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NOS Lučenec v rámci monitoringu miest a obcí regiónu uvádza cyklus „Predstavujeme mestá a obce
Novohradu“ . Ide o reportáže zamerané na oblasť miestnej kultúry. Pokračujeme obcou:

HALIČ
Obec vznikla v 12. storočí pod hradom. Prvá písomná zmienka o obci je z
roku 1299 pod názvom Holuch. Neskôr bola známa pod názvom Gács.
História obce je úzko spätá s históriou hradu. Haličské hradné panstvo
patrilo rodu Tomajovcov, potom Lossonczyovcov a neskôr Forgáchovcov.
Žigmund Forgách - manžel Anny rod. Lossonczyovej, po niekoľkoročných
sporoch s príbuznými získal celé panstvo, ako veno svojej manželky.
klasicistický z roku 1835. Medzi ďalšie
zaujímavé pamiatky obce patrí soľný
sklad z r. 1711 a neskôr r. 1767 rozšírený o klasicistickú budovu. Z pamiatok je
potrebné spomenúť ešte bývalú manufaktúru na majoliku barokovú z polovice 18. storočia, po roku 1945 bola
upravená pre potreby školy a manufaktúru na súkno klasicistickú zo začiatku
19. storočia.

Dominantou a najznámejšou národnou
kultúrnou pamiatkou je Haličský zámok, ktorý mal zaujímavú históriu. Prvá
písomná zmienka o hrade je z 30. 4.
1386. V rokoch 1450-1451 sa Halič stáva pevnosťou Jána Jiskru. Začiatkom 16.
storočia bol hrad postavený bez súhlasu kráľa a preto ho dal r. 1544 zbúrať.
Ako protitureckú pevnosť ho opäť
postavili r. 1612, ale neustále sa zmietal
v rôznych povstaniach. V roku 1762
hrad prestavali na zámok -barokové
šľachtické sídlo. Po prvej sv. vojne ho
vyrabovali maďarskí vojaci, po druhej

vyrabovali maďarskí vojaci, po druhej
slúžil dokonca ako sklad obilia. Potom,
od r. 1956 nasledovala jeho rekonštrukcia a trvala až do r. 1964. Zrekonštruovaný zámok sa stal až do roku 1994
sídlom Ústavu soc. starostlivosti pre
mentálne postihnutú mládež.
V súčasnosti ho vlastní spoločnosť IMET
a nie je prístupný verejnosti. Zámerom
spoločnosti je vytvoriť z kaštieľa
viacúčelovú budovu, ktorej súčasťou by
Ale sú to aj ďalšie pamätihodnosti obce,
bol aj hotel a múzeum.
hrobka Forgáchovcov,
pokr. str. 2
Druhou NKP je rímsko-katolícky kostol
klasicistický z roku 1835.

slúžil dokonca ako sklad obilia. Medzi ďalšie zaujímavé pamiatky
Potom, od r. 1956 nasledovala jeho obce patrí soľný sklad z r. 1711
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kaplnka a obnovená židovská synagóga,
ktorá slúži evanjelickej cirkvi a jej rekonštrukcia stála takmer 70 - tis. eur.
Obyvateľstvo podhradia spočiatku tvorili prevažne nemecké rodiny. Postupom
času sa Slováci usadzovali najskôr na
predmestí, neskôr i vo vnútornom meste. Anton Forgáč vydal r. 1675 listinu
pre osídlencov a poddaných, podľa ktorej každý, kto prišiel pešo alebo na koni,
musel sa hlásiť u hradných úradníkov v
Haliči, ktorí mu ukázali miesto pre dom,
záhradu. Dom a pozemok mohli dediť aj
potomkovia. Panstvo nežiadalo od nich
žiadne poplatky, ale ich poslušnosť bola
„zárukou ich slobôd a istôt“. Nikto z usadlíkov však nesmel verejne ani tajne
sekať mäso, predávať víno, pivo a pálenku. V roku 1765 sa podhradie Haliče
stalo úradne mestečkom. Zachované sú
štatúty poddanského mesta Gács z 28.
júna 1765 od grófa Jána Forgáča. V mestečku sa rozvíjala remeselnícka výroba.
Hrnčiarsky cech v Haliči vznikol v roku
1726, bolo v ňom 58 majstrov. Koncom
18. storočia bolo v Haliči a okolí okolo
1500 pradiarov a cech súkenníkov. V
roku 1767 vznikla manufaktúra na súkno. V Haliči bol v r. 1832 nainštalovaný
prvý parný stroj v priemyselnej výrobe
na Slovensku.
V roku 1836 bol založený cukrovar ako
majetok grófa Antala Forgácha, vedúcim továrne bol Ján Fabriczy, správca
panstva. Postupne sa pod zámkom usadzovala aj židovská komunita. Zaujímavý je údaj v monografii, že Csontváry
predával v lekárni aj alkohol, ako miestnu špecialitu nazvanú „uhorské haličské
žalúdočné horké“.
Halič v minulosti žil čulým spoločenským životom a v budúcnosti by to
mohlo byť podobne.
Súčasnosť:
Dnešné pomenovanie obce Halič je od
roku 1808. Má 1665 obyvateľov. Starostom už tretie volebné obdobie je Vladimír Rehánek. Ako rodený Haličan sa
snaží o zveľaďovanie obce a jeho zásluhou sa darí získavať finančné prostriedky z EÚ, spomeniem napr. projekt „Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry centra obce“, čím vznikne nové
oddychové centrum s historickým nádychom, náklady predstavujú sumu viac
ako 915 tis. eur a dokončenie je plánované v mesiaci máj na budúci rok.
Ale z vlastných zdrojov obce bol vybudovaný bezpečnostný kamerový

systém. Úspechom možno nazvať
rekonštrukciu a prestavbu synagógy

budovaný bezpečnostný kamerový systém. Úspechom možno nazvať rekonštrukciu a prestavbu synagógy na evanjelický kostol. Čím sa vyšlo v ústrety
nielen občanom obce, ale bola zachránená kultúrna pamiatka.

Starosta obce V. Rehánek

Dalo by sa povedať, že starosta zabil
jednou ranou dve muchy. Haličanom sa
podarilo získať dotácie aj na rekonštrukciu základnej školy, ktorej realizácia práve prebieha. Doslova atrakciou
sa stávajú haličské studne.

Starosta mal úžasný nápad, ich zrekonštruovaním či obnovou pribúdajú
esteticky zaujímavé a pútavé diela, ale
svojou funkčnosťou, v prípade nedostatku zrážok, môžu slúžiť aj ako zásobárne či zdroje pitnej vody. Podobné
studne sa nachádzali skoro v každej
obci a je úspech, ak sa niekde podarilo
zachovať aspoň jednu verejnú. V tomto
sme sú v Haliči o hodne vpredu, už ich
zrekonštruovali 6 a plánujú ďalšie 4.
V oblasti miestnej kultúry sa v obci nachádza kultúrny dom, v ktorom sídli
obecná knižnica a stále kino. Vedúcou
knižnica a kina je Mária Veselovská.
Obecná knižnica bola založená v roku
1930. V súčasnosti je pre čitateľov
k dispozícii viac ako 9000 knižničných
jednotiek, čitáreň a jeden počítač s
prístupom na internet. Kino Hviezda
Halič bolo otvorené v r. 1950, teraz je
hrací profil 1-2 predstavenia mesačne.
Pri obecnom zastupiteľstve je zriadená
aj kultúrna komisia a jej predsedom je
Mgr. Dušan Jezný, ktorý je zároveň aj
predsedom MO Matice slovenskej.

