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Tohoročná Divadelná jeseň bola „pani bohatá“, lebo ponúkla svojim
priaznivcom veľa zaujímavých predstavení, spoločný medzinárodný projekt pod názvom Piknik národov krajín V4, stretnutie s našimi divadelnými ochotníkmi, aj vzdelávacie podujatia pre divadelných nadšencov. Hlavným organizátorom Divadelnej jesene bolo Novohradské
osvetové stredisko Lučenec a spoluorganizátormi boli mesto Lučenec, OZ
Timravasme
a ZO
Csemadoku
Lučenec.
Timrava a ZO Csemadoku Lučenec. Náš divadelný festival
otvorili
28. októbra
tradičným sprievodom mestom a šantením malýchNáš
divadelníkov
v
uliciach
mesta,
divadelný festival sme otvorili 28. októbra tradičným
ktorí všetkých obyvateľov i návštevníkov Lučenca upozornili
na začiatok
Divadelnej
sprievodom
mestom
a šantením malých divadelníkov v uliciach
jesene a rozdali letáky s programovou ponukou. Pri divadle B. S. Timravy sme odmesta, ktorí všetkých obyvateľov i návštevníkov Lučenca upozornili
kryli logo divadelnej jesene a riaditeľka NOS v Lučenci pani Mária Ambrušová
na začiatok Divadelnej jesene a rozdali letáky s programovou
oficiálne otvorila Divadelnú jeseň 2016.

ponukou. Pri divadle B. S. Timravy sme odkryli logo divadelnej
Divadlo z domčeka
jesene a riaditeľka NOS v Lučenci
pani Mária
Ambrušová
oficiálne
Tragický,
človečinou
a jemným
humootvorila Divadelnú jeseň 2016. rom
Úvodný
program
patrilzaľúbeného
samozrejme
presvietený
príbeh
husiara
Ondráša
Machuľu,
ktorý
sa
deťom. V priestoroch OC Galéria Lučenec si postavilo domček pre
svoju duševnú
nezrelosť
neviedivadlo
ubrániť
Divadlo z domčeka, ktoré sa zameriava
hlavne
na bábkové
nástrahám sveta sa určite dotkol každéa na klasické ľudové rozprávky.ho
Deti
si zov záujmom
pozreli
diváka
hľadisku. Hra
Slováci sme od
rozprávky o nezbedných kozliatkach
prefíkanom
vlkovi. 27.mladých
rodu! aoslovila
predovšetkým
ľudí, tínedžerov
a študentov.
Hra je spooktóbra sa predstavil nášmu obecenstvu
mladý
súbor Divadla
ločným projektom divadelných súborov
f*ACTOR z Liptovského Petra autorskou hrou Obec roka.

Úvodný program patril samozrejme deťom. V priestoroch OC Galéria Lučenec si
postavilo domček Divadlo z domčeka, ktoré sa zameriava hlavne na bábkové divadlo a na klasické ľudové rozprávky. Deti si zo záujmom pozreli rozprávky o nezbedných kozliatkach a prefíkanom vlkovi. 27. októbra sa predstavil nášmu obecenstvu mladý súbor Divadla f*ACTOR z Liptovského Petra autorskou hrou Obec roka.
Obec roka je prvou hrou, ktorá bola v tomto divadle inscenovaná a autormi inscenácie sú všetci herci, ktorí situácie a vzťahy vytvárali počas skúšania. Mladí herci
vložili do predstavenia energiu, živelnosť a humor, ktorý sa rýchlo preniesol aj na
diváka. Divadlo COMMEDIA z Popradu patrí k najúspešnejším divadelným kolektívom na Slovensku, ale na Divadelnej jeseni účinkovalo prvýkrát. Inscenácia Neprebudený je hra voľne spracovaná na motívy rovnomennej poviedky Martina Kukučína a je asi najúspešnejšou hrou tohto kolektívu.

TOTE TAM (ZUŠ A. Cígera Kežmarok) a
TRMA-VRMA (ZUŠ pri Spojenej škole
Letná Poprad), ale aj javiskovou výpoveďou mladých ľudí o ich pohľade na Slovensko (nielen) dnešných dní. S humorom, recesiou a bezohľadnou dávkou
absurdity a provokatívnosti hľadajú v
minulosti, premýšľajú v súčasnosti, hľadia do budúcnosti … Divák s nimi môže
a nemusí súhlasiť, nútia nás ale zamyslieť sa nad tým, akí vlastne my Slováci
sme.
12. a 13. novembra sa vo Fiľakove a
v Lučenci konal Piknik národov krajín
V4. Tento medzinárodný projekt vznikol
na podnet Vlastimila Klepáčka, režiséra
Divadelného súboru NA TAHU z Červeného Kostelca, ktorý je v ostatných rokoch pravidelným účastníkom nášho divadelného festivalu.
Pokr. na str. 2

Tragický, človečinou a jemným humorom presvietený príbeh zaľúbeného husiara Českí divadelníci prizvali na spoluprácu
Ondráša Machuľu, ktorý sa pre svoju duševnú nezrelosť nevie ubrániť nástrahám okrem DS Timrava z Lučenca aj
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Českí divadelníci prizvali na spoluprácu okrem
DS Timrava z Lučenca aj svojich priateľov z poľského mesta
Zabkowice Slaskie. Podstatou tohto projektu bolo, aby sme
so zahraničnými partnermi pripravili spoločné predstavenie,
v ktorom formou ľudového divadla predstaví každý súbor
svoju krajinu a predstaví aj svoj pohľad na svojich susedov –
typickú črtu, typické jedlo, typický nápoj.

Bunčuka na Piskarijovskej ulici číslo 13 v rôznych variáciách už
štyridsať rokov. Je to humorné, fantazijne prerozprávanie textu
ruského klasika N. V. Gogoľa, ktorý dáva odpovede na to, ako
môže prežiť malý človek v tomto svete preplnenom informáciami, udalosťami...
Posledným predstavením Divadelnej jesene 2016 bola inscenácia Divadla Aréna Írska kliatba. Šteklivý príbeh s hviezdnym
obsadením sľuboval veľkú zábavu. Záchvaty smiechu a výborná
atmosféra v sále svedčia o tom, že naše očakávania sa naplnili.
Hra možno na prvý pohľad pôsobí ako odľahčená zábava, ale
zrazu si uvedomíme, že v skutočnosti je hlbokým ponorom do
ľudskej duše. Každý má niečo, čo na sebe neznáša, s čím bojuje
a čo významne ovplyvňuje jeho život.
V rámci divadelnej jesene organizujeme aj nesúťažnú prehliadku Divadelných ochotníckych súborov z nášho regiónu. Podujatie pripravilo Novohradské osvetové stredisko v spolupráci s
hostiteľmi tohtoročnej prehliadky - divadelníkmi z OZ Opona
Vznikla tak dramatizácia vzťahov Čechov, Poliakov a Slov Poltári.
vákov k svojim obľúbeným národným nápojom v spoločnom
medzinárodnom predstavení. Prvé stretnutie všetkých
aktérov bolo vo februári na Divadelnom festivale v Červenom Kostelci v ČR. Spoločné vystúpenie na Slovensku bolo
ešte okorenené maďarským temperamentom a pesničkami
o víne v podaní členov Divadla J. Kármána. Opäť sme sa
presvedčili, aké je potrebné a užitočné stretávať sa, spoznávať svojich susedov a inšpirovať sa navzájom.
Pokr. zo str. 2

