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V novom roku veľa pohody, šťastné náhody, žiadne nehody, významné dohody, úsmevné príhody
a ďalšie života výhody. To všetko praje redakcia REKUSU
Pri obchôdzke
na Tri krále spievali pieseň:

Na ružovom prútku,
bez obáv a smútku,
srdečnými slovy
vítame rok nový.
A keď ho vítame,
Na Boha voláme.
Žehnaj, žehnaj, Pane,
naše putovanie,
žehnaj, žehnaj nám.

Festival sa začal vernisážou výstavy
Fenomén Bednárik, ktorú Novohradské
osvetové stredisko (NOS) v Lučenci
pripravilo v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci.
Výstava venovaná nedožitým 70. narodeninám významného divadelného režiséra Jozefa Bednárika je poctou jeho
veľkého originálneho prínosu pre slovenské divadelníctvo. Fotografie na vystavených banneroch z inscenácií a skúšok návštevníkom pripomenuli jeho hereckú aj režisérsku tvorbu na Slovensku
a v Českej republike. Na vernisáži zazneli piesne zo známych muzikálov, ktoré
režíroval a o osobné spomienky na Jozefa Bednárika sa s prítomnými podelila
riaditeľka NOS Mária Ambrušová.
„Fenomému Bednárik“ bolo venované podujatie pod názvom Kaviareň Jozefa Bednárika s herečkou Evou Pavlíkovou. Eva Pavlíková spievala piesne z
muzikálov a spomínala na „Beďa“ ako
na vynikajúceho režiséra, výborného
priateľa, múdreho človeka a veľkého

milovníka

divadla

a

umenia.

Mi tri kráľe k ván iďemo,
Šťasťie, zdravie vinšujemo.
Šťasťie, zdravie, dlhie ľetá,
Mi tri kráľe zmo zďaľeka.
Zdroj: Kokava nad Rimavicou:
vlastivedná monografia, 2018
Foto: Tibor Szabo. Archív Koordinačného
centra TĽK. - Chodenie s betlehemom,
vianočné obchôdzky. Kokava nad
Rimavicou, 1977. – s: Tibor Kurák, Pavel
Trhan, Karol Poch asi??,
Ján Olárik a Ondrej Kľapiš.
Zdroj: FB/Stará Kokava

na vynikajúceho režiséra, výborného
priateľa, múdreho človeka a veľkého
milovníka divadla a umenia. Spomienku
pripojila aj Mária Ambrušová, ktorá sa
s nezabudnuteľným „Beďom“ zoznámila
v Cinobani, kde Jozef Bednárik prišiel
ako režisér Z-divadla Zeleneč na divadelnú prehliadku. To Bolo ešte pred jeho
režisérskou kariérou v profesionálnych
divadlách.
Ďalší program „Divadelnej jesene“
bol zostavený v súlade s cieľom a poslaním tohto divadelného festivalu. Organizátori sa usilovali osloviť všetky vekové kategórie divákov, ktorí tak videli
predstavenia ochotníckych divadiel z regiónu, inscenácie profesionálnych divadiel, ale aj zahraničné súbory z krajín V4
(z javiska tak zaznela maďarčina, čeština
i poľština). Žánrovo bol program tiež mimoriadne pestrý. Na javiskách sa vystriedali činoherné predstavenia, hudobná inscenácia opereta, komédia fraška,
takže každý si mohol vybrať.

Prvé divadelné predstavenie bolo
určené najmenším divákom – deťom z
materských škôl (Panáčik a bábika). Príbeh o vyhodených hračkách bol poučný
aj zábavný a deti naozaj zaujal. Starší
školáci sa zabavili na divadelných tvorivých dielňach, ktoré boli zamerané na
rozvoj tvorivých a komunikačných schopností žiakov. Potom už všetci, deti aj
herci Divadla pri kolkárni z Handlovej,
šantili v uliciach Lučenca, aby všetkých
ľudí v meste upozornili na život divadla v
našom regióne.
Ďalšie októbrové predstavenie sa uskutočnilo v dopoludňajších hodinách pre
seniorov. Členovia divadelného súboru
(DS) Timrava im zahrali hru Osvalda Zahradníka Zurabaja alebo Epitaf pre živého. V novembri priaznivci divadla postupne zhliadli ďalšie predstavenia. Slovenské divadlo Vertigo z Budapešti, ktoré je pravidelným hosťom festivalu, sa
predstavilo najnovšou hrou Dámska šatňa.
Pokračovanie na s. 2
Štyri herečky rozohrali príbeh štyroch
žien, ktoré v divadelnej šatni žijú svoj
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Bosé nohy v parku v réžii Zdeny Fabiánovej. Hru O Frankovce
v réžii Vlastimila Klepáčka hrali naši českí hostia v Cinobani a
vo Fiľakove.

Štyri herečky rozohrali príbeh štyroch žien, ktoré v divadelnej
šatni žijú svoj reálny i umelecký život. Opereta je obľúbeným
žánrom, hlavne medzi maďarsky hovoriacimi obyvateľmi nášho regiónu. Divadlo Thália z Košíc uviedlo s veľkým úspechom operetu Imricha Kálmána Fialka z Montmártru. Ďalším
predstavením v maďarskom jazyku bola hra francúzskeho
dramatika Jeana Molièra Zdravý nemocný, s ktorou sa v
Lučenci prvýkrát predstavilo divadlo Zenthe Ferenc Színház z
maďarského Salgótarjánu. Výborným výkonom tohto divadelného kolektívu aplaudovala plná sála lučeneckého divadla.
V Lučenci sa prvýkrát predstavilo aj Mestské divadlo Žilina, ktoré uviedlo hudobnú inscenáciu Hana (Hommage a
Hegerová), ktorá je poctou českej a slovenskej speváčke –
šansonierke Hane Hegerovej. Jej skladby v podaní Lucie Lužinskej zaujali svojím príbehom, tajomnosťou a intimitou.

Posledný novembrový týždeň sa predviedlo Divadlo Commedia z Popradu. Tento úspešný súbor uviedol dielo W.
Shakespeara Skrotenie zlej ženy v komornej a výrazne komediálnej úprave a výborne pobavil všetkých divákov.

Posledným predstavením tohtoročnej „Divadelnej jesene“ v
Divadle B. S. Timravy v Lučenci bola komédia Chlieb s maslom, v ktorej sa predstavili obľúbení herci Juraj Loj, Branislav
Deák, Martin Mňahončák a Dominika Žiaranová. Hra o zložitosti partnerských vzťahov mužov a žien pobavila i zaujala.
V rámci „Divadelnej jesene“ sa v Kokave nad Rimavicou
uskutočnilo stretnutie našich ochotníckych súborov na regionálnej nesúťažnej prehliadke. Zúčastnili sa ho DS Stužka z
Kokavy nad Rimavicou, DS Havkáči z Tomášoviec a DS
Timrava z Lučenca. Hosťom prehliadky bol divadelný súbor
SAK Ząbkowice Śląskie z Poľska, ktorý sa predstavil hrou
Rozprávka o kráľovičovi Radoslavovi a štyroch ekoškriatkoch. Hra s pesničkami sa venovala téme znečisťovania životného prostredia a porozumeli jej malí i veľkí diváci. Poľskí diPravidelne účinkujúce Divadlo Havran z Rimavskej Soboty sa
vadelníci sa zúčastnili aj divadelných tvorivých dielní a diskusií
predstavilo hrou Hlúpy Kubo pre žiakov základných škôl.
s našimi ochotníkmi. DS Timrava sa predstavil hrou Zurabája
alebo Epitaf pre živého svojim divákom na domácom javisku v
Divadle B. S. Timravy v Lučenci aj na večernom predstavení a
ďalšie vystúpenie mali „Timraváci“ v Cinobani.
Malí divadelníci z regiónu sa stretli ešte 27. novembra
2018 na tvorivých dielňach venovaných improvizácii. Lektormi boli opäť herci Divadla pri kolkárni z Handlovej, ktorí pre
členov detských divadelných súborov pripravili zaujímavé
témy na improvizáciu. Trojčlenné družstvá potom súťažili o
najlepších improvizátorov. Najúspešnejšími boli deti z DDS
Kukuk pri ZUŠ na Novohradskej ulici v Lučenci.
Počas „Divadelnej jesene 2018“ sa uskutočnilo 23 podujatí s účasťou asi 3500 návštevníkov.
Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Visegrad
Fund – ARTISTIC SEASONS.
V dňoch 16. a 17. novembra 2018 hosťovalo v Lučenci DiMgr. Milada Bolyošová
Foto: Milan Alberti, viac fotografií je uverejnených na facebooku NOS
vadlo NA TAHU (z Červeného Kostelca, Česká republika) hrou
Bosé nohy v parku v réžii Zdeny Fabiánovej. Hru O Frankovce
v réžii Vlastimila Klepáčka hrali naši českí hostia v Cinobani a
vo Fiľakove. Posledný novembrový týždeň sa predviedlo
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Jozef Šulek: „Prvú aktívnu skúsenosť s folklórom
som získal už ako 11-ročný...“
Folklorista, ekonomický inžinier,
stredoškolský učiteľ Ing. Jozef Šulek sa
narodil 4. 1. 1964 v Lučenci. Základné
vzdelanie získal na ZDŠ v Trebeľovciach (1970 – 74) a V. ZŠ v Lučenci
(1974 – 79). Po štúdiu na Strednej poľnohospodársko-technickej škole v Lučenci (1979 – 83) študoval na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej (VŠP) v Nitre
(1983 – 87). V r. 1997 – 98 absolvoval
doplňujúce pedagogické štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite
v Nitre. Pracoval ako hlavný mechanizátor a podpredseda roľníckeho družstva v
Ratke-Trebeľovciach (1988 – 94) a bol
zástupcom riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti na SOU poľnohospodárskom v Buzitke (1994 – 2000).
Potom bol nezamestnaný, evidovaný na
Úrade práce a sociálnych vecí a rodiny
v Lučenci (2000 – 03) a od r. 2003 až
doteraz je stredoškolským učiteľom odborných ekonomických predmetov na
Obchodnej akadémii v Lučenci. Žije
v obci Trebeľovce.
Jozef, aké sú tvoje spomienky
na detstvo, na mladosť?
Pochádzam z Trebeľoviec pri
Lučenci. Mama Mária, rod. Kubincová,
sa narodila v r. 1938 na Malej Rátke,
kam jej rodičia prišli po 1. pozemkovej
reforme za lepšou pôdou a životom
z Látok – Čechánok. Otec Štefan sa narodil v r. 1937 na Piešti a po 2. pozemkovej reforme v r. 1947 sa presťahovali
na prídely na Dolnú Bábu, miestnu časť
Trebeľoviec. Odtiaľto vyplývajú moje
podpolianske korene a vzťah k podpolianskemu folklóru, ku ktorému ma
viedla najmä moja stará mama Dorota
Šuleková, rod. Svoreňová, tiež rodáčka
z Piešťa. Ona ma učila pesničky a od
malička pestovala vo mne vzťah k ľudovej kultúre spolu s otcom, ktorý tiež rád
a pekne spieval. Spievali sme si pri práci, pri rodinných oslavách a s otcom
najmä v nedeľu po futbale v krčme pri
harmonike skoro po každom nielen domácom a nielen víťaznom zápase. Prvú
ozajstnú aktívnu skúsenosť s folklórom
som získal už ako 11-ročný, keď som sa
zúčastnil na súťaži v speve ľudových

