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Vážení a milí, priatelia a priaznivci Novohradského osvetového strediska v Lučenci! Ďakujeme Vám za všetku
pomoc, spoluprácu a priazeň pri príprave a vzniku tradičných ale aj nových kultúrnych aktivít a podujatí,
ktorými sme zavŕšili prvú dekádu 3. tisícročia. Začíname nový rok 2010. V tomto čase si zvykneme dávať
rôzne predsavzatia. Tak ako po minulé roky, opäť chceme spolu s vami pripravovať v obciach a mestách
rôzne kultúrne aktivity a podujatia. Ak budú úspešné a zaujímavé a diváci sa budú baviť, naše predsavzatia
sa budú plniť. K tomu Vám vinšujeme dobré zdravie, pokoj v duši, radosť, prácu a šťastie! Pričiňme sa všetci
spoločne, aby sa nám splnilo!
Mária Ambrušová, riaditeľka NOS

Kultúru treba chápať ako kapitál uložený v národe, lebo
vždy to boli ľudia, ktorí tvorili národnú kultúru. Opýtali sme
sa troch riaditeliek regionálnych kultúrno - osvetových
zariadení.
Otázky:
1. Vykročili sme do nového roku, či tou správnou nohou aj
na poli kultúry, čo myslíte? Čo nové prinesie rok dvadsaťdesať, dajú sa očakávať zmeny?
2. Novohrad má určite svoje špecifiká, ale je porovnateľný s ostatnými regiónmi u nás resp. v zahraničí?
3. Čo samotné kultúrne podujatia, bude ich aspoň toľko
ako v roku minulom alebo ponúkané aktivity budú
skromnejšie a úspornejší režim sa podpíše aj pod ich
kvalitu a pestrosť?
Mária Ambrušová, riaditeľka
Novohradského osvetového
strediska
1.Vždy sa snažíme vykročiť
správne, no vo veľkej miere
sa naša práca odvíja od ľudského faktora a preto musíme
vždy vyvinúť značné úsilie,
aby sme naše predsavzatia
splnili.
Keď zmena, tak len k lepšiemu, to je samozrejmé. Hlavne v práci v miestnej kultúre
sa budeme musieť viac zamerať
najznámejšie
pomerať na najznámejšie podujatia,
na ich na
propagáciu
a úroveň.
dujatia, na ich propagáciu
a úroveň.

2.Novohradské osvetové stredisko je hlavným organizátorom významných cezhraničných podujatí, ktoré usporiadame s Maďarskom, ale aj s mestami a obcami regiónu.
Ďalej sa podieľame na organizovaní menšinových podujatí –
s maďarskou a rómskou menšinou. Práve tieto „špecifiká“
sú nielen že porovnateľné, ale dávajú Novohradu určitú
jedinečnosť.

3.Aj napriek všetkým negatívnym prognózam podujatia
ktoré plánujeme v tomto roku uskutočniť zatiaľ ostávajú tak
ako v minulom roku. Už niekoľko rokov vypracúvame projekty, ktoré nám umožňujú dostatočne zabezpečiť všetky
aktivity. Tak aj v tomto roku sa môžu diváci tešiť na Novohradský medzinárodný folklórny a gastronomický festival,
Koliesko, Poipeľský festival, Divadelnú jeseň a mnohé iné.
Samozrejme budeme organizovať všetky postupové súťaže
a prehliadky ZUČ, ako aj vzdelávacie podujatia . Máme
v pláne aj naďalej spolupracovať s neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami, čím je zaručená pestrosť
a rôznorodosť aktivít na rôzne témy. No ako sa to udeje
v praxi, ukáže čas, nakoľko nie sú schválené projekty, ktoré
sme vypracovali. Verím, že sa nám podarí zachovať si svoj
štandard a latku, ktorú sme si nastavili, nebudeme podliezať.
PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka Novohradskej knižnice

1.Áno, zmeny očakávam a aj plánujem. Dúfajme, že
k lepšiemu, veď v rámci svojich možností sa knižnica venuje
Pokr. na str. 2
rôznym aktivitám, prispôsobuje sa požiadavkám svojho
čitateľského zázemia a bude pripravovať pre svojich

používateľov a návštevníkov ďalšie

nové a nové
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Pokr. zo str.
rôznym aktivitám, prispôsobuje sa požiadavkám svojho čitateľského zázemia a bude pripravovať pre svojich používateľov a návštevníkov ďalšie nové a nové služby.

