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

v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus Predstavujeme spevácke zbory.
Okrem slávnostných svätých
omší pri liturgických slávnostiach vo farskom kostole zbor účinkoval napríklad
na pohrebe emeritného biskupa Mons.
Eduarda Kojnoka (2011), pri uvedení súčasného rožňavského diecézneho biskupa J. E. Mons. Stanislava Stolárika
(máj 2015), na kňazských a diakonských
vysviackach a iných podujatiach. Účinkoval aj na Festivale speváckych zborov
10. decembra 2017 v Rímskokatolíckom
kostole sv. Cyrila a sv. Metoda v Poltári.

Zbor bol založený pri Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Poltár v roku 1997.
V tomto roku bola dokončená výstavba kostola, ktorý 5. júla 1997 posvätil
rožňavský biskup Mons. Eduard Kojnok, rodák z Veľkej Suchej. Nový kostol bol
zasvätený patrónom sv. Cyrilovi a sv. Metodovi. Za správcu novovzniknutej farnosti bol ustanovený Mgr. Jozef Fričovský, od roku 2010 až dodnes je správcom
Mgr. Jozef Haľko.
Vedúcou a zároveň dirigentkou speváckeho zboru, a to od založenia až po
súčasnosť, je Mgr. art. Mária Sihelská. Počet členov
sa menil a dnešný zbor sa skladá z 22 členov, ktorí
tvoria terajšiu základňu. Mužské hlasy – Peter Kostka, Miroslav Píš, Michal Sihelský, Martin Šálka; alt –
Jana Lásková, Zdenka Laššáková, Anna Rončáková,
Katarína Fungáčová, Mirka Macháčková, Jana Macháčková, Mária Pribilincová, Anna Hulinová, Martina Tisoňová, Eva Adamove; soprán – Anna Uhrinová, Jaroslava Kocúrová, Stanislava Boóczová, Mária Kubaliaková, Mária Kureková, Gabriela Lásková,
Diana Balogová a Katarína Kubaliaková, ktorá zbor aj
korepetuje (precvičuje).
Účinkovanie telesa je takmer výlučne orientované na liturgiu, čomu je prispôsobený aj jeho
repertoár. Prevládajú
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Okrem
slávnostných svätých omší pri liturgických slávnostiach vo farskom
kostole zbor účinkoval napríklad na pohrebe emeritného biskupa Mons. Eduarda
Kojnoka (2011), pri uvedení súčasného rožňavského diecézneho biskupa J. E.

V televízii Lux a Rádiu Lumen boli vysielané priame prenosy sv. omší z liturgických slávení v Rožňave, napr. zasvätenie
diecézy Panne Márii pri príležitosti 100.
výročia fatimských zjavení (október
2017).

Zbor najčastejšie spieva na sv. omšiach
v Poltári počas liturgických sviatkov –
Vianoce, veľkonočné trojdnie, odpustová slávnosť sv. Cyrila a sv. Metoda,
sviatky Panny Márie a sobáše. V Poltári
sa zbor prezentuje každoročne v prvú
adventnú nedeľu
Pokračovanie na s. 2
na adventnom stretnutí pred kultúrnym
domom, kde vystupuje samostatne, ale
aj spoločne s ostatnými zbormi.
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na adventnom stretnutí pred kultúrnym domom, kde vysZ vinšov, ktoré odriekali chlapci na Nový rok po
tupuje samostatne, ale aj spoločne s ostatnými zbormi.
slovensky, boli časté napríklad nasledujúce:
„Sláva je veliká,
na stole jablká.
Dajte mi zo dve,
aj to bude dobre.
Šťastlivý Nový rok vinšujem!“
„Vonku zima, tu je teplo.
Či sa Vám dač neupeklo?
Sem buchty sem,
nakže vám ich zjem!
Šťastlivý Nový rok vinšujem!“
Zdroj: blog Ing. Richarda Kafku (1939 – 2017): Naša Kokava

Zbor na stretávanie využíva Mládežnícke centrum v Poltá
ri, nácviky sa uskuočňujú v piatok večer.
KONTAKT: Mária Sihelská, maria@sihelsky.eu,

Starší z rodiny oslavovali doma a očakávali polnoc. Po odbití dvanástej hodiny si všetci vzájomne blahoželali k Novému roku a pripíjali „na zdravie“. U sklárov
bolo zvykom vítať Nový rok spevom a streľbou. Na Nový
rok skoro ráno chodili chlapci k susedom, známym a
rodine opäť vinšovať. Tak ako na Vianoce, aj na Nový rok
sa tradovali rôzne vinše, v závislosti od pôvodu sklárskej
rodiny.
V nemeckých rodinách bola bežná vinšovka (vo fonetickom prepise):
„Vinši, vinši das gliklis najes jár.
Kriskindl lichts mir kraus hár.
Gsundes lében, longes lében.
Glop sai Jézus Kristus.“
Voľný preklad:
„Vinšujem, vinšujem šťastný Nový rok.
Vianočný stromček mi osvetľuje kučeravé vlasy.
Zdravý život, dlhý život.
Pochválen buď Ježiš Kristus.“

Z archívu Roberta Schilla: Verštat sklárne Utekáč, 30-te roky

Z vinšov, ktoré odriekali chlapci na Nový rok po
slovensky, boli časté napríklad nasledujúce:

V čase príchodu nového kalendárneho roka
sa v posledný deň na Silvestra už od rána upratovalo, pretože sa verilo pranostike koľko špiny na
Nový rok, toľko chorôb po celý rok.
Pred večerou gazda najskôr obriadil statok a pod
vianočný stromček sa dalo zrno, jablká, orechy, zemiaky, aby v novom roku bola ešte lepšia úroda.
Potom si všetci sadli za slávnostne pripravený stôl,
na ktorom bola hríbová polievka, opekance s makom, oblátky s medom, ale i ovocie a cesnak.
Po večeri vo večerných hodinách najmä mladí ľudia (chlapci i dievčatá) chodili spievať v skupinách
pod okná domov (spévaňa popot obloke).
Pred polnocou mládež spievanie zanechala a pobrala sa privítať Nový rok na vežu kostola alebo
v strede dediny na túrničku. Tu za hlaholu zvonov
a spevu nábožných piesní vítali Nový rok. Chlapci
sa predvádzali v šikovnosti a spôsoboch zvonenia.
Nechýbali ani niektorí dospelí muži a nočný hlásnik
(bachter). Potom to zopakovali o štvrtej hodine ráno. Pri rozchode mládenci odprevádzali svoje dievčatá k rodičovskému domu a vymrznutí sa ponáhľali domov.
Ráno na Nový rok sa chodilo vinšovať. Oproti vianočnému času bolo vinšovanie iné, napr.: Vinšujen
ván tótot novei rok, hodňe zdráva, to ván vinšujen od
milého pána Boha. Bolo aj žartovné vinšovanie:
Vinšujen tótot šťasľivej novej rok, žebe ván odpádou
speci bok, a skochu hruda, žebe gazďiná ostala hrubá (tehotná).
K Novému roku sa viazali aj povery (babone),
napr.: Na Novei rok ňesmela žena príťi vinšovať, ľebo doňésla do domu ňešťasťei.
Zdroj: Július Lomenčík: Z máľinské túrňi pozerán
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Július Petrus: „V bubeníckych začiatkoch ma intenzívne podporoval môj otec“

Hráč na bicích nástrojoch,
umelec v slobodnom povolaní Július
Petrus sa narodil 1. 1. 1968 v Lučenci.
Základné vzdelanie získal na ZŠ vo Fiľakove (1974 – 77) a ZŠ Laca Novomeského v Lučenci (1977 – 83). V obidvoch mestách navštevoval aj Ľudovú
školu umenia (ĽŠU) – nástroj klavír.
Stredoškolské štúdiá absolvoval na SPŠ
spojovej techniky J. Murgaša v Banskej
Bystrici (1983 – 87). V r. 1993 – 94
navštevoval Musicians Institute v Los
Angeles (USA). V pozícii slobodného
umelca účinkoval ako hráč na bicie nástroje v skupinách sprevádzajúcich speváčku Beátu Dubasovú, speváka Petra
Nagya, ale aj v skupine Elán, Team a i.
Popri zamestnaní vyštudoval masmediálnu komunikáciu a marketing na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Žije v Bratislave.
Ďusko, vyrastal si vo Fiľakove
i v Lučenci, ako si na tie roky spomínaš?
Musím povedať, že som veľmi
šťastný, že som vyrastal v našom regióne. V tom čase bolo u nás doma veľa
muziky, zábavy a srandy. Neexistovali
mobilné telefóny a ľudia sa viac stretávali a rozprávali sa spolu. V Lučenci
bolo v prevádzke päť podnikov a vo
Fiľakove tri podniky so živou hudobnou
produkciou – a to na dennej báze!
Aj keď som v tom čase

