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Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti

v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus Predstavujeme ľudové hudby.
oru etnológie a etnomuzikológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre bola
prijatá do speváckej skupiny Slovenského ľudového a umeleckého kolektívu
(SĽUK-u, 2012), kde spieva dodnes. Rok
pracovala ako tajomníčka Folklórneho
festivalu Východná v Národnom osvetovom centre v Bratislave a ako metodička pre folklór v Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci. Medzitým denne študovala operný spev na Cirkevnom
konzervatóriu v Bratislave. V súčasnosti
pracuje ako asistentka u architektov
Šebo – Lichý vo firme ITB Development,
a. s., v Bratislave.
Mgr. Patrícia Sihelská vyštudovala ruský jazyk na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a zároveň tancuje vo FS
Zobor.
V roku 2003 založili občianske združenie (OZ) pod názvom Z našich srdiečok so sídlom v Poltári. Štatutárom bol
najskôr otec – Pavol Sihelský –, po ňom
štafetu prevzala Lenka. Zásluhou OZ sa
im podarilo získať finančné prostriedky
na vydanie CD a nákup krojov z Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Fondu na podporu umenia (FPU).
Ľudové, hudobno-spevácko-tanečné
trio Sestry Sihelské vystupuje nielen
samostatne, ale aj podľa požiadaviek
objednávateľa. Od roku 2008 až doteraz
Danka a Lenka pravidelne spolupracovali s Ľudovou hudbou z Novohradu na
svadbách, oslavách a plesoch. V súčasnosti je spolupráca už zriedkavejšia,
pretože žijú v Bratislave. Na spestrenie
svojich vystúpení si zvyknú zavolať väčšinou kamarátov: kontrabasistu Andreja
Žlnku, Tomáša Gašpierika a v súčasnosti
hlavne Jána Lauroška, ktorý s nimi vystupoval počas celého leta 2018, kedy
zásluhou televíznej relácie Zem spieva
a vydaniu CD mali veľa vystúpení a svadobných čepčení. Lenka a Danka sprevádzali s ľudovou hudbou z FS Zobor
spevákov na celoslovenských kolách súťaže Slávik Slovenska (2011 – 2017).

Hrávať začala od roku 1994 najskôr
Lenka a Danka a v roku 2000 sa k nim
pridala aj najmladšia Patrícia. Všetky tri
sestry – Lenka, Danka a Patrícia – začali
ako sedemročné navštevovať Základnú
umeleckú školu (ZUŠ) v Lučenci, odbor
husle a spev. V tom období (1994 –
2002) boli zároveň aj členkami detského
folklórneho súboru Vrchárik v Hriňovej.
Na nácviky ich vozil dvakrát týždenne
otec, Pavol Sihelský.
Pravidelne vystupovali v Detve na
Folklórnych slávnostiach pod Poľanou
a v Kokave nad Rimavicou v rámci festivalu ľudovej kultúry Koliesko. Od roku
2003 začali hrávať vo folklórnom súbore
(FS) Rimavan v Rimavskej Sobote so
Stierankovcami z Veľkej Vsi a Hrončekovcami z Hriňovej. Počas vysokoškolských štúdií boli súčasťou vysokoškolského FS Zobor v Nitre.

Vo všetkých troch súboroch nadobudli
veľa skúseností, dobrých priateľstiev, precestovali mnoho krajín a odohrali množstvo vystúpení.
Sesterské trio rieši spoločne najmä organizačné zabezpečenie a jednotlivé oblasti majú podelené: Danka zabezpečuje umeleckú stránku a moderovanie; Lenka má na starosti financie,
čiže získavanie finančných zdrojov a
projektov.
Ing. Lenka Sihelská je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre. Pracovala ako učiteľka huslí na
Súkromnej základnej umeleckej škole
v Lučenci, neskôr bola audítorkou na
Úrade vládneho auditu vo Zvolene a
v súčasnosti pracuje na Ministerstve
kultúry Slovenskej republiky – odbor
Kontroly a inšpekcie.
Mgr. Danka Sihelská po ukončení odboPokračovanie na s. 2
súboroch ru etnológie a etnomuzikológie na Danka zároveň pôsobí ako speváčka

Vo všetkých troch
nadobudli veľa skúseností, dobrých Univerzite
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Danka zároveň pôsobí ako speváčka v SĽUK-u, kde vystupuje
aj s kapelou Billy Barman, Janou Kirschner a Jankom Slezákom. V roku 2018 vyšlo CD Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u
a v októbri 2018 bude nahrávať CD z programu Krajinka.

REKUS
Apollo spoločne všetky tri sestry prostredníctvom troch
„krstných rodičov“ vodou z troch rôznych prameňov: „Chceli
sme symbolicky prepojiť región, a tak sme vybrali maštinskú
vodu, ktorú od detstva pijeme, lučenskú artézsku vodu a vodu
z prameňa Timrava z Polichna,“ ozrejmila Lenka. Na koncerte
uvedenia CD sa ako hostia predstavili ďalší speváci z Novohradu: Ivana Ecetová, Lenka Spodniaková, Mária Kadancová,
Laura Rendeková, Adrián Rendek, Lenka Ivanová a Mike Hric
za sprievodu ľudovej hudby pod vedením Milana Verónyho. O
úspechu slávnostného uvedenia CD nosiča (obsahuje 19
piesní) svedčí až 412 návštevníkov. CD je možné si kúpiť na
rôznych miestach po celom Slovensku v cene 8,- eur.

Repertoár majú pestrý – piesne (väčšinou dievčenské)
z Novohradu, Hontu, Gemera, Podpoľania a východného
Slovenska.
Na svojom konte majú viacero úspechov a ocenení, napr.
laureátky speváckej súťaže O zlatú guľôčku, Slávik Slovenska,
Pódium mladých umelcov (klasická hudba – v hre na husliach
a speve – súťaž ZUŠ-iek); účasť na rôznych folklórnych prehliadkach a súťažiach. V tomto roku získali Cenu primátora
mesta Poltár za rok 2017.

Zoznam predajných miest a kontakty nájdete na webe:
www.sestrysihelske.sk.
Zaujímavosťou či atrakciou ich vystúpení sa stalo čepčenie nevesty, ktoré robia pravidelne nielen v rámci svadby, ale
aj osobitne. Danke sa podarilo začepčiť dokonca aj slávnu
tenistku Dominiku Cibulkovú a sem-tam nejakú blogerku.
Kroniku tria viedla mama – Ľudmila Sihelská –, kým boli
malé. Dnes kroniku viesť síce nestíhajú, no každá zo sestier si
vedie denník o akciách.
Finančné prostriedky sa im darí získavať z BBSK a FPÚ,
ale aj od oslovených sponzorov, napr. pri nahrávaní CD noZa takmer štvrťstoročie vystupovali na mnohých výz- siča. Všetky ostatné výdavky si hradia, pričom časť sa im vynamných podujatiach doma: Folklórny festival (FF) pod Poľa- kompenzovala predajom CD, ale niektoré aj rozdali (doteraz
nou v Detve, FF vo Východnej, Festival ľudovej kultúry Kolies- približne 1 200 ks).
ko v Kokave nad Rimavicou, Hontianska paráda v Hrušove,
ale aj na medzinárodných festivaloch – Rakúsko, Portugalsko,
Španielsko, Ukrajina, Maďarsko, Poľsko, Srbsko, Taliansko,
Chorvátsko, USA – Chicago a Severná Karolína –, Ženeva a
Paríž.
Tento rok sa predstavili aj vo folklórnej šou verejnoprávnej
RTVS Zem spieva (televízna súťaž, ktorej názov dali tvorcovia
na počesť výtvarníka, fotografa, filmového režiséra, kameramana, folkloristu a hudobného vedca Karola Plicku).
Písalo sa o nich vo viacerých médiách – My Novohrad,
Nový čas, Mestské noviny Lučenec a sociálnych sieťach
(Facebook). Po nahratí CD nosiča a účinkovaní v šou Zem
spieva nasledovali nahrávky v Rádiu Regina stred a rádiu
Lumen.
Prvé CD Piesne z Novohradu – Sestry Sihelské a ich hosPokračovanie na s. 3
tia prezentovali dňa 2. februára 2018 v lučenskom kine
V tomto roku (od mája až do decembra) majú
Apollo spoločne všetky tri sestry prostredníctvom troch
„krstných rodičov“ vodou z troch rôznych prameňov: „Chceli plánovaných viac ako 40 vystúpení (termíny sú uvedené na
stránke www.sestrysihelske.sk.) Tešia ich hlavne pozvania z
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V tomto roku (od mája až do decembra) majú plánovaných viac ako 40 vystúpení (termíny sú uvedené na stránke www.sestrysihelske.sk.) Tešia ich hlavne pozvania z obcí
a miest Novohradu. Vysoko si to cenia a svojimi vystúpeniami sa snažia zviditeľňovať tento región.
V budúcom roku sa chcú zamerať najmä na krátke prezentačné vystúpenia a nahrať nové CD, pre ktoré už vybrali
piesne a hudbu.
Na nácviky nemajú stály priestor, keďže sú všetky zamestnané. Na konkrétny koncert sa väčšinou pripravujú
tesne pred vystúpením. Tvorivým priestorom sa často stáva
aj auto, lebo pri ceste z Bratislavy domov si nielen pospevujú, ale spoločne preberajú celý program.
Sestry Sihelské poznáme z koncertov ako veľké „parádnice“. Za viac ako dvadsať rokov vystriedali mnoho ľudových
odevov. Od malička vystupovali hlavne v podpolianskych
krojoch, keďže majú odtiaľ korene a chodili do súboru v Hriňovej. Viackrát vystupovali v dievčenských krojoch z Poltára,
ktoré mali niektoré prvky ľudového odevu podľa malieb
v albume Jozefa Heinbuchera von Bikessyho, vydaného r.
1820 vo Viedni.
Vo FS Rimavan to boli zasa súborové gemerské kroje,
podobne to bolo vo FS Zobor.
V roku 2018 si zaobstarali kroje z Ábelovej, lebo ich
snahou je čo najväčšia propagácia Novohradu. Majú aj ešte
nie úplne kompletné kroje z Hrušova a jeden z Tekova.
O každý kroj sa treba starať, a to nielen uskladnením, ale aj
zašívaním či iným upravovaním. Jednoduché to rozhodne nie
je, lebo osobnú „krojárku“ zatiaľ nemajú.
Na zabezpečenie hudby potrebujú aj kvalitné hudobné
nástroje. Od vzniku (1994) ich vystriedali niekoľko, pričom
dodnes majú odložené malé husličky, na ktorých začínali.

