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Vinšujen ván tento novej rok, žebe ván s peci vypadou bok a s kocha rúra,
žebe ván gazdina na takto rok bola hrubá

NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte
uvádza cyklus „Predstavujeme divadelné súbory“. Pokračujeme Divadlom J. Kármána.
V súčasnosti hrajúci herci: Balázs Ildikó,
Bolla Dániel, Csák Éva, Csák István,
Csák Lídia, Erdélyi Attila, Erdélyi Gábor, Erdélyi Gabriella, Kertész Nóra, Pünkösdi Mónika, Sándor Zsombor,
Setény Öcsi, Tóth Éva, Tóth István.
Ani jedno predstavenie by sa nezaobišlo
bez technického personálu, kde patria
Mede Tibor, Puntigán József, Büki Zoltán, Pista Csák ml, Setény Öcsi a Csák
István.

Založené bolo v roku 1988. Pri zrode divadla stál Mgr.
Štefan Csák, ktorý je od roku 1990 až dodnes riaditeľom
a manažérom súboru. Zriaďovateľom divadla bola ZO
Csemadoku v Lučenci. Po roku tamojšie vedenie – Jozef
Puntigán, Erdélyi Attila a Štefa Csák - vytvorili v rámci
Csemadoku samostatnú divadelnú bunku s vlastnými
stanovami a financovaním. Takýto postup si vtedy zvolili
a 28 rokov úspešnej existencie divadla len potvrdilo, že
tento krok bol správny a viacerým neprajníkom sa proroctvá nenaplnili. Nové vedenie divadla (Csák-ErdélyiPuntigán) založili neskôr občianske združenie. Od vzniku
divadla
až do
roku 2000
názov
Diva-delný
Od vzniku
divadla
až dopoužívali
roku 2000
používali
názovsúbor
Divadelný súbor Józsefa KárJózsefa
mána vKármána
Lučenci. vV Lučenci.
roku 2000, po zaregistrovaní OZ pod novým názvom Divadlo
Józsefa Kármána – Kármán József Színház, Lučenec, začal tento názov používať aj
divadelný súbor. Prvou hrou, ktorú naštudovali bolo Faniné dedičstvo. Kármánovci patria na Slovensku k najlepším ochotníckym divadelným súborom hrajúcim
v maďarskom jazyku. Za 28 ročnú históriu divadla mali niekoľko maďarských a slovenských režisérov: Horváth Lajos, Szabó Árpád, Jankovits Jenő, T. Pataki László,
Vladimír Sadílek, Énekes István, Krizsik Alfonz, Szinovál Gyula, Peter Cibula, Máté
Krisztián. Z nich traja, Horváth Lajos, Jankovits Jenő a T. Pataki László už nie sú
medzi nami. Od roku 2000, aby si mohli udržať umeleckú úroveň divadla, pracujú
výlučne s profesionálnymi režisérmi. Členov divadla, vrátane účinkujúcich a pomocníkov, počas celej existencie evidujú celkom 128. Ich zoznam je uvedený na
stránke www.noslc.sk, v časti divadlo. V úlohe hercov sa vystriedalo 119 ochotníkov.
V súčasnosti hrajúci herci: Balázs Ildikó, Bolla Dániel, Csák Éva, Csák István,
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Každoročne pripravia premiéru jedného a niekedy v Budapešti – 2x, Div. festival v Kazincbarcike - 2x, Jiráskov
aj dvoch predstavení. Zoznam premiér (rok-názov-réžia):
Hronov v ČR, Vinný festival Pápa - 4x, Denizli (Turecko) a
Vejen (Dánsko).
1989
Kármán József: Faniné dedičstvo
Horváth Lajos
Pokr. zo str. 1

1990
1990
1991
1991
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1996

1997
1998
1999
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2013
2014
2014
2015
2015

Petőfi v Lučenci
H. Barta Lajos: Salto mortale
Bernard Pomerance: Sloní muž
Radnóti Miklós – literárna scéna
Aldobólyi – Szenes: Charleyho teta
Max Frisch: Biedermann a podpaľači
Zvedavá princezná – rozprávka
Farkas Imre: Spišskí študenti
P. Bartlett-J.P.Grédy: Kvet kaktusu
T.Pataki László: Neposed (Örökmozgó)
Máme päť rokov – jubilejný program
Mihail Bulgakov: Ivan hrozný
Spomienkovy večer na Lehára
August Strinberg: Sonáta príšer
Spomienkový večer na Kármána
Maugham-Nádas-Szenes:
Zbožňujem sa vydávať
Harold Pinter: Slaná chuťriečnej vody,
alebo oči majú a nevidia, uši majú
a nepočujú
Molnár-Zerkovits: Pán doktor
Podľa Čehova: Pes, anjel, a ostatní
Kabaret bozkov – jubilejný program
(10. výročie)
Na krídlach melódií – spoločný program
s Gyöngyösi Játékszín v rámci 10. výr.
Zalán Tibor: Farbivo rybacej krvi
George Tábori: Goldbergove variácie
T.Pataki László: Žaby a blázni
Heltai Jenő: Veľká dáma,
Molnár Ferenc: Fialka
Kino dávnych čias- jubilejný program
(15. výročie)
Czakó Gábor: Hra svíň
Háy János: Foter Ferka Hernera
Egressy Zoltán: Štiav, pečené zemiaky
Úvaha o ženách
Miloš Karásek: Perón
Katejev: Bláznivá nedeľa
Panni a škriatkovia – rozprávka
Sztefan Canev:
Druhá smrť Johanky z Arcu
Sedliacky dekameron
Örkény István: Aj naše najsmelšie sny
je možné splniť
Janusz Glowacki:
Antigona v New Yorku
Týždeň v kaviarni – kabaretný jubilejný
program (25. výročie)
A.Meduz: Dievča z Rejkjavíku
Berlínska ľalia – podľa románu
Bertolda Brechta
Hudobný jedálny lístok – čítacie divadlo

Böszörményi István
Árpi Szabó
Árpi Szabó
Árpi Szabó
Jankovits Jenő
Árpi Szabó
Stefan Csák
T.Pataki László
Jankovits Jenő
T.Pataki László
súbor
súbor
Jankovits Jenő
Vlado Sadílek
Böszörményi István
Jankovits Jenő

Vladimír Sadílek
Jankovits Jenő
Vlado Sadílek
Jankovits Jenő

DS Kármána - Jiráskův Hronov

Osobitne je potrebné pripomenúť, že Divadlo J. Kármána z
Lučenca sa pod vedením Štefana Csáka dočkalo významného uznania. Slovenské stredisko Medzinárodnej asociácie
amatérskeho divadla (SS AITA/IATA) doporučilo súbor do
Hronova, aby sa mohli prezentovať na 80. ročníku festivalu
Jiráskov Hronov, v auguste roku 2010. Kármánovci odohrali
dve predstavenia s hrou Miloša Karáseka: PERÓN, v réžii
Vladimíra Sadíleka.

Énekes István
Árpi Szabó
T.Pataki László
Jankovits Jenő
Jankovits Jenő
Vlado Sadílek
Krizsik Alfonz
Krizsik Alfonz
Krizsik Alfonz
Vlado Sadílek
Krizsik Alfonz
Szinovál Gyula
Vlado Sadílek
Énekes István

Na súťažiach a festivaloch získali viaceré ocenenia: trikrát
Hlavnú cenu na Jókaiho dňoch, 14 umeleckých cien z rôznych festivalov, mnoho ocenení za najlepší mužský a ženský herecký výkon a množstvo Ďakovných listov. Obzvlášť
sú hrdí na ocenenie „Laureát ceny Csokonaiho v Maďarsku“, lebo je to najvyššie udeľované vyznamenanie ochotníckym súborom.

Peter Cibula
Gábor Erdélyi
Peter Cibula
Máté Krisztián

Okrem toho pripravili okolo dvadsiatky rôznych estrádnych a
iných programov. Veľkú pozornosť pri každej hre venovali výberu scén, ktorých autormi boli INT Cor, Gábor Erdélyi, Peter
Janku a aj sám súbor.
Zúčastnili sa mnohých významných festivalov doma (Jókaiho dni
v Komárne – každoročne, Scénická žatva v Martine – 6x, Egressy
Béni festival, Moldava nad Bodvou - 2x) a v zahraničí (Madáchove dni v Balašských Ďarmotách – 10x, Kaleodoszkóp fesztival
v Budapešti – 2x, Div. festival v Kazincbarcike - 2x,

Jiráskov Hronov v ČR, Vinný festival Pápa - 4x,
Denizli (Turecko) a Vejen (Dánsko).

