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Pokojné prežitie nastávajúcich sviatkov, v dobrom zdraví a
láske v kruhu svojich blízkych, praje kolektív pracovníkov
Novohradského osvetového strediska v Lučenci.

NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte začína uvádzať cyklus

„Predstavujeme folklórne súbory“. Pokračujeme FS JÁNOŠÍK.

lek, Štefan Babic, Dušan Golian, Milan

Matuška, Marian Fajčík, Jozef Šatara
a nakoniec v muzikantskej najmä Ondrej
Molota so svojou ľudovou hudbou Ďatelinka. Jej členmi sú ešte Ugler Alexander, Vilhan Pavol, Chlebničan Pavol
a Kanda Robert. V minulosti s FS hrávala
aj ľudová hudba Petra Uhrína a neskôr
Jána Paprčku ml. z Hriňovej. V speváckej
zložke majú svoje zastúpenie aj ženy,
Anna Polická, Stela Luptáková, Kristína
Kosíková, Barbora Jackuliaková, ich vedúcou je Miroslava Podhorová, ktorá
zároveň vedie aj detský folklórny súbor
s rovnakým názvom Jánošík. S FS spolupracujú tiež heligónkari - Jozef Fízeľ,
Ľubo Mišík a Ľubo Karásek. Súčasným
Bol založený v roku 1996 pri Dome Matice slovenskej vo Fiľakove, najskôr ako pedagógom tanca je Ondrej Remeň z FS
folklórna skupina pod vedením Anny Šustekovej. Riaditeľkou FSk bola vtedajšia Poľana vo Zvolene. Kroje, v ktorých vysriaditeľka Domu MS, Alica Pisárová a pedagógom tanca od roku 1999, kedy začala tupujú, majú pôvod z Podpoľania (Detpri FSk pôsobiť aj tanečná zložka, Štefan Máliš. Od tohto roku sa FSk zmenila na FS va) a domáceho Novohradu.
Jánošík.
A že Jánošík nemá núdzu o prezentáciu
Od roku 2002 až doteraz je organizačným vedúcim súboru
na verejnosti, to dokazuje okolo 40 vysIng. Jozef Šulek a vedúcou je riaditeľka zriaďovateľa, teda
túpení každý rok. Ich ponuka repertoáru
Domu MS, Ing. Alena Rezková. Rovnaký názov „Jánošík“
je pestrá, ponúkajú niekoľko tancov:
nesie aj folklórne združenie založené v roku 2004 a jeho
Babský v upravenej choreografii podľa
predsedom je takisto folklorista dušou aj telom, Jozef Šulek.
V. Máliša, Kmotry z Hriňovej je upravePri založení evidovali 35 členov, dnes ich je 25, z toho 15
ná choreografia podľa Zuzany Panákomužov a 10 žien. Medzi zakladajúcich členov patrili Elena
vej, Tanec z Detvy upravená choreograBrijáková, Miroslava Brijáková, Anna Cerovská, Marta Cerovfia Viliama Slováka, Párový prekáračkoská, Edita Gašparová, Mária Krnáčová, AnnaKrpeľanová,
vý tanec z Detvy, Tanečná miniatúra
Jitka Paskiewiczová, Marta Spodniaková, Anna Molotová,
z Očovej (Viliam Slovák), Čardášový taŠtefan Cerovský,
Miroslav
Krnáč,
Cerovský,Juraj
JurajKrpeľan,
Krpeľan,
Miroslav
Krnáč, Dušan Golian, Milan Matuška, nec z Detvy - choreografia kolektív,
Marian Fajčík a muzikanti Ján Vojenčiak, Július Zdechovan, Juraj Stieranka, Martin Veselica podľa choreografie J. Kulišiaka
Stieranka, Ján Purdek, Ladislav Fizoľa. Súbor sa skladá z troch zložiek - tanečnej, a Tanec na Luciu - upravená choreograspeváckej (mužskej a ženskej) a muzikantskej. Vynikajúci interpreti v tanečnej fia podľa M. Sekerešovej. Zúčastnili sa
zložke boli Dana Lalíková, Stano Murín, Marianna Lindušková, Ján Gonda, Gréta viacerých významných domácich festiSojková, zo súčasných sú to Ondrej Remeň, Jozef Šulek ml., Kristína Stieranková, valov – Detva (2001, 2003, 2009, 2011,
Barbora Jackuliaková, Timea Palúchová, Veronika Dobrocká. V speváckej 2014), Koliesko v Kokave nad Rimavicou
zložke to boli Mária Krnáčová, Iveta Šuleková ,v súčasnosti sú to Jozef Šu- (5x), ...
Pokr. na str. 2

lek, Štefan Babic, Dušan Golian, Milan Matuška, Marian Fajčík, Jozef Hontianska paráda Hrušov (3x),
Šatara a nakoniec v muzikantskej najmä Ondrej Molota so svojou ľudovou ale jedenkrát vystupovali aj na
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Hontianska paráda Hrušov (3x), ale jedenkrát
vystupovali aj na Klenovskej Rontouke či Hrude v Očovej. Nechýbali ani v Prenčove, kde sa v roku 2013 prezentovali na
festivale Podsitnianske dni hojnosti.
Pokr. zo str. 1

REKUS
Štefan Babic v roku 2003 a Dušan Golian r. 2004 postúpili na
krajskú prehliadku v speve. Za vynikajúci spevácky prejav boli
ocenení aj na festivale Jánošíkov Dukát.
Svoje folklórne umenie sa im podarilo vydať najskôr na MG
kazeta „Piesne moje piesne“ ,1999, neskoršie niekoľko CD:
„Pri muzike – Puto k podpoľaniu“,2005, „V Hriňovej som
odchovaný“, 2011. Nádherné hlasy spevákov nechýbajú na
CD ĽH Ďatelinka „Ďatelinka 8“, „Ďatelinka 10“, „A tam hore
na Poľane“, „Hore na Budinej“, ale počujete ich na CD
„Hrončekovci 6“, CD Olšiakovci „Od Poľany vetrík pofukuje“ či
dokonca uvidíte na DVD „Ander Podzme še šmiac“.

Zo zahraničných festivalov je možné spomenúť Jánošíkov
Dukát (2001, 2003, 2007, 2008) v Rožnove pod Radhoštem,
to je Medzinárodný festival slovenského folklóru organizovaný
slovenskou menšinou v ČR, ale aj Srbsko, kde vystúpili na
festivale Budárske dni v Slankamenských Vinohradoch, čo je
dedinka, kde viac ako 200 rokov žijú slovenskí vinári.

Absolvovali množstvo zahraničných zájazdov – Maďarsko
(10x), Čierna Hora ( 8x), Srbsko a ČR (3x), Poľsko (1x) a napokon Paríž vo Francúzsku, to bolo pravdepodobne najďalej,
kam sa doteraz dostali členovia FS Jánošík.
Domácim divákom taktiež nie sú nič dlžní, veď tých vystúpení
je viac než dosť. Okrem programov v rámci regionálnych Dní
obcí, jarmokov či svadieb, organizujú dokonca aj vlastné
akcie, ako napr. Ples FS Jánošík v Trebeľovciach, či tretí ročník
folklórneho festivalu, taktiež v Trebeľovciach. Tento sa organizuje na SNP, tohto roku sa konal 29.8.2014 a spoluorganizátorom bola obec Trebeľovce. Pomáhajú pri organizovaní
Matičného plesu vo Fiľakove. Každoročne vystupuje Jánošík
na Stretnutí Slovákov v Ratke a s výnimkou jedného ročníka
sa prezentoval aj na podujatí pod názvom Stretnutie rodákov
Mláky. Na začiatku tohto roku sa predstavili v Čiernom Balogu v programe Už sa fašiang kráti, naposledy v Rovňanoch na
Dni prezentácie mikroregiónu Hornohrad. Speváci z Jánošíka
(Jozef Šulek, Milan Matuška, Štefan Babic, Dušan Golian,
Šatara Jozef) nemohli chýbať ani na verejnej nahrávke ľudovej hudby Ďatelinka „Hrajteže mi, hrajte...“, ktorá sa konala
24.10.2014 v Banskej Bystrici.
Počas úspešnej existencie súboru získali viacero ocenení.
Štefan Babic v roku 2003 a
Dušan Golian r. 2004 postúpili na krajskú prehliadku v speve.
Za vynikajúci spevácky prejav boli ocenení aj na festivale

Nemožno nespomenúť, pri predstavovaní tohto súboru, jeden obdivuhodný čin, ktorý by nemal upadnúť do zabudnutia. Vedúci súboru, Ing. Jozef Šulek bol v roku 2007 po
tragickej udalosti folkloristov z Hriňovej, iniciátorom viacerých benefičných podujatí konaných v Lučenci, Málinci, Fiľakove, Trebeľovciach, Dolnej Strehovej, Mýtnej, Poltári, Hriňovej a v B. Bystrici, ktorých výťažok bol venovaný rodinám
pozostalých. Ale v živote súboru sú zaznamenané aj iné zaujímavosti. Medzi členmi bolo uzavreté manželstvo, konkrétne
sa jednalo o Miroslava Lalíka a Zuzanu Budáčovú. Najstarším
členom je Štefan Babic (60 rokov) a najmladšou členkou je
Barbora Jackuliaková (16 rokov). Miestom nácvikov je kultúrny dom v Láze, čo je miestna časť obce Trebeľovce.