DS Radostníci Stará Halič

Divadlo Thália z Košíc, ktoré hrá v maďarskom jazyku, sa
predstavilo hrou Mirandolina, ty drahá/ Mirandolina, te
drága. Diváci sa príjemne zabavili na obľúbenej komédii
Carla Goldoniho, ktorú Košičania obohatili o chytľavé, ľúbezne znejúce melódie.
Slovenské divadlo Vertigo z Budapešti je návštevníkom Divadelnej jesene tiež dobré známe. Toto slovenské národnostné divadlo sa snaží o oživenie slovenských divadelných tradícii a o posilnenie záujmu o slovenčinu v Maďarsku. Hra
Ondreja Šulaja O psíčkovi a mačičke je smutno smiešnym
príbehom ľudí, ktorí žijú svoj každodenný život zmietaní
víchrom dejín. Celkom malé divadlo nám zase ponúklo veľký
príbeh lásky Anny Kareninovej v inej, netradičnej verzii.
Z pôvodného románu zostal len námet, ale videli sme opäť
zaujímavý pohľad do vnútra človeka, do ľudských vzťahov...
Divadelné predstavenie Ťapákovci uviedol Divadelný súbor
Timrava 27. 11. 2016 ako súčasť spomienkových osláv 65.
výročia úmrtia významnej slovenskej prozaičky, rodáčky
a autorky Ťapákovcov B. S. Timravy. Dvaja významní divadelníci z nášho regiónu sa predstavili publiku v jeden večer.
Marián Lacko zaujal tragikomickou až grotesknou hereckou
kreáciou v monodráme Žobráci, ktorá vznikla na motívy rovnomennej novely Stanislava Rakúsa. Vladimír Sadílek hrá
monodrámu Trinásť spomienkových večerov Aksentija Ivanoviča Popriščina na Sofiu Gašparovnu v Ústave Fomu
Bunčuka na Piskarijovskej ulici číslo 13
v rôznych

variáciách už štyridsať rokov. Je to humorné,
fantazijne prerozprávanie textu ruského klasika N. V.

V kultúrnom dome v Poltári sa 19. novembra predstavili tieto
súbory: DS Radostníci Stará Halič – Los Mužketieros, DS Havkáči Tomášovce – Veselé vdovy alebo ako sa najlepšie zbaviť
manžela, DS HrCiNa (Hŕstka Cinobanských Nadšencov) Cinobaňa – Už sú všetci v jednom vreci, DS Timrava Lučenec – Ťapákovci, DS OPONA Poltár – Tri vrecia zemiakov. Súčasťou
prehliadky boli aj odborné rozborové semináre, diskusie s tvorcami a debaty divadelníkov. Lektorom podujatia bol Mgr. Dušan Krnáč, ktorý každé predstavenie rozobral, upozornil na
nedostatky, vyzdvihol klady a diskutoval s inscenátormi o jednotlivých zložkách divadelnej inscenácie. Poukázal tiež na to, že
takéto stretnutia divadelníkov a vzájomná konfrontácia je pre
umelecky rast súborov veľmi dôležitá a veľmi potrebné je aj
organizovanie školiteľských podujatí pre divadelníkov.
DS Havkáči Tomášovce
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Pokr. zo str. 3

DS HrCiNa (Hŕstka Cinobanských Nadšencov)

V Poltári sa v rámci Divadelnej jesene predstavil aj Divadelný súbor Štefana Kvietika z Veľkého Krtíša, ktorý
uviedol 11. novembra autorskú hru folkloristu a divadelníka Juraja Matiaša Halúzka moja. Hru napísal v plachtinskom nárečí a vznikla na základe skutočných životných
udalostí, ktoré sa odohrali v Plachtinciach v polovici minulého storočia. Predstavenie popretkávané „útržkami“ starodávnych zvykov, humorné aj poučné malo veľký úspech.
Divadelná jeseň „zavítala“ aj do Radzoviec, kde diváci mali
možnosť vidieť predstavenie Hlava medúzy v podaní Divadla J. Kármána z Lučenca, a do Divína, kde sa predstavil
DS Timrava s hrou Ťapákovci.

Súčasťou tvorivej dielne improvizácie bola aj súťaž trojčlenných
družstiev z jednotlivých divadelných súborov, ktorá je medzi deťmi veľmi obľúbená. Členovia súborov sa prejavili ako dobrí improvizátori a najlepšie družstvá sme odmenili diplomom. Tvorivej
dielne sa zúčastnilo vyše sto detí.

S PODPOROU FPU sme v termínoch 01.-10.11.
a 25.-30.11.2016 realizovali „Cyklus tvorivých dielní
detskej dramatickej tvorivosti“. O podujatie bol veľký
záujem a vzbudilo pozitívne ohlasy medzi účastníkmi.

Divadelnú jeseň 2016 môžeme teda hodnotiť ako festival výborných divadelných inscenácii, zaujímavých tvorivých stretnutí,
divadelných konfrontácií, diskusií, získavania skúseností a umeleckých zážitkov.

Zamerali sme sa na rozhovory o dramatizovaní, o hraní sa
na postavy, vytváranie charakterov postáv, postoje detí
k jednotlivým postavám, hranie sa na postavy, rozvoj
schopnosti improvizácie, nonverbálnej komunikácie, invencie, kooperácie.

Spolu sa v rámci Divadelnej jesene uskutočnilo 20 predstavení,
ktoré navštívilo asi 5000 divákov, čo nás utvrdilo v tom, že toto
podujatie má svojich stálych priaznivcov. Tešíme sa na stretnutia
na ďalšom ročníku Divadelnej jesene.

