZLOMENÉ KRÍDLA
- pietna spomienka na zosnulých,
miesto: Mestský cintorín
o 17.00 hod.
Dom Matice Slovenskej
Lučenec
Do 19.10. HRAD A NOVOHRAD,
výstava fotografií
Tomáša Garrigue Masaryka,
miesto: Dom MS
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Kokava nad Rimavicou
3.10. Regionálny gurmánsky deň
– 2. ročník súťaže vo varení
tradičných jedál,
org.: Mikroregión Sinec-Kokavsko
a obec Kokava nad Rimavicou,
miesto: pred KD
24.10. GALAPROGRAM
FS KOKAVAN
pri príležitosti
45. výročia založenia,
miesto: sála Domu kultúry
o18.00 hod.

Polichno
3.10. MAĽUJEME TIMRAVU
- vernisáž výstavy
a odovzdávanie cien oceneným
autorom ako súčasť tradičného
literárno-turistického podujatia
TIMRAVIN CHODNÍČEK.
Hlavnými organizátormi
sú obec Polichno a Dom Matice
slovenskej v Lučenci.
Miesto: Polichno

Krná
3.10. Deň prezentácie mikroregiónu
HORNOHRAD,
Súťaž o najlepšiu
hornohradskú klobásu,
miesto: Krná od 10.00 hod.

Tomášovce
10.10. Rusín Čendeš Orchestra
– koncert,
org.: OZ Naše Tomášovce a obec
Tomášovce.
Miesto: KD Tomášovce
o 18.00 hod.

Zmena programu vyhradená.
Na naše kultúrne podujatia
platia aj
KULTÚRNE POUKAZY!

Fiľakovo
Do 16.10. Umenie remesiel, výstava,
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
Do 15.11. Výstava
„Smaltované umenie“,
miesto: Bebekova veža

19.-25.10.
3. Jesenný divadelný festival
miesto: MsKS
Program:
19.10. 18.00 Eve Ensler:
Podlí ľudia (dráma),
OZ Zsákszínház, Fiľakovo
20.10.

4. 10. Festival „Borvirág”,
miesto: Maď. spoločenský dom,
NTIC o 15.00 hod.
6. 10. Spomienka na revolúciu
1848-49 a kladenie vencov,
miesto: Nám. padlých hrdinov
o 16.00 hod.
8. 10. LiteraTúra II.
– Jeseň (odbornej) literatúry 2015.
Hodnota je v nás, nájdime ju!
Prednáška Terézie Strédl
o sebapoznaní a talente
(v maď.jazyku).
Miesto: Mestská knižnica
o 16.00 hod.
9. 10. LiteraTúra II.
– Jeseň (odbornej) literatúry 2015.
Čo môžem dať a čo môžem dostať?
Prednáška Dénesa Kormosa
o zdrojoch programov
podporujúcich talenty
(v maď. jazyku).
Miesto: Gymnázium Fiľakovo
o 16.00 hod.
15.10.Prednáška a predstavenie kníh
autora mnohých bestsellerov
Pavla „Hiraxa“ Baričáka,
spojená spevom a hrou na gitarách.
Miesto: MsKS o 18.00 hod.
17.10. Október „Mesiac úcty
k starším“ – Stretnutie dôchodcov,
Miesto: MsKS o 15.00 hod.
19.10. Otvorenie výstavy
fotoklubu z Gemera.
Miesto: MsKS o 17.00 hod.

10.00 Gulliverov denník
(rozprávková hra),
Divadlo Hotel Maria, B. Bystrica
21.10. 10.00 Dramatizácia
o Fiľakove (hra),
Divadlo Apropó, Fiľakovo
10,30 Arany J.: Waleskí bardi
(balada), DS Zsibongó, Fiľakovo

22.10. 18.00 J.Griskovec:
Ako som jedol psa (monodráma),
Divadlo Csavar Színház, Chotín
23.10. 18.00 Spievaný jedálny
lístok (hudobná hra),
Divadlo J. Kármána, Lučenec
24.10. 18.00 Mikszáth K.:
Podivné manželstvo (hra),
Jókaiho divadlo v Komárne
25.10. 18.00 Moliére:
Zdravý nemocný (veselohra),
Divadlo Zenthe Ferenc, Salgótarján
21.10. Deň otvorených dverí
v Mestskej knižnici vo Fiľakove pre ZŠ,
odovzdanie detského kútika.
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 10.00 hod.
23.10.-27.11. Výstava miestnej
maliarky Tímei Mihalidesovej.
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
– Galéria o 16.00 hod.
29.10. „Lučenec – v premenách
času“. Predstavenie knihy Márie
Adamovej a RNDr. Jozefa Puntigána .
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 16.30 hod.

19.-25.10. 3. Jesenný divadelný
festival, miesto: MsKS
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