Pre všetkých, ktorí majú radi folklór a predovšetkým FS
Jánošík, uvádzame kontakty na ich zástupcov:
Ing. Alena Rezková, riaditeľka DMS Fiľakovo, mobil: 0918
904 930, Ing. Jozef Šulek, mobil: 0905 389 063, e-mail:
sulek64@gmail.com, Miroslava Podhorová, vedúca DFS
Jánošík a vedúca speváckej zložky, mobil: 0917 527 679.
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V r. 1956-60 pôsobil ako vokalista v súbore Ifjú szivek (Mladé srdcia) v Bratislave, v r. 1961-73 bol sólistom Vojenského umeleckého súboru (VUS) v Bratislave. V r. 1973-81 bol sólistom opery
Štátneho divadla Oldřicha Stibora v Olomouci a v r. 1981-94 sólistom opery
Štátneho divadla v Košiciach. Zomrel 9.
2. 1994 v Košiciach, kde je pochovaný
na Verejnom cintoríne na Rastislavovej
ulici.

Kolegyňa z Novohradského osvetového strediska v Lučenci,
ktorá viedla Dielňu ľudových
remesiel, Mária Polachová,
nás navždy opustila. Stalo sa to
1. novembra po dlhej a ťažkej
chorobe. Posledná rozlúčka sa
uskutočnila 4.11.2014 v Dome
smútku v Lučenci.

Marika, odpočívaj v pokoji.
Operný spevák

Lajos Kovács
bol „jediným svetlým bodom
v divadle“
Operný spevák (bas) Lajos
(Ľudovít) Kovács sa narodil 12. 12.
1934 v Kalonde, okres Lučenec. V r.
1941-46 navštevoval ľudovú školu
v rodnej obci, v r. 1946-50 meštiansku školu v Lučenci. V r. 1951-55 študoval na gymnáziu vo Fiľakove, maturoval v triede profesora dr. Lajosa
Lósku. V r. 1956-60 v štúdiu pokračoval na FF UK v Bratislave, jeho aprobačnými predmetmi boli Maďarský jazyk a slovenský jazyk. Už počas
vysokoškolských štúdií súkromne
študoval spev u slovinského barytonistu pôsobiaceho v Bratislave Franja Hvastiju.
V r. 1956-60 pôsobil ako vokalista

Manžel začal po ukončení vysokej školy
pôsobiť ako učiteľ v Podunajských Biskupiciach. Okrem toho svojimi článkami
prispieval do týždenníka Szabad Földműves. Zároveň začal spievať aj v Mladých srdciach, kde sa opäť stretol so
svojím spolužiakom z vysokej školy –
spisovateľom László Koncsolom. Potom
prestúpil do VUS, kde sa zo zborového
speváka vypracoval na sólistu a pôsobil
tu niekoľko rokov. V Bratislave súkromne študoval u Franja Hvastiju, čo mu
veľmi pomohlo v jeho ďalšej speváckej
kariére. Postupom času mu dozrel hlas
– bas a tak sa prihlásil na konkurz do
Štátneho divadla v Olomouci.
Z Bratislavy viedli jeho cesty
do Olomouca, kde pôsobil 8 rokov ako
sólista opery Štátneho divadla ...
V Olomouci sa manžel cítil veľmi dobre, mesto Olomouc bolo aj v tých
časoch šperkovnicou česko-moravskej
kultúry. Kolegovia si ho veľmi obľúbili,
hral tam veľa zaujímavých basových
rolí: Collin (G. Puccini: Bohéma), Dikoj
(L. Janáček: Káťa Kabanová), Pimen (M.
P. Musorgskij: Boris Godunov), Štelina
(E. Suchoň: Krútňava), Vodník (A. Dvořák: Rusalka), Mefisto (Ch. Gounod:
Rozhovor k nedožitým 80. narodeninám Faust) a i.
Lajosa Kovácsa som realizoval s jeho
manželkou pani Editou Kovácsovou, ktorej aj touto cestou ďakujem za ochotu
i spoluprácu pri príprave tohto článku.
Editka, aké boli manželove
spomienky na rodný kraj?
Manžel veľmi často spomínal
na svoje rodisko, na Kalondu a keď mu
to čas dovolil, vždy tam rád zavítal. Mal
troch bratov, tí dnes už, žiaľ nežijú. Sporadicky sa navštevujeme len s ich deťmi
a vnúčatami. Manželovi rodičia sú pochovaní v Kalonde. Meštianku vychodil
v Lučenci, gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským navštevoval vo
Fiľakove. Veľmi rád sa vracal aj do Lučenca, kde mal mnoho priateľov – Eva
a Miklós Durayovci, Gyula a Kinga Szabóovci, Ondrej Matuška ... Medzi ľuďmi
bol obľúbený, niekedy vážny, inokedy V úlohe Mefista (Ch. Gounod: Faust)
trocha bohémsky. Bol hlboko veriacim
V rámci divadla pôsobila umečlovekom.
lecká spoločnosť – výtvarníci, spisovatePo vysokoškolských štúdiách lia, hudobníci, ktorí sa pravidelne strev Bratislave sa rozhodol pre spevácku távali približne jedenkrát za mesiac.
dráhu. Ako sa to celé začalo?
Pokr. na str. 4
Manžel začal po ukončení vysokej školy pôsobiť ako učiteľ v Podu- Títo umelci mu namaľovali portrét
najských Biskupiciach. Okrem toho svo- a vytvorili aj jeho bustu. Mal zaujímavú
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Pokr. zo str. 3

Títo umelci mu namaľovali
portrét a vytvorili aj jeho bustu. Mal
zaujímavú výraznú tvár, ktorá inšpirovala viacerých umelcov. Kolegovia
o ňom hovorili, že bol „jediným svetlým
bodom v divadle“.
Vyvrcholením jeho celoživotnej kariéry bolo účinkovanie v opere
Štátneho divadla v Košiciach. Ako a kedy si sa s ním zoznámila?
S budúcim manželom som sa
zoznámila v r. 1981 v Košiciach, kde
som spievala v spevokole Čermeľ. On
tam pôsobil ako hlasový poradca. Postupom času sme zistili, že máme na
mnohé veci spoločné názory a že sme
dušou príbuzní. Zosobášili sme sa v r.
1982, neskôr sa nám narodili dve deti –
Mária a Martin. Manžel si svoju rodinu
vysoko vážil. V divadle hneď dostal hrať
náročné role, z jeho košických postáv si
spomínam na: Don Quijote (E. Massenet: Don Quijote), Kecal (B. Smetana:
Predaná nevesta), Gremin (P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin), Angelotti (G. Puccini: Tosca), Monterone (G. Verdi:
Rigoletto) a i.

knieža Gremin (P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin)

Často vystupoval aj v rozhlase a televízii, mal niekoľko recitálových večerov
v Košiciach a okolí. Žiaľ, po 10 rokoch
manželstva vážne ochorel. Keďže dobre
vychádzal s lekármi a vždy bol veselý,
ani títo nechceli veriť tomu, že dostal
ťažkú chorobu – rakovinu. Do poslednej
chvíle života bol vitálny a plný optimizmu. Ako veriaci zmierený s Bohom
pokorne znášal svoje utrpenie a pripravoval sa na návrat k svojmu Stvoriteľovi.
Koho stratila československá
kultúrna obec odchodom Lajosa

voval sa na návrat k svojmu Stvoriteľovi.
Koho stratila československá
kultúrna obec odchodom Lajosa Kovácsa?
Talentovaného umelca, láskavého človeka, vynikajúceho manžela,
vzorného otca, dobrého priateľa, cenného kolegu. Lajos Kovács mal jedinečný hlasový fond, ktorý sa len veľmi
zriedkavo objavuje na našich divadelných pódiách. Československý umelecký
svet sa musel predčasne rozlúčiť s týmto výnimočným umelcom. Pre mňa je
veľkým zadosťučinením skutočnosť, že
aj náš syn Martin kráča v otcových šľapajách – študuje operný spev.
František M i h á l y

chitektúre – fresky, sgrafitá, mozaiky,
stucco-lustro, art protis ... Jeho najvýznamnejšie práce: sgrafito v základnej
škole v Trenčíne (1955), nástenná maľba v Univerzitnej knižnici v Bratislave
(1957), stucco-lustro v návštevnej hale
nemocnice v Bojniciach (1961), Slovenská epopeja – mozaika na Bratislavskom hrade (1968), betónový reliéf
v areáli SAV v Bratislave (1972), vosková tempera v divadelnej sále Domu odborov v Košiciach (1977), fontána na
Rezedovej ulici v Bratislave (1978), mozaika fontány Nádej pre svetovú výstavu v Ósake – Japonsko spoločne s manželkou Kvetou Gandlovou (1969) a i.
V komornej tvorbe sa orientoval najmä
na kresbové techniky a olejomaľby. Tematicky spracovával motívy zátišia, svet
klaunov a mágov, ako aj spomienky na
domov a rodný kraj.
Ladislav Gandl zomrel 26. 12.
1991 v Bratislave, pochovaný je v cintoríne pri bratislavskom krematóriu.
PhDr. František Mihály