V súčasnosti vlastnia troje huslí a dve violy. Jedna viola vel. 38
je práve na predaj a jedna sa ešte vyrába, pretože súčasná je
pre Lenku dosť veľká.
Zo súkromia Danka prezradila, že Patrícia má štvorročný
partnerský vzťah, takže sestry sa tešia na svadbu, ale viac neprezradili. Obidve sú vraj bez „frajerov“, čo im tento rok aj celkom vyhovovalo, lebo nemali voľný skoro žiadny víkend. Sú
však presvedčené, že keď „to príde“, bude to mať údajne
rýchly spád, lebo deti plánuje každá a veria, že im budú dopriate. Aj to je jeden z dôvodov, prečo v budúcom roku chcú
absolvovať menej vystúpení. Tak mládenci, hor sa do záletov,
dve krásavice sú ešte voľné.
KONTAKT: Mgr. Dana Sihelská, 0915 359 525, dsihelska@gmail.com
www.sestrysihelske.sk

V súčasnosti vlastnia troje huslí a dve violy. Jedna viola
vel. 38 je práve na predaj a jedna sa ešte vyrába,
pretože súčasná je pre Lenku dosť veľká.
Zo súkromia Danka prezradila, že Patrícia má
štvorročný
takže
sestry
sa tešia
Mária partnerský
Zupko: vzťah,
„Robím
svoju
prácu,
kýmnaviem a kým môžem“
svadbu, ale viac neprezradili. Obidve sú vraj bez
Špeciálna
„frajerov“, čo im tento rok aj celkom vyhovovalo,
lebo pedagogička – logopedička Mgr. Mária Zupko, rod. Illénemali voľný skoro žiadny víkend. Sú však
sová, sa narodila 15. 10. 1953 vo Fiľapresvedčené, že keď „to príde“, bude to
maťokres
údajne
kove,
Lučenec, kde navštevovala
Základnú
deväťročnú
školu s vyučovarýchly spád, lebo deti plánuje každá a veria, že im
budú
cím jazykom maďarským (1960 – 69) a
dopriate. Aj to je jeden z dôvodov, prečo
v budúcom
Strednú
všeobecnovzdelávaciu školu
roku chcú absolvovať menej vystúpení.(SVŠ)
Tak mládenci,
s vyučovacím jazykom maďar(1969 – 72), maturovala v triede
hor sa do záletov, dve krásavice sú ešteským
voľné.

ciálnej starostlivosti vo Vidinej (1992 –
97), učiteľkou na Špeciálnej základnej
škole vo Fiľakove (1997 – 2004), hlavnou radkyňou, vedúcou pracoviska Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici
(2004 – 07) a vykonávala funkciu riaditeľky v Domove dôchodcov a DSS Nezábudka vo Fiľakove (2007 – 08). Od r.
2008 je na dôchodku, no ďalej pôsobí
ako samostatne zárobkovo činná osoba.
Žije vo Fiľakove.
Marika, na základe akých podnetov si sa rozhodla pre štúdium špeciálnej pedagogiky?
Bola som deviatačka. Prihlásila
som sa na Strednú chemickú priemyslovku do Banskej Štiavnice. V marci
som videla film o práci logopéda Imre
Monthága. Tento film ma nadchol a od
tej chvíle som chcela študovať iba logopédiu.

stredoškolského profesora Lászlóa Fehéra. Potom študovala špeciálnu pedaKONTAKT: Mgr. Dana Sihelská, 0915 359
525,
gogiku – logopédiu na Pedagogickej
dsihelska@gmail.com
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1972 – 78) a vzdelanie si doplnila štúdiom andragogiky na Akadémii
www.sestrysihelske.sk
vzdelávania vo Zvolene (2009 – 10).
Ako učiteľka pôsobila na Osobitnej škole internátnej vo Fiľakove (1978 – 92),
z toho v r. 1990 – 92 ako zástupkyňa
riaditeľa. Bola riaditeľkou Ústavu soVďaka
ciálnej starostlivosti vo Vidinej (1992 –
97), učiteľkou na Špeciálnej základnej rodičom som

Pokračovanie na s. 4
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škole vo Fiľakove (1997 – 2004), chodiť na SVŠ-ku vo Fiľakove.
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Vďaka mojim fantastickým rodičom som nakoniec mohla chodiť na
SVŠ-ku vo Fiľakove. Po maturite a úspešných prijímacích pohovoroch som sa
stala študentkou Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
v odbore špeciálna pedagogika so
špecializáciou logopédia. Mám nádherné
spomienky na svojich vysokoškolských
učiteľov, na MUDr. Silvestra Mašuru,
vedúceho Katedry logopédie, Annu Antušekovú, vďaka ktorej som získala
praktické skúsenosti, a na prof. Viktora
Lechtu, ktorý mi ako mladý odborný
asistent ukázal cestu ku klientom, k úspechu a najmä k úcte k postihnutým deťom aj dospelým.
Svoju pedagogickú dráhu si
začala na Osobitnej škole internátnej vo
Fiľakove...
Mojím prvým pracoviskom bola Osobitná škola internátna vo Fiľakove
pod vedením Valérie Györgyovej, ktorá
ma uviedla do tajov práce učiteľa. Bola
pracovitá, skromná a oddaná svojej práci. Po štrnástich rokoch pôsobenia vo
Fiľakove som zmenila pôsobisko a pracovné zadelenie. Vtedy vznikal Ústav
sociálnej starostlivosti pre deti a mládež
vo Vidinej a ja som sa stala jeho riaditeľkou. Bola to obrovská výzva a zároveň neskutočná radosť, že som mohla
pomáhať viacnásobne postihnutým deťom i mládeži žiť plnohodnotný život
v rámci ich možností. V r. 1996 – 97
začala politika zasahovať aj do sociálnej
oblasti a ja som sa rozhodla vrátiť na
osobitnú – vtedy už špeciálnu školu –,
kde som zotrvala až sedem rokov.
Vyvrcholením profesionálnej
kariéry bolo pôsobenie v Ústredí práce,
sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici...
Moja cesta v r. 2004 viedla na
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
do Banskej Bystrice, kde som vykonávala pozíciu vedúcu pracoviska. Táto, na
prvý pohľad úradnícka práca, ma napĺňala. Mala som možnosť nahliadnuť do
posudzovania miery funkčnej poruchy
ako aj do rozhodovania o priznaní rôznych foriem kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia, dávok v hmotnej
núdzi aj štátnych sociálnych dávok. V r.
2002 – 10 som bola poslankyňou Banskobystrického samosprávneho kraja za
okres Lučenec. Zastupiteľstvom BBSK
som bola poverená vykonávať funkciu
predsedníčky sociálnej komisie. V týchto rokoch som sa zúčastnila v rámci projektu EQUAL na viacerých zahraničných študijných pobytoch v Taliansku,
Francúzku, Nemecku a vo Fínsku, kde
som
prednášala
o
problematike

som prednášala o problematike zdravotne postihnutej menšiny v spoločnosti.
Si aj autorkou niekoľkých odborných publikácií...
Počas pôsobenia v školstve som
sa ako autorka, prípadne spoluautorka
podieľala na tvorbe učebníc, pracovných
zošitov a metodických príručiek. Písala
som a aj teraz píšem odborné články, vyhotovujem pracovné listy pre deti s poruchami komunikačného procesu a ich
rodičov. Spolu s dcérou Mgr. Teréz Zupko, ktorá sa stala klinickou logopedičkou, uskutočňujeme prednášky pre rodičov a učiteľky materských škôl so zameraním na prevenciu porúch komunikačného procesu v rodine aj v materskej škole.
Predstavila by si nám najkrajší
pracovný zážitok?
V živote pri zdravotne postihnutých deťoch som zažila množstvo
krásnych chvíľ. Jednou z nich bola medzinárodná prehliadka tvorivosti mentálne postihnutých detí v Maďarsku. Môj
žiak so stredným mentálnym postihnutím, ktorý sa nevedel naučiť plynule
čítať, sa zúčastnil na tejto prehliadke v
kategórii rozprávania ľudových rozprávok. Spomedzi 53 účastníkov vyhral
svoju vekovú skupinu a medzi 180 deťmi sa stal laureátom hlavnej ceny. Keď v
plnej divadelnej sále spolu s profesionálnym umelcom – predsedom poroty –
mohol predniesť naučenú rozprávku, cítil sa rovnocenným so všetkými prítomnými. Jeho radosťou svietiace oči, úsmev na tvári hriali moje srdce. Vtedy
som si spomenula na krásne slová Józsefa Antalla, ktoré sú aj mojím životným krédom: „Robím svoju prácu, kým
viem a kým môžem”.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Lekárka – internistka, hematologička, transfuziologička, posudková
lekárka MUDr. Elena Kubánová, rod.
Horniaková, sa narodila 17. 11. 1923
v Tomášovciach, okres Lučenec. Základné vzdelanie nadobudla v rodnej obci
a v Šrobárovej, gymnáziá navštevovala
v Lučenci a vo Zvolene, kde v r. 1942
maturovala. Potom študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (1942 –
49). Absolvovala postgraduálne štúdium
internej medicíny a hematolo-transfuziológie (1954 – 55), postgraduálne štúdium chorôb trópov a subtrópov (1971 –
72) a organizácie zdravotníctva a posudkové lekárstvo (1975 – 76).

kové lekárstvo (1975 – 76). Pôsobila
ako sekundárna lekárka na Klinike TBC
Fakultnej nemocnice (FN) v Bratislave
(1950 – 52), bola vedúcou lekárkou
oddelenia darcov krvi na Klinike hematológie a transfuziológie FN v Bratislave
(1952 – 73) a pracovala ako vedúca odborná referentka na Odbore sociálneho
lekárstva Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR v Bratislave (1973 – 81).
Od r. 1981 žila na dôchodku v Bratislave.

