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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte
uvádza cyklus „Predstavujeme divadelné súbory“. Pokračujeme DOS Poltár.
OZ Opona. Títo Ochotnícki POltárski NAdšenci vznikli 24.-4.
2008, predsedom pri založení sa stal Jozef Kuvik, dnes túto
funkciu vykonáva PaedDr. Peter Kostka.

Ing. Daniel Žilák bol vedúcim súboru takmer 20 rokov, od
založenia až do roku 2000. Po ňom v tejto funkcii pôsobiliMgr. Pavol Kršňák, Jozef Kuvik, Mgr. Radomír Leicher a
PaedDr. Peter Kostka. Aj post režiséra zastával Daniel Žilák
tiež 20 rokov, v rokoch 2000-2005 súbor prežíval neplodné
Prešlo už 35 rokov, odkedy sa na jeseň roku 1980 v zaobdobie. Od roku 2005 až do r. 2008 pôsobil ako režisér
sadačke družstva stretli milovníci divadla a založili súbor.
Mgr. Pavol Kršňák. Odvtedy až doteraz cvičili bez režiséra,
Nazvali ho Divadelný ochotnícky súbor (DOS) pri JRD Pokrok
každú hru naštudovali pod kolektívnou réžiou členov súboru.
Poltár.
Za 35 rokov v súbore pôsobilo 63 členov, z toho 55 ako
Zakladateľom, umeleckým vedúherci:Ing. Daniel ŽILÁK, Elena BERACKOVÁ, Mgr. František
cim a režisérom bol Ing. Daniel ŽiGAJDOŠÍK, Edita KLEMBASOVÁ, Ing. Pavel JUCHA, Eva KUlák. Heslom súboru bolo „Každý
BUSOVÁ, Ing. Július KIŠÁK, Ing. Alena MARKOVÁ, Elena RONrok naštudovať jednu divadelnú
ČÁKOVÁ, Drahoslav LEPIŠ, Irma ŠÁGOVÁ, Ján STANO, Anton
hru“. Po vzniku Združenia divadelOBOŇA, Ján KOLDA, Jaroslav RONČÁK, Pavel ŠUĽAJ, Miroslav
ných ochotníkov Slovenska (ZDOS)
FILIPJAK, Darina KAPCOVÁ, Juraj IMRE, Vlasta KOJNOKOVÁ.
sa stali jeho členom, ako základná
organizácia. Pán Žilák dôverne
poznal históriu Poltára, najmä úspešné roky v oblasti divadla či
operety. Jeho snahou bolo nadviazať na túto slávnu éru poltárskeho
divadla, siahajúcu až do roku
1909. Vtedy zásluhou Júliusa Pástora uzrelo
sveta
prvé prvé
divadelné predstavenie. Tak to
tora
uzrelosvetlo
svetlo
sveta
začínalo v dávnej
minulosti.Tak
Poltárske
divadlo žilo, spájajú sa
divadelné
predstavenie.
to
s nim mnohév dávnej
významné minulosti.
mená, ako napr. Emil Horváth st. alezačínalo
bo František
Rell. Ing.
toto sa
dobre vedel, chcel v tom pokPoltárske
divadlo
žilo,Žilák
spájajú
a aj sa mu
to podarilo.
Úspešne obnovil hru Spoločný
sračovať
nim mnohé
významné
mená,
byt, napr.
ktorú Emil
predtým
v Poltári
naštudovali..., ale o tom až na
ako
Horváth
st. alebo
koniec.
Poltárski
ochotníci
po
vzniku DOS nelenili. Už 13. 2. Pavel KARLÍK, Július KURČÍK, JUDr. Eugen JUST, Ing. Ján
František Rell. Ing. Žilák toto
1981
sa
konala
prvá
premiéra
dobre
vedel,
chcel
v tom divadelnej hry „Puknutý RAČKO, Karol PAJDA, Ing. Július ZEMAN, Ing. Ján TOKÁR, Ján
mliečnik“.
Počas
dlhej
histórie
súboru trikrát zmenili názov. Po ŠVANTNER, Ing. Stanislav ROČKÁR, Jana MELOVÁ, ...
pokračovať a aj sa mu to podarilo.
Pokr. na str. 2
zániku
JRD
sa
premenovali
na
DOS mesta Poltár a dnes je to
Úspešne obnovil hru Spoločný byt,
OZ
Opona.
Títo
Ochotnícki
POltárski
NAdšenci
vznikli
ktorú
predtým
v Poltári
24.4.2008, predsedom
pri založení
naštudovali...,
ale o tom
až na sa stal Jozef Kuvik, dnes Mgr. Andrea NOCIAROVÁ, Jozef VALKOVEC, Mgr. Pavol
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Mgr. Andrea NOCIAROVÁ, Jozef VALKOVEC,
2009 Milada Ostrolúcka:
Mgr. Pavol KRŠŇÁK, Bc. Monika BAMBUROVÁ, Alena
Rebriniak,
BUJTÁROVÁ, Roman HRONEC, Mária KAČÁNIOVÁ, Elena
réžia: kolektív
13.2.1981 Ľubomír Smrčok: 2010 Emil Göllner:
LACOVÁ, Melánia MALČEKOVÁ, Jozef KUVIK, PaedDr. Peter
Puknutý mliečnik, Aká bolesť, taká medicína,
KOSTKA, Mgr. Radomír LEICHER, Bc. Martina TÓČIKOVÁ,
réžia:
Ing. Daniel Žilák réžia: kolektív
Viera MICHÁLIKOVÁ, Eva REPOVÁ, Ján KUVIK, Elena STANÍ1982
Na fašiangy, Jozef Gregor Tajovský:
KOVÁ, Peter MELICHER, Patrik LAŠÁK, Anna TUROŇOVÁ,
režia:
Ing.
Daniel Žilák Ženský zákon,
Karin JANIŠOVÁ, Tomáš KUVIK, Miroslav PINKA, Rastislav
1983
Carlo
Goldoni: réžia: kolektív
BOŠKO, Eva ŠVANTNEROVÁ ml.. Žiaľ z celkového počtu už 10
Mirandolína,
ochotníkov navždy odišlo - Ing. Daniel Žilák, Ján Stano, Ján
2012 Ferko Urbánek:
réžia: Ing. Daniel Žilák Slobodní manželia,
Kolda, Pavel Karlík, JUDr. Eugen Just, Ján Švantner, Jozef
26.1.1984 Jan Drda: réžia: kolektív
Valkovec, Mgr. Pavol Kršňák, Elena Lacová a Daniel Lauko.
Svojedaly
hriešna dedina 13.4.2013 Ferko Urbánek:
Zvyšok tvoril personál, niekedy to boli aj herci, ale nemožno
alebo
Zabudnutý
čert, Už sú všetci v jednom vreci,
ich nespomenúť, lebo bez nich by to nebolo fungovalo.
réžia:
Ing.
Daniel
Žilák,
Dvorným zvukárom súboru bol dlhé obdobie Daniel Lauko,
réžia: kolektív,
mala 3 reprízy a zúčastnilo sa repríza 14.4.
po ňom Patrik Lašák a Tomáš Kuvik. Osvetlenie zabezpečoval
jej 1350 divákov 21.3.2014 Jiří Vymětal,
v začiatkoch Ľudovít Adamove, neskôr Michal Abelovský
1985
Štefan
Králik:
Mozoľovci, úprava Jozef Kuvik:
a dnes Peter Slavkovský. Šepkárky boli väčšinou ženy (Ing.
réžia:
Ing.
Daniel
Žilák Veselé vdovy, alebo ako sa
Alena Marková, Mgr. Hana Oboňová, Eva Kubusová, Mária
1986
Peter
Kováčik:
Zásnuby,
Kuviková), ale text sledoval aj jeden muž, Pavol Lašák. Predaj
zbaviť manžela,
réžia: Ing. Daniel Žilák réžia: kolektív, repríza 22.3.
vstupeniek taktiež Pavol Lašák, dnes Peter Slavkovský.
16.3.1987 Jaroslav Dietl: 20.3.2015 Šťastná staroba,
K technickému personálu patril taktiež Ing. Milan Kelement.
Nepokojné hody svätej réžia: kolektív, repríza: 21.3.
Účtovníctvo mali na starosti: Eva Kubusová a Mária KuvikoKataríny,
vá. Manažérkou súboru bola a je Edita Klembasová. Scénu si
réžia:
Ing.
Daniel
Žilák, Zúčastnili sa viacerých význavrhovali a aj postavili sami. Kulisy v minulosti vyrábal Ján
reprízy 17.3., 17.4. a 20.4. namných podujatí:
Balco, neskôr Jozef Kuvik. Kostýmy si zabezpečoval každý
24.3.1988 Ján Štepita: 1982 – Divadelná jar – IX.
sám, ale v minulosti podľa prísnych pokynov režiséra Žiláka.
Vidiecka komédia, ročník, 25. - 26.4. 1986 – DiDnes tvoria členskú základňu OZ : PaedDr. Peter Kostka,
réžia: Ing. Daniel Žilák, vadelná jar Poltár, 1986 - DiEdita Klembasová, Vlasta Kojnoková, Mgr. Andrea Nocia28.jar- –29.5.
1982 – Šurany,
Divadelná
IX.
reprízy 25.3., 29.3., 31.3. vadelné
rová, Jana Melová, Jozef Kuvik, Bc. Martina Tóčiková,
1987
I.
ročník
celoslovensročník,
25.
26.4.
1986
–
Di9.3.1989 Jozef Mokoš:
Mária Kuviková, Anna Turoňová, Ján Kuvik, Patrik Lašák,
divadelnej
prehliadky
vadelná
jar Poltár,
1986 Verná nevera, kej
Karin Janišová, Tomáš Kuvik a Mgr. Petra Ridzoňová.
amatérskych
ochotníckych
Divadelné
Šurany,
28.
- 29.
réžia: Ing. Daniel Žilák
Od roku 1981 do r. 2015 odohrali celkom 25 premiér, z toho
súborov
Divadelný
Poltár,
or5.
1987
I.
ročník
celosloJán Palárik: Drotár,
OZ Opona osem. Prvá div. hra „Puknutý mliečnik“ bola nájganizovaný
v
spolupráci
s
Msvenskej
divadelnej
prehliadréžia: Ing. Daniel Žilák
dená pri upratovaní archívu JRD. V dokumentácii súboru sa
Poltári. Zúčastnili
sa 4
ky v amatérskych
ochotníc22.3.1991
Otto Zelenka: KS
uvádza, že za 10 rokov od vzniku uviedli 11 premiér a 44
súbory
pri
JRD
–
DS
Veľké
Košieľka, kych súborov Divadelný
predstavení a skoro vždy boli predstavenia v KD Poltár
Ďura vŠúplaPoltár, „Ženba
organizovaný
sporéžia:
Ing.
Daniel
Žilák Uherce
vypredané, navštívilo ich cca 14 000 divákov.
tu“,
DS
Heľpa
„Brokovnicou
1994 Drahomir Dobričanin: lupráci s MsKS v Poltári.
manžela“,
Zúčastnili
sa DS
4 Tarnov
súbory „Bapri
Spoločný byt, na
cúchovie
dvor“,
DS Poltár
„Ženréžia: Ing. Daniel Žilák JRD – DS Veľké Uherce
hody svätej
Kataba Ďura Šúplatu“,
DS Heľpa
1997 Stanislav Štepka: „Nepokojné
ríny“.
16.-17.3.1989
–
DivaŽenské oddelenie, „Brokovnicou na manžela“,
delný
Poltár,
II.
ročníka
dvréžia: Ing. Daniel Žilák DS Tarnov „Bacúchovieceloslovenskej
prehliadky
sa
zúor“,
DS
Poltár
„Nepokojné
18.3.2000 Aramašov Papajan:
častnili
4
súbory
pri
JRD
–
DS
hody
svätej
Kataríny“.
16.Ženích z Paríža,
Belá-Dulice
s
hrou
„Chovani17.
3.
1989
–
Divadelný
Polréžia: Ing. Daniel Žilák
„Jako sa
tár, DS
II. Pustá
ročníkaVes
celosloven29.4. 2005 Pero Budak: Klbko, ca“,
Števan
oženel“,
DS
Nová
Ľuskej
prehliadky
sa
zúčastnili
réžia: Mgr. Pavol Kršňák
bovňa
„Hriech“
a
DS
Poltár
4
súbory
pri
JRD
–
DS
Belá28.4. 2006 Emil Göllner:
26.-28. 4.
Dulice snevera“.
hrou „Chovanica“,
Ulička sváru, „Verná
1990
DIVADELNÉ
DNI
– 3.
DS
Pustá
Ves
„Jako
sa Šteréžia: Mgr. Pavol Kršňák
ročník
prehliadky
Divadelný
van
oženel“,
DS
Nová
Ľu13.4. 2007 Ladislav NádašiPoltár,
1990
–
Vystúpenie
v
bovňa
„Hriech“
a
DS
Poltár
Jégé: Krpčeky svätého
Békešskej
Čabe.
„Verná
nevera“.
26.-28.
4.
Floriána,
réžia: Mgr. Pavol Kršňák 1990 - DIVADELNÉ DNI – 3.
Pri príležitosti 20. výročia súbor nacvičil hru Ženích z Pa25.4. 2008 Jevan Brandon ročník prehliadky Divadelný
ríža a v bulletine sa píše, že za 20 rokov naštudoval a
Thomas: Charleyova teta, Poltár, 1990 – Vystúpenie v
uviedol 15 hier, predstavenia navštívilo okolo 20 000
réžia: Mgr. Pavol Kršňák Békešskej Čabe. Pokr. na str. 3
Pokr. zo str. 1