Pri príležitosti 20. výročia založenia, im bolo udelené ocenenie NOS – Pocta generálneho riaditeľa NOC. Sú držiteľmi
Ceny mesta Lučenec.
Pokr. na str. 3

Pozitívne ohlasy sa objavili v slovenskej (Novohradské
noviny, Mestské noviny, Rekus) a v maďarskej tlači (Új Szó,
Szabadújság, Népszabadság, Hét, Gömöri Hírlap). Často sa
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Pozitívne ohlasy sa objavili v slovenskej (Novohradské noviny, Mestské noviny, Rekus) a v maďarskej
tlači (Új Szó, Szabadújság, Népszabadság, Hét, Gömöri Hírlap). Často sa prezentovali v lokálnej TV a viackrát v zábavnom TV programe Joža Pročka: Nikdy nehovor nikdy.
Kostýmy a kulisy si navrhuje a vyrába sám súbor. Propagácii
divadla venujú náležitú pozornosť. Pri každej hre mali plagáty, bulletin a nahrávku. Plagáty im tlačí Ex print, Bloodshape.
Pokr. zo str. 2.

Viacerí členovia divadla (Gábor Erdélyi, Attila Erdélyi, Setény
Öcsi, Sándor Zsombor, Erdélyi Gabriela, Eva Csák, Tóth Štefan) sú držiteľmi ocenenia za najlepší herecký výkon.

Finančné prostriedky, okrem vlastných zdrojov, získavajú od
Mesta Lučenec, VÚC Banská Bystrica, rôznych fondov, nadácií a podnikateľov.
Podobne je na tom aj riaditeľ divadla Štefan Csák, na celoštátnej súťaži Jókaiho dni v Komárne získal ocenenie za najlepší mužský herecký výkon. Prvýkrát stál na divadelných
doskách už ako 12 ročný a že si vybral správne, to dokazuje
mnoho ocenení nielen jeho a viacerých hercov, ale aj celého
kármánovského divadla.

Okrem divadelných aktivít sa členovia súboru venujú rôznym
kultúrno-spoločenským podujatiam, často vystupujú na
obecných a mestských oslavách, napr. silvestrovská tanečnozábavná show. Pri príležitosti 25. výročia založenia otvorili
28.2.2014 výstavu pod názvom „Takí sme boli“. Inštalovaná
bola v priestoroch Novohradskej knižnice a v rámci nej sa
uskutočnili 3 besedy s projekciou.
Najskôr nacvičovali v priestoroch Csemadoku, od otvorenia
Reduty v r. 1994 až do r. 2003 bola ich domovskou scénou
práve Reduta. Dnes sa predstavenia konajú v Divadle B.S.
Timravy.
Súbor sa môže pýšiť kvalitným technickým vybavením, majú
vlastné ozvučenie a osvetlenie.
Viacerí členovia divadla (Gábor Erdélyi, Attila Erdélyi,
Setény Öcsi, Sándor Zsombor, Erdélyi Gabriela, Eva Csák,
Tóth Štefan) sú držiteľmi ocenenia za najlepší herecký

Kontakt:
Štefan Csák, tel.: +421 905 113 377,
e-mail: kultman54@gmail.com, www.kultman.estranky.sk.
Viac podrobnejších informácií o histórii divadla je
uverejnených (v maďarskom jazyku) na blogu- losonci anzksz.
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„K výrobe nožov ma
priviedla Sýria“
Umelecký nožiar, rezbár, rytec
Árpád Bojtoš sa narodil 29. 1. 1956
v Šahách, okres Levice. Základné vzdelanie získal na ZDŠ vo Veľkej Čalomiji,
Strednú ekonomickú školu absolvoval
v Banskej Bystrici, maturoval v r. 1975.
V r. 1975-79 bol obchodným referentom
vo firme EXICO Praha, v r. 1979-82
hospodárom na československom veľvyslanectve v Tripolise (Líbya). V r.
1982-83 pracoval ako technik v ZŤS
Detva a v r. 1983-85 pôsobil ako tlmočník Ministerstva priemyslu SSR
v Damasku (Sýria). V r. 1985-90 bol
technikom v podniku ZŤS Lučenec. Od
r. 1990 je až doteraz umeleckým nožiarom v slobodnom povolaní. V Lučenci žije od r. 1985.
Árpi, začiatok tvojej životnej
kariéry je spojený s ekonomickou činnosťou ...
Ekonómia ma nikdy zvlášť nezaujímala, skôr ma zaujímali dejiny,
zemepis a kultúra. Dúfal som však, že sa
mi s touto profesiou podarí cestovať do
zahraničia, čo bola za minulého režimu
dosť „náročná“ záľuba.
Tento sen sa ti aj splnil, následne si sa služobne dostal do exotického
zahraničia, kam sa bežný občan zo
socialistického Československa len tak
ľahko nedostal. Priblíž nám, prosím
tieto roky života.

Po maturite som začal pracovať
v podniku zahraničného obchodu (ZO) v
Prahe, odkiaľ ma vyslali na stáž na Federálne ministerstvo ZO. Asi po polročnej stáži som zakotvil na obchodnom
oddelení v Tripolise (Líbya), hoci ma
pred Líbyou mnoho ľudí varovalo. Ja
som tam pre seba začal objavovať antiku, nachádzalo sa tam množstvo antických vykopávok – bez akéhokoľvek
turistického ruchu. Neskôr som sa dostal
do Sýrie – v tú dobu bola Sýria krajinou,
kde spolunažívali rôzne náboženské skupiny, z ktorých každá mala svoju špecifickú kultúru. Antické a stredoveké
pamiatky som tu vnímal len ako bonus.
Sýria ma priviedla aj k výrobe nožov,
keďže ich vláda v tom čase vydala zákaz
nosenia džambijí, starožitníctva boli plné nádherných orientálnych nožov, ktoré
ma veľmi lákali. Ale práve vtedy sme
s rodinou plánovali kúpu vlastného rodinného domu, tak z kúpy noža zišlo.
Malo to však taký následok, že som sa
pokúsil urobiť si pre seba nôž sám. Chytilo ma to a drží doteraz.
Ako sa z ekonomického referenta stal umelecký nožiar?
Po páde socializmu som ešte
koncom r. 1989 podal v zamestnaní výpoveď a tak som od 1. 3. 1990 živnostníkom. Zo začiatku sa to rozbiehalo ťažko, ale v jednom časopise som objavil
zmienku o nožiarskej výstave v Berne
(Švajčiarsko). Háčik bol v tom, že sme
nevedeli, ako by sa s nimi dalo spojiť.
Tak som napísal do hotela, kde sa to
malo konať a oni ma spojili s organizátormi výstavy. V r. 1991 sme sa vybrali
traja – Julo Mojžiš, Ľubo Maďarič a ja –
ako vôbec prví z východného bloku na
nožiarsku výstavu. Tam sa mi podarilo
nadviazať kontakty s ostatnými organizátormi výstav, ako aj s niektorými
zberateľmi.
Pozrime sa teraz trocha bližšie
na nože, ktoré vyrábaš ...
Na svoje nože sa snažím používať čo najkvalitnejšie dostupné materiály – nehrdzavejúce ocele z USA a Japonska, damascénske nehrdzavejúce
ocele zo Švédska, USA a Nemecka. Na
rukoväte a pošvy používam mamutie
kly, rôzne fosílne kly z mrožov, exotické
drevá, drahé kamene a polodrahokamy,
zlato a striebro. Svoje nože obyčajne
zdobím reliéfnou rytinou, ale robím aj
trojrozmerné postavy do nožov.

