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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus
„Predstavujeme divadelné súbory“. Pokračujeme DDS Dokorán.

.

Založili ho v roku 2001 pri ZŠ L. Novomeského v Lučenci. V začiatkoch fungovania
používali názov LANO, ktorý však definitívne zmenili na dnešný Dokorán.
Divadelný súbor prešiel obdobím hľadania od bábkového divadla cez hudobnotanečné až po dnešné činoherné divadlo. Väčšinou nacvičili hry na motívy
rozprávok, ale aj hry, ktoré sa zaoberajú problematikou dnešných detí.
Vedúcou súboru je PaedDr. Monika Szabóová. V začiatkoch súbor viedli spoločne Mgr. Elena Kočiová a
PaedDr. Monika Szabóová, ale na vedení sa podieľala
aj Mgr. Jana Dudášová. Viaceré hry režírovali spoločne obidve vedúce, teda Elena Kočiová a Monika Szabóová, ale aj v tejto oblasti s nimi spolupracovala Jana Dudášová. Od roku 2008 všetky hry režírovala už
iba Monika Szabóová. Neoceniteľnou v mnohých
hrách im bola hudobná výpomoc p. Garajovej. Presný
počet členov pri založení nie je zadokumentovaný,
ale podľa slov vedúcej sa počet stále pohyboval od
15 do 20 až 25 členov. V súčasnosti ich je 19.
Zoznam premiér (rok- názov- réžia):
2003: M. Lacko: Čarovný kufor, réžia: E. Kočiová, M. Szabóová /Ešte ako LANO/
2004: V šachu, réžia: M. Szabóová, E. Kočiová
2005: A teraz vážne, réžia: E. Kočiová, J. Dudášová a M. Szabóová
2006: Vstup zakázaný, réžia: E. Kočiová, J. Dudášová a M. Szabóová
2007: Ježišmária, duchovia!, réžia: M. Szabóová, E. Kočiová
2008: Keby..., réžia: M. Szabóová

2009: Bububu, réžia: M. Szabóová

2009: Bububu, réžia: M. Szabóová
2010: Midas nad Zlato,
réžia: M. Szabóová
2011: Kohútik a sliepočky,
réžia: M. Szabóová
Smelý Zajko (J.C. Hronský),
réžia: M. Szabóová
2012: ONLINE, réžia: M. Szabóová
Premenlivá princezná,
réžia: M. Szabóová
2013: Mňam,
na motívy knihy R. Dahla,
réžia: M. Szabóová
2014: Čauko, Bengoši,
réžia: M. Szabóová
Ako na to?,
réžia: Monika Szabóová,
postup na kraj
2015: Utečme, réžia: M. Szabóová
2016: V sieti, réžia: M. Szabóová
Herci, to sú vlastne žiaci základnej školy
vo veku 8-15 rokov. Od vzniku súboru to
boli stovky dievčat a desiatky chlapcov.
Detskí interpreti prichádzajú a odchádzajú, mnohí však zostávajú verní divadlu až po deviaty ročník. Dokorán bol
viac rokov čistý „babinec“, tvorilo ho
19 dievčat. Preto sa aj v ich hrách objavovalo veľa dievčenských tém, akými sú
klebety, vzhľad, vzťahy a pod. V súčasnosti tvoria chlapci takmer polovicu.
Spomenieme aspoň tých, ktorí prispeli
ku kvalite a výrazne pomohli v napredovaní súboru – Gabriel Arvai, Martina
Bobáľová, Kevin Balázs, Boris Gaštan,
Lucia Ptáčniková, Martina Szabóová,
Július Tamáš, David Vaňo, Zdenka a
Patrícia Veličové.
Mená účinkujúcich uvádzame pri dvoch
hrách, s ktorými postúpili aj na krajskú
súťaž.
Pokr. na str.2

Prvá „Vstup zakázaný“ je výpoveďou
tínedžerov o ich vnútornom svete,
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Prvá „Vstup zakázaný“ je výpoveďou tínedžerov o ich vnútornom svete, vzťahu k okoliu aj sebe samému. Je to ich prvá hra, s ktorou reprezentovali Novohrad na
krajskej prehliadke v roku 2006. Hrali v nej: Martina Bobáľová, Martina Szabóová, Oto Bolyóš, Nikoleta Suliová, Boris
Gaštan, Lívia Kanizsová, Michaela Šuleková, Patrícia Kanizsová, Simona Hašková, Matej Kubala, Július Tamáš, Patrik
Tamáš. O tri roky neskôr, teda v roku 2009, znovu súťažili na
kraji, tento krát s hrou Bububu.

za generačnú výpoveď“ (2007), „Cena za kolektívnu výpoveď“
(2008), „Za sprítomnenie legendy“ (2010) ap. O aktivitách divadelného súboru sme informovali na stránkach nášho regionálneho spravodajcu REKUS. Avšak súbor bol prezentovaný aj
v propagačných materiáloch krajských podujatí.
Dokorán, to nie je len divadlo. Na jednej Noci s Andersenom
strávenej v priestoroch školy sa rozhodli, že vysadia lipku,
nazvali ju „Hans“ a doteraz chvalabohu rastie, starajú sa o ňu
mladí divadelníci. Dokorán dáva šancu aj iným, dôkazom je prvé miesto v celoslovenskom projekte pod čestnou záštitou
Ministerstva školstva SR v kategórii Dobrý nápad. Ocenenie
Detský čin roka im bolo udelené v roku 2008. Chceli a aj pomohli spolužiačke. Ako? Nacvičili hru a výťažok z nej jej ako
finančnú výpomoc darovali.
Ako to už často a nerád uvádzam, opäť musím napísať, že súbor nemá založenú kroniku, čo je nesmierna škoda, ale nádej
zomiera posledná a pri takom množstve nielen divadelných
aktivít, možno ju predsa časom začnú viesť. Po finančnej
stránke im všetko poskytuje škola. Veď okrem divadla, členovia
súboru prispievajú do rôznych školských programov a pomáhajú pri organizovaní viacerých podujatí, napr. pasovanie
prvákov. Viackrát sa predstavili na partnerských školách
Pár slov o hre, ako ju prezentovali v krajskom bulletine. v Česku, Poľsku a Maďarsku. Stretávajú sa raz do týždňa a
Strach. Prečo sa bojíme? Prečo vidíme „bubákov“ aj tam, nacvičujú v školskej triede, ale využívajú aj improvizované
kde nie sú? Nenašli sme odpovede na tieto otázky, ale pódium na chodbe školy ako javisko.
aspoň sme sa z nášho strachu trochu vysmiali. Veď kto sa
nebojí? Obsadenie bolo výlučne ženské: Zdenka Veličová,
Ľubica Sabolíková, Stanislava Málinková, Naďa Malčeková,
Mária Purdeková, Dominika Kelementová, Kristína Čunderlíková, Lukrécia Luneta Poliaková (Channel), Dominika
Škrabáková, Zuzana Drdajová, Sofia Gaštanová, Ivana Kovaničová, Lenka Sahúľová, Nina Adamove, Lucia Ptáčniková,
Zuzana Medlenová, Lucia Bernerová, Lucia Horváthová,
Michaela Segečová, Stanislava Rubintová.
Pokr. zo str. 2

Divadelný súbor sa zúčastnil viacerých významných podujatí.
Na Rozprávkovej skrinke v Poltári, teda regionálnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti, sa zúčastňujú každoročne od roku 2003 až do roku 2016. Rozprávkové javisko,
krajská súťaž dramatickej tvorivosti detí a dospelých, ktorá
sa koná v Žiari nad Hronom, tej sa zúčastnili celkom štyrikrát
(2006, 2009, 2010, 2014). Počas celej doby existencie získali
množstvo rôznych ocenení, napr. na Rozprávkovej skrinke
(2006) získali cenu „Za podnetnú autorskú tvorbu v inscenácii Vstup zakázaný“ a zároveň postup na krajskú prehliadku do Žiaru nad Hronom – Rozprávkové javisko, „Cena
za generačnú výpoveď“ (2007), „Cena za kolektívnu
výpoveď“ (2008), „Za sprítomnenie legendy“ (2010) ap.

O aktivitách divadelného súboru sme informovali na

Zhrnutie na záver. Vedúca súboru tvrdí, je to večný boj s časom, strata hotových divadelníkov, neustále budovanie nového
tímu a to najhoršie s čím často zápasí, to je chrípka v období
premiér. Aj takýto je život divadelníkov.
Pre záujemcov uvádzame kontakt na vedúcu súboru: Mgr.
Monika Szaboová, 0948 517552, szmonca6465@gmail.com.