Súčasťou tvorivej dielne improvizácie bola aj súťaž
trojčlenných družstiev z jednotlivých divadelných

Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec
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Jozef Salaj
– významný slovenský
geológ a paleontológ

označovaného ako gosauský vývoj. Súbežne sa venoval aj výskumu slienitých
a flyšových sekvencií kriedy tatrika
a fatrika. Svoj výskum postupne rozširoval aj na celé bradlové pásmo Západných Karpát. Je autorom vyše 300 vedeckých publikácií vysokej medzinárodnej úrovne a jednej desiatky vedeckých
monografií. Vychoval mnoho mladých
vedeckých pracovníkov i doktorandov
v odbore mikropaleontológia. V r. 2007
získal cenu „Významná osobnosť SAV“
za vedecký prínos jeho diela.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Hudobný skladateľ William
Bukový-Brüll sa narodil 18. 1. 1932
v Lučenci. Základné vzdelanie začal získavať v r. 1938 na tunajšej židovskej
škole. Začiatkom r. 1942 musela rodina
Brüllovcov odísť z Lučenca a útočisko
pred nemeckým prenasledovaním našla
v podhorskej dedinke Krná.
Geológ, paleontológ, vedeckovýskumný pracovník RNDr. Jozef Salaj, DrSc. sa narodil 11. 1. 1932 v Želovciach, okres Veľký Krtíš. Základné
vzdelanie získal v r. 1936-43 v rodnej
obci. Gymnázium navštevoval v r. 194751 v Žiline, tu aj maturoval. V r. 195256 študoval na Geologicko-geografickej
fakulte Karlovej univerzity v Prahe.
V r. 1956 nastúpil pracovať ako
asistent na Geologický ústav Dionýza
Štúra (GÚDŠ) SAV v Bratislave. V r.
1961-65 svoju výskumnú činnosť zameriaval na kriedové a paleogénne sedimenty na strednom Považí. V r. 1967-74
sa ťažisko jeho výskumnej práce presunulo do severnej Afriky, kde pôsobil
v službách Service Géologique de Tunisie v Tunise. Po návrate z Tuniska absolvoval dvojročný pracovný pobyt
v Líbyi a Iraku. V r. 1994-2009 opäť
pracoval v GÚDŠ SAV v Bratislave. Na
dôchodok odišiel v r. 1996, žil v Bratislave. Zomrel 18. 2. 2011 v Bratislave,
pochovaný je na smíchovskom cintoríne
Malvazinky v Prahe (ČR).
Vo svojej vedecko-výskumnej
práci ako prvý kartograficky vymedzil
a stratigraficky datoval základné litostratigrafické jednotky senónu a paleogénu,
označovaného ako gosauský vývoj.
Súbežne sa venoval aj výskumu
slienitých a flyšových sekvencií kriedy
tatrika a fatrika. Svoj výskum postupne

v r. 1951-55 študoval hudobnú pedagogiku na Filozofickej fakulte Karlovej
univerzity. V kompozícii bol samoukom. Jeho tvorbu ovplyvnila najmä hudba L. Janáčka, S. Prokofjeva, I. Stravinského, B. Bartóka, A. Honeggera, E. Suchoňa a J. Cikkera. Od ukončenia štúdia
na FF KU sa venoval výlučne komponovaniu hudby ako slobodný umelec. V r.
1964 bol prijatý za kandidáta Zväzu
československých skladateľov v Prahe.
Hudbu začal komponovať ku
krátkym, reklamným, dokumentárnym a
animovaným filmom v r. 1956. Jeho prvý väčší úspech sa dostavil v r. 1959,
kedy vo francúzskom Annecy na Medzinárodnom filmovom festivale animovaných filmov získal Cenu za hudbu k animovanému filmu režiséra Břetislava Pojara „Lev a písnička“. Rovnako sa v druhej polovici 50-tych rokov 20. st. začal
venovať tvorbe tanečných piesní a šansónov. Najznámejšie boli: Faustův dům,
Jak vypadá čas, Bambus a řeka, Zeď
vzpomínek, Modré paraple, Městem jde
naděje, Všední ulice, Buffalo Bill, Souvenir z Montmartru a i. Interpretovali
ich Rudolf Cortés, Josef Zíma, Rudolf
Pellar, Hana Hegerová, Vlasta Chramostová, Eva Pilarová, Josef Bek, Karel
Effa a ďalší. Veľmi úspešnou sa stala
pieseň „Jak vypadá čas“ v podaní Hany
Hegerovej, ktorá si aj so slovenským
textom „Povedz mi, otec“ v interpretácii
Jany Belákovej s otcom získala srdcia
mnohých poslucháčov.
Najväčšie úspechy zožal Bukový za komponovanie hudby k celovečerným filmom. V oblasti filmovej hudby
participoval s týmito režisérmi: Jiří
Sequens – Kolik slov stačí lásce (1961),
Smrt na Cukrovém ostrově (1961),
Vladimír Sís – U nás v Mechově (1960),
Akce Kalimantan (1962), František Daniel – Hledá se táta (1961), Pavel Hobl –
Máte doma lva? (1963), Zdeněk Sirový
– Finský nůž (1965), Hynek Bočan –
Nikdo se nebude smát (1965), Jindřich
Polák – Hra bez pravidel (1966), Josef
Pinkava – Automat na přání (1967),
Juraj Jakubisko – Kristove roky (1967),
Peter Solan – Muž, ktorý sa nevrátil
(1959), Boxer a smrť (1962), Tvár v okne (1963). Za hudbu k filmu Boxer
a smrť (v hlavnej úlohe so Štefanom
Kvietikom) získal v r. 1963 na Medzinárodnom filmovom festivale v San
Franciscu (USA)...
Pokr. na str.5
Cenu Dariusa Milhauda.

