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Vinšujen ván tejto svéjtke kračúne,
žebe sťe ich v radosťi a v dobron zdraví mohľi užívaťi.
Vinšujen ván šťasťej, zdrávä, hojnó bošskó požehnáňa.
Zo dvora víchot, do dvora príchot, to ván vinšuje
kolektív pracovníkov NOS v Lučenci.

NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus
„Predstavujeme divadelné súbory“. Pokračujeme DDS Ťuťmáci.

.

Tohto roku si súbor pripomína 40. výročie založenia. Vznikol roku 1976 pri ZŠ
v Brezničke a prvou vedúcou bola Janka Mesiariková. Pri tejto škole fungoval až do
roku 2006, odkedy sa zriaďovateľom stala Cirkevná ZUŠ Lučenec - elokované
pracovisko Breznička. V rokoch 2006 až 2011 bola činnosť súboru prerušená.
Názov „Ťuťmáci“ vymysleli členovia súboru v roku 2001, ešte pod vedením p. Mesiarikovej. Dovtedy súbor existoval v rámci školského klubu detí, bez špeciálneho
názvu. Hrávali klasické rozprávky a rôzne ľudové pásma ku konkrétnym príležitostiam podľa potrieb základnej školy. Funkciu novej vedúcej vykonáva od roku 2011
až dodnes Mgr. Terézia Kelementová. Na pozícii režisérok figurujú mená oboch
vedúcich, teda Mesiarikovej a Kelementovej. Presné záznamy repertoáru sú vedené iba od roku 2012 a všetky hry režírovala vedúca súboru:
2012 – Vianočná hra: Dúhový anjelik , 2013 – Ľudová hra Páračky , 2014 Hudobno
- divadená hra Medovníková láska na motívy severskej rozprávky , 2014 – Ľudová
hra Stará baba zlá, 2014 – Dramatizácia rozprávky J.Andela – Roztopašná veverička, 2015 – E. Nogová-Šavelová – Trinásta, 2015 – O dvanástich mesiačikoch,
2015 – Zlatá priadka , 2015 – Hudobno-divadelná hra Koledníci so spevmi Petra
Ebena

2016 – Hudobno-divadelná hra Omrvinky (hudba Belo Felix)

2015 – Zlatá priadka , 2015 – Hudobnodivadelná hra Koledníci so spevmi Petra
Ebena, 2016 – Hudobno-divadelná hra
Omrvinky (hudba Belo Felix), 2016 –
Večerníčkové rozprávky
Členov alebo presnejšie hercov majú
stále okolo pätnásť. Sú to deti vo veku
od 6 do 17 rokov z Brezničky a okolia.
Zo súčasného zloženie môžeme spomenúť týchto: Zuzana Babicová, Martina
Babicová, Monika Babicová, Ľuboš
Hoffmann, Veronika Cabanová, Dominika Knechtová, Viktória Kelementová,
Martina Lörinčíková, Sára Pagáčová,
Sofia Podhorcová, Adrian Šuľaj, Nelka
Zavaterníková, Nina Zavaterníková,
Marek Kelement, Natália Zavaterníková, Mário Olšiak, Martina Marcineková, Petra Šoltésová.

Divadelníci sa zúčastňujú regionálnej
prehliadky detskej dramatickej tvorivosti – Rozprávkovej skrinky v Poltári a v
tomto roku boli odmenení Cenou primátora mesta.
Pokr. na str. 2
Okrem
nášho,
regionálneho
spravodajcu Rekus sa súbor objavil

v reportáži TV JOJ o obci Breznička.
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Okrem nášho, regionálneho spravodajcu Rekus
sa súbor objavil v reportáži TV JOJ o obci Breznička.
Pokr. zo str. 2

Priestory, ktoré využívajú na nácvik, to je predovšetkým ZŠ
Ťuťmáci, ako súbor, majú viacero osobitostí. Ich špcifickosť v Brezničke, ale rozhodne by uvítali možnosť využívať javisko
spočíva v tom, že sa orientujú hlavne na hudobno-divadelné v miestnom kultúrnom dome.
hry. Ďalšou zaujímavosťou je úspešná spolupráca so speváckymi zbormi Campanella a Campana z Brezničky.

