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Prišiou ku nam Novi rok, spravmo prvi šťästni krok, radujmo sä všeci vospolok. Zdravia, ščasciä
hojnošči, hojnosč, každimu k spokojnošči, bi sä každi dožil radošči.
(Novoročná obchôdzka, ktorú v publikácii „Vianočné ľudové koledy, vinš a hry“ v roku 1983 v Revúcej zaznamenal
etnomuzikológ Ondrej Demo)

NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte uvádza
cyklus „Predstavujeme folklórne súbory“. Pokračujeme MFS RAKONCA.





Vznikol v roku 1995 pri Centre voľného času Iuvenes vo Fiľakove, s cieľom autentického sprostredkovania maďarského tanečného folklóru. Zakladateľmi súboru boli manželia Kornélia a Norbert Vargovci, ktorí okrem vedenia súboru a
úloh pedagógov tanca zabezpečovali aj choreografiu a krojové vybavenie. Niekedy
im pomáhali aj iní spolupracovníci – pedagógovia, ako Megyeri István z Budapešti,
Megyeriné Kiss Sára zo Zalaegerszegu, ale aj domáci Mgr. Agócs Attila a Mgr.
Agócs Denisa.
(2000), Turíčny folklórny festival, Martovce (1998, 2001, 2004), Celoštátny
folklórny festival (Országos Népművészeti Fesztivál) – 2008, 2009, Celoštátne kultúrne slávnosti (Országos Kulturális Ünnepség), Gombasek – 1996,
1998, 2009, 2013 či Celoštátny festival
DFS, (Ünnepváró), Komárno – 1999,
2001.
Od svojho vzniku sa zúčastnili viacerých
súťaží. Súťažná prehliadka choreografií
DFS – krajská súťaž – 1997-2012, celoštátna prehliadka – 1999. Tanečná antológia maďarských folklórnych súborov –
2004, 2008. Rakonca získala mnoho
úspechov. Ocenenie za rozvoj kultúry
Novohradu „Nógrád Közművelődéséért
Díj v roku 2004. Cenu primátora mesta
Fiľakovo za úspešnú reprezentáciu mesta (2006), ale aj Strieborné pásmo –
Tanečná antológia maďarských folklórnych súborov (2008).
Pokr. na str. 2

Pri založení evidovali 35 členov v tanečnej a speváckej zložke. Počet vystúpení sa
ročne pohyboval okolo 25. Z ich bohatého repertoáru vyberáme: Tance z Gemera,
Tance z obce Jobbágytelke, Tance z regiónu Szilágyság, „Hoja ďunďa“ – dievčenské tance z Parchovian a z Fintíc, ale aj program Fašiangy sa krátia – tance z
Podmedvešia. Súbor sa zúčastnil mnohých významných folklórnych festivalov.
Naposledy to bol VIII. Miedzynarodowy Festiwal Folkloru – Podlaskie Spotkania“
v Poľsku (2013). Festivalu sa zúčastnilo osem zahraničných a päť domácich folklórnych kolektívov, ktoré boli vybrané na základe konkurzu usporiadateľov.
V roku 2012 navštívili Bulharsko, „Nestia – Black Sea Pearls” Medzinárodný umelecký festival, Kranevo, Albena. V Čiernej hore boli viackrát International Culture
Festival, Budva (2006, 2010) a Medzinárodný Folklórny Festival, Herceg Novi
(2011). Zahraničných zájazdov absolvovali neúrekom, Maďarsko (1995–2014),
Rumunsko (2000, 2003, 2007, 2009), Turecko (2000), Čierna Hora (2006), Srbsko
(2008), Slovinsko (2007) a Rakúsko (2008). Z domácich festivalov je to Medzinárodný novohradský folklórny festival (2000-2014), Hontianska paráda, Hrušov
(2000), Turíčny folklórny festival, Martovce (1998, 2001, 2004), Celoštátny V roku 2010, pri príležitosti 15. výročia,
folklórny festival (Országos Népművészeti Fesztivál) – 2008, 2009, získali ocenenie – Pozdravný list
Celoštátne kultúrne slávnosti (Országos Kulturális Ünnepség), Gombasek – generálneho riaditeľa Národného
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V roku 2010, pri príležitosti 15. výročia, získali
ocenenie – Pozdravný list generálneho riaditeľa Národného
osvetového centra v Bratislave. Je len pochopiteľné, že za
takýmito úspechmi nasledovali aj mediálne ohlasy. Okrem
miestnych a regionálnych novín písali o nich aj v Új Szó
a Smere. Predstavili sa v rozhlase - Rádio Patria a Rádio
Regina. Dokonca viackrát účinkovali aj v televízii: 1998 –
MTV, redakcia zahraničných Maďarov, 2000 – MTV, relácia
„Magyar Ház“, 2001 – v dokumentárnom filme „Palócska zem
bez hraníc“ (Határtalan Palócország), 2003 – vo filme „Boszorkányos Palócország“.
Pokr. zo str. 1

Súčasnosť:
Umeleckými vedúcimi súboru sú Mgr. Norbert Varga a Mgr.
Lia Vargová. V roku 2015 si pripomenú už 20. výročie. Hovorí
sa, že do tretice všetko dobré a trojka drží ochrannú ruku aj
nad týmto úspešným kolektívom. Po prvé, vždy mali rovnaký
názov Rakonca, po druhé, vždy bolo ich zriaďovateľom CVČ
Iuvenes a do tretice sú to stále tí istí, oddaní vedúci, manželia
Vargovci.
Za celé pôsobenie absolvovali takmer 500 vystúpení, pravidelne sa zúčastňujú súťaží a festivalov celoštátneho a medzinárodného charakteru. Dnes súbor tvorí 21 členov, z toho
9 mužov a 12 žien. Najstaršou členkou je Emőke Szvorák, 25 r.
a najmladšou je Friderika Györgyová, 16. ročná. Vynikajúcimi
interpretmi v tanečnej zložke je Kinga Palčová – Erik Brusznyai a v speváckej Benko Fruzsina. Taneční sólisti Kinga Palčová a Erik Brusznyai na celoštátnej súťaži Šaffova ostroha
2014, ako najmladší tanečný pár v kategórii dospelých si vytancovali zlaté pásmo, kým speváčka súboru Fruzsina Benko
sa dostala až do semifinále prestížnej maďarskej folklórnej
televíznej súťaže pod názvom „Fölszállott a páva“.

Darí sa aj sólistom súboru, ktorí získali viac celoštátnych
ocenení. Fülöpová Barbara a Márk Krajcsa si vytancovali
tretie miesto, Dávid Kaško získal cenu poroty na Celoštátnej
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Darí sa aj sólistom súboru, ktorí získali viac celoštátnych ocenení. Fülöpová Barbara a Márk Krajcsa si vytancovali tretie
miesto, Dávid Kaško získal cenu poroty na Celoštátnej súťažnej prehliadke tanečných sólistov – Eszterlánc 2013.
Zo súčasného repertoáru vyberáme: „Bokrétásan“ – Tance
z Medzibodrožia. Choreografia spracúva folklórny materiál
z obcí Ladmovce, Veľký Kamenec, Svätuša a Poľana, ktorý bol
zdokumentovaný v 70-tych rokoch minulého storočia. Názov
choreografie „Bokrétásan“ je nepreložiteľná slovná hra, odkazujúca na maďarské folklórne hnutie medzivojnového obdobia pod názvom „Gyöngyösbokréta“ (Bukreta s perlami),
resp. na jej vplyv na autentický maďarský tanečný folklór.
Hnutie svojou veľkolepou činnosťou položilo síce základné
kamene starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, ale zároveň
vplývalo na autentický tanečný folklór, ktorého interpreti
v snahe vyhovieť scénickým požiadavkám pristúpili k určitej
kodifikácii a štylizácii svojho tanečného materiálu. Choreografia zámerne dáva priestor aj týmto folklórnym javom.
„Patria“ – tanečná hra v jednom dejstve a dĺžke 40 min.
Slovo „patria“ používaná ako synonymum rodnej zeme má
viacej významov. Na podnet Bélu Bartóka pod názvom „Patria-platne“, sa zrodila edícia obsahujúca nahrávky autentického maďarského hudobného folklóru, a tiež je to názov známej stanice slovenského rozhlasu „Radio Patria“, ktorá vysiela pre národnostné menšiny a etnické skupiny na Slovensku
v ich materinských jazykoch a hlavným vysielacím jazykom je
maďarčina. V snahe podchytiť hore menované významy tohto slova, pristúpil MFS Rakonca k tvorbe scénického programu, ktorý dáva dvojitý prierez tancov regiónov južného Slovenska.