piesní „O zlatú guľôčku“ vo Fiľakove,
prvý raz v detvianskom kroji, kde ma
prihlásil môj triedny učiteľ Miroslav
Hrdlička. Tréma spravila svoje, takže na
postup môj výkon nestačil, ale aj tak to
bola pre mňa veľká skúsenosť. Inak
triedny ma priviedol aj k hokeju, keď
som ako mladší i starší žiak chytal za
Lučenec 1. SNHL a vcelku úspešne.
Kedy a kde si sa po prvýkrát
dostal do kontaktu s folklórom?
Ako 14-ročný som na podnet
môjho staršieho kamaráta a futbalového
brankára Trebeľoviec Števka Babica začal chodiť na skúšky do novozaloženého
folklórneho súboru (FS) Ipeľ, ktorý pôsobil pri závodnom klube ZŤS v Lučenci. Stretol som tam partiu starších chlapcov a dievčat rovnako zapálených pre
folklór, najmä ten detviansky, ale aj novohradský. Choreografom súboru bol
Viliam Slovák, organizačným vedúcim
Vlado Kvak a vedúcim ľudovej hudby
Marián Fajčík. Hrávala nám ľudová
hudba Júliusa Zdechovana z Fiľakova.
Každý piatok sme sa stretávali a cvičili
mladí ľudia z obcí Lipovany, Trebeľovce, Buzitka, Ratka, Kalinovo, Gregorova
Vieska a iných a vystupovali s nacvičeným programom v detvianskych krojoch
po okolitých obciach a mestách pri rôznych príležitostiach. Po troch rokoch FS
zmenil zriaďovateľa – MsKS Lučenec
i choreografa, ktorým sa stal Igor Krista,
on prišiel z Detvianskeho DSF Ratolesť.
Krista sprísnil disciplínu a nacvičil s nami niektoré nové tance – uterákový
z Pliešoviec, tanec z Madačky a tanec
z Detvy. Tu sa už moje účinkovanie
v súbore pomaly končilo, lebo som odišiel študovať ekonomiku poľnohospodárstva na Vysokú školu poľnohospodársku do Nitry. Tam som to skúšal ešte
v súbore Zobor, ale oni robili viac tance
z východu a okolia Nitry, čo ma veľmi
nebavilo. V tom čase som sa viac venoval futbalu, chytal som za TJ Družstevník Trebeľovce už ako 17-ročný a aj rodine – po 1. ročníku vysokej školy som
sa oženil so spolužiačkou z krúžku Bardejovčankou Danielou Štalmachovou.
Nácviky v Zobore som zanechal a na dlhé roky bol môj život práca na družstve,
v škole, šport a rodina. S folklórom

v škole, šport a rodina. S folklórom som
však žil i naďalej, aj keď len pasívne, viedol som k nemu aj moje dve deti
– syna Jozefa a dcéru Ivetku. Tie začali
chodiť do detského FS Radosť v Lučenci spolu s ďalšími deťmi z Trebeľoviec.
Tak som sa aktívne vrátil k folklóru cez
moje deti, keď sme v roku 1996 nacvičili bývalí „Ipeľáci“ z Trebeľoviec a deti
z DFS Radosť 30-minútový program
pri príležitosti výročia 750 rokov 1. písomnej zmienky o obci Trebeľovce.
A tak som sa cez obnovenie činnosti FS
Ipeľ pri MsKS Lučenec v r. 1999 – 2001
kľukato dostal v r. 2002 do FS Jánošík
Fiľakovo, kde už účinkoval ako hosť
Števko Babic a tanečníkov viedol môj
starý známy z Ipľa Štefan Máliš, rodák
z Lipovian.
Pristavme sa teraz pri folklórnom súbore Jánošík, ktorého si od r.
2002 organizačným vedúcim...
Folklórny súbor Jánošík bol založený v r. 1996 pri Dome Matice slovenskej vo Fiľakove najprv ako folklórna skupina pod vedením Anny Šustekovej. Od r. 1999 začala pri súbore fungovať aj tanečná zložka, ktorú viedol
Štefan Máliš a v tomto roku sa premenoval na FS Jánošík. Ja som sa stal organizačným vedúcim súboru v r. 2002,
keď som doviedol do Jánošíka tanečníkov z FS Ipeľ Trebeľovce a ľudovú hudbu Paprčkovci z Hriňovej. Zriaďovateľom FS Jánošík bol Dom Matice slovenskej vo Fiľakove s jej vtedajšou riaditeľkou Alicou Pisárovou, ktorú neskôr
vystriedala vo funkcii Alenka Rezková.
Pokračovanie na s. 4

piesní „O zlatú guľôčku“ vo
Súbor sa skladá z troch
Fiľakove, prvý raz v detvianskom som však žil i naďalej, aj keď len zložiek – speváckej, tanečnej
kroji, kde ma prihlásil môj pasívne, viedol som k nemu aj a muzikantskej.
V speváckej
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Súbor sa skladá z troch zložiek – speváckej, tanečnej a muzikantskej. V speváckej zložke vynikli – Iveta Šuleková,
Mária Krnáčová, Jozef Šulek, Štefan Babic, Dušan Golian, Marián Fajčík, Milan
Matuška, Dušan Golian, Jozef Šatara.
Medzi úspešných tanečníkov patrili a
patria – Danka Lalíková, Ján Murín,
Mariana Lindušková, Zuzana Budáčová,
Mirko Lalík, Ján Gonda, Ondrej Remeň,
Jozef Šulek, ml., Veronika Dobrocká,
Kristína Stieranková, Barbora Jackuliaková, Timea Palúchová... V súčasnosti
FS sprevádza ľudová hudba Ďatelinka
s jej umeleckým vedúcim Ondrejom
Molotom, ženskú spevácku zložku vedie
Miroslava Podhorová, súčasná riaditeľka
DMS a vedúca DFS Jánošík, tanečnú
zložku Ondrej Remeň a Veronika Dobrocká. FS Jánošík absolvuje približne 30
– 40 vystúpení za rok. Doteraz sme sa
zúčastnili na viacerých domácich folklórnych festivaloch – Detva, Kokava nad
Rimavicou, Hrušov, Očová, Prenčov,
Klenovec, Terchová... Vystupovali sme
aj v zahraničí – Čierna Hora, Česká
republika, Maďarsko, Srbsko, Poľsko a
Francúzsko.
Určite ste nacvičené programy
vydali na hudobných nosičoch...
Áno, vydali sme samostatné
MG-kazety a CD-čka: V r. 1997 MGkazetu „Piesne moje piesne“, v r. 1999
MG „Od Lučenca“, v r. 2000 – 02 CD
„Od Lučenca po Lešť“ ešte ako členovia
FS Ipeľ Lučenec, v r. 2005 CD „Pri
muzike – puto k Podpoľaniu“ s Paprčkovcami, v r. 2016 CD „Nebudem tu
bývať, pôjdem na dolniaky“ s ĽH Ďatelinka – k 20. výročiu obnovenia činnosti
FS Jánošík. Spievali sme aj na viacerých
CD ako hostia s rôznymi ĽH, napr. s Ďatelinkou na Ďatelinke 8, Ďatelinke 10,
Ďatelinka 45 rokov kvitne, hrá a spieva,
s ĽH Paprčkovci na CD „V Hriňovej
som odchovaný“, s ĽH Jána Hrončeka
na CD Hrončekovci 6, s ĽH Milana Olšiaka na CD „Od Poľany vetrík pofukuje“ a ako hostia na CD Milana Gábora
„Hore na Budinej“. V r. 2012 sme spoluúčinkovali na DVD Andera z Košíc
„Podzme še šmiac“ s ĽH Jána Hrončeka.
Celé sa to natáčalo v kultúrnom dome v
Trebeľovciach.
Aké máš plány na rok 2019?
Plánov je pomerne veľa, uvidíme, ako sa nám ich podarí zrealizovať.
Koncom januára nás čaká prvé sústredenie v Dolnej Strehovej a v apríli druhé
v Cinobani, kde by sme chceli nacvičiť
dve nové choreografie Fašiangy a tanec
z Novohradu. Vo februári príde na rad
súborový ples v Trebeľovciach, v marci
Fašiangy v Čiernom Balogu. V máji
plánujeme
oslavy
jubilujúcich

členov

FS

Jánošík

Fašiangy v Čiernom Balogu. V máji plánujeme oslavy jubilujúcich členov FS
Jánošík v Trebeľovciach. V júni sa chystáme na stretnutie Slovákov na Ratke, na
Rontouku do Klenovca, v júli na Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
Čakajú nás aj pravidelné novohradské
folklórne aktivity – Novohradský folklórny festival Lučenec, Palócke dni
Fiľakovo, Koliesko v Kokave nad Rimavicou, Folklórny festival v Trebeľovciach... V júli pripravujeme zahraničný
zájazd na festival do Herceg Novi (Čierna Hora) spolu s FS Kokavan. Celý rok
sa bude niesť v znamení jubilea nášho
primáša Ondreja Molotu, rodáka z Fiľakova, ktorý v júli oslávi 70-tku, ako
aj ďalších jubilantov: Pavol Vilhan (60),
Milan Matuška (65), Štefana Babic (65)
a Jozef Šulek (55). Tiež by sme radi išli
potešiť našich krajanov a priateľov Slovákov žijúcich vo Vojvodine do Kysáča,
Bajši, Šidu, kde veľmi radi chodíme
a kde nám kontakty vytvoril starosta
Ratky Milan Spodniak. No a ak sa nájdu
sponzori, tak by sme radi natočili s Ďatelinkou ďalšie CD-čko.