Napísala veľké množstvo vedeckých publikácií, zameraných na prevenciu zdravia darcov krvi, plazmaferózy i príjemcov darovanej krvi. Prispievala do časopisov: Bratislavské lekárske listy, Excerpta haematologica,
Farmaco-terapeutické zprávy, Praktický
lekár, Lekársky obzor a i. Spolupracovala s edičným oddelením Ústavu
zdravotnej výchovy v Bratislave. Dcéra
MUDr. Elena Časnochová (*1948) pôsobí ako stomatologička v Bratislave.
MUDr. Elena Kubánová zomrela 9. 6. 2011 v Bratislave, kde je pochovaná na Martinskom cintoríne.

Ochotnícky divadelný herec
a režisér Pavol Szloszjár sa narodil 23.
11. 1913 vo Fiľakove, okres Lučenec.
Pôvodným povolaním bol úradník. Základné vzdelanie získal v rodisku, gymnázium navštevoval v Lučenci a neskôr
v Budapešti. V r. 1936 nastúpil pracovať
ako grafik do Kovosmaltu Fiľakovo a
v r. 1945 – 55 pracoval ako úradník na
Mestskom úrade vo Fiľakove. Potom
vystriedal niekoľko úradníckych miest
až napokon zakotvil v nábytkárskom
závode Mier Fiľakovo. Odtiaľto odišiel
roku 1980 do dôchodku.
Popri hlavnom zamestnaní veľmi veľa času venoval miestnej kultúre,
najmä divadelnej ochotníckej činnosti,
Pokračovanie na s. 5
ktorá sa vo Fiľakove začala

zdravotne postihnutej menšiny v Pôsobila ako sekundárna lekárka rozbiehať začiatkom 50-tych
spoločnosti.
na Klinike TBC Fakultnej rokov 20. storočia. Samostatnú
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ktorá sa vo Fiľakove začala rozbiehať
začiatkom 50-tych rokov 20. storočia.
Samostatnú divadelnú skupinu mal Kovosmalt, samostatnú Mier i Csemadok.
Kultúrny život mesta bol v tomto období
veľmi bohatý. Tieto súbory zabezpečovali program na vinobraní, na hasičských báloch, na majálesoch, ktoré sa
konali na pivničnom rade neďaleko Kovosmaltu a pod.
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od MsNV Fiľakovo pri príležitosti 30.
výročia založenia Csemadoku za obetavú prácu na úseku kultúrneho rozvoja
mesta (1979). Pavol Szloszjár zomrel 9.
3. 1996 vo Fiľakove, kde je aj pochovaný.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Štefan ADAMOVIČ – 115. výročie narodenia (13. 11. 1903 Moravské Lieskové), cirkevný historik, pedagóg, ev.
farár v Mládzove. Od roku 1930 farár
v obci Turíčky a tiež profesor na stredných školách v Lučenci. Počas SNP bol
prednostom osvetového oddelenia na
povereníctve školstva, spolu redaktor
povstaleckého Hlasu ľudu. Používal
pseudonym Cinobanský, Novohradský,
Evanjelik z Novohradu a i.
Pavel KOŠKA – 25. výročie úmrtia (13.
11. 1993 Brezno), múzejník a učiteľ.
Ľudovú školu navštevoval v Uhorskom,
v rokoch 1955 – 1959 Pedagogickú
školu v Lučenci, kde neskôr pôsobil ako
učiteľ. Zaslúžil sa o reorganizáciu Horehronského múzea v Brezne. V roku
1974 bol vyznamenaný Cenou Rady
MsNV Brezno a i. Narodil sa 16. 10.
1939 v Uhorskom.

Pavol Szloszjár režijne naštudoval vyše 30 divadelných predstavení.
Medzi najvýznamnejšie patrili: F. Schiller: Úklady a láska, F. Lehár: Gróf z Luxemburgu, M. Gorkij: Pavol pred súdnou stolicou (Matka), J. Huszka: Sloboda, láska, K. Čapek: Biela nemoc, L.
Tabi: Po španielsky treba vedieť, J.
Huszka: Gül Baba a i. Všetky divadelné
hry a spevohry boli naštudované v maďarskom jazyku. Na niektorých predstaveniach sa režijne spolupodieľal Karol
Reimann.
Najviac predstavení súbor
odohral vo Fiľakove. Potom to boli vystúpenia aj po okolitých dedinách – Radzovce, Hajnáčka –, a mestách – Lučenec a Rimavská Sobota. Zo vzdialenejších miest to boli Krásna Hôrka, Košice,
no najmä Komárno. V r. 1975 dosiahol
súbor na 12. Jókaiho dňoch v Komárne
mimoriadny úspech s veselohrou J.
Huszku „Sloboda, láska“. Súbor mal
v tomto čase výborných sólistov – Katarínu Szvorákovú a Ladislava Kőmíveša
–, ktorých sprevádzal orchester pod taktovkou Mikuláša Csabu, riaditeľa ľudovej školy umenia.
Pavol Szloszjár získal čestné
uznanie za dlhoročnú prácu na úseku
divadla od Okresného osvetového strediska v Lučenci (1978) a čestné uznanie
od MsNV Fiľakovo pri príležitosti 30.
výročia založenia Csemadoku za
obetavú prácu na úseku kultúrneho

Mgr. Attilovi AGÓCSOVI, PhD.
k okrúhlemu životnému jubileu,
ktoré oslávi 11. novembra 2018.
Etnológ, tanečník a choreograf, bývalý riaditeľ Hradného múzea vo
Fiľakove. V súčasnosti je primátorom mesta Fiľakovo a poslancom
zastupiteľstva BBSK.

RNDr. Jozefovi PUNTIGÁNOVI,
ktorý si významné životné jubileum
pripomínal 1. novembra.
Matematik-programátor, fotograf,
publicista a prekladateľ. Je zakladajúcim členom Korunk Ifjusági
klub, Kármán József Színkör. V roku 1995 získal Madáchovu cenu.
Autor a spoluautor publikácií a monografií, najmä z Novohradu. V súčasnosti pôsobí ako vedúci kancelárie Novohrad-Nógrád geoparku
vo Fiľakove.

Pavol ŠVEHLA – 205. výročie narodenia (15. 11. 1813 Rimavská Baňa),
básnik, autor balád a románov. Bol
profesorom v Lučenci a od roku 1839
evanjelickým farárom v Dobroči, kde
aj zomrel 12. 4. 1880.
Ľudevít PÁNIK – 130. výročie narodenia (15. 11. 1888 Ratková), učiteľ,
správca ev. a. v. ľudovej školy v Tomášovciach. Na škole pôsobil 43 rokov,
svojou usilovnosťou bol vzorom troch
generácií. Bol aj prvým kronikárom obce.
Jan Juraj ZAN – 145. výročie úmrtia
(20. 11. 1873 Zlatno), sklársky podnikateľ. Ľudovú školu navštevoval
v Lome nad Rimavicou. Roku 1826 viedol s matkou skláreň v Utekáči, v r.
1827 si prenajal sklársku hutu vo Vlkove. V Zlatne dal r. 1833 postaviť sklársku hutu, v ktorej sa pôvodne vyrábalo
tabuľové sklo, neskôr prešiel na výrobu úžitkového a umeleckého skla,
jeden z jeho prvých výrobcov v Uhorsku. Výrobky získali viacero ocenení na
domácich a zahraničných výstavách.
Ján UNGVÁRY – 255. výročie narodenia (28. 11. 1763 Lučenec), inžinier,
dramatik. V roku 1790 spolu s Kazinczym a Rádayim založili prvú divadelnú
spoločnosť v Uhorsku – v Budíne.
Zomrel 10. 10. 1807 v Erőde (Maďarsko).
Pokračovanie na s. 6