Ochotnícke divadlo bolo na vysokej
úrovni čo dokazujú viaceré ocenenia
z okresných a krajských súťaží. Ale existovali aj hudobné skupiny a ženský
spevokol.
V Haliči sa nachádzajú 3 pamätníky
padlých, prvý pri soľnom sklade s nápisom: “Na pamiatku padlých v rokoch
1914-1919, druhý na námestí s nápisom: “Na pamiatku hrdinom padlým
v boji proti fašistom“ a tretí v hájiku za
dedinou na pamäť padlých účastníkov
SNP, odhalený v r. 1959. Vzácny pomník nachádzajúci sa na cintoríne v Haliči
zreštauroval miestny odbor Matice Slovenskej. Pomník patrí kráľovskému
úradníkovi Laurentiusovi Schiffnerovi,
ktorý po svojej smrti zanechal celý svoj
majetok žobrákom z okolia Haliče.
V roku 1955 bolo v haličskom zámku aj
vlastivedné múzeum a na túto tradíciu
by chcel nadviazať aj starosta, nakoľko
o takomto projekte už jednal s novým
vlastníkom.
Je chvályhodné, že starosta nezabúda
na významné osobnosti, čo dokazuje aj
vybudovanie pamätníka s dvoma pamätnými tabuľami.

Prvá je venovaná Theodorovi Kosztkovi
Csontvárymu, maliarovi a prvému lekárnikovi v obci. Druhá je spomienkou
na spisovateľku Hanu Ponickú, ktorá je
pochovaná na miestnom cintoríne.
Medzi ďalšie významné osobnosti patrí
aj jazykovedec a učiteľ PhDr. Gejza Horák a dramaturg, textár Ilek Vít. Zaradiť
sem môžeme aj filmára Dušana Dojčiara a pochopiteľne je potrebné spomenúť mediálne známeho Joža Pročka.
V obci sa každoročne organizujú rôzne
podujatia. Široko ďaleko sú už známe
najmä Haličské slávnosti, voľakedy ich
domáci nazývali „búčov“ a v podstate
išlo o známejšie hody. Konajú sa tradičPokr. str.3

ne 15. augusta v deň cirkevného sviatku
Nanebovzatia
Panny
Márie,
v súčasnosti to býva už dvojdňová akcia
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Ľudovému remeslu sa venuje ešte umelecký kováč Július Mojžiš a šperkárstvu
jeho syn Radoslav. Ako heligónkari sú
známi Tomáš a Milan Gibalovci, ktorí
pravidelne reprezentujú obec na rôznych súťažiach.
Z prírodných zaujímavostí by sme mohli
spomenúť Haličský lesopark alebo „lesík“ ako ho domáci nazývajú , ktorý sa
nachádza v intraviláne obce s množstvom okrasných drevín. Ale významné
pôsobenie má aj Klub slovenských turistov SOKOL Halič, tento vedie Igor Kokavec. V poslednom období je aktívne aj
Tradícia haličských jarmokov bola obno- „Denné centrum“ pri Klube dôchodcov,
vená v roku 1991. Majú svojho jarmoč- ktoré sa zapája do kultúrno-spoločenného maskota, pravdepodobne ako ského života obce.
jediná obec v celom okrese, a je ním
medveď, zhotovený v 1994 podľa
návrhu žiačky ZŠ Stanky Ďurdíkovej.
Medzi ďalšie podujatia patria fašiangový sprievod obcou, stavanie a rúcanie
mája, oslavy Dňa matiek, Mesiac úcty
k starším, Mikulášsky karneval a vianočné či veľkonočné koncerty.
ne 15. augusta v deň cirkevného sviatku
Nanebovzatia Panny Márie, v súčasnosti
to býva už dvojdňová akcia s množstvom podujatí a jarmokom.

Maketa zámku po rekonštrukcii

Haličan, táto hudobno-spevácka skupina pod vedením Ing. Emila Ďuricu funguje už päť rokov a bez nej sa nezaobíde skoro žiadne podujatie v obci. Haličania si na vlastné podujatia pozývajú aj
iné známe umelecké telesá. Naposledy,
15.8.2010 na záver Haličských slávností
sa konal v rímskokatolíckom kostole
koncert speváckeho zboru z PrahySchola Gregoriana Pragensis, tento
súbor patrí medzi popredných svetových interpretov stredovekej duchovnej
hudby.

Schola Gregoriana Pragensis

Ľudovému remeslu sa venuje ešte
umelecký
kováč
Július
Mojžiš
a šperkárstvu jeho syn Radoslav. Ako

Rôzne aktivity v oblasti kultúry pripravuje aj Haličské OZ, ktorému sa podarilo
zorganizovať prvý ročník Haličského filmového festivalu pod názvom HAFF.
Obecný úrad vydal v r. 1999 monografiu
Halič, autorom je PhDr. Jozef Drenko.
Neskôr v r. 2004 vydali pri príležitosti
150. výročia narodenia Theodora Kosztku - Csontváryho ďalšiu publikáciu a jej
autorom bol opäť p. Drenko.
Obec sa môže popýšiť aj vlastnými novinami, tento občasník pod názvom Haličské zvesti vychádza už od roku 1993
trikrát ročne.
Halič patrí medzi obce, ktoré majú družobné vzťahy s podobnými obcami a tou
je štyri roky Nižná Kamenica. Ich folklórny súbor „Čerešeň“ vystupuje aj na
obecných podujatiach.
Zdroj: internet, J.Drenko: Halič

POCTA
ETNOMUZIKOLÓGOVI
zo Zeleného
Organizátori – BBSK-Novohradské osvetové stredisko Lučenec a Mesto Poltár –
vzdali hold významnej osobnosti Novohradu, etnomuzikológovi PhDr. Ladislavovi Lengovi. Spomienkovou slávnosťou
venovanou 80. výročiu nedožitých narodenín si presne v deň jeho narodenia,
8.10.2010 pripomenuli tohto výnimočného a veľmi obľúbeného človeka, hudobného pedagóga a vedca. Jeho meno
nesie súťaž výrobcov ľudových nástrojov, ktorá sa už od roku 1975 koná
v rámci Folklórnych slávností v Detve.
Bol zakladajúcou osobnosťou slovenskej
organológie.
Celé podujatie sa konalo v meste Poltár,
celkom na troch miestach. O 15.00 hod.
sa v obradnej miestnosti MsÚ konala
prvá časť programu nazvaná „Obraz
PhDr. Ladislava Lenga v spomienkach“,
ktorú otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS. Nasledoval krátky hudobný
úvod pripravený riaditeľkou ZUŠ v Poltári, Mgr. Slebodníkovou. Potom tento
blok spomienok viedol jeho priateľ
a spolupracovník Igor Kovačovič, riaditeľ Domu MS v Banskej Bystrici. Pozvanie prijali významní hostia, jeho bývalí
kolegovia – Mária Mázorová, dlhoročná
riaditeľka súboru Marína vo Zvolene,
PhDr. Stanislav Dúžek, etnológ, jeden
z jeho najbližších spolupracovníkov a
doc. Ing. Viliam Gruska. Práve pán
Gruska spracoval len k tejto príležitosti
Pamätný list a dokonca navrhol zoznam
osôb, ktorým by mal byť odovzdaný. Tí,
ktorí boli prítomní v obradnej sieni, si
z rúk p. Ambrušovej osobne prevzali
tento unikátny umelecký dokument,
vydaný len v počte 40 ks, osobne podpísaný Prof. Jánom Kulichom, akad. sochárom.
Krátku časť zo spomienok, v ktorých p.
Gruska apeloval najmä na mladšiu
generáciu vyberám: „Je dôležité pripomenúť, v akej dobe Leng pracoval, vtedy
technika bola doslova v plienkach. Leng
začal robiť úžasné priekopnícke dielo,
patril do generácie špičkových odborníkov vychovaných už slovenskými pedagógmi. A takéto spomienky na neho by
sa mali zachytiť,
pokr. str.4
aby sa zachovali práve pre budúcu
generáciu. Bol úžasný katalyzátor,