Po vojne sa Brüllovci presťahovali do
domu na Masarykovej ulici 39 a celá
rodina si zmenila priezvisko na Bukový.
Tento dom bol v 70-tych rokoch zbúraný kvôli výstavbe „bieleho domu“ (dnes
tu sídli Mestský úrad). Hru na klavíri sa
William začal učiť súkromne, jeho prvými učiteľmi hudby boli Margita Blumenfeldová, Zoltán Riszner a Július
Schiller. V r. 1947-51 študoval na lučenskom Gymnáziu B. S. Timravy, maturoval v triede prof. Samuela Lakatoša. Po
maturite sa presťahoval do Prahy, kde
v r.
1951-55
študoval
hudobnú
pedagogiku na Filozofickej fakulte
Svoje umelecké cítenie
Karlovej univerzity. V kompozícii bol
samoukom. Jeho tvorbu ovplyvnila vyjadril aj v konkrétnej hudbe,
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...Cenu Dariusa Milhauda.
Svoje umelecké cítenie vyjadril aj
v konkrétnej hudbe, vychádzajúcej z reálnych zvukov – hluk leteckých motorov, detonácie, poplašné sirény, deformované ľudské hlasy a pod. To však už
hovoríme o jeho balete „Hirošima“ z r.
1962 (niekde uvádzaný aj pod názvami
Svedomie či Rozkaz). Libreto napísal
pražský dramaturg Vladimír Vašut.
Svetová premiéra baletu sa konala 21.
12. 1962 v Národnom divadle v Pécsi
(Maďarsko) v choreografii a réžii Imreho Ecka. Československá premiéra
baletu Hirošima bola až 5. júla 1963
v Štátnom divadle v Brne v choreografii
a réžii Luboša Ogouna.
Krátky, ale plodný život Williama Bukového-Brülla sa uzavrel 31. júla 1968
v Prahe. Mal len 36 rokov. Pochovaný je
spolu so svojimi rodičmi na Olšanských
židovských cintorínoch v Prahe 3 –
Žižkove, Izraelská 1, parcela č. 23, hrob
č. 8. Autorom náhrobného pamätníka je
akademický sochár Václav Irmanov
(1919-1995). Pamätná tabuľa Williamovi Bukovému-Brüllovi bola z iniciatívy Františka Mihálya odhalená 27. 10.
2005 na jeho rodnom dome v Lučenci
vtedajším primátorom mesta Lučenec
Milanom Markom.
Pokr. zo str. 4
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V r. 1945-50 vyučoval na Štátnej meštianskej škole v Lučenci a v r. 1950-60
na Gymnáziu BST v Lučenci. V r. 196085 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na
Katedre matematiky na Pedagogickej
fakulte (PgF) v Banskej Bystrici. Zomrel 27. 8. 1998 v Banskej Bystrici.
Za učiteľa matematiky si ho na
lučenské gymnázium vybral vtedajší riaditeľ školy Mirko Trnovský. Počas jeho
pobytu na tejto škole vychoval celý rad
úspešných učiteľov – Prof. Ján Findra,
Prof. Pavol Kluvánek, prof. Lev Bukovský, hercov – Eva Rysová, Milan Ferko,
Štefan Kvietik, Dušan Králik a i.
Patril medzi zakladajúcich členov divadelného ochotníckeho súboru
Timrava v Lučenci v r. 1945. Prvým
predstavením bola hra Marína Havranová od Ivana Stodolu. S týmto súborom
vystupoval aj na doskách profesionálnych divadiel v Bratislave, Košiciach,
Martine, Prahe i na Jiráskovom Hronove. Účinkoval v 34 hrách DOS Timrava,
z celkovo dovtedy predvedených 51
hier. Naposledy to bolo v r. 1961 v Mňačkových Mostoch na východ.
V Banskej Bystrici pôsobil na
katedre matematiky PgF, kde hlavnou
náplňou jeho činnosti boli prednášky,
cvičenia a semináre z didaktiky matematiky. Ako hosť účinkoval v troch operetách Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici – Hrnčiarsky bál, Voľný
vietor a S bubnom na vtákov. Dohromady absolvoval okolo 200 predstavení.

Elektrotechnický inžinier, vysokoškolský učiteľ Prof. Ing. Ján Melicherčík, CSc. sa narodil 6. 1. 1927
v Lovinobani, okres Lučenec. Ľudovú
školu absolvoval v r. 1933-38 v Dobroči
a Mýtnej, meštiansku školu v r. 1938-43
v Lučenci a Zvolenskej Slatine. V r.
1943-47 navštevoval Vyššiu priemyselnú školu strojnícku v Banskej Bystrici.
V r. 1949-53 študoval na Elektrotechnickej fakulte (ETF) SVŠT v Bratislave.
V r. 1953-56 bol vedeckým ašpirantom
v Berlíne (vtedy NDR). V r. 1947-48
pracoval ako konštruktér – strojár
v SMZ Lovinobaňa. V r. 1956-59 bol
vedeckým asistentom vo Výskumnom
ústave vákuovej techniky a technológie
súčiastok v Prahe, v r. 1959-61 odborným inžinierom na Ministerstve všeobecného strojárstva v Prahe. V r. 196172 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na
ETF ČVUT v Prahe, v r. 1972-91 na
ETF SVŠT v Bratislave. Od r. 1991 žil
na dôchodku v Bratislave.

Matematik, vysokoškolský učiteľ Doc. PhDr. Ondrej Gábor, CSc. sa
narodil 30. 1. 1922 v Brezničke, okres
Poltár. Meštiansku školu navštevoval
v r. 1933-37 v Lučenci. Štúdium na
Učiteľskom ústave zahájil v r. 1937-38
v Lučenci, v dôsledku viedenskej arbitráže však maturoval v r. 1941 na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Popri zamestnaní študoval v r. 1951-56
matematiku a deskriptívnu geometriu na
Prír. F UK v Bratislave. V r. 1941-43
pôsobil ako učiteľ na ľudovej škole
v Čerenčanoch.
V r. 1945-50 vyučoval na
Štátnej meštianskej škole v Lučenci Zomrel 30. 11. 2003 v
a v r. 1950-60 na Gymnáziu BST pochovaný
je na
v Lučenci. V r. 1960-85 pôsobil ako

Bratislave,
cintoríne

Zomrel 30. 11. 2003 v Bratislave, pochovaný je na cintoríne v Lovinobani –
Horné Fafáky.
Vo svojej vedecko-výskumnej
činnosti sa zaoberal mikrovlnnou technikou, obvodmi a technikou veľmi vysokých kmitočtov, ako i teóriou elektromagnetického poľa II. Napísal tieto publikácie: Mikrovlnná technika v televízii
(1976), Mikrovlnná technika – návody
na cvičenia (1981 – spoluautor), Obvody a technika veľmi vysokých kmitočtov (1984 – spoluautor) a i. Jeho syn
Andrej Melicherčík (*1955) je akademickým sochárom, t. č. žije v Kanade.

Herec, vysokoškolský učiteľ
Doc. Július Pántik sa narodil 15. 1.
1922 v Stredných Plachtinciach, okres
Veľký Krtíš. Gymnázium navštevoval
v Bratislave a Banskej Štiavnici, kde
maturoval v r. 1940.
Pokr. na str. 6
V r. 1940-44 študoval herectvo na
Štátnom konzervatóriu v Bratislave. V r.
1942-92 bol členom činohry SND
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Pokr. zo str. 5

V r. 1940-44 študoval herectvo na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. V r.
1942-92 bol členom činohry SND
v Bratislave. Súbežne v r. 1947-51 pedagogicky pôsobil na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a v r. 1951-65 na
VŠMU v Bratislave. V r. 1966 mu bol
udelený titul zaslúžilý umelec a v r.
1979 titul národný umelec. Od r. 1992
žil na dôchodku v Bratislave. Zomrel
25. 8. 2002 v Bratislave, kde je pochovaný na Martinskom cintoríne.
Na doskách našej prvej divadelnej scény vytvoril vyše 130 hereckých postáv od svetových dramatikov
až po autorov českej a slovenskej drámy. Spolupracoval s režisérmi: Janko
Borodáč, Ján Jamnický, Ivan Lichard,
Jozef Budský, Tibor Rakovský, Pavol
Haspra, Peter Mikulík, Miloš Pietor,
Martin Huba a i. Účinkoval aj vo vyše
40 celovečerných hraných filmoch: Varúj! (1946), Rodná zem (1953), Frona
(1954), Prerušená pieseň (1960), Havrania cesta (1962), Vrah zo záhrobia
(1967), Očovské pastorále (1973), Trofej neznámeho strelca (1974), Neďaleko
do neba (1987) a i. Veľa hereckých postáv vytvoril aj v televízii, rozhlase a dabingu. Významné sú jeho rozhlasové
rozprávky pre deti (vyše 1.000).