Prostriedky na činnosť získavajú prevažne z dobrovoľných
príspevkov vstupného pri podujatiach organizovaných pre
obec. Okrem súťaží sa prezentujú na viacerých aktivitách,
akými sú Breznický Majáles, Deň matiek, cez letné prázdniny
organizujú hudobno-divadelné tábory končiace Rozprávkovou rozlúčkou s prázdninami na konci augusta, Mikulášske
vystúpenie a Jasličková pobožnosť v decembri.

Osobitnú kapitolu ich činnosti tvoria predstavenia pre ZŠ
a obec, či večerné a nočné predstavenia pod hviezdami.
Prvé bolo pre žiakov ZŠ a volalo sa Zlatá priadka. Druhé sa
konalo už pre celú obec ako samostatná akcia pod názvom
Rozprávková rozlúčka s prázdninami a realizovala sa aj tento
rok, pričom vedúca dúfa, že sa stane tradičným obecným
podujatím. Tohto roku hrali Večerníčkové rozprávky.
Priestory, ktoré využívajú na nácvik, to je predovšetkým ZŠ
v Brezničke, ale rozhodne by uvítali možnosť využívať
javisko v miestnom kultúrnom dome.

Kroniku začala viesť vedúca súboru až od obnovenia činnosti
a snaží sa v nej zaznamenať všetky najdôležitejšie aktivity. Ťuťmáci sú šikovní, poradia si v každej situácii, snažia si všetko
zabezpečiť, teda to, čo s divadlom súvisí, ako sú kostýmy, rekvizity či kulisy. Podľa slov p. Kelementovej: „Zbierame si veci,
ktoré by sa mohli na divadlo zísť, ale aj mnohí naši priaznivci
nám prinášajú tie, ktoré sa hodia. Z dobrovoľného vstupného
sa nám občas podarí dať si ušiť nejaké špecifickejšie kostýmy“.

Kontakt na vedúcu:
Mgr. Terézia Kelementová, 0949 378 223,
kelementova@gmail.com
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Dezider Oláh – Axmann:
„Na mojom cimbale v Rio de
Janeiro hral aj Peter Sagan“

