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

História: Na území dnešnej obce Šávoľ bolo osídlenie už
v neolite - sídlisko bukovohorskej kultúry, veľkomoravské
sídlisko. Obec je nepriamo doložená v roku 1332 farnosťou
a kostolom z r. 1397. Prvá písomná zmienka pochádza z roku
1383. Staré pomenovania obce boli: Saal (1384), Sawol
(1435), maďarsky Füleksávoly. Dnešné pomenovanie obce
Šávoľ sa používa od roku 1920. Patrila Fiľakovskému panstvu. Od roku 1553 ju okupovali Turci až do r. 1593, kedy ich
porazil Tiefenbach, práve v chotári tejto obce.
Najstaršími pamiatkami v obci sú kostol a kaplnka. Rímskokatolícky kostol sv. Ducha
z roku 1728, bol rozšírený
v roku 1805. Farnosť patrí
medzi najstaršie v regióne,
cirkevná kronika sa začala písať v roku 1715. Farnosť založil fiľakovský kanonik Zurcik
Zinanude a tvorili ju obce Šávoľ a Bulhary. Tunajší rodák
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Na budove ZŠ je umiestnená pamätná tabuľa Gergely Jozefa,
ako významnej osobnosti. Gergely Jozef, stredoškolský učiteľ
a básnik je rodákom z obce (nar. 19.3.1937). Jeho básne vychádzali v rôznych maď. časopisoch na Slovensku. Získal viaceré ocenenia ako režisér divadielok poézie. V rokoch 19701989 mal zákaz publikačnej činnosti. Je autorom básnickej
zbierky Milyen szél (1997). Od roku 1998 je členom Spolku
maďarských spisovateľov na Slovensku.
Z ľudových remeselníkov je
potrebné spomenúť Alexandra Agócsa, ktorý vyrába tárogató. Je to jedinečný, drevený
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prírodná rezervácia vyhlásená
v r. 1983 na ploche 1,21 ha.
Je to v podstate kopec nad obcou s výskytom niekoľkých
chránených rastlín, najmä ochJe to v podstate kopec nad rany
obcoumiesta
s výskytom
niekoľkých
bohatého
výskytu
chránených rastlín, najmä ochrany
miesta
bohatého
výskytu
ponikleca lúčneho černastého
ponikleca lúčneho černastého
(Pulsatilla
pratensis
ssp.
(Pulsatilla
pratensis
ssp. Nignigricans)
v
stepných ricans)
teplomilných
rastlinných
v stepných teplomilspoločenstvách Cerovej vrchoviny.
ných rastlinných spoločenstV chotári obce je viacero studničiek,
niektoré
majú Vsvoje
vách Cerovej
vrchoviny.
chonázvy ako Teplý prameň, Pod tári
poľovníckou
chatou,
Deskáca,
obce je viacero studničiek,
prameň pri ihrisku a pri Močoláku.
v roku
niektoré Obec
majú sa
svoje
názvy2012
ako
zapojila do projektu novohradského
osvetového
strediska
Teplý prameň,
Pokr.
na str. 2
„Otváranie studničiek na Turíce“.
Esteticky zapadá
do
Pod poľovníckou
chatou,
prostredia parčíka pred ZŠ ajDeskáca,
obecná studňa
štvorcovom
prameňvpri
ihrisku a
drevenom prístrešku.
pri Močoláku. Obec sa v roku

REKUS

strana 2
Pokr. zo str. 1 ...

Pod poľovníckou chatou, Deskáca, prameň Obecný úrad sídli v samostatnej budove, v ktorej sa napri ihrisku a pri Močoláku. Obec sa v roku 2012 zapojila do chádza taktiež pošta. Vedľa úradu je prírodné javisko, ktoré
projektu novohradského osvetového strediska „Otváranie postavili v roku 2013.
studničiek na Turíce“. Esteticky zapadá do prostredia parčíka
pred ZŠ aj obecná studňa v štvorcovom drevenom prístrešku.
V kameňolome s bohatou históriou sa aj dnes ťaží kameň a
jeho vlastníkom je urbariát.

Kultúrny dom prešiel rozsiahlou rekonštrukciou tiež v minulom roku, sála má kapacitu cca 100 osôb a v týchto priestoroch je umiestnená aj knižnica, ktorej vedúcou je Gyetvayová Silvia. Kronikárom obce je Gejza Töre, ktorý zastáva
zároveň funkciu referenta aj pre kultúrnu oblasť.
Studnička

Obecná studňa

Súčasnosť: Šávoľ je členom mikroregiónu Pod Bučeňom
a euroregiónu Neogradiensis. Obec má 673 obyvateľov. Starostom je Július Ferencz.

Obec prevádzkuje základnú a materskú školu, riaditeľkou ZŠ
je Monika Molnárová. V priestoroch školy sa nachádza tzv.
Palócka izba, v malej miestnosti je množstvo veľmi zaujímavých a cenných exponátov.

Podľa jeho slov sa obci darí v získavaní zdrojov z viacerých
grantových projektov. Dokazuje to aj slávnostné odovzdanie
miestnych komunikácií po rekonštrukcii. V roku 2011 boli úspešní v projekte protipovodňových opatrení, vybudovali hrá- Starosta obce sa môže právom popýšiť vynikajúcou stradze, z ktorých sa vytvorili akési malé jazierka a nielenže za- tégiou v družobných stykoch.
padajú do okolitého prostredia, ale okrem svojej hlavnej
funkcie ich využíva aj zver. V rámci tohto projektu vybudovali
aj záchytný kanál okolo celej obce. V roku 2013 získala obec
prostriedky z programu Európa pre občanov a projekt pod
názvom „Európsky piknik v Šávoli“ finančne podporila európska komisia.