Akademický maliar, zaslúžilý umelec Ladislav Gandl sa narodil 8. 12. 1919 v Kalinove, okres Poltár. Ľudovú školu vychodil v r. 1925-30 v rodnej obci. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v r. 1930-38
v Lučenci, maturoval v triede prof. Adely Matějů-Janáčkovej. Súbežne v týchto
rokoch navštevoval aj súkromnú maliarsku školu Františka Gyurkovitsa v Lučenci. V r. 1945-50 študoval u profesorov
Jána Želibského a Vladimíra Sychru na
AVU v Prahe. V r. 1950-57 pedagogicky
pôsobil na VŠVU v Bratislave, od r. 1957
bol výtvarníkom v slobodnom povolaní
v Bratislave.
Absolvoval viacero zahraničných študijných ciest: Egypt, Francúzsko, Taliansko, Japonsko, USA, Kanada
a i. Vo svojej tvorbe sa špecializoval na
komornú a monumentálnu maľbu v architektúre – fresky, sgrafitá, mozaiky,
stucco-lustro, art protis ... Jeho
najvýznamnejšie
práce:
sgrafito

Akademický maliar, výtvarný
pedagóg Gustáv Gerő sa narodil 11. 12.
1889 v obci Štiavnické Bane – časť Piarg
v okrese Banská Štiavnica. Ľudovú školu
navštevoval v r. 1896-1900 v rodnej obci, gymnaziálne štúdiá absolvoval v r.
1900-1908 v Banskej Štiavnici. V r. 1910
začal študovať na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti u prof. Imre
Révésza. V r. 1914 nastúpil na základnú
vojenskú službu, bojoval na východnom
fronte, kde padol do zajatia. V r. 191620 žil vo Vladivostoku. V r. 1920 sa cez
Dánsko a Nemecko vracia domov, v r.
1921 získava na budapeštianskej vysokej škole absolventský diplom.
Pokr. na str. 5

miesto

V tom istom roku obsadzuje
stredoškolského
učiteľa
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Pokr. zo str. 4

V tom istom roku obsadzuje
miesto stredoškolského učiteľa kreslenia a deskriptívy na gymnáziu v Lučenci.
Keď sa však dozvedel, že jeho diplom je
v Československu neplatný, namiesto
nostrifikácie sa rozhodol žiť z voľnej
tvorby. Zoznámil sa s akademickým maliarom Ľudovítom Čechom (1888-1946),
s ktorým založili dielňu na výrobu batiky. V r. 1922 sa stal členom Jednoty
výtvarných umelcov Slovenska, v rámci
ktorej vystavoval na viacerých kolektívnych výstavách. V r. 1929-34 pracoval
ako návrhár v Kovosmalte Fiľakovo. Po
nostrifikácii profesorského diplomu v r.
1937 v Prahe opäť nastúpil vyučovať na
lučenské gymnázium, kde pôsobil s výnimkou vojnových rokov až do r. 1956.
V r. 1965 sa stáva riadnym členom
Zväzu slovenských výtvarných umelcov
v Bratislave.
Nevyčerpateľným inšpiračným
zdrojom maliara Gustáva Gerőa bola
príroda. V jeho tvorbe tak prirodzene
dominuje krajinomaľba – okolie Banskej
Štiavnice, Lučenca, Fiľakova ... Z techník
je u neho najviac zastúpený olej, pracoval však aj mastnou kriedou, akvarelom,
farebnými voskami ... Jeho figurálne
kompozície zobrazujú scény zo zajateckých táborov, robotníkov, vysťahovalcov, žobrákov a i.
Gustáv Gerő zomrel ako 90ročný 24. 10. 1979 v Lučenci a tu je i pochovaný.
PhDr. František M i h á l y

K významnému životnému jubileu, ktoré 18. decembra oslávi Pavel Bielčik,
majster ľudovej umeleckej výroby,
výrobca fujár a píštal, hráč na ľudových
hudobných nástrojoch, člen známeho
tria fujaristov z Kokavy nad Rimavicou.
V roku 1974 ako prvý na Slovensku vyrobil fujaru dvojačku (z javora, nachádza sa v múzeu v Moskve), od roku
1970 spolupracuje s ÚĽUV-om. Držiteľ
mnohých ocenení, viackrát získal v Detve ocenenia Instrumentum excellens v
súťaži o Cenu Dr. Ladislava Lenga
(1973, 1975, 1977, 1984, 1986), spolupracoval na TV filme Fujarôčka moja
(1973), spevom a hrou na fujare sa prezentoval na svetovom festivale v kórejskom Soule, kde získal ocenenie za prínos v oblasti umenia a tradičnej kultúry
World Master in Arts & Culture. Jeho
fujary prinášajú radosť ľuďom vo viac
ako 70 štátoch sveta (jeho fujaru vlastní aj bývalý prezident USA Bill Clinton,
či britský spevák Sting).

Vernisáž sa konala 31.10.2014 v Malej galérii Domu Matice slovenskej v Lučenci. Pripravilo ju Novohradské osvetové stredisko v Lučenci z tvorby členov
Štúdia AMFO a nie náhodou v novembri, lebo práve tento mesiac je aj mesiacom fotografie. Na výstave boli inštalované tie najlepšie práce z celkom 73
prihlásených fotografií od týchto 10 vystavujúcich autorov: Ria Zajacová,
Ondrej Kamenský, Jozef Beňovský, Artur Jamnický, Ľubomír Činčura,
Patrik Berta, Jelka Bertová, Ingrid Šperlová, Zdeněk Urban a Štefan
Purdek. Súčasťou výstavy bolo aj 15 najlepších fotografií hosťujúcich autorov,
študentov SOŠ technickej v Lučenci - Gergely Tóth, Eva Černáková, Dávid
Bandúr, Marián Goljan, Ladislav Balog, Kristóf Antalicz, Laura Hőtzelová
a Viktória Chmelová. Spoluorganizátorom výstavy bol Dom Matice slovenskej. Výstav bola sprístupnená do 14 novembra.

strana 6
Na 42. ročníku celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO reprezentoval Novohrad Ing.Ľubomír Činčura
z Lučenca s čiernobielou fotografiou nazvanou ...skúsenosti....

REKUS
K obidvom úspechom blahoželáme! Kto by chcel vidieť alebo aj počuť jeho tvorbu, ten by
mal vedieť, že tento pán Činčura je členom okresného štúdia AMFO a členom literárneho
klubu VLAS pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci, dokonca je aj autorom
nového loga LK. Prednedávnom vystavoval v Dome Matice slovenskej v Lučenci, ale ešte
stále je možnosť vidieť jeho autorskú výstavu fotografií nazvanú „Ľubomír Činčura –
výber...“ vo vestibule NOS, a to počas pracovných dní, v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Okrem toho, že je vyštudovaný fyzik, je aj predsedom MENSA Slovensko v Lučenci.

napadlo mi, keď som začala písať tento článok o regionálnej prehliadke divadelných ochotníckych súborov, ktorá sa konala 8. novembra 2014 v Divadle B. S.
Timravy v Lučenci. Organizátorom prehliadky bolo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a spoluorganizátorom a hostiteľom tohto stretnutia divadelníkov
bolo OZ Timrava.
Na prehliadke sa predstavili tieto súbory: DS Stužka pri MsKS Kokava nad
Rimavicou, Lupočská divadelnícka mládež STRAšidlá z Lupoče, DOS Havkáči Tomášovce, DS Timrava Lučenec.

Vernisáž sa uskutočnila 7.11.2014 o 16.00
h. v Synagóge v Leviciach. Na výstave boli
prezentované najlepšie fotografie, ktoré
vybrala odborná porota z 846 fotografií od
500 autorov z jednotlivých krajských kôl
súťaže. Výstava potrvá do 30. novembra
2014. Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Vyhlasovateľom a odborným garantom je z poverenia MK SR Národné osvetové centrum,
organizačným garantom je Regionálne osvetové stredisko v Leviciach.