Tvoje životné krédo?
Pomáhať tým, čo to najviac
potrebujú. Venovať sa mladým ľuďom,
aby sa hýbali a popritom robili radosť
sebe i druhým a zároveň aby zachovávali úctu k starším a k ľudovým tradíciám našich podpolianskych predkov tu,
v Novohrade. Prostredníctvom týchto
aktivít môžu spoznať veľký kus krásneho Slovenska i sveta!
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Tanečník, zaslúžilý umelec Róbert Faltus sa narodil 8. 1. 1934 v obci
Kazár pri Salgótarjáne (Maďarsko).
Základné vzdelanie získal vo Fiľakove
(1940 – 48). Pôvodným povolaním bol
úradník v podniku Kovosmalt Fiľakovo.
V r. 1948 – 50 pôsobil ako tanečník
v amatérskych folklórnych súboroch vo
Fiľakove. Rodičia Róberta Faltusa – Róbert Faltus a Magdaléna Faltusová, rod.
Drevenková – sú pochovaní vo Fiľakove.

Bol sólistom tanečného súboru
SĽUK v Bratislave (1950 – 76), pričom
v rokoch 1954 – 56 tancoval vo Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave.
Bol jednou z najvýraznejších osobností
SĽUK-u. Popri zamestnaní si doplnil
vzdelanie na Pedagogickej škole pre učiteľov tanca pri Štátnom konzervatóriu
v Bratislave (1970 – 72). V r. 1976 – 94
pôsobil v pomocnom hereckom zbore
v SND na scéne Divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave.
Už v jeho profesionálnych začiatkoch pôsobil jeho tanečný prejav
štýlovo čisto a technicky dokonale.
Stvárnil veľké množstvo postáv v tanečných choreografiách Juraja Kubánku
a Martina Ťapáka: Zbojnícky tanec
(1951), Dupák (1951), Valaský tanec
(1954), Žiarlivosť bez príčiny (1958),
Kohúti spod Javoriny (1962), Kuruci
(1963), Drevorubci (1967), Myjavci na
tanci (1970), Biela plť na Váhu (1973)
a i. Ako tanečník účinkoval vo filmoch:
Rodná zem (1953), Prerušená pieseň
(1960), Jánošík (1963), Sváko Ragan
z Brezovej (1976), Krutá ľúbosť (1978).
Ako sólista SĽUK-u absolvoval
množstvo umeleckých zájazdov po štátoch Európy, Ázie, Afriky i Ameriky.
Pokračovanie na s. 5

V r. 1969 mu bol udelený titul zaslúžilý
umelec. Manželka Mária Faltusová, rod.
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V r. 1969 mu bol udelený titul zaslúžilý
JUDr. Zoltán Krizsán zomrel
umelec. Manželka Mária Faltusová, rod. 16. 1. 2015 v Budapešti, pochovaný je
Deményová, (*1940) bola tiež tanečníč- na cintoríne Farkasrét (Vlčia lúka).
kou SĽUK-u a tanečnou pedagogičkou
na ZUŠ v Šamoríne, sobášili sa v r.
1958. Dcéra Katarína Faltusová-Dohnalová (*1958) je podnikateľkou a žije
v Bratislave. Syn Róbert Faltus, ml.
(*1973) ako dirigent a hudobný vedec
kráča v otcových šľapajách, pôsobí
v meste Lleida (Španielsko).
Róbert Faltus zomrel na ťažkú
chorobu 25. 11. 2008 v Bratislave.

Huslista, právnik JUDr. Zoltán
Krizsán sa narodil 9. 1. 1924 vo Fiľakove, okres Lučenec. Ľudovú školu navštevoval vo svojom rodisku (1930 – 35),
gymnázium v Lučenci (1935 – 43), maturoval v triede stredoškolského profesora Bélu Lósku. Vysokoškolské štúdiá
absolvoval na Právnickej fakulte ELTE
v Budapešti (1946 – 50) a súbežne nástroj husle na Nemzeti Zenede (Národná
Prírodovedec – ornitológ, strehudobná škola) v Budapešti (1946 – 51). doškolský učiteľ RNDr. Zoltán Molnár
V r. 1957 získal doktorát práv.
sa narodil 4. 1. 1909 v obci Brezina, okres Trebišov, v učiteľskej rodine. Ľudovú školu navštevoval v obci Záhor,
okres Sobrance. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Užhorode (Ukrajina), kde
maturoval v r. 1929. Potom študoval
prírodopis a zemepis na Prírodovedeckej
fakulte Karlovej univerzity v Prahe
(1929 – 34). Tu sa začal špecializovať
na ornitológiu a geomorfológiu.
V r. 1935 prišiel do Lučenca,
kde pôsobil ako stredoškolský učiteľ na
miestnom gymnáziu (1935 – 37 a 1945
– 51). Počas druhej svetovej vojny vyučoval v Berehove a Užhorode. V r. 1949
Pôsobil ako huslista v symfo- sa stal okresným konzervátorom štátnej
nickom orchestri SZOT v Budapešti ochrany prírody pre okres Lučenec a
(1951 – 52), v Maďarskom vojenskom v tejto funkcii pokračoval aj po prelosymfonickom orchestri v Budapešti žení do Fiľakova. V r. 1951 založil vo
(1952 – 57), bol členom orchestra – Fiľakove Okresné vlastivedné múzeum,
huslistom Maďarskej štátnej filharmónie ktorého riaditeľom bol do r. 1973. Vo
v Budapešti (1957 – 88) a od r. 1974 aj Fiľakove súbežne pôsobil ako gymnatajomníkom orchestra. Od r. 1988 žil na ziálny učiteľ (1951 – 77), vyučoval biológiu a zemepis.
dôchodku v Budapešti.
Počas celoživotnej praxe vykoS Maďarskou štátnou filharmóniou sa zúčastnil celkovo na 115 zahra- nal významný geologický, paleontoloničných koncertných zájazdoch a absol- gický i zoologický výskum okolia Fiľavoval vyše 3 500 vystúpení takmer vo kova. Ako člen ornitologickej spoločvšetkých európskych štátoch, ako aj nosti zmapoval vtáctvo spádového rev Japonsku, Číne, Austrálii, Mexiku a giónu. Ako stredoškolský učiteľ vychoUSA. Získané vyznamenania: Bartóko- val veľké množstvo žiakov, u ktorých sa
va cena (1987), Ferencsikov prsteň snažil prebudiť lásku k prírode.
RNDr. Zoltán Molnár zomrel
(1988). Manželka Marianna Krizsán,
rod. Szabó, (*1929) je záhradnou archi- 27. 11. 1987 vo Fiľakove, kde je i potektkou, navrhla niekoľko budapeštian- chovaný.
PhDr. František Mihály, DiS. art
skych i vidieckych parkov.
JUDr. Zoltán Krizsán zomrel
16. 1. 2015 v Budapešti, pochovaný je
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KUBINEC František – 80. výročie narodenia (5. 1. 1939 Utekáč), sklár, výrobca a hráč na ľudových hudobných nástrojoch. Spolu s otcom Jurajom a bratom Martinom predstavovali známe
Trio Kubincovcov – fujaristov.
HANKOVÁ-BLONSKÁ Iva, rod. Ševecová – 70. výročie narodenia (15. 1.
1949 Martin), sociologička, novinárka.
V rokoch 1990 – 99 šéfredaktorka okresných novín Ipeľ (neskôr Novohradské noviny) v Lučenci. V roku 1982 jej
vyšla básnická zbierka Pútec. Žije
v Banskej Štiavnici.
KORŠÓ Ján – 15. výročie úmrtia (16.
1. 2004), bývalý primátor mesta Poltár.
ČERNÁK Pavel, MUDr. – 95. výročie
narodenia (21. 1. 1924 Klenovec), lekár – röntgenológ, rádiológ. V rokoch
1955 – 95 primár rádioter. odd. OÚNZ
(neskôr NsP) v Lučenci, z toho v r.
1964 – 68 riaditeľ. V r. 1968 propagoval znovuoživenie Matice slovenskej,
bol zvolený za predsedu OV a MO MS
v Lučenci. Jeho poslednou aktivitou
bolo iniciovanie výstavby pamätníka
M. R. Štefánika v Lučenci (1995). Zomrel 23. 6. 2000 v Lučenci, kde je aj pochovaný.
KYSUCKÝ Pavel – 115. výročie narodenia (28. 1. 1904 v Poltári), robotník,
ale zastával dôležité funkcie vo verejnom živote. Bol starostom, predsedom
ONV, riaditeľom Ipeľských tehelní.
Zaslúžil sa o rozvoj Poltárskeho spevokolu, kde spieval ako tenor, o rozvoj
ochotníckeho divadla (herec a neskôr
i režisér) a Športového združenia
(predseda).
GUBIER Milan – 75. výročie narodenia
(30. 1. 1944 Poltár), kultúrny pracovník, učiteľ ZDŠ, 1970 – 1986 bol vedúcim Osvetovej besedy, neskôr riaditeľom MsKS, 1986 – 1990 bol tajomníkom MsNV. Zomrel v septembri 2018.
Gašpar Fejérpataky-Belopotocký –
225. výročie narodenia (1. 1. 1794),
osvetový pracovník. V r. 1829 založil
Slovenskú požičovaciu bibliotéku – prvú slovenskú verejnú knižnicu – 185.
výročie, v roku 1830 založil Divadlo
slovanské svato-mikulášske, prvé
ochotnícke divadlo.

Rinaldo Oláh – 90. výročie
narodenia (13. 1. 1929 Zvolenská
Slatina), muzikant a vynikajúci
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Hosťom festivalu bolo Stowarzysenie Animatorów Kultury
Zabkowice Slaskie z Poľska. Toto družobné divadlo sa predstavilo v regióne Novohradu už tretíkrát a vždy bolo príjemným
spestrením a oživením prehliadok. Tentoraz na Slovensko zavítali
s hrou pre mladších divákov Rozprávka o kráľovičovi Radoslavovi a štyroch ekoškriatkoch. Ako už z názvu vyplýva, je to rozprávka s ekologickým a poučným zameraním. Hra bola prijatá
130. výročie (16. 1. 1889) – začiatok výroby škridly obecenstvom aj napriek menšej jazykovej bariére s úspechom a
a tehly druhej fabriky, tzv. Krauszova, v Poltári.
veľmi úprimne.