REKUS

Uplynulo 10 rokov od úmrtia

Daniela Žiláka

Poľnohospodársky inžinier, ochotnícky herec a režisér Ing. Daniel Žilák
sa narodil 26. 2. 1946 v Poltári. Základnú školu absolvoval v r. 1952-60 v rodnom Poltári. V r. 1960-64 navštevoval
Strednú
poľnohospodársko-technickú
školu v Rimavskej Sobote. V r. 1964-69
študoval mechanizačný odbor na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte Vysokej
školy poľnohospodárskej v Nitre. V r.
1969 uzavrel manželstvo s Elenou, rodenou Orságovou. Manželstvo bolo požehnané dvomi deťmi – dcérou Dagmarou a synom Petrom.
V r. 1970-90 pracoval v poľnohospodárstve. V r. 1990-96 zastával
funkciu výrobného námestníka a predsedu predstavenstva v Poľnonákupe
Lučenec. V r. 1996-2004 bol vedúcim
odboru pôdohospodárskeho, pozemkového a lesného hospodárstva na Okresnom úrade v Poltári. Od r. 2004 žil na
dôchodku v Poltári. Zomrel 26. 9. 2006
v Lučenci, pochovaný je v Poltári.
Zdôrazniť je potrebné, že vo
svojom voľnom čase viedol divadelný
ochotnícky súbor pri JRD v Poltári,
ktorého bol hercom i režisérom. Tento
súbor založil v r. 1979 a počas svojho
života s ním naštudoval nasledovné hry:
Puknutý mliečnik, Na fašiangy, Mirandolína, „Svojedaly“ hriešna dedina alebo
Zabudnutý čert, Mozoľovci, Zásnuby,

Nepokojné hody svätej Kataríny,
Vidiecka komédia, Verná nevera,
Drotár, Spoločný byt, Ženské
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Nepokojné hody svätej Kataríny, Vidiecka komédia, Verná nevera, Drotár, Spoločný byt, Ženské oddelenie, Ženích
z Paríža, Ulička sváru a i. S naštudovanými hrami vystupovali v Poltári
a okolitých obciach, v Šuranoch a v Békešskej Čabe (Maďarsko). Tieto hry
videlo spolu viac ako 20.000 divákov.
Jeho ďalšou veľkou láskou bol
futbal, ktorý hrával do svojich tridsiatich
rokov. V neskoršom období bol aj predsedom TJ v Poltári. Od r. 1996 vykonával funkciu presbytera evanjelickej a. v.
cirkvi v Poltári. Pri príležitosti svojich
nedožitých 70. narodenín bol vo februári
2016 odmenený Cenou mesta Poltár „In
memoriam“.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Staviteľ, projektant, učiteľ, výtvarník
Ervin Gerő sa narodil 15. 11. 1931
v obci Hodruša, okres Banská Štiavnica.
Maturoval v r. 1952 na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici.

Od r. 1990 žil na dôchodku v Lučenci.
Zomrel 19. 1. 2013 v Lučenci, pochovaný je na cintoríne Frauenberg v Banskej
Štiavnici.
Popri športe sa jeho celoživotnou záľubou stalo výtvarné umenie, v rámci
ktorého sa venoval grafike, akvarelu či
kresbe. Mal šťastie na vynikajúcich pedagógov – výtvarníkov, maliarov: Jaroslav Augusta, Ján Krákora, strýko Gusztáv Gerő, neskôr priateľ József Viktorián
Pituk. Často navštevoval ateliéry umelcov Edmunda Gwerka, Jozefa Kollára,
Júliusa Flacheho a Ľudovíta Fullu. Svoju prvú výstavu mal v r. 1953 v Rožňave, v r. 1954 v Hraniciach na Morave.
Po štúdiách v Bratislave a Banskej Bystrici si osvojil všetky formy technického
kreslenia vrátane deskriptívnej geometrie, čo neskôr uplatnil aj vo svojej pedagogickej praxi.
Celkovo realizoval vyše 60
výstav zo svojej tvorby, z toho 30 v zahraničí: Sopron, Ostrihom, Komárom,
Pápa, Salgótarján, Szécsény, Budapešť
(Maďarsko), Viedeň (Rakúsko), Ostrava
(ČR), Nový Sad (Srbsko). Na Slovensku
to boli výstavy v Bratislave, Nových
Zámkoch, Komárne, Banskej Bystrici,
Banskej Štiavnici, Lučenci a inde.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Stredoškolský učiteľ, historik, publicista, organizátor osvetového, environmentálneho a športového života prom. ped.
Jozef Klinda – Fiľakovský sa narodil
21. 11. 1916 vo Vrútkach, okres Martin.
Pochádzal z 13-člennej železničiarskej
rodiny a ako 3-ročný stratil matku. Preto
vyrastal u rodiny na Podkriváni. Väčšinu
života prežil vo Fiľakove, kde od 1. 9.
1937 vyučoval na základnej škole a neskoršie aj na strednej škole s vyučovacím
jazykom slovenským. V polovici osemdesiatych rokov minulého storočia
odišiel do dôchodku. Zomrel na rakovinu 3. 8. 1988 v lučenskej nemocnici,
pochovaný je na cintoríne vo Fiľakove.
Ako učiteľ spočiatku vyučoval všetky
predmety, vrátane matematiky, kreslenia, telocviku a hudobnej výchovy (pomerne dobre hral na husliach).

Študoval v r. 1952-55 na Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave, v r.
1960-64 na Fakulte telesnej výchovy
a športu UK v Bratislave, v r. 1973-76
na PgF v Banskej Bystrici a v r. 1976-79
na SVŠT v Bratislave. Počas svojho
aktívneho života pracoval vo viacerých
firmách. V r. 1985-90 pracoval v Čsl.
automobilových opravovniach v Lučenci ako vedúci investičného oddelenia.
Pokr. na str. 4
Od r. 1990 žil na dôchodku v Lučenci. Stal sa učiteľskou legendou a trvalou
Zomrel 19. 1. 2013 v Lučenci,
spomienkou
pri
všetkých
pochovaný je na cintoríne Frauenberg
stretnutiach.
Koho
učil
aspoň
v Banskej Štiavnici.
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Stal sa učiteľskou legendou a trvalou spomienkou pri všetkých
stretnutiach. Koho učil aspoň jeden školStredoškolský učiteľ, výtvarník
ský rok, určite na neho až do svojej sta- PhDr. Ján Kostur sa narodil 15. 11.
roby nezabudol.
1926 v Spišskej Novej Vsi. Maturoval
na Učiteľskej akadémii v Spišskej Novej
Vsi. Výtvarnú výchovu a slovenský jazyk študoval najprv na Vyššej škole pedagogickej v Bratislave a neskôr na
Vysokej škole pedagogickej tiež v Bratislave, ktorú ukončil v r. 1964. V r.
1982 získal doktorát z filozofie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. Po absolvovaní základnej vojenskej služby
v r. 1952 začal pôsobiť ako učiteľ základnej školy v dedinke Hodejovec, od r.
1957 v Poltári. V r. 1960-70 vyučoval
slovenský jazyk a výtvarnú výchovu na
Jedenásťročnej strednej škole v Poltári,
v r. 1970-88 na Strednej pedagogickej
škole v Lučenci. Od r. 1988 žil na dôchodku v Poltári. V r. 1994-98 externe
vyučoval na Základnej umeleckej škole
v Poltári. Zomrel 28. 11. 2002 v Poltári. Architekt, vysokoškolský učiteľ Prof.
Dr. Ing. arch. Martin Kusý sa narodil
Okrem toho sa venoval aj písaniu, osvete
14. 11. 1916 v Dobroči, okres Lučenec.
a športu. Ako športový komentátor a doĽudovú školu navštevoval v Mýtnej,
pisovateľ mnohých novín a časopisov
reformné reálne gymnázium v Martine.
informoval verejnosť o fiľakovskom futV r. 1936-39 študoval na ČVUT v Prahe,
bale, zápasení, boxe, stolnom tenise,
v r. 1939 sa české vysoké školy zatvovolejbale, gymnastike či ľahkej atletike.
rili. V r. 1940-42 študoval na Vysokej
Najviac mu však prirástli k srdcu novoškole technickej (VŠT) vo Viedni, v r.
hradské noviny Budovateľ, Pokrok a
1943 obhájil doktorát na Majstrovskej
Ipeľ, ktoré dlho vychádzali v Lučenci.
škole prof. Siegfrieda Theia pri VŠT vo
Patril k zakladateľom jedného z prvých
Viedni.. V r. 1943-44 pracoval u archisamostatných závodných novín na Slotekta Michala Milana Harminca (1869vensku – bol to fiľakovský Výkon, ktorý
1964) v Bratislave. V ďalšom období
redigoval od 10. 3. 1948.
pôsobil vo firmách: Štátny plánovací a
Ako riadny člen Muzeálnej slovenskej
štatistický úrad Bratislava (1945-46),
spoločnosti v Martine patril od 15. 11.
Oblastné riaditeľstvo keramiky a skla
1945 k iniciátorom vzniku Okresného
(1946-47), Stavoprojekt Bratislava
vlastivedného múzea vo Fiľakove, slávVo svojej výtvarníckej činnosti (1948-53), Štátny projektový ústav pre
nostne otvoreného 9. 5. 1953, ako aj k sa venoval najmä maľbe, pri ktorej vy- výstavbu miest a dedín (1954-61),
spoluzakladateľom prvej zoologickej užíval techniku akvarelu, pastela a oleja. Slovenský ústav pamiatkovej starostlizáhrady na Slovensku vo Fiľakove, otvo- V jeho tvorbe prevládajú krajinárske vosti a ochrany prírody (1962-64). V r.
renej 9. 8. 1953. Stál pri zrode fiľakov- a žánrové motívy. Počas svojho života 1964-1989 pôsobil ako vysokoškolský
skej mestskej knižnice, začal písať fiľa- absolvoval viacero kolektívnych výstav učiteľ na Vysokej škole výtvarných
kovskú kroniku od stredoveku až po – Ružomberok, Dolný Kubín, Rimavská umení (VŠVU) v Bratislave, na ktorej
súčasnosť.
Sobota, Lučenec. Individuálne výstavy bol v r. 1968-72 prorektorom. Zomrel
Jozef Klinda, st. pôsobil aj ako okresný mal vo Zvolene, v Poltári a Lučenci. 25. 2. 1989 v Bratislave, pochovaný je
konzervátor a spravodajca štátnej ochra- Dvakrát sa zúčastnil medzinárodného na evanjelickom cintoríne v Banskej
ny prírody pre vtedajší okres Fiľakovo, Trienále akvarelu v Novohradskej galérii Bystrici.
zároveň navrhovateľ a presadzovateľ v Lučenci.
Martin Kusý svojou tvorbou nadviazal
prvých slovenských chránených prírodna to najlepšie v našej staviteľsko-archiných výtvorov a pamiatok v okrese –
tektonickej tradícii. Tieto poznatky preSoví hrad v Šuriciach, Ragáč, Pohanský
nášal do svojej tvorby, do svojej spolohrad, hrad Hajnáčka. Ako prvý začal
čenskej i pedagogickej činnosti a posúpodnecovať už koncom šesťdesiatych
val tak slovenskú architektúru i kultúru
rokov 20. storočia vyhlásenie Chránenej
dopredu. Na VŠVU vychoval desiatky
krajinnej oblasti Cerová vrchovina, pre
absolventov, ktorých viedol k trvalej
jej významné geografické, prírodné
profesionalite v remesle, ako aj k pozia historické danosti.
tívnym ľudským hodnotám.
Pokr. zo str. 3

PhDr. František Mihály, DiS. art.