Jednak prevádza oblasťou od Nitry až po Bídovce a jednak
stvárňuje časový sled vývinu ľudového tanca, pričom od archaických foriem sa dostáva až k súčasnému ľudovému tancu. Táto tanečná hra je akousi prechádzkou v čase a v priestore po 20. storočí, od úsvitu k podvečeru, od fonografu
k laptopu, od gájd k saxofónu a od zdobených čepcov k minisukni.
Súbor trikrát získal zlaté pásmo na celoštátnej prehliadke
maďarských folklórnych súborov Eszterlánc, v rokoch 1999
a 2003 reprezentovali Banskobystrický kraj na celoštátnej
prehliadke, a taktiež úspešne reprezentovali Fiľakovo na
mnohých medzinárodných folklórnych festivaloch. Z najvýznamnejších či najúspešnejších programov v dejinách súboru
sú to choreografie pod názvom „Bodaj by tak bývalo...“, Tance z obce Magyarlapád a Tance z Bídoviec. Krojové vybavenie
majú dostatočné, k dispozícií je to až 15 druhov krojov z rôznych regiónov, medzi ktorými je zastúpený aj Novohrad
a Gemer.
Pokr. na sr. 3

Podujatí má súbor na svojom konte viac ako dosť,
osobitne organizujú každý rok vlastný celovečerný
program, ktorý v novembri naplnil hľadisko MsKS
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Podujatí má súbor na svojom konte viac ako dosť, osobitne organizujú každý rok vlastný celovečerný
program, ktorý v novembri naplnil hľadisko MsKS vo Fiľakove až do posledného miesta.
Pokr. zo str. 2

„Mojou veľkou túžbou je nádej,
že raz bude v Izraeli mier“

Tomuto úspechu predchádza viacero odborných sústredení počas celého roka
a ich cieľom je vytvorenie nového scénického programu súboru. Vždy sa im to
podarí. Spolupracujú so súborom Nógrád v Šalgotarjáne a každoročne v máji
sa zúčastňujú podujatia pod názvom
Palócke stretnutie milovníkov tanečného folklóru. Ako sa to všetko dá?
Bez podpory to jednoducho nejde. Pomáha im hlavne zriaďovateľ, teda CVČ
Iuvenes Fiľakovo a Spoločnosť Rakonca
– Rakonca Egyesület. Ale sú to taktiež
finančné dotácie z úspešných projektov, vďaka grantovým fondom Úradu
vlády SR a BBSK.
Na nácvik využívajú priestory CVČ IUVENES vo Fiľakovo, na Farskej lúke.
Čo dodať na záver?
Klobúk dole a poďakovanie tým, bez
ktorých by to asi nešlo – Norbert a Lia
Vargovci.

Kontakt na vedúceho súboru:
Mgr. Norbert Varga, 0908041947,
e-mail: binor@stonline.sk.

Sociálna pracovníčka, lingvistka Judita Landshut, rodená Sternlichtová sa narodila 4. 1. 1950 v Haliči, okres Lučenec. Základné vzdelanie
získala v Haliči a Lučenci, kde navštevovala I. ZDŠ na Hlavnej ulici. V r.
1965-68 študovala na Gymnáziu B. S.
Timravy v Lučenci, maturovala v triede prof. Margity Babjakovej. V ďalšom
období študovala lingvistiku na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme (Izrael). Od r. 1971 žije v Hamburgu (Nemecko). Od r. 1989 je až doteraz sociálnou pracovníčkou v Židovskej náboženskej obci v Hamburgu. Jej matka
Gertrúda Sternlichtová (1926-2007)
bola v r. 1993-2004 predsedníčkou Židovskej náboženskej obce v Lučenci.
Milá pani Judita, zaspomínajme si úvodom rozhovoru na Vaše
detstvo prežité v Haliči a Lučenci ...
Narodila som sa v malebnej
dedinke Halič len 5 rokov potom, ako
sa skončila strašná, predovšetkým pre
mojich predkov katastrofálna druhá
svetová vojna. Moji drahí rodičia Gertrúda a Viktor Sternlichtovci pochádzali zo židovských rodín. V Haliči
sme bývali sme na Hlavnej ulici. Vedľa
nás bývala moja stará mama – oteckova mamička. Mala som tiež ómamu a
ópapu z mamičkinej strany, títo žili v
peknom mestečku Kremnica. V Haliči
sme boli veľmi známou rodinou, moji
starí rodičia Margit a Ernő Sternlichtovci tu viedli pred vojnou mäsiareň.
Pamätám si, bola som už dospelá, pri
jednej mojej návšteve som v Haliči
stretla staršiu paniu, ktorá mi rozprávala, ako môj ópapa pomáhal chudobným – dal im zadarmo mäso a to nielen jednej rodine. Je určite možné, že
niečo z jeho dobroty sa prilepilo aj na
mňa i na moju drahú sestru Verušku.
Obidve sme sociálne pracovníčky, Veruška žiaľ, už 5 rokov nie je medzi
nami, umrela 7. novembra 2009. Táto
dobrá vlastnosť má v našej rodine
pokračovanie. Môj najstarší syn Amos
je diplomovaný sociálny pracovník!
Do môjho 9.-eho roku sme bývali v
Haliči, kde som začala chodiť do školy.
Spomínam si, že v jednej triede boli
žiaci z 1.-3. ročníka.

Vyučovanie

bolo

veľmi

Vyučovanie bolo veľmi prísne. Žiaľ, nemám veľmi pekné spomienky na tieto roky. Pre mňa bolo
uľahčením, keď sme sa v r. 1959 presťahovali do Lučenca, kde „apuškám“
pracoval. Naša rodina bola posledná
židovská rodina, ktorá ešte v Haliči
žila. Chcem pripomenúť, že pred druhou svetovou vojnou tu žilo niekoľko
židovských rodín. Zachránili sa len
môj otecko, ómama Haličská, teta Edita Sternlicht, jej brat Laci. Otecko
kúpil pekný dom na Jilemnického ulici
23. Ja a Veruška sme dostali peknú
slnečnú izbu a obidve sme mali svoje
písacie stolíky. V izbe bolo tiež pianíno, na ktorom som sa učila hrať. Do
základnej školy som chodila na Hlavnú ulicu. Nikdy nezabudnem, keď som
po prvýkrát vstúpila do triedy, ihneď
som tam uvidela moju budúcu najlepšiu priateľku Evu Schreinerovú. S
Evou ma spájalo fantastické dlhoročné priateľstvo.
Na lučenskom gymnáziu
bola vašou triednou profesorkou
Margita Babjaková. Priblížte nám,
prosím atmosféru tejto doby.
Bola som dobrou žiačkou, len
matematika a fyzika mi robili problémy. Ako15-ročná som začala chodiť
na Gymnázium B. S. Timravy, vybrala
som si humanistický smer. Vždy som
inklinovala ku štúdiu cudzích jazykov.
Patrila som do prvej generácie, ktorá
sa tu začala učiť nemčinu. Je veľmi zaujímavé, že u nás doma rodičia i starí
rodičia hovorili veľmi dobre po nemecky,
Pokr. na str. 4
i keď v Nemecku nikdy nežili.
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...i keď v Nemecku nikdy
nežili. Ale po druhej svetovej vojne
nikto nechcel hovoriť touto rečou. Ja
som urobila ten začiatok. Okrem slovenčiny a nemčiny sme sa učili ruštinu, latinčinu a od druhého ročníka
tiež francúzštinu. Do tejto školy som
chodila veľmi rada. Mali sme prísnu
triednu profesorku Margitu Babjakovú, všetci sme sa jej báli. Bola to vynikajúca učiteľka nemčiny a ja som
tento predmet milovala. S radosťou
spomínam aj na voľný čas, ktorý som
každý deň trávila s Evou, Zugou, Elenou a inými priateľmi. Tiež spomínam
na moju prvú lásku Aliho Preisacha.
Strávili sme spolu nádherné romantické chvíle, na ktoré nikdy nezabudnem. Moji drahí rodičia mne a
Veruške dávali veľmi veľa slobody,
dôverovali nám a ja so sestrou sme
vždy vedeli, kde sú naše hranice. Náš
dom bol veľmi pohostinný, pravidelne
sme si pozývali priateľov, ktorí k nám
prichádzali veľmi radi. Keď som mala
17 rokov, mohli sme sami (Veruška, ja
a moji priatelia) odcestovať na lyžovačku na Tále. Rodičia nám hradili
všetky výdavky. Boli to fantastické
zážitky a nádherné životné momenty.
Následne ste odišli študovať
lingvistiku do Jeruzalema ...
Po maturite som začala chodiť na Pedagogickú fakultu do Banskej Bystrice. Študovala som slovenčinu a angličtinu. Žiaľ, nedostala sa mi
možnosť študovať v Bratislave na
Univerzite Komenského. Vpád okupačných vojsk 21. augusta 1968 priniesol ťažké mračná do môjho života.
Ja a moja sestra sme sa rozhodli odcestovať. Mali sme príležitosť získať
víza do Anglicka. 27. augusta 1969
sme už sedeli v lietadle do Tel-Avivu.
Začal sa pre nás nový život, boli sme
odkázané úplne samé na seba. Prvých
6 mesiacov sme boli v kibbutze Sde
Nachemia, ktorý bol len 2 kilometre
vzdialený od mesta Kiryat Shmona.
Učili sme sa po hebrejsky a pracovali
sme. Po ukončení jazykového kurzu
som pre nás dve vybavila, aby sme
mohli odcestovať z kibbutzu. Tak sa
pre nás začal opäť nový život v jednom z najkrajších miest na svete – v
Jeruzaleme. Zapísali sme sa na univerzitu, kde sme opäť museli študovať
hebrejčinu. Život tam bol veľmi pestrý, zoznámili sme sa so študentmi z
bývalého Československa, Poľska a
samozrejme aj s Izraelcami. I keď štúdium nebolo ľahké, veľa sme cestovali
a tešili sa zo života. Všetko bolo nové,
náš život sa zmenil úplne od základu.
Pokr. zo str. 3