Cimbalista, hudobný pedagóg
Mgr. art. Dezider Oláh – Axmann sa
narodil 1. 12. 1976 v Lučenci. Základné
vzdelanie nadobudol v r. 1983-92 v Lučenci, súbežne v týchto rokoch navštevoval aj hodiny klavírnej hry u pani
Mgr. Alici Vajdovej na ZUŠ v Lučenci.
V r. 1990-92 sa učil hre na cimbale u pani Ruženy Droppovej na ZUŠ v Žiari
nad Hronom. V r. 1992-98 študoval hru
na cimbal u Mgr. art. Juraja Helcmanovského na Konzervatóriu v Košiciach.
V r. 1998-2003 v štúdiu hry na cimbal
pokračoval u doc. Viktórie Herencsár,
Art.D. na Akadémii umení v Banskej
Bystrici.
V r. 2000 založil koncertnú formáciu „Cimbal trio“, s ktorou absolvoval množstvo koncertov doma i v zahraničí. V r. 2001 pôsobil ako učiteľ hry na
cimbal na ZUŠ Detva. V r. 2005 koncertoval po Slovensku s umeleckým telesom „Cimbal trio classic“. V r. 2006-08
účinkoval s maďarskou kapelou Dűvő
a spolupracoval so symfonickým orchestrom v Salgótarjáne. V r. 2008 bol
členom koncertného telesa The Five Virtuouses. V r. 2009 vyučoval hru na cimbal na Konzervatóriu v Žiline. V r. 2011
spolupracoval s arabskou opernou speváčkou Pauline Jabbour z Libanonu.
V súčasnosti od r. 2016 je umelcom na
voľnej nohe. Žije vo Zvolene.
Majstre, zaspomínajte si s nami na váš rodný Lučenec ...
Pochádzam z muzikantskej rodiny. Dalo by sa povedať, že z cimbalovej dynastie. Cimbalistami boli už môj
prastarý otec, starý otec, otec i ja. Dokonca i môj desaťročný syn Sebastián
začína objavovať krásy cimbalu.
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Moje dve staršie sestry Renata a Adriana, žiaľ, nehrajú na žiadnom hudobnom
nástroji. Veľmi by sa mi páčilo zamuzicírovať si trocha v rodinnom kruhu. Mojím prvým učiteľom hudby bol môj otec
Dezider Oláh. Ako 5-ročný som začal
chodiť na klavír k pani učiteľke Alici
Vajdovej do ZUŠ v Lučenci. Do rodného mesta sa vždy rád vraciam, pokiaľ mi
to môj pracovný program dovolí. Rád
spomínam na mojich lučenských priateľov – Zsolt Botoš, Marek Balog, Štefan
Bartuš, Anton Oláh, Klaudius Kováč,
s ktorými sme sa navzájom inšpirovali,
spolu si zahrali i viedli dlhé diskusie
o umení a interpretácii rôznych skladieb.
V ktorom životnom okamihu ste
sa rozhodli, že z vás bude cimbalista?
Hodiny cimbalovej hry som
navštevoval v ZUŠ Žiar nad Hronom
u pani učiteľky Ruženy Droppovej. Jej
som vďačný za prípravu na štúdium na
štátnom konzervatóriu v Košiciach. Svoje hudobné zručnosti som ďalej rozvíjal
na Akadémii umení v Banskej Bystrici
pod vedením docentky Viktórie Herencsár, ktorá je v súčasnosti svetovou jednotkou v hre na cimbale. Po skončení
vysokej školy som ešte ďalej študoval
u významného maďarského cimbalového virtuóza Benedeka Csíka v Budapešti.
Ako sa rozbiehala vaša pedagogická prax?
Pedagogicky som pôsobil ako
externý pedagóg v pomerne krátkom
časovom období popri mojej koncertnej
činnosti. Bolo to na ZUŠ v Detve a na
konzervatóriách v Košiciach a Žiline.
Všade som mal viacerých nadaných študentov, mnohí z nich dnes pôsobia
v rôznych hudobných ansámbloch.
Vaše umelecké aktivity?
Už popri štúdiu som účinkoval
vo viacerých hudobných telesách, s ktorými som precestoval kus sveta. Jedným
z najvýznamnejších hudobných telies
v mojom živote bolo Cimbal trio. Bola
to koncertná formácia, ktorú s nadšením
prijali aj na Kanárskych ostrovoch. Neskôr sme sa tam ešte vrátili. S druhým
koncertným telesom z Maďarska „Dűvő
zenekar“ sme absolvovali koncertné turné v USA a Kanade. Nahrali sme množstvo CD i absolvovali nahrávky pre
Duna -TV, Danko Rádió i pre Maďarskú
televíziu. V minulosti som spolupracoval so Šalgótarjánskym symfonickým
orchestrom či Štátnym komorným

orchestrom či Štátnym komorným orchestrom v Žiline. Pred časom som sa
vrátil z letných olympijských hier v Brazílii, kde som hral ako hosť v jednom
inštrumentálnom zoskupení. Mám odtiaľ
množstvo príjemných spomienok hlavne
na našich športových víťazov, ktorí reprezentovali Slovensko. Úsmev na tvári
mi vždy vyčarí aj spomienka na cyklistu
Petra Sagana, ktorý v Riu hral na mojom
cimbale. Za každým úspechom jednotlivca stojí tím ľudí. Tým mojím tímom
je moja mama Klára a moja partnerka
Silvia, ktoré mi vytvárajú vhodné prostredie, za čo im obom ďakujem.
Prezradíte nám vaše plány do
budúcnosti?
V tomto období pôsobím v Martinskej kapele Javorové husle, ktorá
pripravuje vydanie svojho prvého CD,
na ktorom budú uvedené skladby rôznych štýlových období. Pri realizácii CD
nám bola nesmierne nápomocná pani
JUDr. Alena Káčeríková, ktorej by som
sa aj touto cestou chcel poďakovať. Okrem tejto hudobnej formácie účinkujem
ako hosť v rôznych hudobných telesách.
Mojou terajšou prioritou je dokončiť
doktorandské štúdium a potom pôsobiť
ako koncertný umelec.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Maliar, grafik, vysokoškolský
učiteľ Prof. Eduard Antal sa na rodil
18. 5. 1929 vo Vidinej, okres Lučenec.
Základné vzdelanie získal v r. 1935-40
v rodnej obci, meštiansku školu navštevoval v r. 1941-45 v Tomášovciach. V r.
1945-49 študoval na Učiteľskej akadémii v Lučenci, v r. 1949-53 na PgF v
Bratislave u prof. G. Mallého, B. Hoffstädtera, E. Lehotského. Od r. 1953 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte architektúry STU v Bratislave, univerzitným profesorom sa stal v r. 1988.
V r. 1994 odišiel na dôchodok, no na
STU ešte ďalej pedagogicky pôsobil až
do r. 2007. Zomrel 21. 11. 2011 v Bratislave, pochovaný je na cintoríne
v Slávičom údolí. V novembri 2016 sme
si pripomenuli 5. výročie jeho úmrtia.
Vo svojej tvorbe uvažoval nad
zákonmi prírody, ...
Pokr. na str. 2
nad silami pohybu – rotácia,