Aj keď som v tom čase hrával tenis, stalo sa, že sme sa so spolužiakmi vkradli
do nočného baru Hviezda na prvé tanečné kolo. Vtedy tam skutočne hrávali
špičkové skupiny. ĽŠU v hudobnom
odbore klavír som začal navštevovať vo
Fiľakove, kde ma učili panie učiteľky
Haniszková a Kozáková. Neskôr sme sa
presťahovali do Lučenca, kde som pokračoval v štúdiu u pani Kataríny Svetlíkovej Ďalogovej. Okrem toho ma súkromne doučovala aj pani Jolana Balázsová. Musím sa touto cestou poďakovať všetkým mojim učiteľom za ich
oddanosť a trpezlivosť. Nemali to so
mnou ľahké, nebol som jednoduchým
žiakom 
Tvoj otec Július je veľkým fanúšikom hudby. Určite ťa v tvojich aktivitách značne podporoval.
Otec je až dodnes veľmi obľúbeným človekom. Miluje muziku a počúva ju na dennom poriadku. Obľubuje
skladateľov Beethovena a Chopina, ale
počúva aj modernú jazzovú a rockovú
muziku. Miluje latinsko-amerického
klaviristu Michela Camila a rovnako má
rád aj Dream Theather. Každý rok sme
spolu pozerali novoročný koncert Viedenských filharmonikov, a to mi zostalo
dodnes. Formoval a intenzívne ma podporoval v mojich bubeníckych začiatkoch a dobre vedel, že je potrebné učiť
sa a zdokonaľovať na každom hudobnom nástroji. Mama bola opakom môjho
otca. Bola prísna a nepáčilo sa jej, že
chcem byť hudobníkom. Ani po rokoch
jej nedalo, že nemám „klasickú“ vysokú
školu, až som podľahol a vyštudoval
som masmediálnu komunikáciu a marketing na UKF v Nitre. Samozrejme, že
v občianskom doteraz nemám uvedený
žiaden titul. Nepotrpím si na to, som
praktik a myslím si, že inteligencia sa
nezískava titulom, ale je vrodenou vlastnosťou.
Kedy a kde si sa po prvýkrát
dostal do kontaktu s bicími nástrojmi?
S bicími nástrojmi som sa po
prvýkrát dostal do kontaktu v závodnom
klube ROH Kovosmalt vo Fiľakove asi
ako jedenásťročný. Otec tam ozvučoval
miestnu prehliadku kapiel a po koncerte
som si sadol za bubny a zmocnil sa ma

veľmi zvláštny neopísateľný transcendentálny pocit. Niečo mi z vesmíru povedalo, že toto je tvoja cesta. Samozrejme, že som ignoroval tento pocit a aj
naďalej som sa venoval tenisu. Na
základnej škole som mal v triede dvoch
spolužiakov bubeníkov – Ivana Petruša
a Norberta Lavičku. Ivan hral v kultovej
lučenskej kapele „Šrot“, ktorú viedol
Danci Jaďuď a Norbi pochádzal z muzikantskej rodiny. Cez prestávky sme sa
v jednom kuse bavili o muzike. Takže
asi to nebola náhoda... Ako štrnásťročný
som zistil, že bez osobného trénera zo
mňa Björn Borg nebude, a tak som začal
bubnovať. Zaujímavou zhodou okolností bolo, že mi v rovnakom čase Norbi
Rusnák ponúkol členstvo v jeho kapele,
v ktorej sme aj s Karčim Bírom začali
hrávať. Spoločne sme absolvovali prvý
verejný koncert na druhej ZŠ v Lučenci
(dnes ZŠ M. R. Štefánika), kde sme mali
obrovský úspech. Otec tento výstrelok
zo začiatku bral s rezervou v duchu –
veď ho to prejde... Ale keď videl, že to
myslím s bubnovaním vážne, zaobstaral
mi prvého učiteľa, ktorým bol pán Tibor
Márkus z Fiľakova. Tibor je dodnes vynikajúcim hudobníkom a skvelým učiteľom, ktorý ma pevne viedol a inšpiroval
na mojej ceste, za čo som mu veľmi
vďačný.

V polovici 80-tych rokov minulého storočia si už účinkoval ako hráč
na bicie nástroje v rôznych slovenských
hudobných skupinách...
Koncom osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov minulého
storočia (ako ten čas letí) som už hrával
ako profesionálny hudobník. Môžem
povedať, že som hral s najpopulárnejšími kapelami a spevákmi v tom čase
u nás.
Pokračovanie na s. 4

veľmi zvláštny neopísateľný
Bolo to plodné obdobie
hrával tenis, stalo sa, že sme sa so transcendentálny pocit. Niečo mi postsocializmu, keď ešte plne
z vesmíru povedalo, že toto je
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Bolo to plodné obdobie postsocializmu,
keď ešte plne neovládol spoločnosť neoliberálny kapitalizmus a ľudia sa tešili z
muziky. Absolvoval som veľké koncertné šnúry po celej ČSSR a neskôr ČSFR,
v jednom kuse som bol na cestách s nejakou kapelou či sólistom. Pamätám si,
ako sme v Prahe po koncerte s Petrom
Nagyom z úplne vypredanej a rozbesnenej Lucerny unikali zadným vchodom na
hotel. Bolo to zaujímavé obdobie...
V r. 1993 – 94 si študoval na
Musicians Institute v Los Angeles
v USA. Čo ti táto škola dala do života?
Túžba po napredovaní a zdokonaľovaní sa ako hudobníka ma dostala
do pozície, keď som sa musel rozhodovať medzi kariérou a štúdiom. Cena
za štúdium na tejto prestížnej škole ma
stála miesto pevného člena v dnes už legendárnej skupine Elán, na druhej strane
som na škole v LA študoval so svetovou
špičkou. Učili nás skutočne tí najlepší
v branži. Prínosom bol rozhľad, ktorý
nie je možné získať iným spôsobom ako
osobnou skúsenosťou. Žiaľ, po príchode
domov sa mi skúsenosti nadobudnuté
„za veľkou mlákou“ nepodarilo zúročiť
v plnom rozsahu. Slovensko je krásna
krajina a skutočne ju mám veľmi rád, ale
po návrate z USA v polovici 90-tych rokov ma tu čakal obrovský pád. Aj keď sa
mi podarilo zrealizovať a vydať doteraz
jedinú bubenícku školu na Slovensku,
behom poldruha roka sa neuveriteľne
všetko zmenilo. A to až tak, že v polovici 90-tych rokov na Slovensku skoro
nikto nekoncertoval. Jediná kapela, ktorá
mala koncertnú šnúru, bola Metalinda
a aj tá len s obrovským požehnaním vtedajšej nomenklatúry. Našťastie dnes je
už situácia iná a moji kamaráti, kolegovia, ktorí taktiež študovali v USA či inde
v zahraničí, nemusia sa už zaoberať negatívnymi a závistlivými vplyvmi okolia. To sú tie životné rozhodnutia...
Dovolíš nám trocha nahliadnuť do tvojho pracovného kalendára
súčasnosti?
V prvom rade musím vyzdvihnúť internetový portál
www.slovakdrummer.sk, ktorý sa mi
podarilo rozbehnúť a funguje už ôsmy
rok. Tento projekt sa výlučne zaoberá
len bubeníckou tematikou. Záujemcovia
si tu nájdu články, rozhovory a samozrejme interaktívne bubenícke lekcie.
Posledné štyri lekcie sa mi podarili nahrať v troch jazykoch (slovenskom, maďarskom a anglickom) v profesionálnom
štúdiu. Vďačím za to ľuďom, ktorí skutočne nezištne podporujú tento projekt
formou štúdiových priestorov, techniky
a svojho voľného času. Spoločne s

Ferkom
Kačánim

a svojho voľného času. Spoločne s Ferkom Bodorom a Ferkom Kačánim sa
nám podarilo posunúť hranice a vytvoriť
skutočný unikát. Doteraz bubenícke lekcie v troch jazykoch od jedného interpreta ešte nikto na svete nenahral! Čo sa
týka živého hrania, tak v tomto smere
som našťastie posledné mesiace dosť
vyťažený. Hrávam so skupinou Malý
Princ, kde sa zameriavame na vlastnú
pôvodnú tvorbu, čo je v dnešnej dobe
veľmi náročné. Vo februári 2017 sme
nahrali nový singel s tromi skladbami.
Žiaľ, situácia na Slovensku je v tomto
smere žalostná. Rádiá v prime time
(hlavný vysielací čas) hrajú klasicky päť
až šesť zabehnutých kapiel a nové kapely zaraďujú do vysielania iba v noci alebo nadránom, takže preraziť je veľmi
ťažké. Okrem toho hrávam so skupinou
Blues, Rock Cirkus, kde hráme známe
„cover“ verzie hitov 60-tych a 70-tych
rokov. Hrávam aj so skupinou Kobold,
o ktorej som vôbec nič nevedel, až pokiaľ som s nimi nezačal koncertovať.
Skupina je zameraná na detskú produkciu v maďarskom jazyku, hoci 20 percent repertoáru v súčasnosti tvoria pesničky v slovenskom jazyku. Spolupracujem s maďarským skladateľom a inštrumentalistom Józsefom Sárközim,
ktorý píše krásne, ale náročné skladby.
Jednu z nich som nahral v lučenskom
štúdiu LC Recording a volá sa „Amazonas“. Nahrávka je voľne dostupná na
You-tube. Som firemným hráčom spoločností NATAL, SABIAN, VIC FIRTH
A EVANS. Ročne absolvujem niekoľko
firemných prezentácií hlavne v našom
regióne (Slovensko, Česko, Maďarsko,
Rumunsko a Nemecko), kde sa stretávam so svetovou špičkou. Sú to motivačné a inšpirujúce podujatia, kde sa na
jednom pódiu ocitneš s ľuďmi ako Dom
Famularo, Dave Weckl, Karl Brazil,
Tom Brechtlein, Claus Hessler alebo
Mike Portnoy…
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Akademický maliar, výtvarný
pedagóg František Gyurkovits sa
narodil 28. 3. 1876 v Budapešti v rodine
mäsiara. V r. 1894 – 96 a 1900 – 02
študoval grafiku na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Budapešti, jeho
najvýznamnejším profesorom bol Eduard Balló (pochádzajúci z Liptovského
Mikuláša). V štúdiu pokračoval na
Academii Julien, súkromnej večernej

škole aktov Filippa Colarossiho v Paríži
(1902 – 04) a na Výtvarnej akadémii
v Mníchove u profesorov Otta Seitza
a Franza Defreggera (1904 – 08).