a tešili sa zo života. Všetko bolo nové,
náš život sa zmenil úplne od základu.
Samozrejme, že nám veľmi chýbali
naši drahí rodičia a obidve ómamy.
Takýto život môžu viesť len veľmi
mladí ľudia. Dnes, keď na tieto časy
spomínam, sama neviem, ako som to
všetko dokázala prežiť.
Od r. 1989 pôsobíte ako
sociálna pracovníčka v Židovskej
náboženskej obci v Hamburgu ...
Na univerzite v Jeruzaleme
som spoznala môjho budúceho manžela Mika Landshut. Zosobášili sme sa
18. marca 1971. V tom istom roku
koncom októbra sme opustili Izrael
a zakotvili sme v Nemecku – v Hamburgu. Narodili sa nám 3 krásni
chlapci: Amos (* 30. 3. 1978), Joel (*
4. 3. 1980) a Gideon Samuel (* 21. 12.
1984). 25 rokov pracujem v židovskej
náboženskej obci v Hamburgu. Som
tam vážená pracovníčka, svoju prácu
mám veľmi rada. Amosova manželka
sa vola Niva, Gideonova Jana. Mám 2
podarených vnukov, volajú sa Dan a
Ejal. Veľmi si želám, aby nasledovali aj
ďalší. Môj drahý syn Joel žije od r.
2002 v Tel-Avive. Vidíme sa aspoň raz
do roka, keď letím do Izraela. Veľmi
rada tam trávim letnú dovolenku
a som v spoločnosti môjho syna a jeho
kamarátky Tal.
Čím sú vyplnené vaše súčasné dni?
Začiatkom januára 2015 budem oslavovať svoje 65. narodeniny.
Wow! Veľmi sa teším, že budem môcť
byť spolu s celou mojou rodinou. Už
som zarezervovala elegantnú reštauráciu a som si istá, že to bude pekný
večer. V prvom rade si želám, aby sme
boli všetci zdraví. Mojou veľkou túžbou je nádej, že raz bude v Izraeli
mier!
PhDr. František Mihály

Chemik, vysokoškolský učiteľ
Prof. RNDr. Pavol Hrnčiar, DrSc. sa narodil 16. 1. 1930 v Tomášovciach, okres
Lučenec. Základné vzdelanie získal v r.
1936-41 v rodnej obci. V r. 1941-49 študoval na gymnáziu vo Zvolene a v Lučenci, kde maturoval v triede RNDr.
Zoltána Molnára. V r. 1949-53 študoval
chémiu a fyziku na Prír. F UK v Bratislave.

Samozrejme, že nám veľmi chýbali V r.

V r. 1953-99 pôsobil ako vysokoškolský
učiteľ na Prír. F UK v Bratislave, z toho
bol v r. 1990-97 prvým prorektorom
UK. Od r. 1999 žil na dôchodku v Bratislave. Zomrel 22. 8. 2007 v Bratislave,
kde je pochovaný na Martinskom cintoríne.
Vo svojej vedecko-výskumnej
práci sa venoval hlavne syntéze organických zlúčenín a štúdiu ich vlastností.
Predmetom jeho záujmu boli predovšetkým cyklické beta-diketóny, vypracoval metódu ich syntézy a študoval ich
vlastnosti. Napísal 155 pôvodných vedeckých prác. Z jeho publikácií je najvýznamnejšia vysokoškolská učebnica
Organická chémia, ktorá vyšla v štyroch
vydaniach, naposledy v r. 1997.
PhDr. František Mihály

Lekár – chirurg, pediater
MUDr. Oskar Lőwy sa narodil 30. 1.
1915 v Dobroči, okres Lučenec. V r.
1921-25 navštevoval židovskú školu
v Lučenci, v r. 1925-33 Reformné reálne gymnázium v Lučenci, maturoval
v triede prof. Vilmosa Havasa. V r. 193340 študoval na Lekárskej fakulte UK
v Bratislave, v r. 1945-46 na LF Karlovej
univerzity v Prahe. V r. 1946-49 pôsobil
ako sekundárny lekár v OÚNZ Děčín, v r.
1950-57 v ÚNZ hlavného mesta v Prahe
2. V r. 1958-75 bol riaditeľom Fakultnej
nemocnice Praha-Motol. Od r. 1975 žil
na dôchodku v Prahe.
Počas svojej aktívnej lekárskej
praxe sa venoval chirurgickej a pediatrickej liečbe.
Pokr. na str. 5
V posledných rokoch praxe sa zaoberal

1953-99

pôsobil

ako problematikou

spracovávania
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Pokr. zo str. 4

V posledných rokoch praxe sa zaoberal
problematikou spracovávania zdravotníckych informácií a nemocničným informačným systémom. Prispieval do odborných časopisov: Remesta, Praktický
lékař, Rozhledy v chirurgii, Československá pediatrie a i. MUDr. Oskar Lőwy
zomrel 26. 4. 1999 v Prahe, pochovaný
je v obci Kosmonosy v okrese Mladá
Boleslav (ČR).
PhDr. František Mihály
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V r. 1939-40 študovala na Pedagogickej
škole v Budapešti, v r. 1940-41 na Pedagogickej škole v Bratislave. V r. 1957-66
pôsobila ako učiteľka na ZDŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci a v r.
1966-76 ako vychovávateľka na ZDŠ na
ulici Slobody v Košiciach. Od r. 1976 žila
na dôchodku v Košiciach. Zomrela 4. 8.
2000 v Košiciach, kde je pochovaná na
Ústrednom cintoríne.
Vydala nasledovné publikácie
a učebnice: V ríši zdravia (1950), Pracujúca matka hovorí s lekárom (1954),
Szlovák nyelv a magyar iskola 4. Osztályának (1962), Učebné osnovy pre školské družiny (1972) a i. Do maďarčiny
preložila knihu Kristy Bendovej Nezábudka (Nefelejcs, 1956). Jej manžel
MUDr. Ernest Rýľ (1899-1957) bol odborným detským lekárom v Lučenci.
Dcéra PhDr. Marianna Dombrovská
(*1948) je stredoškolskou učiteľkou,
prekladateľkou a tlmočníčkou anglického jazyka, žije v Košiciach. Flóra Rýľová
počas svojho života podnikla niekoľko
pracovných ciest do zahraničia: Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko,
Veľká Británia.
PhDr. František Mihály

Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v
Lučenci si v sobotu 29. 11. 2014
prevzala v Osvetovom stredisku Attilu Józsefa v Šalgotarjáne vyznamenanie „Na pamiatku Anny Hugyeczovej“. Ocenenie jej odovzdala Ruženka
Egyedová Baráneková, predsedníčka
Zväzu Slovákov v Maďarsku.