Zoznam premiér:

divákov.

2009 Milada Ostrolúcka:
Rebriniak,
réžia: kolektív
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a ocenení majú na svojom konte niekoľko. V roku 1984 získali 2. miesto na okresnej súťaži s hrou
Mirandolína a r. 1986 na tej istej súťaži sa umiestnili na 4.
mieste s hrou Zásnuby. V roku 1986 Zásnuby odohrali na celoslovenskej prehliadke v Šuranoch.
S hrou Verná nevera si prvé miesto vybojovali v roku 1989
na 2. ročníku celoslovenskej prehliadky Divadelný Poltár.
S obrovským úspechom sa stretlo uvedenie hry Drotár pre
slovenských krajanov v Békešskej Čabe. Naposledy v roku
2015 prevzali z rúk primátora Poltára Cenu mesta OZ Opona
pri príležitosti 35. výročia založenia.

Písalo sa o nich v regionálnej, ale o Divadelnom Poltári aj
v celoslovenskej tlači. Vystúpili v rádiu Regina. Z posledných
rokov majú všetky hry nahrané na DVD, dokonca tie staršie
z VHS kaziet prerobili na DVD, celkom ich majú 12. Video
ukážky z nich sú a pravdepodobne budú uverejnené na webovej stránke mesta Poltár.