nikdy

nikoho

nepohanil,

práve
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aby sa zachovali práve pre budúcu generáciu. Bol úžasný katalyzátor, nikdy
nikoho nepohanil, práve naopak, napätie okresával. Vedel preniknúť do vnútra
človeka, čo je veľká vzácnosť. Mali by
sme sa pýšiť takýmto rodákom, lebo
dobrým sa pýšiť je naša povinnosť“.
Svoju účasť na tomto podujatí ospravedlnili ďalšie významné osobnosti z tejto
oblasti, spomeniem aspoň mená ako
Prof. DrSc. Oskár Elschek a PhDr. Ivan
Mačák, ktorý v roku 2004 získal medzinárodné ocenenie – Cenu Curta Sachsa
– čím nadväzoval aj na začaté dielo Lenga.
Druhá časť programu sa konala v priestoroch ZŠ na Ul. školskej. Podujatie
zahájil a moderoval Roman Malatinec,
poslanec Banskobystrické samosprávneho kraja, predseda kultúrnej komisie.
Všetkých prítomných privítal na pôde
mesta primátor Ing. Pavel Rončák
a spolu s dcérou p. Lenga, Mgr. Zuzanou Lengovou slávnostne odhalili pamätnú tabuľu.

Keďže p. Leng bol aj propagátom fujary,
o hudobný doprovod sa postaralo Trio
fujaristov z Kokavy nad Rimavicou.
Po tomto akte sa návštevníci presunuli
za zvukov prekrásnych melódií Tibora
Koblíčeka do kultúrneho domu. Škoda,
že to bola len hudba z reproduktorov,
lebo nebyť jeho pobytu v nemocnici, p.
Koblíček by si takúto príležitosť určite
nenechal ujsť.
Vo vestibule KD bola nainštalovaná výstavka ľudových hudobných nástrojov,
ktoré boli zakúpené z jednotlivých
súťaží Instrumentum excellens konajúcich sa v rámci Folklórnych slávností
v Detve a nachádzajú sa v zbierkovom
fonde Podpolianskeho múzea. Výstavku
pripravili pracovníčky Novohradského
múzea a galérie v Lučenci.
Posledná
programu

časť
spomienkového
nazvaná
„POCTA

Posledná časť spomienkového programu nazvaná „POCTA LADISLAVOVI LENGOVI“ prebiehala v sále KD. Moderátor
p. Malatinec sa nezaprel, veď je zároveň
aj predsedom Spolku fujarášov a na
úvod zahral na píšťalke. Prvý blok patril
opäť spomienkam a zaspomínali si Igor
Kovačovič a Viliam Gruska, ktorý k prvej
fotografii premietanej na plátne povedal: „Takýchto koreňov je veľa, ale
tento koreň obrovského smreka sa
nachádzal v roku 1972 na Poľane.
Niekto neznámy ho očistil, obielil
a slúžil ako ozdoba. Práve tento koreň
mi pošepol, že to čo začal Leng bolo
vlastne niečo podobné, ako ten človek,
ktorý z obyčajného koreňa vytvoril
prekrásne dielo“.
Za zvukov kokavských fujár nadišiel ten
správny čas na hlavný bod programu,
a to Udelenie Ceny Mesta Poltár PhDr.
Ladislavovi Lengovi In Memoriam. Cenu z rúk primátora mesta prevzala dcéra
Zuzana Lengová, ktorá s dojatím ďakovala organizátorom a poznamenala, že
pokiaľ existuje nebo, tak jej otecko sa
určite pozerá. Po tomto slávnostnom
akte nasledoval kultúrny program,
v ktorom sa predstavili – Trio fujaristov
a s celovečerným programom folklórny
súbor Podpoľanec z Detvy. Zámer organizátorov bol jasný, pripomenúť jedného zo zakladateľov modernej slovenskej
hudobnej folkloristiky. Za pomerne krátky život, iba 43 rokov, vykonal neuveriteľne veľa. Jeho hnacou silou bola láska
k národnej tradícii, ľudovej hudbe a krásam slovenského ľudového umenia
a obdivuhodné porozumenie s obyčajnými ľuďmi.

Veľmi zaujímavou myšlienkou bol
návrh p. Grusku, aby sa udeľovali
Ceny Ladislava Lenga za ročníkové,
bakalárske, či magisterské práce
študentom etnológie, muzikológie,
hudobnej histórie a pod. Verím, že
tento nápad stojí za zamyslenie pre
kompetentných...

V termíne od 30. septembra do 2. októbra sa uskutočnil už šiesty ročník
tohto zaujímavého podujatia vo Fiľakove a okolí. Viacdňový festival je
prehliadka zhudobnenej národnostnej
poézie v jazyku maďarskom. Počas festivalu sa predstavili sólisti aj hudobné
skupiny z celého Slovenska. V tomto roku na festivale sa zúčastnilo celkom 10
účinkujúcich od Veľkých Kapušian až
po Komárno.
Účastníci festivalu:
Indusztria Duó, Komárno
Saróka Liliána, Farná
Kelemenovci, Lučenec
Takács Krisztina, Šaľa
Hud.skup.Gondola,
Moldava nad Bodvou
Foglár Gábor, Gem.Jablonec
Hud. skup. Aranymetszés,
Dunajská Streda
Óváry Anna, Veľké Kapušany
Hud. skup. Horňák Marek a
Zsuzsa, Buzica
Farkas Csaba, Rim. Janovce
Divadlo Apropó, Fiľakovo