Učiteľka, autorka učebníc, spisovateľka Flóra Rýľová, rodená Jánošková sa narodila 15. 1. 1920 v Lučenci.
Základné i gymnaziálne štúdiá absolvovala v rodnom meste, maturovala v r.
1938 v triede prof. Zoltána Szénffyho.
V r. 1939-40 študovala na Pedagogickej
škole v Budapešti, v r. 1940-41 na
Pedagogickej škole v Bratislave. V r.
1957-66 pôsobila ako učiteľka na ZDŠ

Cenu „ZA NAŠU NÁRODNOSŤ A ZACHOVÁVANIE TRADÍCIÍ“ založili
v roku 2004, na pamiatku Aničky
Hugyeczovej, ktorá vo svojej rodnej
dedine Veňarec a v Novohradskej
župe vykonala pre slovenskú národnosť záslužnú prácu. Jej životné
dielo je príkladom pre nasledujúce
generácie. Nech táto cena patrí vždy
len takej osobe, ktorá kráča v jej
šľapajách a ktorá si ju svojou prácou
vyslúžila.

generácie. Nech táto cena patrí vždy
len takej osobe, ktorá kráča v jej
šľapajách a ktorá si ju svojou prácou
vyslúžila.
Podujatie zorganizovala Slovenská
samospráva Novohradskej župy,
Združenie novohradských a hevešských Slovákov. Slávnostný príhovor
mala predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku,
Alžbeta Hollerová Račková. Nechýbalo vystúpenie Ľudovej hudby
Svrčkovci, speváckej skupiny sestier
Komjáthiových či FS Mladosť z Banskej Bystrice.

fotografie
člena okresného štúdia AMFO pri
Novohradskom osvetovom stredisku
v Lučenci. Výstava je inštalovaná
v priestoroch NOS.
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Divadelná jeseň je podujatím, ktoré má v našom regióne už
dlhoročnú tradíciu a našla si mnoho priaznivcov. Aj v tomto
roku sa na Divadelnej jeseni predstavili divadelné súbory zo
všetkých krajín V4. Podujatie bolo súčasťou Projektu V4
Stream a uskutočnilo sa s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky. Najviac podujatí bolo v Lučenci, ale
niektoré súbory vystúpili aj na Divadelnom festivale vo
Fiľakove. Diváci mali možnosť vidieť predstavenia, v ktorých
rezonovala téma prvej svetovej vojny, osudy našich významných slovenských dejateľov, kritika súčasného stavu našej
spoločnosti, aj téma medziľudských vzťahov.

Otvorenie Divadelnej jesene bolo tradičné aj netradičné. Tradičné preto, lebo veľkí i malí kostýmovaní divadelníci boli pripravení, tak ako po iné roky, vyraziť do ulíc mesta
a pozývať všetkých na predstavenia Divadelnej jesene a netradičné preto, lebo 22. októbra, teda v deň otvorenia Divadelnej jesene, v Lučenci celý deň „lialo ako z krhly“ a program sme museli prispôsobiť daným podmienkam. Šantili
sme v okolí Divadla B. S. Timravy a divadelné produkcie,
ktoré mali byť na námestí, sme presunuli po strechu divadla.
Herci Teátra Komika si svojou interaktívnou hrou s divákmi
a nečakanými gagmi hneď získali priazeň publika i pani
primátorky Lučenca, ktorá prišla podujatie podporiť a spolu
s riaditeľkou Novohradského osvetového strediska, ktoré je
hlavným organizátorom tohto festivalu, Divadelnú jeseň
oficiálne otvorili. Potulných komediantov na javisku vystriedali naši hostia z Poľska. Súbor wroclavského divadla Teatr
Formy sa predstavil hrou Bitka pôstu s karnevalom v réžii
Jozefa Markockého. Táto pantomimická hra ponúkla zábavnú syntézu scén panského, kláštorného a plebejského života.
Slovenské divadlo Vertigo z Budapešti, ktoré pracuje pri
Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku, rozohralo
v hre Keď príde čas príbeh Hany Gregorovej, manželky Jozefa
Gregora Tajovského.
Bol to príbeh o ľuďoch a ľuďom, ktorí milujú svoju rodinu
a svoju vlasť... O osobnostiach nášho národného života, ale
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Bol to príbeh o ľuďoch a ľuďom, ktorí milujú svoju rodinu
a svoju vlasť... O osobnostiach nášho národného života, ale
trocha inak, sa hovorilo aj v hre www.narodnycintorin.sk – 1.
časť s ktorou sa predstavilo Slovenské komorné divadlo
Martin.

Ambíciou martinského divadla bolo predstaviť divákom
sitcom, divadelný žáner na Slovensku známy skôr z televíznej
obrazovky ako z divadelného javiska a priaznivý divácky
ohlas bol podnetom k tomu, aby Martinčania zrealizovali
ďalšie pokračovania tohto divadelného sitcomu. Našou
snahou bude, aby tieto časti mali možnosť vidieť aj naši
diváci. Diváci sa veľmi dobre zabávali aj na kriminálnej
komédii Šialené nožničky, ktorú uviedlo Divadlo Wüstenrot
Bratislava. Iný druh humoru ponúklo Štúdio L+S Bratislava
v komédii Rybárik kráľovsky. Anglická konverzačná komédia
je v spôsobe humoru sokratovská, múdra, ale aj plná paradoxov, iskrenia ducha, krutého sarkazmu, hravej irónie a
toto všetko vyvažuje až sentimentálnou láskavosťou a zhovievavosťou ku každodenným slabostiam človeka. Ponúkli
sme aj Čiernu komédiu, ktorá v tme odhalila viac než by sme
čakali.

Túto hru uviedlo Divadlo Malá scéna STU Bratislava. V tejto
hre sa predstavil domácemu publiku aj náš rodák Lukáš Pelč.
Pokr. na str. 7

Posledný novembrový víkend patril divadelníkom z Českej
republiky. Divadelný súbor NA TAHU z Červeného Kostelca
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Posledný novembrový víkend patril divadelníkom
z Českej republiky. Divadelný súbor NA TAHU z Červeného
Kostelca sa rozhodol, že svoju najnovšiu hru Nebe na zemi
premiérovo uvedie práve v rámci Divadelnej jesene v Lučenci
a vo Fiľakove. Pôvodný text J. Voskovca a J. Wericha pre súbor
upravil režisér Vlastimil Klepáček, Hra okrem milostnej zápletky rieši aj politické problémy svojej doby, ktoré akoby z oka
vypadli problémom doby dnešnej. Aby sme horkú príchuť
súčasného stavu spoločnosti potlačili, český súbor nám ho
naservíroval v sladkom obale humoru.
Pokr. zo str. 6

Program Divadelnej jesene každý rok ponúka aj detské
a mládežnícke predstavenia. Deti mohli tohto roku vidieť
okrem predstavenia Príbeh rytiera, z dielne Teáter Komika aj
hru Popletená Punčocha v podaní Divadla LUDUS . Pre
študentov stredných škôl sme zorganizovali školské
predstavenia Čiernej komédie v podaní Divadla Malá scéna
STU.
Divadlo J. Kármána z Lučenca, ktoré hrá v maďarskom jazyku,
sa svojim priaznivcom predstavilo v neobvyklom prostredí –
v priestoroch Café Lehár. Pod názvom Týždeň v kaviarni,
uviedlo program zostavený zo známych operetných melódií
a činoherných inscenácií okorenený smiechom a humorom.
Divadelné ochotnícke súbory nášho regiónu sa predstavili
divákom 8. Novembra v Lučenci, kedy sa stretli na regionálnej
nesúťažnej prehliadke DOS. Predstavili sa tu súbory: DS Stužka
pri MsKS Kokava nad Rimavicou, Lupočská divadelnícka mládež STRAšidlá z Lupoče, DOS Havkáči z Tomášoviec a Divadelný súbor Timrava z Lučenca.

K Divadelnej jeseni patrí aj Novohradská detská improvizačná
liga, ktorú organizuje OZ Caduceum. Tohoročnej improligy sa
zúčastnilo šesť trojčlenných družstiev, ktoré tvorili deti z detských divadelných súborov. V troch súťažných kolách mali možnosť ukázať svoje improvizačné schopnosti. V priebehu troch
minút museli vymyslieť a následne realizovať krátke vystúpenie na tému, ktorú si predtým vylosovali. Témy tvorili tituly
detských kníh.

V Hľadisku ich povzbudzovali ich rovesníci a kamaráti a tí aj
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V Hľadisku ich povzbudzovali ich rovesníci a kamaráti a tí aj
rozhodli o cene diváka. Okrem toho tam bola aj odborná
porota, ktorá jednotlivé vystúpenia hodnotila a ako víťaza
určila družstvo zo ZUŠ v Lučenci. Ale všetky družstvá a ich
členovia nás pobavili a presvedčili, že sú dobrými improvizátormi.
Divadelná jeseň nie je len o prezentácii divadelných inscenácii, ale je aj o tvorivých dielňach, seminároch, stretnutiach
divadelníkov a tvorcov, o vzájomnej konfrontácii, o nadobúdaní divadelných skúseností a zážitkov. Súčasťou programu
sú preto aj diskusie, workshopy a tvorivé dielne.