Rinaldo Oláh – 90. výročie narodenia (13. 1. 1929 Zvolenská Slatina), muzikant a vynikajúci huslista, dlhoročný
koncertný majster SĽUK-u, v ktorom začal hrať ako 20ročný.





110. výročie (10. 1. 1909) – prvé divadelné predstavenie v Poltári. Po viac ako ročnom pôsobení manželov Pastorovcov bola uvedená hra Azordgfia (Čertov
syn) od Karola Muraya v maďarskom jazyku.

Regionálna prehliadka divadelných
ochotníckych súborov Novohradu
24. novembra 2018 v KD Kokava nad Rimavicou z pohľadu porotcu:
Ochotnícke divadlo v regióne Novohradu za posledných asi 6 – 7 rokov naznačuje oživenie divadla v tomto
regióne a zdá sa, že sa blýska aj tu na lepšie časy.
Regionálna prehliadka divadelných ochotníckych súborov
(DOS), ktorá sa konala v Dome kultúry v Kokave nad Rimavicou to len potvrdila. Nie síce množstvom zúčastnených divadelných súborov, ale čo sa týka kvality jednotlivých inscenácií určite. Treba povedať, že úroveň sa
oproti minuloročnej prehliadke v Cinobani minimálne
udržala.
Predstavili sa divadelné súbory: DS STUŽKA Kokava nad Rimavicou, DOS Havkáči Tomášovce, DS TIMRAVA
Lučenec a hosť prehliadky, Stowarzysenie Animatorów
Kultury Zabkowice Slaskie z Poľska.
Antre festivalu urobili domáci divadelníci z DS
STUŽKA Kokava nad Rimavicou, ktorí sa predstavili dramatizáciou poviedky s názvom List z obdobia po 2. svetovej vojne. Mladým divadelníkom sa podarilo veľmi jemne a
citlivo zasiahnuť emócie divákov, čím si získali sympatie
nielen domáceho obecenstva, ale aj divadelníkov z ostatných zúčastnených súborov.
Druhou inscenáciou v poradí bola: Verná nevera,
s ktorou sa predstavil DOS Havkáči Tomášovce. Tento
veršovaný text neznámeho autora v prebásnení básnika
Jozefa Mokoša sa im podarilo pretaviť do vcelku sviežej
veselohry s použitím prvkov commedie dellarte. Opäť sa
potvrdila sila typológie postáv členov DOS Havkáči.
DS TIMRAVA z Lučenca je najskúsenejším súborom regiónu, ktorý už dlhé roky pracuje pod dramaturgickým a režijným vedením Árpiho Szabóa. Tohto roku si
vybrali pomerne náročný text Osvalda Zahradníka Zurabája, alebo epitaf pre živého. Sila hereckého kolektívu sa
prejavila aj v tejto inscenácii, ktorá po istých úpravách
môže opäť súperiť s vyspelými súbormi na krajskej prehliadke.

Hosťom festivalu bolo Stowarzysenie
Animatorów Kultury Zabkowice Slaskie z Poľska.
Toto družobné divadlo sa predstavilo v regióne

Keby som mal zhrnúť a čo najpriamejšie zhodnotiť tento
ochotnícky festival v Kokave nad Rimavicou, je na mieste konštatovať spokojnosť s udržaním sa umeleckej kvality ochotníckych
divadiel v Novohrade. Je to potešujúce, povzbudzujúce no i zaväzujúce do budúcej práce na divadelných inscenáciách. Atmosféra
festivalu prispela k zbližovaniu sa jednotlivých členov súborov a
bližšiemu spoznávaniu sa navzájom. Rivalita je pri týchto nesúťažných festivaloch vec neznáma, takže atmosféra celého dňa
bola veľmi príjemná a kamarátska. Verím, že o rok všetci spoločne budeme môcť tieto slová potvrdiť.
Mgr. Marian Lacko, člen poroty

Dňa 27. 11. 2018 sme sa v úlohe porotcov zúčastnili regionálnej súťaže DDS v Improvizácii – Lučenec. Hneď po otvorení
dverí nás čakala vynikajúca atmosféra. V sále sedelo množstvo
mladších kolegov hercov spolu so svojimi pedagógmi a my sme
sa úprimne tešili veľkému záujmu súťažiacich.
Pokračovanie na s. 7

Improvizácia je jedna z najťažších disciplín v rámci divadel-ných
súťaží a schopnosť pohotovej improvizácie si skutočne vyžaduje
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Improvizácia je jedna z najťažších disciplín v rámci divadelných súťaží a schopnosť pohotovej improvizácie si skutočne vyžaduje mieru veľkého talentu. Na úvod súťaže sme si
všetci spoločne cvične zaimprovizovali na javisku a vysvetlili si
Zmyslom zborového umenia je okrem spoznávania
hlavné princípy improvizácie. Päť minút pauza na občerstve- hudby a ovládania speváckej techniky aj zdieľanie rovnakej
nie a šup improvizovať súťažne.
myšlienky a cieľa, ktoré sa pretavia v spoločnom vystúpení na
koncerte, omši a festivale. V dnešnom svete plnom ponúk
rôznych aktivít je práve spevácky zbor jednou z tých výnimočných činností, ktorá rozvíja osobnosť človeka na rôznych
úrovniach. Predovšetkým spievajúci v zbore neustále pracujú
s textom, pamäťou, hlasom a pohybom naraz v jednom čase.
Táto činnosť prospešne pôsobí práve na rozvoj mozgu. Sociálny aspekt speváckeho zboru nájdeme v komunite, v ktorej
sa ľudia spoznávajú, rešpektujú, konfrontujú, vymieňajú životné skúsenosti a často si pomáhajú. Spevácky zbor je pre
mnohých spevákov ako jedna veľká rodina, s ktorou zažíva
spoločné vystúpenia, zážitky aj oslavy.
Touto cestou chcem úprimne vyzdvihnúť činnosť
Novohradského osvetového strediska v Lučenci v oblasti
zborového umenia, ktoré sa neustále usiluje o popularizáciu
Súťažné družstvá v zložení troch „hercov – improvizáa zatraktívnenie zborového spevu v Novohrade. S týmto cietorov“ súťažili v troch kolách. V každom kole si družstvo
ľom zorganizovalo NOS už 11. ročník Adventného stretnutia
vytiahlo tému a na prípravu mali súťažiaci iba tri minúty. A
speváckych zborov, ktorý sa konal dňa 8. 12. 2018 v rímskoopäť nasledovalo veľké prekvapenie. Všetci súťažiaci za tri
katolíckom kostole Všetkých svätých v Divíne. Prehliadky sa
minúty vytvorili vynikajúcu etudu na vyžrebovanú tému. V
zúčastnili cirkevné spevácke zbory a svetské spevácke zbory,
sále sa počas jednotlivých výstupov ozýval smiech, potlesk a
ktorých repertoár bol zostavený zo sakrálnych skladieb.
dokonca niekoľkokrát zaznelo aj úprimné bravóóó. Počas
krátkej prestávky medzi jednotlivými kolami sme zhodnotili,
že výkony jednotlivých družstiev sú v mnohých prípadoch
vysoko profesionálne a obstáli by v akejkoľvek improlige na
Slovensku. Všetko ,,klapalo ako hodinky“ aj vďaka výbornej
organizácii improligy, ktorú pripravilo Novohradské osvetové
stredisko v Lučenci a odborná pracovníčka Milada Bolyošová.
Nám, vďaka všetkým, ktorí sa improligy zúčastnili, bolo fantasticky. Cestou domov sme sa vracali k vynikajúcim momentom improligy, etudám a dialógom. Úžasnú atmosféru a skvelé momenty vynikajúco zachytil Milan Alberti.

Na festivale sa nám po prvýkrát predstavilo až osem
dospelých speváckych zborov rôzneho zloženia. Festival
otvorilo jediné vokálne zoskupenie Echo z Lučenca pod vedením Mgr. Dagmar Jantošovej.

Divadlo pri kolkárni ďakuje, že v Lučenci sa tak skvelo
,,improvizuje“

Foto: Milan Alberti

Pokračovanie na s. 8

V rámci prehliadky vystúpili tri ženské spevácke zbory: Jazmín
z Radzoviec, Letokruhy z Poltára a Melódia z Fiľakova.
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V rámci prehliadky vystúpili tri ženské spevácke zbory: Jazmín
z Radzoviec, Letokruhy z Poltára a Melódia z Fiľakova.