Historikovi, archivárovi, rodákovi
z Českého Brezova

PhDr. Jánovi Žilákovi, CSc.
úprimne blahoželáme k 65. narodeninám, ktoré si pripomenie 13.
januára. Janko náš, nech Ťa Pán
Boh živí ešte veľa rokov, aby si
šíril to nádherné slovo nárečové.

Pod zástavou Marsa

V Haliči sa 24.11.2016 v kultúrnom dome konala prezentácia knihy múzejníka,
historika a spisovateľa RNDr. Miroslava Eliáša „Pod zástavou Marsa“. Je to dielo
o živote veľkého bojovníka Šimona I. Forgáča k jeho 490. výročiu narodenia
(1.8.1526 hrad Gýmeš). Mars ako starorímsky boh vojny a bojová zástava ako
symbol každého vojska. Kniha obsahuje množstvo prekladov dobových prameňov a
korešpondencie, bohatú obrazovú prílohu zloženú z portrétov ale aj písomností,
obsahuje detaily podpisov a pečatí. Autor je správcom mestského múzea v ŠuraPhDr. František M i h á l y, DiS. art. noch. Históriu tohto slávneho rodu približuje stála expozícia múzea Forgách de
Ghýmes v kaštieli obce Jelenec, ktorej garantom a autorom je p. Eliáš.
Súčasťou podujatia bolo taktiež uvedenie a prezentácia DVD Dipl. Ing. Jána
Hikkera „FORGÁCHOVCI šľachtici z Gýmeša a HALIČE“. A krstilo sa originálne,
pravou Forgáčovskou 52 % slivovicou.

28.11.2016 navždy odišiel vzácny človek, Pavel Jánoš z Kalinova. Nie tak dávno, v júnovom
čísle sme ho pri príležitosti jeho
významného životného jubilea
(95 rokov) podrobnejšie predstavili v príspevku F. Mihálya.
Pochovaný je v Kalinove.

Hrad Gýmeš bol ich najstarším rodovým sídlom. Žigmund Forgáč bol v rokoch
1592-1621 novohradský župan, 1618-21 palatín. Mal tri manželky, Annu r. Lossonczyovú, Zuzanu rod. Turzovú a Katarínu rod. Pálfiovú a mal 11 detí. Práve on do r.
1612 znovu postavil haličský hrad. Halič plnil významnú funkciu v oblasti štátnej
správy práve preto, že tam býval nielen Žigmund Forgáč, ale aj jeho syn Adam
a vnuk Adam ml. Keďže všetci boli zároveň aj župani, tak sa aj viaceré zasadnutia
župy konali v Haliči. Forgáčovci si na hrade vydržiavali svoju armádu. Adam Forgáč
vydal listinu 20.9.1675, podľa ktorej, každý kto príde pešo alebo na koni, má sa
hlásiť v Haliči u hradných úradníkov.
Pokr. na str. 7
Ak sa mu ponúknutý grunt zapáčil, mohli sa tu usadiť s tým, že panstvo nebude
žiadať od osídlencov poplatky ani robotu. Ale bude ho musieť poslúchať, lebo bude
zárukou jeho slobôd a istôt. Adam Forgáč v r. 1701 udelil cechové listiny ševcom
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Ak sa mu ponúknutý grunt zapáčil, mohli sa tu
usadiť s tým, že panstvo nebude žiadať od osídlencov poplatky ani robotu. Ale bude ho musieť poslúchať, lebo bude zárukou jeho slobôd a istôt. Adam Forgáč v r. 1701 udelil cechové
listiny ševcom a čižmárom. Zaujímavostí vo Forgáčovskom
rode je veľa. Spomeniem aspoň jednu, v erbe z roku 1413,
ktorý tvorila prilba, z nej vyrastá korunovaná nahá panna a po
stranách koruny sú zobrazené dva polmesiace. Na neskorších
pečatiach Jána Forgáča z r. 1441 už prilba chýba a panna je
odetá. K pôvodnému erbu sa viaže legenda, podľa nej panna
je portrétom kráľovnej Márie a dva polmesiace symbolizujú
dvoch jej najvernejších mužov.
Pokr. zo str. 6

veď už teraz sa mnohí začali zaoberať programom tretieho
ročníka. Jednoducho povedané, stretnutie malo veľmi dobrý
ohlas. Dokazuje to obrovský záujem o zborník, po ktorom sa
len tak zaprášilo. Ešte poriadne nevychladli dozvuky z druhého ročníka a už sa hlásia záujemcovia s návrhmi svojich
príspevkov do toho nasledujúceho. To čo dokázalo Hradište,
počtom obyvateľov malá, ale ambíciami veľká obec, tým sa
môže pochváliť málokto. Za týmto úspechom treba vidieť
predovšetkým snaženie Miša Šestáka, bez neho by nebolo nič
a preto by si to mali viacerí uvedomiť, aby sa spoločným
úsilím postupne čoraz viac prezentoval náš Novohrad a Malohont.
Čo dodať? Ján Hikker Halický robí obdivuhodnú činnosť, veď
aj rodostrom jeho rodiny siaha po meči zatiaľ do 11. augusta
1646, kde najstarší údaj má z kostola sv. Martina v Bratislave
o narodení Bartolomeusa Hikera, jeho otec - Matthius, a mama- Barbora Hiker.
A na záver to najdôležitejšie, spomínané DVD sa dá kúpiť za
cenu 5,- eur priamo u autora, p. Hikkera, pre záujemcov
uvádzame kontakt – 0902402388
a e-mail: janhikkerhalicky@centrum.sk.