Hlavným organizátorom Divadelnej jesene je Novohradské
osvetové stredisko Lučenec, spoluorganizátormi sú Mesto
Lučenec, OZ Timrava a OZ Caduceus. Spolu sa v rámci Divadelnej jesene uskutočnilo 19 predstavení, ktoré navštívilo
asi 3000 divákov, čo nás utvrdilo v tom, že toto podujatie sa
už dostalo do povedomia diváckej verejnosti a má svojich
stálych priaznivcov. Tešíme sa na stretnutia na ďalšom
ročníku Divadelnej jesene.
Mgr. Milada Bolyošová

- príbehy z veľkej vojny
Tento rok si prostredníctvom rôznych podujatí celý svet
pripomína 100. výročie vypuknutia I. svetovej vojny. Pri
tejto príležitosti vznikla aj putovná výstava Slovenského
národného múzea - Múzea kultúry Maďarov na Slovensku pod názvom „Mojim národom!“ - príbehy
z veľkej
vojny.
Prezentuje
zdokumentované
spomienkové pred-mety, fotografie, korešpondenčné
lístky a iné doklady získané od návštevníkov múzea, ako
aj exponáty zo zbierok partnerských inštitúcií. Expozícia
mapuje uda-losti I. svetovej vojny a predstavuje osudy
našich vojakov v rôznych miestach Európy. Snaží sa
nahliadnuť do života účastníkov bojov na frontoch a
civilistov, ktorí ostali v zázemí.
Fiľakovo je prvou zastávkou putovnej výstavy, ktorú
následne preberú aj iné významné kultúrne inštitúcie
Slovenska.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 10. decembra 2014
o 16:00 hod. v Mestskom vlastivednom múzeu vo
Fiľakove. Výstava bude sprístupnená do 28.02.2015
Ing. Zuzana Páleníková,
referentka pre CR NTIC Fiľakovo
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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.

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci zorganizovalo v
dňoch 12. a 13. 12. 2014 v Divíne už II. ročník tvorivej dielne
detského folklóru, za účasti učiteľov a vedúcich detských
folklórnych telies. Lektori školenia p. Juraj Matiaš a Mária
Matiašová pripravili pre účastníčky zaujímavý program,
zameraný prevažne na tému priadky, ktorý bol spojený s
výskumom folklórneho materiálu, jeho výber, triedenie a
spracovanie témy. Ochotne a fundovane sa lektori vyjadrovali k otázkam účastníčok a na praktických ukážkach prebrali niektoré otázky. Účastníčky si osvojili niektoré ponúknuté riekanky, piesne, tance, ktoré využijú pri nácvikoch so
svojimi zverencami. Zároveň si v plodnej debate vymieňali
vzájomné skúsenosti pri práci s deťmi, so zabezpečovaním
či už notového materiálu, súčastí krojov, spôsobu nácviku.
Účastníčky tvorivej dielne vyjadrili spokojnosť s prácou
lektorov a uvítali túto možnosť, ktorú im ponúka osvetové
stredisko pri získavaní poznatkov pri práci s deťmi vo folklórnych telesách. Všeobecne sa tešia na III. ročník tvorivej
dielne, ktorý sa uskutoční na budúci rok a bude iste inšpiratívny pre ich ďalšiu činnosť s deťmi. Podujatie sa konalo
s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR.
Milan Filčík
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Vyhodnotenie 28. ročníka autorskej súťaže „Literárna Senica Ladislava Novomeského“ sa usku4.12.2014
v Záhorskej
točnilo 4.12.2014 v Záhorskej točnilo
galérii Senica.
Lucia Kresanová
sa
galérii
Senica.
Lucia
Kresanová
sa
umiestnila na prvom mieste v I. kategórii Poézia. Je žiačkou ZŠ
umiestnila
prvomchodiť
mieste
I.
M.R. Štefánika v Lučenci a od
októbranazačala
aj vna
kategórii
Poézia.
Je
žiačkou
ZŠ
stretnutia literárneho klubu VLAS pri NOS Lučenec.
M.R. Štefánika v Lučenci a od
A takto Luciu predstavila jej
učiteľka,začala
Mgr. Eliška
Slížová:
októbra
chodiť
aj na
stretnutia literárneho klubu VLAS
Tento školský rok sa Lucia Kresanová
zapojila do viacerých litepri NOS Lučenec.
rárnych súťaží. Jej prvé literárne pokusy mali úspech. Doteraz
zaznamenala tieto ocenenia: 64. ročník Európa v škole – OK –
1. kategória – 1. miesto v písaní poézie (2014), 8. ročník Literárny Lučenec – Celoslovenská literárna súťaž – 1. kategória - 3.
miesto v písaní poézie (2014). Najvyššie ocenenie doposiaľ získala v XXVIII. ročníku celoslovenskej autorskej súťaže Literárna
Senica Ladislava Novomeského 2014. Odniesla si najvyššie ocenenie vo svojej kategórii ( žiaci 5. – 9. roč. ZŠ a 8 – ročných
gymnázií) – 1. miesto.
Dňa 4. decembra sa Lucia sa zúčastnila oceňovania
autorov v meste Senica. Oceňovaniu predchádzali rozborové
semináre v Záhorskej knižnici v Senici, kde sa stretla a vymieňala si pocity a poznatky s ostatnými účastníkmi.

Rozborový seminár sa konal za účasti porotcov – básnikov,
spisovateľov, publicistov – Júliusa Balca, Mariána Grupača a
Dana Podracká poverila svojím zastupovaním básnika Pavla
Stanislava – vl. m. Pavla Piusa. Trom porotcom prešlo rukami
618 prác od 286 autorov.
Samotné oceňovanie prebehlo vo veľmi vznešenej
slávnostnej atmosfére v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici, kde sa zúčastnili a začínajúcim autorom gratulovali aj
zástupcovia mesta.
Srdečné poďakovanie patrí aj organizátorom tejto celoslovenskej akcie a my s Luciou sa aspoň touto cestou chceme poďakovať pánovi Mgr. Milanovi Soukupovi, ktorý vytváral
(z nášho pohľadu) celý bezchybný priebeh podujatia a bol nám
veľmi nápomocný. S našou laureátkou urobil dotazníkový rozhovor, ktorý je uverejnený na webových stránkach Záhorskej
knižnice. Lucia nezabudla spomenúť aj náš novohradský V.
L.A.S. a pani spisovateľku Hanu Koškovú, ktorá jej nemalou
mierou dopomohla k tvorivému rozletu.
Pokr. na str. 9

Hodnotenie a vyjadrenie Dany Podrackej k tvorbe Lucie
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teľnou súčasťou príbehu je poézia.
Vymysli slogan, propagujúci túto celoštátnu literárnu súťaž vtipne, ale s obmedzením počtu slov na 4, navyše –
začínajúcich sa hláskami L, S, L, N ako
Literárna Senica L. Novočeského (?).
- Lietajúce Sny Literárnych Nadšencov.

Hodnotenie a vyjadrenie
Dany Podrackej k tvorbe
Lucie Kresanovej
Tri básne: Noc v temnom lese, Pocit
a Nereálne majú sú osobnou výzvou autorky privítať východ mesiaca (nie slnka). Vydáva sa hľadať svoju cestu nie na
osvetlené ulice; prediera sa temnotou
v sebe, ide za vlastnou pravdou, ktorá
otvára jej vlastnú cestu – vypointovanie
tejto odvahy je potreba vzbĺknuť. Osvetliť sebou samou to, čo je okolo nej
a zároveň v nej. Je to poézia hranice –
medzi reálnym a poetickým, ktoré vytvárajú jeden spoločný priestor. Je to
originálny postup neopisovania toho,
čo je vonku, ale toho, čo je vnútri, v nej.

Rozhovor s ocenenou autorkou
– Luciou Kresanovou
Lucia Kresanová je 14-ročnou žiačkou,
deviatačkou, Základnej školy Milana
Rastislava Štefánka v Lučenci so snahou
– pokračovať potom v štúdiu na tamojšom gymnáziu. Iba od 27. októbra tohto roku spája svoje literárne ambície aj
s tamojším literárnym klubom V.L.A.S.
Píše od dvanástich rokov, ale ako žartom vraví, „profesionálnejšie“ sa písaniu venuje asi rok. Čo o nej po prevzatí
ocenenia v Senici vieme a čo nám o
sebe aj sama povedala?
Ktoré tvoje doterajšie najvýznamnejšie
ocenenia z literárnych súťaží si najviac
ceníš?
- 64. ročník Európa v škole – OK – 1.
Kategória 1. miesto-poézia (2014), 8.
ročník Literárny Lučenec – Celoslovenská súťaž – 1. Kategória, poézia 3.
miesto (2014).