Moje dve staršie sestry Renata
a Adriana, žiaľ, nehrajú na orchestrom v Žiline. Pred časom gravitácia, vlnenie a hľadal ich
sa
vrátil
z letných plastické vyjadrenie. Pracoval
žiadnom hudobnom nástroji. som

REKUS

strana 4

Vydal aj reportážnu knihu o Bulharsku
Slnečná Marica (1961).
Za svoju tvorbu získal viacero
domácich a zahraničných vyznamenaní,
najvýznamnejším je Rad Starej Planiny
1. stupňa prezidenta Bulharskej republiky za mimoriadne veľké zásluhy o výskum a popularizovanie modernej a novej
bulharskej literatúry (2000).

...nad silami pohybu –
rotácia, gravitácia, vlnenie a hľadal ich
plastické vyjadrenie. Pracoval s čistou,
geometrickou alebo štruktúrovanou plochou a idey vyjadroval čistými výtvarnými prostriedkami. Jeho obrazy nemajú
príbeh. Postupne sa zbavil i farebných
akordov a sústredil sa iba na bielu farebnosť. Antalovo maliarstvo má najbližšie
k architektúre, kde vyjadruje svoj silný
vzťah ku geometrii a čistote. Profesor
Eduard Antal bol od r. 1955 členom
Zväzu slovenských výtvarných umelcov.
V r. 1966-72 bol členom Skupiny 66.
Patril medzi zakladateľov Klubu konkrétistov v r. 1968-72.
Pokr. zo str. 3

Profesor Antal mal počas svojho
života veľa individuálnych výstav: Lučenec – Klub učiteľov (1959), Bratislava –
Galéria C. Majerníka (1963), Praha –
Alšova sieň (1970), Bratislava – SVŠT
(1986), Lučenec – Novohradská galéria
(1987), Hamburg – Galéria Tolerance
(1991), Stará Ľubovňa – Provinčný dom
(1994), Bratislava – Galéria Nova
(2000), Rimavská Sobota – Mestská
galéria (2001) a i.
Jeho realizované diela v oblasti
monumentálno-dekoratívneho dotvárania
architektúry: Chemické závody Bratislava – art protis (1967), Hotel Čalovo –
hliníková reliéfna kompozícia (1971),
Pamätník SNP Jankov vŕšok – realizácia
písma (1974), Sobášna sieň Lučenec –
realizácia pieskovaných okien (1983),
Novohradská galéria Lučenec – svietidlo
pre foyer (1986), Obecný dom Horná
Mariková – realizácia dvoch erbov na
fasádu (1992) a i.