Partnerstvo majú uzatvorené s 3 obcami, dve sa nachádzajú
v Maďarsku – obec SÁVOLY (od r. 2012) a SOMOSKŐÚJFALU
(od r. 2010)
Pokr. na str. 3
a jedna obec až v Chorvátsku KOPÁCS (od r. 2012). Ale ešte
neskončili. V najbližšej budúcnosti by chceli nadviazať spolu-
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ešte neskončili. V najbližšej budúcnosti
by chceli nadviazať spoluprácu s ďalšími, jednania prebiehajú s obcou v Rumunsku.
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Cez Tisovník vybíjaný chodník

Obec organizuje rôzne podujatia, ako
Pochovávanie basy na fašiangy, vynášanie Moreny, Deň matiek, či Mikuláš.

Najväčším podujatím bol už spomínaný
Európsky piknik, toto výnimočné podujatie sa konalo 24.-26.5.2013 a program
bol starostlivo pripravený, na svoje si
prišiel každý. V rámci festivalu varenia
sa predstavili „Šávoľské dračice“, dokopy sa dala skupina žien a jednoducho
pripravili halušky. Nezaostávajú ani
v športových aktivitách, usporadúvajú
nielen tzv. športový deň, ale aj rôzne
súťaže, naposledy to bolo 19.12.2013,
kedy sa konal stolnotenisový turnaj.
Obec sa zviditeľňuje aj v regióne, na
súťaži vo varení gulášu v rámci Poipeľského umeleckého festivalu získali v Radzovciach I. miesto.
Natáčanie v dedinách (Forgatás a falunkban) bol dokument zo Šávoľa
a v roku 2013 bol odvysielaný v MTV.
Na území obce pôsobia tieto organizácie: Poľovnícke združenie -ochranný
lovecký spolok spolu s obcou Buzitkou,
Csemadok, Športový klub a Urbariát
Šávoľ, ktorý pod vedením predsedu
Ladislava Vargu dobre spolupracuje
s obcou. Informácie o dianí sú uverejňované na stránke www. obecsavol.
estranky.sk. Publikácia o obci doteraz
nebola vydaná, ale dobrá správa je, že
monografia sa pripravuje. Pre svoje
zviditeľnenie vydala obec viacero rôznych propagačných materiálov.
(Zdroj: F. Mihály:
Kto je kto v Novohrade 1999-2000,
www.obecsavol.estranky.sk )

Historik, stredoškolský a vysokoškolský učiteľ Prof. PhDr. Pavol
Martuliak, CSc. sa narodil 18. 2. 1939
v Dolnom Tisovníku, dnes okres Detva.
V r. 1945-53 získaval základné školské
vzdelanie na školách vo svojom rodisku,
9. ročník vo Zvolenskej Slatine. V stredoškolskom vzdelávaní pokračoval v r.
1953-56 na JSŠ (dnes gymnázium)
v Lučenci, maturoval v triede XI. A prof.
Tibora Macka. V r. 1956-58 v štúdiu
pokračoval na Vyššej pedagogickej
škole v Banskej Bystrici a v r. 1959-62
na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. V r. 1958-60 pôsobil ako učiteľ na
Osemročnej strednej škole (OSŠ) vo
Veľkom Krtíši. V r. 1960-63 bol stredoškolským učiteľom na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Modrom Kameni a v r. 1963-67 na gymnáziu
v Bytči. V r. 1967-2010 pôsobil ako
vysokoškolský učiteľ na Pedagogickej
fakulte (PgF), neskôr na Fakulte humanitných vied (FHV) Univerzity Mateja
Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Žije
v Banskej Bystrici.
Pán profesor, zaspomínajme si úvodom
rozhovoru na vaše stredoškolské štúdiá
v Lučenci ...
K príjemnejším zážitkom mojich mladíckych rokov patrí časť spomienok na
tri gymnaziálne roky 1953-1956, v
ktorých som navštevoval Jedenásťročnú
strednú školu (JSŠ a o pár rokov neskôr
známu ako „gymnázium“) v Lučenci.
Ako rodák z hornonovohradskej dedinky
Dolný Tisovník, vzdialenej od Lučenca
asi 40 km, som sa predtým s mestom
stretával len sporadicky. Napriek tomu
som sa s ním čoskoro dosť blízko zrástol, ako aj so spolužiakmi, z radov ktorých sme s viacerými ostali celoživotní
priatelia. Aj naša trieda „XI. A“ sa