Fotograf z Novohradu svetovou
jednotkou.

V divadle bolo rušno už od ôsmej – nosili sa kulisy, rekvizity, stavala sa scéna,
skúšali svetlá... Prvé predstavenie začalo o 11:00 hodine. DS Stužka sa predstavil
adaptáciou baladického textu K. J. Erbena Vodník pod názvom Hriech. Potom už
javisko patrilo STRAšidlám. Lupočská mládež rozohrala na lučenskom javisku s
chuťou komediálny príbeh v inscenácii pod názvom Zajace. Po týchto predstaveniach bola dlhšia prestávka na občerstvenie a na rozborový seminár. V hľadisku
totiž sedel aj odborný lektor Mgr. Dušan Krnáč, ktorý pozorne pozeral, zapisoval
a na seminári svoje názory a postrehy zverejnil.

Ing. Ľubomír Činčura získal zaslúžene titul
„Svetový fotograf roka 2014“. Stalo sa to
v polovici októbra v americkom Bostone
na celosvetovej súťaži Photo Cup. Ocenenie získal za fotografiu spred dvoch rokov
nazvanú „Ľúbi ma!“ a urobil ju v Nepále.

K inscenáciám sa vyjadrili aj tvorcovia a ostatní divadelníci a rozprúdila sa
hodnotná a inšpiratívna debata, ktorú ukončilo pozvanie na ďalšie predstavenie.
„Havkáči“ z Tomášoviec rozohrali na jednoduchej a účelnej scéne príbeh finančníka Turcareta a financie zohrali hlavnú úlohu aj v hre Test-amen-t, ktorú uviedol
DS Timrava a ktorá je adaptáciou čiernej komédie I. Holuba Pohreb. O týchto
inscenáciách sa takisto nadšene debatovalo na seminári s tvorcami a lektorom.
Dušan Krnáč hodnotenie našej prehliadky ukončil takto: „Na záver je potrebné
pripomenúť nesúťažný charakter prehliadky, ktorý odstránil napätie istej rivality a
tým uvoľnil atmosféru kritického seminára a rozprúdila sa živá diskusia nielen
medzi súbormi a lektorom, ale aj medzi súbormi navzájom. Potvrdila sa olympijská pravda o dôležitosti účasti a tak sa víťazmi prehliadky stali všetci...“
Mgr. Milada Bolyošová
K obidvom úspechom blahoželáme!
Kto by chcel vidieť alebo aj počuť jeho
tvorbu, ten by mal vedieť, že tento pán

REKUS
Sylvia Golianová - OZ Timrava
Prečo je dobré takto sa stretávať?
Myslím si, že je veľmi dôležité v dnešnej dobe oceniť a podporiť
akúkoľvek záujmovú činnosť, ktorú ľudia robia vo svojom voľnom
čase bez nároku na honorár a pre potešenie nielen samých seba ale
aj druhých. Preto je veľmi dôležité, aby sa ochotnícke súbory v regióne stretávali minimálne raz do roka na takejto nesúťažnej prehliadke, aby sa navzájom podporili, porozprávali, povzbudili, zabavili
a namotivovali do ďalšej činnosti. Je veľmi dobré, keď je prítomný aj
aspoň jeden nestranný odborník v oblasti divadla ako bol aj tento rok
Dušan Krnáč, ktorý zhodnotí každé predstavenie po výtvarnej,
scénografickej, hereckej a režisérskej stránke. cieľom je vyzdvihnúť
pozitíva predstavení ale samozrejme poukázať aj na chyby, ktorých sa
treba do budúcna strániť. Myslím, že nápad stráviť spolu celý deň,
urobiť si taký maratón predstavení, bol dobrý. Chcela som, aby sme
sa navzájom všetci videli, aby sme mali celý deň vyhradený len pre
seba. Ide vlastne o také priateľské stretnutia a nie o rivalitu. Všetci to
robíme s láskou a vo svojom voľnom čase, snažíme sa udržiavať akési
tradície a kultúrne hodnoty a už len preto si zaslúžime minimálne
potlesk.

Ľubica Hrnčiarová - DS Havkáči Tomášovce
Dňa 08.11.2014 sme sa zúčastnili prehliadky amatérskych divadelných súborov v Lučenci. Bol to už tretí ročník. Dvakrát sme sa stretli
Lučenec, Tomášovce a Lupoč, a teraz sa k nám pridala aj Kokava, čo
je veľmi dobré. Ja, za divadelný súbor ,,HAVKÁČI " z Tomášoviec,
chcem v prvom rade poďakovať usporiadateľom tohoto ročníka. Hrali
sa štyri divadelné predstavenia za jeden deň a vôbec sa nám to
nezdalo veľa. Každý súbor pripravil iné predstavenie a bolo sa na čo
pozerať... Aj napriek tomu, že sme sa zišli hádam všetky vekové
kategórie, mali sme si čo povedať a vzájomne sme sa inšpirovali do
ďalšej práce. Už sa tešíme na nové predstavenia a ďalší ročník
divadelnej prehliadky.
Miroslava Kaňuchová - STRAšidlá Lupoč
Rok 2014 sa celý akosi nesie v znamení zmien. Jednou z nich bola aj
Regionálna prehliadka DOS, ktorá sa konala prakticky uprostred divadelnej jesene a počet zúčastnených ochotníckych divadelných súborov sa rozrástol. Vítaná príjemná zmena, keď okrem už tradičných
súborov OZ Timrava Lučenec, OZ Havkáči Tomášovce a LDM STRAšidlá Lupoč pribudlo Mládežnícke divadlo Stužka z Kokavy nad Rimavicou. OZ Timrava nám predstavila morbídnu komédiu Test-amen-t,
ktorú svojským spôsobom spracoval Arpád Szabó, ich dvorný režisér.
Upustili od zbytočných zložitých scén a rekvizít a predviedli sa aj
v inom hereckom obsadení. OZ Havkáči s hrou Turcaret vystúpili zo
svojho vlastného tieňa a presedlali z ľudovej nôty na iné obdobie, čo
výrazne zmenilo ich typický divadelný charakter, scénu, kostýmy, viac
vynikli a aj ich rady sa rozrástli o nové talenty. Lupočské STRAšidlá
konečne siahli po modernej, trochu pikantnej hre Zajace..., ktorá je
oveľa bližšia ich veku a zjednodušili scénu na vyslovene funkčnú.
Súbor Stužka je zložený z mladých študentov, ktorí pohli tradičným
vnímaním divadla svojím prístupom, uchopením motívu hry Hriech,
stvárnením s väčším dôrazom na pohyb, hudbu, svetlá a menším na
hovorené slovo.
Ukázali nám tak, ako inak môže vyzerať divadlo poézie, resp.
alternatívne, ako ho aj ohodnotil p. Dušan Krnáč, ktorý tým, že sa
prehliadky zúčastnil už po druhýkrát, vedel patrične ohodnotiť aj
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Ukázali nám tak, ako inak môže vyzerať divadlo poézie, resp.
alternatívne, ako ho aj ohodnotil p. Dušan Krnáč, ktorý tým, že sa
prehliadky zúčastnil už po druhýkrát, vedel patrične ohodnotiť aj
posun jednotlivých súborov oproti minulej sezóne. Svojimi postrehmi a trefnými komentármi nám nastavil zrkadlo, na ktoré sme
sa tak tešili a potrebovali počuť názor naslovovzatého odborníka.
Každý súbor ukázal, čo mal nacvičené, objasnil aký bol jeho dramaturgický a režijný zámer, čo chcel hrou povedať a konštatujem,
že sa to aj zväčša podarilo. Veľké ďakujem patrí hlavne NOS Lučenec, Mgr. Milade Bolyošovej, ktorá má ochotnícke divadelné súbory v okresoch LC a PT pod svojím patronátom a my cítime ako
nám fandí, podporuje nás a pomáha nám. Veľmi si vážime, ako
členovia OZ Timrava všetkých bohato pohostili a o všetko sa vzorne
postarali, cítili sme sa vynikajúco a pevne veríme, že sa v budúcom
roku opäť stretneme aspoň takomto zložení.
Eva Švingalová - DS Stužka Kokava nad Rimavicou
Dostať pozvanie na prehliadku divadiel dospelých, ktorá nie je postupovou, ma v prvom momente zarazilo. Na druhé nadýchnutie
som si však pomyslela to, čo je asi hlavným zámerom takéhoto
podujatia – stretnem ľudí, ktorí milujú divadlo. Uvidím ich prácu,
ich osobné výpovede. Títo ľudia mi dovolia nazrieť do ich duší a na
oplátku oni vypočujú mňa. Keďže ide o neformálne stretnutie, nemusím sa obávať toho, či je to dosť dobré pre porotu a verejnosť,
či som nezabudla na nejaký detail, ktorý skreslí výsledný efekt tak,
ako by som nechcela. A ak by k tomu predsa len došlo, všetkým
radám a postrehom som otvorená. S týmto som prijala pozvanie na
prehliadku. A moje očakávania sa naplnili. Pod vedením Dušana
Krnáča sme si pozreli a následne okomentovali štyri predstavenia.
V priateľskej atmosfére boli rozbory skôr debatou o tom, čo zlepšiť
ako o tom, to sa nevydarilo. K perfektne strávenému dňu v nemalej
miere prispel aj hostiteľ - DS Timrava a organizátor – Novohradské
osvetové stredisko Lučenec, presnejšie naša mentorka Milada Bolyošová. Práve im patrí moje ďakujem, a o rok, dúfam, že sa stretneme znova.