10. ročník Trienále akvarelu, Szabóov grafický Lučenec, ale aj
výstava diel Martina Benku a ďalšie. Sme si vedomí, že
budeme mať k dispozícii menej finančných prostriedkov na
naše aktivity, ale táto skutočnosť sa rozhodne nepodpíše pod
ich zníženú kvalitu. Našou snahou je zaujať široký okruh
návštevníkov a naďalej im prezentovať kultúrne hodnoty
minulosti, ale aj súčasnosti.

2.Novohradská knižnica úzko spolupracuje s partnerskými regionálnymi knižnicami, napríklad pri výmene skúseností v oblasti elektronizácie knižničných procesov, v
rámci medziknižničnej výpožičnej
služby, školení zamestnancov a i
né. Zameranie a činnosť knižníc je
porovnateľná.
3.Kultúrno-spoločenské podujatia
NK uskutočňuje hlavne v súlade s
požiadavkami základných a strednýchuskutočnených
škôl. V roku minulom
bolo
škôl. V roku minulom bolo
207 podujatí
uskutočnených
207 podujatí
s počtom účastníkov 3 776
pre žiakov materských,
základpočtom účastníkov
pre
ných a stredných škôl, sdomovov
dôchodcov 3a 776
odbornú
žiakov materských,
základných
verejnosť. Medzi najvýznamnejšie
v rámci Týždňa
sloa stredných
škôl,
domovov
venských knižníc nesporne
patrí Noc s Andersenom,
ďalej
dôchodcov
odbornú
je to EX libris - súťaž v tvorbe
knižnej aznačky
pre verejnosť.
deti od 6Medzi najvýznamnejšie
v rámci–
15 rokov, celoslovenská literárna
súťaž Literárny Lučenec
Týždňa
slovenských
vlastná tvorba detí a dospelých a mnohé iné. Pevne knižníc
verím,
patrí
Noc
že skromnejší rozpočet nesporne
neovplyvní kvalitu
a ani pestrosť
s
Andersenom,
ďalej
je
to
EX
podujatí.
libris - súťaž v tvorbe knižnej
Mgr. Iveta Kaczarová, riadiznačky pre deti od 6-15 rokov,
teľka Novohradského múzea
celoslovenská literárna súťaž
a galérie
Literárny Lučenec – vlastná
1.Do nového roka sme vykrotvorba
detí
a dospelých
čili s odhodlaním, optimisticky
a mnohé iné. Pevne verím, že
naladení a dúfam, že tou
rozpočet
správnou nohou. Každý skromnejší
nový
neovplyvní
kvalitu
a ani
rok prináša zmeny a nové výzpodujatí.
vy, všetko sa mení veľmi pestrosť
rýchlo a my sa snažíme prispôsobiť.
Určite
nás čakajú
čakajúviaceré
viaceré
Určite nás
zmeny, verím, že pozitívne a
zmeny, verím,
že kultúry
pozitívne
a
prospejú
k rozvoju
, rozvoju
nášho múzea.
prospejú
k
rozvoju
kultúry
,
2.Novohrad je bohatý na rôzne prírodné, historické
rozvoju
nášho
múzea.ktoré inde nenájdeme. Žilo a žije tu
a kultúrne
hodnoty,
mnoho významných osobností, len často o nich nevieme.
Môžeme sa smelo porovnávať s inými regiónmi, aj so
zahraničím, ale musíme na svoju jedinečnosti upozorniť
a dobre ju prezentovať. Niektoré významné pamiatky
regiónu môžu vidieť návštevníci aj v našej stálej expozícii
Poklady minulosti.
3.Na rok 2010 sme pripravili, tak ako aj po iné roky , pestrý
program a milovníci kultúry si budú môcť vybrať z množstva výstav a podujatí. Medzi najvýznamnejšie bude určite
patriť 22. ročník Medzinárodného keramického sympózia,