PhDr. František Mihály, DiS. art.

Pokr. na str. 5

Je autorom publikácií: Architektúra na
Slovensku 1918-1945 (1971), Od
remesla
po
design
(1974),

REKUS
Je autorom publikácií:
Architektúra na Slovensku 1918-1945
(1971), Od remesla po design (1974),
Architektúra na Slovensku 1945-1975
(1976), Emil Belluš (1984), Architektúra
na Slovensku 1848-1918 (in memoriam,
1992).
Z jeho realizovaných projektov
vyberám: priehrada na Váhu pri Novom
Meste nad Váhom (1948-49), Oravská
priehrada (1949-50), sídlisko pri hlavnej
železničnej stanici v Banskej Bystrici
(1953), budova gymnázia na Novohradskej ulici v Bratislave (1954), budova
veľvyslanectva ČSSR v Pchjong-jangu
v KĽDR (1956), administratívna budova
Pravdy na Štúrovej ulici v Bratislave
(1957-60), Strojnícka fakulta STU na
námestí Slobody v Bratislave (1958-62),
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
na Patrónke v Bratislave (1960), Galéria
Ľudovíta Fullu v Ružomberku (1962),
Pamätník SNP v Kunerade (1964), obchodná a administratívna budova OMNIA na Dunajskej ulici v Bratislave
(1974) a i.
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Pokr. zo str. 4

PhDr. František Mihály, DiS. art.

Ján ŽILÁK – 110. výročie nar. (2.11.1906 Hradište) – stredoškolský profesor,
riaditeľ Gymnázia v Lučenci (1953-1963). V r. 1948 vydal knihu „Z nášho kraja“,
ktorá obsahuje päť povestí a 28.11.2015 vyšlo jej druhé vydanie, uvedené na
Stretnutí priateľov regionálnej histórie v Hradišti. Prvú povesť Obri na Hrádku
voľne spracovala Mária Ďuríčková v diele Najkrajšie rozprávky pod názvom
O oráčovi a obrovi, vyšlo aj na CD. Napísal divadelnú hru Sága rodu Kališkovcov,
ktorú odvysielal aj Slovenský rozhlas.
Samuel BANCÍK – 135. výročie nar. (8.11.1881 Turíčky) - stredoškolský profesor.
Je autorom biografie, čítanky a rôznych vlastivedných článkov, ktorými prispieval
do novín a časopisov. Zomrel 3.6.1924 v Bratislave.
Gustáv KRUŽIČ – 105. výročie nar. (18.11.1911 Látky) – justičný úradník, maliar a
grafik. V r. 1950-62 v Dome osvety Lučenec bol zakladateľom a vedúcim amatérskeho výtvarného krúžku. Je autorom grafického návrhu Erbu mesta Lučenec
(1962), ktorý sa dodnes používa. Jeho diela boli súčasťou výstav Trienále akvarelu
v Novohradskej galérii. Detstvo strávil v Dobročskej Lehote. Pedagogicky pôsobil
na ĽŠU v Lučenci. Zomrel 24. 5. 2004 v Bratislave, pochovaný je na cintoríne v Slávičom údolí.
Božena Slančíková - TIMRAVA - 65. výročie úmrtia (27.11.1951 Lučenec) – spisovateľka, národná umelkyňa, predstaviteľka kritického realizmu v slovenskej literatúre. Narodila sa v Polichne, žila v Ábelovej a v Lučenci. Jej prozaické dielo,
literárnym stvárnením originálne, je objektívnym obrazom spoločnosti. Jej umenie spočíva v tom, že vedela vyjadriť hĺbku ľudských osudov.

325. výročie (7.11.1691) - udeľuje Leopold I. dekrét mestu Lučenec
175. výročie (19.11.1841) - narodil sa ANDREJ KMEŤ, slovenský botanik,
národopisec, iniciátor zriadenia Slovenského národného múzea.
115. výročie (24.11. 1901) - otvorenie železničnej trate Lučenec-Poltár
a Breznička-K.Huta
95. výročie (21.11.1921) – premiéra filmu Jánošík amerického Slováka
Jaroslava Siakeľa v žilinskom kine Grand Bio Universum
Výtvarník Zoltán Sečanský sa narodil
18. 11. 1921 v Lučenci. Pôvodným povolaním bol právnik, v r. 1947 ukončil
Právnickú fakultu UK v Bratislave. Výtvarné vzdelanie získal súkromne u profesora Dezidera Millyho. Počas aktívnych rokov spolupracoval s akademickým maliarom Michalom Tillnerom.
Zomrel 12. 6. 2014 v Bratislave.
V jeho tvorbe dominuje technika olejomaľby, námety čerpal z oblasti Oravy,
Liptova, Vyšnej a Nižnej Boce, nevyhýbal sa ani motívom kvetov a zátiší.
Vytvoril tiež niekoľko artprotisov väčších formátov pre sobášne siene, ako aj
pre Úrad vlády v Bratislave.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Ábelová 55. výročie (27.11.1961) sprístupnili Pamätnú izbu B.S. Timravy v
budove bývalej materskej školy, kde pôsobila a bývala.
Boľkovce 105. výročie (18.11.1911) – pomník Štefana Katonu, postavili ho študenti Gymnázia v Lučenci.
Blahoželáme!
Blahoželáme!
K65-ťke Ľubomírovi Šárikovi, ktorú sa dožíva 18. novembra. Je
kultúrno-osvetový pracovník, divadelný teoretik a kritik, režisér,
K65-ťke
ktorej sa
dlhoročný riaditeľ MsKS v Rimavskej Sobote a spolupracovní NOS
18.nanovembra.
Lučenec, vdožíva
súčasnosti
dôchodku. Je kultúrno - osvetový pracovník,
divadelný
teoretik
a kritik,
režisér,
dlhok 75-ťke Ferencovi Ardamicovi, ktorú
oslávi 30.
novembra.
Spisovateľ
ročný riaditeľ MsKS v Rimavskej Sobote a spolupíšuci
v maďarskom
jazyku, prekladateľ
novinár.
pracovník
NOS aLučenec,
v súčasnosti na dô-

Ľubomírovi Šárikovi,

chodku.
k 75-ťke Ferencovi Ardamicovi,
ktorú oslávi 30. novembra.
Spisovateľ píšuci v maďarskom jazyku,
prekladateľ a novinár.
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VÝSLEDKY súťažnej prehliadky hudobného folklóru Banskobystrického kraja, ktorá sa konala 25. 9. 2016 v Slovenskej
Ľupči:

Zlaté pásmo: Ľuboš Laššák zo Šoltýsky (heligónka)
Strieborné pásmo: Anton Ľupták z Buzitky (fujara),
ĽUDOVÉ HUDBY: Strieborné pásmo: PODJAVORSKÁ MUZIKA z
Kalinova
SÓLISTI SPEVÁCI: Zlaté pásmo: Milan Gábor z Budinej,

REKUS
Emília Sekerešová z Detvy, Andrea Jágerová zo Zvolena, Vladimír Urban z Košíc, Ján Jamriška zo Zvolena, Jozef Kulišiak
z Detvy, Boris Dobiš vedúci technického tímu Rádia Regina z
Banskej Bystrice. Interpreti a vedúci kolektívov: Milan Križo
zo Zvolena, Martin Škamla z Hrochote, Tibor Koblíček z Turíčiek.

Dlhoroční pracovníci úsekov Organizačného výboru FSP: Božena Šmálová z Detvy, Adela Hlauková z Detvy, Anna Kucejová z Detvy. Podporovatelia a spolupracujúce inštitúcie:
Štefan Mráz z Košíc, RTVS - Rádio Regina Banská Bystrica,
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča. Napokon odovzdal zástupca primátora Ladislav Bódi pamätnú plaketu aj do rúk Jána Šufliarského, ktorý ju prevzal za organizátora a ako štatutár mesta Detva.
Text a foto: Zuzana Juhaniaková

Prvá októbrová sobota v Hradišti bola venovaná rómskej
kultúre. Zámerom projektu Ruky železa, srdce ohňa bolo
pripomenúť remeselnú zručnosť Rómov, prostredníctvom
troch remesiel (kováč-tehliar-metlár) z troch tradičných
surovín (železo-hlina-prútie), ukázať v Novohrade niektoré
zvyky a to všetko pri rómskom speve, tanci a hudbe.

Strieborné pásmo: Veronika Stančíková z Buzitky
SPEVÁCKE SKUPINY: Strieborné pásmo: Žssk VIDOVENKY z
Vidinej, Bronzové pásmo: Žssk JÁNOŠÍK z Fiľakova.
Blahoželáme!