V Mníchove sa po prvýkrát
oženil s maliarkou Máriou Kissel, zriadil si tu aj súkromný ateliér. Veľa maľoval, často vystavoval a mal aj patričné
úspechy. V r. 1910 mu zomrela manželka, čo veľmi silno zapôsobilo na jeho
psychiku. Vtedy sa stretol s jedným
priateľom z Lučenca, ktorý ho sem pozval a povedal mu, že tu môže pokojne
žiť a maľovať svoje obrazy. V r. 1913 sa
František Gyurkovits presťahoval do
Lučenca, v tom istom roku sa po druhýkrát oženil s Irmou Hermannovou. Zomrel 20. 1. 1968 v Lučenci vo veku 92
rokov, pochovaný je na tunajšom mestskom cintoríne.
František Gyurkovits používal
rôzne výtvarné techniky, ale v prevažnej
miere to boli olejomaľby. Pred ich maľovaním často robil skice a náčrty ceruzkou, tušom alebo vodovými farbami
(akvarely). Bol majstrom kreslenia, len
niekoľkými ťahmi ceruzkou dokonale
zachytil atmosféru trhov, krásu prírody
alebo jedinečnosť a charakter človeka.
K medirytectvu, ktoré vyštudoval na
umeleckopriemyselnej škole v Budapešti, sa vrátil iba na začiatku svojej
umeleckej kariéry. V tematike obrazov
mal veľmi široký záber – portréty, figurálne kompozície, krajinky, zátišia, žánrové obrazy, sakrálna tematika... Rád
realizoval aj kópie obrazov starých majstrov ako Rubens, Tizian či Velazquez,
kde uplatňoval svoju výnimočnú maliarsku zručnosť a techniku.
Pokračovanie na s. 5

Individuálne
výstavy
mal
škole aktov Filippa Colarossiho
najmä
v
Lučenci
(1913,
1921,
posmrtne
Bodorom
a Ferkom v Paríži (1902 – 04) a na
sa nám podarilo Výtvarnej akadémii v Mníchove – 1976, 1996, 2016) a v Martine
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vyslancom ČSSR vo Švédsku. V r. 1971
bol vylúčený z KSČ, za čím nasledovalo
takmer 20-ročné obdobie ľudskej, spoločenskej i pracovnej diskriminácie.
V dokumente „Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti po XIII.
zjazde KSČ“ bol označený za „pravicovo-oportunistického predstaviteľa KSS“
a nemohol sa vrátiť na svoje pôvodné
pracovisko – VŠE. V uvedenom období
pracoval vo Výskumnom ústave sociálneho rozvoja a práce v Bratislave (1971
– 90). Zomrel 5. 7. 1990 v Bratislave,
pochovaný je na cintoríne v Katarínskej
Hute.
Vo svojej vedecko-pedagogickej praxi sa zameriaval na problematiku
politickej ekonómie socializmu, ekonomické aspekty riešenia národnostnej
otázky v Československu a otázky reprodukcie pracovných síl. Bol autorom
mnohých publikácií a štúdií v rôznych
odborných časopisoch: Československo
na prahu socializmu (1958), Rozvoj
Slovenska v socialistickom Československu (1963), Politická ekonómia socializmu (1965 – vedúci autorského
Ekonóm, politik, vedecký pra- kolektívu), Ekonomické základy sociacovník, vysokoškolský učiteľ prof. Ing. listického riešenia národnostnej otázky
Viktor Pavlenda, DrSc. sa narodil 23. v ČSSR (1968) a i.
1. 1928 v Katarínskej Hute, okres Poltár, v sklárskej rodine. Po štúdiách na
Štátnom gymnáziu (1939 – 43) a ObAgronóm, vedeckovýskumný
chodnej akadémii (1943 – 47) v Banskej
Bystrici vyštudoval Vysokú školu hos- pracovník doc. Ing. Ondrej Tomka,
podárskych vied v Bratislave (1951). CSc. sa narodil 12. 1. 1928 v GregoroVedeckú ašpirantúru absolvoval na In- vej Vieske, okres Lučenec. Ľudovú
štitúte národného hospodárstva G. V. školu navštevoval vo svojom rodisku a
gymnáziá vo Zvolene (1940 – 45) a
Plechanova v Moskve (1956).
v Lučenci (1945 – 48), maturoval v triede profesora Michala Petiana. V r. 1948
– 52 pokračoval na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. V r. 1952 sa stal inžinierom, 1958 získal titul kandidáta vied
(CSc.) a 1965 docent. Bol ženatý, manželka Zuzana, rod. Ondrejovičová, pracovala ako učiteľka. Spolu mali dve
dcéry: Ing. Miriam Kizeková, PhD., vedecká pracovníčka Národného poľnoPo jej ukončení pôsobil ako hospodárskeho a potravinárskeho centra
vysokoškolský učiteľ a vedúci Katedry v Banskej Bystrici, doc. Ing. Radoslava
politickej ekonómie, prorektor pre ve- Kanianska, CSc., vysokoškolská učiteľdeckú prácu a v r. 1958 – 61 ako rektor ka na Fakulte prírodných vied UMB
Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Banskej Bystrici.
v Bratislave. Doktorskú dizertačnú práV r. 1952 – 55 pôsobil ako výscu obhájil v r. 1967 a za univerzitného kumný pracovník Výskumného ústavu
profesora bol menovaný v r. 1968. Bol krmovinárskeho vo Vígľaši a neskôr ako
kandidátom ÚV KSS (1958 – 68), čle- zástupca riaditeľa Výskumného ústavu
nom ÚV KSS (1968 – 70), členom ÚV krmovinárskeho v Trnave (1955 – 61);
KSČ, poslancom Slovenskej národnej potom riaditeľ a vedecký pracovník
rady a Snemovne národov Federálneho Výskumného ústavu lúk a pasienok
zhromaždenia ČSSR a v r. 1970 – 71 v Poprade (1962 – 65) a v Banskej Bysmimoriadnym a splnomocneným veľ- trici (1965 – 87).
vyslancom ČSSR vo Švédsku. V r.
Výskumný
ústav
lúk
1971 bol vylúčený z KSČ, za čím
Individuálne výstavy mal najmä v Lučenci (1913, 1921, posmrtne –
1976, 1996, 2016) a v Martine (1955).
Viackrát sa zúčastňoval na kolektívnych
výstavách – Paríž, Mníchov, Budapešť,
Bratislava, Lučenec... Najväčšiu zbierku
jeho obrazov vlastní Novohradské múzeum a galéria v Lučenci a Mestské múzeum v Lučenci. Ďalšími vlastníkmi
jeho obrazov sú Slovenská národná galéria v Bratislave, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici a Banské múzeum v Rožňave. S jeho olejomaľbami
sa môžeme stretnúť aj v Múzeu krásnych umení v Budapešti a Nitrianskej
galérii. Počas pôsobenia v Mníchove
jednu štúdiu aktu od neho zakúpila mníchovská Akadémia. Veľké množstvo jeho olejomalieb sa nachádza v súkromných zbierkach.
Ako výtvarný pedagóg vychoval v medzivojnovom období viacero
významných maliarov – Július Szabó,
Ernő Fischer, Ladislav Gandl a i.
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Výskumný ústav lúk a pasienkov mal v
ČSSR celonárodnú pôsobnosť a organizačne k nemu patrilo päť regionálnych
výskumných staníc – Poprad, Krivá,
Dolný Kubín, Jevíčko a Liberec. Doc.
Ondrej Tomka žil od r. 1987 na invalidnom dôchodku v Banskej Bystrici.
Zomrel 6. 9. 1988 v Banskej Bystrici,
pochovaný je na centrálnom cintoríne
v Kremničke.
Vo vedeckovýskumnej činnosti
sa zameriaval na problematiku lúkarstva
a pasienkarstva. Bol tvorcom uceleného
systému praktického lúkarstva a pasienkarstva so zameraním na chov hovädzieho dobytka a oviec. Bol autorom,
resp. spoluautorom viacerých monografií, metodických príručiek a vedeckých
i popularizačných článkov, ako aj členom redakčnej rady časopisu Poľnohospodárstvo. V r. 1969 – 75 bol tiež
predsedom krmovinárskej komisie pri
SAV (1969 – 75) a podpredsedom tejto
komisie pri ČSAV (1975 – 87); r. 1974
– 78 členom predsedníctva Európskej
lúkarskej federácie a zástupcom pre
strednú Európu.
PhDr. František Mihály, DiS. art.



Udalosti

25. výročie vzniku Slovenskej republiky
1. januára 1993 vznikla rozdelením
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky samostatná Slovenská republika. Na spoločnej schôdzi vlády Slovenskej republiky a Národnej rady
Slovenskej republiky prijali poslanci
vyhlásenie k vzniku nezávislej Slovenskej republiky.



Výročia významných udalostí slovenských národných dejín a kultúrneho života

170. výročie (15. 1. 1848) – reč Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme o
jazykových právach Slovákov.
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PETŐFI Sándor – 195. výročie narodenia (1. 1. 1823
Malý Kereš, maď. Kiskőrös), maďarský revolučný básnik
slovenského pôvodu, rodený Alexander Petrovič. V roku
1845 navštívil Lučenec, Fiľakovo a Šomošku. V Lučenci
má pamätnú tabuľu na Ulici Vajanského.
ŇUŇUK Ondrej – 85. výročie narodenia (1. 1. 1933
Kokava nad Rimavicou), učiteľ, autor učebných pomôcok
pre zemepis: plastická mapa pre 5. ročník, kombinovaný
glóbus...
LAKATOŠ Samuel – 100. výročie narodenia (9. 1. 1918
Rimavská Baňa), profesor na lučenskom gymnáziu; zakladateľ Okresného vlastivedného múzea. Zomrel v Haliči
2. 12. 1971.
LÁZÁR Ľudovít – 75. výročie narodenia (13. 1. 1943
Fiľakovo), huslista, učiteľ hudby, koncertný majster. Absolvoval stovky vystúpení s Het Brabants Orkest po celej
Európe, robil hudobný sprievod pre svetoznámych sólistov. Žije v Holandsku.
GEDŐ-GRÜNWALD Maximilián – 85. výročie úmrtia
(20. 1. 1933 Lučenec), matematik, profesor Gymnázia
v Lučenci. Narodil sa 3. 2. 1858.
KOLBANY Pavol – 260. výročie narodenia (23. 1. 1758
Ozdín), lekár, botanik. Prírodovedné a lekárske štúdium
absolvoval v Halle a vo Viedni, kde v roku 1786 získal
doktorát z medicíny. Po ukončení štúdia pôsobil ako
úradný a praktický lekár v Bratislave a zároveň sa stal
dopisujúcim členom Lekársko-prírodovedeckej spoločnosti v Erlangene a Prírodovednej spoločnosti v Halle.
Bol priekopníkom hydroterapie a očkovania proti kiahňam v Uhorsku, účinne zasahoval proti týfusu a malárii.
Jeho osvetová činnosť medzi ľudom bola zameraná najmä na presviedčanie obyvateľstva o blahodarnom pôsobení očkovania v Uhorsku a Sedmohradsku, najmä v detskom a dojčenskom veku. Ako botanik skúmal liečivé a
jedovaté rastliny. Bol autorom viacerých náučných prác,
napr. Ungarische Gifpflanzen (Bratislava 1791).
SLANČÍK Pavel – 185. výročie narodenia (24. 1. 1833
Lovinobaňa), národne uvedomelý Slovák, 48 rokov bol
evanjelickým farárom v Polichne, spoluzakladateľ Matice
slovenskej v Martine. V roku 1863 zasadil lipu pred kostolom v Polichne na pamiatku tisíceho výročia pokresťančenia Slovákov.
ZGÚTH Peter Pavol – 155. výročie narodenia (25. 1.
1863 Vrbica), básnik, literárny historik. Študoval na Štátnom učiteľskom ústave v Lučenci (1878 – 81).
TOČÍK Anton – 100. výročie narodenia (28. 1. 1918
Krásno nad Kysucou), archeológ, člen SAV. Robil výskum
v Prši, spoluautor publikácie NOVOHRAD 2/1 (1989).
Zomrel 15. 6. 1994. Do poslednej chvíle sa venoval
archeológii, ktorá bola jeho celoživotnou láskou. V roku
1995 na jeho počesť vznikla Nadácia Antona Točíka,
občianske združenie, ktorého cieľom je podpora archeologického a numizmatického bádania na Slovensku.