10. ročník Trienále akvarelu, Szabóov grafický
Lučenec, ale aj výstava diel Martina Benku a ďalšie.
Sme si vedomí, že budeme mať k dispozícii menej

Spevácky zbor Ozvena

3. ročník regionálnej prehliadky cirkevných a svetských
speváckych zborov pod názvom „Adventné stretnutie“
usporiadali organizátori 5. 12. 2009 o 15.00 hod. v rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie v Lučenci.
Zúčastnilo sa jej celkom 5 speváckych zborov: ženský spevácky zbor Melódia z Fiľakova, miešaný spevácky zbor
Ozvena z Lučenca, Divinčianka z Divína, ženský spevácky
zbor Jazmína z Radzoviec a chrámový zbor Campana
z Brezničky.
Usporiadateľmi tretieho ročníka boli BBSK – Novohradské
osvetové stredisko v Lučenci, Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Lučenec a Chrámový spevácky zbor Campana z Brezničky.

Ženský spevácky zbor Jazmína z Radzoviec
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Svoju tvorbu predstavili poetky – Vlaďa
Ďuráková, Števka Drastíková, Monika
Račková. Martin Laczko oživil podujatie
hrou na gitare a spevom folklórnych
a folkových piesní. V samostatnom speváckom a hudobnom bloku vytvorili výbornú dvojicu s Monikou Račkovou.

Prečo práve Letisko pre sny ? – ide
o pravidelnú každoročnú prezentáciu tvorby literárneho klubu (LK) pri
NOS, ktorého skratka V. L. A. S.
znamená Vreckové letisko anjelskych snov.

Vybrali sme zo zborníka
„Drevená lastovička“ :

11. decembra 2009 sa stretli v priestoroch Novohradského múzea a galérie
členovia LK a ich priaznivci pri literárno
– hudobnom pásme z najnovšej tvorby
nádejných autorov.
Čítali sa aj básne z posledne vydaného
zborníka z tvorby členov, ktorý pod názvom „Drevená lastovička“, vydalo Novohradské osvetové stredisko.
Jarmila Siváková

Je potrebné uviesť, že Letisko pre sny

Moderovania sa zhostil úspešne Feri
Széplaky, ktorý je však aj úspešným básnikom. Jeho verše, ako aj ďalších autorov – Martina Dzúra, Mirky Bočíkovej,
Margity Janštovej, br. Mária OFM a Katky Mišíkovej predniesli Táňa Kováčová,
Dušana Nôtová a Ďusko Tamáš.
Manželia Trtolovci majú svoje úlohy
spravodlivo rozdelené – básne svojho
manžela Jozefa recituje Oľga Trtolová.

J. Trtol s manželkou

Bol by hriech nespomenúť chutné domáce zákusky od pani Hany Koškovej,
ktoré upiekla iba na toto podujatie
a všetkých prítomných presvedčila, že je
nielen váženou spisovateľkou, lektorkou
klubu, ale aj vynikajúcou kuchárkou.