vo Fiľakove

Hradné múzeum vo Fiľakove sa začalo venovať zhromažďovaniu, digitalizácii a dokumentácii fotografií fiľakovských rómskych hudobníkov v roku 2010. Značná časť
obrazových materiálov sa dostala do zbierkového fondu
a digitálneho archívu inštitúcie vďaka príslušníkovi fiľakovskej hudobníckej rodiny, Júliusovi Vitézovi, prezývanému „Dodo“, ktorý zohral významnú úlohu aj pri datovaní
a spracovaní údajov k zozbieraným fotografiám.
Časť tejto zbierky bola zverejnená na webovej stránke
Hradného múzea vo Fiľakove. Myšlienka výstavy pochádza od pána Vitéza, čím sa inštitúcia snažila vyjadriť úctu
fiľakovským hudobníkom, z ktorých sa mnohí právom
preslávili vo svojej branži. Výstava priblíži tie známe huSpestrením večera bol tiež mužský spevácky zbor Pro Kultura dobné dynastie a kapely 20. storočia, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou tanečných zábav, svadobných a pohz Fiľakova pod vedením Ing. Attilu Maga.
rebných obradov Fiľakova a jeho okolia. Ich členovia reprezentovali mesto na celoštátnej úrovni prostredníctvom
rozličných hudobných formácií, a preto môžeme odôvodnene vyhlásiť, že práve táto skupina rómskeho etnika sa
najviac zaslúžila o uznanie významnej väčšiny spoločnosti,
čo napomohlo ich integrácii a poskytlo možnosť zvýšenia
ich spoločenského postavenia.
Výstava s názvom Fiľakovskí rómski hudobníci a kapely bola popri ďalších mestských podujatiach príjemným
spestrením adventného obdobia, keďže počas vernisáže sa
mohli návštevníci múzea opäť tešiť na vianočnú atmosféru.
Deti čakalo zdobenie stromčeka a a dospelí si pochutnali na
varenom víne a oblátkach. Vernisáž sprevádzalo vystúpenie
Kapely Rudolfa Görčiho a Júliusa Ökrösa dňa 13. decembra 2018 v galérii Mestského vlastivedného múzea vo
V zastúpení miešaných speváckych zborov svoje umenie pred- Fiľakove. Výstava potrvá do 5. februára 2019.
viedli tri spevácke zbory: Ozvena z Lučenca, Campana z Brezničky a Spevácky zbor pri kostole Sv. Cyrila a Metoda v Poltári. Po koncerte nasledoval seminár pre dirigentov speváckych
zborov s cieľom skvalitnenia ich práce, na ktorom odborná
porota odovzdala svoje postrehy a odporúčania. Veľmi ma
teší, že aj v tomto kúte Slovenska má zborové umenie svoje
miesto a dlhodobú tradíciu. Ďalším ročníkom festivalu AdPod týmto názvom vydaventné stretnutie želám hlavne veľa speváckych zborov, ktoré
lo Mesto Lučenec publikáchcú svoju hudbu zdieľať s ostatnými, entuziazmus a kreatívciu, ktorej autorom je Franne nápady ako priblížiť zborové umenie čo najširšiemu pubtišek Mihály. Svetlo sveta
liku.
uzrela na oslavách autorovho životného jubilea 14.
decembra 2018 vo veľkej
sále historickej radnice v
Lučenci. Publikáciu osobne
uviedla primátorka mesta
PhDr. Alexandra Pivková.
Publikácia na 261 stranách približuje 225 osobností nielen Lučenca, ale
celého regiónu Novohrad.
Autor rozdelil knihu do štyroch
častí: rozdelil
Spomienky
na rodáAutor
knihu
do
kov, Pripomíname si, Významní štyroch
kňazi Novohradu
a Nekrolóčastí: Spomienky
na
gy. Dopĺňajú ju čiernobiele fotografie
rodákov.
rodákov,
Pripomíname si,
Publikáciu si môžete kúpiť v mestskom
cenVýznamní informačnom
kňazi Novohradu
Mgr. art. MgA. Oľga Budinská, ArtD.,
tre
za
14,eur.
a
Nekrológy.
Dopĺňajú
ju
členka poradného zboru NOC pre zborový spev
čiernobiele
fotografie
rodákov.
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Výstava v Novohradskom
múzeu a galérii
Do 17. storočia bola stolička symbolom spoločenského postavenia a ukážkou moci jej vlastníka. Po zmene spoločenských pomerov si začali majetnejší ľudia pri
usporadúvaní zábav, ale aj trávení
voľného času nárokovať väčšie pohodlie, s čím súvisel príchod módy
nábytku pre každého. Vďaka častejšiemu zapájaniu sa žien do spoločenskej konverzácie vzniklo kreslo. Pohovky sa objavovali už na
začiatku 18. storočia a v každej
meštianskej či šľachtickej domácnosti mali nezastupiteľné miesto.
Sedací nábytok tak plnil praktickú,
ale aj estetickú funkciu, pretože
práve rôznorodosť materiálov a
technického prevedenia im dodávala množstvo možností.
Zámerom výstavy je priblížiť životnú úroveň a dobový vkus
zariadenia novohradských vidieckych, meštianskych, ale aj šľachtických domácností v 19. a 20. storočí a zároveň predstaviť kolekciu
kresiel, ktoré sa podarilo vďaka
finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Banskobystrického
samosprávneho kraja zreštaurovať
v rokoch 2017 a 2018.
Dôraz je kladený na trojrozmerné predmety zo zbierkového
fondu múzea a galérie, ktoré sú
doplnené dobovými fotografiami,
ako aj maľbami, ktoré priamo preukazujú prítomnosť a časté využívanie jednotlivých typov sedacieho
nábytku v novohradskej spoločnosti.

Tri vianočné koncerty, v troch mestách Novohradu, v období „medzi“ sviatkami
pripravilo Novohradské osvetové stredisko v spolupráci s rímskokatolíckou cirkvou. Program režíroval Roman Malatinec a podujatia z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Trochu s obavami ako kostoly naplnia diváci, sme začali v Poltári. Ale div sa
svete, diváci sa na 17,00 hodinu „hrnuli“ jedna radosť. Účinkovali domáce Kukučky
DFS, v ktorom vystupujú deti z materskej školy, ale potešila nás aj detská ľudová
hudba súboru Podpoľanček, otec a syn Krahulcovci z Kokavy nad/Rimavicou,
betlehemská hra Pohroncov z Banskej Bystrice, zaspievala úžasná Veronika Malatincová, ale aj ženská spevácka skupina FS Marína zo Zvolena a spevácka skupina
súboru Podpoľanec, no a domáci organista Martin Šalka neostal nič dlžný svojmu
umeniu. Blanka Molnárová a Ľubomír Paulovič svojimi vstupmi dotvárali pravú
vianočnú atmosféru.

Na ďalších koncertoch sa účinkujúci v Lučenci trochu pomenili – moderoval Jozef
Šimonovič, hrala ĽH Temperament Cimbal orchestra, DFS Radosť z Lučenca,
spevácky zbor Campana z Brezničky, z Buzitky to boli fujarista Anton Ľupták a čím
ďalej sa zlepšujúci a originálnejší FaDS Dubkáčik. Ostatní účinkujúci sa nemenili.
Ale kostol „praskal vo švíkoch“. A keď na záver zaznela „Tichá noc“ čaro Vianoc
bolo dokonalé. Spievali všetci.

Hlavným partnerom projektu
je Fond na podporu umenia. Výstavu podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.
Vernisáž sa uskutočnila 17.
decembra 2018 a potrvá do 17.
februára 2019.
Mgr. Michaela Škodová,
NMG Lučenec (výber z príspevku)

Pokračovanie na s. 10

Podobná situácia nastala aj vo Fiľakove, kde sa k účinkujúcim pripojil FS Jánošík
a vôbec nevadilo ani lešenie, skôr naopak, vytvorilo ilúziu betlehemskej maštale
(opravujú kostol). A účinkujúci a diváci aj tu vytvorili spoločenstvo, ktoré sa zišlo,
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Podobná situácia nastala aj vo Fiľakove, kde sa k účinkujúcim pripojil FS Jánošík a vôbec nevadilo ani lešenie, skôr
naopak, vytvorilo ilúziu betlehemskej maštale (opravujú
kostol). A účinkujúci a diváci aj tu vytvorili spoločenstvo,
ktoré sa zišlo, aby vzdalo úctu novonarodenému Ježiškovi.

Krásne koledy, hudba, slovo na zamyslenie, zborový
spev... Pohoda, pokoj, pokora a prajnosť sa rozhostila v srdciach prítomných. A my organizátori sme si pomysleli: „Podarilo sa“.
Mária Ambrušová, riaditeľka NOS

Druhá decembrová sobota sa na Buzitke už tradične
niesla v duchu ľudového spevu, tanca a divadla. Členovia
folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik z Buzitky
v hudobnom sprievode ĽH Podjavorská muzika zo Zvolenskej Slatiny si pripravili tradičné svadobné zvykoslovie
z nášho regiónu Novohrad. Z hostí prítomných v sále kultúrneho domu sa na pár okamihov stali svadobčania a spoločne sme tak nahliadli do priebehu prípravy mladuchy, jej
odpýtania od rodičov, snímania venca, čepčenia či svadobnej zábavy. Započúvali sme sa do svadobných piesní, vinšov a pozreli si krásu novohradských krojov.

Janko Jesenský a Lučenec
S históriou Lučenca, centra Novohradu, sa spájajú mnohé významné osobnosti Slovenska, o ktorých často občan
nášho regiónu ani nevie. Poznávanie histórie regiónu v ktorom žijeme, určite patrí k dôležitým súčastiam života každého jedinca.
Od 11. decembra 2018 nás informuje na Masarykovej
ulici odhalená pamätná tabuľa o tom, že tu v roku 1900
pôsobil významný slovenský básnik, spisovateľ, prekladateľ,
redaktor, legionár, župan, vládny radca, viceprezident Krajinského úradu, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, prvý Slovák menovaný za národného umelca, no najmä všetkým maturantom známy ako autor románu Demokrati, Janko Jesenský. V Lučenci začal pracovať ako koncipient
u Ľudovíta Bazovského, ktorý mal kanceláriu v objekte dnešnej VÚB, presnejšie, v jej zadných priestoroch.
Chceme vyjadriť veľkú vďaku mestu Lučenec za spoluprácu pri spomienkových oslavách na Janka Jesenského ako
i Matici slovenskej v Martine, ktorá finančne zabezpečila
výrobu pamätnej tabule a prispela tak k celkovému zdarnému priebehu osláv 100. výročia vzniku ČSR v roku 2018.

Výbor MO MS v Lučenci (výber z príspevku)
Foto: Milan Alberti

Na oplátku si svadobčania, ako bolo u nás zvykom, od
mladomanželov pri odchode delili mrváň – veľký okrúhly
koláč, to aby im šťastie priniesol.

Projekt Svadobné veselie z Novohradu bol realizovaný
s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho
kraja a podujatie finančne podporila obec Buzitka. Ďakujeme!

Mgr. Veronika Balážová, umelecká vedúca FaDS Dubkáčik Buzitka
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Poznáte si svoju prácu medzi kožúškami iných výrobcov?
Každý remeselník si pozná svoj
kožuch. Strávim pri ňom často aj 300
hodín. Podľa stehu poznáte majstra. Ja
sa za majstra nepovažujem, stále sa
mám v čom zdokonaľovať. Sú veci do
ktorých by som nemal odvahu sa pustiť,
napríklad očovské ženské kožúšky. To
sú dokonalé veci.
Ďakujem vám za rozhovor a
prajem veľa trpezlivosti pri šití kožúškov.