bolo podujatím, na ktorom sa stretli milovníci a priaznivci
zborového spevu. Tohtoročná regionálna prehliadka cirkevných a svetských speváckych zborov v speve sakrálnych
skladieb sa presunula z Brezničky, kde sa zbory stretávali
najčastejšie, do fiľakovského Rímskokatolíckeho kostola
Nanebovzatia Panny Márie. Na organizovaní podujatia totiž
Pozn. red.: Viac o Jánovi Hikkerovi sa dočítate na našej web stránke okrem Novohradského osvetového strediska participovala aj
(www.noslc.sk) v časti obce regiónu (evidenčná karta Halič).
Rímskokatolícka farnosť Fiľakovo, ktorá nám poskytla priestory a ženský spevácky zbor Melódia z Fiľakova, ktorý bol hostiteľom podujatia.
Druhý ročník tohto výnimočného podujatia sa konal v sobotu
26.11.2016 v obci Hradište. Otvoril ho jeho zakladateľ, Mišo
Šesták. Po ňom sa slova ujala Mária Adamová a predstavila
zborník. Sála kultúrneho domu bola plná, stretlo sa viac ako
60 návštevníkov, záujem bol väčší ako kapacita priestorov
umožňovala. Program bol starostlivo pripravený. Najskôr
vystúpil Dr.h.c. prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc. na tému
"Päťdesiat rokov archeologického výskumu praveku a včasnej
doby dejinnej v Gemeri-Malohonte a Novohrade" a "Cinobaňa: pozoruhodné archeologické nálezisko z doby popolnicových polí".
Nasledoval príspevok doc. RNDr. Jaroslavy Pavelkovej, CSc.
na tému "Antropologicko-demografické vyhodnotenie žiarových hrobov juhovýchodných popolnicových polí zo Slovenska". Po malom občerstvení, ktoré pripravili organizátori –
OZ PreHradište a Obec Hradište - nasledoval tretí príspevok 3. decembra sa vo Fiľakove predstavili tieto zbory: Ženský
PhDr. Pavla Mičianika, PhD., M.A. na tému "Vznik Česko- spevácky zbor JÁZMIN z Radzoviec, Miešaný spevácky zbor
slovenskej republiky a vpád maďarskej červenej armády v OZVENA z Lučenca, Chrámový zbor CAMPANA z Brezničky,
hornom Novohrade 1918 - 1919". K vystúpeniam rečníkov, Ženský spevácky zbor MELÓDIA z Fiľakova. Pretože poslaním
ale aj k iným dôležitým otázkam v živote regiónu, sa potom tohto podujatia je okrem iného aj odborne usmerniť umelecplodne diskutovalo. Stretnutie splnilo svoje poslanie. Orga- ký rast speváckych zborov a motivovať ich k ďalšej tvorivej
nizátori mohli byť spokojní a účastníci, tí určite ešte viac, činnosti, ...
Pokr. na str. 8
veď už teraz sa mnohí začali zaoberať programom pozvali sme na prehliadku aj odborných lektorov - dirigenta
tretieho ročníka. Jednoducho povedané, stretnutie a pedagóga Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici PaedDr.
malo veľmi dobrý ohlas. Dokazuje to obrovský Alfonza Poliaka a dirigenta Mgr. Peter Bibza zo Zvolena, ktorí
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V salóniku Tančiarne a pivovaru Franz sa v pondelok 5.12.2016
stretli účastníci projektu H/VLAS ne /uto/píš na poslednej časti.
Pripomenuli si štvrťstoročnicu založenia Literárneho klubu VLAS
pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci. Na začiatku
prítomných a pozvaných hostí privítala moderátorka Ľubomíra
Karmanová a odovzdala slovo riaditeľke NOS, Márii Ambrušovej, aby slávnostné posedenie otvorila. Po nej si zaspomínali
dve osobnosti klubu, prvou bola lektorka a spisovateľka Hana
Košková, a pochopiteľne "mama zakladateľka“, ako nazvali dlhoročnú vedúcu LK, Jarku Sivákovú.

...pozvali sme na prehliadku aj odborných
lektorov - dirigenta a pedagóga Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici PaedDr. Alfonza Poliaka a dirigenta Mgr.
Peter Bibza zo Zvolena, ktorí pozorne sledovali vystúpenia
zborov a o svoje dojmy, postrehy a odborné skúsenosti sa
s našimi dirigentmi podelili na odbornom seminári po vystúpení zborov.
Pokr. zo str. 7

Počas dvoch mesiacov sa konali čítačky na netradičných miestach, o ktorých sme na stránkach už písali. Z tejto prezentovanej tvorby bol vydaný zborník. A práve on bol uvedený do
života tiež netradične. Batôžkom slov či kníh ho uviedli dve
ženy, lektorka a zakladateľka. Po oficiálnom predstavení zborníka nasledovalo poďakovanie nielen prítomným autorom, ale aj
členom klubu, a to odovzdávaním malej pozornosti. Bol to
propagačný predmet - topánočka zo skla s namaľovanou čísliSme radi, že naši hostia veľmi dobre hodnotili vystúpenia
cou 25. To preto, lebo klub oslavuje 25. výročie a topánočka
všetkých zborov a vyjadrili názor, že k vysokej umeleckej
preto, lebo počas projektu sa putovalo s batôžkom slov po
úrovni zborov prispela vo veľkej miere systematická práca
celom Novohrade a Malohonte.
dirigentov so spevákmi.
A čo nasledovalo? Začala diškuta a spomínalo sa. A ako to už
býva, iba na to dobré, na to horšie sa už zabudlo..., veď tak to
má byť. 25 rokov je aj v živote človeka doba, keď by sa čo to
mohlo bilancovať a v živote klubu to platí dvojnásobne.

Ďakujeme všetkým speváckym zborom za predvedené výkony, za umelecký zážitok, ktorý nám pripravili a prajeme im
veľa zdravia, veľa tvorivých síl do ďalšej umeleckej práce
a veľa vytrvalosti a trpezlivosti pri nácvikoch nových skladieb, aby nám aj naďalej krásnym spevom rozdávali radosť
a približovali vokálne hudobné umenie.
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec
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V Lučenci existovali dávno predtým viaceré knižnice, ale pri
požiari v roku 1849 boli zničené. Až v roku 1851 bola založená
Mestská verejná knižnica, a to celouhorskou zbierkou, ktorú
vyhlásil Augustín Kubíni a sám daroval 200 publikácií.

Slávnostné vyhodnotenia X. ročníka celoslovenskej literárnej
súťaže vo vlastnej tvorbe sa uskutočnilo 23. 11. 2016 v obradnej sále MsÚ v Lučenci. Podujatie otvorila PhDr. Mgr.
Dáša Filčíková, riaditeľka Novohradskej knižnice v Lučenci,
ktorá bola hlavným organizátorom súťaže. Všetkých prítomných pozdravila spisovateľka Marta Hlušíková.