František Széplaky:
... Drevená lastovička...
Šedivá ruka nôž
o drevo trie.
Drevo si pamätá
vlaňajšie ruky, slnko
vôňu milencov.
No teraz
poddala sa oceli.
Zužuje sa
A celí každou odpadnutou trieskou.
Až nakoniec
vzlietne k oblakom.
Margita Janštová
Modlitba

Miroslava Bočíková a Jarmila Siváková

otvorila Jarmila Siváková, dlhoročná
vedúca klubu, ktorej patrí hlavná zásluha na jeho fungovaní. Poďakovala sa
všetkým členom klubu a popriala im
veľa úspechov v ich ďalšej tvorbe. Mne
pripadla milá povinnosť, aj touto cestou
ešte raz poďakovať práve Jarke, lebo tak
ju všetci voláme a verím, že sa budeme
aj naďalej stretávať, a to nielen na
podujatiach LK, ale možno aj pri dobrej
kávičke.

O. Trtolová a H. Košková

Bol by hriech nespomenúť chutné
domáce zákusky od pani Hany Koškovej,
ktoré upiekla iba na toto podujatie

Otvorím okno,
to je moja modlitba.
Dažďové kvapky sa ligocú,
Slniečko ich šteklí nehou,
do jazierka pozerá,
tíchnuci štebot,
tú krásu poznám.
Stúlené striešky v objatí,
aj v tme sú smelé.
Za chvíľu pôjdu spať
dala som sa im pohladkať.
Katarína Mišíková
Snu kreslím do tváre čas.
Tik – tak.
Dokedy vydrží stáť,
zlomok
vydelím prevahe
oneskorených rán.
Búšenie na hruď
vynechá
ticho v nás.
Rátať
v snoch
sa dá len raz.
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Posolstvo Vianoc
Je názov vianočného programu, ktorý už tradične organizujeme spolu s HIOS vo Veľkom Krtíši, ale vždy v inej lokalite. Ten tohtoročný sa uskutočnil v sobotu 19.12.2009
o 15.30 hod. v kultúrnom dome vo Vidinej.

Divákom sa predstavili tri súbory: folklórny súbor Kokavan
z Kokavy nad Rimavicou, detský folklórny súbor Radosť
z Lučenca a dedinská folklórna skupina Bažalička z Plachtiniec - Príbeliec. Vianočná atmosféra a vysoká účasť bola
dostatočnou odmenou a zároveň výzvou na pokračovanie
tejto tradície pre usporiadateľov: BBSK- Novohradské
osvetové stredisko Lučenec, Hontiansko-Ipeľské osvetové
stredisko vo Veľkom Krtíši a obec Vidinú.

Nedá sa nespomenúť aj vianočné koncerty chrámového
zboru Campana z Brezničky. Najskôr sa 27. 12.2009 predstavil občanom Divína, a to o 14.00 hod. v rímsko-katolíckom kostole Všetkých svätých. Potom, 3.1.2010 o 15.00
hod. v rímsko - katolíckom kostole Nanebovzatia Panny
Márie vo Fiľakove. Usporiadateľmi boli BBSK – Novohradské osvetové stredisko Lučenec a Rímsko-katolícka cirkev,
farnosti Divín a Fiľakovo.

REKUS
Ročné obdobia vo zvykoch ľudu
TRI KRÁLE alebo šiesty deň januára bol záverom zimného
novoročia. Zvyky tohto dňa sú ukážkou prelínania staroslovanských obradov obohatených prvkami rímskej kultúry
s obradmi kresťanskými. Ľud považoval kresťanské obrady
za magický úkon, napríklad voda mala odpradávna magicko
- ochrannú funkciu, ktorú bolo možné rôznymi spôsobmi
umocňovať. K takýmto spôsobom patrilo aj svätenie. V rímskokatolíckych obciach nanosili ľudia vodu na svätenie do
kadí a krčahov, ktoré postavili priamo do kostola. Niekde
dávali do krčahov aj jablko, ku krčahom ukladali v uzlíkoch
soľ, kriedu, prípadne sviečku a cesnak.
Posvätenou vodou vykropili obydlia i stajne, naplnili domáce sväteničky a odložili aj do fľaštičiek, pretože táto voda
sa vraj do konca roka nepokazila. Z čerstvo prinesenej dávali piť malým deťom, aby mali dobrý spánok. Jablko z vody
si rozdelili a zjedli, aby ich nebolievalo hrdlo. Posvätenú soľ
pridávali dobytku do krmiva. Sviečku zapaľovali pri zomierajúcom alebo počas búrky. Kruh nakreslený kriedou
bol miestom, do ktorého nemali prístup žiadne zlé sily
a mocnosti. Všeobecne sa trojkráľové sväteniny používali
ako ochrana ľudí či zvierat pred démonmi, či už strigami,
vodníkmi alebo ochrana pred živlami.