Informačné bulletiny boli vydávané ku každej hre, väčšinu
z nich majú zachované, podobne aj plagáty. Kronika z obdobia existencie súboru pri JRD sa neviedla, od založenia OZ
Opona, kroniku vedie Edita Klembasová. Súbor viac menej
žije z toho čo vyprodukuje, teda najmä zo vstupného a sponzorských darov. Žiadosti do grantových systémov neposielajú. Čiastočne im pomáha mesto Poltár finančným príspevkom. Držia sa svojho hesla, raz ročne premiéru a na malé
výnimky sa im to aj darí. Pred každou premiérou už tradične
dopoludnia odohrajú predpremiérové predstavenie pre
školy v meste. Koľko bolo všetkých predstavení a návštevníkov nemajú presne zrátané, ale určite toho za 35 rokov
bolo veľa. Presnú štatistiku vedú od roku 2005.
Súbor odvtedy nacvičil a uviedol 11 divadelných hier, pri ich
nácviku sa uskutočnilo 198 stretnutí. Divadelníci odohrali
celkom 104 predstavení, z toho 81 v obciach 6 okresov (PT,
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Súbor odvtedy nacvičil a uviedol 11 divadelných hier, pri ich
nácviku sa uskutočnilo 198 stretnutí. Divadelníci odohrali
celkom 104 predstavení, z toho 81 v obciach 6 okresov (PT, LC,
DT, BR, RS VK/. V roku 2015 odohrali už 15 predstavení, ale
každoročne je to priemerne 12 predstavení. Na nácvik a organizovanie predstavení využívajú kultúrny dom v Poltári,
teda predovšetkým javisko. Majú však aj svoju samostatnú
miestnosť, tzv. klubovňu, kde sa stretávajú, avšak slúži zároveň aj ako sklad drobnejších rekvizít... Všetko im bezplatne
poskytuje mesto Poltár. Majú aj jedno prvenstvo. V roku 1986
sa v KD Poltár konala celoslovenská premiéra hry Petra Kováčika „Zásnuby“ a zúčastnil sa osobne aj sám autor. Tých zaujímavostí v živote divadelníkov bolo oveľa viac.
V hre Nepokojné hody svätej Kataríny účinkovala ľudová
hudba Machulinka.
Originálne bolo aj cestovanie na predstavenia v regióne,
často to bolo pod plachtou na Avii spoločne s kulisami.
Ochotníci sa pravidelne stretávali na sústredeniach, ktoré
bývali na „družstevnej“ chate na Látkach.
Stretnutie starých a nových členov zorganizovali pri
príležitosti 30. výročia.
No načo nezabudnú, to sa stalo dávnejšie vo Veľkej Vsi.
Zastali na aute pred KD a dvere boli zamknuté. Ako
uviedla p. Klembasová, volám starostovi: „Jožo, kde si?“
a on odpovedá: „Doma, maľujem dom“. Z druhej strany
zas: „Ale veď dnes hráme divadlo a čakáme pred
budovou“. „No, ale ja o ničom neviem, mne Brigita nič
nepovedala“, konštatoval starosta Jozef Líška. Po takej
konverzácii by sa zdalo, že z divadla nič nebude. Ale opak
bol pravdou. Keď sa chce, tak sa vždy dá. Rýchlo pobehali
po dedine, vyhlásilo sa v obecnom rozhlase a všetko
dobre dopadlo.
Divadlo a Poltár patrili vždy k sebe. V závere sa ešte vrátim
k spomínanej hre Spoločný byt, ktorá sa objavila dvakrát
v histórii Poltára. Žilák ju režíroval v roku 1994, ale dávno
predtým ju v Poltári režíroval Jozef Hodorovský. Bolo to v roku 196o a premiéra bola v sále potravného družstva, budova
je dnes známa ako KPU. Dokonca aj kulisy mali podobné, hralo tam mnoho výborných hercov napr. Július Mačuda, Pavel
Karlík, Jožko Cubík, Alžbeta Rellová, ale ešte aj dnes z pôvodného hereckého obsadenia žije napr. Elena Slavkovská či
Aurélia Krňanová.

Prečo to spomínam. Žilák sa rád vrátil k dobrej hre, aby ju
pripomenul vtedajšiemu divákovi. Na budúci rok si vo februári pripomenieme nedožité 70. výročie narodenia zakladateľa súboru a 10. výročie úmrtia. Je to výzva, predovšetkým
pre nadšencov divadla, ale aj pre samotné mesto Poltár, aby
sa na tých vzácnych ľudí, po ktorých tu niečo nepopierateľné
zostalo, nezabudlo. Je to naša povinnosť.
A úplne na záver uvádzam kontakt na manažérku súboru:
Edita Klembasová, mobil: 0949 180 959,
e-mail: klembas@gmail.com.
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pestovaním a aranžovaním kvetov. Mám
dve sestry – Szilviu, ktorá je veterinárnou lekárkou a žije v Mosonmagyaróvári (Maďarsko) a Katarínu, ktorá je
učiteľkou a žije v Esztergome (Maďarsko). V Lučenci som chodila do základnej školy, do umeleckej školy – na klavír, organ i na trúbku, ako aj na SPgŠ,
ktorú som ukončila ako učiteľka materských škôl. V Lučenci som vyrástla,
páči sa mi toto mesto. V rímskokatolíckom kostole som viac rokov robila kantorku a organistku, aj dnes zastupujem,
ak je to potrebné. Popri mojich rodičoch
som sa naučila aranžovať kvety, čo mám
veľmi rada. Túto tvorivú prácu využívam aj v súčasnosti pri vyzdobovaní sobášov a svadieb.
Po maturite na SPgŠ odchádzaš študovať na Katolícku univerzitu
do Pilišskej Čaby v Maďarsku …
Na FF Katolíckej univerzity
Petra Pázmánya v Pilišskej Čabe som
študovala kombináciu maďarský jazyk
a literatúru a slovenský jazyk a literatúru. Fakulta bola predtým v Budapešti,
ale potom postavili budovy v Pilišskej
Čabe, ktoré navrhol slávny architekt
Imre Makovecz a tak sa tam FF presťahovala. Bol to výnimočný zážitok: vyučujúci boli plní energie, zaujímavé
prostredie a netradičné budovy pôsobili
na každého tvorivo. Po skončení univerzity som študovala v Budapešti na ELTE
ako doktorandka v odbore maďarská sociolingvistika a dialektológia. Tu by som
chcela spomenúť konzultanta mojej dizertačnej práce a zároveň môjho vynikajúceho profesora Dr. Jenőa Kissa, akademika a profesora emerita, ktorému aj
touto cestou ďakujem za všetky jeho
cenné rady.
Od r. 2001 pôsobíš ako vysokoškolská učiteľka na Katedre hungaristiky FF UMB v Banskej Bystrici.
Predstav nám, prosím túto tvoju prácu.
Na Katedre hungaristiky pôsobím ako odborná asistentka a učím predmety – maďarská lingvistika, preklad
a tlmočenie. Popritom aj sama prekladám a tlmočím. Máme študentov z celého Slovenska, s ktorými je veľmi zaujímavé spolupracovať. Niektorí študenti
prichádzajú s materinským jazykom maďarským, ale mnohí aj so slovenským,
ktorí potom majú výhodu pri prekladoch
a tlmočeniach do slovenčiny.

Hungaristka, vysokoškolská učiteľka PhDr. Andrea Kovács Csíkány,
PhD. sa narodila 7. 12. 1975 v Lučenci.
V r. 1982-90 získala základné vzdelanie
na ZŠ s VJM v rodnom meste. V r. 199094 vychodila Strednú pedagogickú školu
(SPgŠ) v Lučenci. Súbežne v rokoch
1982-93 navštevovala Základnú umeleckú školu tiež v Lučenci, do tajov
klavírnej hry ju voviedla Mgr. Alica
Vajdová. V r. 1995-2001 študovala maďarský a slovenský jazyk na Filozofickej
fakulte (FF) Katolíckej univerzite Petra
Pázmánya v Pilišskej Čabe (Maďarsko),
kde jej bol priznaný titul Mgr. V r. 2007
získala titul PhDr. na Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. V r.
2002-2011 absolvovala doktorandské
štúdium (PhD.) na FF Univerzity ELTE
v Budapešti v oblasti maďarská lingvistika, sociolingvistika – dialektológia. Od
r. 2001 pôsobí ako odborná asistentka na
Katedre hungaristiky FF UMB v Banskej Bystrici. Žije v Lučenci.
Andrea, od narodenia žiješ
v Lučenci. Mohla by si nám porozprávať niečo z tvojho doterajšieho života?
Rada žijem v Lučenci, tu som
sa narodila a tu som si založila aj rodinu.
No veľmi sa teším aj faktu, že mi rodičia
umožnili študovať v zahraničí. Moji
rodičia Valéria a Barnabáš sú už dôchodcovia, no 40 rokov sa zaoberali
pestovaním a aranžovaním kvetov. Mám
V praxi
potom
prekladajú
dve sestry – Szilviu, ktorá je
a
tlmočia
do
svojho
materinského
veterinárnou
lekárkou
a žije