Ktoré literárne súťaže na Slovensku pri
vyhľadávaní, podpore a rozvoji literárnych talentov považuješ za najvýznamnejšie?
- Medzi literárnymi súťažami nevidím
rozdiel, cením si ich všetky, pretože
vznikli pre amatérskych spisovateľov a
ako prostriedok šírenia písaného slova a
umenia písania medzi ľuďmi.
Čo pre teba znamená ocenenie z tohtoročnej LSLN 2014?
- Som neuveriteľne šťastná i prekvapená. Je to pre mňa veľká česť a ešte
väčšia skúsenosť.
Máš, alebo mala si, literárne vzory?
- Ako 11 – 12 ročná som bola blázon (a
ešte stále som) do kníh J. K. Rowlingovej, z ktorých pramenia moje prvé spisovateľské krôčiky.
Máš svoje krédo, obľúbenú zásadu či
myšlienku, ktorej uplatnenie v živote ti
pomáha zvládať aj problémové situácie?
- „Ako môže niekto byť prvý a zároveň
aj posledný?“ „Vieš, to je život. Nikto
nie je dokonalý.“ – L.K.
Aký je tvoj doteraz nepremenený literárny sen?
- Vydanie zbierky básní, kniha.
Skús sa nám predstaviť ako literárny
talent (alebo človek s ambíciou v literatúre ešte veľa dosiahnuť) vtipne použitím slov začínajúcich sa hláskami
tvojho mena (?).
- Lapená Umeleckým Cítením Inakosti A
Krásnym Rajským Energickým Spôsobom Akým Naše Oči Vidia? Áno!
Akú knihu by si vybrala do symbolickej
Knižnice (databázy) priateľov Literárnej Senice Ladislava novočeského?
- Trilógiu Dokonalý pár od Ally Condieovej. Príbeh v sebe skrýva obrazy
skutočnej slobody, lásky na pozadí vízie
sveta v budúcnosti pričom neodmysliteľnou súčasťou príbehu je poézia.

Ktoré literárne súťaže na Slovensku pri Vymysli slogan, propagujúci túto
vyhľadávaní, podpore a rozvoji celoštátnu literárnu súťaž vtipne,

Ako ste tohto roku na sebe pracovala,
aby si dosiahla na Literárnej Senici úspech?
- Stala som sa členkou literárneho klubu
V.L.A.S., kde ma obohacujú diskusie s
členmi. Na začiatku jesene som mala
osobné stretnutie so spisovateľkou Hanou Koškovou, v škole mi pomáha slovenčinárka Mgr. E. Slížová, s ktorou sme
pracovali už od minulého školského roku a zapojila ma do projektu Centra pre
filantropiu - nadaní žiaci, ktorý uzatvárame zbierkou mojich básní práve tohto
času.
Kto je tvoj najobľúbenejší autor, prípadne ktorá kniha ťa tohto roku výnimočne oslovila?
- Nedokážem odpovedať – keď si prezriem názvy všetkých kníh, ktoré som
prečítala (mám to zapísané) – každá
skrýva hlbokú myšlienku alebo pravdu,
ktoré ma zaskočili alebo sa upevnili v
mojom vnútri.
O čie rady si sa doteraz najčastejšie
opierala pri svojom literárnom raste?
- O rady od spisovateľky Hany Koškovej
a slovenčinárky Mgr. Elišky Slížovej.
Keby si mala formulovať svoju literárnu vizitku (navštívenku), charakterizujíc samu seba v rozsahu Tuctových
12, ale pritom „netuctových“ slov, aká
by bola?
Dozrievanie s poéziou Lucia Kresanová
Vek 14 rokov Veľkoobchod tvorivých
myšlienok
Ak už zbieraš námet na svoju prvú
knihu (v ktorú veríš, že raz uzrie svetlo
sveta), o čom bude?
- Kniha by mala byť z môjho prostredia.
Avšak nápadov je veľa a mnohé z nich
sú zatiaľ iba semienkom v mojej hlave.
Čo želáš rovesníkom, prípadne konkurentom alebo priateľom, ktorí sa do
LSLN 2014 zapojili?
- Gratulujem im a želám ďalšie odhodlanie a chuť písať, naďalej sa zapájať,
počúvať svoje okolie a zdokonaľovať sa
v tvorivosti.
TEXT A FOTO:
MILAN SOUKUP
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Lučenčanka bola úspešná na 8. ročníku celoštátnej súťaže
o najlepšiu kroniku, monografiu obce a mesta. Mária Adamová získala, ako autorka monografie, Cenu za systematické mapovanie obyčajov regiónu.
Päťčlenná porota, ktorej predsedom bol riaditeľ Slovenského národného archívu PhDr. Radoslav Ragač PhD.,
posudzovala celkovo 26 kroník a 58 monografií. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi a mediálnou podporou týždenníka miest a obcí Obecné noviny. Cieľom
súťaže je podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie
uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest a ich
využívania ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov.

Dňa 18.11.2014 sa v koncertnej sále v Poltári už po štvrtý
krát konal koncert celoslovenského projektu Portréty, ktorého
cieľomprojektu
je zapojenie
detí
vneského
Portréty,
a mladých ľudí z celého Slovenska
do aktívneho
ktorého
cieľom jepoznávania
zapojenie
súčasnej hudby. Tvorcovia projektu chcú priniesť súčasný
detí a mladých
hudobný jazyk aj na najnižší stupeň špecializovaného hudobného vzdelávania na Slovensku – ZUŠ, aktívne zapojiť deti a
mládež do realizácie nových partitúr, získať nových poslucháčov a interpretov súčasnej hudby a poskytnúť prostriedok
pre spoznávanie súčasnej hudby európskych i mimoeurópskych národov.

REKUS
Dramaturgia koncertu bola zostavená najmä zo skladieb
slovenských a českých skladateľov – Ilona Jurníčková, Milan
Novák, Peter Ďuraš, Ladislav Němec, Jiří Pauer, Emil Hradecký, Tibor Frešo... Počas celého koncertu sa premietala
video prezentácia života a diela jednotlivých skladateľov,
ktorých skladby počas koncertu odzneli.
Mgr. Dagmar Vývleková DiS art.

Dňa 3. decembra o 19,00 hodine zorganizovala Mestská
knižnica vo Fiľakove besedu s Tamásom Takátsom, bývalým
frontmanom maďarskej rockovej kapely Karthago, ktorú
viedol Dezső Koncz, autor edície o skutočných maďarských
celebritách športového, hudobného a divadelného života.

Portréty 2014

Prostriedkom na realizáciu tohto projektu je vytvorenie
databázy detských skladieb súčasných autorov. Za myšlienkou
jej vzniku stojí najmä skutočnosť, že pedagógovia hudobných
škôl napriek záujmu, mnohokrát bojujú s nedostatkom a
nedostupnosťou súčasnej hudobnej literatúry určenej deťom.
Diela uvedené v databáze sú voľne prístupné a záujemcovia
v nich nájdu skladby rôznej technickej náročnosti, obsahového
zamerania a širokú varietu smerov súčasnej vážnej hudby.

V posledných rokoch sa celebritami všeobecne nazývajú osoby, ktoré na seba pútajú pozornosť verejnosti a médií. O ich
talente v niektorých prípadoch nemožno pochybovať, avšak
väčšinou platí, že svoju popularitu získali len vďaka bulvárnym
médiám. V publikácii „Szátor és sztorik“ však autor, Dezső
Koncz, predstavuje umelcov, ktorí v hudobnom živote už niečo
dokázali, čiže sa právom nazývajú významnými osobnosťami –
celebritami. Autor sa bude na stretnutí zhovárať s Tamásom
Takátsom, ktorého príbehy sú v jeho knihe tiež obsiahnuté
a ktorý bude na besede prezentovať aj vlastnú autobiografickú
publikáciu. Obidve knihy si záujemcovia mohli zakúpiť priamo
na podujatí.

Žiaci CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci opäť úspešne reprezentovali
svoju školu vo výtvarnej súťaži Slovensko, krajina v srdci
Európy. Je to celoslovenská súťaž a jej vyhlasovateľom bolo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a hlavným
organizátorom Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva v Bratislave. Už druhý rok dostali možnosť prejaviť svoj
výtvarný talent aj žiaci - Slováci žijúci v zahraničí. Každý
z doterajších ročníkov si dal do obsahového vienka motto,
ktoré usmerňovalo žiakov v tvorbe ich prác. Tohoročné motto
súťaže bolo - Zjednotení v rozmanitosti, venované10. výročiu
vstupu SR do Európskej únie. Záštitu nad súťažou prevzal
vtedajší minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter
Pellegrini a predsedom odbornej poroty bol výtvarný umelec
Ondrej 4. Zimka. Prezentácia najlepších prác spojená s vernisážou a slávnostným ocenením výhercov prebehla v prestížnych spoločenských priestoroch Galérie RTVS v Bratislave dňa
24. novembra 2014, ...
Pokr. na str. 11

ktorého sme sa aj my zúčastnili. Malým maliarom,
grafikom a dizajnérom tak ponúkla priestor, kde mohli
Dramaturgia koncertu bola zostavená najmä zo skladieb
slovenských a českých skladateľov – Ilona Jurníčková, Milan predstaviť svoje diela aj širšej verejnosti. Pri hodnotení
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Pokr. zo str. 10 ...ktorého sme sa aj my zúčastnili. Malým Tak sa až v roku 2006 spolu s pani učiteľkou Mgr. Dagmar
maliarom, grafikom a dizajnérom tak ponúkla priestor, kde
mohli predstaviť svoje diela aj širšej verejnosti. Pri hodnotení
najlepších prác z celého Slovenska to porota nemala ľahké,
pretože na Slovensku máme veľké výtvarné talenty. Žiačka
našej cirkevnej školy, druháčka Dominika Vargicová svojim
talentom dokázala, že patrí medzi najlepších.