Deň Troch kráľov bol posledným dňom obchôdzok. Piesne
a vinše, ktoré privolávali do domu šťastie, zdravie a blahobyt, boli známe pod spoločným názvom koleda.
Kresťanská cirkev sa spočiatku voči koledám ako pohanskému zvyku stavala zamietavo. Z Muránskych artikúl z roku
1585 sa dozvedáme, že evanjelická cirkev v tom čase zakazovala svojim farárom na Tri krále „bludárske túlanie
s krížikom po uliciach a domoch“ a to, čo dostávali od veriacich za koledu, mali dostať iným spôsobom. Kňazskú koledu z prvej tretiny devätnásteho storočia opísal Ján Kollár
v diele „Národnie spievanky“: „Koleda je teraz u Slovákov
cirkevná obyčaj, podľa ktorej kňaz, rechtor, kostolník, niekoľko spevákov a vrecia na pleciach majúcich vreconoscov
po meste alebo po dedine z domu do domu chodievajú...“.
Pri dopoludňajších bohoslužbách sa cirkevníci dozvedeli,
u koho sa s koledou začne a ktorým smerom bude postupovať. Kňaz zaspieval pieseň, za ktorou nasledovala modlitba,
potom rechtor napísal kriedou na dvere izby prvé dve
číslice letopočtu,
Pokr. na str.6
za nimi iniciálky mien troch mudrcov či kráľov G.B.M.,
oddelené od seba krížikmi a nakoniec druhé dve číslice
kalendárneho roku. Potom si koledníci posadali za stôl.
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Janka Klincková:
„Vždy ma viac priťahovala lingvistika
ako literatúra“
Jazykovedkyňa, vysokoškolská učiteľka Doc. PhDr. Janka Klincková, Ph.D.,
rod. Šúrová, sa narodila 13. 10. 1949 v Poltári. Základné i stredoškolské vzdelanie získala v rodnom meste, v r. 1967 maturovala
na tamojšej Strednej všeobecnovzdelávacej
škole (SVŠ) v triede prof. Milana Fehéra.
V rokoch 1967-73 študovala slovenský a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte (FF)
Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.
Od r. 1973 pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Katedre slovenského jazyka a literatúry, v súčasnosti na Fakulte humanitných
vied Univerzity Mateja Bela (FHV UMB)
v Banskej Bystrici. Docentkou je od r. 1996.
V rokoch 1992-98 bola prodekankou pre
štúdium a v rokoch 1998-2004 dekankou
FHV UMB. V rokoch 2005-07 pôsobila vo
funkcii dekanky Filologickej fakulty UMB
v Banskej Bystrici. Žije v Banskej Bystrici.
Pani docentka, aké sú Vaše spomienmienky na rodný Poltár?
Poltár je pre mňa neodmysliteľne
spojený s dvoma fantastickými ženami môjho života – s mojou mamou a starkou, ale aj
s peknými rokmi štúdia na tamojšej základnej a strednej škole. Teraz to môže vyznieť
trochu smiešne, ale stať sa učiteľkou bolo
mojou túžbou už v detstve. Zrejme aj preto,
že som mala šťastie na dobrých učiteľov.
Mohla by som ich vymenovať viacerých, ale
za všetkých spomeniem PhDr. Jána Kostúra,
profesora slovenčiny na SVŠ-ke, ktorý bol na
nás náročný, ale spravodlivý a múdry. On
bol tým, ktorý ma nasmeroval na štúdium
slovenčiny a nemčiny na vysokú školu. Ako
dievča z malého mestečka som išla na prijímacie skúšky a prijali ma. Bol to nielen môj
veľký úspech, ale aj uznanie práce mojich
profesorov, ktorí mi dali dobré základy a ja
som ich nesklamala. Hoci teraz už chodím
do Poltára len na Pamiatku zosnulých, aby
som im aspoň na chvíľu – stojac pri ich
hroboch – prejavila svoje poďakovanie za to
všetko, čomu ma naučili a ako ma vychovali.
Naučili ma žiť nielen v pokore a v hrdosti,
ale aj k úcte ku všetkým ľuďom a aj k tomu,
že len vlastnou robotou môže človek niečo
dosiahnuť.
Ako ste sa dostali do kontaktu
s jazykovedou?
Už pri štúdiu slovenského či nemeckého jazyka ma vždy viac priťahovala
lingvistika ako literatúra.
Možno preto, že v jazyku je
poriadok, systém, fungujú tam konkrétne
pravidlá. Navyše je jazyk dynamický