rých sme s viacerými ostali celoživotní
priatelia. Aj naša trieda „XI. A“ sa
pravidelne stretáva – predtým každých 5
a teraz, keď už naše rady rednú, takmer
každé dva roky. Okrem toho som sa ako
študent stihol stretnúť aj s väčšinou obcí
Lučenského okresu a najmä ich chotárov. Ako študenti sme boli povinní
vypomáhať „socialistickému poľnohospodárstvu“, t. j. vznikajúcim JRD, najmä
pri jesennom zbere zemiakov, pričom
sme, pravda, zažili okrem práce aj kus
zábavy. Rád si tiež s úctou spomínam na
viacerých našich profesorov, ktorí nás
pripravovali či vyzbrojovali na ďalšiu
životnú púť. Osobne si najviac vážim
prof. dejepisu Štefana Rusňáka, od
ktorého som získaval dobré základy aj
vzťah k predmetu, ktorý som potom
s úspechom vyštudoval na dvoch vysokých školách. História sa mi nakoniec
stala nielen profesijným odborom, ale
tiež celoživotným koníčkom.
Po skončení vysokoškolských štúdií ste
ako „novopečený“ učiteľ zakotvili
v rodnom Novohrade. Ako sa Vám tu
začínalo?
Po maturite na lučenskej JSŠ som pokračoval v štúdiu na Vyššej pedagogickej
škole v Banskej Bystrici a do rodného
Novohradu som sa vrátil po jej ukončení
v r. 1958, keď som prijal „umiestenku“
ako mladý učiteľ na OSŠ vo Veľkom
Krtíši. V r. 1960 som prešiel na vznikajúcu Strednú poľnohospodársku technickú školu v blízkom Modrom Kameni,
kde som strávil ďalšie tri školské roky.
Bolo to krásne, aj keď neľahké obdobie
mojej „mladíckej päťročnice“, na ktoré
si – najmä na tie jej svetlejšie stránky –
doposiaľ rád spomínam. Navyše som
odtiaľ popri bežných povinnostiach
stihol absolvovať aj štúdium na Vysokej
škole pedagogickej v Bratislave. Ako
slobodný, chcel som poznať život i v
iných kútoch Slovenska a tak som prijal
miesto profesora na gymnáziu (vtedy
SVŠ) na strednom Považí – v Bytči, kde
som sa napokon oženil.
V r. 1967-2010 ste pôsobili ako
vysokoškolský učiteľ v Banskej Bystrici. Mohli by ste nám toto obdobie
priblížiť v historickej skratke?
Možno trochu ťahaný túžbou dostať sa
opäť bližšie k rodnému kraju, ale hlavne
možnosťou viac sa venovať – popri
pedagogickej a vedeckej práci – ...
Pokr. na str. 4

aj odbornému

rastu, prijal som v r.
1967 miesto odborného asistenta
pravidelne stretáva – predtým na PgF v Banskej Bystrici. Na
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...aj odbornému rastu, prijal som v r.
1967 miesto odborného asistenta na PgF
v Banskej Bystrici. Na tejto vysokej
škole, predchodkyne ktorej som bol
študentom, som zotrval dlhé roky ako
učiteľ, prežijúc rôzne peripetie, tiež 7
rokov aj vo funkcii prodekana. Pôsobil
som tu nepretržite až do čias, kedy sa
fakulta v r. 1992 stala súčasťou Univerzity Mateja Bela. V jej rámci som pracoval ešte takmer dve desiatky rokov
ako docent, neskôr profesor Katedry
histórie FHV až do môjho definitívneho
odchodu na dôchodok v r. 2012. Pritom
som až doposiaľ, síce už ako emeritný
profesor, stále súčasťou univerzity. Túto
svoju príslušnosť sa snažím preukazovať nielen slovne, ale hlavne tvorbou na
úseku histórie, vrátane dejín samotnej
univerzity a jej predchodkýň. V Banskej
Bystrici nezabúdam ani na svoje rodné
korene. O. i. o tom svedčí aj skutočnosť,
že sme vedno s ďalšími rodákmi v tomto meste pred viac ako tridsiatimi rokmi
založili a roky úspešne viedli kultúrnospoločenskú organizáciu Klub priateľov
Novohradu, ktorého som od r. 2005 bol
(či vlastne ešte som) richtárom.

Aké je vaše hlavné želanie k 75. narodeninám?
Čo si želať k blížiacej sa sedemdesiatpäťke? Hádam len to, aby ma neopúšťala viera, láska, nádej – spojené so
schopnosťou prekonávať ťažkosti či
prekážky, primeraná fyzická i duševná
schopnosť ako aj chuť do ďalšej užitočnej práce.
PhDr. František M i h á l y

s Výskumným ústavom onkologickým
v Bratislave bola do liečby zhubných
nádorov zavedená chemoterapia. V r.
1972 vzniklo kobaltové pracovisko pre
liečenie ožarovaním. V r. 1974-83 bol
z politických dôvodov odvolaný z funkcie primára a dočasne poverený zastupovaním. V r. 1983-95 pracoval opäť
ako primár oddelenia na kobaltovom
pracovisku, zavádzal výpočtovú techniku do ožarovania. Od r. 1995 žil na
dôchodku v Lučenci. MUDr. Pavel Černák zomrel 23. 6. 2000 v Lučenci a tu je
i pochovaný.
Bol spoluzakladateľom a podpredsedom Všeobecnej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně v regióne Gemer
– Novohrad, ako i členom výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti v Bratislave. V r. 1968 propagoval znovuoživenie Matice slovenskej a bol zvolený za predsedu MO Matice slovenskej
v Lučenci. Jeho poslednou aktivitou
bolo iniciovanie výstavby pamätníka
generála M. R. Štefánika v Lučenci v r.
1995.
PhDr. František M i h á l y

Ste autorom viacerých historických
prác z rôznych oblastí nášho života.
Ktorá z nich vám najviac prirástla
k srdcu a prečo?
Zrejme aj vzhľadom na skutočnosť, že
som už v mladom veku privykal k prácam v poľnohospodárstve, venoval som
značnú časť svojej vedeckej tvorby agrárnej histórii (napr. knihy: Stopäťdesiat
rokov slovenského družstevníctva, Dejiny slov. poľnohospodárstva). Ako historik – pedagóg som sa venoval tiež
tvorbe stredoškolských a vysokoškolských učebníc, ako aj dejinám školstva,
osobitne histórii a súčasnosti svojej
almamater a všeobecne škôl vo svojom
pôsobisku (najmä diela: Banská Bystrica kolíska vzdelanosti, Dvadsaťročná
Univerzita Mateja Bela). Svoj vzťah
k Novohradu a k jeho centru Lučencu
som preukázal už spracovaním tém
v rámci svojej diplomovej práce na
VŠPg a potom tiež v rigoróznej práci na
FF UK v Bratislave. Škoda, že veľká
časť diela, výsledok môjho dlhoročného
historického výskumu okresov Novohradu v 20. storočí zostala doposiaľ
nepublikovaná, v rukopisoch. Oceňujem
aspoň, že som mohol publikovať historicko-etnografické dielo, venované
priamo môjmu rodisku: Cez Tisovník
vybíjaný chodník.