Dnes Novohradská knižnica sídli na ul. J. Kármána v historickej budove bývalej úverovej banky. Okrem tradičných
knižničných služieb zároveň vykonáva metodickú činnosť pre
mestské a obecné knižnice v regióne. Knižnično-informačné
služby poskytuje na viacerých pracoviskách – oddelenie detSúťaž prebiehala v troch vekových kategóriách, v každej bola ské pre deti do 15 rokov, odd. beletrie pre dospelých a odd.
zastúpená poézia a próza. Predsedníčkou odbornej poroty bola náučnej literatúry a elektronických zdrojov.
Klára Volentová, členmi Mgr. Gabriela Kulichová a Mgr.
Martin Dzúr, PhD. Ocenených bolo 19 autorov. Okrem nich
boli udelené tri mimoriadne ocenenia. Cenu riaditeľky Novohradskej knižnice získala Ľudmila Kömivešová z Banskej
Bystrice. Cenu riaditeľky Domu Matice slovenskej v Lučenci
si odniesla Aneta Lomenová zo Srbska. František Széplaky,
dlhoročný člen literárneho klubu VLAS pri Novohradskom
osvetovom stredisku, získal Cenu primátorky mesta Lučenec.
Prvé miesto v druhej kategórii získala za poéziu Lucia
Kresanová z Bušiniec, taktiež členka nášho LK. Z ocenených
5
prác vydala Novohradská knižnica sedemdesiat
stranový
zborník.
Vernisáž výstavy v Malej galérii Domu Matice slovenskej sa
konala 1.12.2016 a bola sprístupnená až do konca decembra.
Umenie je stále prítomné v ľudskej spoločnosti a umelecká
tvorba je jedinečnou schopnosťou človeka, ktorá ho robí
výnimočným.
165. výročie prvej zmienky, ktoré si 25.11.2016 pripomenula Tvorba Gabriela Kuráka je výnimočná ešte aj niečím iným.
Novohradská knižnica v Lučenci a pri tejto príležitosti zároveň Okrem kresieb a tradičných olejomalieb maľuje na plátno
vydala monografiu „Knižnica: Dejiny od roku 1851 po zemou. Teda miesto farieb nanáša na plátno hlinu. A tak v
súčasnosť“. Autorkou je Zora Nagyová.
drevenom ráme plátno a na tom plátne kus zeme rozpovie
príbeh, čo zo samotnej zeme vyviera. Lebo možno z kreativity
a možno pre ceny farieb na tento koníček, našiel autor novú
netradičnú formu umeleckej tvorby.
Gabriel Kurák pochádza z Vidinej pri Lučenci a kresbe a maľbe sa venuje od detstva. Kompozície si tvorí sám. Žriedlom
jeho námetov je ľudový motív, príroda, ľudia a kroje a rázovité prostredie dediny. Trochu z iného súdka je kreslenie
komiksov, ktoré je jeho srdcovou záležitosťou a rád by vydal
vlastný komiks. Maľovanie pre neho znamená pocit slobody
a uvoľnenia. Dá sa ním vyjadriť rôzne emócie, osobitné čaro,
história i súčasnosť. A toto svojimi dielami skutočne potvrdzuje. Diela maľované hlinou už vystavoval vo Važci, kde
našiel priateľov a tak sa tam rád vracia aj za inšpiráciou. Ako
sám povedal: „Navštívil som túto legendárnu dedinu a čmajzol som si kúsok zeme na maľovanie.
Pokr. na str. 10

Aktivity Domu MS v Lučenci

“ Plátno na tieto svoje diela dostal od známych a ide o
V Lučenci existovali dávno predtým viaceré knižnice, ale pri tradičný tkaný materiál, ktorý sa používal na výrobu
požiari v roku 1849 boli zničené. Až v roku 1851 bola založená
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Plátno na tieto svoje diela dostal od známych a
ide o tradičný tkaný materiál, ktorý sa používal na výrobu
odevov. Hlinu zmieša so zemou a nanáša na plátno ako
farbu, no nejde to opravovať, takže sa to musí namaľovať na
prvýkrát. Motív na obraze vždy pochádza z obce odkiaľ je
použitá zem. A tak si návštevníci výstavy mohli pozrieť aká
zem je vo Važci, Šumiaci, Vernári, či Detve.
Pokr. zo str. 9

Planéty sú kozmickými policajtmi a dozerajú na kozmický
poriadok. Kozmický počítač je zapnutý a všetko čo konáme
sa dostáva do zápisu. Zostáva len na nás, aby sme sa viac
kontrolovali a uvedomili si zodpovednosť sami za seba.
Aj toto sú myšlienky autora knihy ABC astrológie pána
Milana Ďurbisa, ktorá bola prezentovaná čitateľom v Dome
Matice slovenskej vo štvrtok 8.decembra 2016, ako horúca
knižná novinka. Svojim obsahom ide o jedinečnú knihu
z oblasti astrológie na slovenskom trhu. V ucelenej forme
podáva bohatý obsah astrologického materiálu, ktorý je
základom každého zdatného astrológa. Kniha je niekoľkoročnou prácou slovenského astrológa, ktorý sa astrológiou
zaoberá viac ako 50 rokov. Jeho vedomosti sú výsledkom
prevažne samoštúdia. Jeho osobnou filozofiou je, že každý
človek si je strojcom svojho osudu. Nech sa neutieka ku
hviezdam, ale začne sám u seba. Kniha, ktorá bola uvedená
na cestu za čitateľmi má v obsahu mnoho rôznych pomerne
zaujímavých tém, ktoré zrejme okrem vedeckých kruhov
zaujmú aj širokú laickú verejnosť. Knihu recenzoval profesor astrológie Pavel Turnovský.
Ing. Alena Rezková, riaditeľka Domu MS v Lučenci
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vrchnáčika, magnetická sila – priťahovanie euromincí,
trecia sila – zohrievanie rúk, elektrická sila – elektrizovanie vlasov nafúkaným balónom, paličky vlnenou
rukavicou, polyetylénových pásikov, odstredivá sila –
otáčanie otvorenej fľaše naplnenej vodou bez jej vyliatia, správanie sa kvapalín- med klesá vo vode ku dnu
a olej pláva na hladine vody.
Deťom sa táto aktivita veľmi páčila, rozmýšľajú nad
ďalšími pokusmi a už teraz sa tešia na hodiny fyziky.
Mgr. Jarmila Palanská

K adventnému obdobiu v našich rodinách už neodmysliteľne patria adventné vence. Zapálenie sviece nás každú nedeľu približuje k najkrajším a dlho očakávaným
sviatkom v roku.
V utorok 15.11.2016 sa uskutočnila v Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca v Lučenci tvorivá dielňa, na
ktorú si mamičky, staré mamy, oteckovia a ich detí
prišli zhotoviť adventný veniec. Zvedavé oči detí a prítomnosť rodičov boli cestou k úspechu. Vôňa ihličia
a škorice, farebné sviečky, trblietavé mašle a iné ozdoby inšpirovali všetkých, ukázali svoju šikovnosť a tvorivý zápal. Pri pohľade na rozmanitosť a rôznorodosť
zhotovených adventných vencov sme mali všetci obrovskú radosť, ktorú sme si priniesli aj domov.

Začiatkom novembra 2016 sa na Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca v Lučenci uskutočnili
besedy s cieľom rozvoja finančnej gramotnosti pre
1. i pre 2. stupeň s finančnou poradkyňou.
Žiaci sa dozvedeli o tom, ako zaobchádzať s peniazmi, o vplyve a dôležitosti peňazí v živote človeka,
o potrebe sporenia v každom veku. Nemenej dôležité
boli aj informácie a rady o pôžičkách, úveroch, používaní platobných kariet. Žiaci sa hravou formou
naučili veľa nových pojmov. Preukázali o tejto problematike dobré vedomosti a naša hostka ich ocenila
drobnými odmenami. Deťom sa toto náučné podujatie páčilo a prednášajúcej sa poďakovali i potleskom.
Mgr. Beáta Spahičová

V rámci Týždňa vedy a techniky sa v utorok 8. 11.
2016 v Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca
v Lučenci uskutočnila hodina hravej fyziky pre
žiakov tretieho a štvrtého ročníka v odbornej učebni
fyziky, chémie a biológie. Deti si zopakovali a doplnili svoje poznatky o prírode, ktoré sú súčasťou technických vynálezov a zariadení. Žiaci jednotlivé pokusy mohli nielen pozorovať, ale mohli si ich aj sami
vyskúšať ako napr.: gravitačná sila – pád plastového
vrchnáčika, magnetická sila – priťahovanie

euromincí, trecia sila – zohrievanie rúk,
elektrická sila – elektrizovanie vlasov