Možno preto, že v jazyku je poriadok, systém, fungujú tam konkrétne pravidlá. Navyše je jazyk dynamický a exaktný. Najviac
mám rada syntax – pre študentov to nie je
práve príťažlivý predmet – ale syntax je o
vzťahoch a na vzťahoch sa zakladá vlastne
celý život. Okrem toho znalosť gramatiky
materinského jazyka, latinčiny (ja som ju
mala ešte na SVŠ-ke a som rada, že tomu tak
bolo) a neslovanského cudzieho jazyka
(nemčiny) otvára dvere k štúdiu ďalších jazykov, teda aj k poznávaniu iných kultúr
a ľudí. A to je krásne. A hoci mi na univerzite
prednášali literatúru profesori Milan Pišút,
Ján Števček i Milan Rúfus a ich prednášky
boli ozajstným zážitkom, viac ma priťahovala
– možno pre niekoho „suchá“ – jazykoveda
v podobe prednášok Jána Stanislava alebo
Rudolfa Krajčoviča či Jozefa Mistríka. Pravdupovediac, tajne som dúfala, že ako pomocná vedecká sila u prof. Pavla Ondrusa
budem mať snáď šťastie a budem môcť
zostať na fakulte ako asistentka. Boli však
70-te roky a ja som nepatrila medzi vyvolených. V roku, keď som ukončila vysokoškolské štúdium, bol vypísaný konkurz na
Katedru slovenského jazyka a literatúry na
Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Prijali ma a ja som 1. 8. 1973 začala svoju akademickú kariéru práve na tomto pracovisku.
Ako čas ukázal, nebolo to zlé rozhodnutie.
V meste pod Urpínom žil vtedy aj môj otec,
a tak som sa vlastne v cudzom meste cítila
skoro ako doma.
Od r. 1973, keď ste ukončili štúdium na Univerzite Komenského, pôsobíte
dodnes ako vysokoškolská učiteľka v Banskej Bystrici ...
Na banskobystrickej Pedagogickej
fakulte som začínala ako asistentka a mala
som len o niekoľko rokov viac ako moji prví
študenti. Zaradila som sa k elévom katedry,