„Dodnes nemám svoj kožúšok“.
Rastislav Kazár nás pozval na
návštevu do svojho domu. Kožušník,
ktorý sa začal venovať výrobe kožúškov
pred tromi rokmi, nám s radosťou porozprával o svojom koníčku.
Aká bola Vaša cesta k výrobe kožúška?
Za tým je celý príbeh. Vždy sa
mi páčili ľudové piesne, cez ne som sa
nakontaktoval na ľudí, ktorým sú tiež
srdcu blízke, ako je Števo Hukeľ a Jožko
Melich.
Števko je remeselník, šije kožúšky a robí
aj detvianske opasky. Zavolal som mu
a dostal som pozvanie do jeho dielne.
Keď mi začal ukazovať kožúšky, nesmierne som túžil jeden mať. Ako invalidný dôchodca som si ho nemohol dovoliť kúpiť. Mám rodinu a pre mňa je na
prvom mieste. Števko ma naučil robiť
retiazky na detvianske klobúky, za čo
som mu vďačný. Každé očko musím
spraviť samostatne z mosadzného drôtu
a jednotlivé očká navliecť pomocou pinzety až vznikne jedna retiazka, čo sa
nazýva vojka. Z mosadzného plechu vyrobím vežičky a pripevním k nim jednotlivé retiazky. Takto spolu ich pripevním
na klobúk.
Jožko Melich ma oslovil, aby som mu
uplietol retiazku, keďže on bol časovo
zaneprázdnený. Uplietol som mu retiazku a na revanš som chcel materiál na
kožuch. Súhlasil, vyrezal mi prvý strih
a dal mi na jeden kožuch materiál. Ukázal mi spôsob výroby kožúška a ostatne
je už len o cviku. Čím dlhšie šijete, tým
je steh krajší.
Števka aj Jožka považujem za
svojich učiteľov a moje vzory.
Teraz už máte svoj kožúšok....
Ako to už chodí obuvníkove deti chodia bosé, tak je to aj so mnou. Kožuštek odo mňa kúpili, znovu som urobil
ďalší a táto história sa opakuje , dodnes nemám svoj kožuštek.
Čo vás najviac baví pri tejto práci ?
Je to monotónna práca, ale
pod rukami vám rastie niečo pekné. Keď
ho došijem, je to ako moje decko. Predtým ako ho odovzdám majiteľovi, uhladkám ho. Ľúto mi je za ním. Znovu sa
však teším, keď ho vidím niekde na
vystúpení, napríklad v Banskej Bystrici
na Dni kroja. Bol som nesmierne šťastný, keď som videl môj kožuštek na titulke časopisu Slovenka.
Poznáte si svoju prácu
kožúškami iných výrobcov?

Mgr. art. Eva Srníková

Jednou zo stálic fiľakovskej kultúry je DS Zsákszínház, ktorý si
k okrúhlemu 40. výročiu svojho založenia pripravuje pre divákov
zaujímavé a prekvapivé jubilejné predstavenie. Divadelná
adaptácia na motívy tragikomédie Eugéna Ionesca s názvom
Lekcia nacvičujú herci ako autorské divadlo. Pôvodnú hru súbor
aktualizoval na vlastné podmienky.
V lete 1979 boli položené základy fiľakovského divadelného
Zsákszínház
divadlo).
tom čase
István Mázik
súboru Zsákszínházsúboru
(Vrecové
divadlo). (Vrecové
V tom čase
IstvánVMázik
– zakladateľ
DS
– zakladateľ
DSMATESZ
Zsákszínház
bol her-com
divadlaCez
MATESZ
Zsákszínház – bol hercom
divadla
Thália– Színpad
v Košiciach.
letné
Thália
Cez
prázdniny roku 1979
bol Színpad
u rodičovv Košiciach.
doma vo Fiľakove,
kde ho navštevovali mladí
ľudia na čele s Róbertom Mikulom, aby im pomohol nacvičiť nejakú divadelnú hru.
Po dlhých prípravných prácach hneď na ďalší rok nacvičili divadelnú hru M. Fazekasa: Ludas Matyi (Husiar Maťo). Túto hru prepísali na rockovú operu pod názvom Rocky Matyi. Hudbu zabezpečoval Robert Zupko s kapelou HU ROCK, textovú
časť István Mázik, ktorý bol aj režisérom hry. Pri naštudovaní divadelnej hry, resp.
rockovej opery mu veľa pomohli Bella Mokányová a Robo Mikula, ktorý hral aj
hlavnú úlohu divadelnej hry. V rockovej opere účinkovalo viac ako 80 osôb – hlavne fiľakovská mládež. Premiéra bola 20. septembra 1980 v budove bývalého
závod-ného klubu. Túto divadelnú hru hodnotilo aj Rádio Slobodná Európa! Bolo
to skoro revolučné predstavenie – prvá rocková opera v histórii maďarského divadla. Toto predstavenie len vo Fiľakove odohrali 7-krát pred plnou sálou. Odvtedy
István Mázik, ako zakladajúci člen divadla, každý rok režijne naštudoval jedno
alebo viac predstavení. Vo väčšine inscenácií aj hral. Po spomínanej premiére už sa
do Košíc nevrátil. Dostal ponuku na uvoľnené miesto osvetára vo Fiľakove. Ponuku
s radosťou prijal. Bol poverený revitalizáciou divadelnej činnosti vo Fiľakove.
S Evou Jurečekovou založili Klub mladých vo Fiľakove. S mladými členmi klubu
a s podporou mesta začali obnovovať vnútorné priestory Vigada, kde sa potom
realizovala aj divadelná činnosť až do roku 2011. V roku 2011 nový primátor Jaromír Kaličiak s vedením mesta rozhodli o premiestnení kultúrneho strediska z budovy Vigada do bývalého Závodného klubu Kovosmalt Fiľakovo. Divadelný súbor
musel v r. 2011 opustiť budovu Vigada, kde mal viac ako tri desaťročia svoje zázemie. Súbor to značne pocítil. Čo si sami vybudovali z roka na rok, zrazu akoby
neexistovalo. Stratili svoje miesto. Niektorí z členov súboru z tohto dôvodu opustili
divadlo a pri rozlúčke vyslovili svoj nesúhlas s rozhodnutím primátora mesta: „Takto sa rozbúrala snaha úspešne fungujúceho maďarského divadla...“, hovorili. Súbor
si dodnes hľadá svoje „ja“ i svoje miesto. V nových priestoroch a podmienkach nevie opakovať také výkony, ktoré dosahoval v minulých rokoch. Dnes má len desať
stálych členov. Naďalej pripravujú predstavenia, ale už menšieho charakteru.
Podporuje ich MsKS.
Pokračovanie na s. 12
Režisérom a vedúcim súboru je naďalej PhDr. István Mázik, ktorý urobí všetko pre
medzi to,
aby
di-vadlo
fungovalo
ako
voľakedy.
Pokračovanie na s. 12

Ako režisér mal v troch prípadoch pomocníkov Bellu Mokányovú (v divadelnej hre
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Režisérom a vedúcim súboru je naďalej PhDr. István Mázik,
ktorý urobí všetko pre to, aby divadlo fungovalo ako voľakedy. Ako režisér mal v troch prípadoch pomocníkov Bellu Mokányovú (v divadelnej hre Rocky Maťo v roku 1980), spolurežisérom divadelnej hry Zobúdzanie bol András Nagy a pri
komornej hre Dievča v pulóvri mu pomáhal László Gulyás.
Názov Zsákszínház, v preklade Vrecové divadlo, vznikol
zaujímavo, vymyslelo ho vlastne obecenstvo. Prvá hra divadelných ochotníkov sa volala Maťo husiar a v niektorých scénach vystupovali herci vo vreciach. Po premiére viacerí diváci
ešte dlho pokrikovali po hercoch v uliciach Fiľakova aj takto:
„Aha, to sú tí, čo hrali vo vreciach“. A originálny názov bol na
svete.
Prvým zriaďovateľom od vzniku až do roku 1983 bol
Závodný klub Kovosmalt Fiľakovo, ZO Csemadok Fiľakovo do
r. 1987, MsKS Fiľakovo až do r. 2002 a potom OZ Zsákszínház.
V roku 2011 súbor sa presťahoval z priestorov Vigada na Námestie slobody do bývalého ZK, terajšieho MsKS, a v súčasnosti pracujú pod záštitou MsKS.
Pri založení ich bolo 80. Zo zakladajúcich členov spomeňme aspoň niektorých – István Mázik, Róbert Mikula, Róbert Zupko, Attila Pál, Barbora Balázsová, Veronika Illésová,
Aranka Balázsová, Zuzana Holeková, Irena Danyiová, Róbert
Molnár, Bella Mokány, Róbert Varga, Blanka Kerekesová,
Lajos Simonidesz, Pál Balog, Dezider Balog, Gabriel Gáspár,
Róbert Gáspár, Mária Sáfrányová, Jozef Mihali, Priška Petőcová a fiľakovská mládež.
Pri založení prvé tri predstavenia mali premiéru v ZK Kovosmaltu, ďalšie odohrali v MsKS na Hlavnej ulici (Vigadó),
kde pôsobili do roku 2011 a odvtedy sa presťahovali do terajšej budovy MsKS (bývalý závodný klub).
Z početného hereckého zloženia uvádzame aspoň niektorých: Gabriella Medeová, Attila Bocsárszky, Tamás Tolvaj,
Peter Tolvaj, Félix Tóth, Attila Agócs, Ella Kovácsová, István
Bódi, Gabriel Pálmay, Zsuzsa Molnárová, Xéna Molnárová,
Ferenc Mizsér, József Ottmár, Peter Schneider, Ildikó Kovácsová, Ladislav Kőműves, Ladislav Kovács, Ilona Rósenfeldová, Júlia Csíková, Štefan Tóth, Jozef Rákos, Július Farkas,
Peter Csirke, László Jósvai, András Agócs, Árpád Danyi, Peter
Tóth, László Telek, Štefan Albert, Erika Pálová, Arnold Surányi, Ildiko Bozová, Anikó Bozová, Štefan Majoros, Gejza Markuš, Laco Gordoš, Zoltán Kakuk, Anett Vargová, Erzsébet Baloghová, Norbert Nagy, Ladislav Mihályi, Csilla Vargová, Ferenc Kalcso, András Szabó, István Nagy, Tibor Vetrák, Katalin
Bariová, Zoltán Mede, Milena Antalová, Roland Gáspár, Viktor Zilíz, Roman Lauro, Judit Olhó, Kristina Bódi, Tímea Magová, Zsolt Mázik, Judit Bial, Noémi Szopláková, Jozef Tamás,
Zsófia Hámori, Tomáš Eibner, Štefan Gecso, Csaba Mokány,
Márta Kovácsová, Mária Kovácsová, András Nagy, Karolina
Tóth, Tibor Péter, Jozef Mihály, Tünde Majorosová, Tünde
Kovácsová, Noémi Kovácsová, Anita Gáspárová, Zoltán Nagy,
Vojtech Bálint, František Bálint, Adrien Hanyusová, Attila Kovács, Henrietta Darabosová, Ladislav Gulyás, Andrea Nagyová, Viktória Gyetvaiová, Blanka Kerekesová, Andrea Bódi,
Magdolna Darabosová, Géza László, Lajos Ottmár, Lajos
Jancskár, Ildikó Péterová, Mónika Tóthová, Alžbeta Zilízová,
István Balázs, Oto Bogdány, Barbara Danielová, Tibor Danyi
a ď. V súčasnosti využívajú aj hosťujúcich hercov.
Výtvarníkmi súboru boli Fero Mráz, József Jacsmenyík.
Za 40 rokov úspešnej existencie „brali“ všetko, čo sa

dalo, čo dokazuje šesť hlavných cien na celoštátnych súťažiach: prvú hlavnú cenu na celoslovenskom festivale Maďarských divadelných súborov – Jókaiho dni v Komárne získali
v r. 1982 s hrou Núdzové pristátie, za najlepší ženský herecký
výkon získala cenu členka súboru Irena Danyiová.
V tom istom roku sa s touto hrou predstavili na najstaršom
festivale neprofesionálneho divadla v Európe – Scénickej
žatve v Martine.
Hlavné ceny:
Jókaiho dni – 1993 (Zázrak), 1994 (Kuracia hlava), 2005
(Zobúdzanie), 2008 – (Stratené morálky)
Moldava nad Bodvou – 2005 (Zobúdzanie), 2016 – Cena za
vynikajúce predstavenie (Dievča v pulóvri).
Najviac ceneným úspechom je Zlaté pásmo z Budapešti
(Zobúdzanie).