Po maturite som začal
No a robím ich väčšinou na
pracovať v podniku zahraničného
objednávky,
ale to neznamená, že
obchodu (ZO) v Prahe, odkiaľ ma

No a robím ich väčšinou na objednávky,
ale to neznamená, že zo svojej práce nemám potešenie. Od r. 1996 som členom
American Knifemaker’s Guild (Americká nožiarska asociácia), členom Corporazione Italiana Coltellinai (Talianska
nožiarska asociácia), kde od r. 2009 môžem používať „hodnosť“ maestro di C.
I. C. Taktiež som spoluzakladateľom
Slovenského cechu nožiarov.
Pôsobíš v umeleckej oblasti,
predpokladám, že si absolvoval množstvo domácich i zahraničných výstav či
pracovných ciest ...
Ako som už spomenul, na svojej prvej výstave som bol v Berne. Za tie
roky sa tých výstav nazbieralo požehnane a tak môžem spomenúť Mníchov,
Stuttgart, Paríž, New York, Orlando na
Floride, Las Vegas, New Orleans, Boston, Lugano, Helsinky, Miláno a samozrejme Bratislavu, Budapešť a Brno.
Moje nože sú zaradené do niekoľkých
reprezentačných publikácií – David
Darom: Custom Fixed-Blade Knives
(Saviolo Edition USA/Italy) – táto kniha
vyšla v r. 2007 v českom preklade pod
názvom „Zakázkové nože s pevnou čepelí“, A. E. Hartink: Messen Encyclopedie (Rebo Production Holandsko) –
kniha vyšla v českom preklade „Encyklopedie nožů“, Marthe Le Van: 500
Knives (Lark Books New York/London)
a i.
Tvoje prianie k 60. narodeninám?
Vždy som sa smial z prianí typu „za svetový mier“. Bohužiaľ, doba je
dnes taká, aká je a tak si prajem, že ak
mi Boh dovolil prežiť 60 rokov môjho
života v mieri, tak nech ten mier vydrží
aj naďalej.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
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Telovýchovný pedagóg, atletický tréner a funkcionár, vysokoškolský
učiteľ Prof. PhDr. Pavol Glesk, CSc. sa
narodil 30. 1. 1931 v Lučenci. V r. 193741 navštevoval ľudovú školu a v r. 194246 gymnázium v Lučenci. V r. 1946-48
vychodil SOU textilné v Žiline a v r.
1948-52 Strednú priemyselnú školu
textilnú v Ružomberku. V r. 1952-56
vyštudoval kombináciu telesná výchova
– biológia na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. V r. 1986-88 si
doplnil štúdium vysokoškolskej pedagogiky na SVŠT (dnes STU) v Bratislave.
V r. 1956-86 pôsobil ako vysokoškolský
učiteľ na SVŠT v Bratislave. V r. 19862003 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ
na Materiálno-technologickej fakulte
STU v Trnave, z toho bol v r. 1986-89
a v r. 1995-2003 vedúcim Katedry telesnej výchovy a športu. Prof. PhDr. Pavol
Glesk zomrel 15. 7. 2008 v Bratislave,
pochovaný je na cintoríne bratislavského
krematória.
Okrem výučby telesnej výchovy na vysokej škole sa intenzívne venoval publikačnej činnosti: Využitie metódy modelovania v dlhodobej športovej
príprave v šprinte žien (1979), Taktická
príprava v niektorých individuálnych
športoch (1986), Metodika tréningu
v rekreačnom športe (1994), Výber talentov so zameraním na atletiku (1998) a
i. Nadobudnuté poznatky a skúsenosti
odovzdával ako tréner atletiky ďalším
adeptom. Jeho významní trénerskí zverenci: Eva Glesková, Eva Šuranová, Anna Chmelková, Jozefína Čerchlanová.
V r. 1990-93 bol podpredsedom Čsl.
olympijského výboru v Prahe. Ako obdivovateľ olympijského hnutia, olympijských ideálov a neskôr účastník OH sa
celoživotne oddal filozofii olympizmu
ako teoretik, pedagóg, tréner i funkcionár.
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Operná speváčka (soprán),
niekdajšia sólistka opery SND v Bratislave Anna Kľuková sa narodila 21. 1.
1951 na Lešti, okres Zvolen. Základné
vzdelanie získala na školách v Buzitke
a vo Fiľakove. Na Ľudovej škole umenia
vo Fiľakove navštevovala aj hodiny husľovej hry u Jána Kökénya. V r. 1966-70
študovala spev u prof. Ľuby Šestákovej
na Konzervatóriu v Žiline. V r. 1970-75
bola poslucháčkou Hudobnej fakulty
JAMU v Brne v speváckej triede prof.
Věry Wasserbauerovej-Střelcovej. V r.
1975-79 bola sólistkou opery DJGT
v Banskej Bystrici. V r. 1979-2010 pôsobila ako sólistka opery SND v Bratislave. Zomrela 15. 8. 2010 v Bratislave,
pochovaná je na cintoríne bratislavského
krematória.
Počas svojho profesionálneho
speváckeho života vytvorila veľké
množstvo operných postáv, pričom najbližší jej bol slovanský repertoár. V divadlách stvárnila nasledovné roly: Marienka (B. Smetana: Predaná nevesta),
Mercedes (G. Bizet: Carmen), Rusalka

(A. Dvořák: Rusalka), Halka (S. Moniuszko: Halka), Gianetta (G. Donizetti:
Nápoj lásky), Katrena (E. Suchoň: Krútňava), Donna Anna (W. A. Mozart: Don
Giovanni), Tatiana (P. I. Čajkovskij:
Eu-gen Onegin), Adéla Malandaiová (J.
Meier: Dreváky) a i. Mnoho postáv
stvárnila aj v operetách, často

Husliar – amatér, amatérsky výtvarník,
pôvodným povolaním stavebný technik Karol Lukniš sa narodil 6. 1. 1911 v obci
Zlatno, okres Nitra. Svoje prvé husle zhotovil ako 13-ročný. Výrobe huslí sa
venoval od r. 1939. Okrem huslí vyrábal aj violy a violončelá, spolu zhotovil cca
80 hudobných nástrojov. Svoju zručnosť k výrobe hudobných nástrojov získal
rôznymi kurzami, ale aj vlastným snažením, štúdiom príslušnej literatúry
a odpozorovaním stavby hotových nástrojov. Na výrobu huslí používal javor
a smrek, hotové nástroje lakoval nábytkovým lakom svetlo-zlato-žltej farby.
Husle zhotovoval v Považskej Bystrici, Starej Ľubovni, Námestove a Lučenci.
Svoje nástroje vyrábal pre vlastné potešenie, z času na čas predal nejaký
exemplár známym či rodine. Sporadicky spolupracoval s niektorými folklórnymi
súbormi. Venoval sa aj opravárskej činnosti, opravoval husle, violy, violončelá
i kontrabasy. Jeho husle z r. 1961 sú v majetku Slovenského národného múzea
v Bratislave. Nástroje viackrát vystavoval na folklórnych slávnostiach v Detve,
kde v r. 1980 v rámci Súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov získal
cenu Dr. Ladislava Lenga za výrobu huslí. Venoval sa aj amatérskej výtvarnej
tvorbe. Karol Lukniš zomrel 29. 12. 1988 v Lučenci.
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Literárny kritik a historik PhDr. Július Noge, DrSc. sa narodil 30. 1.
1931 vo Vidinej, okres Lučenec. V r.
1942 - 45 navštevoval gymnázium
v Ružomberku, v r. 1945 - 50 v Lučenci, kde maturoval v triede prof.
Júliusa Albertyho. V r. 1950-55 študoval slovenský jazyk a literárnu vedu
na FF UK v Bratislave.
Po absolvovaní vysokej školy
pôsobil odvysokej
r. 1955 školy
celý život
na
Po absolvovaní
pôsobil
jednom pracovisku – v Ústave
SAVjednom
v Braod r. slovenskej
1955 celýliteratúry
život na
tislave. Július Noge zomrel
3. 10. 1993– v Bratislave,
pochovaný
pracovisku
v Ústave slovenskej
je na cintoríne bratislavského
krematória.
literatúry
SAV v Bratislave. Július
Vo svojej vedecko-výskumnej
zameriaval
Noge zomrel 3.činnosti
10. 1993sav Bratislave,
najmä na prózu 19. a 20.pochovaný
storočia – Timrava,
Jégé, Vajanský,
je
na
cintoríne
Zechenter-Laskomerský, bratislavského
Kukučín. Viacročné
výsledky práce
krematória.
sústredil do publikácie Slovenská romantická próza (1969).
Ďalšie významné diela: Prozaik Vladimír Mináč (1962), Literatúra v pohybe (1968), Zlatý fond slovenskej literatúry (1968),
Kritické komentáre (1974), Ján Kalinčiak (1975), Próza Kláry
Jarunkovej (1979), Martin Kukučín. Epik života – život v epike
(1991). Ako spoluautor pracoval na Dejinách slovenskej literatúry 5 (1984) a Slovníka slovenských spisovateľov pre deti
a mládež (1978). Editorsky pripravil a realizoval vydania spisov
J. M. Hurbana, J. Kalinčiaka, T. Vansovej a G. K. ZechenteraLaskomerského.