fakulte som začínala ako asistentka a mala
som len o niekoľko rokov viac ako moji prví
študenti. Zaradila som sa k elévom katedry,
katedry, ktorá už v tomto čase patrila k najkvalitnejším na fakulte, pretože na nej pôsobili viaceré osobnosti, napr. jazykovedci
Ján Findra, Ján Matejčík, literárni vedci Zdenko Kasáč, Ivan Plintovič, Eduard Gombala. Ich
náročnosť nielen na seba samých, ale aj na
študentov a na nás, ich mladých kolegov, boli
pre mňa veľmi dobrou školou. Neskôr som sa
dostala aj k vyučovaniu syntaxe a k mnohým
ďalším zaujímavým predmetom, takže v súčasnosti prednášam morfológiu, deskriptívnu
a sémantickú syntax, verbálnu, neverbálnu
a manažérsku komunikáciu, psycholingvistiku
a vediem semináre z akademického písania.
Aká je súčasná náplň Vašej vedecko - publikačnej činnosti?
Vysokoškolský pedagóg nie je len
učiteľom, ale aj tým, ktorý na rôznej úrovni
sprostredkúva výsledky svojich výskumov,
vyriešených grantových úloh či závery z aplikovania teórií svojim študentom i vedeckej
komunite. Pretože som dlhé roky (16 !) pôsobila v akademických funkciách, pokladala
som za osožné pripraviť pre študentov publikácie, ktoré by im pomohli zorientovať sa
v prvých týždňoch pôsobenia na vysokej
škole. Tak sa zrodil titul Kto je kto a čo je čo
na vysokej škole (2004). Takisto som považovala za potrebné definovať študentom
abecedu vypracovania záverečnej práce, čo
im priniesla publikácia Záverečná práca od
A po Z (2004). Mojou poslednou knižnou
publikáciou je monografia Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky (2008), ktorá
chce čitateľom priblížiť podstatu, čaro, ale aj
úskalia jazykovej komunikácie.
Priblížte, prosím našim čitateľom
Vaše životné krédo ...
Moje krédo? Možno skôr životný
postoj. Ešte vždy platí, že som optimistka,
hoci vhodnejšie by bolo povedať – poučená
optimistka. Už totiž viem, že nie všetko sa dá,
čo sa chce. Ale svoju prácu mám stále rada.
Ešte vždy u mňa platí, že keď prídem do
posluchárne, zabudnem na všetko, čo je za
jej dverami. Som v tej etape svojho života,
keď sa viem tešiť z úspechov a viem prežiť to,
čo je krásne. A preto som šťastná.
František M i h á l y

Najnovší REKUS môžete
nájsť aj na
www. noslc.sk,
predchádzajúce čísla v archíve
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Ročné obdobia vo zvykoch ľudu

Poďakovanie pre pani Polachovú

Pokr. zo str. 4
za nimi iniciálky mien troch mudrcov či kráľov G.B.M., oddelené od seba krížikmi a nakoniec druhé dve číslice kalendárneho roku.
Potom si koledníci posadali za stôl. Tesne
pred príchodom koledníkov, ktorý ohlasovali
miništranti zvonením, gazdiná nasypala pod
prah zrno. Keď odišli, rýchlo ho pozmetala
a hodila sliepkam, aby dobre niesli vajcia.
V stredoveku cirkevné hry hrávali učitelia,
študenti, žiaci a ďalší príslušníci nemajtených vrstiev, predstavenia pre nich znamenali jednu z príležitostných možností obživy.
Chodenie s tromi kráľmi alebo s hviezdou
bolo známe v mnohých oblastiach Slovenska, vyskytujú sa v rôznych obmenách. Jednu z trojkráľových hier uverejnil Ján Čaplovič
v prvej polovici devätnásteho storočia, ktorú
hrávali chudobní žiaci v osemnástom storočí
vo Zvolenskej župe. V tejto vystupovalo viac
osôb: anjel, pastieri Kubo a Lauro, Jozef
a Mária a traja králi.V najrozšírenejšej verzii
vystupovali štyri osoby, traja ako králi Gašpar, Melichar, Baltazár a štvrtý bol
Hviezdonoš alebo Anjel.
Zdroj: Emília Horváthová: Rok vo zvykoch
nášho ľudu