Kelemenovci, Lučenec

Hostia festivalu boli známi protagonisti
tohto žánru Beregszászi Olga a Bródy
János z Maďarska.
Počas festivalu účastníci vystúpili v Lučenci, v Radzovciach,v Šalgótarjáne a vo
Fiľakove.
Organizátori pripravili celkom 5 vystúpení. Programy sa stretli veľkým diváckym záujmom a ako sa ukázalo aj takáto netradičná forma vie osloviť diváka
a má svoju opodstatnenosť v kultúrnom živote.
Organizátormi podujatia boli
- Csemadok
Novohradský
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v divadelnej improvizácii Novohradská
improvizačná liga 2010, ktorá sa začala
o 17.00 hod. Do organizácie sa v tomto
roku zapojilo aj združenie Region Neogradiensis z. p. o, vďaka ktorému sa podarilo túto súťaž zorganizovať znova
Bródy János, Budapešť
ako medzinárodnú. Pred súťažou sa
všetkým prítomným prihovoril a družstOrganizátormi podujatia boli:
vám poprial veľa šťastia primátor MesCsemadok Novohradský
ta Lučenec a predseda združenia Region
oblastný výbor v Lučenci
Neogradiensis z. p. o. Ing. Milan Marko.
ZO Csemadoku vo Fiľakove
Takmer plná sála divákov sa počas dvojNovohradské osvetové
hodinovej súťaže mala na čo pozerať.
stredisko v Lučenci
Súťažiace družstvá ako vždy nesklamali.
Partneri :
Súťažilo celkovo 7 družstiev – 5 zo SloOZ Sub Sole vo Fiľakove
venska (Čo ja viem, Divadlo Kármána,
Dom kultúry Józsefa Attilu
Mačia vlky, DS Timrava a Výhonok) a 2
v Šalgótarjáne
z Maďarska (MIM - Art a ARC – poéPodujatie podporili:
tika). Súťažiaci to nemali jednoduché,
Ministerstvo kultúry a CR SR
pretože porota bola taktiež medzináBanskobystrický samosprávny
rodná - Hajdú Györgyi (Maďarsko), Jokraj
zef "Spoko" Kramár (Slovensko), ChrisMesto Šalgótarján
toph Priesner (Rakúsko), takže na svoje
Organizátori pripravujú ďalší ročník v rojazykové schopnosti sa spoliehať neku 2012.
Karol Galcsík
mohli. Museli si poradiť inými prostriedkami – gestá, mimika, vymyslená reč,
medzinárodné slová a pod.). Po vydarených scénkach, na ktorých prípravu
po vylosovaní témy a tiež zahranie mali
súťažiace družstvá po 3 minúty sa na 1.
mieste umiestnilo družstvo „Mačie vlky“
z Lučenca, na 2. mieste družstvo „Divadlo Kármána“ z Lučenca a na 3. Mies– 3. ročník súťaže
v divadelnej improvizácii te družstvo „MIM-Art“ zo Salgótarjánu.
Diváci udeľovali Cenu diváka. Najviac
Dňa 14.10.2010 sa oficiálne začala v hlasov od nich získalo družstvo „Divadlo
Novohrade Divadelná jeseň. Po sprie- Kármána“. Srdečne blahoželáme!
vode divadelníkov v uliciach mesta
Lučenec vystúpil pred Domom kultúry
B.S.Timravy Christoph Priesner z Theater
Leela (Rakúsko), ktorý často nechával
divákov stáť v nemom úžase pri jeho
žonglovaní s horiacimi fakľami, lezení po
lane alebo jeho tanci na hudbu Michaela Jacskona a pod. Podobný rozruch
spôsobil aj na Hlavnom námestí v Salgótarjáne, kde vystúpil v ten istý deň. Občianske združenie Caduceus spolu s partnermi usporiadalo už 3. ročník súťaže Súťažiacich aj divákov po skončení súv divadelnej
improvizácii ťaže roztancovala skvelá kapela Smola

Novohradská improvizačná liga a hrušky.
2010, ktorá sa začala o 17.00 hod.
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ťaže roztancovala skvelá kapela Smola
a hrušky. Podujatie je súčasťou projektu “To, čo nás spája – kultúra bez
hraníc“, ktorého cieľom je ukázať všetkým obyvateľom slovenského Novohradu a maďarského Nógrádu, že hranice
a ani jazyk netvoria bariéru, ktorá je
neprekonateľná. Že hudba, smiech a
zábava tieto bariéry nepoznajú, ľudí
spájajú bez ohľadu na národnosť a že
Euroregión
Neogradiensis
ponúka
množstvo kultúrnych podujatí, kde sa
môžu ľudia zbaviť bez ohľadu na to, či
sú z jednej alebo z druhej strany hranice. Tieto ciele sledujú Region Neogradiensis z. p. o, OZ CADUCEUS, Mesto Lučenec, Novohradské osvetové stredisko,
Zväz Slovákov v Maďarsku a všetci partneri, ktorí sa na tomto projekte podieľajú. Projekt je financovaný zo Štátneho
rozpočtu SR. V rámci projektu mali možnosť obyvatelia Novohradu a Nógrádu
navštíviť podujatia Novohradský folklórny festival, Novohradská improvizačná
liga, koncerty pod hradmi vo Fiľakove či
v Hollókő. Tým sa však projekt ani z
ďaleka nekončí. Organizátori Vás pozývajú na ďalšie podujatia - divadelné
predstavenia Divadelnej jesene v Lučenci, Poltári, Fiľakove, Salgótarjáne, Večer
operných melódií v Lučenci či Trienále
akvarelu v Novohradskom múzeu a galérii.
Samotnú improvizačnú ligu ďalej podporili: BBSK, Dalkia Lučenec, Slovaktual,
Dôvera zdravotná poisťovňa, Reštaurácia Avion Zlatá ulička, Turecká reštaurácia Žilina, Avon, Obuv Masarykova 1,
Trinásty, s.r.o. Zlatá ulička, a Mestské
noviny. OZ CADUCEUS ďakuje ľuďom,
bez ktorých by táto akcia nebola tak
perfektne zorganizovaná, Milanovi Haluškovi, Kataríne Haluškovej Dováľovej,
Andrei Ľuptákovej, Petrovi Egyedovi,
Tomášovi Lörinčíkovi, Zuzane Čurgaiovej, Rolandovi Vassovi, Ivete Adamíkovej, Jánovi Berkymu, Stanislavovi Spišiakovi, Petrovi Galádovi, Ladislavovi Šinálovi, Martine Libiakovej, Milade Bolyosovej, Ľubke Hanovej, Erike Šoóšovej,
Silvii Golianovej, Danke Bakšovej a ďalším dobrovoľníkom, ktorí sa na podujatí
podieľali.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie
v budúcom roku na Novohradskej
improvizačnej lige 2011.
OZ CADUCEUS

REKUS
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Kokava, kraj výnimočný, bytostne írečitý, kraj vysokého
slnka, strmých zrázov a hlbokých dolín. KOKAVA, kraj, kde
znejú prekrásne kokavské spevy a čo i len raz ich počuješ,
už na ne nezabudneš. Nenápadne sa Ti vkradnú do duše,
zaplavia ju a tvoja myseľ si ich navždy zachová čisté a
priezračné. Týmito slovami sa začínal 16.10.2010 slávnostný
program FS KOKAVAN pod názvom „Kot zmo sä tak zišľi“. V
prvom bloku sa predstavili bývalí členovia FS, ktorí dnes
účinkujú ako seniori. To, že sú úspešní, svedčí aj fakt, že
tento rok vystupovali na folklórnom festivale vo Východnej.
K nim sa pridali z hľadiska zakladajúce členky a členovia –
Alica Penerová, Jela Hojtelová, Marian Hoško a Ľubomír
Vician. V tanci Šuchon a Drgon ukázali, že na svoje tanečné
začiatky naozaj nezabudli. Do Vrchárskeho plaču v podaní
Ľudovej hudby Ondreja Radiča, ktorú dnes vedie Gejza
Šereš, recitovala svoje najobľúbenejšie verše bývalá členka
Hanka Šuleková. Kokavské piesne zaspievali aj bývalé členky
speváckej skupiny: Elenka Gaštanová, Elenka Romanová,
Katka Bielčiková a Ruženka Šuleková. FS KOKAVAN predstavil svoj program.