Vývlekovou rozhodli, že budú viesť mestský spevácky zbor.
Dirigentkou zboru sa stala Mgr. Ľuboslava Slebodníková,
korepetítor a hlasový pedagóg je Mgr. Dagmar Vývleková
a organizačnou vedúcou je pani Edita Klembasová. Keďže
zbor mal doteraz v repertoári poväčšine ľudové piesne,
hymnické piesne, vianočné piesne, vedenie zboru po spoločnej dohode sa rozhodlo, že repertoár zboru nasmerujú aj na
iné oblasti. Oživia úpravami staré evergreeny majstrov –
Gejzu Dusíka, Pavla Braxatorisa, Františka Kováčika, Zděnka Borovca, Zdenka Cóna, Dušana Pálku... ako i populárne
piesne z repete, či speváčok Oľgy Szabovej, Dušana Grúňa,
Zory Kolínskej, Gizky Oňovej, Marcely Laiferovej... Súčasne
obohatia repertoár o skladby skladateľov zborovej tvorby
od renesancie až po hudbu 20. a 21. storočia, čím sa zvýši
i umelecká úroveň zboru. Určite sa zbor bude zúčastňovať
malých prehliadok v rámci regiónu ale jeho hlavná náplň
bude i naďalej rozdávať radosť spevu medzi ľudí v kultúrnych vystúpeniach, koncertoch, v meste a okrese Poltár.
Spevácky zbor sa pravidelne schádza na nácvikoch
raz týždenne vo štvrtok, mimoriadne skúšky sa plánujú
podľa potreby. Miestom spoločných stretnutí je pekná
priestranná trieda na prvom poschodí ZUŠ v Poltári.

V kategórii maľba, odbornou porotou jej bolo udelené najvyššie ocenenie - 1. miesto. Neskrývanú radosť z úspechu
máme všetci, ale predovšetkým Dominika so svojou učiteľkou
výtvarnej výchovy Mgr. Vlastou Telekovou, pod ktorej vedením sa naša malá výtvarníčka dopracovala k tak významnému oceneniu.
Ing. Adriana Zimanová,
Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci

Dňa 22. 11.2014 v koncertnej sále ZUŠ v Poltári
spevácky zbor Letokruhy oslávil 25. výročie svojho
vzniku slávnostným koncertom.
Poslaním speváckeho zboru je popularizovať zborový spev, ale aj zachovávať dlhoročné tradície ľudovej
kultúry, piesní a skladieb domácich i svetových skladateľov.
Práca v speváckom zbore plní i funkciu relaxačnú. Poskytuje
členkám zboru zmysluplné odreagovanie sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, piesne, skladby.
Zbor vznikol v októbri 1989 pri Sklárňach v Poltári
pod vedením Mgr. Milana Kelemena, učiteľa v ZŠ na Ulici
Slobody v Poltári. Hlavnou organizátorkou bola p. Oľga
Slezáková, za čo jej patrí úprimná vďaka. V roku 1991 sa
stalo zriaďovateľom zboru mestské kultúrne stredisko a od
roku 1995 zbor pracuje ako Ženský spevácky zbor mesta
Poltár. Mesto venuje zboru náležitú pozornosť a podporu. A
tak sa v zbore pravidelne už 25 rokov schádza s malými
obmenami ten istý kolektív a pri speve piesní zabúdajú na
každodenné starosti. Po odchode dirigenta Mgr. Milana
Kelemena na dôchodok, v roku 2004 hrozilo, že sa zbor
rozpadne. V tom čase primátor mesta p. Pavol Gavalec oslovil riaditeľku ZUŠ v Poltári Mgr. Ľuboslavu Slebodníkovú,
aby sa ujala vedenia zboru.

V lete zbor organizuje každoročne sústredenie, na
ktorom sa zúčastňujú aj manželia, či bývalé členky zboru.
Zatiaľ, čo ženy spievajú, muži pripravujú guľáš, a tak spolu
trávime príjemné chvíle. Koniec kalendárneho roka, po
namáhavom turné vianočných koncertov sa zbor stretne na
spoločnej večeri, posedení, na ktorom sa zhodnotí celoročná
umelecká produkcia zboru a spoločne si zaželá mnoho síl,
zdravia do nového roku. Už tu vznikajú nové nápady, či
objavné repertoáre pre ďalšiu činnosť a kultúrne podujatia
zboru.
Repertoár zboru sa orientuje: ľudové (dvoj a trojhlasé),
skladby chrámové, adventné, vianočné, liturgické,
skladby „vážneho charakteru“ – renesančné, barokové,
romantické i 20. a 21. storočia, skladby ľahkých spirituálov, skladby populárne, evergreeny 50. – 70. rokov,
ľudové piesne nášho regiónu Novohrad, vlastná textová tvorba (Mária Kuzmániová).
V priebehu roka vystupuje zbor v meste, ale aj v
okolitých obciach okresu Poltár. Pripravuje programy piesní, skladieb a hovoreného slova ku Dňu matiek, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Adventné stretnutie ľudí
dobrej vôle, Vianočné koncerty, vystúpenia v domove dôchodcov, stavanie mája, Oslobodenie mesta.
Spevácky zbor účinkuje i na smútočných obradoch uskutočnených rodinných príslušníkov, členiek zboru. V priebehu roka uskutoční zbor okolo 15 verejných vystúpení. Letokruhy vystupovali svojou koncertnou činnosťou – Lukovištia, Hradište, Málinec, Hrnčiarska Ves, Breznička, Slaná
Lehota, České Brezovo, Sušany, Poltár...
Zbor má i svoju kroniku, ktorú vedie s bohatou
fotodokumentáciou členka zboru Mária Kuzmániová.
Zaujímavosťou a dobrým zvykom je, že ak členovia zboru
oslavujú svoje okrúhle výročia narodenia, ako darček
okrem kytice kvetov dostanú „báseň na objednávku“, ktorá
vždy vyjadruje úsmevné typické rysy osobnosti, či jeho
priority, alebo charakteristické povahové črty. Autorkou
týchto básní je tiež Mária Kuzmániová.
Pokr. na str.12

Tak sa až v roku 2006 spolu s pani učiteľkou Mgr.
Dagmar Vývlekovou rozhodli, že budú viesť mestský Súčasné zloženie zboru:
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Neskorá jeseň každoročne otvára jesenný koncert „Romanca jesene“ ZUŠ
v Poltári, ktorý sa uskutočnil 2.12.2014
v koncertnej sále v ZUŠ.
Vzhľadom k tomu, že v novembri škola
oslávila 40. výročie umeleckého školstva a ZUŠ slávnostným galakoncertom
a vzápätí zorganizovala ďalší koncert
Portréty 2014, jesenný koncert patril
poväčšine mladým umelcom, ktorí
vystúpili verejne prvý krát.

Súčasné zloženie zboru:
1.hlas – Viera Brezinová, Jolana Likavcová, Vierka Cieniková, Mária
Ridzoňová, Mária Škrabáková, Mária Királiová, Ing. Mária Pribilincová,
Elena Macaláková, Elena Mäkká
2.hlas - Jana Hrčková, Ružena Vozafová, Katarína Rešutíková, Anna
Hulinová
3.hlas – Irma Rusnáková, Helena Solivajsová, Mária Kuzmániová, Erika
Pálinkášová, Edita Klembasová.
Pri príležitosti 25. výročia založenia zboru sme pripravili „Slávnostný jubilejný
koncert“ na ktorom zbor zaspieval známe ľudové piesne – Na kamenčeku
sedela, Vichoďí, vichoďí, Sklenička..., ale i piesne „v poutárskom nárečí“ – Na
postred Poutára, Pod lipkou... evergreeny – Dávno bolo, Skôr, než odídeš, So
slzami v očiach, C´est la vie, či klasické skladby – Cum decore, Keď mesiačik
svietil, Hallelujah. Sólisticky vystúpila sopranistka Mgr. Dagmar Vývleková DiS
art., ktorá zaspievala pieseň M. Sh. Trnavského – V našom dvore, či áriu
Blaženky z opery B. Smetanu – Tajemství a ariettu – B. Marcella – Quella fiam- Koncert otvorili tí najmenší – prípravný
zbor Krištálik, deti 4 – 5 ročné, ktoré
ma.
obšťastnili svojich rodičov piesňami –
Marie Dvořákovej - Cvrček a Emila
Strašeka – Pendlovky. Dramaturgia koncertu je vždy stavaná od najmladších
detí po výkony tých starších, v sólovej
i komornej hre. Predstavili sa tu nástroje
– husle, gitara, klarinet, keyboard, saxofón, zobcová i priečna flauta ...skladbami autorov domácich i svetových, hudby 18. až 21. storočia.