Historik, pedagóg, vysokoškolský učiteľ Prof. PhDr. Ondrej
Stojka, CSc. sa narodil 14. 1. 1916
v Rovňanoch, okres Poltár. Základné vzdelanie získal v rodnej obci,
v r. 1929-32 navštevoval gymnázium v Lučenci. V r. 1932-36 študoval na Učiteľskom ústave v Lučenci, kde maturoval. V r. 1951-54
v štúdiu
pokračoval
Vyššej
čenci, kde
maturoval.
V r.na
1951-54
pedagogickej škole v Bratislave
a
v
r.
1954-56
na
Vysokej
škole
v štúdiu pokračoval na Vyššej
pedagogickej v Bratislave. V
r.
1936-45
pôsobil
ako
učiteľ
na
pedagogickej škole v Bratislave
ľudových školách v Prešove, Púchove, Senici, Skároši, Málinci,
a v r. 1954-56 na Vysokej škole
Suchej Doline, Ubli a Mládzove. V r. 1945-48 bol úradníkom na
pedagogickej v Bratislave. V r. 1936Povereníctve školstva v Bratislave a v r. 1948-49 tajomníkom
45 pôsobilvako
učiteľ na
povereníka na Povereníctve informácií
Bratislave.
V r.ľudových
1949-54
školách
v
Prešove,
Púchove,
bol odborným pracovníkom na Výskumnom Senici,
ústave
Málinci,pôsobil ako odborný
pedagogickom v Bratislave. Skároši,
V r. 1954-60
asistent na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave a v r. 1961-81
ako vysokoškolský učiteľ na Pedagogickej fakulte UK v Trnave.
Od r. 1981 žil na dôchodku v Bratislave.
Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriaval na
problematiku teórie a metodiku vyučovania dejepisu. Napísal
publikácie: Vybrané kapitoly z metodiky dejepisu (1958),
Metodika dejepisu (1963), Základné otázky z teórie vyučovania
dejepisu (1969) a i. Bol autorom učebníc vlastivedy a dejepisu
pre ZDŠ, mnohých odborných článkov z československých dejín
a teórie vyučovania dejepisu. V r. 1965 bol menovaný zaslúžilým
učiteľom. Prof. Ondrej Stojka zomrel 16. 6. 2000 v Bratislave,
pochovaný je na cintoríne pri bratislavskom krematóriu.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
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V tomto roku sa konal už 25. ročník podujatia Divadelná
jeseň. Tento divadelný festival má svoje pevné miesto
v kalendári kultúrnych a spoločenských podujatí mesta
Lučenec i novohradského regiónu a má aj veľa priaznivcov,
ktorí si nenechajú ujsť žiadne predstavenie.

Hlavným organizátorom Divadelnej jesene bolo Novohradské osvetové stredisko, spoluorganizátorom bolo mesto
Lučenec a OZ Timrava. Sme radi, že sa toto podujatie uskutočnilo aj napriek tomu, že na tento ročník sme nedostali
žiadnu finančnú dotáciu ani z Ministerstva kultúry SR ani
z Vyšehradského fondu. Napriek všetkým nepriaznivým
okolnostiam, sa nám podarilo pripraviť program, v ktorom
mali naši diváci možnosť vidieť ochotnícke, alternatívne
i profesionálne divadelné súbory. Svoje predstavenia si
v programovej ponuke našli nielen dospelí, ale aj deti a mládež. Aj ponuka žánrov bola pestrá, pretože na tohoročnej
Divadelnej jeseni bolo klaunské vystúpenie, opereta, dráma
i monodráma, komédia i čierna komédia. Najviac podujatí
bolo v Lučenci, ale niektoré súbory vystúpili aj vo Fiľakove
a v Kokave nad Rimavicou. Diváci mali možnosť vidieť predstavenia, v ktorých rezonovala téma slobody, medziľudských vzťahov a téma lásky v rôznych podobách.
Divadelnú jeseň sme otvorili 16. októbra dopoludňajším predstavením pre najmenších divákov Príbehy
víly a škriatka, ktoré uviedlo Divadlo Tamariki z Banskej
Bystrice. Popoludní pokračoval program tradičným sprievodom a šantením kostýmovaných divadelníkov v uliciach
mesta, ktorí pozývali všetkých potenciálnych návštevníkov
na predstavenia Divadelnej jesene. Sprievod veľkých i malých divadelníkov dorazil až pred Divadlo B. S. Timravy, kde
riaditeľka Novohradského osvetového strediska Mária
Ambrušová a primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková Divadelnú jeseň oficiálne otvorili odhalením loga Divadelnej jesene. Pred Divadlom B. S. Timravy sa potom deti
zabávali s klaunom Aťom a malí divadelníci v priestoroch
divadla na tvorivej dielni vyrábali divadelné masky. Hneď
nasledujúci deň pokračovala Divadelná jeseň operetou
Slečna Netýkavka, ktorou sa predstavilo Divadlo Thália...
Pokr. na str. 7

z Košíc, ktoré hrá v maďarskom jazyku. V rámci programu

Divadelnej jesene sa predstavil svojou autorskou
monodrámou Príbeh z ulice herec Cyril Páriš z Veľkého
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...z Košíc, ktoré hrá v maďarskom jazyku. V rámci programu Divadelnej jesene sa predstavil svojou
autorskou monodrámou Príbeh z ulice
herec Cyril Páriš z Veľkého Krtíša, ktorý
založil kočovné Divadlo Odtiaľ – Potiaľ,
ktoré má v repertoári aj predstavenia
pre deti a mládež. Pre deti druhého
stupňa základných škôl a študentov
stredných škôl boli určené predstavenia
jednoaktoviek A. P. Čechova Medveď
a Pytačky Divadla Ludus z Bratislavy
a predstavenie Pravá láska Divadla
Maska zo Zvolena.
Pokr, zo str. 6

Do programu Divadelnej jesene sme
zaradili aj kontroverznú čiernu komédiu
Egona Bondyho Návšteva expertov, ktorú uviedlo Divadlo Štúdio 12 z Bratislavy. Hra odhaľujúca praktiky expertov
tajných služieb prekvapila divákov absurdným čiernym humorom prechádzajúcim až do zvieracej nechutnosti.
Na minimalistickej scéne sa v hre predstavila štvorica hercov, ktorí podali vynikajúce výkony. V hlavnej postave generála sme mali možnosť vidieť jedného
z najtalentovanejších súčasných divadelných hercov Roba Rótha. Po jeho
boku sa predstavil výborným výkonom
aj náš rodák Lukáš Pelč. Ďalšiu čiernu
komédiu, tentokrát o nekriticky milujúcej matke, mali možnosť vidieť návštevníci predstavenia Divadla GUnaGU,
ktoré sa predstavilo hrou súčasného
slovenského dramatika Viliama Klimáčka Odvrátena strana mesiaca. Rolu
matky stvárnila Emília Vášaryová.
Prvý novembrový víkend patril divadelníkom z Českej republiky.

Divadelný súbor NA TAHU z Červeného
Kostelca bol hosťom nášho festivalu už
tretikrát a fiľakovskému publiku sa
preds-tavil autorskou hrou Vlastimila
Klepáčka Dieťa, pes a starý herec na
javisko nepatria alebo Cyrano. Za týmto

strana 7
predstavil autorskou hrou Vlastimila
Klepáčka Dieťa, pes a starý herec na
javisko nepatria alebo Cyrano. Za týmto
zložitým názvom sa skrýva úsmevný
príbeh troch stárnucích ochotníkov,
ktorí zistia, že v nemocnici je najlepším
liekom na všetky neduhy pekná sestrička.
Na Divadelnej jeseni sa samozrejme
predstavili aj naše ochotnícke divadelné
súbory. V Lučenci mohli diváci vidieť
predstavenie Na svitaní, ktoré uviedol
Divadelný súbor Strašidlá. Tento súbor
tvoria mladí ľudia z Haliče a Lupoče
a inscenácia Na svitaní vznikla na motívy Bukovčanovej hry Kým kohút nezaspieva. Text pre potreby súboru
upravil Patrik Protuš jeden z protagonistov súboru.

Najvýznamnejšou udalosťou Divadelnej
jesene 2015 bola premiéra hry Ťapákovci v podaní Divadelného súboru
Timrava, ktorý touto hrou oslávil 70.
výročie svojho vzniku. Počas svojho
trvania uviedol súbor viac ako 100
premiér, vystriedalo sa v ňom mnoho
režisérov a ešte viacej hercov. DS Timrava prešiel dlhú cestu. Má za sebou
roky úrodné i menej vydarené, ale
dôležité je, že stále existuje a v ostatných rokoch každý rok pripraví pre
svojich priaznivcov aspoň jednu novú
hru. A diváci oceňujú dramaturgiu,
široký záber tém, i rôznorodosť žánrov,
ktorými ich divadelníci oslovujú.