Diváci videli tanečné choreografie Janka Blahutu - OVCE,
PLÁTNO, BAČOVA PIESEŇ a najnovšiu choreografiu HUTNÍCI, ktorá mala veľký úspech. Ďalej diváci videli choreografiu Jaroslava Piliarika – NA STARIE NOTY, choreografie
Igora Kovačoviča – PO GEMERSKY, tanec HRON, ktorý tancovalo 24 tanečníčok, choreografie Paľa Bútora – HAJDUCH,
tanec ZO ZEMPLÍNA zatancovali bývalí tanečníci vo veku od
30 do 40 rokov, záver programu patril tancu ŠUCHON v
choreografii Paľa Bútora. Na galaprograme ho tancovalo 18
tanečných párov. Medzivstupy patrili sólistom, spevákom a
inštrumentalistom.
Po prvýkrát sa predstavil s hrou na gajdách Ján Kroták.
Gajdy boli v Kokave prvým sprievodným nástrojom
kokavských tancov v 20 – tych rokoch 20. storočia. Ďalej sa
predstavili inštrumen-talisti – Trio fujaristov: Pavel Bielčik,

Po prvýkrát sa predstavil s hrou na gajdách Ján Kroták. Gajdy
boli v Kokave prvým sprievodným nástrojom kokavských tancov v 20 – tych rokoch 20. storočia. Ďalej sa predstavili inštrumentalisti – Trio fujaristov: Pavel Bielčik, Ján Kroták a Miroslav
Moncoľ, zahrali a zaspievali heligonkári: Ján Mesiarik, Juraj
Krahulec starší a mladší, manželia Obročníkovci, speváci:
Jaroslav Spišiak, Vladimír Sihelský, Juraj Krahulec ml. a Jaroslav Slovenčák, Rado Dusa, Svetlana Križáková. Michaela
Sabóová a Jana Krotáková, ktorá moderovala celý program.
Program bol veľmi kladne hodnotený prítomnými divákmi, o
čom svedčil aj neutíchajúci potlesk preplnenej sály za jednotlivými číslami programu a na záver standing ovation. Slová
uznania sme dostali od starostu obce, Ing. Jána Chromeka, od
pozvaných hostí a to veru potešilo každého, kto sa akoukoľvek
činnosťou na programe podieľal. Potom sa bývalí aj súčasní
členovia súboru zabávali pri ľudovej hudbe až do rána bieleho.
Janka Krotáková

Odvaha je jej najvýraznejšia vlastnosť

Huslistka
Klaudia Becher
55-ročná

Huslistka, učiteľka husľovej hry, členka komorného orchestra Klaudia Becher sa narodila 5. 11. 1955 v Lučenci.
Základné vzdelanie získala v
rodnom meste, tu absolvovala
aj prvý ročník gymnázia v r.
1970 - 71. Súbežne navštevovala aj hodiny husľovej hry na
Ľudovej škole umenia (ĽŠU)
v Lučenci u učiteľov Júliusa
Rástockého a Andreja Gábora.
V r. 1971-78 študovala husle
u prof. Františka Vodičku a prof.
na Konzervatóriu
Konzervatóriuv Košiciach
v Košiciach
Štefana
1990-91 bola poslucháčkou Vysokej
u
prof. Demetera.
Františka V r.Vodičku
školy vDemetera.
HamburguVur.prof. Marianne Petersen, kde si
ahudobnej
prof. Štefana
osvojila metodiku
vyučovania husľovej súborovej hry. V r.
1990-91
bola poslucháčkou
1976-78 bola
popri štúdiuškoly
huslistkou v Štátnom divadle (ŠD)
Vysokej
hudobnej
v Štátnej filharmónii
(ŠF) v Košiciach. V r. 1978-81 bola
va Hamburgu
u prof. Marianne
riadnou
V r. 1981 emigrovala do NSR, kde
Petersen,členkou
kde ŠFsiKošice.
osvojila
vmetodiku
r. 1981-82
absolvovala
kurz
vyučovania husľovejnemčiny v Hannoveri. V období
rokov
1983-87
materskej dovolenke. Od r. 1987 prasúborovej hry.bola
V r.na1976-78
cuje
ako
huslistka
v
rôznych
orchestroch v Hamburgu a okolí.
bola popri štúdiu huslistkou
Od
r.
1988
pôsobí
ako
učiteľka
v Štátnom
divadle
(ŠD) husľovej hry na Hudobnej škole
v
Glinde.
V
r.
1997-2004
a v Štátnej filharmónii (ŠF) vypomáhala ako huslistka v orchestri Hamburger Symphoniker. Od r. 2004 je až doteraz
členkou komorného orchestra Hamburger Camerata. Žije
v mestečku Glinde pri Hamburgu.
Klaudia, aké sú tvoje spomienky na rodný Lučenec?
Moje detstvo v Lučenci bolo vyplnené hudbou, rada spomínam na náš dom na Hviezdoslavovej ulici.
pokr. str. 7
Otecko bol kantorom v katolíckom kostole a pre neho bolo