REKUS
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Víkend v Tuhári:
Začalo to turistikou.
V sobotu 08.11.2014 sa o 8:00 hod. konal „21. Karolovský výstup na Bralo a Bralce“, ktorý organizoval
KST Bralo pod vedením pána Mariana Martinského z Tuhára.

Súčasťou podujatia bolo odmeňovanie jubilantov obce.

Bc. Elena Hašková
Autor foto: Mgr.Henrieta Čemanová

Miestami náročnej trasy (pod jaskyňou Bralo 802 m. n.
m.) sa zúčastnilo okolo 200 turistov z okolitých miest,
obcí a turistických klubov ako Sova z Gregorovej Viesky,
Sokol z Haliče, Javor z Divína, turisti z Lučenca, Partizánskej Ľupče, Banskej Bystrice, žiaci zo ZŠ v Divíne a Lučenci a mnohí ďalší. Najmladším účastníkom tohtoročného výstupu bol 10-mesačný Sebastiánko a najstarším,
známy turista, 79 ročný pán Július Martinský z Divína.
Novinkou počas výstupu bolo sprístupnenie „Hostečnej
studničky“, ktorú KST Bralo vyčistil na jar tohto roku.
Vodu z nej si mnohí turisti naberali do fliaš a vychutnávali si ju počas celej turistiky. Plánovaný zraz na najvyššom vrchu Bralce (817 m.n.m.) bol o 11:00 hod., kde
mal príhovor predseda KST Bralo pán Martinský a podpredseda KST Detva pán Jozef Gažo, ktorý zároveň pozval turistov na „52. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy
Slovenska“, ktorý sa uskutoční 29.-30. mája 2015 na Poľane. Po absolvovaní trasy a návrate do Tuhára si všetci
turisti pochutnali na skvelej kapustnici a guľáši v miestnej poľovníckej chate „Bunky“, za čo patrí poďakovanie
Poľovníckemu združeniu v Tuhári, Obecnému úradu, ako
aj všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní tohto
skvelého dňa. Už teraz sa tešíme na 22. ročník, na ktorý
všetkých pozývame.
Marian Martinský, Autor foto: Ján Pivka

Končilo krstom.
V nedeľu 9.11.2014 o 14.00 hod. sa v sále kultúrneho
domu uvádzala do života kniha pod názvom ZNÁME
RODY "MALÉHO - VEĽKÉHO TUHÁRA". Jej autorom je
Ing. Peter Fízeľ, rodák z Tuhára (na foto s fialovou kravatou), ale t. č. žije v Starej Haliči. Kniha obsahuje prierez
rodmi a dejinami osídlenia obce Tuhár od roku 1548 až
po súčasnosť. Krstným otcom bol Jozef Martinský z Ďatelinky a nechýbala ani ľudová hudba Dominika Václava
z Detvy či vystúpenie folklórneho súboru Váh.

Novohradská knižnica už od roku 2007 vyhlasuje celoslovenskú
literárnu súťaž vo vlastnej tvorbe, poézia, próza pre deti, mládež a dospelých, Literárny Lučenec. Celoslovenská literárna súťaž vo vlastnej tvorbe nadväzuje na súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička, ktorá je
venovaná pamiatke významnej slovenskej spisovateľke Božene
Slančíkovej – Timrave. Vyhlasovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj - Novohradská knižnica. Súťaž je vyhlasovaná
začiatkom letných mesiacov príslušného roka, aby sme zabezpečili dostatočný priestor k vlastnej tvorbe oslovených autorov
a prebieha vo vekových kategóriách:
I. kategória: žiaci 5. – 9. ročníkov základných škôl
a osemročných gymnázií
II. kategória: žiaci stredných škôl
III. kategória: dospelí
Literárnymi formami súťaže sú: POÉZIA, PRÓZA
Novohradská knižnica okrem vplývania záujmu o čítanie, návštevu knižnice s poskytovaním najrozmanitejších aktivít a zážitkov, ktoré ponúka iba kontakt s knihou, dáva možnosť aj v rámci
literárnej súťaže prezentovať vlastnú tvorbu, možnosť porovnať
svoj talent s tými, ktorí sa literárnej tvorbe venujú dlhšiu dobu.
Schopnosti vyjadrenia vlastných pocitov, názorov, vzťahov
s okolitým svetom nevyhnutne predchádza pochopenie umeleckého slova. Literatúra totiž ponúka svojim čitateľom rozširovanie vnímavosti a pozorovacích schopností.
Kultivovanosť prejavu vlastnej tvorivosti je dôsledkom vnútroného prijímania posolstva rozmanitosti množstva literárnych
diel. Sila prežitého z čítania ako voľno časovej aktivity prebúdza
v mladom človeku, túžiacom vyjadriť svoje pocity literárnou
formou, sebaúctu a stotožnenie sa s možnosťou sebarealizácie.
Do VIII. ročníka literárnej súťaže sa zapojilo 139 amatérskych
autorov, ktorí súhrnne zaslali do súťaže 249 literárnych prác.
Odborná porota v zložení: PaedDr. Elena Melicherová, predsedníčka, Mgr. Gabriela Kulichová a Klára Volentová členky, na ocenenie celkovo navrhli 26 autorov, v rámci ktorých boli udelené
aj 3 mimoriadne ceny. Cena primátorky mesta Lučenec (za
nekonvenčný prístup), Cena riaditeľky Domu Matice slovenskej v Lučenci a Cena Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Lučenec.
Súhrnný dokument, Zborník (100) celoslovenskej literárnej
súťaže vo vlastnej tvorbe,...
Pokr. na str. 9

Súčasťou podujatia bolo odmeňovanie jubilantov
poézia, próza, poskytuje výsledky celoštátnej súťaže
obce.
autorov literárnej tvorby. Prináša prehľad ocenených
Bc. Elena Hašková
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Pokr. zo str. 8 .... poézia, próza, poskytuje výsledky celoštátnej

skladby od od skladateľov P. Ďuraša a I. Kopáčika.

súťaže autorov literárnej tvorby. Prináša prehľad ocenených
autorov a víťazných prác.

Ich interpretácia bola výrazovo i technicky presvedčivá a získali
Celoslovenská literárna súťaž bola realizovaná s finančnou 2. miesto. Komorné zoskupenia pripravili na súťaž ich učitelia
podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a dotá- Mgr. Ľ. Slebodníková a Ing. L. Černák.
ciou Mesta Lučenec. Knižné dary do súťaže venovali kníhkupectvá Július Dováľ a Róbert Štuller. Drobné upomienkové
darčeky venovala Reiffeisen banka, Lučenec. Umeleckým
programom celú atmosféru dotvárali umelci Základnej
umeleckej školy na Novohradskej 2, Lučenec.
PhDr. Mgr. Dáša Filčíková,
riaditeľka Novohradskej knižnice

celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ v komornej hre
v Bratislave
Mladí umelci ZUŠ Poltár sa v dňoch 13.-15. 11. 2014 zúčastnili 5. ročníka celoslovenskej súťaže Musicacamerata J.
Albrecht. Súťaž je spomienkou na významného slovenského
pedagóga a muzikológa Jána Albrechta, a v tomto roku si
pripomíname 95. výročie jeho nedožitých narodenín. Cieľom
tejto súťaže je vypestovať u žiakov vzťah ku komornej hre
v zoskupení rôznych nástrojov od 2 – 9 hráčov. Do 5. Ročníka súťažného festivalu Musicacamerata sa prihlásilo spolu 39 komorných zoskupení so 105 interpretmi v silnej
konkurencii základných umeleckých škôl z celého Slovenska.
Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva SR a organizátorom ZUŠ J. Albrechta v Bratislave. Odborná porota
v zložení Mgr. art. Peter Zajíček, koncertný majster, profesor VŠMU, UK a predseda združenia Centra starej hudby,
Mgr. art. Peter Čerman – riaditeľ Konzervatóriá v Bratislave
a Doc. Alexader Stepanov, CSc. – aktívny umelec a propagátor komornej hry sa tešili veľkej účasti mladých muzikantov,
ktorí podali vysoko profesionálne a umelecky hodnotné
výkony.
Základnú umeleckú školu v Poltári reprezentovali dve
komorné zoskupenia: komorné duo – Radka Gombalová
(flauta) a Patrik Farkaš (gitara), ktoré vo svojom repertoári
predviedli 5 skladieb hudby od renesančnej až po 21.st.
I keď patrili medzi najmladších účastníkov, bodovo sa
dostali na 3. miesto, získali diplom a cenu. Trio priečnych
fláut v zložení: Denisa Garajová, Daniela Švantnerová
a Radka Gombalová predviedli súťažný repertoár 5 skladieb, náročnej Canzony od G. Frescobaldiho a štyri súčasné
skladby od od skladateľov P. Ďuraša a I. Kopáčika. Ich