Divadelné ochotnícke súbory nášho regiónu sa predstavili 14. novembra divákom v Kokave nad Rimavicou, kedy sa
stretli na regionálnej nesúťažnej prehliadke DOS.
Predstavili sa tu súbory: DS Stužka pri
MsKS Kokava nad Rima-vicou, ktorý
uviedol hru Žltá ľalia, Divadelný súbor

Predstavili sa tu súbory:

DS Stužka pri MsKS Kokava nad Rimavicou, ktorý uviedol hru Žltá ľalia,
Divadelný súbor Strašidlá s hrou Na
svitaní,

DOS Havkáči z Tomášoviec s komédiou
Starý zaľúbenec a Divadelný súbor
Timrava z Lučenca, ktorý v predpremiére uviedol hru Ťapákovci.
K Divadelnej jeseni patrí aj Novohradská detská improvizačná liga. Tohto
roku sme pre členov detských divadelných súborov pripravili tvorivú dielňu
improvizácie, súčasťou ktorej bola aj
súťaž trojčlenných družstiev. Tvorivej
dielne sa zúčastnilo 70 detí.
Zaujímavým sprievodným podujatím,
o ktoré bol veľký záujem, bola motivačná prednáška Pavla „Hiraxa“ Baričáka.
Jeho rozprávanie bolo prepojené spevom a hudbou.
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 skúsenosti a zážitkov. Súčasťou
programu boli preto aj diskusie, workshopy a tvorivé dielne.
Spolu sa v rámci Divadelnej jesene uskutočnilo 14 predstavení, ktoré navštívilo asi 2500 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, NOS Lučenec
Foto: Peter Vranský
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V Hradišti sa stretli priatelia histórie
Od decembra 2015 je v priestoroch
Novohradského osvetového strediska
sprístupnená výstava fotografií. Autorkou je Mária Ria Zajacová, členka klubu
AMFO pri NOS v Lučenci.

Takto sa o sebe vyjadrila:
„Narodila som sa pred 38 rokmi v Lučenci, kde aj žijem. Fotografia si ma
našla asi pred piatimi rokmi... Inšpiráciou mi je samotný život, ľudia okolo
mňa, moje sny, predstavy, fantázia...
Milujem tajomno, emócie a všetky tie
magické okamihy čo nám život ponúka a
snažím sa ich vkladať aj do mojej tvorby.
Fotografiu som neštudovala. Informácie
hlavne technického charakteru čerpám
z literatúry, z fotografických portálov a
veľa som sa naučila aj na svojich chybách. Posledné dva roky som sa začala
intenzívnejšie venovať emotívnym portrétom a výtvarnej fotografii.
Teší ma, keď sa ľudia pri mojich fotografiách zastavia, zamyslia sa, a som
vďačná za každú spätnú reakciu, ktorá
ma posúva v tvorbe ďalej. Mám za sebou aj prvé úspechy: 1. miesto v hodnotení odbornou porotou na megapixel.cz
v súťažnom kole - čiernobiely svet, 3.
miesto v internetovej súťaž Fotograf
roku – čiernobiela krása. A moja prvá
výstava v múzeu SNP v Banskej Bystrici, v rámci podujatia Víkend s fotografiou na tému ,,Telo ako dôkaz,, kde som
mala možnosť vystavovať spolu s Tonom
Stanom a Viki Kollerovou“.
Renata Ádamová, NOS Lučenec

V poslednú septembrovú sobotu sa v
kultúrnom dome v Hradišti uskutočnilo
prvé Stretnutie priateľov regionálnej
histórie. Vzniklo v spolupráci časopisu
Frfľoš, obce Hradište, občianskeho združenia PreHradište, Novohradskej knižnice v Lučenci a Novohradského osvetového strediska v Lučenci.

V hornom Novohrade (okres Poltár) a
jeho bližšom i vzdialenejšom okolí je
mnoho ľudí, ktorí sa intenzívne zaujímajú o regionálnu históriu v rôznych
súvislostiach. Nápad zorganizovať stretnutie, kde by sa mohli vzájomne inšpirovať, čerpať skúsenosti od najpovolanejších, hľadať možnosti kooperácie a propagácie, sa preto núkal úplne logicky.
Počasie stretnutiu neprialo. Ráno bola
poľadovica a večer bolo prvé tohto ročné intenzívne sneženie, no i tak sa hradištský kultúrny dom zaplnil takmer do
posledného miesta.
Program stretnutia moderovaného Petrom Katonom, predsedom občianskeho
združenia PreHradište, vypĺňali predovšetkým odborné príspevky. S výnimkou
prednášky Pavla Mičianika boli všetky
zhrnuté v špeciálnom čísle Frfľoša, ktoré
poslúžilo ako zborník k stretnutiu (jeho
elektronická verzia bezplatne na vyžiadanie na adrese:
kniha.hornohrad@gmail.com).
Mišo Šesták v prvom príspevku oboznámil prítomných s hradištským obecným časopisom Frfľoš, hovoril o možnostiach spolupráce i plánoch na rok
2016. Docent Július Lomenčík, rodák
z Málinca, informoval o ním pripravovanej knihe mapujúcej spisovateľov a literátov horného Novohradu. Pavel
Mičianik, vojenský historik z Lovinobane, rozprával o oslobodzovaní Novohradu rumunskou armádou.
Prestávku vyplnili vzájomné rozhovory,
občerstvenie i prezeranie vystavených
kníh a veľmi zaujímavej hry Gemernation (na štýl Monopoly), ktorú vytvorili
kolegovia z Hnúšte.
Po prestávke vystúpil profesor Leon
Sokolovský,
rodák
z Kokavy,
a

Po prestávke vystúpil profesor Leon
Sokolovský, rodák z Kokavy, a oboznámil hostí s prameňmi a literatúrou, ktoré je potrebné naštudovať na dobré
pochopenie dejinných súvislostí v regióne. Posledným vystupujúcim bol Ľubomír Falťan s príspevkom o perspektívach poltárskeho okresu. Nebola to
veselá téma. Zazneli však i slová, ktoré
v temnote vykresali iskierku. Voľne parafrázované – naozajstný koniec nádejam nastane až vtedy, keď ľudia zvesia
hlavy i ruky a prestanú konať. Kým sa
snažia, stále je šanca, že sa veci zmenia
k lepšiemu. Ako pozitívny príklad obce,
kde sa ľudia snažia a vyvíjajú aktivitu,
uviedol i Hradište.

Po ukončení bloku prednášok prišlo rad
na krátke predstavenie nových kníh,
spisovateľka Hana Košková predstavila
svoju Janičiarku, Mišo Šesták povedal
pár slov o druhom vydaní knihy Jána
Žiláka Z nášho kraja. Štefan Horváth
z Hnúšte predstavil vyššie spomínanú
hru Gemernation a napokon Milan Pupala krátko porozprával o občianskom
združení Prvá Iskra z Utekáča, ktoré vyvíja skutočne chvályhodné aktivity.
Konečne prišiel rad na guľáš a pri ňom
opäť na rozhovory, plány, podpisovanie
kníh, vzájomné vymieňanie informácii
a dobrú náladu. Podľa prvých bezprostredných ohlasov sa akcia vydarila a tak
ostáva veriť, že bola založená tradíciu,
ktorá sa dočká mnohých pokračovaní.
Michal Gonda
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Pár slov o novej knihe

Zbierka piatich povestí viažucich sa svojím
obsahom prevažne k
obciam horného Novohradu, konkrétne k
Hradišťu, Cinobani, Kokave nad Rimavicou Kokave
a Kalinovu. Tieto prvýnad
krát knižne vyšli vo vydavateľstve
Rimavicou Tranoscius
v Liptovskom Mikulášia vKalinovu.
roku 1948. Pokiaľ
sa
Tieto
berú do úvahy len samotné povesti, ide
prvýkrát
o mierne upravenú reedíciu. Tento knižný
titul má však oproti predchádzajúcemu aj
iné doplňujúce časti, ktoré vychádzajú z potrieb súčasného čitateľa. Je tu spracovaná
krátka literárno-historická štúdia o vzťahu
tohto diela k súčasnej povesťovej tvorbe
a osobným profilom je predstavený autor
povestí Ján Žilák. Najviac však čitatelia ocenia pomerne podrobný slovník archaických
výrazov použitých v povestiach a vysvetlivky
k miestopisu povestí a ich historickým reáliám. Kniha poteší nielen lokálpatriotov, ale
celkove milovníkov starých príbehov spracovaných írečitým jazykom. Kúpiť ju môžete:
Poltár (kvetinárstvo Impuls), Lučenec –
kníhkupectvo Dováľ (ulica T.G.Masaryka) a
kníhkupectvo Golem (Jókaiho ulica).
Zároveň ešte jeden oznam, niektoré naše
knihy je možné kúpiť aj na
www.martinus.sk,
konkrétne: Ján Žilák Z nášho kraja
http://www.martinus.sk/?uItem=223112,
Mišo Šesták/Július Lomenčík
Zažili sme vojnu
http://www.martinus.sk/?uItem=221294
Mišo Šesták