samozrejmosťou, že jeho deti budú chodiť do hudobnej
školy. V socializme však nebolo veľmi populárne hrať v
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Huslistka Klaudia Becher 55-ročná
Otecko bol kantorom v katolíckom kostole a pre neho bolo
samozrejmosťou, že jeho deti budú chodiť do hudobnej školy. V socializme však nebolo veľmi populárne hrať v kostole
a chodiť na omše. Až ja som ako prvá z piatich súrodencov
smela oficiálne navštevovať hudobnú školu. Pre mojich starších súrodencov bola hudobná škola dlhú dobu úradmi
zakázaná. Môj prvý učiteľ sa volal Július Rástocký a keďže sa
mu nedarilo môj záujem o husle podporovať, chcela som po
9. triede husle zahodiť do kúta. Môj otecko sa však nevzdal,
zašiel za riaditeľom ĽŠU Andrejom Gáborom, zhodou okolností tiež huslistom a táto zmena učiteľa spôsobila zázraky.
Najkrajšie spomienky mám na komornú hru, s ktorou sme
dokonca vyhrali ceny na súťažiach.
Následne si hru na husliach študovala na konzervatóriu
v Košiciach, kde sme sa aj my osobne spoznali. Vráťme sa
trocha v myšlienkach do týchto rokov ...
Roky prežité na košickom konzervatóriu patria k tým najkrajším v mojom živote. Začali sa veľmi sympatickou prípravnou triedou. Mojím prvým učiteľom huslí bol František
Vodička, bol to majster svojho remesla. Meno mojej ďalšej
učiteľky som radšej zabudla. V ďalšom období som mala
šťastie na výborného učiteľa huslí – Štefana Demetera.
V jeho triede som absolvovala 1. vetou Mozartovho husľového koncertu G-dur v Dome umenia so sprievodom školského orchestra. Už počas piatej triedy som vypomáhala v
skupine druhých huslí v košickom ŠD a počas šiestej triedy
v ŠF. Veľa som sa pri tom naučila. Po skončení konzervatória
a po úspešnom konkurze som sa stala členkou druhých huslí
a v ďalšom roku prvých huslí v košickej ŠF. Tu som bola zamestnaná až do môjho úteku zo služobnej cesty ŠF do Portugalska, Španielska a Švajčiarska v auguste 1981.
Tvoja nová životná kariéra sa v 80-tych rokoch rozbehla
v Nemecku ...
Odvaha je asi moja najvýraznejšia vlastnosť. Práve minule som pri príležitosti 20. výročia pádu berlínskeho múru
v bývalej NDR mojim deťom popísala okolnosti môjho úteku
na Západ. Vyjadrili sa, že ma za moju odvahu obdivujú.
Slovensko som opustila v plnom vedomí toho, že sa tam už
nikdy nesmiem vrátiť. Začiatky v Nemecku mi umožnila moja sestra Veronka, ktorá už žila v Hannoveri. Najprv som sa
musela naučiť reč, pri čom mi pomohol môj priateľ, za ktorého som sa v r. 1982 vydala. Naše manželstvo sa však po
16-tich rokoch rozpadlo. Prvých 5 rokov som sa venovala
výchove synov a postupne som začala hrať na husliach v komornom orchestri v blízkom mestečku Reinbek.
Od r. 1988 pedagogicky pôsobíš až doteraz na Hudobnej
škole v mestečku Glinde pri Hamburgu ...
Prekvapilo ma, že mamičky sa v Nemecku často úplne
zrieknu svojho povolania a venujú sa deťom až do ich dospelosti. Prvé roky som sa aj ja tešila výchove mojich chlapcov. Ale ako vyrastali, chýbala mi práca a hra v orchestri.
V r. 1988 som začala vyučovať na Hudobnej skole v Glinde.
Pedagogická činnosť bola pre mňa celkom nová, musela
som sa veľa učiť. Privyrábala som si cirkevnou hudbou, ktorá je tu veľmi rozšírená. Rok po narodení mojej dcérky
Charlotte v r. 1997 som začala vypomáhať v orchestri Hamburger Synphoniker.
Možno, že moje postupné osamostatňovanie sa

spôsobilo, že som si v r. 1997 trúfla s tromi deťmi
opustiť manžela a začať nový život. Kúpila som pre nás
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Možno, že moje postupné osamostatňovanie sa spôsobilo, že
som si v r. 1997 trúfla s tromi deťmi opustiť manžela a začať
nový život. Kúpila som pre nás radový domček a rozšírila som
svoju pracovnú činnosť. Medzičasom učím na dvoch hudobných školách a som členkou orchestra Hamburger Camerata. Ako koordinátorka Hudobnej školy v Reinbeku organizujem aj vyučovanie kolegov ako i koncerty na hrade v
Reinbeku.
Porovnaj, prosím systém hudobných škôl v Nemecku a na
Slovensku.
Učitelia nástrojovej hry v Nemecku nepodliehajú osnovám,
ale prispôsobujú svoje požiadavky schopnostiam a talentu
žiakov. Naša hudobná škola existuje prevažne z rodičovských
poplatkov, len malý podiel pripláca mesto Glinde. V posledných rokoch sa hudobné školy snažia integrovať do
všeobecných škôl. Odvtedy učím husle aj na základnej škole v
Reinbeku v skupinkách pozostávajúcich zo 4-6 žiakov. Ani moja pedagogická činnosť ani práca huslistky v orchestri nie je
zaistená zmluvou. Moje zárobky musím zdaniť a poistenia si
tiež organizujem sama. Vďaka sociálnemu systému v Nemecku a vlastným skúsenostiam v povolaní nemám obavy o existenciu. Či už pracovne alebo privátne, najväčší rozdiel medzi
životom na Slovensku a v Nemecku spočíva v samostatnosti a
zodpovednosti každého jednotlivca. Dúfam, že sa Slovensko
po tejto stránke tiež vyvinulo.
Čo pre teba znamená tvoja rodina a práca?
Na Slovensko chodím každé tri-štyri roky. Keďže však žijem
už 29 rokov v Nemecku, cítim sa tu doma, pretože je to domov aj mojich detí. So sestrou v Hannoveri sa často stretávame, naše dve rodinky držia spolu. Najväčšiu radosť mám z
mojich detí. Najstarší syn Viktor si práve dokončuje doktorát,
prostredný syn Johannes po úspešnom ukončení štúdia s doktorátom začína. Dcérka Charlotte chodí na gymnázium a ešte
nemá poňatia, čo by chcela študovať. Ja sa teším aj z mojich
úspechov v povolaní, no niekedy si želám mať viac času.
PhDr. František M i h á l y

Divadelný ochotnícky súbor v Poltári
30. výročie
Vznikol v roku 1980 pri JRD Pokrok. Zakladateľom, umeleckým vedúcim a režisérom bol Ing. Daniel Žilák. Cieľom súboru bolo nacvičiť jednu hru ročne.
Už 13.2.1981 sa konala premiéra divadelnej hry „Puknutý
mliečnik“. Potom to bola hra „Na fašiangy“, o rok neskôr
„Mirandolína“, s ktorou získal druhé miesto na okresnej
súťaži. Nasledovali „Hriešna dedina alebo zabudnutý čert“
a Mozoľovci. V roku 1986 nacvičil súbor hru Petra Kováčika
„Zásnuby“, celoslovenskej premiéry sa zúčastnil aj sám autor a súbor s ňou vystúpil na prehliadke v Šuranoch. Dietlove
„Nepokojné hody sv. Kataríny“ nacvičil v roku 1987, potom
„Vidiecku komédiu“. Rok 1990 bol pre súbor výnimočný, nacvičil dve hry, a to „Vernú neveru“ a „Drotára“, s ktorým v roku 1990 vystúpili pre krajanov v Békescsabe. Súbor s vtedajším Mestským kultúrnym strediskom zorganizovali v roku
1987 I. ročník celoslovenskej prehliadky
pokr. str 8
amatérskych ochotníckych súborov pod názvom

Divadelný Poltár, v roku 1989 sa konal II. ročník. Po roku
1990 súbor pracoval nepravidelne. V súčasnosti časť
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amatérskych ochotníckych súborov pod názvom Divadelný
Poltár, v roku 1989 sa konal II. ročník. Po roku 1990 súbor
pracoval nepravidelne. V súčasnosti časť pôvodných členov
pracuje ako OZ Opona a raz ročne sa predstavujú nielen
v Poltári, ale aj v regióne. Najbližším podujatím nazvaným
„Divadelný víkend“ sa ochotníci v dňoch 19. – 21.11.2010
predstavia premiérou hry „Ženský zákon“, v sobotu to bude
repríza a nedeľu v spolupráci s NOS Lučenec to bude slovenské divadlo Vertigo z Budapešti.