Udalosti

425. výročie (27. 11. 1593)
skončenia vlády Turkov na
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 425. výročie (27. 11. 1593) skončenia vlády Turkov na Fiľakovskom hrade.
si 28. septembra 2018 pripomenul 5. výročie založenia. Oslavy sa konali v pries 425. výročie (26. 11. 1593) skon- toroch zrekonštruovanej radnice. Po slávnostnom otvorení účastníkov pozdravila
čenia tureckej nadvlády na hrade primátorka Lučenca PhDr. Alexandra Pivková.
Oslavy moderoval tajomník klubu plk. Mgr. Juraj Štaudinger. V úvode pripov Divíne; Turci ho dobyli v roku
1575 a stal sa ich oporným bo- menul začiatky klubu. Najskôr (apríl 2013) to bol nápad dvoch nadšencov histórie
bezpečnostných zborov, potom cestovanie do Prahy a získavanie skúseností...
dom.
Neskôr prvá schôdza, na ktorej sa vymyslel názov „Klub policajnej histórie Lučenec“
 110. výročie (15. 11. 1908) konaa 1. 8. 2013 registrácia občianskeho združenia na Ministerstve vnútra Slovenskej
nia slovenského ľudového zhrorepubliky. Predsedom klubu je mjr. Mgr. Kamil Kolesár a čestným predsedom mjr.
maždenia v Ozdíne; otvoril ho
v. v. Ladislav Kolesár.
Michal Ondrejovič a viedol Dr.
Ľudovít Bazovský.
 110. výročie (26. 11. 1908) príchodu prvého vlaku do Kokavy
nad Rimavicou.
 100. výročie (5. 11. 1918) vytvorenia Miestnej národnej rady
v Kokave nad Rimavicou; predsedom bol Ján Beracko – Madarás.
 100. výročie (6. 11. 1918) vzniku
Hornonovohradskej
slovenskej
národnej rady v Lučenci na čele
s Dr. Ľudovítom Bazovským.
 100. výročie (27. 11. 1918) začatia
vyučovania len po slovensky na
Nasledovala päťročná prezentácia činnosti KPH, v ktorej nechýbali fotografie
školách v Kokave nad Rimavicou
prvých áut. O ich renováciu sa staral Peter Obrtál, vlajkovou loďou klubu je Tatra
(maďarčina bola povinne zave- 613. V zbierke majú vzácny služobný bicykel, ktorí využívali žandári pri služobnej
dená v roku 1879).
činnosti, a to pri vyhotovení tzv. fotodokumentácie na mieste činu. Najviac ho
 95. výročie (20. 11. 1923) založe- využíval vrch. strážm. Juraj Aláč v rokoch 1939 až 1945. Spomenuté boli mnohé
nia Obecnej knižnice v Kokave nad klubové akcie a výstavy po celom Slovensku, napr. Deň polície v Nitre (18. 9. 2015),
Rimavicou; prvým knihovníkom vydanie a prezentácia knihy JUDr. Pavla Malova „Príbehy z protokolu udalostí“ vo
bol Ondrej Lipták, správca ľudovej Zvolene (14. 11. 2016), zraz veteránov vo Vidinej (14. 5. 2016). Nezabúdajú ani na
školy.
svojich predchodcov − 28. 10. 2014 to bola pietna spomienka na vrchného
 95. výročie (25. 11. 1923) Pamät- strážmajstra in memoriam Michala Bidelnicu, ktorý ako príslušník „četníctva“ bol
ný deň obce Dobroč – obnovenie v októbri 1944 zastrelený fašistami pri obrane obce Kalinovo. Zaujímavé boli svadby
chrámu a zakúpenie nového or- kolegov policajtov, na ktorých nechýbali staré autá verejnej bezpečnosti (VB).
V roku 2016 sa niektorí členovia zúčastnili nakrúcania filmu „Únos“ (slovenský film
ganu.
režisérky Mariany Čengeľ Solčanskej inšpirovaný skutočnými udalosťami na slo 55. výročie (9. 11. 1963) vyhlásevenskej politickej scéne 90. rokov 20. storočia).
nia Fiľakovského hradu za národVšetky aktivity sú zaznamenané v klubovej kronike, ktorú vedie kpt. Bc. Robert
nú kultúrnu pamiatku, číslo rozh.:
Václavík.
Pokračovanie na s. 7
SKK ONV LUCENEC 45/63.
 55. výročie (9. 11. 1963) vyhlásenia Františkánskeho kláštora vo
Fiľakove za národnú kultúrnu pamiatku.
 55. výročie (9. 11. 1963) od vedenia kamenného mosta cez rieku
Ipeľ v Zelenom v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č.
528/1.
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Expozícia policajnej histórie bola otvorená 1. 9. 2014 a múzeum klubu sa nachádza v budove Okresného riaditeľstva
Policajného zboru SR na Tuhárskom námestí č. 12 a časť
zbierkových predmetov bola prezentovaná v televíznej relácii
Teleregina (2. 12. 2016) a v magazíne Polícia (1. 6. 2017).
Vernisáž regionálnej výstavy amatérskej fotografie
Osobitne bola hodnotená IV. konferencia policajných his- členov okresného štúdia AMFO pri Novohradskom osvetotorikov, ktorá sa konala 25. a 26. mája 2017 v Lučenci.
vom stredisku sa konala 4. októbra 2018 v Novohradskom
múzeu a galérii Lučenec.

Po prezentácii nasledovalo oceňovanie významných osobností v oblasti bádania histórie bezpečnostných zborov.
Ocenení boli hostia z Českej republiky, Maďarskej republiky
a zo Slovenska:
1. pplk. Ing. Tomáš Herajt – historik z Českej republiky
2. JUDr. Josef Nejedlý − historik z Českej republiky
3. plk. v. v. JUDr. Michal Dlouhý − historik z Českej republiky
4. Száva Flórián Roland r. őrnagy – policajný historik
z Maďarskej republiky
5. Bogdán András r. alezredes a Hagyományőrző
Rendőrszázad parancsnoka − policajný historik z Maďarskej
republiky
6. plk. v. v. JUDr. Anton Kožák – pedagóg SOŠ PZ Devínska
Nová Ves
7. pplk. Ing. Igor Slovák – policajt OR PZ Lučenec.
Ocenení boli aj iní – Štefan Rajtár z magazínu Polícia; Ján
Šarkan, starosta Kalinova; historik a spisovateľ PhDr. Pavel
Mičianik, PhD. a Ing. Ján Bystriansky z Vidinej.
Za riadnych členov boli prijatí: npor. Mgr. Adrián Garaj z GR
a Ing. Igor Kubinec zo Zvolena.
Za čestných členov Klubu policajnej histórie Lučenec boli
prijatí: Mgr. Jerguš Sivoš, PhD. – ÚPN Bratislava a plk. v. v.
Ing. Bc. Jiří Rulc, Ph.D. – Česká republika.

Po otvorení Máriou Ambrušovou, riaditeľkou Novohradského osvetového strediska, prítomných pozdravil Miroslav
Zaťko zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej
Bystrici. Deväť vystavujúcich autorov: Ondrej Kamenský,
Daniel Vrbjar, Mária Zajacová, Alena Miklušová, Július
Križáni, Marcel Mižúr, Jozef Beňovský, Radovan Vojenčák a Roman Čonka bolo zo štúdia.

Ďalší šiesti autori: Michael Botoš, Tomáš Nagy, Dominik
Šálek, Viktória Fridrichová, Markéta Kudaškinová a Barbora Almášiová, sú žiaci Strednej odbornej školy technickej
v Lučenci. Celkom bolo vystavených 56 prác a výstava bude
sprístupnená do 4. novembra 2018.

Po slávnostnom otvorení sa v priľahlých priestoroch koO kultúrny program sa postarali folkloristi, ale zároveň aj nala verejná prezentácia členov okresného štúdia nazvaná NIE
príslušníci OO PZ Lučenec, por. Bc. Milan Gabera s manželkou JE OKO AKO OKO, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond
a práp. Arpád Adam.
na podporu umenia.
Foto: Milan Alberti
Foto: Milan Alberti
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Dňa 6. októbra 2018 sa v obci Málinc konal XII. ročník už
tradičnej putovnej akcie Deň prezentácie mikroregiónu
Hornohrad spojený so súťažou o najlepšiu hornohradskú
klobásu.
Na námestí v centre obce sa rozložili stánky, v ktorých
deväť obcí mikroregiónu Hornohrad – Málinec, Ozdín, Rovňany, Uhorské, Hradište, Krná, Zlatno, České Brezovo a Cinobaňa − sa zapojili do súťaže o najlepšiu klobásu. Súťaže sa
zúčastnila aj partnerská obec Málinca zo Srbska Báčsky Petrovec a obec Veľká Ves, ktorá sa súťaže zúčastňuje od začiatku.

REKUS
Dominantou sály bola maketa Ozdínskeho hradu, vytvorená podľa dochovaných prameňov. Tento hrad vypálený
Turkami stál kedysi na kopci medzi Málincom a Ozdínom.
V priestoroch námestia súťažné družstva pripravovali
klobásu s ochutnávkou. Po vyhodnotení porota určila nasledovné poradie družstiev:
1. miesto – Málinec: Ľubomír Šnúrik, Igor Lacko,
Stanislav Matula a Ján Semerák.
2. miesto – Krná
3. miesto – České Brezovo.

Podujatie moderoval mnohými známy ľudový rozprávač
Martin Kopor z Hriňovej, ktorý so šarmom a humorom sypal
rýmy a verše z rukáva.

Hosťujúca obec pripravila v budove Spoločenského domu
Málinec prezentáciu obce a mikroregiónu Hornohrad prostredníctvom niekoľkých tematických výstav.

V bohatom kultúrnom programe sa postupne predstavili
domáci detský folklórny súbor Málinčok, detský folklórny
súbor Jánošík z Fiľakova, sestry Sihelské z Poltára, sestry
Vrbiniakové, heligónkari Peter Mužík, Ľubomír Laššak, František Gajdoš s dcérami Ivetou a Alžbetkou a iní.
Prvá bola o výrobkoch šikovných žien Málinca –
Elenke Riečicovej, Evke Riečicovej, Janke Gondovej, a senioroch z denného stacionára.
Druhá sa venovala službám obce – tradičné podujatia,
Komunitné centrum Málinec a Integrované sociálne centrum.
Tretia výstava − Zemou maľované − bola venovaná
obrazom Gabriela Kuráka, ktorý maľuje zemou.
Štvrtá výstava patrila mikroregiónu Hornohrad.
Piatu výstavu tvorili obrazy Lučenca a novohradského kraja. Výstava bola doplnená aj leteckými snímkami
obce Málinec.
Prítomní si mohli pochutnať na málinskom nealkoholickom mušte, ktorý sa vyrába v miestnej muštárni z jabĺk.
Žiadny cukor. Stopercentná jablková šťava.
Dominantou sály bola maketa Ozdínskeho hradu, vytvorená podľa dochovaných prameňov. Tento hrad vypálený
Turkami stál kedysi na kopci medzi Málincom a Ozdínom.