Pozn. red.:
Ale ešte jeden skutok, hodný nasledovania.
Vymysleli projekt, aby plánovaný náklad
mohli zvýšiť o 100 ks a darovať ich všetkým základným školám v okrese Poltár.
Vďaka zbierke cez startovac.cz, sa to aj

podarilo, dobrí ľudia prispeli. Aj toto je
cesta, ako oživiť záujem detí nielen

Vďaka zbierke cez startovac.cz, sa to aj podarilo, dobrí ľudia prispeli. Aj toto je cesta,
ako oživiť záujem detí nielen o čítanie, ale
aj spoznávanie regionálnej histórie.
V roku 2016 si pripomenieme 110. výročie
narodenia a 35. výročie úmrtia Jána Žiláka. Po druhej svetovej vojne sa stal riaditeľom Štátnej meštianskej dievčenskej školy
v Lučenci. Po zlúčení tejto školy s gymnáziom vznikla v šk.r. 1953/54 Jedenásťročná
stredná škola v Lučenci a stal sa jej riaditeľom. V r. 1962 sa škola presťahovala do
novej budovy v priestoroch bývalých delos-

treleckých kasární. Ako riaditeľ gymnázia
pôsobil do apríla 1964. Prvú povesť z knihy
Z nášho kraja, Obri na Hrádku, voľne spracovala Mária Ďuríčková v diele Najkrajšie
rozprávky pod názvom O oráčovi a obrovi,
vydaná bola aj na CD.
Okrem knihy povestí napísal divadelnú hru
Sága rodu Kališkovcov, ktorú na sklonku
tridsiatych rokov min. storočia naštudoval
a odvysielal Slovenský rozhlas. Kališkovci z
Doliny pri Kokave nad Rimavicou, boli starí
rodičia jeho prvej manželky, Márie Koniarovej.

Žiaci ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Lučenci sa zúčastnili už druhého “stretnutia s hlinou“. Na prvom stretnutí sa dozvedeli,
kde sa nachádzajú ložiská hliny, aké spôsoby tvarovania hliny poznáme, prečo
sa hlina zmršťuje alebo ako si vyrobiť
keramické lepidlo. Na prvé zoznámenie
s hlinou sme zvolili techniku modelovania z valčekov, kde žiaci vytvorili
približne desať centimetrové nádobky na
ceruzky.
Na druhej
dielni sme
nadpribližne
desať
centimetrové
nádobky
viazali na valčekovú techniku a pridali sme
modelovanie
z voľnejdielni
ruky. Téme
nak nej
ceruzky.
Na druhej
sme
znela „Vianočné tienidlo v podobe domčeka“,
ktoré na
by spríjemnilo
a ich
nadviazali
valčekovúdeťom
techniku
rodinám vianočné chvíle. Deti sa s nadšením
a pridalipustili
sme kdo
nejmodelovania
modelovanieazvznikla
voľnej
zaujímavá “africká dedina“- ako ju sami ruky.
nazvali.
Po dôkladnom
vysušení tienidlo
a vypáTéme
znela „Vianočné
lení na 950˚C, domčeky ožili teplom domova,
v podobedomčeka“,
rozsvietenéhoktoré
kahančeka.
v podobe
by
spríjemnilo
Enkaustika jedeťom
výtvarnáatechnika
ich rodinám
nanášania roztaveného
voskusana splochu
povianočné
chvíle. Deti
nadšením
pustili
mocou žehličky,
do modelovania
alebo štetcov.
a vznikla
Táto
technika, ktorou sa maľovalo už pred
zaujímavá
2500 rokmi, zažíva v súčasnosti svoj
„comeback“, aj keď v inej podobe. Dôkazom toho sú aj deviataci z Cirkevnej
základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci, ktorí si túto techniku vyskúšali
v mesiaci december v priestoroch
tvorivej
dielnenázvom
Novohradského
tvorivej dielne Novohradského osvetového
strediska pod
“Zimná
strediska
názvom
krajinka“. Enkaustické žehličky, farebné osvetového
vosky, handričky
a lesklépod
papiere
– to
“Zimná
krajinka“.
boli ich hlavné pomôcky. Ich základnú paletu
tvorili
modré,Enkaustické
šedé, biele žehličky,
a ružové
farebné
vosky, handričky
a lesklé
vosky, ktorými vyjadrili farebnosť aj námet
témy. Enkaustika
dovoľuje autorovi
papiere – to
boli ich hlavné
pomôcky.
svoje dielo pretvárať až do jeho úplnej spokojnosti
nanášaním
viacerých
vrstiev
Ich základnú paletu tvorili modré,
vosku na podklad.
šedé,
Keramickí
bieleanjeli
a ružové
a vianočné
vosky,ozdoby
ktorými
V príjemnom
prostredí
Základne
vyjadrili
farebnosť
aj námet
témy. školy Slobody 2 v Poltári, sa 15.12.2015
konala tvorivá dielňa, ktorú organizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, na podnet pani učiteľky Mgr. Anny Rončákovej. Dvadsaťštyri žiakov druhého a štvrtého
ročníka sa zúčastnili tvorivého poobedia s vianočnou tematikou, na
ktorom
najskôrlepili valčeky
modelovali
ktorom najskôr modelovali keramického anjela.
Žiaci usilovne
hliny,
keramického
anjela.
Žiaci
usilovne
vyrábali anjelom krídla a tváram dávali výraz. Neskôr sa rozdelili do dvoch
skulepili valčeky hliny,
vyrábali anjelom
pín.
Pokr. na str. 10
krídla
a tváram
dávali výraz.
Neskôr
Druháci sa pustili do vyrábania vianočných
ozdôb
z modelovacej
hmoty
a pre
sa
rozdelili
do
dvoch
skupín.
Druháci
štvrtákov boli pripravené malé črepníky, z ktorých po vymaľovaní a použití
sa pustili Výsledkom
do vyrábania
servítkovej techniky vznikli zaujímavé zvončeky.
bolivianočných
radosťou
ozdôb z modelovacej hmoty a pre
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Druháci sa pustili do vyrábania vianočných
ozdôb z modelovacej hmoty a pre štvrtákov boli pripravené
malé črepníky, z ktorých po vymaľovaní a použití servítkovej
techniky vznikli zaujímavé zvončeky. Výsledkom boli radosťou iskriace detské oči z dobre vykonanej práce a ich výtvarné dielka.
Pokr. zo str. 9

Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec

Vernisáž autorskej výstava obrazov Pavla Ožďániho sa
konala 2.12.2015 v Dome Matice slovenskej v Lučenci. Vo
svojej tvorbe sa venuje rôznym technikám, no akvarel je
dominantný.

Motívy jeho tvorby sú rôzne. Od typickej krajinomaľby
a zachytenia prírodnej scenérie, cez intravilán mesta, či
blízkej obce až po nežný detail lístkov v okvetí divých
makov. Autor je členom klubu AVT pri NOS Lučenec.
Výstava bola sprístupnená do 18. decembra 2015.