Počas slávnosti 30. septembra 2016 odovzdal primátor
mesta Detva Ján Šufliarský pamätné plakety osobnostiam,
pracovníkom a inštitúciám za dlhoročnú spoluprácu na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou.
Mesto Detva pri príležitosti jubilejného 50. výročia festivalu, v
spolupráci s Máriou Molčanovou, dcérou akademického sochára prof. Jána Kulicha, pripravili pamätnú plaketu, ako formu spoločenského a morálneho ocenenia. Ocenení sa svojim
dlhoročným prínosom významne zaslúžili o existenciu Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP), zachovanie ich dobrého
mena a stability.
Za vedenie festivalu si plaketu prevzali Igor Kovačovič z Banskej Bystrice a Anna Ostrihoňová z Detvy. Dlhoroční členovia
orgánov FSP, tvorcovia programov a zároveň aktívne pôsobiaci: Ondrej Molota z Kriváňa, Igor Danihel zo Zvolena,

Podujatie otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Potom už moderátor,
Ján Blahuta, privítal na pódiu uznávaného romistu, PhDr.
Arne Manna, CSc., ktorý pracuje v Ústave etnológie SAV
v Bratislave. Najskôr všetkých prítomných pozdravil v rómskom jazyku „Láčho džives“, teda Dobrý deň a potom upútal
pozornosť divákov mnohými neznámymi faktami zo života
Rómov, priblížil niektoré obyčaje a zvyky od kolísky až po
hrob. Podrobnejšie sa zameral na rómsku svadbu. A ako to
na takej svadbe vyzeralo, to návštevníkom ukázal rómsky
súbor Slniečko (Khamoro) z Poltára, ...
Pokr. na str.7
ktorý úspešne vedie Beáta Berkyová.
Emília Sekerešová z Detvy, Andrea Jágerová zo Zvolena,
Nasledovalo akési rómske kočovanie, lektor sa spolu
Vladimír Urban z Košíc, Ján Jamriška zo Zvolena, Jozef s moderátorom pobrali k trom remeselníkom, aby každé
Kulišiak z Detvy, Boris Dobiš vedúci technického tímu remeslo osobitne predstavili. Prvé zastavenie bolo pri
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...ktorý úspešne vedie Beáta Berkyová.

A aby to bolo ešte atraktívnejšie, tak jej pri šliapaní hliny
zmiešanej so slamou, pomáhali, pochopiteľne naboso dve
mladé rómske dievčatá zo spomínaného súboru Slniečko.
Takáto činnosť sa nevidí každý deň a mnohí návštevníci si ju
s nadšením chceli odfotiť, viacerým sa to aj podarilo.

Ako sa vyrába pravá brezová metla, to už predvádzal Igor
Nasledovalo akési rómske kočovanie, lektor sa spolu s mode- Radič ml. Najčastejšie sa v našej lokalite vyrábali dva druhy
rátorom pobrali k trom remeselníkom, aby každé remeslo metiel, a to guľatá s dreveným poriskom a potom plochá.
osobitne predstavili.
Brezové metly mali široké uplatnenie, zametali sa nimi
dvory, cesty, chlievy a v zime sneh. Dnes aj toto remeslo
upadá do zabudnutia.

Prvé zastavenie bolo pri umeleckom kováčovi, Igorovi Radičovi z Klenovca. Celý deň predvádzal svoje majstrovstvo,
oheň v prenosnej vyhni neustále rozdúchaval, aby železo bolo
čo najviac rozžeravené. Práca s dvojkilovým kladivom je
namáhavá. Nákova bola pripevnená na kláte, ktorý ako poznamenal p. Radič, má viac ako sto rokov, zdedil ho po svojom
otcovi. Všetci mohli obdivovať nielen jeho vystavené hotové
predmety, ale kováčsku zručnosť predvádzal vyrábaním malých
podkovičiek, ktoré rozdával záujemcom z radov návštevníkov.

Dejiskom projektu bolo Hradište, preto sa nezabudlo na
slávneho rodáka, spisovateľa Dezidera Bangu. Spomínal na
neho predovšetkým ten najpovolanejší, a to doc. PaedDr.
Július Lomenčík, PhD. z Katedry slovenského jazyka
a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici. Pripomenul, že p. Banga je držiteľom ocenenia, aké nemá nielen v tejto obci, ale ani v regióne nikto.
Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, osobitne rómskej literatúry, mu bol
udelený v roku 2009. Aj keď žije v Bratislave, vždy s hrdosťou uvádza, že jeho korene sú v Hradišti. Aj jeho otec bol
v tejto obci vynikajúcim kováčom. Čítali sa ukážky z jeho
tvorby, viaceré jeho knihy boli vystavené.
Keďže tento deň bol venovaný aj rómskej hudbe, tak
nemohli chýbať populárni Sendreiovci z Kokavy nad Rimavicou, neopakovateľný Vlado Sendrei dostal do varu všetkých.
Pokr. na str. 8

Ako sa voľakedy vyrábali surové nepálené tehly, v regióne
známejšie ako váľky, to už prezentovala Mária Radičová.
A aby to bolo ešte atraktívnejšie, tak jej pri šliapaní hliny
Počasie organizátorom prialo, divákov bolo neúrekom.
zmiešanej so slamou, pomáhali, pochopiteľne naboso dve Niektorí si so sebou odniesli nielen propagačný bulletin, ale
mladé rómske dievčatá zo spomínaného súboru Slniečko. aj pekný suvenír, originálny mini váľok v bielej krabičke,
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Počasie organizátorom
prialo, divákov bolo neúrekom. Niektorí
si so sebou odniesli nielen propagačný
bulletin, ale aj pekný suvenír, originálny mini váľok v bielej krabičke, ktorého autorkou bola Evka Srníková
z Dielne ľudových remesiel pri NOS
Lučenec. Podmienkou bolo uhádnutie
niektorých rómskych slov, napr. čo znamená O amoňi (nákova), alebo O petalo
(podkova) či E aproha (vyhňa), ale
zaujímavé bolo aj počítanie do päť
a rôzne pozdravy.
Čo dodať na záver?
Dovidenia – Ačhen devleha.
Projekt bol realizovaný s finančnou
podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2016.
Pokr. zo str. 7

Výsledky hodnotenia výzdoby stánkov:
1. miesto – Kotoškári, 2. miesto – Seniorky, 3. miesto – Červený kríž.
Víťazné družstvá získali vecné ceny,
diplomy a suveníry mikroregiónu. Všetky družstvá dostali ďakovné listy.
Pekné slnečné počasie vylákalo ľudí
pred kultúrny dom v Kokave nad Rimavicou, aby prišli ochutnať tradičné jedlá
nášho regiónu.
Atmosféru celého súťažného dňa spríjemňovala hudobná skupina MIRAL z
Českého Brezova, ktorá spievala hity
pre starších a mladších účastníkov podujatia. Jesennú výzdobu pódia pre účinkujúcich pripravila šikovná pani Zuzana
Dekanová z Kokavy nad Rimavicou.

Súťaž vo varení tradičných
jedál – 3. ročník
V sobotu 8. októbra 2016 sa stretli v
Kokave nad Rimavicou súťažné družstvá - Ľahotskí mládenci z Lehoty nad
Rimavicou, 4 družstvá z Kokavy nad
Rimavicou – Kokavskí hokejisti, Seniorky, Kotoškári, Červený kríž, na 3.
ročníku REGIONÁLNEHO GURMÁNSKEHO DŇA – súťaže vo varení
tradičných jedál, ktoré usporiadal Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a Obec
Kokava nad Rimavicou. Každé družstvo
pripravilo jedno súťažné jedlo, ktoré
hodnotila porota a mala náročnú prácu
vybrať tri naj jedlá podľa vopred určených kritérií, keď všetky jedlá výborne
chutili, ale všetci vyhrať nemôžu.

Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo výstavu Východoslovenského
múzea v Košiciach pod názvom
„Šuster drž sa svojho kopyta!“, ktorej vernisáž sa uskutočnila 14. Októbra 2016 v galérii Mestského vlastivedného múzea. Výstava prezentuje históriu obuvníckeho a čižmárskeho remesla v Košiciach od stredoveku až po jeho tradície v 20. Storočí. Výstavu, ktorá bude sprístupnená do 9. decembra 2016, otvoril
jej kurátor PhDr. Dárius Gašaj, archeológ VSM.

Putovanie s batôžkom slov
a NOVLITERO
Súťažné družstvo zo Šoltýsky sa zo
súťaže odhlásilo pre chorobu členov
družstva a družstvo z Klenovca sa v
piatok „rozpadlo“ pre chorobu a iné
rodinné povinnosti členov družstva.
Škoda, že sa
súťaže vo varení
nezúčastnilo viac súťažných družstiev,
ale kto chcel prišiel a kto nechcel
neprišiel, určite mali na to svoje dôvody.
Veríme, že budúci rok sa zapojí do
varenia viac družstiev a podujatie z roka
na rok priláka ešte viac ľudí z regiónu.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku
priebehu tohto krásneho a vydareného
podujatia.

Druhá časť literárnych čítačiek na netradičných miestach sa uskutočnila 15. 10.
2016.

Prvé zastavenie bolo na zaujímavom
mieste, ktoré nesie názov Kamenné vráta nad Budinou. Je to vlastne prírodný
útvar vulkanických vyvrelín. Všetkých
privítala moderátorka Ľubomíra Karmanová. Ako prvej odovzdala slovo spisovateľke a lektorke Hane Koškovej, ktorá
pripomenula Jána Košku, rodáka z neďalekej Budinej. Potom sa prítomným prihovorila zakladateľka LK VLAS, Jarmila
Siváková.

Výsledky hodnotenia jedál: 1. miesto:
Kokavskí hokejisti – Halušky s bryndzou a kyslou kapustou, 2. miesto: Červený kríž – Kotlíková kapusta, 3.
miesto: Kotoškári – Šúľance s makom a
orechami.

Milada Kochanová
– za Mikroregón Sinec - Kokavsko

Výsledky hodnotenia výzdoby stánkov:
1. miesto – Kotoškári, 2. miesto –

Počasie bolo výborné a ani vietor nikomu neprekážal. Plní dojmov nádhernej
prírodnej scenérie sme putovali do Polichna.
Pokr. na str. 9

Privítal nás starosta Pavel Kyseľ
a účastníkov projektu previedol rodným
domom spisovateľky Boženy Slančíkovej
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Pokr. zo str. 8 Privítal nás starosta Pavel Kyseľ a účastníkov

projektu previedol rodným domom spisovateľky Boženy
Slančíkovej Timravy.