Obec Málinec ďakuje miestnym občanom – sponzorom,
ale hlavne Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý
podujatie finančne podporil.
Poďakovanie patrí aj Novohradskému osvetovému stredisku Lučenec, ktoré pomáhalo s propagáciou, tvorivou dielňou a všetkým, ktorí svojou pomocou prispeli k tvorbe tohto
krásneho podujatia.
Anna Kančová, Obecný úrad Málinec

REKUS
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Súťaž vo varení tradičných jedál
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a obec Kokava nad
Rimavicou usporiadali dňa 6. októbra 2018 5. ročník REGIONÁLNEHO GURMÁNSKEHO DŇA – súťaž vo varení tradičných jedál.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie v spolupráci s Rozvojovou agentúrou
Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o., pripravili 10.
októbra 2018 v priestoroch radnice v Lučenci tvorivú dielňu:
Identita a značka regiónu Novohrad ako turisticky atraktívnej destinácie Slovenska.
Cieľom stretnutia bolo spoločnou diskusiou prihlásených účastníkov identifikovať charakteristické prvky Novohradu a jeho atraktivitu.

Prihlásené súťažné družstvá: Susedia z Hnúšte – HROMASTEBA, Utekáčske baby – HARUĽKY, družstvá z Kokavy nad Rimavicou – Kokavskí hokejisti, Kokavskí hasiči,
Sendreiovci, Mládenci z Kyseľova a MS SČK − pripravili
jedlá, ktoré hodnotila porota v zložení: Július Zajac, Pavol
Haluka a Štefan Aschenbrenner.
Výsledky hodnotenia jedál: 1. miesto: MS SČK z Kokavy n/R. –
furmanský tanier, 2. miesto: Kokavskí hasiči – hasičská kapustnica, 3. miesto: Kokavskí hokejisti – halušky s bryndzou, s kaTri mesiace trvajúce divadelné podujatie odštartovala
pustou.
dňa 16. októbra 2018 v priestoroch Novohradského múzea
Výsledky hodnotenia výzdoby stánkov: 1. miesto: Sendreiovci,
2. miesto: Susedia z Hnúšte – HROMASTEBA, 3. miesto: a galérie v Lučenci vernisáž putovnej výstavy Fenomén Bednárik. Otvorenie Divadelnej jesene začalo sedem dní po
Kokavskí hasiči.
„Bednárikovi“, teda 22. októbra 2018.

Víťazné družstvá získali vecné ceny, diplomy a suveníry
mikroregiónu. Všetky družstvá dostali ďakovné listy.
Počasie nám prialo tak ako každý rok. Už od rána svietilo
slniečko, ktoré súťažným družstvám dodávalo chuť do varenia
a prilákalo návštevníkov pozrieť pred kultúrny dom a ochutnali
navarené výborné jedlá.
Varenie súťažným družstvám a ochutnávanie návštevníkom spríjemňovala hudobná skupina MIRAL z Poltára. Celé
podujatie hovoreným slovom sprevádzala Dana Furmanová a
fotografoval Peter Vranský.
Jesennú výzdobu pódia pripravila Zuzana Dekanová z
Kokavy nad Rimavicou, ktorej ďakujeme za originálne nápady
a realizáciu. Žiaľ, aj napriek prísľubu neprišli pozvaní podnikatelia s veľkým nafukovacím hradom a cukrovou vatou. Svoju
neúčasť ani neospravedlnili.
Mikroregión Sinec-Kokavsko a obec Kokava nad Rimavicou ďakujú všetkým, ktorí prispeli k zdarnému uskutočneniu
tohto podujatia a tešíme sa na stretnutie o rok na 6. ročníku
REGIONÁLNEHO GURMÁNSKEHO DŇA.

Konalo sa na viacerých miestach. Herci Divadla pri kolkárni
z Handlovej odohrali o deviatej pre najmenších divákov
predstavenie Panáčik a bábika. Potom o desiatej hodine
nasledovali divadelné tvorivé dielne Divadlo a deti. Tradičná
pozvánka formou šantenia divadelníkov v uliciach Lučenca
začala o 14.00 hod. a slávnostné otvorenie sviatku divadla
sa konalo o 15.00 hod. pred budovou Divadla B. S. Timravy v
Lučenci. Divadelnú jeseň otvorili Mária Ambrušová, riaditeľka NOS, a Ing. Ivana Jasenková Olšágová za Mesto Lučenec.
Pokračovanie na s. 10

Milada Kochanová, manažérka mikroregiónu Sinec-Kokavsko

Nechýbali typické znaky jesene a tohto festivalu – listy
stromov sfarbené všetkými odtieňmi, ktoré z balkóna
divadla sypali členovia divadelného súboru Timrava.
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V priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci bola v polovici októbra otvorená výstava Fenomén Bednárik. Fotografie zobrazujú prierez jeho
tvorby ako herca, režiséra v „Z“ divadle Zeleneč, ale aj
činoherných inscenácií a nakoniec ako tvorcu úžasných muzikálových a operných produkcií v Čechách a
na Slovensku.

Nechýbali typické znaky jesene a tohto festivalu – listy
stromov sfarbené všetkými odtieňmi, ktoré z balkóna divadla sypali členovia divadelného súboru Timrava.
V októbri sa odohrali dve predstavenia – 23. 10. 2018 sa
predstavil domáci súbor Timrava s hrou Osvalda Zahradníka
Zurabája alebo Epitaf pre živého a 24. 10. 2018 úžasná
Kaviareň Jozefa Bednárika s vynikajúcou herečkou Evou
Pavlíkovou.

Výstava je putovná a zapožičal ju Divadelný ústav v
Bratislave. Tvoria ju fotografie, divadelné kostýmy a
makety scén z rôznych divadelných inscenácií v divadle v Nitre.

Na vernisáži zazneli piesne z jeho najúspešnejších
muzikálov – Johana z Arku a Drakula – v podaní Laury
Rendekovej a Andrea Tóthova zaspievala piesne z
tvorby svetových skladateľov.

November bude prodivadelný, keďže naplánovaných je
sedem predstavení, z toho dve zo zahraničia. Festival bude
pokračovať dvomi predstaveniami aj v decembri, najskôr
divadlom zo Salgotarjánu a posledným bude Divadlo Fluent
z Bratislavy.
V rámci Divadelnej jesene sa budú konať viaceré sprievodné podujatia – Timravina studnička (23. 11. 2018)
a Detská improliga (29. 11. 2018)
Všetky predstavenia budú v Lučenci, ale viaceré aktivity
v rámci festivalu sa uskutočnia po celom regióne, napr. 24.
novembra 2018 to bude regionálna prehliadka divadelných
ochotníckych súborov v Kokave nad Rimavicou a predstaví
sa na nej aj hosťujúci súbor z Poľska.

Výstava začala a na počesť Jozefa Bednárika sa
symbolicky podávali „makové slíže“ a „červené víno“,
ktoré mal „Beďo“, ako ho volali kamaráti, ale aj
fanúšikovia, veľmi rád.
Dňa 24. októbra 2018 sa výstava premenila na „Kaviareň Jozefa Bednárika“, kde herečka Eva Pavlíková
rozprávala, spomínala a spievala piesne z muzikálov,
v ktorých v Divadle A. Bagara v Nitre, ale aj na Novej
scéne v Bratislave účinkovala. Bolo to dojímavé a veselé zároveň.
Jozef Bednárik bol veľký režisér, ale aj úžasný
kamarát, s ktorým sme sa stretli (V. Sadílek, Á. Szabó,
M. Ambrušová) na rôznych divadelných prehliadkach,
festivaloch a súťažiach v 80-tych rokoch minulého storočia. Prežili sme spolu aj so „Z“ divadlom neopakovateľné a inšpirujúce chvíle. Informácie o divadle, aj o
umení vôbec boli pre nás veľkým zdrojom poznania.
Z úcty k jeho kamarátstvu a pre radosť všetkých
záujemcov sme pripravili výstavu Fenomén Bednárik.
Mária Ambrušová, riaditeľka NOS

REKUS
Miestny odbor Matice slovenskej
Cinobaňa a Obec Cinobaňa pripravili 18.
októbra 2018 krásnu akciu sadenia Pamätnej lipky pri príležitosti 100. výročia
vzniku ČSR. Slávnostný sprievod obcou
viedli členovia Československej obce
legionárskej z Českej republiky, ktorí
počas celého aktu držali pri lipke čestnú
stráž. Za tónov obľúbenej piesne prvého
prezidenta Česko-slovenskej republiky
T. G. Masaryka Ach synku, synku potom
členovia MO Matice slovenskej a starosta obce Cinobaňa zasadili pamätný
strom. Lipka je zaradená do projektu
Stromy slobody a svieti ako jedna z mála na mape pamätných stromov Slovenskej republiky.
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vo francúzskych, talianskych a ruských
légiách. Účastníci začali spoznávať mená
svojich otcov a praotcov a podnietili budúci výskum v tejto oblasti.
Atmosféru uvoľnila dobová módna
prehliadka, ktorou sprevádzala Bc. Simona Albertová a krásne členky MO
MS Cinobaňa v nej predviedli modely
ženského oblečenia z rokov 1914 –
1945.