Aké je vaše hlavné želanie k 75.
narodeninám?
Čo si želať k blížiacej sa

Lekár - röntgenológ, rádiológ
MUDr. Pavel Černák sa narodil 21. 1.
1924 v Klenovci, okres Rimavská Sobota. Základné vzdelanie získal v rodnej
obci. V r. 1935-39 navštevoval gymnázium v Rimavskej Sobote a v r. 1939-43
v Tisovci, kde maturoval. V r. 1943-50
študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Ako sekundárny lekár pôsobil:
1950-51 OÚNZ Rimavská Sobota, 1951
Vojenská nemocnica Ružomberok, 1952
-53, 1954-55 OÚNZ Rimavská Sobota.
V r. 1953-54 pôsobil v Ústave pre doškoľovanie lekárov v Prahe a v r. 1955
v Onkologickom ústave v Prahe. V r.
1955-95 pôsobil ako primár rádioterapeutického oddelenia v OÚNZ (neskôr
NsP) v Lučenci, z toho bol v r. 1964-68
riaditeľom OÚNZ.
Príchodom do Lučenca tu
založil röntgenologické oddelenie s náplňou vyšetrovania a ožarovania röntgenovými lúčmi. V r. 1956 bolo založené
onkologické lôžkové oddelenie, čím
vzniklo spoločné RTG a onkologické oddelenie na OÚNZ Lučenec. V spolupráci
s Výskumným ústavom onkologickým
v Bratislave bola do liečby zhubných
nádorov zavedená chemoterapia. V r.

V minulosti bolo zvykom čítať na
nový rok časopis „Frfloš“. Skupina
ľudí, ktorá vedela s humorom porozprávať skoro o všetkých ľuďoch z dediny, sa stretla na veži.
Tento zvyk sa stretol s veľkým
pochopením. Na tvorenie frflošov
bol v obci najschopnejší Július
Števko-Hroncove. Malá ukážka z
„Frfloša“ z roku 1958 o vyschnutom dedinskom potoku: „Teraz sa
už iba žaby v ňom kúpajú a ani vo
mlyne dole už nemelú“.
Ďalšie zvyky:
- Kto prvý prišiel na Nový rok
z kostola, bude vraj po celý rok
vo všetkom prvý.
- Komu sa na Nový rok kýchne,
ten dožije roka.
- Mládenci chodili dievčatám
spievať novoročnú áriu.
- Na Nový rok bývali večer modlitby tzv. „utierňa“.
(Zdroj: Mária Adamová:
Rovňany v zrkadle dejín, 2002)
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uvarenú v autentickej vojenskej poľnej kuchyni. Režisér tohto
predstavenia a autor celého projektu Jozef Markocki z Poľska
sa venuje predovšetkým pohybovému divadlu a predstavil sa
ešte v autorskej hre Boh slnka.

Divadelná jeseň je podujatím s dlhoročnou tradíciou, ale
každý ročník je niečím výnimočný. Tento rok sa na
Divadelnej jeseni predstavili po prvýkrát divadelné súbory
zo všetkých krajín V4. Podujatie bolo súčasťou Projektu V4
Stream a uskutočnilo sa s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu. Najviac podujatí bolo
v Lučenci, ale v rámci Divadelnej jesene sa nám podarilo
zorganizovať divadelné predstavenia aj v ostatných mestách
a obciach regiónu. Hlavnou témou tohtoročnej Divadelnej
jesene, ktorá rezonovala vo všetkých predstaveniach boli
medziľudské vzťahy, či už rodinné, partnerské, milostné,
priateľské alebo medzinárodné. Tieto vzťahy prechádzajú
rôznymi fázami vývoja a sú ovplyvnené vonkajším spoločenským a politickým dianím. Divadelné predstavenia nám
ponúkli rôzne pohľady na tieto problémy, rôzne riešenia
problémov a boli príležitosťou na zasmiatie i zamyslenie.

Otvorenie Divadelnej jesene bolo tradičné. V uliciach mesta 24. októbra šantili veľkí i malí kostýmovaní
divadelníci, ktorí pozývali obyvateľov mesta a okolia do
divadla, rozdávali letáky a bulletiny, upozorňovali na jednotlivé predstavenia. O 16:00 hodine začalo na Námestí Republiky úvodné predstavenie Kuchár na ostro, ktoré bolo pod
hlavičkou Teatr Formy Wroclav, ale účinkovali v ňom herci
z krajín V4 a Slovensko zastupovali Lučenčania Štefan Csák
a Eva Csáková.

V Lučenci sa predstavil aj domáci DS Timrava s hrou Gazdova
krv a Divadlo bez groša z Veľkého Krtíša uviedlo úspešnú hru
Matka, s ktorou súbor postúpil až na celoštátnu súťaž divadelných ochotníckych súborov. Divadlo LAB a Divadelná fakulta VŠMU účinkovala s hrou B. Viana Hlava medúzy, v ktorej sa
predstavil náš rodák Lukáš Pelč. Prvýkrát sa v Lučenci predstavili: Divadlo jedného herca Milky Zimkovej s jednoaktovkami
Čas kikiríkania a Neveľo nás idze, neveľo nám treba; Divadlo J.
Záborského z Prešova, ktoré uviedlo hru Tučné Prasa a Divadlo A. Bagara z Nitry, ktorého predstavenie Skok z výšky je
vlastne one women show Evy Pavlíkovej a na príbehoch jej
hrdinky sa diváci výborne zabávali, neraz im od smiechu vyhŕkli
slzy. Divadlo Thália Košice, ktoré hrá v maďarskom jazyku, sa
predstavilo hrou Osem žien.