V jeho jednej časti sa konalo aj putovanie s batôžkom
slov, teda čítačka 8 zúčastnených autorov (Hana Košková,
Martin Dzúr, Lucia Kresanová, Monika Kyseľová, Vladislav Král, Monika Račková, Jana Švikruhová a Vladimíra Banská), dvaja (Štefánia Drastíková a Kvetoslava
Ivaničová), účasť odriekli len v sobotu ráno. Potom nasledovalo predstavenie osobností v rámci bloku Novlitero.

Lučenec. V pripravenom priestore sa striedalo putovanie s Novliterom. Autori čítali, viacerí zvedaví návštevníci obchodného
centra počúvali krásu slova, iní sa len pristavili a pokračovali v nákupoch. Hana Košková pripomenula výročia 12 významných literárnych autorov (Ján Koška, Lenka Dedinská, Július Noge, Ivan
Kusý, Slavomír Ondrejovič, Michal Gáfrik, Jozef Drenko, Július
Kokavec, Ján Blahoslav Benedikti, M.M. Hodža, Ferenc Ardamica
a B. S. Timrava). Za všetkých autorov vystúpil na záver Martin
Dzúr, aby vyhodnotil tvorivú časť.

Čaro tajuplnej histórie určite ovplyvnilo všetkých autorov.
Pobrali sa do starých školských lavíc, aby sa mohli venovať Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
písaniu.
Poďakovanie patrí Pavlovi Kyseľovi, starostovi Polichna a OC
Galéria Lučenec, ktoré je nápomocné a ústretové pri zviditeľňovaní regionálnych aktivít.

Obec Radzovce a Miestne kultúrne stredisko pripravili v sobotu 15.
októbra slávnostný program pri príležitosti 20. výročia založenia ženského spevokolu Jázmin. V programe účinkovali: domáce ženské spevokoly Jázmin a Rozmaring, folklórny súbor Nógrád Radzovce, ženské
spevokoly Sherley z Lučenca a Konvalinka z Čakanoviec, mužský komorný spevokol z Fiľakova a miešaný spevácky zbor Ozvena z Lučenca. Za Novohradské osvetové stredisko odovzdala Mgr. Milada Bolyošová blahoželanie do rúk vedúcej spevokolu.

Každý autor dostal na tvorivú dielňu originálny blok, ktorý
všetkým zostal ako suvenír či spomienka tvorenia v škole
našich predkov. Témy im p. Košková vybrala tri - dom,
strom a muž.
Po trojhodinovom strávení v Polichne dobre padlo tradičné občerstvenie od starostu, a to v priestore nazvanom
originálne, U Ťapákov 1914, teda podľa diela Boženy Slančíkovej a roku, kedy sa zrodilo. Nechýbala domáca štrúdľa
a výborný guláš... Aj by sa viacerí boli v Polichne radi
zdržali, ale čakal nás ďalší program. O 16.00 hodine začala
posledná časť dnešného dňa v Obchodnom centre Galéria
Lučenec.
V pripravenom priestore sa striedalo putovanie
s Novliterom. Autori čítali, viacerí zvedaví návštevníci
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V našom regióne sa konal už deviaty ročník Celoslovenského festivalu zhudobnených veršov, prehliadka skupín a sólistov, prezentácia zhudobnenej národnostnej poézie v jazyku maďarskom. Festival nie súťažnou formou dáva možnosť na
konfrontáciu špičkových skupín a sólistov, ale aj začiatočníkom, pritom chce inšpirovať ďalších záujemcov a talenty, aby sa venovali interpretovaniu zhudobnenej
národnostnej poézie.

Festival vyhlasuje dvojročne Republiková rada Csemadoku. Organizátormi podujatia boli Csemadok Novohradský oblastný výbor so sídlom v Lučenci, Základná
organizácia Csemadoku vo Fiľakove, a BBSK - Novohradské osvetové stredisko v
Lučenci. Tohtoročný festival sa konal dňa 15. októbra vo Fiľakove. V galaprograme
sa zúčastnilo celkom 6 hudobných skupín a jeden sólista . Hosťom festivalu bola
hudobná skupina MOTIVA z MR.

29. a 30. september 2016 patrili v Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci trom tkáčskym technikám. V tvorivej dielni sa zišli žiaci, ako aj dospelí,
ktorých sem priviedla možnosť vyskúšať
si tkanie na doštičke, pletenie na cievke
a tkanie na ráme. Vďaka šikovným lektorkám si účastníci vytvorili tkaničky,
alebo podložky pod pohár. Niektorých
techniky zaujali natoľko, že majú v
úmysle upevňovať svoje manuálne zručnosti aj doma.

Po galaprograme si na neformálnom stretnutí účastníci a organizátori vymenili
názory k celému festivalu.

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše
pozvanie a to: ZŠ. M. R. Štefánika, CirOrganizátori ako aj účastníci boli spokojní s priebehom celého festivalu, ktorý pre- kevnej základnej škole sv. Jána. Bosca,
behol na vysokej úrovni. Všetci sa zhodli na tom, že takýto žáner kultúry je potreb- Krízovému stredisku Amoret a Domovu
ný podporovať a spestrí paletu kultúrnych aktivít v našom regióne. Venujú sa sociálnych služieb Libertas v Lučenci.
tomu hlavne mladí ľudia a takýto festival im pomôže k zvýšeniu odbornosti a
inšpiruje aj ďalších. Podujatie sa konalo s finančnou podporou Úradu vlády SR,
Fondu Gábora Bethlena, a Národneho kultúrneho fondu MR.
Karol Galcsík zo ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Lučenci, prvýkrát v tvorivej dielni pri Novohradskom
osvetovom stredisku. Naše prvé stretnutie s desiatimi žiakmi sa uskutočnilo
6.10.2016. Témou dielne boli keramickí
anjeli. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti
o hline a po praktickej ukážke sa pustili
do modelovanie anjelov z plátov hliny.
Pokr. na str.11

Anjelikovia, ktorí budú slúžiť aj ako
zvončeky, deťom skrášlia vianočný
stromček. Teraz prebieha proces
sušenia, po ktorom sa výrobky vypália
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Sviatok divadla je tu opäť. Otvorenie
Divadelnej jesene sa konalo 20. 10.
2016. Divadlo z Domčeka odohralo v
priestoroch OC Galéria Lučenec dve
predstavenia nazvané Divadelný rebriniak. Jedno pre školy a druhé popoludní,
pre širokú verejnosť. Ani tento rok nehýbal sprievod mestom a šantenie divaSlávnostný program pri príležitosti osláv
delníkov v uliciach Lučenca, aj keď im
20. výročia znovuobnovenia činnosti FS
počasie neprialo.
Jánošík sa konal 22. októbra 2016 v Dome kultúry vo Fiľakove. Účinkovali v
ňom detský folklórny súbor Jánošík, bývalí a súčasní členovia FS Jánošík a ĽH
Ďatelinka. Ďakovný list vedúcemu súboru odovzdala riaditeľka Novohradského
osvetového strediska, Mária Ambrušová.

Jedinečné podujatie, ktorého organizátormi sú NOS Lučenec, Mesto Lučenec,
OZ Timrava a ZO Csemadok Lučenec,
potrvá v Lučenci až do 6. decembra
2016.
Paličkovanie im učarovalo. Štvrtáci zo
základnej školy M. R. Štefánika v Lučenci
sa zúčastnili druhého stretnutia s paličkovaním. Na prvom sa naučili robiť
pletenec a na druhom si niektorí odniesli domov záložky. Paličkovať so štyrmi
pármi paličiek nie je vôbec jednoduché,
a rýchlosť akou sa to naučili zaskočila aj
našu pani lektorku Evku Novú. Chlapci
za dievčatami v šikovnosti nezaostávali
a tak si domov odniesli svoje prvé paličkované pletence a záložky. Ako sa dievčatá pochválili, niektorým už rodičia objednali paličky a tak budú môcť pokračovať v cvičení tejto neľahkej techniky
aj doma. My im držíme palce, aby vytvorili pekné dielka.

Organizátormi boli MsKS Fiľakovo, FZ Jánošík a Dom MS vo Fiľakove.

Ponuka pre milovníkov Thálie je pestrá,
každý si môže vybrať. V Divadle B. S.
Timravy sa predstaví 12 divadiel či divadelných súborov od Košíc, Kežmarku,
Popradu až po Bratislavu a Budapešť,
okrem toho aj 2 monodrámy a viacero
sprievodných podujatí. Tohtoročnou novinkou v Lučenci je permanentka za 10,eur a dá sa zakúpiť na neprofesionálne
divadelné predstavenia. Osobitnú pozornosť si zaslúži spoločný projekt pod
názvom PIKNIK NÁRODOV KRAJÍN
V4, ktorý bude v nedeľu 13. novembra.
Divadlom nebude žiť len okresné mesto
Lučenec, ale viacero podujatí je naplánovaných v celom regióne – Fiľakove,
Poltári...
Všetky informácie o tomto trojmesačnom podujatí nájdete na našom webe...
a plagátoch po celom Novohrade.