V roku 2008 na Celoštátnej prehliadke maďarských folklórnych súborov získali strieborné pásmo. Zúčastnili sa niekoľkých medzinárodných folklórnych festivalov v Maďarsku,
Rumunsku, Turecku, Čiernej Hore, Slovinsku, Rakúsku a v
Srbsku. Súbor v roku 2004 získal ocenenie za rozvoj kultúry
Novohradu „Nógrád Közművelődéséért“, a v roku 2006 cenu
primátora mesta Fiľakovo za úspešnú reprezentáciu mesta.
Súbor je taktiež dlhoročným účastníkom podujatí a festivalov
organizovaných agentúrou Égtájak Iroda, vďaka ktorej sa už
viackrát zúčastnil desaťdňového medzinárodného festivalu
v Budapešti. Vedúcimi súboru sú Mgr. Kornélia Vargová
a Mgr. Norbert Varga.

90. výročie
Mužský spevácky zbor bol založený v roku 1920 pod názvom
Maďarský spevokol a členovia boli robotníci fiľakovského
smaltovaného závodu. Po vzniku Csemadoku sa spevokol premenoval na Robotnícky zbor až do 80-tich rokov. Počet členov bol 50-60. Zo začiatku mali v repertoári hlavne robotnícke a ľudové pesničky od autorov (Bartók, Kodály, Bárdos,
Karai). Postupne rozšírili repertoár aj o iné žánre. V r. 1975
získali Strieborný veniec na III. Kodályových dňoch v Galante,
r. 1996 na X. ročníku dosiahli najvyššie ohodnotenie – Zlatý
veniec, ktoré neskôr získali ešte viackrát. Od roku 2001 sa
spevácky zbor osamostatnil ako občianske združenie PRO
KULTÚRA a takto pôsobí dodnes, predsedom združenia je
Alexander Tódor. Súčasnými dirigentmi sú Miklós Fehér a Balog Adrián. Členovia sú pedagógovia, podnikatelia, robotníci
a dôchodcovia.
Slávnostný koncert sa uskutoční dňa 13. novembra 2010 vo
Fiľakove, o 15.00 hod. v rímsko-katolíckom kostole a o 18.00
v divadelnej sále Domu kultúry. Okrem jubilujúceho zboru sa
divákom predstavia: mužský zbor z Rumunska, pedagogický
zbor zo Šalgótarjánu, zmiešaný zbor Lampart-Budafok, ženský
spevácky súbor Melódia z Fiľakova, zmiešaný zbor Andante
z Tornale a ženský súbor Jázmin z Radzoviec.

15. výročie

Súbor vznikol v roku 1995 s cieľom autentického sprostredkovania maďarského tanečného folklóru. Za 15-ročné pôsobenie absolvovali takmer 400 vystúpení, pravidelne sa
zúčastňujú súťaží a festivalov celoštátneho a medzinárodného charakteru.
V roku 2008 na Celoštátnej prehliadke maďarských

folklórnych súborov získali strieborné pásmo. Zúčastnili

pre usporiadateľov podujatí v roku 2011!
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci
pripravuje vydať:
Katalóg kultúrno - spoločenských podujatí
na rok 2011
Kalendár významných výročí v roku 2011.
V tejto súvislosti sa obraciame na organizátorov,
ktorí plánujú uskutočniť takéto podujatia a majú
záujem o ich uverejnenie v uvedených publikáciách,
je potrebné, aby do 30. novembra 2010 zaslali na email (abelovsky@noslc.sk) nasledovné údaje:
Katalóg podujatí:
názov podujatia,
stručná charakteristika,
dátum alebo mesiac,
názov organizátora,
kontaktné údaje (adresa, tel., e-mail, web)
Kalendár výročí:
osobnosti,
kolektívy,
významné udalosti alebo historické zaujímavosti,
pamiatky a pamätihodnosti,
vznik obce
Publikácia bude uverejnená na webovej stránke
NOS (www.noslc.sk). V Kalendári bude uverejnený
zoznam tých organizátorov, čo do kalendára prispeli
(kultúrne inštitúcie, obce, umelecké kolektívy, CVČ,
ZUŠ) a taktiež zoznam všetkých obcí okresov LC
a PT.
Zámerom vydavateľa je nielen prehľadná forma
propagácie jednotlivých aktivít v oblasti kultúrnoosvetovej práce, ale zároveň aj cesta koordinácie,
aby sa väčšie podujatia navzájom neprelínali, čo je
na škodu nielen pre usporiadateľov, ale aj samotných divákov.
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16.11. Divadlo Akadémie umení
Banská Bystrica
B. Brecht, A.P. Čechov: SVADBA
miesto: DK BST Lučenec o 11.00
a 19.00 hod.

Dávame na známosť!
alebo Način meľinok zhľejdnuti!
Pokračujeme anketou.

TIMRAVA
rodný dom, chceme či nechceme?
V čísle 9 sme uverejnili článok o
B.S. Timrave, zámerom bolo vyburcovať verejnosť k lepšiemu zviditeľneniu tejto „našej“ spisovateľky ,
ale aj snaha pomôcť obci Polichno,
lebo tam sa nachádza jej rodný
dom a žiaľ v zlom technickom stave.
Bližšie info na stránke www.polichno.sk alebo priamo u p. Kyseľa.
Bezprostredne na tento článok budeme aj v nasledujúcich číslach uverejňovať názory tých, ktorým osud
domu nie je ľahostajný. O stanovisko som požiadal takpovediac tú
najpovolanejšiu, a to spisovateľku
pani Hanu Koškovú. Jej príspevok
prinášame:
Vieme si vážiť osobnosti?
Nad našimi hlavami prehrmelo mnoho udalostí, falšovanej minulosti a zámerného krívenia chrbtíc. Hlas jednotlivca zaniká v chaose, v konzumnom spôsobe života, ale i v odhaľovaní našej malosti. Akoby sme si v
unáhlenosti neuvedomovali, že súčasťou našej kultúrnosti je aj úcta k
osobnostiam, ktoré vzišli z nášho národa, žili v Novohrade a preslávili ho
ďaleko za hranicami našej vlasti.
Jednou z nich bola i spisovateľka, uznávaná v celoeurópskom literárnom
kontexte, B. Slančíková Timrava. Už
i preto, že jej doménou neboli osobné
žiale a vzruch, ale osud národa a iné
nadosobné ciele, si zaslúži viacej úcty
a dôstojnejší prístup k tomu čo nám
po nej zostalo.
Mnohí sa radi zaštíťujú jej menom. Sú
po nej pomenované viaceré kultúrne
ustanovizne, škola, celoslovenská recitačná súťaž, no chýba i dôstojný
rám, ktorý by podstatnejšie dotváral
význam tejto osobnosti. Miesto, kde
by sa prezentovala celoročne a nie
len raz v roku jej tvorba, artefakty,
ktoré by spisovateľku priblížili i najmladšej generácii, známka s jej podobizňou napríklad, pohľadnice, ale
i dôstojnejší a nie schátraný dom,
v ktorom pôsobila. Naozaj sú to pre
nás nie hodnoty, ktoré by sme mali
poznávať. A viacej si ich vážiť?