jazyka – tak by to aj malo byť –

V praxi potom prekladajú a tlmočia do
svojho materinského jazyka – tak by to
aj malo byť – aby preložené texty boli
vždy ekvivalentné s originálom. Samozrejme, na univerzite sú okrem výučby aj
iné povinnosti, ako príprava študentov
na rôzne súťaže, písanie projektov, organizovanie konferencií a iných podujatí
na katedre a najmä vedecko-výskumná
práca.
Čím je charakteristická tvoja
vedecko-výskumná práca?
Zaoberám sa sociolingvistikou
a maďarskou dialektológiou. Je to skúmanie nárečia na Strednom Slovensku,
presnejšie maďarského stredo-palócskeho nárečia, po slovensky odborne povedané polovského nárečia. Skúmanie tohto nárečia – pre mňa tiež Polovca – je
veľmi zaujímavé, ale aj nevyhnutné,
pretože tu žijúci Maďari ho používajú.
Vo výskumoch a pri analýzach môžeme
skonštatovať, že polovské nárečie dodnes zachováva určité lexémy a špeciálnu
výslovnosť, ktoré sú jedinečné len pre
toto nárečie. Nevyhnutné je skúmať polovské nárečie, lebo asimilácia má vplyv
na toto nárečie, hlavne na ľudí žijúcich
v bilingválnom prostredí. Strácajú sa
nárečové slová, dávne zvyky, tradície,
ktoré Polovci zdedili od svojich predkov. Moji respondenti veľmi radi hovorili o týchto zvykoch, tradíciách i o
starých časoch. Spomínali, ako sa robilo
kedysi, aké práce boli v každom ročnom
období, ako žili ľudia v rodinách a spoločenstvách, ako si pomáhali. Mala som
možnosť nakuknúť aj do ich spomienok,
napr. pozrieť si ich rodinné fotografie,
vypočuť a nahrať si ich príbehy, napr.
ako oslavovali Vianoce alebo Veľkú noc
... Doniesli mi ukázať aj staré náradia
z povaly – časť pluhov, kočov, ku ktorým ich dodnes viažu tisíce spomienok.
Z tohto výskumu vznikli dve knižné
publikácie: A palóc nyelvjárás hat kutatópontjának lexikológiai vizsgálata,
különös tekintettel a hangtani és alaktani
jelenségekre (Analýza lexém v šiestich
výskumných bodoch v polovskom nárečí,
konkrétne fonetických a morfologických
javov – Eger, 2012), Lexikológiai vizsgálatok palóc nyelvjárásokban (Lexikologické výskumy v polovskom nárečí –
Banská Bystrica, 2013).
Pokr. na str. 5

V rámci vedeckej činnosti

by
som v najbližšom období chcela
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Pokr. zo str. 4

v Trenčianskych Tepliciach, zastával tu aj
Čo ťa čaká v najbližšom obd- funkciu organizačného tajomníka. Okobí?
rem toho pôsobil aj ako osvetový praV rámci vedeckej činnosti by
covník a člen Zboru pre občianske zálesom v najbližšom období chcela spracožitosti v Lučenci. Svojou aktívnou činvať nárečové slová, údaje, materiály,
ktoré ešte neboli spracované, čo je veľ- nosťou položil základy mládežníckej zbomi dlhá a náročná práca. Teraz to pôjde rovej činnosti v Lučenci. Zomrel 13. 7.
trocha pomalšie, lebo s manželom Pet- 1982 v Lučenci, pochovaný je na cintorom vychovávame dcérku Fausztiku ríne bratislavského krematória.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
a dieťa potrebuje veľa času. Popritom
máme firmu, organizujeme a zdobíme
svadby, sobáše.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
Obchodník so železiarskym tovarom, príslušník čsl. armády na Západe,
poručík v zálohe Juraj Fischer sa narodil
9. 12. 1920 v Lučenci. Ľudovú školu a prvé 4 roky gymnázia navštevoval v rodnom Lučenci. V r. 1934-37 študoval bankovníctvo a management na Obchodnej
akadémii v Banskej Bystrici. V r. 1937-39
bol manažérom firmy Moravia v Olomouci a následne firmy Železiarstvo bratia Fischer v Lučenci. V r. 1940-45 pôsobil v rámci československej armády
u tankového práporu ako príslušník zahraničného vojska na Západe. Po oslobodení pracoval ako národný správca vo
firme Železiarstvo Rittinger v Lučenci,
neskôr ako zástupca riaditeľa vo Veľkoobchode s potrebami pre domácnosť
v Banskej Bystrici. V r. 1952-53 bol po
vykonštruovanom procese väznený
v Banskej Bystrici, Ilave, Kutnej Hore
a v Jáchymove.

Učiteľ hudby, dirigent, osvetový
pracovník Juraj Čánik sa narodil 20. 12.
1910 v Turíčkach, okres Poltár. Gymnaziálne štúdiá zahájil v Lučenci, no kvôli
nemoci ich musel prerušiť. Neskôr študoval na Učiteľskom ústave v Lučenci,
ktorý ukončil v r. 1934. Ako mladý učiteľ
nastúpil do málotriednej školy v Cinobani, kde sa zároveň stal dirigentom Obecného spevokolu. Po skončení druhej
svetovej vojny sa presťahoval do Lučenca, kde pôsobil až do r. 1974 na VI. ZDŠ
ako učiteľ hudobnej výchovy a dejepisu.
Vo svojej dirigentskej praxi pracoval s detskými a mládežníckymi speváckymi zbormi v Lučenci, s ktorými pravidelne vystupoval na rôznych kultúrnospoločenských podujatiach či súťažiach.
Juraj Čánik bol od r. 1945 členom Speváckeho zboru slovenských učiteľov
v Trenčianskych Tepliciach, zastával tu aj
funkciu
organizačného
tajomníka.
Okrem toho pôsobil aj ako osvetový

zásobovač v ZŤS Lučenec. V r. 1972-82
bol vedúcim oddelenia dovozu v Kovosmalte Fiľakovo a v r. 1982-88 zásobovačom OSBD v Lučenci. Od r. 1988 žil na
dôchodku v Lučenci.
Najvýznamnejšiu kapitolu života Juraja Fischera tvorí jeho samotná
účasť na vylodení spojeneckých vojsk
v Normandii (Francúzsko) v júni 1944.
Vylodenie v Normandii bolo rozhodujúcou operáciou pre ukončenie druhej
svetovej vojny, spojili sa tam armády
americká, francúzska, československá,
poľská a i. Lučenec môže byť právom
hrdý na fakt, že aj naše mesto sa vďaka
Jurajovi Fischerovi spomína v histórii víťazných bojov ukončenia druhej svetovej vojny. V ďalšom živote nemal veľa
šťastia. Dlhé roky sa súdil ohľadom
vlastného železiarskeho obchodu na
rohu dnešnej Masarykovej a Novohradskej ulice (dnes tu sídli Mestský úrad).
Tento jeho majetok prepadol v prospech štátu bez súdneho pokračovania
a žiaľ, žiadny právnik sa týmto prípadom
nechcel zaoberať.
V r. 2004 pri príležitosti 60. výročia vylodenia v Normandii mu francúzsky prezident Jacques Chirac udelil
najvyššie francúzske štátne vyznamenanie spojené s udelením titulu „Rytier
čestnej légie“. Okrem toho bol držiteľom viacerých britských a slovenských
ocenení. Juraj Fischer zomrel 9. 5. 2007
v Bratislave, pochovaný je na židovskom
cintoríne v Lučenci.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Vychovávateľka, osvetová pracovníčka,
priekopníčka ženského hnutia v Uhorsku, Hermína Veresová rod. Beniczká, sa
narodila 13. 12. 1815 v obci Trebeľovce
– Lazy v okrese Lučenec. Jej otec Pavol
Beniczký (?-1816) bol podžupanom
Novohradskej stolice. Po matkinej smrti
ju vychovával starý otec v Galgagyörku.
Hermína Beniczká sa v r. 1839 vydala za
Pála Veresa (1815-1886), hlavného notára Novohradskej župy. Po vydaji sa
venovala rodine a výchove dcéry Konštantíny. Až v 60-tych rokoch 19. st. sa
začala angažovať vo verejnom živote.
Priatelila sa s významnými predstaviteľmi vtedajšieho maďarského kultúrneho života – Imre Madách, Mór Jókai,
Po návrate z väzenia pracoval ako roKálmán Mikszáth, Pál Szontágh a i.
botník v Slovenských magnezitových
závodoch Kalinovo, neskôr ako vedúci
Pokr. na str. 6
zásobovač v ZŤS Lučenec. V r. 1972-82
bol
vedúcim
oddelenia
dovozu pre vzdelávanie žien..
v Kovosmalte Fiľakovo a v r. 1982-88
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Lučenecký literárny klub V.L.A.S. (Vreckové Letisko Autorských Snov)
vznikol v roku 1991. Počas štyriadvadsiatich rokov sa v ňom vystriedali desiatky
autorov. Poetka Hana Košková, lektorka a zakladajúca členka klubu pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci, spolu s organizačným vedúcim zoskupenia
Michalom Abelovským, neúnavne vymýšľajú a organizujú atraktívne literárne
podujatia. Spomeniem aspoň tri:
1. Slovo dalo slovo, 2010 - Autorské čítanie spojené s prezentáciou filmového,
hudobného i dramatického umenia.
2. Týždeň s Timravou, 2011 - Semináre, vydanie zborníka, stretnutia s členmi LK
Mädokýš z Martina v roku 60. výročia úmrtia spisovateľky narodenej v Novohrade.
3. Vlak literatúry, 2013 - Čítačky a tvorivé pracovné stretnutia na koľajniciach
spolu s členmi literárnych klubov z Rimavskej Soboty, Levíc a Martina.
H. Košková a M. Abelovský
v tomto roku pripravili pre
členov V.L. A. S. -u dvojdňové
podujatie v Modre. Dôvodov
pre takéto rozhodnutie bolo
hneď niekoľko: blížiace sa
štvrťstoročie založenia klubu,
To druhé má prepichnuté smútkom.
Martin Dzúr, držiteľ Ceny Ivana Kraska vydanie zborníka z tvorby autorov prihlásených do projektu prezentácie literatúry
na dlhoročný
netradičnom
mieste;
na netradičnom mieste; nezanedbateľný bol i fakt, že
člen klubu
Jozef
nezanedbateľný
bol (býval
i fakt,
Trtol, autor šiestich básnických zbierok, časť života
prežil v Novohrade
v Kalinove), no presťahoval sa do svojho rodiska Modra
Kráľová. V novom
prosže –dlhoročný
člen klubu
tredí sa zoznámil s PhDr. Ľubomírou Mihálikovou, CSc.,
členkou
nezávislých
Jozef
Trtol,Klubu
autor
šiestich
spisovateľov Slovenska, zakladajúcou členkou Spoločnosti
priateľov zbierok,
poézie a Trnavbásnických
časť
skej odbočky Spolku slovenských spisovateľov. Táto
autorka
dvoch
básnických
života prežil v Novohrade
zbierok je neúnavnou organizátorkou literárnych podujatí v celoslovenskom
(býval
v Kalinove),
no
meradle.
presťahoval sa do svojho
Presírené – sirka
Hudba v Modre
Na jeseň
Zabúdam sa vo veciach na stole,
v lipovom víne, v obraze šičky s mosadzným rámom,
v prázdnych ženských rukách
s ihlou,
ktorá načúva len jedným uchom.