Jánošík bol založený v roku 1996 pri Dome Matice slovenskej Fiľakovo, najskôr
ako folklórna skupina a od roku 1999,
kedy začala pri FSk pôsobiť aj tanečná
zložka, sa FSk zmenila na FS Jánošík. Vedúci súboru boli Anna Šusteková, Alica
Pisárová, vtedajšia riaditeľka Domu MS
vo Fiľakove, Štefan Máliš - pedagóg
tanca od 1999. Od roku 2002 až dodnes
je organizačným vedúcim Ing. Jozef Šulek a vedúcou je Ing. Alena Rezková.
Pokr. na str. 12

V súčasnosti spolupracujú
hudbou Ďatelinka.

s ľudovou

Pokr. na str. 12
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vvyyrroobbiilloo ooppääťť ddrruužžssttvvoo R
Roovvňňaannyy

V súčasnosti spolupracujú s ľudovou hudbou Ďatelinka. Spracovaný majú bohatý repertoár, zúčastnili sa viacerých významných podujatí doma a v zahraničí, na ktorých získali
množstvo ocenení. Podrobnejšie informácie o súbore sú uverejnené na stránke www.noslc.sk – evidenčná karta súboru
v časti folklór.

Mestská knižnica vo Fiľakove odštartovala 22. septembra sériu podujatí s názvom „Od fantasy k toxikológii“, v rámci
ktorej si čitatelia môžu počas nasledujúcich mesiacov vybrať z
bohatej ponuky prednášok a besied rôznych žánrov. Sériu
otvorila o 17:00 hodine beseda s obľúbeným slovenským
autorom fantastickej literatúry, Jurajom Červenákom, o jeho
novej knihe s názvom „Prízraky na Devíne“. Červenákove
príbehy sa tešia veľkej priazni nie len v kruhu mladých čitateľov, ale aj u dospelých milovníkov kvalitnej fantastickej
literatúry a historických detektívok. Koncom mesiaca, 30.
septembra o 17:00 hodine predstavili novú básnickú zbierku
mladého spisovateľa Róberta Labodu s názvom „Éncsaknéztem“ (Ja som sa len díval) editor knihy, Zoltán Szászi.
Zohraná dvojica sa v knižnici postarala o nezameniteľnú
atmosféru a zaviedla čitateľov do zákutí súčasnej maďarskej
literárnej tvorby. Počas nasledujúcich mesiacov čaká záujemcov veľa ďalších podujatí, ktoré z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Atraktívne podujatie, dá sa povedať aj tradičné, a to súťaž
o najlepšiu Hornohradskú klobásu pokračovala tento rok
v obci Hradište. Počasie nám prialo a to 1. októbra 2016 kedy
sa súťaž konala bolo až 22 oC .
Súťaže sa zúčastnilo 13 družstiev. Boli to obce Mikroregiónu
Hornohrad a to Hradište, Krná, Uhorské, Rovňany, Ozdín,
Málinec, Cinobaňa, České Brezovo, Zlatno a obec Veľká Ves,
ktorá sa podujatia zúčastňuje od samého začiatku. Keďže
tento ročník bol v obci Hradište, ktoré má družbu s obcou Čabasabady, tak v tomto ročníku boli aj dve maďarské družstvá.
Obec aj keď nie veľkým počtom obyvateľov, približne 240
obyvateľov, sa na podujatie pripravila výborne, za čo patrí poďakovanie a pochvala starostovi obce Pavlovi Lašákovi
a celému prípravnému a organizačnému výboru .
Určite príjemnú a zaujímavú atmosféru dotvorilo aj Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, ktoré pripravilo prezentáciu starodávnych rómskych remesiel, a to výrobu váľkov
a ukážky ťažkého kováčskeho chlebíka pod názvom: Ruky
železa – srdce ohňa
V kultúrnom programe sa predstavili : Detský folklórny súbor
Kukučky z Poltára, Detský folk. súbor Málinčok, Súrodenci
Kešjarovci, Detský spevácky súbor z družobnej obce Čabasabady z MR, súbor Slniečko z Poltára a Sendreiovci z Kokavy nad Rimavicou.

Aj keď boli všetky klobásy výborné, porota musela rozhodnúť. Odobrané vzorky sa hodnotili anonymne. Každý člen
poroty hodnotil bodmi od 0 do 10. Dominantným kritériom
bola chuť, vzhľad a farba. Najlepšie klobásy tento rok boli
V dňoch 22. – 23. septembra sa konal v Trenčianskych Te- z obcí: 3. miesto – Veľká Ves, 2. miesto – hosťujúca obec
pliciach Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou Hradište a víťazné 1.miesto získala opäť obec Rovňany. Toúčasťou. Aj v dnešnej dobe má spisovateľ nezastupiteľné to družstvo troch pánov získalo aj v roku 2015 1. miesto.
miesto v spoločnosti, aj keď sa zdá, že už nie je " svedomím
národa " na kongrese odznelo mnoho programových návrhov
vo vystúpeniach spisovateľov. Mala som možnosť počas
dvoch dní stretnúť sa s mnohými názormi a odniesť si z rokovania ďalšie stimuly do vlastnej spisovateľskej práce.
Hana Košková

Prítomní si mohli pochutiť aj na tradičnom držkovom perkelte, kotlíkovom guľáši, kapustnici, langošoch či utopencoch. Organizátori mysleli aj na najmenších návštevníkov.
Počas celého dňa bola v spoločenskom dome pripravená aj
veľmi zaujímavá výstava, a to prezentácia všetkých obcí mikroregiónu.
Usporiadateľom a organizátorom patrí veľká vďaka a už teraz
sa tešíme na 11. ročník, ktorý by sa mal konať v obci Cinobaňa.
Anna Kančová
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ľania. „Večerná atmosféra odpočtu salašníckej sezóny umocnená fakľami, signálnymi nástrojmi, gajdami, trombitami, ľudovými hudbami a vinšmi vyvrcholí vyúčtovaním s majiteľmi oviec a
tancovačkou, ktorej súčasťou bude aj
škola tanca.“ priblížil jeden z odborných
garantov podujatia PhDr. Ivan Murin,
PhD. Podobne to prebiehalo aj kedysi
počas mitrovania nazývaného aj valaské
hody, keď sa bačovia a valasi vracali zo
Čas strávený s Bohom, nie je strate- salašov do dedín vo sviatočných šatách
a v kostole obetovali syry a oštiepky.
ným časom, ale časom naplnenia.
Prostredníctvom tejto myšlienky sme
pochopili potrebu duchovných cvičení
práve v čase príprav na začiatok školského roka. A tak bol program naplnený
prednáškami, modlitbami, sv. omšami
a duchovnými rozhovormi. Náš duchovný školy pán farár Marián Krupčiak nám
poskytol možnosť generálnej svätej spovede, silencia a adorácie, čo ešte znásobilo účinok Božích milostí a zasialo Dejiskom podujatia bol už tradične Sapokoj do našich duší.
laš pod Maginhradom vo Veľkých TeriaPedagogickí i nepedagogickí zamest- kovciach v sobotu 22. októbra. Deň zananci Cirkevnej základnej školy sv. Jána
čal ukážkami prác na salaši ako napríBosca v Lučenci tak prežili spolu so zaklad pasenie oviec s ovčiarskymi psami,
mestnancami Cirkevnej základnej umestrihanie oviec, výroba syrov, odváranie
leckej školy krásne spoločenstvo.
Mgr. Mariana Vinarčíková, žinčice či spracovanie ovčej vlny.
riaditeľka školy

Aj tento rok fakľový sprievod
bačov a valachov
Ukončenie pastierskej sezóny nazývané
mitrovanie sa viaže k 26. októbru, na
svätého Demetera alebo Mitra. Ide o
starý zvyk, na ktorý pred piatimi rokmi
nadviazali v obci Veľké Teriakovce podujatím Slovenské mitrovanie, počas ktorého čaká na verejnosť odborný program, ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie
špeciality a viaceré sprievodné aktivity
ako jarmok, výstava, či drevené atrakcie
pre deti.

Po úspechu z minulého roka ani tentokrát nechýbal slávnostný sprievod
ovčiarov z Gemer-Malohontu a Podpoľania. „Večerná atmosféra odpočtu
salašníckej sezóny umocnená fakľami,
signálnymi
nástrojmi,
gajdami,

Pri Humne prebiehala súťaž vo varení
baraních špecialít, kde boli prezentované rôzne spôsoby spracovania baranieho mäsa.
Pre návštevníkov podujatia boli pripravené aj ďalšie sprievodné aktivity ako
výstava oviec či drevených atrakcií pre
deti v areáli salaša. V teriakovskom mlyne zároveň prebiehala výstava Jelšavské zvonce, ktorú sprevádzala riaditeľka Mestského múzea Jelšava Tatiana
Strelková. Súčasťou výstavy bola aj
prezentácia
filmu
o
zvonkárovi
Jaroslavovi
Bastyurovi,
Tradičné

Strelková. Súčasťou výstavy bola aj prezentácia filmu o zvonkárovi Jaroslavovi
Bastyurovi, Tradičné zvonkárstvo na
Gemeri. Okrem toho sa v mlyne uskutočnil seminár na tému Špecifiká terénneho výskumu folklóru s lektorkou doc.
PhDr. Hanou Hlôškovou, CSc., z Katedry
etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Od 14:30 hod. zaplnila areál salaša hudba, tanec a spev v podaní folklórnych
kolektívov i sólistov - Folklórny súbor
Podpoľanec z Detvy, Folklórny súbor Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca, fujaristi
Trio z Kotošky - Murinovci a Pavel Bielčik
z Kokavy nad Rimavicou.
Sprievod bačov a valachov, v ktorom
účinkovali folkloristi z Kokavy nad Rimavicou, Klenovca, Muránskej Zdychavy,
Revúčky, Chrenovca, Detvy a Zvolena,
odštartoval o 17:00 hod. a za svetla faklí
sa presunul od salaša k Humnu, kde prebiehalo vyúčtovanie s majiteľom oviec.
Po ňom nasledovala tancovačka pri ľudovej hudbe Bratov Briakovcov a škola
tanca, počas ktorej sa návštevníci naučili
tanečné prvky a motívy z Podpoľania
ako tanierový, váľaný či cifrovanie.
Novinkou tohto ročníka bolo zlosovanie
vstupeniek, ktoré prebehlo po 16:00
hod. po vyhodnotení súťaže vo varení
baraních špecialít.