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, ktorý viedla PaedDr. Katarína Koreňová
dirigentka a pedagogička Konzervatória J.L. Bellu v Banskej
Bystrici, ktorú sme požiadali o krátke hodnotenie našej
prehliadky. „9. ročník zborového podujatia Adventné stretnutie, ktoré sa konalo 5. 12. 2015 v Brezničke, malo príjemnú, komornú atmosféru a plynulý priebeh. Výborná akustika
kostola v Brezničke prispela ku výnimočne kvalitným výkonom zúčastnených zborov. Celková atmosféra bola príjemná,
veľmi priateľská a celé organizačno-technické zabezpečenie
prehliadky bolo zvládnuté na vysokej profesionálnej úrovni.
Zborového podujatia v Brezničke sa zúčastňujem už niekoľko
rokov a som veľmi šťastná, že môžem konštatovať narastajúcu kvalitu zborov. „Adventné stretnutie“ si zachováva kontinuitu a rozborový seminár prináša svoje ovocie v podobe
zvyšujúcej sa kvality zborov. Pracovná atmosféra seminárov
sa nesie v priateľskom duchu, pretože cieľom nie je kritizovať, ale motivovať a skvalitňovať prácu. Ďakujem dirigentkám za vnímavosť, pochopenie a profesionálnu pokoru pri
počúvaní kritických postrehov a zároveň za kvalitnú a systematickú prácu s ich telesami. Vďaka patrí tiež organizátorom Novohradskému osvetovému stredisku, Rímsko-katolíckej farnosti Breznička a Chrámovému zboru Campana.
Na záver sa chcem srdečne poďakovať za krásny kultúrny
zážitok v nádhernom prostredí a výbornú starostlivosť. Prajem do budúcnosti ešte veľa krásnych zborových akcií a veľa
energie pri práci s ľuďmi. S úctou PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. “
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec

Začiatkom decembra realizovalo Novohradské osvetové
stredisko zaujímavý projekt pod názvom Metóda vizualizácie
v zborovom speve. Toto podujatie bolo venované predovšetkým dirigentom detských speváckych zborov a pedagógom hudobnej výchovy na základných školách. Účastníci
mali možnosť oboznámiť sa s psychofyziologickými a didaktickými aspektami práce s detským zborom, s teóriou metódy ideomotoriky a vizualizácie a jej technikami v prvom
kole, následne v druhom kole si vyskúšali aj ich praktické
prevedenie aplikované na riešenie konkrétnych technických
problémov vyskytujúcich sa v praxi detského a mládežníckeho zborového spevu, pri nácviku piesní a choreografií.

Deviaty ročník regionálnej prehliadky cirkevných a svetských
zborov, ktoré majú vo svojom repertoári sakrálne skladby
ADVENTNÉ STRETNUTIE sa uskutočnil 5. decembra 2015
v Kostole Narodenia Panny Márie v Brezničke. Na prehliadke
sa predstavili tieto zbory: Spevácky zbor LETOKRUHY pri
Mestskom úrade v Poltári, Chrámový zbor CAMPANA z Brezničky, Spevácky zbor pri KOSTOLE SV. CYRILA a METODA v Poltári. Každý zbor si pripravil 15 minútový programový blok, ktorého súčasťou boli aj adventné a vianočné
skladby. Pre spevácke zbory je Adventné stretnutie aj príležitosťou na vzájomnú konfrontáciu, na vzájomné spoznávanie
sa a na rozvíjanie priateľských vzťahov, ale je aj podujatím, Týmto témam sa venovala vo
ktorého cieľom je odborne usmerniť ich umelecký rast PaedDr. Jana Hudáková,

Pokr. na str. 11

svojej prednáške
PhD z Prešovskej
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Pokr. zo str. 11 Týmto témam sa venovala
vo svojej prednáške PaedDr. Jana Hudáková, PhD z Prešovskej univerzity, ktorá sa
venuje tiež hlasovej výchove v detských speváckych zboroch.
„Pracovali sme metódou ideomotoriky, vizualizácie cez predstavy, slovné sugescie, metafory a pohyb detí. Presvedčili sa ako účelne možno zefektívniť prácu zbormajstra pomocou týchto metód, pretože pracujeme s
hlasovým aparátom a fonačno-respiračným
ústrojenstvom a celý proces psycho-nervosvalovej činnosti tak môžeme dostať do
správnej pozície, či postavenia pri speve. Ide
v podstate o vôľou neovládateľné orgány,
rukou nekontrolovateľné a nenapraviteľné
(ako napr. pri hre na klavíri)“, povedala nám
PaedDr. Hudáková.
Cieľom projektu bolo popularizovať zborový
spev medzi deťmi a mládežou, oboznámiť
pedagógov a zbormajstrov s novým spôsobom vedenia detských a mládežníckych speváckych zborov prostredníctvom priamej
účasti na tvorbe javiskového vystúpenia s
využitím techník metódy vizualizácie. Tento
cieľ podujatie určite splnilo, pretože z podujatia odchádzali spokojní tak dirigenti, pre
ktorých to bolo veľmi podnetné, pretože sa
oboznámili s novými metódami práce s deťmi v speváckych zboroch, získali nové poznatky, nový notový materiál a inšpiráciu do
ďalšej práce, ale nadšení boli aj členovia
zborov, pretože deťom sa nová, hravá forma
nácviku páčila.
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec

PhDr., Mgr. Jozef Drenko, obdivuhodne
plodný autor regiónu, napísal novú knihu.
Vyšla pod názvom „Hriešni ľudia Novohradu“. Autor skúma hriech v troch kapitolách.
V prvej sú to hriešni muži, druhá sa venuje
hriešnym ženám a posledná opisuje hriešne
lásky.
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Muzikanti ZUŠ Poltár
gratulovali oslávencom
27. november 2015 bol veľkým dňom ZŠ
Ožďany, kde naša škola má elokované pracovisko. Slávili 70. výročie svojho založenia. Scenár a dramaturgia slávnostného
koncertu zobrazovali históriu školy, jej
vývin i úspech v 50-tych, 60-tych,70-tych
rokoch až po súčasnosť. No tak dlhá doba
doniesla i výdobytky, či udalosti, ktoré
zasiahli do života ožďanskej školy. Kultúra,
umenie, hudba, film, tanec... boli tiež zrkadlom doby. Takto ju prezentovali žiaci ožďanskej školy svojím programom.

Mladí umelci ZUŠ Poltár výberom repertoáru spestrili roky 60-te interpretáciou skladieb Beatles: Yesterday, Yellowsubmarine
v obsadení: trio priečnych fláut – Denisa
Garajová, Daniela Švantnerová, Radka
Gombalová, basgitara – Samuel Ostrihoň,
kajon – Vratko Laššák.
V 80-tych rokoch boli úspešné hity Michala
Davida, ktorého jeden z nich „Non stop“
zaspieval Mirko Dirbák za sprievodu p. uč.
Mgr. art. Mariky Sihelskej.
90-te roky priniesli rozmach veľkofilmov
a tak i filmovej hudby. Laura Cabanová zahrala bravúrne na klasickej gitare hudbu
z filmu „Piráti z Karibiku“.
Súčasná doba je veľmi rozmanitá v hudobnej
oblasti, čoho dôkazom je i obľúbený Superstar pre mladé talenty. Mirko Dirbák zaspieval dojímavú pieseň „Cesta“ od súčasnej
hudobnej skupiny Kryštof. Celý dejinný
vývoj školy bol prezentovaný videoprojekciou a sprievodným slovom pred očami
divákov. Záver koncertu patril všetkým účinkujúcim, ktorí si spoločne zaspievali pieseň
„Kým vieš snívať“.
Gratulantov bolo veľa, no tým najväčším
darčekom bol slávnostný koncert pre pozvaných hostí, rodičov, zástupcov samosprávy, ktorí bohatým potleskom odmenili
účinkujúcich. A v neformálnych rozhovoroch na recepcii sa poďakovali celému
učiteľskému zboru a riaditeľke Mgr. Želmíre
Vargicovej.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková,
riaditeľka školy

Vydavateľmi sú Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Akadémia vzdelávania Novohrad Lučenec. Dôležité upozornenie pre
obdivovateľov či hriešnych čitateľov. Vydaná
bola len v malom počte, iba75 ks a preto sa
po nej len tak zapráši. Predáva sa za cenu 6,€ a kúpiť si ju môžete v NOS Lučenec.