(Dielňa ľudových remesiel pri NOS Lučenec)
Dobrý deň.
Chcela by som sa poďakovať za to, že vo Vašej tvorivej
dielni som sa naučila / okrem iných vecí / vyrábať
ekologickú plastelínu, s ktorou teraz v mojich krúžkoch
tvorím. Chcem Vás poprosiť , ak budete robiť nejaké
techniky k Vianociam / pozdravy s voskom.../, pošlite mi
prosím Vás pozvánku. Ďakujem. Schillová Mária
(Školské stredisko záujmovej činnosti Blesk Poltár)

Dňom 1.12.2009 bola do funkcie riaditeľky Novohradskej knižnice v Lučenci
vymenovaná PhDr., Mgr. Dáša Filčíková. Je absolventkou Univerzity Mateja
Bela – Fakulty prírodných vied Banská
Bystrica a Fakulty pedagogických vied
Banská Bystrica. Titul „doktor filozofie“
obhájila zo študijného odboru pedagogika roku 2005. Predtým pracovala
ako zástupkyňa riaditeľa pre odbornú
výchovu na Združenej strednej škole
služieb v Lučenci. V novej funkcii jej prajeme mnoho úspechov.

Pozvánky
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci práve vydalo „Kalendár výročí
a Katalóg kultúrno - spoločenských
podujatí 2010“. Kalendár by mohol
byť vhodnou pomôckou pre čerpanie
námetov, nakoľko rok 2010 je bohatý
na významné výročia osobností a
udalostí z nášho regiónu, ktoré si zaslúžia, aby sme si ich aj takouto
formou pripomenuli. Či tento zdroj
informácií využijú obce alebo školy,
bude záležať už len na nich, ale pri
plánovaní akcií, radi pomôžeme. Katalóg podujatí obsahuje aktivity tých
obcí alebo usporiadateľov, ktorí zaslali podklady. Veríme, že v budúcnosti
ich bude ešte viac. Zámerom katalógu je nielen propagácia jednotlivých
akcií v okresoch Lučenec a Poltár, ale
aj prehľad o činnosti obcí v oblasti
kultúry a v neposlednom rade aj
informácia pre návštevníkov podujatí. Uvedený materiál obdržia všetky
obce regiónu, ale bude k dispozícii aj
v NOS Lučenec.

Pranostiky:
Január dobrý je, keď chotár
biely je.
Keď včely v januári vyletujú, to
nedobrý rok ohlasujú.
Na Tri krále mnoho hviezd –
mnoho zemiakov.
Keď na Pavla kvapce, obúvaj si
kapce

na kultúrne podujatia:
Výstavy:
„Krása zrodená z dreva – Duša
dreva - dvojvýstava ľudových
rezbárov z južného Slovenska,
Vlastivedné múzeum Fiľakovo,
potrvá do 22.1.2010
„Stredoveká kuchyňa
v archeologických nálezoch“
– Novohradské múzeum a galéria
Lučenec, potrvá do 31.1.2010

Mestský ples v Lučenci
16.1.2010 – Dvorana Reduty

Ples Csemadoku
30.1.2010 – DK Fiľakovo
13.2.2010
Dvorana Reduty Lučenec
Reprezentačný ples zdravotníkov
30. 1. 2010
Dvorana Reduty Lučenec

1. Divadelný bál
19. 2. 2010.
Hotel Novohrad Lučenec

REKUS - regionálny kultúrny štvrťročník. VYDÁVA: Novohradské osvetové stredisko, Kármánova 2, 984 01 Lučenec. Registrované na
referáte kultúry Okresného úradu v Lučenci pod číslom: OÚ - OMT - 03/1993. REDAKTOR: Michal Abelovský, tel.: 45 12 703, 45 131 78.
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Renáta Ádamová ZODPOVEDNÁ: Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci, fax: 047 /45 12 703.
E-mail: noslc@noslc.sk TLAČ: NOS v Lučenci , www.noslc.sk
NEPREDAJNÉ