V r. 1867 založila v Budapešti
Spolok pre vzdelávanie žien (Országos
Nőképző Egylet), ktorého sa stala predsedníčkou. V r. 1869 otvorila prvú vyššiu
dievčenskú školu, ktorú neskôr rozšírila
o učiteľský ústav a gymnázium s internátom. Toto gymnázium funguje dodnes. Jej zámerom bolo zabezpečiť vyššie
vzdelanie u žien a dievčat, umožniť im
ekonomickú nezávislosť, ako aj ponúknuť možnosť zamestnania pre nemajtených. Jej knižné práce: Nézetek a női
ügy érdekében (Pohľady v záujme
ženskej otázky – 1868), Tapasztalati
lélektan felnőtteknek (Empirická psychológia pre dospelých – 1895).
Hermína Veresová - Beniczká
zomrela 28. 9. 1895 v obci Váchartyán,
pochovaná je v rodinnom hrobe v obci
(úryvok)
Vanyarc v Novohradskej župe (Maďarsko). V decembri 2015 si pripomíname Večer hrá Stefano.
Zaľúbený do šiestich strún
200. výročie jej narodenia.
PhDr. František Mihály, DiS. art. Objatý záhradou oleandrov

Jozefovi Badinkovi

z Kokavy
nad Rimavicou, ktorý sa 15. decembra
dožíva významného životného jubilea.
Ako amatérsky výtvarník je dlhoročným
členom štúdia AVT pri NOS Lučenec. Zároveň je spoluautorom drevených plastík
(Runa z povestí Štefana Repčoka) nachádzajúcich sa v strede obce Kokava nad
Rimavicou.

rodiska Modra – Kráľová.

Dáko je vnútro presírené V novom
prostredí sa
diabol sa prehnal životom zoznámil
s PhDr.
tých vôní zabitých
Ľubomírou
Mihálikovou,
jeho šmahmi
Pri víne
CSc.,
členkou
Klubu
tvár vína
čmára
remeň
nezávislých
spisovateľov
Iba tak na mramorovej
jazyk to cíti
Otáčam pohár vína
doske
Slovenska,
zakladajúcou
v ruke
Vyleští meno. Počúva, kto nechutí
členkou
má sirku synku
s úmyslom Spoločnosti
tam leží
čert v sude spával
priateľov
chytiť do snežných poézie
a Trnavskej
Na strune neudiera.. Chveje obutý
predstáv odbočky Spolku
Jozef Trtol
tón ako za mlada

zamračené dni
slovenských
spisovateľov.
Mladí s mladým
Táto
autorka
dvoch
Takto pomenovali zborník
Pri pokrútených
básnických
zbierok
je
desiatich
novohradských
jazykoch
neúnavnou organizátorkou
autorov a jednej modranzhlboka dýcham
literárnych
podujatí
skej poetky i dvojdňové litepremýšľam o viniciach
Ľubomíra Miháliková
rárne podujatie v Modre.
v celoslovenskom meradle.
Mladí autori – mladé víno. Vo mne sa stmieva
H. Košková, M. Abelovský
Mladé víno je nezrelé a nes- v priateľoch svitá
a Ľ. Miháliková zaktivizokúsené, potrebuje svoj čas hádžu mi mnohookú sieť
vali kultúrne inštitúcie
na dlhej ceste dozrievania.
v Lučenci aj v Modre a poTak isto mladý literát, aj on Neviem či neprepadnem
dujatie i vydanie zborníka
musí prejsť svoju cestu hľa- cez jediné deravé oko.
začali mať konkrétne rozdania a cibrenia, aby dozrel
mery.
Hana Košková
do kvality.
A ťahá z ružového kríka od
seba k sebe
stopy po ranách. Na
odpustenie zabúda
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Piatok 13. novembra 2015
začal prehliadkou Múzea slovenskej
keramickej plastiky (súčasť Múzea Ľudovíta Štúra). Hostiteľka a sprievodkyňa
Ľ. Miháliková previedla autorov z Lučenca i Galériou Ignáca Bizmayera,
umiestnenej v rotundovej bašte mestského opevnenia zo 17. storočia. Obidva
objekty tvoria uzatvorený architektonický celok.
Pokr, zo str. 6

Oko
Ostalo mi jedno oko.
Ofúkol ho vietor.
Obschnutý strom vo mne začal
škúliť.
Odpovede v knihe chcem hľadať
opäť.
Okulár mi ukazuje
opité kvasnice, ako sa rýchlo hýbu
a rozmnožujú.
Oklamal ma život alebo ja sám?
Olepenú etiketu na otvorenej fľaši
opustili písmená poddávajúce sa
môjmu peru –
ožívam.
Vladislav Král
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Po oficiálnom akte zaspievala Danica
Šóšiková, zástupkyňa riaditeľky Novohradského osvetového strediska. Spoločnosť básnikov a poetiek žičlivo dopĺňali i dvaja evanjelickí kňazi: Ľudovít
Hroboň z Lučenca a Jan Oslík z Modry.
Najdôležitejšou časťou večera bolo autorské čítanie, hodnotenie zborníka
i celého podujatia.
Nik nečakal, že v Pivnici U pradeda zazneje aj jedno z najpoetickejších vyznaní
mladému vínu, a to z úst pravnuka Ladislava Lajdu – Michala Petríka. Jeho
prejav všetkých nadchol a očaril.
Einstein a rezbár
Stará ruka strúha
šachového kráľa,
mladá Albertova hriva –
grimasy.
Každý skúma,
čo tá jeho
čierna diera
skrýva,
každý
s tým svojím časom
zápasí.

ako zviera na love
obnažuje svety
nepredvídaných pádov.
Opustený list
obraz ktorý tlačí,
na neurčité zjavenie
vlastnej bezmocnosti.
František Széplaky