Hlavným zámerom podujatia bolo zachovať zvyky spojené s ukončením pastierskej sezóny a priblížiť ich súčasnej
generácii vrátane významu ovčiarstva
ako špecifickej súčasti tradičnej ľudovej
kultúry prostredníctvom kultúrno-osvetovej aktivity Slovenské mitrovanie. Organizátormi podujatia boli Miestna akčná skupina MALOHONT, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Salaš pod Maginhradom
Veľké Teriakovce. Podujatie z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.
Ing. Miroslava Vargová,
manažérka MAS MALOHONT
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NOVOHRADČAN
OD KOREŇA
Spomienka na Milana Marcika
(1948 – 2016)
V súvislosti so životom a obdivuhodným dielom amatérskeho historika
a filológa Milana Marcika možno s plnou vážnosťou uviesť, že bol Novohradčanom od koreňa. Prejavovalo sa to
jeho vzťahom ku rodným Rovňanom,
kde prežil celý svoj statočný život.
Vzťah ku tomuto kúsku svetového
priestoru sa prejavil jeho každodennou
prácou s pôdou a najmä prostredníctvom
slova vyslovovaného v miestnom hornoipeľskom nárečí.
Milan Marcik od polovice prvého
desaťročia 21. storočia sa podujal popri
svojej fyzickej práci odhaliť niečo z duchovného odkazu svojich predkov. Najvýstižnejšie to vyjadril sám v predslove
ku knihe Chlieb ich každodenný/
Chľebíka ich každodennô (2008): „Z
lásky a úcty k mojim rodičom, starým
rodičom a všetkým mojim predkom, sedliakom, ktorí žili v Rovňanoch od
osemnásteho storočia. Z úcty k sedliackemu stavu, k ľuďom, ktorých som si vysoko vážil a rád som ich pozorne počúval.“ Toto dielo detailným spôsobom
zachytilo materiálnu i duchovnú kultúru
ľudí v Rovňanoch.
Hrdosť na svojich predkov zvýraznil aj v ďalších knižných publikáciách.
V knihe Hornohradské príhody (2010)
zozbieral spolu s Ing. Ivanom Pohorelcom vzácne slovesné prejavy z horného
Novohradu. So záujmom patriota intenzívne skúmal archívne materiály a výsledok prezentoval v knihe o histórii cirkevného zboru v Uhorskom – Evanjelický augsburského vyznania cirkevný
zbor uhorštiansky (2014). Odkaz predkov osobitým spôsobom zachoval vo
fotografiách novohradských kostolov
v knihe Kostoly a zvonice v Novohradskom senioráte (2015), ktorá slovom
i obrazom približuje duchovné a zároveň kultúrne bohatstvo evanjelikov augsburského vyznania žijúcich na území
Novohradu.
Milan Marcik sa prejavil aj ako kronikár a dokumentarista. Zozbieral piesňový a textový národopisný materiál.
Vzácnym výsledkom sú matkine kuchárske recepty s názvom Recepty našej
starkej Eleny Marcikovej (2008) a spracovanie histórie a genealógie svojich
predkov, a to za ostatných tristo rokov.

Z Marcikových aktivít ostane
nezabudnuteľným činom
spracovanie hornoipeľského

Z Marcikových aktivít ostane nezabudnuteľným činom spracovanie hornoipeľského nárečia v dvoch dielach – Malý
slovník hornoipeľského nárečia/Malej
slovňíčok hornoipeľskyho nárečija: Pre
milovníkov nárečí slovenských doma, vo
svete a priľahlom okolí (2007) a Malý
slovník hornoipeľského nárečia/Malej
slovňíčok hornoipeľskyho nárečija: Pre
milovníkov nárečí slovenských doma, vo
svete a priľahlom okolí.. Druhý diel/
Drhej vrch (2009). M. Marcik si uvedomoval význam materinského jazyka,
najmä v jeho nárečovej forme a pokladal ho „... za najvýznamňejšô kultúrno
a duchovnô ďeďičstvo každeho naroda.
Slovenčina, kerô rozprávaľi naše maťere, starie maťere a ich maťere je to najdrakšô čô mámo a našô psô povinnosťô
je tútoka krásnu slovenskú reč chráňiťi,
veľebiťi a ňô aj hrdo vraviťi. To je ná
najdrakšá reč, naša maťerinská reč.“
(Chlieb ich každodenný, 2008, s. 47)
Slovníky hornoipeľského nárečia
predstavujú snahu nefilológa zachytiť
nárečovú lexiku najstaršej a staršej generácie – nositeľov autochtónneho nárečia v oblasti horného Poiplia.
Slovníky hornoipeľského nárečia
Milana Marcika možno zaradiť k ostatným cenným nárečovým slovníkom
populárno-náučnej kategórie, ktoré na
Slovensku vychádzali od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia.
Július Lomenčík

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 2017.
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 10. novembra 2016 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.
spoluorganizátor a kontakt -

tum alebo aspoň mesiac, kto je organizátor, resp. spoluorganizátor a
kontakt - adresa, tel., e-mail)
2. časť - Katalóg podujatí (významné osobnosti, rodáci, kolektívy-folklórne, divadelné, hudobné, spevácke..., významné udalosti alebo historické a prírodné zaujímavosti, pamiatky a pamätihodnosti, vznik
obce - prvá písomná zmienka)
Publikácia bude po dokončení
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 2017“
bude zoznam všetkých organizátorov (vrátane kontaktov), ktorí nahlásia plánované aktivity. Preto vás
žiadame uvádzať okrem názvu organizátora, aj adresu, telefón, e-mail,
prípadne webovú stránku a pod.
V každom kalendári už tradične
uverejňujeme aj zoznam mestských
a obecných úradov v okrese Lučenec a Poltár preto, aby organizátori
mali pokope čo najviac informácií.
V prípade, že došlo k zmene niektorých kontaktov (telefón, e-mail...),
po nahlásení ich vieme aktualizovať. Termín uzávierky bol navrhovaný tak, aby si organizátori mohli veľké akcie nielen zahrnúť do rozpočtu
na rok 2017, ale čím skôr bude publikácia 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 výročí “ 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 kult. aktivít a v závere je zoznam umeleckých kolektívov a ľud. remeselníkov.
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Maliar Lučenca – život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968)
Vernisáž výstavy k 140. výročiu narodenia umelca sa konala 6.10.2016 v Novohradskom
múzeu a galérii v Lučenci. Františka Gyurkovitsa právom spomínajú ako maliara Lučenca,
resp. Novohradu. Jeho život a dielo sa neoddeliteľne spája s týmto mestom a jeho okolím.
Narodil sa v Budapešti, prevažnú časť svojho života však prežil v Lučenci. V čase, keď sa
natrvalo usadil v Lučenci (1913), mal už za sebou roky štúdia v Budapešti, Paríži (Akadémia
Julian) a na Mníchovskej akadémii. Status akademického maliara a jeho obľúbená povaha ho
predurčili stať sa významnou osobnosťou. V období Rakúsko - uhorskej monarchie bol uznávaným a vyhľadávaným umelcom, neskôr, v mladom československom štáte ako príslušník národnostnej menšiny sa stal maliarom tvoriacim na periférii umeleckého života. Až v
druhej polovici 20. storočia, v jeho pokročilom veku, sa začala integrácia jeho tvorby do
celoštátneho kultúrneho kontextu Slovenska, no jeho život a dielo doteraz neboli komplexne
spracované.
Svoj výtvarný výraz rozvíjal na základe štúdií v Mníchove. K akademickému realizmu si
osvojil aj princípy plenérizmu, ktoré určili celú jeho umeleckú dráhu. Maľoval tradičným
spôsobom, prostredníctvom ktorého mohol okolitý svet zachytávať tak, ako ho sám videl.
Vonkajšie javy interpretoval cez svoj optimistický pohľad na život. „Jeho rukopis je vo
všetkých týchto prácach prudký, bezpečný, nános farby je prevažne pastózny, vytvárajúci
charakteristickú štruktúru povrchu maľby. Gyurkovits má rád svetlo a farbu, preto veľmi
často využíva svetelný kontrast, harmonizovaný citlivo podávaným polotieňom.“ – píše o
ňom Marian Váross. Jeho najobľúbenejšími motívmi boli žánrové obrazy, figurálne kompozície, portréty, krajiny a veduty, ktoré diváka zavedú do starých zákutí Lučenca, parku,
trhov a jarmokov - ruchu života obyvateľov mesta a jeho okolia. Zámerom výstavy je nielen
spoznať maliarovu umeleckú dráhu, ale priblížiť aj jeho osobnosť v kontexte rodinných
vzťahov a historicko-spoločenských pomerov doby. Okrem vystavených diel – olejomalieb,
akvarelov, pastelov a náčrtových kresieb či štúdií - prostredníctvom fotografií a dokumentov
sú predstavené aj momenty a súvislosti z jeho života. Prezentované diela sú zo zbierok
Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici,
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Katolíckej fary v Lučenci a od súkromných
majiteľov. Fotografie, dokumenty a osobné predmety z autorovej pozostalosti poskytli
rodinní príslušníci umelca. Výstava potrvá do 4.12.2016.
Andrea Németh Bozó, kurátorka výstavy
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, NMG Lučenec