REKUS

PhDr. Petrovi KOVÁČOVI,

rodákovi
z Fiľakova, k významnému životnému jubileu,
ktoré si pripomenul 2. januára. Divadelný
dramaturg, prekladateľ, režisér, umelecké
meno – Peter Plank. Za dramaturgickú
spoluprácu s Karolom Horákom získal Cenu
Literárneho fondu.

LUČENEC
A
REGIÓN

Bola bohatá a pestrá, hravá aj tvorivá, veselá i smutná. Milovníkom divadla ponúkla veľa zaujímavých predstavení v podaní domácich aj zahraničných súborov, stretnutie
s našimi divadelnými ochotníkmi, vzdelávacie podujatia a tvorivé dielne pre divadelných nadšencov. Hlavným organizátorom Divadelnej jesene bolo Novohradské osvetové stredisko
Lučenec a spoluorganizátormi boli Mesto Lučenec, OZ Timrava a ZO Csemadok Lučenec.

20. októbra 2017 popoludní o 14:00 hodine vyrazil do
ulíc mesta Lučenec tradičný pestrý sprievod malých divadelníkov v krásnych divadelných kostýmoch. Deti z detských
divadelných súborov svojím šantením upozornili všetkých
obyvateľov i návštevníkov Lučenca na začiatok Divadelnej jesene a rozdávali letáky s programovou ponukou. Pri divadle
B. S. Timravy sme odkryli logo divadelnej jesene a riaditeľka
NOS v Lučenci Mária Ambrušová oficiálne otvorila Divadelnú
jeseň 2017. Na námestí pred OC Galéria potom deti žonglovali, hrali sa a zabávali seba i prítomných divákov.

Pokračovanie na s. 7

Úvodný program patril deťom, ktoré dopoludnia
absolvovali tvorivé dielne s členmi divadla Tamariky a v
priestoroch Divadla B. S. Timravy bolo takmer sto usilovných,
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pravdivo a do hĺbky hovorí o situáciách manželského vzťahu,
ktoré pozná väčšina manželských párov. Na rozdiel od iných
autorov je Levinov pohľad na manželskú krízu jemnejší, citlivejší a nepochybne aj humornejší. Hra poskytuje dve skvelé
herecké príležitosti pre výnimočných hercov a ani tretia rola
nie je celkom zanedbateľná – v úlohe manželky sa predstavila
členka Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene, rodáčka z Lučenca, Anita Krepčárová Šafáriková, manželského partnera hral
jej manžel Štefan Šafárik a výborne im sekundoval Juraj Haviar. Divadlo Thália Színház z Košíc uviedlo v maďarskom jazyku komédiu Páratlan páros – 1 + 1 = 3. Po prvýkrát sa v Lučenci predstavilo Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho
Úvodný program patril deťom, ktoré dopoludnia abPetrovca.
solvovali tvorivé dielne s členmi divadla Tamariky a v priestoroch Divadla B. S. Timravy bolo takmer sto usilovných, tvorivo
pracujúcich malých divadelníkov.

Naši rodáci zo Srbska uviedli hru Vladimíra Hurbana Vladimírova Vinica zreje. Pre študentov sme pripravili predstavenie
Divadla Akadémie umení v Banskej Bystrici Zažeň vlka. Táto
hra I. Bukovčana pripomína časy, ktoré by nemali ostať zabudnuté a ktoré je potrebné pripomínať práve mladej generácii.
Začiatok divadelnej jesene v Lučenci patril domácim luče- Divadelný súbor Divosud z Rimavskej Soboty zaujal aj pobavil
neckým divadelným súborom. Dňa 25. októbra uviedol DS inscenáciou Ženba alebo výlomky z Gogoľa.
Timrava v premiére hru U Kanátov pri príležitosti 150. výročia
narodenia Boženy Slančíkovej Timravy, prozaičky, autorky poviedok a noviel, dramatičky, poprednej predstaviteľky druhej
vlny literárneho realizmu, ktorá celý svoj život prežila v novohradskom kraji Polichno, Ábelová a Lučenec a vo svojej
tvorbe si všímala zaostalosť slovenskej dediny, jej nedostatky,
pričom kritikou sa usilovala hľadať príčiny. Členovia divadla,
ktoré nesie jej meno, chceli priblížiť dielo tejto našej významnej rodáčky dramatizáciou menej známej novely U Kanátov,
ktorú pre súbor zdramatizoval a režijne naštudoval Árpi
Szabó. Hudobnou komédiou Bingó potešili svojich priaznivcov
členovia Divadla J. Kármána, ktorí hrajú v maďarskom jazyku.
Po jesenných prázdninách sme v Divadle B. S. Timravy privítali deti zo základných aj materských škôl. S hercami Groteskný príbeh určite má čo povedať aj dnešným ľuďom,
Mestského divadla Actores z Rožňavy sa vydali na dobrodruž- pre ktorých je materiálny svet zaklínadlom, modlou a zmysnú cestu za zbojníckym osudom a vstúpili do sveta čarovných lom života. Divadlo Komédie chce primárne rozdávať humor
bytostí, statočných zbojníkov, dobrotivého ľudu a skúpych ze- a smiech. Šíriť svojou tvorbou – teda divadelnými predstavemepánov. Hra Ďurošík sa deťom páčila.
niami – optimizmus a pozitívnu energiu, čo sa mu hrou
Horúca sprcha určite podarilo. Slovenské divadlo Vertigo
z Budapešti je návštevníkom Divadelnej jesene tiež dobre
známe. Toto slovenské národnostné divadlo sa snaží o oživenie slovenských divadelných tradícií a o posilnenie záujmu o
slovenčinu v Maďarsku. V inscenácii Zoznamka priblížilo podnikanie v zoznamovacom biznise. Vydarená komédia o ženách, ktoré hľadajú ideálnych mužov. Divadlo COMMEDIA
Poprad patrí k najúspešnejším divadelným kolektívom na
Slovensku a ich predstavenia sa oplatí vidieť. Popradčania
hrali v Lučenci namiesto plánovanej hry Premiéra inscenáciu
Dňa 7. novembra mali diváci možnosť vidieť zaují- Zabíjačka. Komédiu, v ktorej sa mieša smiech i smútok, realita
Pokračovanie na s. 8
mavú hru izraelského dramatika H. Levina Život je taký. Hra a absurdita, úprimnosť a pretvárka.
Ešte
v
júli
uviedol
Divadelný
súbor
Timrava v
pravdivo a do hĺbky hovorí o situáciách manželského vzťahu,
premiére
hru
Bertolta
Brechta
Malomeštiakova
svadba.
Je to
ktoré pozná väčšina manželských párov. Na rozdiel od iných
zaujímavá
hra,
ktorá
podáva
obraz
dekadentnej
spoločnosti.
autorov je Levinov pohľad na manželskú krízu jemnejší, citli-
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Ešte v júli uviedol Divadelný
súbor Timrava v premiére hru Bertolta
Brechta Malomeštiakova svadba. Je to
zaujímavá hra, ktorá podáva obraz dekadentnej spoločnosti. Reprízu tohto
predstavenia mohli diváci a priaznivci
domácich divadelníkov vidieť 1. decembra 2017. 2. decembra potom javisko
Divadla B. S. Timravy patrilo budapeštianskym umelcom, ktorí uviedli úspešnú operetu Mágnas Miska. Záverečným
predstavením Divadelnej jesene 2017
bola inscenácia hry jedného z najvýznamnejších slovenských dramatikov minulého storočia Petra Karvaša Polnočná
omša.

Dej hry sa odohráva na Štedrý deň roku
1944 a autor v nej skúma a detailne
analyzuje postoje a vzťahy obyčajných
ľudí k dramatickým udalostiam končiacej sa druhej svetovej vojny. Ťažká ale
zaujímavá téma a výborné herecké výkony poskytli všetkým divákom krásny
umelecký zážitok. Všetky spomínané
predstavenia sa konali v Lučenci, ale
predstavenia Divadelnej jesene mohli
diváci navštíviť aj v ďalších mestách
a obciach regiónu.
V Mestskom kultúrnom stredisku
vo Fiľakove sa mohli diváci 10. novembra 2017 pobaviť na komédii 3x2, v
ktorej sa v troch príbehoch z manželského života predstavili Csongor Kassai a Zuzana Martinková.