A už sa žičlivo otvárajú dvere na ateliéri
sochára Martina Dzúreka, ktorý v roku
2009 vyhral spoločne s Ing. arch. Danielom Bartošom 1. miesto v architektonicko – výtvarnej súťaži na vytvorenie
pamätníka Martina Rázusa v Bratislave.
Modranský výtvarník ponúkol autorom
z Lučenca spoluprácu v konkrétnom
projekte. Jeho základom je vnímanie
sochy ako inšpiračného objektu pre
poetickú tvorbu.
xxx
(úryvok)

Ľubomír Činčura,
Pivnica U pradeda

Jemné svetlo v oku

držiteľ titulu Svetový fotograf roka 2014

Na zdravie
Cink,
nastáva amnestia
radosti
trpkých tajomstiev
a vína.

po cestách vychodenými srnkami
ťaháme poranené konáre
tvoríme si duševný dom
vítame hrdzavý dážď
vždy ma prekvapíš niečím, čo ešte
nebolo.
Monika Račková

Druhý deň v Modre
Účastníci podujatia sú znepokojení a
rozhorčení teroristickými udalosťami
v Paríži. Kladú veniec k hrobu Ľudovíta
Lucia Kresanová
Štúra a v mysli aj na miesta obetí ná- Pred odchodom z Modry
silných činov v hlavnom meste Fran- Múzeum Ľudovíta Štúra sprístupnia
verejnosti 24. novembra 2015. Mladé
Zo slnka do podzemia. Do päťstoročnej cúzska.
vína otvárajú vinári v tretí štvrtok nooblúkovej pivnice vystavanej z kameňov
vembra. Novohradskí autori pricestovali
modranských vinohradov patriacich roMemento mori
tak troška v predstihu, aby všetkých zadine Lajdovej a Petríkovej. Ozvali sa tkliinteresovaných povzbudili svojou poévé tóny sólového violončela. Mgr. art. Už dávno sa svojich básní bojím.
ziou a žičlivosťou.
Lujza Ďurišová interpretovala Bachove Hryzú, kopú,
Všetky básne sú súčasťou zborníka
skladby. Zborník, kropením mladým ví- ničia porcelán,
Mladí s mladým.
nom, uviedli medzi čitateľov Ľ. Mihá- trhajú plátna,
liková, J. Trtol, M. Dzúr a poetka, au- stekajú po stenách,
vytápajú byt.
torka šestnástich kníh pre deti i dosAj ja tečiem,
pelých, Hana Košková, lektorka lučenec- hoci stojím.
kého literárneho klubu.
Počkám, až ma uložia
O víne
(úryvok)

V opitom babom lete
sa rozpúšťa jazykolam.
Súmrak sa škerí za oknami
po obruse steká žiaľ.
Víno
ako prienik medzi nami,
nič menej, nič viac.
Opäť sme presýtení
všednosťami.
Štefánia Drastíková

na zimný spánok.
Eva Kmeťová

Začína clivá prechádzka. Miroslav Šimko, autor publikácie Potulky po modranskom cintoríne, zasvätene hovorí o náhrobkoch z dielne architekta Dušana Jurkoviča, približuje históriu kresťanského
kostola Jána Krstiteľa z prelomu 12.
a 13. storočia, nemeckého i sloven- Autorom fotografie je medzinárodne
uznávaný fotograf Ľubomír Činčura.
ského evanjelického stánku Božieho.
Zlata Matláková
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Galaprogram KOKAVANU
Kokava nad Rimavicou je známa svojím folklórom. Prvé organizované formy
folklóru vznikli v Kokave v 20-tych rokoch 20. storočia, ale súbor v súčasnej
podobe existuje od roku 1970. To znamená, že v tomto roku oslavuje FS KOKAVAN 45 rokov od svojho vzniku.
45 rokov v živote človeka nie je málo…Je to zhruba polovica ľudského veku. A 45
rokov v živote kolektívu, v živote súboru, akým je Kokavan? Je to veľa, alebo málo?
Ťažko povedať. Súbor síce žije životom každého svojho člena, starne jeho starosťami a mladne jeho elánom, ale okrem toho žije aj svojím vlastným neopakovateľným a ľudskému bytiu nepodobným životom. A tak je 45 rokov súboru KOKAVAN
predovšetkým úctyhodným radom skúšok, neukončenou reťazou stále cibrených a
až do únavy opakovaných tanečných figúr, postojov, poskokov, zmesou tónov,
akordov a melódií, dlhým a tmavým tunelom nočných bdení v autobusoch na cestách i necestách, v páľave slnka, ale aj v hmle, zime a daždi. A je to pravdaže aj veľa
úsmevov, veľa štedro a nezištne rozdávanej radosti zo života pre všetkých. Odmenou pre tancujúceho, spievajúceho a hrajúceho člena súboru, je potlesk alebo
srdečné a obdivné výkriky uznania.
Dňa 24.10.2015 o 18:00 hod. sa uskutočnil v sále DK v Kokave nad Rimavicou galaprogram FS KOKAVAN pri príležitosti 45. výročia vzniku súboru. V programe,
v ktorom sa predstavili aj bývalé tanečné generácie, bolo vidieť nadšenie bývalých
členov a radosť súčasníkov, ktorí spolu účinkovali na jednom pódiu.
45 rokov FS Kokavan, to je niekoľko stoviek ľudí, ktorí žili folklórom a sami rozdávali kokavské tance, piesne, krásny írečitý folklór, ktorý im učaroval a svojou vytrvalosťou a zanietenosťou šírili a šíria to, čo máme doma najkrajšie a najcennejšie.
Súčasný folklórny súbor Kokavan je úspešným nasledovníkom zanietených tanečníkov, spevákov, muzikantov a milovníkov ľudového umenia Kokavy nad Rimavicou. Už dlhý čas, z generácie na generáciu si odovzdávajú jedinečné formy ľudovej
kultúry, aby nezanikla, ale žila a ďalej sa rozvíjala. Tento slávnostný program bol
toho jasným dôkazom.
(Foto: P. Vranský)

V závere programu prijal súbor gratulácie od starostu obce Kokava n/Rim., Ing.
Jána Chromeka, súbor prišla pozdraviť aj podpredsedníčka NR SR, JUDr. Janka
Lašáková, prednostka Obvodného úradu v Poltári Ing. Janka Purdeková, riaditeľka
NOS v Lučenci, Mária Ambrušová, zástupca NOC v Bratislave Andrej Kotlárik a vedúci alebo členovia nám blízkych folklórnych súborov, prišli pozvaní bývalí tanečníci a tanečnice zďaleka i zblízka a tak sme spolu prežili dobrý pocit nielen z pekného programu, ale aj zo spoločenského pobavenia, ktoré pri dobrej muzike trvalo až
do rána bieleho.
Jana Krotáková, organizačná vedúca FS KOKAVAN
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Zároveň ponúkajú dve ďalšie knihy vydané v roku 2015. Kostoly a zvonice
v Novohradskom senioráte, autorom je
Milan Marcik a cena je 6,- eur. Elena
Majerčíková – Obrazy zo života nezHradné múzeum vo Fiľakove zorganivyčajnej ženy sa predáva za 2,20 eur
zovalo predstavenie knihy Zorána Ardamicu s názvom „Z Večnej krajiny a a autorkou je Mária Adamová.
iné príbehy („Örökországi és más
történetek), ktoré sa uskutočnilo 5.
novembra 2015 v Mestskej knižnici vo
Fiľakove. S autorom sa rozprával Gergely Vida, redaktor literárneho periodika Opus. Podujatie prebehlo v Maďarskom jazyku.
Zorán Ardamica sa narodil v roku 1970
v Lučenci, v súčasnosti žije vo Fiľakove. Zmaturoval na Gymnáziu Fiľakovo,
na Vysokej škole pedagogickej v Nitre
vyštudoval odbor maďarčina–hudobná
výchova, titul PhDr. získal na Univerzite Mateja Bela, doktorát z literárnej
vedy obhájil na univerzite v Debrecíne.
Bol učiteľom aj zástupcom riaditeľa na
základnej škole, odborným asistentom a
zástupcom katedry na univerzite. Viedol
Vydavateľstvo Plectrum. Patrí k najčítanejším maďarským publicistom na Slovensku. Vyšlo mu jedenásť samostatKoncom roka vyšla nová kniha spisoných publikácií v rôznych žánroch.
vateľky Hany Koškovej, „Janičiarka –
Legenda z Novohradu“. Dráma zavlečených dvojčiat, z ktorých Turci vychovali
janičiarov, čerpá z historických udalostí
počas tureckej okupácie Slovenska i zo
starej legendy o dievčati, ktoré sa v snahe ostať v blízkosti svojho brata vydávalo za chlapca. Nikto neodhalil jej tajomstvo – až na jedného... Z konfliktu sa
niekedy vie zrodiť láska, ale vojna láske
nepraje a vie byť veľmi krutá... Dráma
sa zauzľuje, janičiarka bojuje proti vlastným i sama proti sebe... Nájde kúsok
životného šťastia? Strhujúci príbeh s
verne vykreslenou kulisou protitureckých bojov zaujme každého milovníka
histórie a dobrého čítania. Kniha má 56
strán a vyšla vo vydavateľstve Matice
slovenskej.
Pod týmto názvom vyšla kniha starých
fotografií a pohľadníc. Spoluautormi sú
Mária Adamová, súčasná kronikárka
Lučenca a bývalá dlhoročná riaditeľka
Štátneho archívu, pracovisku v Lučenci
a RNDr. Jozef Puntigán, vedúci kancelárie Z.p.o. Geopark Novohrad – Nógrád
vo Fiľakove. Vydavateľom je mesto Lučenec a publikácia sa dá kúpiť za cenu
12,- eur v Mestskom informačnom centre.