Mladí umelci po úspešnom súťažnom dni navštívili historické
pamiatky Bratislavy – Bratislavský hrad, kostol sv. Martina
i historické námestia hlavného mesta. Zažili tu nielen úspech,
umelecké zážitky s interpretácie aj iných komorných zoskupení,
ale i veľa radosti, nadšenia a motivácie do ďalšej umeleckej
súťaže. Vedenie školy ďakuje za vzornú reprezentáciu školy
i mesta Poltár v našom hlavnom meste. Komorná hra je veľkou
motiváciou spoločného muzicírovania, príležitosťou koncertných vystúpení a radosti zo spoločného umeleckého zážitku.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy

40. výročie umeleckého školstva
a Základnej umeleckej školy v Poltári.
Dňa 7. 11. 2014 sa v Dome kultúry v Poltári uskutočnil slávnostný koncert pri príležitosti 40. výročia umeleckého školstva
a ZUŠ v Poltári.
Oslávili sme ho spoločne, tým najkrajším darom – hudbou,
tancom, výtvarným dielom, či slovom teda „umením a harmóniou“ – ktoré vytvárajú pocit pokoja, krásy, šťastia a dobra.
Slávnostné podujatie sa začalo vernisážou výstavy žiakov
výtvarného odboru. Výstavu otvorilo komorné duo – priečna
flauta (Radka Gombalová) a gitara (Patrik Farkaš), ktoré skladbičkou P. Ďuraša – „Nezabudni na mňa“ ... Pokr. na str. 10

interpretácia bola výrazovo i technicky presvedčivá vytvorili atmosféru slávy a nežnosti tohto podujatia. Žiaci
a získali 2. miesto. Komorné zoskupenia pripravili na výtvarného odboru preukázali svoj talent krásnymi

REKUS

strana 10
...vytvorili atmosféru slávy
a nežnosti tohto podujatia. Žiaci výtvarného odboru preukázali svoj talent
krásnymi prácami rôznych techník, vrátane umeleckej digitálnej fotografie, či
trojrozmerných prác – plastiky, figúry,
fantazijné, umelecké a vypaľované artefakty z hliny.
Pokr. zo str. 9

Slávnostný koncert začal piesňou
„Poltárska ZUŠ-ka“ v podaní detského
speváckeho zboru „Krištálik“, doprevádzaný tanečnou kapelou Junior´ s band.

Pri tejto príležitosti bol vydaný i spomienkový bulletin „Pohľady do minulosti a prítomnosti umeleckého školstva
a ZUŠ v Poltári“, ktorý symbolicky pokrstili práve „naši“ najmenší speváci
Krištálika.
Želajme si všetci spoločne, aby naše
úsilie, zodpovednosť za umelecké vzdelanie detí a mládeže nieslo plody pre
ďalšie generácie, aby špirála vzostupu
Základnej umeleckej školy v Poltári sa
pružne odrážala nahor, aby sa umenie
stalo nástrojom a potrebou nášho každodenného života.
Úprimná vďaka patrí všetkým...

bol slovanský sviatok zimného slnovratu, ale s príchodom kresťanstva bol
nahradený Vianocami. Zimný slnovrat
bol čas, keď Slovania oslavovali návrat
Slnka. Vtedy chodili po domoch, nosili
slnečný symbol alebo figúrku nového
slnečného boha. Slovo Kračún je najstaršie domáce slovanské pomenovanie Vianoc. Dodnes sa používa v Novohrade: „Na Kračún smo choďévali
spévaťi pod obloke“. Objavuje sa vo
viacerých sviatočných zvykoch, napr.:
čiňíkaňej: „Na Kračún bou u nás takí
zvek, že išli mláďenci po ďévčencoch s
píšťaľou za orexí, to sa mänovalo, že
idú po čiňíkaňí (Ozdín).

Mgr. Ľuboslava Slebodníková,
riaditeľka školy

Moderátorky privítali vzácnych hostí –
primátora mesta Pavla Gavalca, viceprimátorku Mgr. Martinu Brisudovú,
prednostu Ing. Pavla Olšiaka, predsedníčku SRRZ Ing. Júliu Lindtnerovú, poslankyňu za BBSK MUDr. Andreu Baníkovú, Mgr. Zoltána Leichera za Slovenskú školskú inšpekciu,
poslancov mesta Poltár, riaditeľov a starostov elokovaných tried v okrese Poltár
a iných vzácnych hostí.
Slávnostný príhovor riaditeľky školy
uviedol prítomných do histórie školy,
ktorá prešla rôznymi zmenami, neprajnými umeleckému školstvu, no za posledných 10 rokov svojím výchovnovzdelávacím programom škola vzrástla
v počte žiakov z 230 skoro na 450
a personálne na 20 zamestnancov. Škola
vytvorila optimálne podmienky – priestorové i materiálne pre umelecké vzdelávanie detí, žiakov, študentov i dospelých. Dôkazom je stúpajúca úroveň
umeleckého vzdelania, čo sa odráža
vo výsledkoch na súťažiach, festivaloch,
prehliadkach v rámci regiónu, kraja
i Slovenska, či zahraničného účinkovania.
Primátor mesta Pavel Gavalec odovzdal
riaditeľke Mgr. Ľ. Slebodníkovej „Cenu
mesta Poltár“ ZUŠ v Poltári.
Pri tejto príležitosti bol vydaný
i spomienkový bulletin „Pohľady do

 80. výročie (1. 12. 1934) – vznik
Obecnej ľudovej školy v Poltári.
 65. výročie /12. 12. 1949) – vznikol vo Veľkej nad Ipľom Kultúrny
zväz maďarských pracujúcich –
Csemadok.

Spomíname!
Čas Vianoc je obdobím kedy
spomíname nielen na svojich
príbuzných, ktorí už nie sú
medzi nami. Ale spomeňme si
aj na tých, s ktorými sme možno strávili viac času ako s rodinou. Na kolegov, spolupracovníkov, dlhoročných osvetárov. Za všetkých spomeniem
Paľa Bútora, odišiel náhle a
neuveriteľne chýba všetkým
folkloristom.

V Novohrade sa namiesto pomenovania Štedrý večer používal aj termín
Dohviezdny večer. Známe sú mnohé
povery - babone: Na Dohvézne večer,
kod jedli apa opekance a kod mu ďévka vixiťela edon opekanec a taňésla
ho na roh domu, a kod ho voľakto
ukradou, ta sa do roka vidala, a kod
ňeukradou, tak sa ňevidala.
V Novohrade a Honte gazdiná, keď už
mala chleby naukladané v peci, podskočila, aby aj chleby vyskočili a boli
pekné vysoké.
Zdroj: J. Matejčík:
Lexika Novohradu, vecný slovník (1975)
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Zoznam zvolených primátorov a starostov v okresoch Lučenec a Poltár
v komunálnych voľbách 15.11.2014:

LUČENEC
FIĽAKOVO
POLTÁR
ÁBELOVÁ
BELINA
BISKUPICE
BOĽKOVCE
BREZNIČKA
BUDINÁ
BULHARY
BUZITKA
CINOBAŇA
ČAKANOVCE
ČAMOVCE
ČESKÉ BREZOVO

Primátori:
PhDr. Alexandra Pivková
Mgr. Attila Agócs, PhD.
Pavel Gavalec
Starostovia:
Viliam Kőrösi
István Csaba
Ing. Ladislav Noskó
Peter Kamenský
Branislav Knechta
Ing. Marian Čerpák
Dezider Szakó
voľby starostu sa nekonali
Jozef Melicher
Vojtech Bodor
Pavel Urbančok
pre rovnosť hlasov sa voľby
budú opakovať
Ján Koza
Miroslav Remeník
Miroslav Škrabák
Oto Agócs
Mária Gáfriková
Juraj Machava
Karol Ferencz
Pavol Lašák
Ján Melicher
Ing. Branislav Nociar
Viera Sárová
Ján Šárkan
Alžbeta Erdélyiová
Ing. Ján Chromek
Mária Oravcová
Drahomíra Hricová
Richard Laššan
Dušan Sudár
Milan Matuška
Ing. Marián Lenhard
Mgr. Marcel Šupica
Pavel Koporec
Ing. Igor Čepko
Bronislava Brablecová
Ing. Imrich Ágošton
Miroslav Čičmanec
Zoltán Benkő
Ing. Pavel Greksa
Tivadar Berky
Alena Spodniaková
Dušan Vývlek
Atilla Papp
Ing. Milan Dobrocký