Program Divadelnej jesene každý rok ponúka aj detské
a mládežnícke predstavenia. Deti mohli tohto roku vidieť predstavenie Cesta Janka Hraška veľkým svetom, ktoré s Divadlom
mladých pri OZ Timrava v Lučenci naštudovala Katarína
Mišíková-Hatzingerová. Stredoškoláci navštívili dopoludňajšie
dve predstavenia Divadelnej fakulty VŠMU Hlava medúzy
a predstavenie Macher Divadla Hotel Maria z Banskej Bystrice.
Študenti z maďarských tried mohli vidieť veľmi zaujímavé
predstavenie s názvom R:J Divadla mladých APROPÓ z fiľakovského gymnázia. Detské predstavenie Cesta Janka Hraška
veľkým svetom videli aj deti z materských a základných škôl
v Rapovciach, Trebeľovciach a Tomášovciach.
S ľudovou veselohrou Spadne z čerešni... sa Divadlo bez groša
z Veľkého Krtíša predstavilo vo Vidinej. Divadelná jeseň zavítala aj do Fiľakova. Počas Divadelného víkendu tu vystúpil
domáci divadelný súbor Zsákszínház s hrou Fialka (Ibolya),
Jókaiho divadlo Komárno s inscenáciou Slečna z Maxima a
hostia z Českej republiky NUDA – Náhodilé Uskupení Divadelních Amatéru z Rtyně v Podkrkonoší a z mesta Červený
Kostelec. Na ich predstavení Kuchárka a generál alebo druhý
dych sa diváci naozaj zabavili. Spokojní boli aj naši hostia, ktorí
si pochvaľovali výbornú komunikáciu s publikom ... Pokr. na str.5

Táto pantomimická show o súperení štyroch kuchárov: českého, slovenského, maďarského a poľského na cvičení vojsk
Varšavskej zmluvy mala veľký úspech a spokojní diváci na
záver ochutnali aj výbornú hrachovú polievku uvarenú
v autentickej vojenskej poľnej kuchyni. Režisér tohto
predstavenia a autor celého projektu Jozef Markocki a nadchlo ich aj prostredie Fiľakovského hradu, kde by si
z Poľska sa venuje predovšetkým pohybovému divadlu v budúcnosti radi zahrali.
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...a nadchlo ich aj prostredie Fiľakovského
hradu, kde by si v budúcnosti radi zahrali.
Z Maďarska sa predstavili až dva súbory. Slovenské divadlo
Vertigo z Budapešti zavítalo s predstavením Naša mačička
do Cinobane a do Tomášoviec. V obidvoch obciach sa naši
krajania tešili priazni divákov s Tomášovskými divadelníkmi si
družne podebatovali na tému divadla. Veľmi dobrá divadelná atmosféra vládla aj v Radzovciach, kde účinkovali
členovia divadla Gyarmati Színkor z Balažských Ďarmot
s Minútovými novelami.
Divadelná jeseň nie je len o prezentácii divadelných inscenácii, ale je aj o tvorivých seminároch, stretnutiach divadelníkov a tvorcov, o vzájomnej konfrontácii, o nadobúdaní
divadelných skúsenosti a zážitkov.

Súčasťou programu sú preto aj diskusie, workshopy a tvorivé
dielne. Veľmi podnetné boli workschopy venované divadelnému pohybu, ktoré viedol Jozef Markocki z Poľska a tvorivé
dielne zamerané na scénografiu a v rámci nej divadelnému
kostýmu, ktorých lektorkou bola Hana Štrbová z Českej
republiky.

Spolu sa v rámci Divadelnej jesene uskutočnilo 26 predstavení, ktoré navštívilo asi 4000 divákov, čo nás utvrdilo
v tom, že toto podujatie sa už dostalo do povedomia diváckej verejnosti a má svojich stálych priaznivcov.

REKUS
Siedmy ročník regionálnej prehliadky cirkevných a svetských
zborov, ktoré majú vo svojom repertoári sakrálne skladby
ADVENTNÉ STRETNUTIE, sa uskutočnil 14. decembra 2013
v Kostole Narodenia Panny Márie v Brezničke. Na úvod sa
predstavil domáci detský spevácky zbor Campanella pod
vedením dirigentky Mgr. Terézie Kelementovej, ktorý svojim
krátkym programom navodil príjemnú adventnú atmosféru.

Potom sa už predstavili jednotlivé spevácke zbory v tomto
poradí: Spevácky zbor LETOKRUHY pri Mestskom úrade
v Poltári, Ženský spevácky zbor JÁZMIN z Radzoviec, Ženský
spevácky zbor MELÓDIA z Fiľakova, Chrámový zbor CAMPANA z Brezničky. Každý zbor si pripravil 15 minútový programový blok, ktorého súčasťou boli aj adventné a vianočné
skladby. Stretnutie so sakrálnou hudbou v podaní jednotlivých speváckych zborov poskytlo všetkým prítomným poslucháčom priestor na duchovné zastavenie i duchovný rozvoj.
Pre spevácke zbory je Adventné stretnutie aj príležitosťou na
vzájomnú konfrontáciu, na vzájomné spoznávanie sa a na
rozvíjanie priateľských vzťahov, ale je aj podujatím, ktorého
cieľom je odborne usmerniť ich umelecký rast a motivovať
všetkých spevákov k ďalšej tvorivej činnosti. Súčasťou prehliadky speváckych zborov bol preto aj odborný seminár.
Odborníci na zborový spev – PaedDr. Katarína Koreňová,
dirigentka a pedagogička Konzervatória J.L. Bellu v Banskej
Bystrici a dirigent Peter Bibza, hodnotili jednotlivé vystúpenia
a s dirigentmi sa radi podelili o svoje bohaté odborné vedomosti a skúsenosti. Potešujúce je, že u všetkých zborov
zaznamenali umelecký rast a dirigentom vyjadrili poďakovanie za ich prácu so zbormi.