Želajme si spoločne, aby sme piesňou i naďalej obšťastňovali svoje obecenstvo
a všetkých dobrých ľudí, aby zdravie a optimizmus nás napĺňali, aby spevácky
zbor Letokruhy i naďalej obohacoval kultúrny život mesta i okresu Poltár.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková Nechýbali ani populárne melódie J. LePokr. na str. 13
dirigentka zboru nnona – Hey Jude, ...
S. Wonder
– I Just Called To Say I Love You, F.
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S. Wonder – I Just Called To Say I Love
You, F. Tárrega – Malagueňa, ktorým sa
deti na ZUŠke s obľubou venujú. Záver
koncertu patril starším spevákom zboru
Krištálik s peknou ale i náročnou skladbou M. Jašurdovej – Idú noty do roboty.

Súčasťou jesenného koncertu bola výstava žiakov výtvarného odboru. Každý
koncert má svoj programový bulletin,
ktorý je zdobený originálnou kresbou
žiakov výtvarného odboru.
Pravidelným účinkovaním na verejnosti
získavajú suverenitu, zbavujú sa trémy
a učia sa byť mladými umelcami na
javisku.
Všetci účinkujúci vytvorili príjemnú atmosféru a umeleckým zážitkom
odmenili obecenstvo a hlavne svojich
rodičov i učiteľov.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková
riaditeľka ZUŠ Poltár

Hana Košková
Každý strom v lese
Má vlastnú hudbu.
Počúvaj.
Prestaň dýchať
sústreď sa
na ticho v zimnom vzduchu
na vyhasnuté listy
v necitlivom dreve
ako ich spolu drží
rodinný hlas lesa
čakáreň opadaných vetiev
pod čiernou vlnou
jedlí
námesačný vietor
vystupujúci z vody
súdržnosť
znova neobjavená
znova nepomenovaná.

Malvína Prútiková sa držala múdrosti:
Nikdy nevieš kedy môžeš mať vlastnú
bustu. Aj keď nezávidela popularitu žijúcim, ktorým busty ešte za živa vymodelovali, ale takýto artefakt ju lákal odjakživa.
Celé roky premýšľala ako by sa mohla
stať slávnou, aby i jej busta zdobila rodinné krídla klavírov, či vitríny.
Výtvarnícke i hudobné vlohy jej chýbali. Šport? Vždy bola športové drevo. Ani
do politiky sa nehrnula. Bola pre ňu
strašiakom vypchatým nesplnenými
sľubmi. Udicou, ktorá láka spoluobčanov k urnám.
A čo tak písanie?
Dnes už každý vie napísať knihu. Počnúc zabávačom a treťotriednou hviezdičkou, ktorá už dávno zostala meteorom.
V jedno nedeľné ráno, po sne, v ktorom ju okiadzali a vyznamenali zlatým
perom za predaný miliontý výtlačok jej
vlastnej knihy si povedala.
„Vymyslím príbeh, až sa hory budú
zelenať a dámy dobrých mravov červenať“. Kúpila si sadu večných pier, hrubikánsky zošit a sadla si do záhrady, kde
čvirikalo vtáctvo a mravce jej liezli po
nohách.
Sedela Prútiková nad prázdnymi stránkami papiera celú sobotu, no nevymyslela ani začiatočnú vetu. Kdesi čítala, že tá je najdôležitejšia. Ako to tí
slávni spisovatelia robia? Rozhutovala
celý čas. Určite to odniekiaľ odpisujú.
Možno jednu stránku z jednej knižky,
druhú z druhej a nakoniec je z toho ich
vlastná kniha. Mala zapnutý rozhlasový
prijímač, keď zrazu v ňom počula.
„Dnes je najťažšie dostať knihu k čitateľovi. Spisovatelia sa márne vnucujú.
Namiesto domácich knižníc si vážení
poslucháči zabezpečte internet. Tam
nájdete tisíc knižiek a bestsellerov.
Tak tadiaľto moja cesta, diaľnica ba
ani chodník nepovedie. Zažialila Prútiková. Začnem vyrábať knihy! Z jedlého

Tak tadiaľto moja cesta, diaľnica ba
ani chodník nepovedie. Zažialila Prútiková. Začnem vyrábať knihy! Z jedlého
papiera s čokoládovými písmenami so
šľahačkovými kopcami popri ktorých
bude tiecť slivovicový potok. Nech majú
z toho niečo i chlapi. Len kde nájsť výrobcu? No o to sa už postarajú slovenskí miliardári, ktorí sa rozmnožili ako
hlodavci. Najdôležitejší je nápad. A ten
som vymyslela ja. Prútiková

Lektorka: Hana Košková
Témy:
1. Syndróm vyhorenia a jeho dôsledky
na človeka.
2. Všade dobre doma najlepšie. Platí
to aj dnes, alebo sa vám to zdá ako
archaizmus ?
3. Komerčné žánre - áno, alebo nie.
Máme ich ignorovať a akú šancu
podľa vás má nekomerčná literatúra ?
4. Novohrad v staršej i novšej literárnej produkcii, regionálna literatúra
a jej miesto vo " veľkej " literatúre.
5. Ženy v literatúre - žena ako múza,
inšpirátorka, služobnica muža spisovateľa (príklady Hana Gregorová
– Tajovský). Postavenie literatúry
písanej ženami v literárnom svete –
názory na feminizmus.
6. Patrí podľa vás do literatúry smútok
a ako sa dá stvárniť, aby nevyznel
klišeovito, napr. v poézii.
7. Prieniky (literatúra, hudba, výtvarné umenie).
8. Nové smery v literatúre a diskusia k
nim. Ovplyvnil vás nejaký ?
9. Na čo dbať pri zostavovaní knižky,
ako by mal vyzerať rukopis básnickej zbierky a aké kritériá požaduje
vydavateľ ?
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Ondrej Kamenský –
výstava fotografií,
miesto: vestibul NOS
od 8.00 do 15.00 hod.
26.1. Literárny klub V.L.A.S.,
miesto: NOS Lučenec
o 15.30 hod.
BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
Do 10.2. Betlehemy,
výstava betlehemov zo zbierok
SBM v Banskej Štiavnici
a súčasných výrobcov,
miesto: NMG Lučenec
Poklady minulosti - stála expozícia,
miesto: NMG Lučenec
BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
Výstava fotografií
Alana Hyžu
spojená s krstom publikácie
o živote ľudí so zdravotným
postihnutím,
miesto:
NK – odd. náučnej literatúry
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
10.1. Mestský ples,
miesto: Dvorana Reduty
o 18.30 hod.
14.1. Oslavy 70. výročia oslobodenia
mesta:
9:00 – premietanie filmu LIDICE –
vstup voľný, miesto: kino Apollo

11:00 – premietanie filmu COLETTE –
vstup voľný
- po skončení filmu vystúpi historik
Štefan Chrastina,
miesto: kino Apollo
14:00 - Kladenie vencov,
miesto: pamätník na ul. J. Kármána
29.1. Beseda s pamätníkom
oslobodzovacích bojov
Jozefom Cerinom
a kronikárkou mesta
Máriou Adamovou,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 11.00 hod.

17.1. Divadelný bál,
org.: OZ TIMRAVA,
miesto: Reštaurácia Hviezda Lučenec
o 19.00 hod.
Šaliansky Maťko,
oblastná súťaž v prednese prózy,
org.: Dom MS Lučenec

Fiľakovo
„Mojim národom“
– príbehy z veľkej vojny,
výstava bude sprístupnená
do 28.2.2015,
org.: Hradné múzeum,
miesto:
Mestské vlastivedné múzeum
Kokava nad Rimavicou

Novohradské osvetové stredisko
pripravuje v januári vydanie Kalendára výročí a Katalógu podujatí 2015. Kalendár obsahuje
výročia obcí, osobností, kolektívov,
iných zaujímavostí z histórie, ale aj
výročia pamiatok a pamätihodností.
Súčasťou katalógu je nielen zoznam
podujatí podľa kalendárnych mesiacov, ale aj databáza kolektívov
záujmovej umeleckej činnosti, nechýba pár slov o vydavateľovi a zoznam miest a obcí okresov Lučenec
a Poltár.
Zároveň bude uverejnený na web
stránke – www.noslc.sk. V tlačenej
podobe sa bude dať kúpiť v kancelárii NOS, iba za 1,- eur.

23.1. Detské fašiangové podujatie
v maskách,
miesto: DK
31.1. Osvetársky ples

miesto: DK
Cinobaňa
28.1. Oslavy oslobodenia obce
Halič
Oslavy oslobodenia obce

11:00 – premietanie filmu
COLETTE – vstup voľný
- po skončení
filmu vystúpi historik Štefan
Chrastina, miesto: kino Apollo
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