DIVÍN
DOBROČ
ĎUBÁKOVO
FIĽ. KOVÁČE
GREG. VIESKA
HALIČ
HOLIŠA
HRADIŠTE
HR. VES
HR. ZALUŽANY
JELŠOVEC
KALINOVO
KALONDA
KOKAVA N/RIM.
KOTMANOVÁ
KRNÁ
LEHÔTKA
LENTVORA
LIPOVANY
LOVINOBAŇA
ĽUBOREČ
LUPOČ
MÁLINEC
MAŠKOVÁ
MIKUŠOVCE
MLÁDZOVO
MUČÍN
MÝTNA
NITRA N/IPĽOM
NOVÉ HONY
OZDÍN
PANICKÉ DRAVCE
PÍLA
PINCINÁ Ing. Valéria Votoupalová
PLEŠ

Dorota Molnárová

PLEŠ
PODREČANY
POLÍCHNO
PRAHA
PRŠA
RADZOVCE
RAPOVCE
RATKA
ROVŇANY
RUŽINÁ
SELCE
STARÁ HALIČ
SUŠANY
ŠÁVOĽ
ŠIAT. BUKOVINKA
ŠÍD
ŠOLTÝSKA
ŠURICE
TOČNICA
TOMÁŠOVCE
TREBEĽOVCE
TRENČ
TUHÁR
UHORSKÉ
UTEKÁČ
VEĽKÁ N/IPĽOM
VEĽKÁ VES
VEĽKÉ DRAVCE
VIDINÁ
ZLATNO

(nie náhodou) kronikár
Poltára, Július Pástor, vyjadrenie jedného miestneho poslanca v otázke
regulácie potoka Poltarica. Podobne to bolo aj
pri zavádzaní verejného
osvetlenia, vždy sa nájdu
neprajníci
„Porejdnej
človek má sedeti po
devejtej doma a ni sa
túlati“.

Dorota Molnárová
Edmund Palička
Pavel Kyseľ
Erik Marčok
Mária Nagyová
Ing. Peter György
Ing. Ladislav Sóky
Ing. Milan Spodniak
Jana Cabanová
Jozef Líška
Vladimír Bodnár
Ing. Jozef Gembec
Mgr. Štefan Václavík
Július Ferencz
Juraj Badinka
Arnold Kurunci
Marian Habovčík
Zoltán Végh
Jana Ivaničová
Využime čaro Vianoc a
Ján Mičuda
skúsme objaviť zabudŠtefan Šulek
nuté, porozprávajme sa
Andrej Barcík
v nárečí, každá dedina
má predsa svoje odlišPeter Čeman
nosti. A tých príhod, čo
Jozef Sakala
naši predkovia zažili, tie
Miroslav Barutiak
vyrozprávajme deťom,
Ing. Gabriel Rácz
veď v pôvodnom nárečí
Jozef Líška
sú najkrajšie.
Mgr. Viera Rubintová
Ing. Ján Šupica
Margaréta Murínová

Tento fenomén mnohí dnes prirovnávajú
k niečomu staromódnemu.
Chyba!
Hovoriť rečou predkov je výsadou. Malo by
to byť možno aj povinnosťou. Malo by sa
učiť už od útleho veku. Veď toto „ľúbozvučno“ prirástlo k srdcu mnohým významným
osobnostiam na poli kultúrnom, ale aj jazykovedcom (Eugen Jóna, Ján Matejčík, Mons.
Eduard Kojnok). Môj obdiv aj dnes patrí rodákovi z Českého Brezova, PhDr. Jánovi Žilákovi, CSc., ktorý vždy a všade uprednostňuje toto neoceniteľné bohatstvo.
Či existuje niečo krajšie? Novohradské „Kobe rebe male nohe, vedele be behati“, či
Málinské „Zvone zvonej, ako kot horí“ poznávate!
Alebo „Nán reguláciu nenačin. Kot tôt potok dosáv ta tiekov tak ako tečie, ta potečie
aj zatento“, takto zaznamenal v roku 1922

Janka Krotáková,
vedúca MKS v Kokave
nad Rimavicou.
Vianoce prichádzajú každý rok ticho, nenápadne
a v adventnej
príprave
ich očakávame, pretože
sú oslavou narodenia Ježiša Krista, oslavou domova a rodinného šťastia.
Pokr. na str. 12

(nie náhodou) kronikár Poltára, Július
Pástor, vyjadrenie jedného miestneho Ja slávim Vianoce doma,
poslanca v otázke regulácie potoka tak ako ma to naučili
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Prinášajú pokoj a porozumenie medzi ľuďmi.
Ja slávim Vianoce doma, tak ako ma to naučili rodičia. Dodržiavam zvyky, tradície, ktoré som prežívala vo svojej rodine ako dieťa. Na Štedrý deň chodievame popoludní do
cintorína, zapáliť sviečky na hrob svojich aj manželových
rodičov. Keďže som evanjelička, na Služby božie chodím
o 17,00 hodine a potom máme štedrovečernú večeru, ktorá
pozostáva z tradičných jedál našich predkov. V Kokave sú
živé aj vianočné folklórne tradície. Po večeri si dáme pod
vyzdobený stromček darčeky a každý rok očakávame doma
príchod Betlehemcov, ktorí nám chodia zavinšovať požehnané vianočné sviatky.

REKUS

Pokr. zo str. 11

Taký je Štedrý večer. Na prvý sviatok vianočný idem dopoludnia do kostola, potom máme rodinný sviatočný obed.
Zvyšok vianočných sviatkov prežívame v pokoji a hlavne
v rodine, pretože ten božský kľud sa v dnešnej uponáhľanej
dobe človeku priam žiada.
Naša večera na Štedrý večer: prípitok – domáca slivovica,
oblátka s medom, hríbovica, opekance s makom alebo s bryndzou (podľa chuti), potom dusené údené rebrá s klobásou ako
príloha cvikla s chrenom a chlieb alebo zemiaky. Ryby „praví“ Kokavčania na Štedrý večer nejedávali. Na prvý sviatok
vianočný okrem slepačej polievky, pečieme kačku s chlpatými knedľami, tradičné jedlo u manželových rodičov.
Silvia Očovanová, kultúrna pracovníčka obecného
úradu v Cinobani
Tak, ako istotne pre všetkých ľudí, sú aj
pre mňa Vianoce najkrajšími sviatkami
v roku. Snažím sa ich tráviť s rodinou,
manželom a dcérami. Nemám rada okázalosť a prehnanú výzdobu. Doma si ozdobíme vianočný stromček, zapálime
sviečky na adventnom venci. Na tradičnom sviatočnom stole nechýbajú oblátky,
kapustnica, ryba so šalátom a obľúbené
zákusky. Počas vianočných sviatkov delím
svoj voľný čas tak, aby som ho venovala
telu aj duši.
kroky
vedú vianočný
v prvý sviatok
vianočný
Moje kroky vedúMoje
v prvý
sviatok
do kostola
na
do
kostola
na
slávnostnú
svätú
omšu,
má
slávnostnú svätú omšu, má pre mňa výnimočnú a neopakovýnimočnú
a neopakovateľnú
vateľnú atmosféru.pre
No amňa
na Štefana
absolvujem
päť kilometa nana Štefana
rový vianočný behatmosféru.
v Lučenci. No
Účasť
ňom ma absolvujem
tiež napĺňa
päť kilometrový vianočný beh v Lučenci.
energiou.
na zo
ňom
ma tiež
napĺňa
energiou.
Všetkým čitateľomÚčasť
Rekusu
srdca
želám
krásne
a pokojné
Všetkým
čitateľom
Rekusu
zo
želám
prežívanie vianočných sviatkov. Nech vás láska asrdca
radosť
sprevádza po všetky ostatné
krásnedni
a pokojné
v roku. prežívanie vianočných
sviatkov. Nech vás láska a radosť
sprevádza po všetky ostatné dni v roku

Katarína Acél - Gáliková - „Portréty“
14.11. - 14. 12. 2014
NMG v Lučenci po prvý krát uvádza autorskú výstavu
fotografií lučenskej rodáčky Kataríny Acél - Gálikovej,
jednej z posledných absolventov Ateliéru dokumentárnej
fotografie Tibora Huszára na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Výstava predstavuje prierez autorkinej doterajšej portrétnej tvorby. Lučenské publikum si bude môcť pozrieť 3
tematicky rozdelené súbory fotografií. Jedným z nich je
diplomová práca autorky s názvom Rádio_FM vo fotografii, ktorej nosnú časť tvorí kolekcia portrétov všetkých
zamestnancov Rádia_FM (RTVS) z rokov 2010 a 2011. V
ďalšej časti predstaví reportážne a štylizované portréty
známych i menej známych osobností slovenského politického, športového a kultúrneho života. Snímky pochádzajú zo sérií, ktoré vznikli v rámci spolupráce pre slovenské tlačené a online médiá a tlačovú agentúru SITA.
Katarína Acél v roku 2013 prezentovala svoju koncertnú
fotografickú tvorbu na autorskej výstave „Da Capo...“ v
Bratislave (repríza v Trnave a v Prešove). Tentoraz sa
rozhodla predstaviť ju aj na domácej pôde. Portréty
známych hudobníkov z koncertov tvoria poslednú časť
rozsiahlej výstavnej kolekcie.