Najlepší ženský herecký výkon – Ica Rózenfeldová (Zázrak,
1993), Gabika Medeová (Kuracia hlava,1994), Gabika Medeová a Andrea Bódi (Mačacia hra, 1998), Blanka Kerekesová
(Csongor a Víľa, 2002), Andrea Bódi (Stratené morálky,
2008), Monika Tóthová (Fialka, 2013), Viki Gyetvaiová (Stretnutie, 2011, Fialka, 2013, Podlí ľudia, 2015), Andrea Nagyová
(Dievča v pulóvri, 2016)

Š. Mázik a G. Medeová – Hra Kuracia hlava

Najlepší mužský herecký výkon – László Gulyás a Štefan Albert (Kuracia hlava, 1994), Gyula Farkas (Ostro sledované
vlaky, 1996), Štefan Gecso (Ostro sledované vlaky, 1996)
István Mázik (Zdravý nemocný, 1997), László Gulyás (Tótovci,
2000), László Gulyás (Stratené morálky, 2008, Tortúra, 2014),
László Gulyás (Medveď, 2017).
Cena Károlya Micsa za celoživotné dielo pre Istvána Mázika
(2006). Cena za najlepšiu réžiu: PhDr. István Mázik (Medveď,
2017).
Pokračovanie na s. 13

dalo, čo dokazuje šesť hlavných cien na celoštátnych
Divadelný súbor sa každý rok zúčastňoval na okresných,
súťažiach: prvú hlavnú cenu na celoslovenskom
krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach, na
festivale maďarských divadelných súborov – Jókaiho dni
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Za takmer 40 rokov vystriedali tri scény, prvým javiskom bol bývalý ZK, potom staré MsKS – Vigadó a dnes
nové MsKS. Počas 40 rokov sa vystriedalo veľa hercov,
technikov, zhromaždilo sa nielen veľa propagačných
materiálov, diplomov, ale aj množstvo kulís, kostýmov a
ďalších rekvizít, veď odohrali 39 premiér a viac ako 300
predstavení. Toto všetko je potrebné niekde skladovať.
Samostatná miestnosť, v ktorej by aspoň časť tohto divadelného „bohatstva“ bola stále vystavená aj pre verejnosť, by rozhodne pomohla všetkým, nielen milovníkom
divadla.
PhDr. István Mázik

Čechov - Medveď, 2017

Divadelný súbor sa každý rok zúčastňoval na okresných, krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach, na ktorých
získal množstvo cien. Vystúpenia absolvovali doma i v zahraničí,
na festivale Jókaiho dní v Komárne (každoročne), na Scénickej
žatve v Martine s divadelnými adaptáciami: Núdzové pristátie
(1982), Zázrak (1993), na celoslovenskom festivale divadelných
súborov v Moldava nad Bodvou (každoročne), na Jarnom divadelnom festivale v Kráľovskom Chlmci (2006) s hudobnou divadelnou
hrou Bolo raz leto, na Medzinárodnom festivale divadelných súborov v Sfintu Gheorge v Rumunsku s divadelnou hrou Zdravý nemocný (1997), v Maďarsku na Globfestivale v Szolnoku s divadelnou hrou Zobúdzanie (2005). Ďalej boli uskutočnené vystúpenia
v Maďarsku (Balassagyarmat, Salgótarján, Pásztó, Pétervására,
Szécsény, Zsámbék (5- krát), Nagyoroszi), v Rumunsku vo Sfintu
George (Sepsiszentgyörgy): Svätá rodina (1992), Zázrak (1993),
Lokaj Hyppolit (1993), Zdravý nemocný (1997), v Chorvátsku
v meste Jelša: Maďarská Elektra (2001), v Bratislave v roku 1993
sa zúčastnili slávnostného otvorenia VII. Bratislavských kultúrnych
dní v DK Ružinove s hrou Zázrak mali obrovský úspech. Mali vybudované dobré kontakty s divadelným súborom pod názvom Visky
Árpád Színjátszó Csoport zo Sfintu Gheorghe, vystupovali tam
viackrát, ako aj oni vo Fiľakove a okolí. Súbor Zsákszínház najviac
vystúpení absolvoval doma v regióne Novohrad a samozrejme vo
Fiľakove. Ich snahy a divadelné umenie boli ocenené, súbor získal
cenu Za rozvoj Novohradu, ako aj niektorí herci Cenu primátora
mesta Fiľakovo.
Písalo sa o nich v mestskej a regionálnej tlači, v odborných
časopisoch doma i v zahraničí. Boli prezentovaní nielen v lokálnej
či Slovenskej televízii, v rozhlase, ale záznamy predstavení vysielala aj maďarská Duna TV a rozhlas. V roku 2000 účinkovali v Silvestrovskom programe Duna TV.
Na každú premiéru tlačili plagáty a letáky, vždy si pozývali
fotografa, v začiatkoch to bol Milan Antal, v súčasnosti je to Ondrej Micsuda. V posledných rokov boli pripravené aj videozáznamy.
Za zmienku stojí vekové zloženie súboru: najmladší herec
mal len 7 a najstarší 75 rokov. V rámci súboru vyrástlo aj niekoľko
profesionálnych hercov. Viacerí odchovanci súboru úspešne ukončili štúdium herectva na VŠMU v Bratislave a dnes sú členmi slovenských a maďarských profesionálnych divadiel: Róbert Mikula
pôsobí v Španielsku, Irena Danyiová doma vo Fiľakove, Ildikó Kovácsová-Boldoghiová je v Komárne, t. č. v Manchestri (Anglicko),
András Nagy je hercom v Gárdonyiho divadle v Egri, Xénia Molnárová v Jókaiho divadle v Komárne a Attila Bocsárszky v divadle
Thália v Košiciach.
Za takmer 40 rokov vystriedali tri scény, prvým javiskom bol
bývalý ZK, potom staré MsKS – Vigadó a dnes nové MsKS. Počas
40 rokov sa vystriedalo veľa hercov, technikov, zhromaždilo sa

1980 – Fazekas Mihály: Husiar Maťo (Ludas Matyi)
1981 – Fazekas-Mázik-Zupko: Rocky Maťo,
prvá rocková opera (Rocky Matyi)
1982 – Gyárfás Miklós: Núdzové pristátie (Kényszerleszállás)
1983 – Pilinszky János: KZ oratórium
1984 – Nech žije kabaret! (Éljen a kabaré!)
1985 – J. Schvarz: Snehová kráľovná, hudobná rozprávková hra
(Hókirálynő)
1986 – Thomas Brandon: Charleyho teta (Charly nénje)
1987 – Ecce Homo (literárno-dramatické pásmo)
1988 – Show na show, hudobno-zábavný program
(Showról showra)
1989 – Ján Solovič: Strašne ošemetná situácia (Kemény dió)
1990 – Marc Camoletti: Tri letušky (Leszállás Párizsban)
1991 – Tri letušky na Palóckych dňoch
1992 – Schvajda György: Svätá rodina (A szent család)
– Show program, hudobno-zábavný program
– Schvajda György: Zázrak (Csoda)
1993 – Schvajda György: Zázrak
–
Nóti Károly: Lokaj Hyppolit (Hyppolit, a lakáj)
1994 – Spiró György: Kuracia hlava (Csirkefej)
1995 – Alfonso Paso: Verí, neverí (Hiszi, nem hiszi)
1996 – Bohumil Hrabal: Ostro sledované vlaky
(Szigorúan ellenőrzött vonatok)
1997 – Moliére: Zdravý nemocný (Képzelt beteg)
– Palócky kabaret (Pajzán palóc kabaré)
1998 – Örkény István: Mačacia hra (Macskajáték)
1999 – Zágon- Eisemann: Čierny Peter, opereta (Fekete Péter)
2000 – Örkény István: Tótovci (Tóték)
2001 – Bornemisza Péter: Maďarská Elektra (Magyar Elektra)
2002 – Vörösmarty Mihály: Csongor a Lília (Csongor és Tünde)
2003 – Gyárfás Miklós: Slečny vo výškach
(Kisasszonyok a magasban)
2004 – Egressy Zoltán: Portugál
2005 – Julian Garner: Zobúdzanie (Ébredés)
2006 – Békeffi I. – Lajtai L.: Bolo raz jedno leto, hudobná hra
(Régi nyár)
2007 – Július Barč-Ivan – Mázik I: Matka (Az anya)
2008 – Martin McDonagh: Stratené morálky
(Elveszett erkölcsök)
2009 – Príbeh Mrs. Johnstonovej – (Willy Russell: Pokrvní bratia)
(Mrs. Johnstone története)
2010 – Albee – Mázik I.: Stretnutie (Találkozás)
2011 – Albee – Mázik I.: Stretnutie (Találkozás)
2013 – Ferenc Molnár: Fialka (Az ibolya)
2014 – Stephen King: Tortúra
2015 – E. Ensler: Podlí ľudia (Alávalók)
2016 – Dievča v pulóvri – na motívy z diel Mastrosimone
(A pulóveres lány)
2017 – A. P. Čechov: Medveď (Medve)
2019 – Lekcia – na motívy tragikomédie E.Ionesca (Különóra)
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Poznáme víťazov fotosúťaže za rok
2018
Mená autorov víťazných fotografií
sme spoznali 12. decembra 2018 v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti na
otvorení výstavy, ktorá bola vyvrcholením tohtoročnej fotosúťaže „Malohont
mojimi očami“. Výber súťažných fotografií si tu budete môcť pozrieť až do
konca marca, potom výstava poputuje
do Rimavskej Soboty, Lučenca a Tisovca.
Do 6. ročníka fotosúťaže Malohont
mojimi očami, ktorá prebiehala od 4.
júna do 30. septembra 2018, bolo doručených 132 fotografií od 27 autorov
z rôznych obcí a miest zahrnutých do
miestnej akčnej skupiny MALOHONT,
ale aj z miest ako Rimavská Sobota,
Tornaľa, Brezno a Banská Bystrica. Sme
radi, že súťaž opäť oslovila amatérov aj
profesionálov rôznych vekových kategórií od 16 do 76 rokov, a to aj napriek tomu, že sa v nej nesúťaží o hodnotné ceny. Ide skôr o prezentáciu regiónu Malohont v obrazovej podobe a sme veľmi
vďační, že sa na tom svojou účasťou vo
fotosúťaži podieľajú aj zapojení fotografi.
O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla okrem verejnosti aj hodnotiaca komisia v zložení Naďa Miháľová, Henrieta Struhárová a Martin Pliešovský:

Kategória Prírodné krásy: Lúka divých
makov (Ondrej Kresnye) a víťaz verejného hlasovania: Jačmeň pri západe
slnka (Adriana Morongová).
Kategória Kultúrne dedičstvo: Horáreň
u Faba na hrebeni Sinca (Henrieta Szagová) a víťaz verejného hlasovania:
Opustená drevenica na Klenovskej Poľane (Henrieta Szagová).
Kategória Ľudia a život: Kuk (Petra Rapčanová) je zároveň aj víťaz verejného
hlasovania.
Kategória Naše obce: Kokavské lazy (Michal Tvrdoň).
Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS
MALOHONT (výber z príspevku)
Zdroj: MAS MALOHONT

V predvianočnom období, kedy zovšadiaľ počuť melódie o radostnej novine, zvončekoch a splnených prianiach,
univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť pri Pedagogickej fakulte Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici prijal
pozvanie Cirkevnej základnej školy sv.
Jána Bosca, Novohradského osvetového
strediska v zriaďovateľskej pôsobnosti
BBSK a Rímskokatolíckej cirkvi – farnosti Lučenec, aby 19. decembra 2018
potešili nadšencov zborového spevu.
Koncert sakrálnej hudby sa konal v rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie v Lučenci v rámci podujatia
Festival speváckych zborov, partnersky
podporený Fondom na podporu umenia.
Po úvodnej skladbe privítala hosťujúci zbor riaditeľka školy Mariana Vinarčíková a farár Slavomír Marko. Spevácky zbor Mladosť, ktorého členmi sú
študenti, budúci pedagógovia, zaspieval
pod dirigentským vedením profesora
Milana Pazúrika výber skladieb zo svojho širokého repertoáru: zazneli skladby
z obdobia baroka, vrátane velikánov G.
F. Händla, ale aj slovenského skladateľa
Mikuláša Moyzesa či skladateľa organovej a zborovej hudby duchovného
charakteru Gordon Young.

Zbor premiéroval v Lučenci aj časť
Missa pastoralis in F pre zbor a klavír
od skladateľa Jána Egryho v úprave
banskobystrického skladateľa Vladimíra
Gajdoša.

od skladateľa Jána Egryho v úprave banskobystrického skladateľa Vladimíra
Gajdoša.

Na koncerte spoluúčinkovali žiaci
z Cirkevnej základnej školy sv. Jána
Bosca v Lučenci, a to hovoreným slovom i spevom. V závere koncertu vystúpili žiaci spolu s členmi speváckeho
zboru v spoločnej skladbe Jamesa E.
Moora Spirit of God.

Týmto gestom chceli účinkujúci odovzdať duchovné posolstvo skladby všetkým zúčastneným.

Terézia Bahledová, Foto: Milan Alberti
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„Duch národa žije v piesni, v nej sa vznáša k výšinám. Kto tej
piesni cestu kliesni, sláva mu, nech žije nám.“ Citátom od hudobného skladateľa Eugena Suchoňa, zakladateľa slovenskej
národnej hudby, sa prihovorili hostia z Matice slovenskej jubilujúcej folklórnej speváckej skupine Zvonček, ktorá si v roku
2018 pripomína 25 rokov svojej existencie.

Sú to žiaci, ktorých rodičia, bohužiaľ, nemajú možnosť zaobstarať im bicykle. Preto sme ich odmenili bicyklami, ktoré
darovali dobrí ľudia s tým, že oni ich už nepotrebujú a nech
ešte poslú-žia iným. V spolupráci s Jožom Pročkom a jeho
nadáciou sme tak mohli darovať 15 bicyklov a 2 kolobežky.
Veríme, že tak ako v deň odovzdania budú prinášať radosť
svojim novým majiteľom hlavne počas leta. Všetkým darcom – „anjelom“ ďakujeme.
Pri tejto príležitosti Miroslava Podhorová, riaditeľka Domu
Matice slovenskej v Lučenci, odovzdala vedúcej skupine Zvonček Zuzane Goljanovej Pamätný list a Ľudmila Lacová z Miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci zablahoželala kytičkou vedúcej Zvončeka a vedúcej DFS Vrabček, ktorý na 1.
stupni ZŠ vedie pani učiteľka Evka Hudecová. Do folklórneho
tímu radíme aj pani učiteľku Katarínu Szökeovú, spolupodieľajúcu sa na nácviku rôznych pásiem ľudových zvykov Novohradu.
Výbor MO MS v Lučenci (výber z príspevku)

Tak, ako sme vlani úspešne odštartovali humanitnú
zbierku šatstva s cieľom obdariť pred Vianocami deti z rodín
zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak sme aj tento
rok v tejto nádhernej akcii pokračovali. Celkom 21 vriec s
roztriedeným šatstvom putovalo do Maškovej, Ábelovej,
Polichna, Starej Haliče, Lehôtky, Haliče a Vidinej tým, ktorí
to najviac potrebujú – deťom. Ďakujeme všetkým, ktorí ste
darovaním nepotrebného oblečenia mysleli aj na druhých a
pomohli tak potešiť detské tváre a duše v tie najkrajšie sviatky.

Čo môže byť krajšie na tvári dieťaťa ako úprimná radosť a
úsmev. V týchto dňoch sme práve tento pocit vyčarili u niektorých našich žiakov – žiakov, ktorí si to naozaj zaslúžili svojou
Ďakujem za spoluprácu aj starostom spomínaných
snahou, výsledkami v škole, správaním a dodržiavaním škol- obcí a želáme im, aby takýchto rodín mali v obciach čo
ského poriadku.
najmenej.
Kristián Fajčík
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko
Január: LETO S REMESLOM
– výstava fotografií,
miesto: NOS Lučenec
8.00 – 15.00 hod.
21. 1. Literárny klub V.L.A.S.,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
Dielňa ľudových remesiel
– DIELNIČKA
Ponuka
pre materské a základné školy:
Maľba na sadrové odliatky,
termíny po tel. dohode na
0907 503 478 alebo na
vytvarnedielnicky@gmail.com,
poplatok 1,- € alebo kultúrny poukaz.
Ponuka pre verejnosť:
7. 1. Keramický lampáš
o 15.30 hod.
29. 1. Maľované medovníky
o 15.00 hod.

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
22. 1. Klimaktérium... a čo?
– divadelné predstavenie
plné humoru. Trefné bonmoty,
postrehy zo života. Zábava a relax
v podobe postáv, ktoré sú také isté,
ako ste vy! Jednoducho: túto komédiu
s pesničkami musíte vidieť!
Divadlo B. S. Timravy o 13.00 hod.
14. 1. Oslava oslobodenia mesta
Lučenec, pamätník na Ul. Kármána
o 13.00 hod.
26. 1. Reprezentačný ples mesta
Lučenec 2019, Synagóga o 18.30 hod.
Fiľakovo

26. 1. UDVart Klub
– tímová hra: boj s lukom
(lukostrelecká verzia paintballu),
ZŠ Š. Koháriho II. o 14.00 hod.,
organizátor: MsKS Fiľakovo.
Do 5. 2. Výstava s názvom
Fiľakovskí rómski hudobníci
a kapely,
Mestské vlastivedné múzeum
– galéria,
organizátor: Hradné múzeum
Fiľakovo
Kokava nad Rimavicou
25. 1. Detské fašiangové podujatie
v maskách,
miesto: DK Kokava nad Rimavicou,
organizátor: MKS Kokava nad
Rimavicou.

12. 1. Ples Mesta Fiľakovo,
Vináreň Kállai o 19.00 hod.,
organizátor: Mesto Fiľakovo
a MsKS Fiľakovo.
18. 1. Čitateľská beseda
s Árpádom Soltészom,
prezentácia autorovej novej knihy,
Mestská knižnica o 16.30 hod.,
organizátor: Hradné múzeum
Fiľakovo.
18. 1. Deň maďarskej kultúry,
Vináreň Kállai o 19.00 hod.,
ZO Csemadok Fiľakovo
a OV Csemadok Novohrad.

BBSK – Novohradská knižnica
Novohradská knižnica v januári
pozýva na výstavu fotografií
regionálnych umelcov z regiónu
Gemer – Malohont Malohont mojimi
očami, ktorá je inštalovaná na galérii
oddelenia náučnej literatúry
do 31. 1. 2019.

25. 1. Predstavenie
Zborníka zo Stretnutia priateľov
regionálnej histórie
v roku 2018
spojená s prednáškou
Mgr. Viktórie Tittonovej, PhD.
s názvom: Archeologické výskumy
a nálezy v katastri mesta Fiľakovo,
Mestská knižnica,
organizátor: Hradné múzeum
Fiľakovo.
Spoluorganizátor:
Michal Šesták
– editor zborníka.

25. 1. Oslobodenie obce
– 74. výročie,
miesto: Park padlých hrdinov,
organizátor: Obec Kokava nad
Rimavicou.
26. 1. Rómsky ples – IV. ročník,
miesto: DK Kokava nad Rimavicou,
organizátor:
KVOZ Láčho drom.

26. 1. UDVart Klub – tímová hra:

boj s lukom (lukostrelecká verzia
paintballu), ZŠ Š. Koháriho II.
o 14.00 hod., organizátor: MsKS
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