Bolo nám spolu veľmi dobre a škoda len, že čas bežal
tak rýchlo a my sme sa museli rozlúčiť. Zostali v nás
však príjemné pocity zo zmysluplne strávených chvíľ
a presvedčenie, že spolupráca rodín so školou má svoje
opodstatnenie v každej oblasti.
Nech sú aj tohtoročné adventné sviece pre nás symbolom príchodu Ježiša ako svetla veriacich, nech sú
symbolom pokoja, viery, lásky a nádeje. Nech toto svetlo žiari v nás nielen v tomto období, ale celý rok. Tešíme sa na ďalšie tvorivé stretnutie.
Mgr. Vlasta Teleková
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Z nôžki na nôžku, poskočme trošku.
Všetci veseľe, dňes tejto chvíľe.
Keď nám Vianoce pomaly klopali na dvere, Hontiansko-ipeľské osvetové
stredisko vo Veľkom Krtíši sa rozhodlo usporiadať na hrade Modrý Kameň
podujatie, ktoré nám priblížilo naše staré zvyky. Dňa 10. decembra uskutočnili program „Kračún na Honte“, ktorý prebudil vianočného ducha azda
v každom návštevníkovi.

Je to názov súťaže, v ktorej sa obec
Halič umiestnila na druhom mieste a Divín na treťom. Je to vynikajúci úspech nielen pre obce, ale aj
pre celý Novohrad. Blahoželáme.

Na úvod sa nám v koncertnej sále predstavili chrámový spevácky zbor
Campana a detský spevácky zbor Campanella z Brezničky. Ich vystúpenie sa
nieslo v znamení vianočných slovenských, ale aj zahraničných kolied a
duchovných piesní. Po hodinovej prestávke nastupoval hlavný program,
folklórne pásmo, ktorého autorom bol milovník a odborník folklóru Juraj
Matiaš z Plachtiniec. Účinkovali v ňom FSk Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec, hudobne ich sprevádzala Ľudová hudba Dežka Oláha zo Sucháňa
a Andrej Babiar s gajdami, Ženská spevácka skupina a heligonkár Dominik
Drozdík z Hrušova, pán farár Janko Ďurov a folklórna skupina z Dačovho
Lomu, ktorú doprevádzala na harmonike pani Štefánia Selská. Po celý čas
ich sprevádzali Kmotrovci Juraj Matiaš a Mária Kropáčová. Prostredníctvom
scénického programu ukázali zvyky a obyčaje viažuce sa na zimné obdobie.
Návštevníkom priblížili obyčaje od stridžích dní do Troch kráľov, ktoré sa
zachovali v obciach Príbelce, Plachtince, Hrušov a Dačov Lom. Počas programu a prestávky v koncertnej sále, si návštevníci mohli v kaplnke sv. Anny
pozrieť živý Betlehem a na nádvorí hradu Mikuláša s ľadovou kráľovnou,
čertom a anjelom. Kolorit podujatia dotvárali vianočné trhy, ktoré ponúkali
chutné medovníčky, vianočné oblátky či ozdôbky, medové výrobky, ale
našlo sa tam aj varené vínko a punč na zahriatie.
Organizátori ďakujú všetkým, ktorí sa na príprave podujatia podieľali, účinkujúcim za kultúrno - umelecký zážitok a návštevníkom za ich záujem a podporu. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, za čo
im tiež srdečne ďakujeme.
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko praje všetkým príjemné prežitie
vianočných sviatkov a šťastný Nový rok.
Bc. Anna Brlošová

Foto: internet, Jozef Baran
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
16.1. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov, prezentácia
a rozbor tvorby,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
26.1. Stretnutie divadelníkov,
miesto: NOS Lučenec
Január - TOMPA MIHÁLY
– umelecký prednes poézie a prózy
v maďarskom jazyku – školské kolá,
miesto: školy v regióne
Január - ZATKANÉ
– výstava z tvorivej dielne,
miesto: vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.
Dielňa ľudových remesiel
Ponuka pre školy a škôlky
- celoročne prebieha možnosť naučiť
sa techniku enkaustiky a práce s
hlinou. Termíny dielní pre školy - po
tel. dohode na 0907 503478 alebo
na vytvarnedielnicky@gmail.com
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
13.1. Oslava oslobodenia mesta
Lučenec,
miesto: pamätník
na ul. J. Kármána o 14.00
16.1. Tri letušky v Paríži
– komédia o tom, čo sa môže stať,
keď si muž chce užívať výhody ženáča,
no do svadby sa mu príliš nechce,
miesto: kino Apollo o 19.00
21.1. Mestský ples,
miesto: Synagóga o 18.30
21.1. Novoročný operetný

21.1. Novoročný operetný
galakoncert,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 19.30
Fiľakovo
7.1. MegakoncertGényaFerenc
– benefičný koncert pre Tomáša
Bodzášiho.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
o 18.00,
organizátor: OZ Pro Schola Nostra
22.1. SPOZNAJME SA!
– Dni maďarskej kultúry Bartók 135
– predstavenie Tanečného divadla
IfjúSzivek.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
o 16.00,
organizátor: Mestské kultúrne
stredisko vo Fiľakove,
spoluorganizátor:
MO Csemadok Fiľakovo

Do 9.2.2017 Výstava
„Šuster drž sa svojho kopyta!“
Miesto: Mestské vlastivedné
múzeum-galéria,
hlavný org.: Hradné múzeum vo
Fiľakove, spoluorg.:
Východoslovenské múzeum
v Košiciach

Kokava nad Rimavicou
27.1. Fašiangové podujatie
v maskách pre deti
Miesto: Kultúrny dom o 17:00 hod.

25.1. „SPOZNAJME SA!“
– Dni maďarskej kultúry
Tanečný dom pre deti - maďarské
a slovenské ľudové tance.
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
o 15.00, org.: MsKS,
spoluorganizátor: Dom Matice
slovenskej vo Fiľakove
26.1. Beseda
s Károlyom J. Mészárosom,
redaktorom rubriky športu denníka
Új Szó
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 16.30,
organizátor: Hradné múzeum
vo Fiľakove
27.1. Prednáška a predstavenie knihy
sociologičky Zsuzsanny Lampl,
s názvom „Ajándék“ („Dar“).
Téma: Identita a používanie jazyka
Maďarov žijúcich na Slovensku
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 16.30,
organizátor: Hradné múzeum
vo Fiľakove

Do 9.2.2017 Výstava „Šuster drž
sa svojho kopyta!“ Miesto:
Mestské vlastivedné múzeumgaléria, hlavný org.: Hradné
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galakoncert, miesto: Divadlo
B.S. Timravy o 19.30