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec

Divadelná jeseň
organizovaná v spolupráci s Mestom
Lučenec, OZ Timrava a ZO Csemadok
v Divadle B.S. Timravy Lučenec:
3.11. Divadlo Commedia Poprad
NEPREBUDENÝ, o 18.00 hod.
9.11. DS TOTE TAM ZUŠ
A. Cígera Kežmarok a DS TRMA VRMA
Spojená škola Letná Poprad
SLOVÁCI SME OD RODU, o 10.30
a 12.30 hod., študentské predstavenia
13.11. Divadlo Na tahu Červený Kostelec,
Divadlo Zabkowice Slaskie, DS Timrava,
DS J. Kármána – Spoločný projekt
PIKNIK NÁRODOV KRAJÍN V4,
o 15.00 hod.
18.11. Divadlo Thália Košice
Mirandolína, ty drahá/Mirandolina, te
drága (v maď. jazyku) o 19.00 hod.
21.11. Slovenské divadlo Vertigo
Budapešť O psíkovi a mačičke,
o 18.00 hod.
24.11. Celkom malé divadlo Starý Tekov
PLAY KARENINA, o 18.00 hod.
27.11. DS Timrava Lučenec Ťapákovci,
o 18.00 hod.
29.11. Monodrámy
Marian Lacko, Vladimír Sadílek
Žobráci a Bláznove zápisky, o 18.00
V KD Poltár
11.11. Divadlo Štefana Kvietika V. Krtíš
HALÚZKA MOJA
19.11. Prehliadka DOS

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš a Obec Stredné Plachtince
pripravili 5.11.2016 tvorivú dielňu pod názvom Pochabie pesňe. Súčasťou
podujatia bude aj 21. ročník Spievaniek pod Pohanským vrchom a prednáška na
tému „Žartovné piesne“ s lektormi, Andreou Jágerovou a Jurajom Matiašom.
H-IOS Veľký Krtíš, Mesto a múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň
Vás zároveň pozývajú 10. decembra 2016 na program folklórnych kolektívov
„Kračún na Honte“. Ten oživí cez scénické programy dedinských folklórnych
skupín zvyky a obyčaje viažúce sa na zimné obdobie. Návštevníkom hradu Modrý
Kameň sa priblížia obyčaje od Stridžích dní do Troch kráľov, ktoré sa zachovali v
obciach Príbelce, Plachtince, Sebechleby, Dačov Lom a Hrušov. Kolorit podujatia
na nádvorí hradu bude dotvárať Živý Betlehem, vianočné trhy a produkty z chránených dielní, živé predvádzanie tradičných remesiel a výstava detských výtvarných prác žiakov ZŠ Modrý Kameň. Podujatie svojim obsahom umocní a navodí
predvianočnú atmosféru, upevní vzťah ku kresťanským a ľudovým tradíciám.
Obidve podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Viac informácií môžete získať na hios.folklor@gmail.com
a tel. čísle 0907 098 099.
Bc. Anna Brlošová, Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš

Sprievodné podujatia
v Divadle B.S. Timravy:
9.-10.11. Tvorivé dielne pre vedúcich
a členov DDS
15.11. Timravina studnička
30.11. Detská improvizačná liga
Foto, film, výtvarná tvorba
4. - 5.11. O R N A M E N T
Projekt/made in pod holým nebom ,
tvorivá dielňa neprofesionálnych
výtvarníkov, lektor:
Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.,
miesto: NOS
November - „ZATKANÉ“
– výstava z tvorivej dielne pri NOS,
potrvá do 31.12.2016
miesto: vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.
12.11. AMFO, lektor: Ľubomír Schmida,
predseda Zväzu slovenských fotografov,
miesto: NOS Lučenec

Folklór, hudba, tanec
5.11. Krojovanie
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Folklór, hudba, tanec
5.11. Krojovanie v Novohrade,
miesto: OC Galéria, projekt z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia
5.11. Vedeti be mau každej,
miesto: Lučenec, projekt z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Výchovno-vzdelávacie podujatia
8. a 9.11. Prednášky na témy
Obchod s ľuďmi a Doprava,
miesto: ZŠ v Lučenci
16. a 18.11. Prednáška na tému Doprava
v spolupráci PZ,
miesto ZŠ Lovinobaňa
16.11. Krása v dreve uložená,
miesto: NMG Lučenec o 10.00 a 11.30
November – Poznaj svoj kraj,
miesto: región
Klubové podujatia
28.11. Literárny klub V.L.A.S. – stretnutie
členov, prezentácia a rozbor tvorby,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
Dielňa ľudových remesiel
pre školy – maľba na sklo, vianočné
ozdoby
pre verejnosť- 7.-8.11. paličkovanie,
kurz pre začiatočníkov, poplatok 7,- €,
14.00 - 16.30 hod.,
10.11. mokré plstenie, plstené brošne,
poplatok 5,- €, od 14.00 hod.
Podrobnejšie informácie: 0907 503 478,
e-mail: vytvarnedielnicky@gmail.com

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
6.11. NEDEĽA MÓDY
– módna prehliadka,
miesto: Synagóga
o 15.00 hod.
15.11 TIMRAVINA STUDNIČKA
- celoslovenské kolo súťaže v prednese
pôvodnej slovenskej prózy,
miesto: Obradná miestnosť MsÚ,
Divadlo B.S. Timravy o 9.00 hod.
26.11. SIMA MARTAUSOVÁ
– koncert čoraz populárnejšej speváčky.
Miesto: Synagóga
o 19.00 hod.
27.11. Pietna spomienka na B.S.
Timravu - Po stopách Timravy –
doobedu – Evanjelické služby božie,
16:15 hod.- literárne pásmo pri

16:15 hod.- literárne pásmo pri soche B.S.
Timravy, 16:30 hod. – sviečkový sprievod
mestom, 17:00 hod. – pietna spomienka
pri hrobe B.S. Timravy, 18:00 hod.
– divadelné predstavenie Ťapákovci
v podaní DS Timrava

Dom Matice slovenskej
Do 10.11. - Výstava fotografií
Cesta svetla, ktorú zorganizovala
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska - Základná organizácia ÚNSS
č.22 Lučenec,
15.11. Výstava Po stopách Timravy
venovaná spisovateľke B.S. Timrave.
Vernisáž sa uskutoční v Malej galérii
Domu MS o 16:00 hod.,
kde bude aj prezentácia jej obľúbených
jedál. Potrvá do konca novembra.

Fiľakovo
5.11. IV. Jesenný medzinárodný
divadelný festival „Komédia omylov“
– predstavenie Divadla Thália z Košíc
– v maďarskom jazyku,
org. a miesto: MsKS o 18.00 hod.
10.11.III. LiteraTúra
- S literárnou kritičkou Csillou Nagy
o svojom novom zväzku štúdií rozpráva
literárny kritik Attila Mizser
(Literárna beseda prebieha v maď. jaz.)
Miesto: MsKS o 17.00 hod.
12.11. IV. Jesenný medzinárodný
divadelný festival „Hej, Slovane!“
– Piknik národov krajín V4:
Divadlo Na tahu Červený Kostelec
(Česká republika), Divadlo Zabkowice
Slaskie (Poľsko),
DS Timrava Lučenec a Divadlo Józsefa
Kármána Lučenec – predstavenie
v českom, poľskom, slovenskom a
maďarskom jazyku.
Miesto: MsKS o 18.00 hod.
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko
vo Fiľakove a NOS Lučenec
14.11. Predstavenie knihy Jozefa
Banáša s názvom „Kód 7”.
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 16.30 hod.
Hlavný org.: Hradné múzeum
vo Fiľakove
15.11. Všetko, čo mám rád vo Fiľakove
- vyhodnotenie výtvarnej súťaže,
miesto: ZUŠ Fiľakovo o 16.00 hod.,
organizátori: Mesto Fiľakovo
a Základná umelecká škola

16.11. IV. Jesenný medzinárodný
divadelný festival „7/hetvenkedés“
– predstavenie Umeleckej dielne FOLT
z Fiľakova – v maďarskom jazyku.
Miesto: Bývalá koncertná sála starej ZUŠ,
Nám. Koháryho 622/2 o 17.30 hod.
16.11. IV. Jesenný medzinárodný
divadelný festival „Itt és most ugrik
a majom a vízbe“
– predstavenie divadla Csavar Színház
z Chotína
– v maďarskom jazyku
Miesto: Bývalá koncertná sála starej ZUŠ
o 18.00 hod.
26.11. Nincs szebb élet a miénknél...“
– celovečerný program MFS Rakonca
a jeho hostí
Miesto: MsKS Fiľakovo o 17.00,
organizátori: MsKS Fiľakovo
a Spoločnosť Rakonca
27.11. Zapaľovanie adventných sviečok,
miesto: Námestie padlých hrdinov
(pred budovou gymnázia)
o 11.45 hod.,
organizátor: ZO Csemadok Fiľakovo
30.11. III. LiteraTúra
– so švajčiarskou spisovateľkou
maďarsko-slovinského pôvodu
Ilma Rakusa, narodenou
v Rimavskej Sobote, sa rozpráva
János Juhász Dósa
(Literárna beseda prebieha v maď. jaz.)
Miesto: MsKS Fiľakovo
o 17.00 hod.
Do 13.11. Výstava „Poézia Kameniny“.
Miesto: Bebekova veža Fiľakovského
hradu – 4. poschodie.
Hlavný organizátor: Hradné múzeum
vo Fiľakove.
Do 13.11. Výstava
III. Medvešský fotomaratón.
Miesto: Bebekova veža Fiľakovského
hradu – 5. poschodie.
Hlavný organizátor: Z.p.o. Geopark
Novohrad – Nógrád
Do 9.12. Výstava
„Šuster drž sa svojho kopyta!“.
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
– galéria.
Hlavný organizátor: Hradné múzeum
vo Fiľakove

Hradište
26.11. Stretnutie priateľov
regionálnej histórie

16.11. IV. Jesenný medzinárodný
soche B.S. Timravy, 16:30 hod.
divadelný festival
– sviečkový sprievod mestom,
„7/hetvenkedés“
– predstavenie
17:00 hod. – pietna spomienka
Umeleckej dielne FOLT z Fiľakova
pri hrobe B.S. Timravy, 18:00
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