Títo umelci sa predstavili 11. novembra
aj v Cinobani, kde boli hosťami regionálnej prehliadky divadelných ochotníckych súborov. Nesúťažná prehliadka „Divadelných ochotníckych súborov“ z nášho regiónu sa stala už súčasťou Divadelnej jesene. Podujatie pripravilo Novohradské osvetové stredisko v spolupráci s hostiteľmi tohtoročnej prehliadky

ráci s hostiteľmi tohtoročnej prehliadky
– divadelníkmi z DS HrCiNa Cinobaňa.
V kultúrnom dome v Cinobani sa predstavili tieto súbory: DS HrCiNa – Pre
skúsenosť (dramatizácia novely B. S.
Timravy), DS OPONA Poltár – Môj anjel
strážny, DS Havkáči Tomášovce – Veselé
vdovy alebo ako sa najlepšie zbaviť
manžela, DS Timrava Lučenec – Malomeštiakova svadba, DS HrCiNa CinoČlenovia DS NA TAHU sa predstavili 17.
baňa – Pokuta za hriech.
novembra v príjemnom prostredí vinárne Kállai vo Fiľakove v programe, ktorý
režisér Vlastimil Klepáček nazval Čalamáda, pretože to bola:

Súčasťou prehliadky boli aj odborné rozborové semináre, diskusie s tvorcami
a debaty divadelníkov. Lektormi podujatia boli režisér a scénograf Mgr. Dušan
Krnáč a Mgr. Marian Lacko, ktorí každé
predstavenie rozobrali, upozornili na nedostatky, vyzdvihli klady a diskutovali
s inscenátormi o jednotlivých zložkách
divadelnej inscenácie. Poukázali tiež na
to, že takéto stretnutia divadelníkov
a vzájomná konfrontácia je pre umelecký rast súborov veľmi dôležitá a je potrebné aj organizovanie školiteľských podujatí pre divadelníkov.

Ďalšie predstavenie Divadelnej jesene sa uskutočnilo v Kultúrnom dome
v Kokave nad Rimavicou. Hosťoval tu
Divadelný súbor Havran Rimavská Sobota s hrou Láska v studni. Táto tragikomédia odohrávajúca sa na talianskom
vidieku v prvej polovici 20. storočia bola
ocenená 1. miestom na Festivale hier s
dedinskou tematikou v Trebišove.
V dňoch 17. a 18. novembra 2017
sa vo Fiľakove a v Poltári predstavili zahraničné súbory. Divadelnú jeseň už niekoľko rokov pravidelne navštevujú priatelia z divadelného súboru NA TAHU
z Červeného Kostelca a minulý rok sa
naším partnerom stali aj divadelníci z
poľského mesta Zabkowice Slaskie.

– divadelníkmi z DS HrCiNa Členovia DS NA TAHU sa
Cinobaňa. V kultúrnom dome predstavili 17. novembra v

„Pestrá směs písniček, poesie, scének i
filmových ukázek okořeněná humorem,
plná vitamínů lásky, provoněná vínem a
zalitá dobrou náladou, vhodná zejména
na zahnání podzimní deprese. K přípravě bylo použito nejen to nejlepší, čím
červenokostelečtí herci baví své diváky i
sami sebe, ale i ingredience speciálně
připravené pro slovenské přátele“.
Dňa 18. novembra 2017 v Kultúrnom dome v Poltári uviedli poľskí divadelníci hru Večera u grófky. Táto zaujímavá hra s prvkami hororu v pozadí,
pojednávala o rôznych veciach života a
smrti.

V Poltári uviedli svoj program aj českí
divadelníci a po predstaveniach pripravili členovia DS OPONA stretnutie domácich a zahraničných divadelníkov.
Divadelná jeseň „zavítala“ aj do Radzoviec, kde diváci mali možnosť vidieť
predstavenie Bingó v podaní Divadla J.
Kármána z Lučenca.
Pokračovanie na s. 9

K Divadelnej
jeseni
patrí
aj
Novohradská detská improvizačná liga.
Tohto roku sme pre vedúcich a členov
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K Divadelnej jeseni patrí aj Novohradská detská improvizačná liga. Tohto roku sme pre vedúcich a členov detských
divadelných súborov pripravili cyklus tvorivých dielní zameraný na využívanie tvorivej dramatiky pri práci s deťmi.

Festival zborového spevu ADVENTNÉ STRETNUTIE 2017 bolo
podujatím, na ktorom sa stretli milovníci a priaznivci zborového
spevu. Tohtoročná regionálna prehliadka cirkevných a svetských
speváckych zborov v speve sakrálnych skladieb sa konala v Rímskokatolíckom kostole sv. Cyrila a sv. Metoda v Poltári. Na organizovaní podujatia okrem Novohradského osvetového strediska
participovala aj Rímskokatolícka farnosť Poltár, ktorá nám poskytla priestory.

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.

Dňa 10. decembra 2017 sa v Poltári predstavili tieto zbory:
dievčenský spevácky zbor pri Kostole sv. Cyrila a sv. Metoda
v Poltári, ženský spevácky zbor JÁZMIN z Radzoviec, ženský
spevácky zbor Letokruhy Mesta Poltár, mužský spevácky zbor Pro
kultúra z Fiľakova, chrámový zbor CAMPANA z Brezničky, SpeDivadelnú jeseň 2017 môžeme hodnotiť ako festival vácky zbor pri Kostole sv. Cyrila a sv. Metoda v Poltári a hosť
výborných divadelných inscenácií, zaujímavých tvorivých prehliadky Františkánsku schólu z Bratislavy.
stretnutí, divadelných konfrontácií, diskusií, získavania skúseností a umeleckých zážitkov.

Spolu sa v rámci Divadelnej jesene uskutočnilo 28
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.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou
Medzinárodného Vyšehradského fondu v rámci projektu
Artistic autumn a z verejných zdrojov ho podporil Fond na
podporu umenia.
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec

Keďže poslaním podujatia je okrem iného aj odborne usmerniť umelecký rast speváckych zborov a motivovať ich k ďalšej
tvorivej činnosti, na prehliadku boli pozvaní aj odborní lektori –
dirigent a pedagóg Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Alfonz Poliak a dirigentka Mgr. art. Oľga Budinská a pedagogička, sólistka Františkánskej schóly Mgr. Hilda Gulyásová –,
ktorí sa po vystúpení na odbornom seminári podelili o svoje
dojmy a odborné skúsenosti s našimi dirigentmi.
Pokračovanie na s. 10

Na úvod odborného seminára vysoko hodnotili prácu všetkých
dirigentov a zboristov a poďakovali všetkým za ich tvorivú prácu.
Je potešujúce, že v Poltári pracujú aj s deťmi a mládežou.
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Stretnutie priateľov regionálnej histórie
Poslednú novembrovú sobotu sa v Hradišti uskutočnil tretí ročník Stretnutia
priateľov regionálnej histórie, organizovaný občianskymi združeniami Priatelia
histórie Novohradu a PreHradište, Obcou Hradište a ďalšími partnermi (vrátane
Novohradského osvetového strediska). Počet účastníkov sa oproti prvému ročníku
zdvojnásobil, hradištský kultúrny dom bol zaplnený do posledného miesta. Stretli sa
tu profesionálni aj amatérski historici, archeológovia, fanúšikovia histórie regiónu a
študenti.
Na úvod odborného seminára vysoko
hodnotili prácu všetkých dirigentov
a zboristov a poďakovali všetkým za ich
tvorivú prácu. Je potešujúce, že v Poltári
pracujú aj s deťmi a mládežou. Dievčenský spevácky zbor zaujal čistým spevom a kultivovaným prejavom. Novinkou bolo aj vystúpenie mužského speváckeho zboru Pro kultúra z Fiľakova,
ktorý sa na našej regionálnej prehliadke
zúčastnil prvýkrát a zaujal nielen odborníkov, ale aj laickú verejnosť. Svojím
vystúpením nás potešili aj ženy z Radzoviec a Poltára a náročným programom
sa prezentovali aj speváci z Brezničky,
Študentom bola venovaná prvá časť programu – oceňovanie víťazov súťaže
ktorí sa začiatkom decembra zúčastnili
História Novohradu 2017. Zapojilo sa do nej šestnásť študentov, práce boli
festivalu zborového spevu v Prahe.
prevažne na veľmi dobrej úrovni. Svedčí o tom aj rozhodnutie poroty oceniť až
ôsmich súťažiacich. Štyria študenti boli ocenení čestným uznaním. Adam Spodniak
(Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy Lučenec) získal ocenenie za víťaznú
prácu v kategórii Život na vrchoch a lazoch Novohradu. Tretie miesto v celkovom
poradí a zároveň víťazstvo v kategórii Neznáme ale významné osobnosti Novohradu
získala Dominika Šuľanová z Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy Lučenec.
Druhým miestom v celkovom poradí ohodnotila porota prácu František Gyurkovits
a Vyhrabávanie mŕtvol – reštaurátorské práce na obnove obrazu Matúša Hlásnika
zo Súkromného gymnázia v Lučenci. Celkovým víťazom ako aj víťazom kategórie
Voľná téma sa stal Patrik Fiľo (Gymnázium BST Lučenec) s prácou Evanjelická a.
v. ľudová škola v Mýtnej v rokoch 1918 – 1942. Všetky víťazné práce sa dostali aj
Veľkým zážitkom bolo spoločné vystúpe- do zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie.
nie detského a dospelého zboru, ktoré
pracujú pri Kostole sv. Cyrila a sv. Metoda v Poltári. Teší nás, že všetky zbory
zaznamenali umelecký rast. Lektori vyjadrili názor, že k vysokej umeleckej
úrovni zborov prispela vo veľkej miere aj
systematická práca dirigentov so spevákmi.
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 speNásledne prišla na rad prednáška Jána Aláča Jednodetstvo alebo rozprávanie
vom rozdávali radosť a približovali vokálo pustých školách a prázdnych dvoroch. Jednodetstvo postihlo Novohrad v 19.
ne hudobné umenie.
a v druhej polovici 20. storočia. Jeho dôsledky pre náš región boli mimoriadne
Podujatie bolo realizované s finančnou
tragické a pretrvávajú dodnes. Ich tragickosť sa naplno prejavila v dvadsiatych
podporou: z verejných zdrojov ho pod- a tridsiatych rokoch 20. storočia. Jednodetstvo veľmi dobre definoval Ján Lajčiak
poril Fond na podporu umenia.
v roku 1920: „Avšak stretávame sa i s javmi, ktoré sa normálnemu sexuálnemu
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec pudu stavajú na odpor.