Najdôležitejším odkazom slávnostného aktu je nutnosť pripomínania si
udalostí, ktoré boli v našich dejinách
významné, ktoré tvorili našu národnú
identitu, ale aj malé dejiny našej obce –
veď o počte cinobanských legionárov až
do tejto prednášky skoro nikto netušil
a neboli im venované ani pietne či spomienkové slávnosti, a pritom z 590 sloDňa 28. októbra 1918 slovenský venských legionárov v Taliansku boli až
a český národ začali písať spoločnú his- dvaja z Cinobane.
tóriu, budovať demokraciu a rozvíjať
národný a kultúrny život. Tento deň
vnímame ako vzácnu príležitosť, keď si
so všetkou úctou a vážnosťou uvedomujeme časť našej histórie, na ktorú
môžeme byť právom hrdí. Vznik ČeskoSlovenska priniesol nielen nové usporiadanie mapy Európy, ale našim národom
aj právo na sebaurčenie a vlastný všestĎakujeme Obci Cinobaňa a MO Maranný rozvoj. Preto sa s hrdosťou hlásime k 100. výročiu vzniku prvej Česko- tice slovenskej Cinobaňa, že zorganizoslovenskej republiky. Hoci spolužitie na- vali oslavy „prvej republiky“, ktoré prišich národov v spoločnom štáte je už niesli aj spomienky na ľudí, ktorí bojominulosťou, spolupráca, ktorú sme nie- vali vo vzdialených krajinách za myškedy začali, pokračuje úspešne i naďa- lienky slobody a demokracie už v dolej, čoho dôkazom bola aj účasť prítom- bách, kedy nič nebolo isté.
ných legionárov.
Program pokračoval zaujímavou
prednáškou historika, člena Čsl. obce
legionárskej a pracovníka projektu Legiovlak Mgr. Miroslava Maňasa, ktorý
účastníkom priblížil históriu légií, každodenný život legionárov, význam legioA lipke prajeme, aby rástla a košanárov v slovenských dejinách. Najdotela, bola zdravá a pevná ako náš
jímavejším momentom však bola časť
slovenský národ!
prednášky, kde sa Mgr. Maňas venoval
Mgr. Vladimíra Albertová,
cinobanským legionárom, ktorí sa ocitli
predsedníčka MO MS Cinobaňa
vo francúzskych, talianskych a ruských

légiách. Účastníci začali spoznávať
mená svojich otcov a praotcov

Festival podporuje a prezentuje
nesúťažnou formou zhudobnenú národnostnú poéziu v maďarskom jazyku.
Má celoslovenský charakter. Konfrontuje vlastnú programovú tvorbu skupín
a sólistov a pritom inšpiruje ďalších
záujemcov a talenty, aby sa venovali
takémuto umeniu.

10. ročník celoslovenskej prehliadky vyhlasuje Republiková rada
Csemadoku a ako usporiadateľ je poverený Novohradský oblastný výbor Csemadoku. Z toho dôvodu podujatie je súčasťou celoslovenských podujatí Republikovej rady Csemadoku. Trojdňový
festival sa konal v termíne 19. – 21.
októbra 2018.
Samotný projekt sa skladal z
dvoch častí. V jednej časti účastníci v
menších počtoch vystupovali v okolitých obciach a v druhej sa všetci prezentovali v galaprograme. Galaprogram
sa konal 21. októbra v Synagóge v Lučenci o 16.30 hod. Počas festivalu mali
účastníci priestor na neformálnu výmenu skúseností a na vzájomnú odozvu
svojich hudobných znalostí.

Prihlásených bolo celkom sedem
účastníkov, z toho 5 skupín a dvaja sólisti, z rôznych kútov Slovenska –
Kolárovo, Rožňava, Dunajská Streda,
Rimavská Sobota, Farná, ale aj domáca
skupina z Lučenca. Ako hosť na galaprograme vystúpilo profesionálne trio
Zsapka-Sipos-Vadkerty zo Slovenska.
Spoluorganizátor festivalu je Novohradské osvetová stredisko v Lučenci, Mesto Lučenec, Základná organizácia Csemadoku v Lučenci.
Karol Galcsík
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Vystúpili tu detské folklórne súbory Hájiček a Hájik, folklórny
súbor Háj z Rimavskej Soboty, fujaristi Tomáš Vaculčiak
z Revúcej a Dušan Ceber z Vyšnej Pokoradze, heligónkari FS
Vepor z Klenovca. Tu sa usutočnili aj dve súťaže. Prvá bola
v pití pollitra žinčice pod názvom „Najlepší píč alebo píčka
žinčice“. Prihlásilo sa do nej desať súťažiacich a najpíčom sa
Sviatok svätého Demetera pripadá na 26. októbra, ale postal Boris Bílik z Vyšnej Pokoradze. Organizátori všetkým súdujatie venované ukončeniu pastierskej sezóny Slovenské
ťažiacim darovali poháre s logom. Druhá súťaž bola v tancomitrovanie sa konalo už 20. októbra 2018 na Salaši pod
vaní odzemku a víťazom sa stal Ján Belányi z Nižného SkálMaginhradom vo Veľkých Teriakovciach.
nika.

na Salaši pod Maginhradom

Celodenný program začal o 10.00 hod. blokom Deň na
salaši – išlo o ukážky pasenia a strihania oviec, varenia žinčice, výroby syra a bryndze či spracovania ovčej vlny. Návštevníci ochutnávali trojakú bryndzu a syry...

V rovnakom čase začala pri Humne aj súťaž vo varení baraních špecialít. Prihlásených bolo osem päťčlenných družstiev s rôznymi názvami súťažných pokrmov: AGRO (Baraní
guľáš), KRUŽNO (Bačov guľášik), DOBRÍ UPÍRI (Baraní babguľáš s čipkancami), MIGI TEAM (Guľáš po našom), ZRPŠ
(Barania kofta), MIKROREGIÓN TEPLÝ VRCH (Barania polievka
s kapustou), MIKROREGIÓN RIMAVA A RIMAVICA (Baraní
guľáš) a HRACHOVIANKA (Kapustnica). Podľa hodnotiteľov
boli najlepší Dobrí upíri a cenu za netradičnú špecialitu
získalo ZRPŠ z Nižného Skálnika.

Hlavný program pod názvom Slovenské mitrovanie sa
konal na pódiu pred salašom od 14.00 hod. a potom nasledoval slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov s fakľami až k pastierni a tam vyúčtovanie s majiteľom oviec. V tomto bloku sa predstavili: Trio fujaristov z Kokavy nad Rimavicou, FS Detvani z Detvy, FS Bukovinka z Braväcova a Terchovská muzika z Terchovej.
Pripravených bolo množstvo sprievodných aktivít – okrem
jarmoku remeselníkov a farmárov či vystavených plemien
oviec aj výstava „Ovčiarstvo na starých fotografiách“.

Tohtoročnou novinkou bola nielen nová športová hala, v ktorej sa konali tvorivé dielne pre deti a divadelné predstavenie,
ale aj známe rozprávkové postavy Kubko a Maťko v nadživotnej veľkosti. Títo chodili hore-dole a atrakcia sa návštevníkom
veľmi páčila.

Podujatie režijne pripravili Ivan Murín a Stanislava a Jaroslav
Veselo pri pastierni bol ďalší blok, ktorý začal o 12.00 Zvarovci. Celý deň slovom sprevádzal Milan Kováčik.
hod. na pódiu pred pastierňou.
Pokračovanie na s. 13
Vystúpili tu detské folklórne súbory Hájiček a Hájik, folklórny
Organizátormi podujatia boli miestna akčná skupina
súbor Háj z Rimavskej Soboty, fujaristi Tomáš Vaculčiak MALOHONT, Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce a

REKUS
Organizátormi podujatia boli miestna akčná skupina MALOHONT,
Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci s odborným garantom – Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a ďalšími partnermi. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, obec Veľké
Teriakovce a viacero sponzorov.
Hlavným zámerom podujatia je zachovať valaskú a ovčiarsku
tradíciu v regióne Gemer-Malohont, ako aj zvyky spojené s ukončením pastierskej sezóny. Pavol Dobšinský v diele Prostonárodnie
obyčaje, zvyky a povery ho opisuje nasledovne: Na Demitra (dňa
26. okt.) pospolité rečeno na Mitra, ukončujú bačovia i valasi svoj
rok. A ktorí „dobre vyrädovali“ t. j. umluvenú mnohosť dobrého
syra gazdom oddali i stádo dobre zachované zo salašov do domu
prihnali, prijímajú svoje nájmy zplna, a veselia sa dnes s hospodármi; bo i na deň Mitra tak voľač zvýšili a schovali si, takto snad i
tučnú jalovku (ovcu jalovú, nedávavšiu mlieka) zarežú. Fujara a
gajdy, ktoré často pri pasení i na salašoch ozývaly sa stráňami a
dolinami celé leto, zavznejú pri ihre a speve valachov dnes akoby
naposled a na odbierku od hôl a salašov.
Opis slovenského salaša a života na ňom podal Samo Chalupka
Božene Němcovej, ktorá ho uverejnila ako rozprávku pod názvom
Zlá nôcka: „Keď valasi redikajú sa (prenášajú sa z miesta povypásaného na lepšiu pašu, ku druhej kolibe), bača nezapomenie oheň
z koliby vyhádzať a strungy (priechody oviec na košiari) čečinou
zaklásť; ak by to zapomnel, mal by zlý duch právo tu usalašiť sa.“
(ukážka)
Zdroj: www.zlatyfond.sme.sk
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Akvarel je ideálnym prostriedkom pre návrhy a štúdie
veľkých kompozícií, ktoré majú byť neskôr vytvorené
ako olejomaľby, tempera či ako freska. Akvarel je tiež
najpoužívanejšou ilustračnou technikou. Je to špeciálna
technika maľby, ktorá spočíva v nanášaní farby na navlhčený podklad.

Akvarel je technikou lazúrnych farebných vrstiev –
pigmentov, jemne rozptýlených v spojivách riediteľných
vodou. Lazúrny efekt sa využíva pri akvareloch celkom
dôsledne, pričom si táto technika vynucuje obrátený postup výstavby farebnej vrstvy než pri pasteloch – najintenzívnejšie svetlá vytvára len podklad maľby, najintenTvorivé stretnutie, ktorého organizátorom bolo Novohradské zívnejšie tiene zas najhustejšia farebná vrstva alebo súčet
osvetové stredisko, sa konalo 26. a 27. októbra 2018. Témou bol vrstiev, ale stále bez krycieho efektu. Je to v podstate rýakvarel ako pocit... výrazový prostriedok, jeho charakter, zák- dzo iluzívna technika.
lady, technika, materiál, podklady, farby a význam v umení.