Ďakujeme všetkým členom speváckych zborov za predvedené
výkony, za umelecký zážitok a prajeme im veľa zdravia, veľa
tvorivých síl do ďalšej umeleckej práce a veľa vytrvalosti
a trpezlivosti pri nácvikoch nových skladieb, aby nám aj
Tešíme sa na stretnutia na ďalšom ročníku Divadelnej je- naďalej krásnym spevom rozdávali radosť a približovali vosene.
Mgr. Milada Bolyošová kálne hudobné umenie.
Mgr. Milada Bolyošová
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Riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci,
Mária Ambrušová, odovzdala 29.11.2013 v Divadle BST
ďakovné listy:
-

na Havrilove bola miestom zaujímavého podujatia. Pri
príležitosti jej posvätenia sa 3.11.2013 konala slávnostná sv.
omša. Nechýbal ani jeleň, nakoľko organizátorom bolo
Poľovnícke združenie Kokava nad Rimavicou I.
-

Jaroslave Hrončekovej, pri príležitosti 20. výročia
vzniku folklórnej skupiny ZVONČEK pri ZŠ Vajanského
v Lučenci

Kataríne FRIDRICHOVEJ pri príležitosti 20. výročia
vzniku folklórnej speváckej skupiny ZVONČEK pri ZŠ
Vajanského v Lučenci
Blahoželáme!

Podujatie bolo koncipované ako cyklus tvorivých dielní, ktoré
načrtli témy problematiky detského folklóru ako napr. výber
námetu a materiálu, spracovanie dramaturgie, práca s detským súborom, realizácia a prezentácia, následná analýza,
hodnotenie pracovného procesu a finálneho výsledku.

Foto: Dušan Kubinec

Vernisáž výstavy pod týmto názvom sa konala dňa 27. 11.
2013 v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove. Otvorila
ju Iveta Kaczarová, riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci. Po vernisáži čakalo návštevníkov milé prekvapenie, každý kto chcel, ten si mohol vyhotoviť medovníky
a vianočné ozdoby s členmi tvorivej dielne Motolla. Výstava
bude sprístupnená do 31. januára 2014. Organizátormi
výstavy boli Hradné múzeum Fiľakovo a NMG Lučenec.

Tvorivé dielne sa konali v termíne 29.-30.11.2013 v Divíne za
účasti učiteľov a vedúcich detských folklórnych telies. Pod
odborným vedením lektorov Juraja Matiaša, Stanky Zvarovej
a Kataríny Ďalogovej tu získavalo cenné poznatky niečo vyše
20 účastníkov, ktorí ich podajú ďalej svojim zverencom. Ako
sami skonštatovali: „Pre začínajúcich vedúcich bolo toto školenie veľmi podnetné a inšpiratívne. Naučili sme sa nové piesne, tance, riekanky, ktoré sme si hneď mohli vyskúšať. Nové
poznatky boli prepojené s ukážkami z DVD, CD.
Pokr. str.8
Takéto stretnutia a školenia sú veľmi dobré nakoľko sa tu
stretnú ľudia, ktorí pracujú s deťmi a snažia sa zachovávať
ľudové tradície – či už na školách alebo v obciach. Uvítali by
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.... Takéto stretnutia a školenia sú veľmi dobré
nakoľko sa tu stretnú ľudia, ktorí pracujú s deťmi a snažia sa
zachovávať ľudové tradície – či už na školách alebo v obciach.
Uvítali by sme takéto stretnutia s odborníkmi oveľa častejšie.“
Na základe pozitívnych ohlasov účastníkov z radov rodičov,
vedúcich a učiteľov detských folklórnych telies môžeme konštatovať, že náš zámer sa vydaril a ako sa vyjadrili aj samotní
účastníci školenia, dúfame, že budeme mať príležitosť pokračovať v začatom.
Detský folklór dáva priestor dramatickej tvorivosti, na rozdiel
od práce s dospelými, umožňuje uplatňovať prvky detských
hier, dáva priestor väčšej fantázii a spontánnosti. Veríme, že
projektom sme inšpirovali, povzbudili k činnosti a zároveň aj
odborne usmernili.
Pokr. zo str. 7

Prvácky sľub

Katarína Györgyová

Koncoročné stretnutie členov literárneho klubu VLAS pri
Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci sa konalo
dňa 16. decembra 2013 v Café Lehár v Lučenci. Podujatie
otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS a jeho súčasťou
bolo slávnostné uvedenie zborníka „Vlak literatúry“,
zostaveného z tvorby autorov prihlásených do projektu
s rovnakým názvom. Krstilo sa netradične – starými lepenkovými cestovnými lístkami a zborník pokrstila lektorka
klubu, spisovateľka Hana Košková. Zborník je uverejnený
na stránke – www. noslc.sk.