Pokračovanie na s. 11

Takéto javy nie sú sporadické, lež často vystupujú v podobe pevného presvedčenia.
Tu myslím na jednodetný a dvojdetný systém, ktorý panuje v mnohých slovenských
obciach. Rodiť deti tam býva považované za hanbu. Dokazovať netreba, že takýto
názor na sexuálny život je skutočným hatidlom početného rozvoja národa. Hlavnou
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Takéto javy nie sú sporadické, lež často vystupujú v podobe
pevného presvedčenia. Tu myslím na jednodetný a dvojdetný
systém, ktorý panuje v mnohých slovenských obciach. Rodiť
deti tam býva považované za hanbu. Dokazovať netreba, že takýto názor na sexuálny život je skutočným hatidlom početného
rozvoja národa. Hlavnou príčinou tohto systému sú zväčša
materiálne okolnosti – zamedzenie drobenia sedliackych majetkov. Vyskytujú sa i také prípady, že počet obyvateľov obce
za jedno storočie poklesol následkom tohto systému na jednu
tretinu a majetky jednotlivých sedliackych rodín natoľko
vzrástli, že nieto dosť síl náležite ich obrábať.“
Ján Aláč rozprával o príčinách vzniku jednodetstva,
o magickej antikoncepcii, ktorá mala počatiu zabraňovať,
o nelegálnych potratoch, o priveľa mladých žien pochovaných
na novohradských cintorínoch, o strate identity Novohradu či
o dôsledkoch jednodetstva, ktoré, bez toho, aby sme si to uvedomovali, pociťujeme dodnes. Keďže jeho príspevok bol mimoriadne obsiahly, nedostal sa do už i tak poriadne hrubého
zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie (ako bolo
pôvodne plánované), ale len do knihy Tajní vrahovia, ktorá
bola vzápätí po jeho príspevku predstavená a uvedená medzi
čitateľov.
Premiéru mali v Hradišti ešte ďalšie tri publikácie
určené ľuďom zaujímajúcim sa o históriu Novohradu. V prvom rade treba napísať o zborníku zo Stretnutia priateľov
regionálnej histórie 2017, ktorý vyšiel v obyčajnej aj limitovanej verzii. Na 528 stranách prináša takmer päťdesiat príspevkov z celého Novohradu, a to od doby bronzovej až po
súčasnosť. V prípade záujmu o zborník sa treba pýtať v lučenských kníhkupectvách Dováľ, Golem a Martinus. Od januára
bude k dispozícii aj jeho elektronická podoba. Link na jej
stiahnutie včas zverejníme, prípadne si ho pýtajte na emailovej
adrese uvedenej na konci článku.
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detských hroboch z Pincinej a Gortvy-Bizova a Vladimír Mitáš predstavili netradičné nálezy z doby bronzovej z Cinobane
a Radzoviec. V diskusii na záver vystúpilo ešte niekoľko
účastníkov Stretnutia.
Tretí ročník Stretnutia priateľov regionálnej histórie je
teda úspešne za nami, tím organizátorov už teraz pripravuje
jeho štvrté pokračovanie, vrátane tretieho zborníka. Informácie o zborníku, súťaži História Novohradu 2018 a o spomínaných knihách môžete získať na adrese:
kniha.hornohrad@gmail.com.
Mišo Šesták

5. výročie
folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik Buzitka
Rok 2017 sa pre folklórny a divadelný súbor Dubkáčik z
Buzitky niesol v znamení osláv založenia svojho občianskeho
združenia. Počas piatich rokov svojho pôsobenia reprezentoval región Novohrad viac ako ,,stovkou“ kultúrnych vystúpení na rôznych podujatiach, nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí. Výnimočný deň pre členov Dubkáčika nastal 16. 12.
2017, kedy oslavy vyvrcholili pestrým kultúrnym galaprogramom. Úvod večera už tradične patril najmladším členom,
ktorí sa predstavili scénicko-tanečnou choreografiou, Pred
školou.

V ich podaní však nechýbali ani ľudové vianočné piesne, ktoré
potešili nejedného diváka.

Mária Adamová predstavila druhé vydanie knihy Vladimíra Polívku Lučenec a kraj Novohradský, ktoré pôvodne
vyšlo v roku 1928. Ide o mimoriadne cenný text s opisom nielen Lučenca, ale aj celej slovenskej časti Novohradu, obec za
obcou. Druhé vydanie bolo doplnené kolekciou 300 fotografií
z rokov 1900 až 1938 zo šesťdesiatich novohradských obcí.
Poslednou predstavenou knihou bolo Nárečie Lupoče autorky
Zuzany Bohušovej. Zhrnula v nej všetky poznatky o nárečí
v tejto malebnej obci, vrátane desiatok ukážok a veľmi rozsiahleho slovníka. (Ukážky zo všetkých kníh nájdete aj v zborníku.)
Po prestávke určenej na občerstvenie (a predovšetkým na
debatu všetkých zúčastnených) pokračoval program prednáškami archeológov z Archeologického ústavu SAV. Zuzana
Poláková hovorila o Deťoch v hrncoch – netradičných
detských hroboch z Pincinej a Gortvy-Bizova a Vladimír

Mitáš predstavili netradičné nálezy z doby bronzovej
z Cinobane a Radzoviec. V diskusii na záver vystúpilo

V druhej časti, Krčma u Ťapákov publikum nahliadlo do života obyvateľov tradičnej novohradskej dedinky. Humorné
dedinské klebety striedali ľudové piesne a tance v podaní
dospelých členov Dubkáčika. Súčasťou galaprogramu bola
výstava fotografií a ocenení, prostredníctvom ktorej sme
nahliadli do 5-tich rokov života FaDS Dubkáčik.
Kultúrne podujatie sa uskutočnilo za finančnej podpory
BBSK, Obce Buzitka a v neposlednom rade za podpory našich
rodín a priaznivcov. Ďakujeme!
Mgr. Veronika Balážová, umelecká vedúca FaDS Dubkáčik Buzitka
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Aktivity dielne ľudových remesiel

– DIELNIČKA
Dňa 7. decembra 2017 organizovalo Novohradské múzeum a galéria
v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci výpal keramiky raku. Zúčastnili sa ho žiačky Pedagogickej a sociálnej akadémie Lučenec.
Na predchádzajúcom stretnutí si vymodelovali čajové misky, ktoré sa po vyschnutí vypaľovali v elektrickej peci. Naše druhé stretnutie začalo glazovaním
výrobkov. Nasledoval samotný výpal
v plynovej peci, ktorý je najzaujímavejší.

Pri 1020° C sme vyberali kliešťami rozžhavené výrobky z pece a chladili v redukčnom prostredí (v pilinách). Použiť
sa dá aj tráva, seno, lístie a ihličie.

Vďaka redukcii nenaglazované časti keramiky sčernejú. Aj keď naglazujeme
dva výrobky rovnako, po výpale je každý iný. To je krása raku keramiky. Oheň,
materiál, teplota výpalu, chemické zloženie glazúry, to všetko hrá podstatnú
úlohu pri konečnom vzhľade keramickej
misky.

Načrime na chvíľu do žriedla
histórie raku keramiky. Raku keramika
úzko súvisí s japonským čajovým

Načrime na chvíľu do žriedla histórie raku keramiky. Raku keramika úzko súvisí
s japonským čajovým obradom.

Objavuje sa, keď sú čajoví majstri presýtení nádherou importovaného čínskeho tovaru. Čajový majster 16. storočia
Sen no Rikjú vyznáva 4 princípy: pokoj,
harmóniu, úctu a čistotu, ktoré hľadá
v čajových miskách. Čajové misky tzv.
čavany boli väčšinou modelované ručne, aby sa docielil prirodzený organický
vzhľad. Výrobky nechali voľne vychladnúť, nepoužívali organické materiály na
dosiahnutie redukčnej atmosféry (bez fajjúmske múmiové portréty z obdobia
1. – 3. stor. n. l. Posmrtné portréty maprístupu vzduchu).
ľované technikou enkaustiky na drevenej doske sú charakteristické veľkými
očami portrétovanej osoby.
Enkaustika je maľba horúcim voskom. Ako podklad môžeme použiť lesklý
papier, ale aj textil, obkladačky, keramiku prípadne drevo. Z nástrojov na maľovanie si môžeme vybrať žehličku, na detailnejšie práce enkaustický štetec alebo
pero. Použiť sa dá aj staršia nenaparovacia žehlička. Na enkaustickú žehličku,
ktorá je ľahšia ako klasická, sa nanesie
Keramika raku prešla vývojom vosk alebo viac voskov, ktorými sa nása rozšírila sa do sveta. V Amerike sa ledne maľuje. K tomu nám poslúžia obyo jej rozmach pričinil Paul Soldner, ktorý čajné voskovky, najlepšie českej výroby.
na dosiahnutie redukčného prostredia Je to technika veľmi vďačná. Aj tí menej
začal používať piliny a papier. Výpal ke- zdatní maliari si v nej nájdu obľubu. Pri
ramiky raku je svojím spôsobom „show“ tejto technike vznikajú zaujímavé krajipre divákov, kde môžu v krátkom čase ny, abstraktné obrazce, ale aj zátišia či
vidieť vypálený výrobok. Pri klasickom portréty. Deti si pri nej rozvíjajú fantáziu
výpale keramiky v elektrickej peci to nie a kreativitu.
je možné.
Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec

– maľba horúcim voskom
Deň pred sviatkom sv. Mikuláša sme navštívili na pozvanie p. učiteľky Eriky Vavríkovej Základnú školu M. R.
Štefánika v Lučenci. Témou tvorivej dielne bola technika enkaustika. Aj keď patrí medzi staršie techniky, svoj boom Finančne nenáročná technika si získava
zaznamenáva práve v dnešnej dobe.
v dnešnej dobe čoraz viac priaznivcov.
Z histórie sa nám zachovali tzv.
Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec
fajjúmske múmiové portréty z obdobia

1. – 3. stor. n. l. Posmrtné portréty
maľované technikou enkaustiky na
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z výstavy Mgr. Stanislava Spišiaka st.,
člena OŠ AMFO pri Novohradskom
osvetovom stredisku.