Akvarel, ako prostriedok výtvarného umenia, je všeobecne pokladaný za druhý najdokonalejší štýl po olejomaľbe. Jeho možnosti
sú čo do šírky použitia takmer nevyčerpateľné. V múzeách a galériách celého sveta sú diela vytvorené technikou akvarelu.

Akvarel je technika vyžadujúca veľkú skúsenosť
a zmysel pre farebnú skladbu transparentných vrstiev.
Možno ju, prirodzene, použiť celkom voľne buď priamo
miešanými farebnými odtieňmi, alebo ich zložitým vrstvením za použitia lavírovanej monochrómnej podmaľby,
zvyčajne hnedých alebo šedých odtieňov. Pri vrstvení
silne transparentných lazúr musíme počítať s tým, že
dostaneme lomové odtiene celkom iného rázu ako u
priamo miešaných farieb. Spôsobuje to oveľa väčšmi sa
uplatňujúca subtraktívna optická skladba farieb.
Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

REKUS
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V druhú septembrovú stredu odštartoval v Lučenci druhý ročník kultúrno-literárnej akcie Vlak literatúry, spojený s vydaním rovnomenného zborníka
literárnych prác prevažne autorov z Novohradu, ktorú zorganizovalo Novohradské osvetové stredisko a Literárny
klub V.L.A.S. Táto kultúrna udalosť sa
realizovala vďaka spolupráci so Železnicami SR a Železničnou spoločnosťou
Slovensko, n. d., bez ktorých by sa podujatie tohto druhu ani nedalo uskutočniť.
Dňa 12. septembra 2018 bol osobný
vlak z Lučenca do Kokavy nad Rimavicou
s pravidelným odchodom o 10.40 hod.
pristavený o hodnú chvíľu skôr, ale aj
tak sa pri ňom hrčila kopa ľudí, lebo aj
tých, ktorí o akcii pôvodne nevedeli, prilákali tóny flašinetu, potom saxofonistu
a nakoniec spev a tanec ľudového súboru. Bežný spoj sa v ten pekný slnečný
deň zmenil na vlak milovníkov a prívržencov literatúry, medzi ktorými zďaleka neboli iba samotní autori alebo lektori. Cestujúci si počas jazdy do svojho
miesta určenia mohli vypočuť ukážky z
básnickej či prozaickej tvorby autorov
publikujúcich v zborníku, a to priamo v
ich podaní. Autorské čítania spestrili
piesne heligonkára Vlada Sihelského,
ale i speváka a gitaristu Romana Buhoveckého, ktorý svoje texty, ako aj texty
niektorých kolegov-spisovateľov zhudobnil. Vo Vlaku sa prezentovali predovšetkým mladí autori (Aneta Beňková, Lucia Kresanová, Monika Kyseľová, Vladislav Král, Marcel Páleš, Monika Račková, Daniel Szoó), ako aj známi spisovatelia, niektorí aj členovia
Spolku slovenských spisovateľov, okrem
lektorky V.L.A.S.-u Hany Koškovej napríklad spisovateľka Marta Hlušíková,
básnik Martin Dzúr, aforista Ľudo Majer z Banskej Bystrice alebo prozaička
Iveta Zaťovičová. Oduševneným moderátorom akcie nebol nik iný ako Janko
Cíger Mädokýš, zaujímavý výklad priebežne poskytoval doc. Július Lomenčík
z Univezity Mateja Bela v Banskej Bystrici, naslovovzatý odborník v oblasti slovenského jazyka a literatúry. Ako rodák
z Novohradu, ktorý istý čas pôsobil ako
učiteľ na škole práve v Kokave nad

Rimavicou, kam náš Vlak smeroval, na
každej zastávke oboznámil cestujúcich s
významnými osobnosťami slovenskej
kultúry, ktoré sú s danou lokalitou späté
či už miestom narodenia alebo pôsobenia.
Po príchode vlaku späť do Lučenca sa
účastníci tejto literárnej „parády“ presunuli do priestorov pivovaru Franz, kde
si mohli pozrieť krátky dokumentárny
film Arnolda Kojnoka Ľudia na trati
(2007). Ide o príbeh ľudí žijúcich na juhu
stredného Slovenska pri železničnej trati, ktorým železnica kedysi dávala nielen
prácu, ale aj zmysel ich života. Po zrušení trate si títo ľudia už nenašli ďalšie
pracovné uplatnenie, stratili aj svoje
osobné smerovanie, sami ostali akýmisi
opustenými vlakmi pri trati.
Vlak literatúry sa ukázal v Lučenci
po piatich rokoch. Veríme, že táto zaujímavá prezentácia slovenskej poézie a
prózy (napokon, i filmu) z juhu stredného Slovenska sa stane pravidelnou tradíciou a že kultúrno-literárna trať južného Slovenska nikdy nezarastie burinou.
Iveta Zaťovičová
Pozn. red.: Príspevok bol uverejnený v časopise
Spolku slovenských spisovateľov Literárny
týždenník v dvojčísle 33 – 34/2018.

„Literárneho Jánošíka“ nachádzame
v Novohrade zásluhou prozaika a spisovateľa pre deti a mládež Františka
Kreutza (1920 Cinobaňa-Katarínska Huta – 2004 Brezno), ktorý v niektorých
príbehoch z rodného novohradského
prostredia vniesol ako nový prvok zbojnícku tematiku, ktorá je v slovenskej
literatúre spätá skôr s inými oblasťami
Slovenska. Už v študentských rokoch ovládol jeho pozornosť ľudový hrdina Juraj
Jánošík, a to najmä pod vplyvom tvorby
Jána Bottu (1829 – 1881) a Pavla Beblavého (1847 – 1910), ktorý sa v podobe
románu ako prvý v slovenskej literatúre
pokúsil spracovať príbeh o Jánošíkovi.
Napokon F. Kreutz aj v maturitnej písomke zo slovenského jazyka a literatúry spracoval tému „Jánošíkovská tradícia v slovenskej literatúre“.

V jeho povesťovej knihe Kliatba
na Muráni (1972) so zbojníckou tematikou sa objavuje aj postava Juraja Jánošíka (1688 Terchová – 1713 Liptovský
Mikuláš) v povestiach Jánošík a panské
pivo, Jánošík a lakomý valach. V novohradskom prostredí však literárne spracoval Jánošíka len v povesti Však príde
rátanie (prvýkrát bola publikovaná v časopise pre školskú mládež Ohník,
1962/63, s. 4 – 5), a to v reáliách rodného cinobanského prostredia. Aj v tejto
povesti metódou lineárneho rozprávania sa Kreutz usiluje poukázať na naprávanie krívd bedárov. Píše o cinobanskom richtárovi Garajovi a jeho najmladšom synovi Jankovi v časoch osvieteného kniežaťa Rákócziho. V príbehu
zobrazil postavu Jánošíka, ktorý za Točnicou „sedel na skale, bradu opieral
o chrbty dlaní, čo pevne oblápali valašku“. V tom čase tadiaľ prechádzali drábi
so zviazaným Jankom Garajom, ktorému v Cinobani vraveli Ryško. Jánošík si
s nimi poradil, čo autor vystupňoval humornou pointou: „Jánošík milých drábov ukladal jedného za druhým na rozložitý chrbát vlastného vola a pekne zamotúzil, aby nebodaj nespadli, lebo by
sa mohli poudierať. Veru ich tak Jánošík
– dvoch z jednej strany a druhých dvoch
z druhej strany a naloženého Riavka pošibal.“ Po vyslobodení Janka Garaja
z rúk drábov sa Jánošík s ním vybral do
Cinobane. V tejto súvislosti Kreutz v závere príbehu napísal, že „... po tejto
návšteve sa u Janka Garaja v Cinobani
svietievalo častejšie, a keď zasa bolo
Jankovi ľúto a nespravodlivosť prihrievala jeho náturu, nuž vyhľadal Jánošíka
a jeho chlapcov. A veru Janko Garaj Ryško z Cinobane účtoval popri Jánošíkovej
pravici nejednu poddanskú krivdu, obtrel nejednu bedárovu slzu.“
Zbojnícka tematika F. Kreutza zaujala
na literárne spracovanie aj preto, lebo
už v detstve sa dozvedel o zbojníkoch z
okolia rodnej Cinobane. Uvádza to
v poznámkach „Cinobanskí zbojníci“ (písomná pozostalosť). František Kreutz
spomína aj niektoré mená z čias svojho
detstva, napr. „pamätám sa, že po matkinom rozprávaní som sa obával starého Uhliara. (...) Matka mi vravela, že bol
ako zbojník nemilosrdný, že raz zahubil
dieťa tak, že ho strčil hlavou do bútlivej
diery stromu a tam predtým pustil
pochytané hady.” Ako zbojníka spomína
aj akéhosi Ráčana z Cinobane,
Pokračovanie na s. 15

Rimavicou, kam náš Vlak
V jeho povesťovej knihe o ktorom sa z rozprávania dozvedel, že
smeroval, na každej zastávke Kliatba na Muráni (1972) so to bola jeho prezývka a pravým
oboznámil
cestujúcich
s zbojníckou tematikou sa objavuje aj menom sa volal Salaj. Uvedenú
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o ktorom sa z rozprávania dozvedel, že
to bola jeho prezývka a pravým menom
sa volal Salaj. Uvedenú prezývku dostal
preto, lebo si odpykával trest za zbojníctvo v Rácoch.
František Kreutz v literárnom spracovaní rozšíril jánošíkovskú tradíciu najmä o postavu vodcu zbojníckej družiny
Jakuba Surovca (1715 Tisovec – 1740
Brezno), o ktorom zanechal aj pre rodný
Novohrad vzácny literárny odkaz.