Zimné parte
Dnes na mňa žmurkla
fotka pani Jarky.
Spokojná,
usmiata,
za sklom
bez slnka
zaliata
v drevenej skrinke.
Oči mi štípe zima,
uši v móle plačú,
má úsmev ako za dávna.
Vedľa cerí zuby ujo Milan,
tak ako píšu
policajtom býval.
Zajtra na kare dovyšetrí
všetkých bratov,
všetky sestry.
Do trojice za sklom
treští dieťa oči
ovlažené plačom.
Obtisk palca na rtoch,
aura smútku
opustenej mamy...
Spln zreníc
a spása nik z nich
mi nie je známy!
(Výber z tvorby
Ing. Ľubomíra Činčuru)

Odvtedy, čo naši prváci prekročili bránu školy, uplynul už
štvrťrok. Je to obdobie, za ktoré si prváčikovia zvykli na
nové prostredie a svojich starších spolužiakov, ktorí ich
20.11.2013 prijali medzi seba na CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci.
V telocvični za prítomnosti rodičov, pedagógov a predškolákov ich privítali rozprávkové postavičky Snehulienka so
svojimi trpaslíkmi. Pripravili pre nich rôzne úlohy, pri
ktorých museli ukázať svoju šikovnosť, obratnosť i nadobudnuté vedomosti. Za svoje výkony boli odmenení potleskom, po ktorom nasledoval slávnostný sľub a pasovanie
pani riaditeľkou Mgr. Gabrielou Oravcovou. Pasovaním
maxi ceruzkou boli prváčikovia uvedení do spoločenstva
žiakov našej školy. Na pamiatku dostali okrem milých
pozorností, pasovací dekrét, ktorý im pripomenie aj po
rokoch túto slávnostnú chvíľu. Program podujatia pripravili
a zrealizovali naši ôsmaci so svojou triednou p. uč. Mgr. Vinarčíkovou, ktorým patrí veľké poďakovanie.
Mgr. V. Teleková

Mnohým z Vás, ktorí budú čítať tento príspevok, sa v mysli
vynorí spomienka na prekrásne piesne, ktorými sa už niekoľko rokov prezentuje hudobné spevácke teleso – chrámový
zbor CAMPANA z Brezničky, pod vedením zbormajsterky dirigentky Mgr. Art. Oľgy Budinskej.
Chrámové piesne zaznievajú z pier speváčok a spevákov a sú
dopĺňané aj detským zborom CAMPANELA. Hudobné teleso
sa zúčastňuje okrem domácej prezentácie (adventné stretnutia speváckych zborov v Brezničke a stretnutia v iných obciach, či mestách Slovenska) aj prehliadok a súťaží v zahraničí, kde spevom a slovom oslovujú srdcia mnohých poslucháčov. Z jednotlivých stretnutí prinášajú domov zaujímavé ocenenia. Tak tomu bolo aj v Olomouci na Medzinárodnom festivale chrámových piesní, alebo na Medzinárodnom
festivale FESTA Chorális v Bratislave 2013. V ostatnom čase
reagovali na ponuku zúčastniť medzinárodného festivalu v
Poľsku. Prihlásili sa na IX. ročník medzinárodného festivalu
chrámovej piesne „Rybnická jeseň chorálna“,
Pokr. str. 9
ktorý sa konal v poľskom meste Rybník v dňoch 8.-

10.11.2013. Cieľom festivalu bola podpora
osvedčených metód zborového spievania, podpora
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a štyri hrubšie biele sviece, ktoré symbolizovali štyri adventné nedele, a každý deň jednu z nich zapálil, v nedeľu
vždy hrubšiu sviecu. Tento zvyk sa postupne v rôznych
podobách uchytil aj v ostatných častiach Nemecka a nakoniec
aj v kresťanskom svete.
Vážení občania, keď ste sa prešli po našom krásnom námestí,
určite ste si všimli, že na fontáne máme aj my, krásny adventný veniec. Na nápad pani Eleny Dorickovej, prednostky
obecného úradu bola vytvorená táto krása. Hlavnou aranžérkou bola pani Kvetka Ternényiová. Ďakujeme všetkým,
ktorí svojou prácou ochotne prispeli k vytvoreniu adventného
venca.
Janka Krotáková

Pokr. zo str. 8

ktorý sa konal v poľskom meste Rybník v dňoch 8.-10.11.2013.
Cieľom festivalu bola podpora osvedčených metód zborového
spievania, podpora zborového umenia, prezentácia aktuálnych
trendov a predpisov zborového spevu a zborové umenie ako
spojovací most iných národností. Prehliadky sa zúčastnilo 24
členov a dirigentka. Za celkovú prezentáciu skladieb a umelecké prevedenie získali v celkovom hodnotení bronzové pásmo.
A tak členom speváckeho telesa CAMPANA, a nielen im ostávajú v mysli len spomienky na tri krásne a bohato hudbou
prežité novembrové dni r. 2013 v Poľsku, lebo spomienka je
prekrásny dar. Nie je vôbec drahý, pookreje dušu, poteší srdce,
myseľ a prinavráti čas.
Chrámový spevácky zbor Campana

Od nepamäti bol veniec symbolom víťazstva a kráľovskej
dôstojnosti. V Biblii sa píše o venci ako o prejave úcty, radosti
a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ.
Svetlo zažatých sviec naznačuje prichádzajúceho Krista, ktorý
rozptyľuje temnotu a strach, lebo on je "svetlo sveta". Kruh
venca je symbolom Božej večnosti, štyri sviečky predstavujú
štyri týždne, ktoré predchádzajú Vianociam.