Výstava je nainštalovaná vo vestibule
NOS a potrvá do konca januára 2018,
otvorená je v pracovné dni od 8.00 do
15.00 hod.
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Ďalšie podujatie Hradného
múzea vo Fiľakove zo série pre deti
a mládež „Do knižnice nielen pre vedomosti!“ sa tentokrát zameralo na
uchovávanie a priblíženie ľudovej
hudby a zvykov našich predkov.
V rámci adventného stretnutia Poďme
aj my do Betlehema sa študenti zoznámili s tradíciami vianočného obdobia od Ondreja do Troch kráľov. Spoločne sa naučili pieseň, vyskúšali si
prípravu štedrovečerného stola a zaspievali si koledy. O odborný výklad
a výučbu sa postarali pracovníci Domu tradícií v Budapešti, ktorého
hlavným poslaním je uchovávanie a
odovzdanie ľudových tradícií Panónskej panvy pre ďalšie generácie. Fruzsina Dóra sa so žiakmi venovala
zvyklostiam a s Alexandrou Berta
spoznali nové ľudové piesne v sprievode citarovej hudby.
Adventné posedenie sa uskutočnilo 18. decembra 2017 v Mestskej
knižnici vo Fiľakove.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Pivkovej, starostov Políchna a Abelovej,
Novohradského osvetového strediska,
Novohradskej knižnice, Novohradského
múzea a galérie, a ostatných organizátorov Roka Timravy svojím programom
spestrili žiaci Gymnázia B. S. Timravy a
ZŠ na Vajanského ulici v Lučenci.

Dráma duše v pokojnom živote
Na Luciu (13. 12. 2017) sme symbolicky „uzavreli“ Rok Timravy v Novohrade. V Dome Matice slovenskej v Lučenci bol slávnostne uvedený zborník z
odborného seminára o živote a diele B.
S. Timravy DRÁMA DUŠE V POKOJNOM
ŽIVOTE. S podporou BBSK ho pripravili a
vydali Spolok M. R. Štefánika a Miestny
odbor Matice slovenskej v Lučenci. Odborným garantom, redaktorom a editorom publikácie je náš rodák doc.
PaedDr. Július Lomenčík, PhD., ktorý v
úvode prezentácie okrem iného povedal: „Timrava pôsobí inšpirujúco aj v
súčasnej dobe presýtenej informačnokomunikačnými prostriedkami, ale i konzumnými chúťkami súčasníka. Jej slovo v
síce dynamickej, ale výrazne „povrchnej“ súčasnosti môže pre dnešného
„konzumenta“ znamenať osvieženie ducha ako, v prenesenom zmysle, z povestnej studničky Timrava v polichnianskom chotári.“
Podujatie, ktoré sa konalo za účasti
primátorky Lučenca PhDr. Alexandry
Pivkovej,
starostov
Políchna
a

Abelovej,
osvetového

Úlohu „krstných mám“ prijali novohradské literátky, ktoré hrdo nesú Timravinu
spisovateľskú pochodeň, Hanka Košková
a Iveta Zaťovičová, ktoré vyše 200-stranovú publikáciu „pokrstili“ vodou z prameňa Timrava. Podujatie bolo dôstojným zavŕšením osláv 150-teho výročia
narodenia našej najvýznamnejšej spisovateľskej osobnosti.
PaedDr. Elena Melicherová,
predsedníčka MO MS Lučenec

Poznáme víťazov hlasovania
verejnosti
Do konca novembra 2017 bolo
možné odovzdať svoj hlas ľubovoľnému
počtu zo 142 fotografií v súťaži Malohont mojimi očami. Na základe tohto
hlasovania si verejnosť vybrala víťazov
v jednotlivých kategóriách, ktorých vám
radi predstavujeme.
Pokračovanie na s. 14

Do súťaže sa zapojilo celkovo 36

Novohradského
fotografov nielen z obcí MAS
strediska,
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Do súťaže sa zapojilo celkovo 36 fotografov nielen
z obcí MAS MALOHONT, ale aj z Rimavskej Soboty, Tisovca, Poltára, Tornale, Brezna, Banskej Bystrice a Prahy.
Najmladší súťažiaci má 15 rokov a najstarší 75 rokov.
Zo 199 fotografií bolo 57 vyradených kvôli nesplneniu
podmienok súťaže, pričom najčastejším dôvodom bola nedostatočná veľkosť, nedodržanie maximálneho počtu a miesta zhotovenia fotografií. Zvyšných 142 fotografií postúpilo
do hlasovania verejnosti. Najviac z nich súťažilo v kategórii
Prírodné krásy (65), potom nasledovali kategórie Ľudia a
život (34), Kultúrne dedičstvo (22) a kategória Naše obce
(21). O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne okrem verejnosti aj hodnotiaca komisia. Podmienky fotosúťaže a podrobné výsledky hlasovania sú uverejnené na stránke www.malohont.sk
Kategória č. 1 Prírodné krásy:
Ranná rosa – autorka fotografie:
Adriana Morongová.
Víťazná fotografia získala 120
hlasov, čo je 5,71 % zo všetkých
hlasov, ktoré boli odovzdané v
tejto kategórii (2 103).

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do hlasovania zapojili. Víťazi verejného hlasovania budú ocenení spolu s víťazmi jednotlivých kategórií fotosúťaže na výstave fotografií, ktorá sa bude
konať v januári 2018 v sídle MAS MALOHONT v Hrachove.
Pozn.: Pôvodne plánované vyhodnotenie v decembri 2017
bolo z organizačných a pracovných dôvodov zrušené.
Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT

Predstavenie druhého vydania publikácie v spolupráci s jej editormi a Novohradským osvetovým strediskom
sa uskutočnilo 19. decembra 2017 v Novohradskom múzeu
a galérii v Lučenci.
Koniec dvadsiatych rokov 20. storočia bol pre Novohrad z
hľadiska regionálnej histórie výnimočný. Nikdy viac nebola tomuto priestoru venovaná taká pozornosť.

Kategória č. 2 Kultúrne dedičstvo:
Lazy Utekáč – autorka fotografie:
Michaela Tiralová.
Víťazná fotografia získala 105 zo
639 hlasov, čo predstavuje 16,43 %
zo všetkých hlasov odovzdaných v
tejto kategórii.

Kniha je prvou po slovensky písanou monografiou Novohradu. Napísal ju Čech Vladimír Polívka, verejný činiteľ, publicista, profesor Štátneho učiteľského ústavu v Lučenci, župný
jednateľ, starosta telovýchovnej jednoty Sokol, člen Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Prvé vydanie knihy vyšlo v roku
1928 pri desiatom výročí vzniku Československej republiky.
Lučenec a kraj Novohradský je cestopisom po Novohrade, ale
i zaujímavým miestopisom Lučenca. Načrtáva históriu Novohradu, podáva cenné dobové svedectvo o regióne. Autor v
závere knihy napísal: „Je na škodu veci, že sa nepodarilo
opatriť obrázky niektorých významných buditeľov, ako aj pekné obrázky našich dedín a mestečiek. Snáď pri druhom vydaní
sa vec úplne podarí.“
Tím editorov (Mária Adamová, Július Lomenčík, Tomáš Sitár a Mišo Šesták) spracoval k pôvodnému Polívkovmu textu
Kategória č. 4 Naše
poznámkový aparát, ktorý koriguje nepresnosti, či dopĺňa inobce: Rozprávková chalúpka
v Horných Zahoranoch
formácie. Druhé vydanie knihy po 90-tich rokoch je doplnené
– autorka fotografie:
tromi stovkami fotografií z obdobia rokov 1900 až 1938, takže
Michaela Tiralová.
kniha čitateľa prevedie Novohradom nielen slovom, ale
Víťazná fotografia získala 138 zo
798 hlasov, čo predstavuje 17,29 % i obrazom, čím je splnené želanie autora knihy.
Po predstavení knihy a jej krste sa konala prezentácia pohzo všetkých hlasov odovzdaných v
tejto kategórii.
ľadníc a fotografií použitých v druhom vydaní knihy spojená s
odborným výkladom.
Kategória č. 3 Ľudia a život:
Prvý bozk – autorka fotografie:
Petra Rapčanová.
Víťazná fotografia získala 145 hlasov, čo je 12,06 % zo všetkých
hlasov, ktoré boli odovzdané v
tejto kategórii (1 202).

Mária Adamová
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Senohradu a FS Krtíšan z Veľkého Krtíša. Programom sprevádzala Mgr. Mária Trubínyová, redaktorka z rádia
Lumen.

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko v spolupráci s obcou Stredné
Plachtince uskutočnili 28. októbra podujatie Spievanky pod Pohanským vrchom. Tie svoju históriu začali písať v
roku 1995. Ich hlavný organizátor, niekdajšie Regionálne osvetové stredisko vo
Veľkom Krtíši, v súčasnosti Hontianskoipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš,
ich každoročne organizuje v obci Stredné Plachtince. Obec je špecifická svojím
vzťahom k zachovávaniu prvkov tradičnej kultúry a od prvých ročníkov sa
aktívne zapája do spolupráce. Aj to bolo
dôvodom, aby sa tam spoločne zorganizovala oblastná prehliadka v speve ľudových piesní Hontu a Novohradu, ktorá
mala zo začiatku súťažný charakter. Ten
sa rokmi menil a vyvíjal, časom sa do
popredia dostalo vzdelávanie a súťaž sa
zmenila na prezentujúce vystúpenie vybraných folklórnych kolektívov z Banskobystrického kraja, ktoré sa zamerali
na danú tému seminárov a tvorivých
dielní. Naším cieľom bolo prinavrátiť
kolektívom a sólistom regiónu Hont
možnosť prezentovať sa spoločne na
jednom pódiu. Pozornosť sme upriamili
na rozmanitosť folklóru regiónu Hont
ako na významnú súčasť kultúrneho dedičstva.