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko

(Bližšie uvedieme v ďalšom čísle REKUS-a).

Július Lomenčík

Štefan Repčok:

Spomienka na zosnulých
Dnes smutno je
za niečím každej duši.
Dnes aj príroda
celá za letom smúti.
Každý z nás má
dosť svojich rán,

Hlavnú cenu na 10. ročníku celoštátnej súťaže Slovenská kronika
2018, ktorej slávnostné vyhodnotenie sa konalo 19. októbra
2018 v Slovenskej národnej knižnici v Martine, získala v kategórii
publikácia o ľudovom odeve, tradičnom remesle a tradičnej ľudovej strave a pod. monografia
Z máľinské túrni pozerán.
Autorom je rodák z Novohradu
doc. PaedDr. Július Lomenčík,
PhD.

Každý raz v roku
chce spomínať a byť sám.
Spomienky sú vždy
tak smutné a boľavé.
človek žiali stále.
Na zlé a nešťastie
spomienky bolia v hlave.
Aj svetlo
čo dnes na hroboch
svieti stále,
je veľmi smutné
a tak doráňané.
Aký to život
úbohý teraz žijeme?
Deň jediný v roku,
čo v zhone stihneme
viesť dialóg v smútku,
viac toho nevieme.
A nebyť tých,
čo už nežijú
ani naše srdcia
nes nebijú.
Zdroj: Štefan Repčok: VERŠE ČASU,
vyd. MO MS Kokava nad Rimavicou,
1998

7. 11. Slovenské divadlo
Vertigo Budapešť,
A. Goldflam: Dámska šatňa
o 18.00 hod.
11. 11. THÁLIA SZÍNHÁZ
– DIVADLO THÁLIA Košice,
Kálmán Imre – Julius Brammer
– Alfred Grünwald:
A Montmartre-i ibolya
– Fialka z Montmartru,
opereta o 18.00 hod.
12. 11. Mestské divadlo Žilina,
P. Pavlac:
HANA (HOMMAGE À HEGEROVÁ)
o 18.00 hod.
14. 11. Divadlo Havran
Rimavská Sobota,
A. Anderle: Hlúpy Kubo o 10.00 hod.

Za pekným, čo bolo

na sviečkach trblietavé,

organizovaná v spolupráci s Mestom
Lučenec, OZ Timrava,
ZO Csemadok Lučenec a
Novohradským múzeom a galériou
(NMG) Lučenec
v Divadle B. S. Timravy Lučenec

Foto: Mgr. art. Jakub Jančo, NOC

16. 11. DS NA TAHU
Červený Kostelec:
Bosé nohy v parku o 18.00 hod.
21. 11. DS Timrava Lučenec,
O. Zahradník: Zurabája
alebo Epitaf pre živého o 18.00 hod.
26. 11. Divadlo Commedia Poprad,
W. Shakespeare: Skrotenie zlej ženy
o 18.00 hod.
do 12. 11. Fenomén Bednárik,
výstava mapujúca tvorbu výraznej
osobností slovenského divadla Jozefa
Bednárika;
miesto: NMG Lučenec.
Sprievodné podujatia:
23. 11. Timravina studnička,
celoslovenská súťaž v prednese
pôvodnej slovenskej prózy.
29. 11. Detská improvizačná liga,
regionálna súťaž členov DDS
v improvizácii.
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29. 11. Detská improvizačná liga,
regionálna súťaž členov DDS
v improvizácii.
Divadelná jeseň – región
24. 11. Regionálna prehliadka DOS,
DK Kokava nad Rimavicou.
November – LETO S REMESLOM
– výstava fotografií;
NOS Lučenec 8.00 – 15.00 hod.
Do 17. 11. Regionálna výstava
amatérskej fotografie;
Novohradské múzeum a galéria.
November – Tanečná metodika a
choreografie v Novohrade
– štyri školenia v teréne,
okres Lučenec a Poltár
19. 11. Literárny klub V.L.A.S.,
stretnutie, prezentácia
a rozbor tvorby;
NOS Lučenec o 15.30 hod.
24. 11. Stretnutie priateľov
regionálnej histórie;
organizátor OZ Priatelia histórie
Novohradu;
miesto: KD Hradište.
Dielňa ľudových remesiel
– DIELNIČKA
Ponuka pre MŠ a ZŠ:
Slamené ozdoby, betlehem, termíny po
tel. dohode na 0907 503 478 alebo na
vytvarnedielnicky@gmail.com, poplatok
1,- € alebo kultúrny poukaz.
Ponuka pre verejnosť:
5. 11. Stretnutie klubu paličkovanej čipky.
6. 11. Keramické vianočné dekorácie
o 15.30 hod.
Tvorivé dielne v rámci projektu V4
8. 11. Technika sgrafito
– ZŠ M. R. Štefánika Lučenec.
14.11. Točenie na hrnčiarskom kruhu
(Cirkevná ZŠ a Súkromná ZŠ Lučenec).
15.11. Točenie na hrnčiarskom kruhu,
maľovanie do surovej glazúry
(Súkromná ZŠ Lučenec).

BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec

BBSK – Novohradská knižnica
Do 30. 11. Obrazy zo Slnečnej ulice,
výstava ilustrácií a umeleckých karikatúr
slovenského výtvarníka Miroslava
Regitku; galéria oddelenia náučnej
literatúry.
13. 11. Prednáška s
doc. PaedDr. Júliusom Lomenčíkom, PhD.
pre študentov stredných škôl na tému
Národný jazyk
a anamnéza slovenčiny
odd. náučnej literatúry o 10.00 hod.
14.11. Beseda s Veronikou Homolovou
Tóthovou o jej novej knihe
Mama milovala Gabčíka
pre širšiu verejnosť;
oddelenie náučnej literatúry o 16.00 hod.
21. 11. LITERÁRNY LUČENEC, slávnostné
vyhodnotenie a odovzdávanie cien
XII. ročníka celoslovenskej literárnej
súťaže vo vlastnej tvorbe;
miesto: Mestská radnica o 10.00 hod.
28. 11. Beseda s Jozefom Banášom
o jeho novej knihe Prebijem sa!
Štefánik Muž železnej vôle, v ktorej
odhaľuje najväčšie tajomstvá spojené so
životom M. R. Štefánika a jeho dobou;
odd. náučnej literatúry o 10.00 hod.
pre žiakov a od 16.00 hod. pre verejnosť.
Svet fantázie, kúziel a strašidiel
– séria tvorivých dielničiek pre žiakov
základných škôl v rámci cyklu
Spolu to zvládneme, knihy nám pomôžu
sa zameria na prácu s keramickými
črepníkmi, dekorovanie s použitím textilu,
machovej gumy a servítok;
odd. literatúry pre deti.

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
9. 11. Ďurošík,
alebo na zbojnícku nôtu
– vydajte sa s nami na dobrodružnú
cestu za osudom zbojníka Ďurošíka
a vstúpte do rozprávkového sveta
popretkávaného piesňami a tancom,
zaodetého do moderného
folklórneho šatu;
miesto: kino Apollo
o 16.30 hod.

13. 11. Neskoro večer – live talk show
Petra Marcina. Hostia: Viki Ráková,
Marek Fašiang a heligónkarka a speváčka
Vlasta Mudríková;
miesto: kino Apollo o 19.00 hod.
23. 11. TIMRAVINA STUDNIČKA,
celoslovenské kolo súťaže v prednese
pôvodnej slovenskej prózy;
miesto: Divadlo B. S. Timravy o 9.00 hod.
25. 11. NEDEĽA MÓDY
– módna prehliadka;
miesto: Synagóga o 15.00 hod.
25. 11. Na koho to slovo padne
Účinkujú: Lukáš Latinák, Juraj Kemka,
Marián Miezga, Róbert Jakab; miesto:
kino Apollo o 19.00 hod.
27. 11. Zuzana Smatanová ECHO Tour,
miesto: kino Apollo o 19.00 hod.

Fiľakovo
Hradné múzeum
a Novohrad-Nógrád geopark
9. 11. MAFIA a POLITIKA
– prednáška Tibora Szomolaiho spojená
s prezentáciou románu s názvom
Klan (A klán);
miesto: Mestská knižnica o 17.00;
organizátor: Hradné múzeum.
17. 11. Vedená pešia túra
(miesto bude spresnené),
územie Novohrad-Nógrád globálneho
geoparku UNESCO;
organizátor: Z. p. o. Geopark NovohradNógrád, Spoluorganizátor.: Novohradské
turisticko-informačné centrum.
Do 9. 11. jubilejná výstava
Petra Kovácsa Garpa s názvom Krehké;
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
– galéria; organizátor: Hradné múzeum.
Do 15. 11. Krása v ohni zrodená
– Hutnícke sklo z konca 18.
a zo zač. 20. storočia z územia
Horného Uhorska, výstava zo súkromnej
zbierky Vilmosa Ladóczkeho;
miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža;
organizátor: Hradné múzeum.

Halič
6. 11. Slávnostné odhalenie dvoch
epitafov na hroboch Forgáchovcoch;
miesto: cintorín o 10.00 hod.
Spomienka na koniec I. svetovej vojny;
miesto: pri pamätníku 1. sv. vojny o 11.00

13. 11. Neskoro večer – live talk show
Petra Marcina, skvelá atmosféra,

pútavé rozhovory, zábavné

Do 30. 11. Obrazy zo Slnečnej
príhody a scénky, pesničky či
ulice, výstava ilustrácií
interakcie s divákmi! Hostia:
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STUDNIČKA, celoslovenské