Chladivé počasie nedeľného podvečera, 22.12.2013 sprevádzalo ľudí kráčajúcich do kostola Krista kráľa na Rúbanisku
v Lučenci. Veď Vianoce boli takmer pred dverami a k nim
okrem iného patril aj slávnostný koncert Miešaného speváckeho zboru Ozvena, pôsobiaceho pri Dome Matice slovenskej v Lučenci. A hoci im pod nohami sneh nevŕzgal, ich
srdcia boli naplnené očakávaním. Veď tentoraz sa mohli tešiť
na rozšírený program a okrem už spomínaného zboru sa im
predstavil aj Spevácky zbor jednoty baptistov a Spevácky
zbor Serly. Celým programom večera nás sprevádzala Mgr.
Dagmar Jantošová, dirigentka Ozveny, ktorá k slovám sviatočným pridala aj verše, čo dušu pohladia. A tak kostolom
zneli chrámové piesne i vianočné koledy postupne, v podaní
všetkých účinkujúcich zborov i sólistov. Skladby s nádychom
Vianoc, známe či aj menej známe boli odmenené zaslúženým
potleskom obecenstva. Minúty tak plynuli v krásnej eufórii
vianočných tónov a sviatočnej nálady blížiacich sa sviatkov.
Prichádzal záver, koncert vrcholil a do ticha kostola tu znela
tá najkrajšia pieseň Vianoc. V podaní troch zborov niesla sa
kostolom Tichá noc. Plamienky sviec v rukách spievajúcich
zboristov jemne sa kolíšu a spájajú srdcia tu prítomných
v nežnom súznení. Už len pár slov, z úst pána Tomáša Kohúta, kazateľa Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov
a program tohtoročného vianočného koncertu končí. Ľudia
mali zrazu k sebe akosi bližšie, navzájom si priali radostné
sviatky a rozchádzajú sa do svojich domovov. Áno je tu vianočný čas. Tak vzácne sviatočný. Kráčajúc večernými ulicami
ešte im v ušiach znie posledných veršov pár:
Nech sviečka vyčarí úsmev zas,
hviezda rozsvieti plamienok lásky v nás
želám Vám Vianoc šťastný čas!
Ing. Alena Rezková, riaditeľka Domu Matice slovenskej

Tradícia adventných vencov sa začala v prvej polovici 19.
storočia. Známy je príbeh nemeckého protestantského teológa
Johanna Henricha Wicherna, ktorý sa narodil v roku 1808 ako
najstarší syn a mal ešte sedem súrodencov. Stal sa vychovávateľom a pôsobil ako učiteľ v nedeľnej škole. Túžil pomáhať chudobným ľuďom a podarilo sa mu zriadiť v Hamburgu
útulok pre chudobné a opustené deti. Nazval ho Drsný dom, v
ktorom sa opustené deti pod jeho opaterou aj priúčali remeslu.
Na základe neustálych otázok týchto detí, koľko dní ešte
zostáva do Vianoc, rozhodol sa zhotoviť drevený veniec s 24
sviečkami, ktorý bol akýmsi "predchodcom" dnešných adventných vencov. Na drevené koleso pripevnil tenšie červené a
štyri hrubšie biele sviece, ktoré symbolizovali štyri adventné
nedele, a každý deň jednu z nich zapálil, v nedeľu vždy
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a Katalóg kultúrno-spoločenských
podujatí, publikáciu pod týmto názvom vydalo Novohradské osvetové
stredisko v Lučenci. Záujemcovia si
ju môžu onedlho pozrieť na web
stránke: www.noslc.sk
Filmový portál SK CINEMA
Slovenský filmový ústav v Bratislave, pri príležitosti 50. výročia
svojho vzniku, sprístupnil pre širokú
verejnosť od 30.11.2013 na stránke
http://www.skcinema.sk databázy
SK CINEMA. Informácie a poznatky
o slovenskom filme, kinematografii
a audiovizuálnom umení sú rozčlenené do troch databáz. Slovenská
filmová databáza obsahuje viac ako
17 000 filmografických záznamov
o slovenských animovaných, dokumentárnych, hraných a spravodajských filmoch. Katalóg SFÚ obsahuje informácie o viac ako 140 000
zbierkových predmetoch a archívnych dokumentoch v zbierkach
a fondoch SFÚ a viac ako 15 000
digitálnych kópii sprievodných materiálov k filmom grafickej alebo
textovej povahy. Heslár SFÚ obsahuje viac ako 75 000 hesiel o osobnostiach, festivaloch, podujatiach
a iných názvoch.
Sú výsledkom dlhodobého prioritného projektu informačného systému, ktorý SFÚ realizuje od roku
2002. Jedným z jeho hlavných zámerov je vytváranie Slovenskej národnej filmografie ako kontextového
informačného zdroja.

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Január – Výstava prác žiakov
Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Bosca v Lučenci
miesto: vestibul NOS
od 7.30 do 15.30 hod.
27.1. Literárny klub VLAS,
stretnutie členov, prezentácia
a rozbor tvorby
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
28.1. Stretnutie divadelníkov
miesto: NOS Lučenec
BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
Január - XI. Trienále akvarelu,
medzinárodná súťažná prehliadka
akvarelovej tvorby

Fotoknihu pod týmto názvom vydalo koncom minulého roku Mesto
Poltár z prostriedkov komisie kultúry. Autormi fotografií sú Július Imrovič a Peter Slavkovský.

Poklady minulosti,
stála expozícia z najcennejších zbierok
miesto: NMG, Kubínyiho nám. 3,
otvor.: ut.-pi.: 9.00-17.00,
ne: 14.00-17.00
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
11.1. Mestský ples
miesto: Dvorana Reduty
14.1. Kladenie vencov pri príležitosti
68. výročia oslobodenia mesta
Lučenec
miesto: pamätník na ul. J. Kármána
19.1. Novoročný operetný koncert
– vystúpia umelci z Memory
interoperett Budapešť
miesto: Divadlo B.S. Timravy

Foto:www.skcinema.sk
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