Obvodové kolá v ľudovom speve detí
z nášho regiónu sa uskutočnili za spolupráce so súkromnou základnou umeleckou školou, Novohradská ul. Lučenec
v dňoch 18. a 19. novembra 2015 v
koncertnej sále SZUŠ.. Zúčastnili sa ho
žiaci z okresov Lučenec a Poltár v dvoch
vekových kategóriách. Ich výkony hodnotila odborná komisia v zložení Mgr.
Stanislava Zvarová a Mgr. Dana Sihelská.

Zároveň ponúkajú dve ďalšie knihy Vystúpenia spevákov a speváčok boli
vydané v roku 2015. Kostoly a zvonice tradične na veľmi dobrej úrovni a sú

Vystúpenia spevákov a speváčok boli
tradične na veľmi dobrej úrovni a sú
výsledkom práce pedagógov s nádejnými interpretmi ľudových piesní. Je
chválihodné, že väčšina súťažiacich vystúpila v krojoch a s hudobným doprovodom.

V repertoári súťažiacich sa čoraz viac
prejavuje výber piesní z nášho regiónu,
k čomu má dopomôcť aj vydanie spevníka s piesňami z Novohradu zo strany
Novohradského osvetového strediska.
Postupujúci do budúcoročného regionálneho finále majú ešte dosť času na
vylepšení súťažných piesní a z našej
strany sa v prípade záujmu môžu oprieť
o poskytnutie odbornej metodickej a
lektorskej pomoci.

Postupujúci na regionálnu súťažnú prehliadku, ktorá sa bude konať v roku
2016:
I.kategória – Hanka Kubaliaková, Oľga
Garajová, Viktória Valíčeková, Alexandra Oláhová, Martin Zeman, Viktória
Lengyelová, Ľubica Dováľová, Lenka Ivanová
II.kategória – Kristína Sujová, Natália
Vrbiniaková, Lívia Kraváriková, Michal
Michalík, Miki Hric, Adrián Rendek,
Bianka Molnárová
Milan Filčík, NOS Lučenec
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V roku 2015 si Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
pripomína 60. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti
bola dňa 29. októbra 2015 v jeho priestoroch otvorená výstava
„Poklady Novohradu“, ktorá je prezentáciou muzeálnych a
galerijných predmetov získaných do zbierok inštitúcie vďaka
úspešným projektom za posledných desať rokov.
Vernisáže sa zúčastnil aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing.Mgr. Marian Kotleba a vedúci Oddelenia kultúry a cestovného ruchu BBSK, Mgr. Peter Černek.

Pán predseda pozdravil všetkých prítomných a pri príležitosti
60. výročia založenia múzea poďakoval pracovníkom za ich
doterajšiu záslužnú prácu a pani riaditeľke, Mgr. Ivete Kaczarovej, odovzdal Ďakovný list BBSK Novohradskému múzeu a
galérii v Lučenci za úspešné napĺňanie poslania inštitúcie –
zhromažďovať, zveľaďovať a sprístupňovať verejnosti kultúrne
hodnoty a dedičstvo našich predkov.
Na vernisáž prijala pozvanie aj primátorka Mesta Lučenec,
PhDr. Alexandra Pivková, ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla dobrú spoluprácu Novohradského múzea a galérie
s Mestom Lučenec pri realizácii medzinárodných podujatí.
Vyslovila presvedčenie, že v nastúpenej ceste budú obe inštitúcie pokračovať a navzájom podporovať ďalšie spoločné projekty.

Pri tejto slávnostnej príležitosti Pamätné listy udelila aj pani
riaditeľka NMG organizáciám, školám a významným osobnostiam za ich dlhoročnú spoluprácu s našou inštitúciou.
Slávnostnú atmosféru osláv umocnila aj virtuózna hra
Dezidera Axmana a jeho Cimbal tria. Účastníci podujatia ich
bravúrne vystúpenie odmenili búrlivým potleskom.
Výstava „Poklady Novohradu“ potrvá do 31. 1. 2016 a srdečne
Vás pozývame na jej prehliadku.
Katarína Köbölová, NMG Lučenec

Byť priamo na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2015, ktorý sa
konal v Inchebe Bratislava v období od 5 do 8 novembra je
pre milovníka literatúry zážitok. Naviac ešte aj aktívne vystúpiť v prvý deň konania veľtrhu. Potešilo ma pozvanie z
Matice srbskej, čítať recenziu na antológiu Studienky, ktorá
vyšla v Srbsku. Je to antológia próz autoriek píšúcich po slovensky. Osemnásť prozaičiek - osemnásť rôznych pohľadov
na život. Autorky z Rumunska, Srbska i Maďarska a zo Slovenska /niektoré boli i prítomné/ pozorne načúvali čo som
napísala v recenzii uverejnenej v Slovenských Pohľadoch. Je
to už druhá antológia, ktorú zostavila spisovateľka Viera
Benková, žijúca na Dolnej zemi. Prvá „Plášť bohyne" vyšla
pred dvomi rokmi, kde mám i ja ukážky z poézie. Pripravuje
sa aj tretia a to vďaka Matici slovenskej v Srbsku. Bude v nej
zastúpená tvorba pre deti. V stánku dolnozemských Slovákov boli prítomní mnohí významní spisovatelia a vedenie
Spolku slovenských spisovateľov, predstavitelia literárnych
inštitúcií z Rumunska, Srbska a Maďarska. Ešte pred týmto
vystúpením som absolvovala v stánku Informačného literárneho inštitútu jednu milú povinnosť. Rút Lichnerová a docentka Etela Farkašová ma prizvali na hodnotenie najnovšej
knižky Rút Lichnerovej Hostina. Pocit, že funguje spolupráca
a spisovatelia sa navzájom spoznávajú cez svoju tvorivosť je
zárukou, že literatúra napriek všetkým kuvičím hlasom
predsa len zbližuje.
Hana Košková

Mladí umelci interpretovali hudbu
20. a 21. storočia – Portréty 2015
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Pokr. na str. 11
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a interpretov súčasnej hudby, poskytnúť
prostriedok pre spoznávanie súčasnej hudby
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...či zapozerať sa do partitúr jednotlivých
skladieb. Tento koncert bol podmienený interpretáciou skladieb G. Kurtága, ktorý využíval nové výrazové i technické
prostriedky hudby ako sú: glissandá, hra lakťom, päsťou,
dizonancie podporené pedálmi, ale súčasne dával priestor
k tvorbe tónu, emocionálnemu prežívaniu interpreta.
Vedenie ZUŠ udelilo na koncerte ceny: za najlepšiu interpretáciu skladby celého koncertu Denise Garajovej – priečna
flauta, za interpretáciu skladieb G. Kurtága – Adam Kubaliak, Miriam Strašková a BronkaGarajová – klavír, za
interpretáciu skladieb slovenského autora – Patrícia Bystrianská, Tamara Stieranková – klavír, za interpretáciu
skladby najmladšieho účastníka – Tomáš Fehérpataky –
klavír, za interpretáciu komornej skladby - Pavol Trnavský –
klarinet a Alžbeta Kováčová - saxofón. Mladí umelci boli
odmenení umeleckými trofejami a bohatým potleskom celého
publika.
Pokr. zo str. 11