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko, J. Kármána 2,
984 01 Lučenec
Klubové podujatia:
22. 11. Literárny klub V.L.A.S –
stretnutie
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
23. 11. Klub priateľov prírody –
stretnutie
miesto: NOS Lučenec o 16.00 hod.
Vzdelávacie podujatia:
15. – 21.11.
Európsky týždeň boja proti drogám
miesto: školy v regióne
– Lovinobaňa, Divín, Kalinovo, Poltár
Kultúrno-spoločenské podujatia
v spolupráci s mestom Lučenec:

DIVADELNÁ JESEŇ
4.11. DETI DEŤOM – predstavenia
detských divadelných súborov
miesto: DK BST Lučenec
o 8.30 a 10.00 hod.
5.11. DS Daxner Tisovec
L. Grojlan, J. Lacko: OBCHOD NA
KORZE
miesto: DK BST Lučenec o 19.00
hod., 6.11. KD Poltár o 17.00 hod.
10.11. DS Zsákszínház Fiľakovo
TALÁLKOZÁS (STRETNUTIE)
miesto: DK BST Lučenec
o 19.00 hod.
10.11. Gyarmati Színkör
– Balážske Ďarmoty
VIDÁMSAGOK
miesto: Vigadó Fiľakovo
o 19.00 hod.
11.11. Túlavé divadlo
RÓMEO, JÚLIA A VÍRUS
miesto: DK BST Lučenec
o 19.00 hod.
12.11. Celkom malé divadlo
Žemberovce
BALADA O EVE
miesto: CVČ Magnet Lučenec
o 19.00 hod.
16.11. Divadlo Akadémie umení
Banská Bystrica
B. Brecht, A.P. Čechov: SVADBA

19.11. DS Timrava Lučenec
V. Möderndorfer:
ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA
miesto: KD Budiná o 19.00 hod.
20.11. Slovenské divadlo Vertigo
Budapešť
ŠESTKA PRE ŠŤASTIE
miesto: KD Kokava nad Rimavicou
o 16.00 hod.,
21.11. KD Poltár o 17.00 hod.
21.11. Gyarmati Színkör
– Balážske Ďarmoty
HAZUDOTT BOLDOGSÁG
miesto: KD Radzovce o 17.00 hod.
23.11. Divadlo J. Kármána Lučenec
Katajev: BOLOND VASÁRNAP –
BLÁZNIVÁ NEDEĽA
miesto: DK BST Lučenec
o 19.00 hod.,
19.11. Romhány (MR)
o 19.00 hod.
25.11. Spišské divadlo
M. Gerbocová: SNEHULIENKA
A SEDEM TRPASLÍKOV
mesto: DK BST Lučenec
o 8.45, 10.45 a 17.00 hod.

BBSK - Novohradské múzeum
a galéria Lučenec:
5.11. SYNTÉZA
prezentácia diel víťazky a účastníčky
Trienále akvarelu
– Kalocsai Enikő
z Maďarskej republiky
miesto:
Novohradské múzeum a galéria
Lučenec o 16.00 hod.,
výstava potrvá do 12.12.
12.11.
Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda
– autorské čítanie
a beseda so spisovateľom
Branislavom Jobusom
miesto: Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
o 10.00 a 16.00 hod.
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BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
15.11. „Literárny Lučenec 2010“
slávnostné vyhodnotenie
IV. ročníka celoslovenskej literárnej
súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe
žiakov základných,
stredných škôl a dospelých
miesto: obradná sála mestského
úradu v Lučenci o 10.30 hod.

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie kultúry a športu
15.11. TIMRAVINA STUDNIČKA
– celoštátna súťaž v umeleckom
prednese pôvodnej slovenskej prózy
miesto: DK B.S.Timravy Lučenec
o 10.00 hod.
19.11. Matúš Jakabčic
SVK – CZ Bigband
– jedinečný projekt, v ktorom
účinkuje 17 najlepších slovenských
a českých jazzmanov !
miesto: reštaurácia Orava
o 19.00 hod.
19.11. benefičný koncert
Martina Babjaka
a Daniela Buranovského
miesto: DK B.S.Timravy Lučenec
o 18.00 hod.

III. Študentské dni v Lučenci
Piatok 12.11.2010
Turnaj
O študentský krígeľ
Marian Čekovský band
& Vrbovskí víťazi
Start Lab:ethno,elektronika,
Knižnica underground
fotografie, poézia, africké rytmy,
Kapely:
EA (BA), Jack Campbell (LC)

Sobota 13.11.2010
Zumba work shop
Extendables (film)
CHIKI LIKI TU A
Študentská párty
Nedeľa 14.11.2010
Verejné korčuľovanie
Street art session
(grafitty,hudba,skate...)
skatepark
RYTMUS & others…
Pondelok 15.11.2010
Kraťasy – prehliadka štud. film
Utorok 16.11.2010
Peter Janku
Streda 17.11.2010
GODZONE

Mesto Fiľakovo
04.11.2010
Historická prednáška
- „História Fiľakova“ – III. časť
miesto: MsKS o 12.50 hod.,
organizátor: OZ KOHÁRY,
spoluorganizátor: MsKS
09.11.2010
Historická prednáška
- „História Fiľakova“ – IV. časť
miesto: MsKS o 12.50 hod.,
organizátor: OZ KOHÁRY,
spoluorganizátor: MsKS
09.11.2010
Divadelné predstavenie
Hazudott boldogság
-Klamané šťastie
v podaní Gyarmati Színkör
- Balažské Ďarmaty
miesto: MsKS o 19.00 hod.,
organizátor: NOS Lučenec,
spoluorganizátor: MsKS

13.11.2010
Slávnostný koncert speváckych
súborov
miesto: Rímsko-katolícky kostol
o 15.00 hod.,
organizátor: OZ Pro Kultúra
13.11.2010
Oslava 90. výročia založenia
Fiľakovského mužského
speváckeho zboru
slávnostný koncert
miesto: Dom kultúry o 18.00 hod.,
organizátor: OZ Pro Kultúra
13.11.2010
Katarínska zábava
miesto: MsKS o 19.00 hod.,
organizátor: Banya Klub
16.11.2010
Výberové kolo na
„Rómske kto čo vie?“
miesto: MsKS -14.00 – 17.00 hod. ,
organizátori: MsKS, OZ Minority
20.11.2010
Oslava 15. výročia založenia
FS Rakonca
- slávnostný program
miesto: Dom kultúry o 17.00 hod.,
organizátor: OZ Rakonca
22.11.2010
„Rómske kto čo vie?“ – súťaž
miesto: MsKS o 17.00 hod.,
organizátori: MsKS, OZ Minority
23.11.2010
Stretnutie so spisovateľmi – hosť:
Gustáv Murín a Jozef Banáž
miesto: Knižnica o 9.30 hod.,
organizátor: MsKS - Knižnica
24.11.2010
„Spievaj, že si spievaj...“
- súťaž slovenských ľudových piesní
miesto: Dom Matice slovenskej
o 10.00 hod., organizátor: Dom MS
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