Ukážka z nárečia Novohradu
Mamovka Beňove povédaľi, že kobe pán
boch bou kceu, žebe človek fajčeu, bou be
mu nahau v hlave ďéru na koch.
Z ľudovej rozpravy o škodlivosti fajčenia
(zdroj: P. Jánoš: Kalinovo)

Na Tri krále (6. januára)
Na tento deň bolo zvykom sánkovať sa, najmä voziť sa na saniach „grniach“, ktoré ťahali kone, aby na leto narástli dlhé konope.
Fašiangy (Začnú po Troch kráľoch a končia
10. februára 2016, na Popolcovú stredu)
Fašiangy utekáčskych sklárov
Odlišovali sa od okolitých sklární v Malohonte a novohradskom Zlatne. Utekáčski sklári
sa vždy tešili, ako sa zasmejú a zabavia. Fašiangové obyčaje podporoval v rokoch
1926-45 aj vtedajší riaditeľ Anton Bauer,
ktorý sa sám usiloval o to, aby sa zachovával
ich tradičný charakter. Začiatok fašiangov
v Utekáči ohlasovala dvojica ľudových komikov známa ako „Juli a Venclo“. Tvorili ju Július Matzenauer a Václav Petráš. Od sobotného rána sa prechádzali po sklárni a svojimi
žartami navodzovali fašiangovú atmosféru.
Boli oblečení v čiernych frakoch, na hlavách
mali tvrdé cylindre, v rukách paličky a v ústach cigary. Počas fašiangov, teda od soboty
až do stredy, nemuseli pracovať, ale ich povinnosťou bolo navštevovať jednotlivé pracoviská, chodiť okolo pecí, do kancelárií
a nesmeli zabudnúť ani na riaditeľa. Pred
ním sa správali sťaby jeho nadriadení, teda
ako majitelia sklárne. Po pracovnej dobe
navštevovali hostinec, kde bolo plno sklárov, ktorí im z vďaky za dobrú náladu ochotne platili pivo a alkohol. Neodmysliteľnou
súčasťou fašiangovej zábavy utekáčskych
sklárov bol sprievod masiek. Hlavnými organizátormi boli Johan Hauer a Gustáv Pupala.
Masky symbolizovali rozličné postavy. Z ľudských to boli najčastejšie „Kata“, „Rytier“,
„Cigán a Cigánka“, „Žena nesúca v koši chlapa“; zo zvieracích „Medveď“, „Bocian“, „Kohút“, „Kôň“. Sprievod doplňovali muzikanti,
„Harmonikár“, „Bubeník“, „Trubkár“ a „Basista“. S takouto fašiangovou maškarádou
chodili po uliciach osady, do tanca brali rovnako mužov aj ženy. Za veselú návštevu a
„vykrútenie“ ponúkali domáci členov sprievodu koláčmi, ale aj liehovinami, inde ich
odmenili peniazmi, ktoré potom spoločne
prepili v hostinci. Jeho účinkovanie skončilo
až večer na poslednom fašiangovom maškarnom bále. Po skončení fašiangov sa kostýmy a rekvizity odložili, aby v budúcom roku mohli zasa poslúžiť pri ďalšom veselí.
(Zdroj: J. Žilák, R. Kafka, Š. Repčok:
Sklárne v Malohonte)

Do pozornosti

Novohradské osvetové
stredisko pripravuje v januári vydanie Kalendára výročí a Katalógu podujatí 2016. 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.
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Legenda Janičiarka
Hana Košková v legende čerpá námet z obdobia 16. storočia, keď turecký polmesiac zatienil aj tento kraj. Historické skutočnosti tvoria len rámec príbehu, v ktorom
na základe zachovanej legendy sa sústredila
na vykreslenie osudov mladých ľudí. Neuspokojila sa s informáciami zachovanými
v ústnej podobe o osude dvojčiat zavlečených Turkami do zajateckých táborov na
prevýchovu, pričom jedno z nich bolo dievča. Dominantným motívom je jej prestrojenie na chlapca, čo sa od začiatku predstavuje ako základná tematická línia, ktorá
má rozhodujúci význam i pre ideovo-umelecké vyznievanie legendy. Zároveň tvorí
základnú myšlienku, ktorá sa sústreďuje na
primárne vyriešenie epickej situácie. Hlavné
motívy postavy sa dostávajú do konfrontácie
s motívmi historickej udalosti. Vo vnútri
„veľkého“ času histórie autorka zachytila
výseky života jednoduchého mladého dievčaťa Margity, spočiatku vôbec ničím výnimočnej, ktorá sa postupne vo svojom konaní
dynamizuje.
Hana Košková na pozadí historickej
udalosti v Novohradu zachytila nielen vtedajšie problémy (násilné zavlečenie do zajateckých táborov s cieľom výchovy „janičiarov“), lebo čitateľ zistí, že osud hlavnej
hrdinky Margity svojím realistickým spracovaním má nadčasovú hodnotu. Ponúkla
cenný odkaz so silným etickým akcentom.
Nevtieravou lyrickosťou podania plynie dej
v rytme striedania jednotlivých častí, v ktorých prevláda dynamickosť vetných výpovedí rešpektujúcich dikciu špecifickosti prirodzeného jazyka. Podanie príbehu je jednoduché, ale nie zjednodušené, pričom čitateľa
vťahuje do príbehu tým, že v pásme rozprávača, ale hlavne v reči postáv mnoho len
naznačí. Uprednostnila dynamickosť podania príbehu cez dialógy bez zbytočnej rozvláčnosti v opisoch. Pritom príbeh je vyrozprávaný s umeleckou presvedčivosťou.
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Mária Ria Zajacová – výstava fotografií
miesto: NOS Lučenec,
od 8.00 do 15.00 hod.
TOMPA MIHÁLY – umelecký prednes
poézie a prózy v maďarskom jazyku
– školské kolá,
miesto: školy v regióne
Stretnutie divadelníkov,
miesto: NOS Lučenec
25.1. Literárny klub V.L.A.S. – stretnutie
členov, prezentácia a rozbor tvorby,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
28.1. Školenie pre vedúcich folklórnych
súborov a folklórnych skupín,
miesto: Divadlo B.S. Timravy Lučenec
Dielňa ľudových remesiel
Ponuka pre školy a škôlky - výroba
habariek, drôtené drobnosti.
Celoročne prebieha možnosť naučiť sa
techniku enkaustiky a práce s hlinou.
Termín dielní pre školy- po tel. dohode na
0907 503478 alebo
na vytvarnedielnicky@gmail.com
Ponuka pre verejnosť- keramické
nástenné dekorácie
11.1. 2016 od 15.00 hod
14.1. 2016 od 15.00 hod
V prípade nevyhovujúceho termínu
možnosť dohodnúť si iný termín na tel.
čísle: 0907 503 478 alebo cez e-mail:
vytvarnedielnicky@gmail.com

BBSK- Novohradská knižnica
Lučenec
" Rozprávková krajina" - výstava
určená návštevníkom od 0 do 99 rokov a
nachádza sa na oddelení detí, v
rozprávkovej izbičke, kde sa do polovice
januára usídlilo 17 škriatkov z tvorby
českej výtvarníčky Vitězslavy Klimtovej.
Výstava fotografií štyroch lokálnych
fotografov, Jozefa Beňovského, Ondreja
Kamenského, Marcela Mižúra a
Radovana Vojenčáka, na galérii
oddelenia náučnej literatúry Novohradskej
knižnice. Výstavy si môžete pozrieť
kedykoľvek v čase otváracích hodín
knižnice. Tešíme sa na vašu návštevu.

BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
Poklady Novohradu - do 31. 1. 2016
Poklady minulosti - stála expozícia
z najcennejších zbierok

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
14.1. Kladenie vencov pri príležitosti
71. výročia oslobodenia mesta Lučenec,
miesto: pamätník na ul. J. Kármána
o 14.00 hod.
16.1. Mestský ples,
miesto: Dvorana Reduty o 18.30 hod.

Fiľakovo
20. - 29.1. Dni maďarskej kultúry –
Spoznajme sa!
Organizátori: MsKS Fiľakovo,
ZO Csemadok Fiľakovo,
FS Jánošík, NOS Lučenec
20.1.Tanečný dom pre deti – maďarské
a slovenské ľudové tance,
miesto: Mestské kultúrne stredisko
o 15.00 hod.,
hlavný organizátor: MsKS Fiľakovo,
spoluorganizátor: FS Jánošík,
NOS Lučenec
22.1. „S láskou“ predstavenie CD platne.
Účinkujú: Katalin Szvorák a Júlia
Kudlik,
miesto: Mestské kultúrne stredisko
o 17.00 hod.,
hlavný organizátor: ZO Csemadok
Fiľakovo
24.1. Operetný galaprogram s Pitti
Katalin a jej hosťami,
miesto: Mestské kultúrne stredisko
o 18.00 hod.,
hlavný organizátor: Mestské kultúrne
stredisko Fiľakovo
29.1. „Pre koho niet miesta v raji“ predstavenie divadla B.S.Timravy o živote
a láske Imre Madácha a Erzsi Fráterovej.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
o 18.00 hod.,
hlavný organizátor: Mestské kultúrne
stredisko Fiľakovo
Zmena programu vyhradená.
Na naše kultúrne podujatia platia aj
KULTÚRNE POUKAZY!
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