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení pani Klára Volentová, predsedníčka, Mgr. Gabiela Kulichová a Mgr. Martin
Dzúr, PhD., členovia, vyhodnotili a navrhli na ocenenie 21
autorov literárnych prác. Okrem toho porota navrhla udeliť 3
mimoriadne ceny:
Cenu primátorky mesta Lučenec (za inovačný a tvorivý prístup), Cenu riaditeľky Domu Matice Slovenskej (za udržiavanie
slovenského jazyka a tradícií v srbskej Kovačici) a Cenu riaditeľky Novohradskej knižnice (za nekonvenčný prístup v tvorbe).
Programový bulletin a dvd záznam koncertu ZUŠ posiela do
Bratislavy organizátorom New MusicforKids and Teens a súčasne základná umelecká škola v Poltári, bude zverejnená na
verejnom portáli a celoslovenskom plagáte Portréty 2015.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka ZUŠ Poltár

Novohradská knižnica už s tradíciou od roku 2007 vyhlasuje
celoslovenskú literárnu súťaž vo vlastnej tvorbe, poézia,
próza pre deti, mládež a dospelých, Literárny Lučenec.
Literárna súťaž, 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, partnermi
Mesto Lučenec a Dom Matice slovenskej Lučenec. Súťaž je
vyhlasovaná začiatkom letných mesiacov príslušného roka,
knižnica tak dáva 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 a III. kategória:
dospelí. Literárnymi formami súťaže sú: POÉZIA, PRÓZA.
Podmienkou súťaže je, že súťažné práce nesmú byť zaslané do
iných súťaží, t.j. musia byť pôvodné a doteraz nezverejnené
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. Do IX. ročníka súťaže sa zapojilo 124 autorov
z rôznych kútov Slovenska, súťaž prekročila aj hranice našej
krajiny, nakoľko knižnici boli zaslané aj práce z Čiech a srbskej
Kovačice.

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení pani

Zo zoznamu autorov ocenených prác vyberáme autorov z Lučenca:
I. veková kategória poézia - Lea Bullová, 2 miesto (ZŠ M. R.
Štefánika, Lučenec)
próza - Nikolaj Matisko, 1 miesto (ZŠ M.R.Štefánika, Lučenec)
II. veková kategória próza - Fodor Tomáš, 3. miesto (Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec).
Výsledkom súťaže je aj súhrnný dokument, Zborník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe, poézia, próza,
ktorý poskytuje výsledky celoštátnej súťaže autorov literárnej
tvorby. Prináša prehľad ocenených autorov a víťazných prác.
Celoslovenskú literárnu súťaž vo vlastnej tvorbe podporilo
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Mesto Lučenec.
Knižné dary do súťaže venovali kníhkupectvá : Július Dováľ,
Róbert Štuller - Golem, Tibor Varga – Phoenix.
Umeleckým doprovodom slávnostného aktu oceňovania autorov literárnych prác v rámci IX. ročníka súťaže nás sprevádzali umelci Základnej umeleckej školy, n.o. v Lučenci.
Daša Filčíková, riaditeľka Novohradskej knižnice, Lučenec
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Mária Ria Zajacová
výstava fotografií
miesto: NOS Lučenec,
od 8.00 do 15.00 hod.
3.12. - AKVAREL OKAMIHU –
výstava akvarelov Pavla Ožďániho
v spolupráci s Domom MS.
Miesto: Dom Matice slovenskej
Lučenec
3.12. Metódy vizualizácie
v zborovom speve – školenie pre
vedúcich detských speváckych zborov
a pedagógov hudobnej výchovy,
miesto: Lučenec
5.12. Adventné stretnutie
– 9. ročník prehliadky cirkevných
a svetských speváckych zborov,
miesto: Rímskokatolícky kostol
v Brezničke o 15.00 hod.

Dom
Matice
slovenskej
14. 12.
Letisko
pre sny
– koncoročnéV stretnutie
Lučenci členov LK,
miesto: Lučenec, reštaurácia Hviezda
– banketka o 15.30 hod.
21.12. Vianočný program,
miesto: SOŠ hotelových služieb
a dopravy, Zvolenská, Lučenec
December - Radujme sa!
Predvianočný program,
miesto: MsKS Fiľakovo
Dielňa ľudových remesiel:
Fiľakovo tematikou,
Darčeky s vianočnou
maľba na sklo
Termíny dielní, kurzov pre deti,
dospelých a jednotlivcov je potrebné
dohodnúť vopred.
Informácie
Mgr. art. Eva Srníková, 0907 503 478,
e-mail: evasrnikova1@gmail.com
alebo osobne v tvorivej dielni.
Miesto: NOS Lučenec, na poschodí

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
4.12. Mikuláš v meste,
miesto: Námestie republiky
o 16.00 hod.
12.12. II. Malý Vianočný trh
„šikovných rúk“,
miesto: Mestská tržnica o 8.00 hod.
12.12. Bez Ladu a Skladu
– koncert legendárnej alternatívnej
hudobnej skupiny. Predskupina
- fiľakovská kapela – Musí byť!
Miesto: Mestská tržnica o 19.00 hod.
13.12. Vianočný koncert
speváckych zborov,
miesto: Evanjelický kostol
o 16.00 hod.
15.12. Černo Bílé Vánoce
– Vianočný koncert špičkovej českej
speváčky v sprievode kapely pod
vedením Petra Maláska,
miesto: Športová hala Aréna
o 19.00 hod.
18. - 19.12. Vianočné posolstvo
– vianočné trhy, dobré jedlo, kultúrny
program a predvianočná nálada,
miesto: Námestie republiky
o 8.00 hod.
18.12. Ekumenické predvianočné
stretnutie „Svieť svetlo svieť“,
miesto: Námestie republiky
o 16.00 hod.
19.12. VII. Medzihmla – literárny
festival a autorské čítanie pôvodnej
súčasnej slovenskej literatúry,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 18.00 hod.
26.12. 47. ročník Vianočného behu
mesta Lučenec – polmaratón, ktorý
už neodmysliteľne patrí k Vianociam
v meste Lučenec,
miesto štartu a cieľa: priestranstvo
pred Divadlom B.S. Timravy
o 10.00 hod.

26.12. Štefanský čurbes,
miesto: Mestská tržnica o 19.00 hod.
31.12. Silvester v meste,
miesto: Námestie republiky
o 22.00 hod.
Fiľakovo
16.12.„Vianoce s betlehemom“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
– Galéria o 16.00 hod.,
org.: Hradné múzeum vo Fiľakove
Kokava nad Rimavicou
6.12. Adventný koncert,
org.: Obec Kokava nad Rimavicou,
miesto: Evanjelický chrám
13.12. OD ONDREJA DO TROCH
KRÁĽOV,
org.: MKS a ZŠ Kokava nad
Rimavicou,
miesto: Dom kultúry o 14.30 hod.
24.-25.12. Chodenie s Betlehemom
– vinšovanie v domácnostiach,
org.: FS Kokavan,
miesto: Obec Kokava nad Rimavicou
Hrnčiarska Ves
5.12. NÁVRATY – otvorenie výstavy
historických fotografií
zo života obcí Veľká Suchá
a Pondelok – Hrnčiarska Ves.
Org.: OZ Kúria,
miesto: Najstarší dom obce – Veľká
Suchá 232 (Jánoki Jakab kúria)

Turistické podujatia
Divín
11. - 12.12. Nočný Luciový výstup
na Javor, org.: KST Javor
Cinobaňa
26.12. IX. Cinobanský bludár,
org.: KST Lampáš a OÚ Cinobaňa
Zmena programu vyhradená.
Na naše kultúrne podujatia platia aj
KULTÚRNE POUKAZY!

26.12. Štefanský čurbes, miesto:
Mestská tržnica o 19.00 hod.
31.12. Silvester v meste, miesto:
Námestie republiky o 22.00 hod.
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