Betlehemy
18. 12. 2014 - 8. 2. 2015
Tradícia betlehemov a betlehemských hier sa rozšírila z
Talianska najskôr ako tzv. živé betlehemy v kostoloch.
Prvé takéto jasličky pripravil k vianočnej omši r.1223 František Assiský z Assisi, zakladateľ františkánského rádu. Jasličky sa neskôr rozšírili prostredníctvom františkánov a jezuitov. Z tejto vianočnej obyčaje začali vznikať
regionálne betlehemy. Živé postavy nahradili figúrky z
dreva a rôznych materiálov. Prvé betlehemy sa začali stavať v kostoloch od 2 pol. 16. stor. V 18.stor. sa stavali v
domácnostiach šľachty a meštiactva. K zľudoveniu prispeli jozefínske reformy /1780/, ktoré vyhlásili stavanie
betlehemov v kostoloch za nedôstojné. Ľud si našiel náhradu v ich prenesení do domácností. Betlehemy sa kládli pred Vianocami do kultového kútu izby a rozoberali sa
po Hromniciach.
Pokr. na str. 13
Na výstave v Novohradskom múzeu a galérii budú
predstavené betlehemy zo zbierok Slovenského
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Pokr. zo str. 12

December – Ondrej Kamenský
– výstava fotografií

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec

Na výstave v Novohradskom múzeu
a galérii budú predstavené betlehemy zo zbierok Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a
súčasných výrobcov betlehemov na
Slovensku

Organizovaná v spolupráci s mestom
Lučenec, OZ Timrava a OZ Caduceus
4.12. Štúdio L+S, s.r.o. Bratislava
- William Douglas Home:

Rybárik kráľovský

miesto: vestibul NOS Lučenec od 8.00
do 15.00 hod.

December - Radujme sa!
– folklórny program pre deti,
vianočné tvorivé dielne a malý
adventný jarmok,
miesto: MsKS Fiľakovo,
hl. org.: MO Csemadoku vo Fiľakove
16.12. Literárny klub V.L.A.S.,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec

Poklady minulosti
- stála expozícia z najcennejších
zbierok Novohradského múzea a galérie z archeológie, histórie, etnológie a výtvarného umenia. Návštevníci môžu obdivovať poklady z doby
bronzovej, strieborný poklad mincí
zo Šuríc, kópie zlatého pokladu objaveného v krypte kalvínskeho kostola v Lučenci, nálezy z archeologických lokalít Radzovce a Fiľakovo,
historické sklo a smalty z produkcie
už zaniknutých sklární a smaltovní,
ľudovú hrnčinu z Haliče a okolia,
župné kreslá a nábytok z interiéru
Haličského zámku, ukážky najstarších historických kníh a výber

Účinkujú: Emília Vášáryová,
Milan Kňažko, Milan Lasica.
Réžia: Vladimír Strnisko.
Miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 18.00 hod.
3.12. Detská improvizačná liga
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 10.00 hod.
Autorské čítanie – Braňo Jobus
miesto: Novohradská knižnica,
odd. detskej literatúry
6.12. Adventné stretnutie – 8. ročník
regionálnej prehliadky cirkevných
a svetských speváckych zborov,
miesto: Rímskokatolícky kostol
v Brezničke o 15.00 hod.

Do 14.12. Katarína Acél - Gáliková
„Portréty“,
výstava fotografií
18.12. Betlehemy
výstava potrvá až do 8. 2. 2015
Poklady minulosti - stála expozícia
BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
4.12. Peter Tóth: Komando 52
- beseda s autorom
o jeho novej knihe,

z tvorby významných výtvarných
umelcov novohradského regiónu.
Katarína Köbölová, Novohradské
múzeum a galéria Lučenec

12.-13.12. Tvorivé dielne detského
ľud. folklóru – pokračovanie cyklu
TD, miesto: Divín
December – Ondrej Kamenský –

výstava fotografií
miesto: vestibul NOS Lučenec od

miesto: NK – odd. náučnej literatúry
o 16.00 hod.
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Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
5.12. Mikuláš v meste,
miesto: Námestie republiky
o 17.00 hod.
10.12. The Golden Voices of
- Vianočná gospel gala show
z New Yorku !
miesto: Kino Apollo o 19.00 hod.

Fiľakovo
Do 3.12. „Medzi oblakmi
– Fiľakovské letisko slávnej pamäti“
– výstava,
miesto: Mestské vlastivedné
múzeum – galéria
3.12. Beseda s Dezső Konczom
autorom edície „Sztárok és sztorik“
miesto: Mestská knižnica
Organizátor: Hradné múzeum vo
Fiľakove

31.12. Silvestrovská zábava
– Hudba: Zupko & Kelemen Band
org. a miesto: MsKS o 19.00 hod
Cinobaňa
6.12. Cinobanské Vianočné trhy
– tradičné domáce výrobky, koledy,
Mikuláš s anjelmi a čertom rozdajú
deťom sladkosti,

5.12. Adventný koncert speváka
GÁBORA TAMÁSA
Miesto: MsKS o 18.00 hod.
Organizátor: Music Art,
spoluorganizátor: MsKS
6.12. Mikulášsky večierok,
miesto: MsKS o 15.00 hod.,
organizátor: Jednota dôchodcov
14.12. Ekumenické stretnutie
„Svieť svetlo svieť“,
miesto: Kubínyiho nám. o 16.00 hod.
16.12. Vianočný kamión Coca Cola,
miesto: Námestie republiky
o 16.30 hod.

10.12. „Mojim národom“
– Príbehy z veľkej vojny
- výstava
Miesto: Mestské vlastivedné
múzeum – galéria o 16.00,
organizátor: Hradné múzeum
12.12. Prezentácia knihy
Ottóa Farkasa – „ El innen!
(„Preč odtiaľ!“)
Miesto: Mestská knižnica o 17.00
hod., organizátor: Hradné múzeum
vo Fiľakove

19. – 20.12. Vianočné trhy
– vianočné trhy, dobré jedlo
a predvianočná nálada,
miesto: Námestie republiky
26.12. Štefanský čurbes,
miesto: Mestská tržnica o 19.00 hod.
31.12. Silvester v meste,
miesto: Námestie republiky
o 22.00 hod.

rozsvietenie vianočného stromčeka,
občerstvenie – starostovská
kapustnica, varené víno, klobása,
miesto: Námestie pred obecným
úradom od 12.00 hod.
Kokava nad Rimavicou
5.12. Stretnutie s Mikulášom,
čertom a anjelom + PIPPI a MIKULÁŠ
divadelné predstavenie divadla
Actores z Rožňavy,
miesto: MKS o 9.30 hod.

13.12. Radujme sa!
- predvianočný program v MsKS
o 16.30 hod.
organizátor: OZ Csemadok
14.12. Vianočný program,
miesto: MsKS o 14.00 hod.
organizátor: Dom Matice slovenskej
21.12. Vianočný koncert
miesto: MsKS o 16.00 hod.
org.: OZ Melódia,
spoluorganizátor: MsKS

10.12. Vianoce
maľované pieskom
miesto: MKS o 17.00 hod.
14.12. Od Ondreja do Troch kráľov
– program FS Kokavan,
miesto: MKS o 15.30 hod.

31.12. Silvestrovská zábava – Hudba:
Zupko & Kelemen Band, org. a
miesto: MsKS o 19.00 hod

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 45 020 094, REDAKTOR: Michal Abelovský, tel.: 45 12 703, 45 131 78.
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Renáta Ádamová ZODPOVEDNÁ: Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci
E-mail: noslc@noslc.sk , abelovsky@noslc.sk, TLAČ: NOS v Lučenci , www.noslc.sk
NEPREDAJNÉ