FSk Hrachovinka

Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Všetkým účastníkom ďakujeme
a veríme, že sa stretneme opäť o rok
v Stredných Plachtinciach na 24. Ročníku podujatia Spievanky pod Pohanským
vrchom.
Anna Brlošová
Foto: Ivan Vredík
Novohradské osvetové stredisko Lučenec pripravuje vydanie Kalendár výročí
a Katalóg podujatí 2018. 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.
Publikácia bude v tlačenej podobe doručená všetkým organizátorom, ktorí svoje
aktivity nahlásili. V elektronickej podobe
bude odoslaná všetkým obecným úradom,
školám a kultúrnym inštitúciám v okresoch
Lučenec a Poltár. Zároveň bude uverejnená
na webovej stránke NOS: www.noslc.sk

Knihy o Novohrade
FSk Bažakička

Program hontianskych kolektívov sa
konal vo večerných hodinách v miestnom kultúrnom dome. Niesol sa v téme
Od Troch kráľov do Fašiangov...
Spievanky odštartovala folklórna skupina z Dačovho Lomu so svojimi trojkráľovými zvykmi. Ďalej nasledovali
folklórna skupina Bažalička s priadkami, ženská spevácka skupina z Hrušova s páračkami a skupina Malých heligonkárov z Hrušova s veselými ľudovými pesničkami. FS Vajrab z bývalého
baníckeho mesta Pukanec prišli so zvykom „podkúvanie dievčat“, ktorým
v minulosti mali zabrániť, aby dievčatá
cez pôst netancovali. Prechod z fašiangovej veselosti do pôstu mohol divák
vidieť vďaka FS Hrachovinka zo
Senohradu a FS Krtíšan z Veľkého
Krtíša. Programom sprevádzala Mgr.
Mária Trubínyová, redaktorka z rádia
Lumen.

si možete kúpiť v Novohradskom
osvetovom stredisku
S. Činčurák: Vojna. Malé poznámky
z môjho života...
12,- €
M. Pupala, G. Šusteková: Utekáč na
dobových fotografiách l
12,- €
G. Šusteková, M. Pupala: Utekáč na
dobových fotografiách 2
15,- €
J. Lomenčík: Z máľinské túrňi
pozerán
T. Kotek: Krídla nad Novohradom

8,- €
15,- €

T. Sitár: MAGISTER PAVOL Z KOLÁR
A HONTOVCI Z POIPLIA
10,- €
S. Činčurák: Vojna
(faksimilné vydanie)
20,- €
V. Polívka: LUČENEC A KRAJ
NOVOHRADSKÝ

14,- €

S. Činčurák: TAJNÍ VRAHOVIA

10,- €

- výtvarné tvorivé dielne
počas jarných prázdnin
Novohradské osvetové stredisko
(NOS) v Lučenci, organizuje tretí ročník
výtvarných tvorivých dielní v termíne od
19. - 23. 2. 2018. Dielne budú prebiehať
v čase od 9.00 – 11.00 hod. v dielni ľudových remesiel a súčasných techník
DIELNIČKA (NOS), ul. Kármána č. 2 v Lučenci. Dielne sú určené pre deti od 8 –
15 rokov. Celý týždenný cyklus dielní
bude venovaný textilným technikám –
tkanie na cievke, tkanie na ráme, paličkovanie, plstenie.
Ak máš chuť tvorivo stráviť prázdniny
tešíme sa na teba.
Poplatok – 15 euro (v cene je materiál),
deti si svoje práce odnesú domov.
Prihlásiť sa môžete na:
vytvarnedielnicky@gmail.com
alebo tel.: 0907 503478

Knihu NÁREČIE LUPOČE. O
dialekte stredného Novohradu
darovala Novohradskému osvetovému stredisku autorka doc. PhDr.
Zuzana Bohušová, PhD. Toto druhé
vydanie bolo predstavené na Stretnutí priateľov regionálnej histórie
v Hradišti 25. novembra 2017.
Autorku, rodáčku z Lupoče, sme
oslovili a ochotne našej prosbe vyhovela. Ešte pred Vianocami nás
navštívil milý pán, trochu zadychčaný, lebo k nám vedie veľa schodov a povedal: „Priniesol som Vám
knižku od mojej dcéry, ale trvalo mi,
kým som Vás našiel“. Znie to jednoducho, ale keby takéto vzťahy
prevládali vždy a vo všetkom, ako
krásne by sa žilo aj v našom Novohrade. Preto aj prostredníctvom
nášho spravodajcu ešte raz vyslovujeme poďakovanie.
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Január – TOMPA MIHÁLY
– umelecký prednes poézie a prózy
v maďarskom jazyku – školské kolá;
miesto: školy v regióne.
Foto, film, výtvarná tvorba
Január – Výstava fotografií Stanislava
Spišiaka st. – člena OŠ AMFO pri NOS;
miesto: Vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.
Klubové podujatia
22. 1. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov, prezentácia
a rozbor tvorby;
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
Dielňa ľudových remesiel
Ponuka pre základné a materské
školy: Drôtené ozdoby.
Termíny dielní pre školy – dohoda po
tel. 0907 503478 alebo
na mejlovej adrese
vytvarnedielnicky@gmail.com
Ponuka pre verejnosť: 8. 1.
Maľba na sklo, poplatok 4,- €.
BBSK - Novohradské múzeum
a galéria
26. 1. Salvador Dalí (1904 – 1989),
výber z tvorby španielskeho
surrealistického maliara;
organizátor a miesto: Novohradské
múzeum a galéria Lučenec.
BBSK – Novohradská knižnica
Január – 100. výročie vzniku prvej
ČSR a konca I. svetovej vojny,
výstava pri príležitosti 100. výročia
vzniku prvej Česko-Slovenskej
republiky a 100. výročia ukončenia
1. svetovej vojny;
miesto: Novohradská knižnica –
oddelenie náučnej literatúry, galéria;
organizátor: Novohradská knižnica

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
1. 1. Vitaj, Nový rok 2018
– vítanie nového roka, historický
šašo, koncert Dominiky Mirgovej,
hudobný ohňostroj, DJ Martin;
miesto: Námestie republiky
o 15.00 hod.
15. 1. Oslava oslobodenia
Mesta Lučenec;
miesto: Pamätník na ul. J. Kármána
o 13:00 hod.
20. 1. Reprezentačný ples mesta
Lučenec,
miesto: Synagóga o 18:30 hod.,
organizátor: Mesto Lučenec
20. 1. Novoročný operetný
muzikálový galakoncert;
miesto: Divadlo B. S. Timravy
o 18.00 hod.
Dom Matice slovenskej Lučenec
23. 1. Šaliansky Maťko,
obvodné kolo súťaže v prednese
povestí žiakov základných a stredných
škôl z okresu Lučenec;
miesto: Dom MS Lučenec o 9.00 hod.
Fiľakovo
Do 12. 1. fotografická výstava
Nikolety Strapkovej Taká som;
miesto: Mestské vlastivedné
múzeum-galéria vo Fiľakove;
organizátor: Hradné múzeum
Fiľakovo.
6. 1. Novoročný výstup na Fiľakovský
hrad a návšteva jeho tajomného
podzemia,
účastníkov zahreje horúce varené
víno; miesto: Fiľakovský hrad
o 14.00 hod.; organizátor: Hradné
múzeum Fiľakovo.

13. 1. PLES MESTA FIĽAKOVO,
reprezentačný ples s kultúrnym
programom, dobrou hudbou a
bohatým výberom gastronomických
pochúťok v MsKS;
organizátor: Mesto Fiľakovo a MsKS.
17. 1. SPOZNAJME SA!
– Dni maďarskej kultúry, Tanečný
dom pre deti o 15.00;
organizátor a miesto: MsKS Fiľakovo.
18. 1. Prednáška prírodovedca
Mgr. Dušana Valenta;
miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 8.30 hod.; org.: Hradné múzeum.
Podujatie knižnice z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

18. 1. Prednáška o prírodných
liečivách (v maďarskom jazyku);
org. a miesto: MsKS o 17.00 hod.
19. 1. Otvorenie výstavy amatérskej
maliarky Gizely Schneiderovej;
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
vo Fiľakove o 16.30 hod.;
org.: Hradné múzeum Fiľakovo.
Kokava nad Rimavicou
26. 1. Detské fašiangové podujatie
v maskách; organizátor a miesto:
MsKS Kokava nad Rimavicou.
26. 1. 73. výročie oslobodenia obce
Kokava nad Rimavicou; miesto: Park
padlých hrdinov; organizátor: Obec
Kokava nad Rimavicou.
27. 1. Rómsky ples v Kokave nad
Rimavicou, III. ročník; miesto: KD;
organizátor: KVOZ Láčho drom
Kokava nad Rimavicou.
Málinec
26. 1. Oslavy oslobodenia obce;
miesto: Spoločenský dom;
organizátor: Obec Málinec
Január – športové turnaje v Málinci
– futbalový, volejbalový, tenisový
a stolnotenisový.

13. 1. PLES MESTA FIĽAKOVO,
reprezentačný ples s kultúrnym

programom, dobrou hudbou a
bohatým výberom
gastronomických
pochúťok
REKUS - regionálny kultúrny mesačník. VYDÁVA:
Novohradské osvetové
stredisko, Kármánova 2, 984 01 Lučenec. Registrované na MK
SR – evidenčné číslo: EV 3991/10. ISSN 1338-9939,
IČO 45organizátor:
020 094, REDAKTOR:
v MsKS;
MestoMichal Abelovský, tel.: 45 12 703, 45 131 78.,
JAYZKOVÝ REDAKTOR: doc. PaedDr. Július Lomenčík,
PhD.,
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Renáta Ádamová ZODPOVEDNÁ: Mária Ambrušová,
Fiľakovo
a MsKS.
riaditeľka NOS v Lučenci , E-mail: noslc@noslc.sk , abelovsky@noslc.sk, TLAČ: NOS v Lučenci, www.noslc.sk
NEPREDAJNÉ
17. 1. SPOZNAJME SA! – Dni
maďarskej kultúry, Tanečný dom
pre deti o 15.00; organizátor a