Literárny vedec, básnik, prekladateľ, bulharista PhDr. Ján Koška,
DrSc., Dr. h. c. sa narodil 1. 12. 1936
v obci Budiná, okres Lučenec. Základné
vzdelanie získal v rodnej obci v r. 194248, meštiansku školu navštevoval v r.
1948-52 v Divíne a Lučenci. V r. 195255 študoval na Gymnáziu B. S. Timravy
v Lučenci, maturoval v triede prof. Margity Babjakovej. V r. 1955-60 študoval
slovenský jazyk a dejepis na FF UK
v Bratislave. V r. 1960-61 bol redaktorom denníka Smena v Bratislave. Od r.
1961 pôsobil v Slovenskej akadémii
vied (SAV), najskôr ako odborný asistent, v r. 1964-73 ako vedecký pracovník
Ústavu svetovej literatúry a jazykov, v r.
1973-90 ako vedecký pracovník Literárnovedného ústavu SAV. V r. 1992-2006
bol riaditeľom Ústavu svetovej literatúry
SAV v Bratislave. Zomrel 11. 5. 2006
v Bratislave, pochovaný je na cintoríne
v Petržalke.
O jeho celoživotnej vedeckej
orientácii rozhodol študijný pobyt na
Štátnej univerzite v Sofii v rokoch 195859, kde sa venoval štúdiu bulharského
jazyka a literatúry. Bulharistika sa stala
trvalou súčasťou jeho bádateľskej orientácie a publikačnej činnosti (literárna
veda a kritika, preklady, pôvodná básnická tvorba). Je autorom vedeckých
monografií: Bulharská básnická moderna (1972), Slovenské literárne pohľady
na bulharský jazyk (1978), Slovenskobulharské literárne vzťahy (1985), Recepcia ako tvorba (2003). Venoval sa aj
básnickej tvorbe, jeho zbierky: Snívanie
o zbraniach (1967), Oheň s bukmi
(1970), Prírodniny (1973), Účasť
(1974), Letopočet (1987).

Umelecký fotograf, teoretik fotografie, vysokoškolský učiteľ Prof. Ján
Šmok sa narodil 30. 12. 1921 v Lučenci.
V r. 1924 sa s rodičmi presťahoval do
Levoče, kde v r. 1927-31 absolvoval
základnú školskú dochádzku. V r. 1927
sa v Levoči narodil jeho mladší brat Pavel Šmok, významný český choreograf,
tanečník, autor baletných libriet, šéf
baletného súboru, pedagóg, herec, dramaturg a režisér. Gymnaziálne štúdiá
zahájil v r. 1931 v Kežmarku, maturoval
v r. 1939 na gymnáziu v Bratislave. V r.
1939 sa rodina presťahovala do Prahy.

Tu začal študovať inžinierstvo na
ČVUT, no po uzavretí českých vysokých škôl sa začal učiť kníhviazačskému
remeslu. V r. 1940-44 bol študentom
Štátnej grafickej školy v Prahe v odbore
knižná väzba. V r. 1944-45 sa zamestnal
vo firme Pragfilm v Prahe. V r. 1946-51
študoval na FAMU v Prahe, kde získal
diplom pre filmovú fotografiu a techniku.
Od r. 1951 pedagogicky pôsobil
na FAMU po celý svoj život. V r. 196075 bol vedúcim katedry filmového a televízneho obrazu, v r. 1975-87 zakladateľom...
Pokr. na str. 5

Za svoju tvorbu získal a prvým vedúcim katedry fotografie na
viacero domácich a zahraničných FAMU. V r. 1973-76 zastával funkciu

REKUS
...a prvým vedúcim katedry
fotografie na FAMU. V r. 1973-76 zastával funkciu prorektora Akadémie múzických umení v Prahe. V r. 1982 sa stal
členom Zväzu českých fotografov a od r.
1986 jeho predsedom. V r. 1991 začal
vyučovať na Inštitúte tvorivej fotografie
na Sliezskej univerzite v Opave, kde
zostal kmeňovým pedagógom až do svojej smrti. Do r. 1997 zostal vyučovať aj
na FAMU, kde okrem katedry fotografie
vyučoval aj na katedre kamery. Zomrel
10. 12. 1997 v Prahe.
Vo fotografii sa orientoval najmä na akt, krajinu a portréty, vo vedecko-pedagogickej činnosti na teóriu oznamovania, teóriu filmu a televízie, na
skladbu obrazu a na filmovú a fotografickú pedagogiku. Je autorom publikácií: Úvod do fotografické praxe (1955),
Barevná fotografie (1961), Úvod do
teorie fotografie (1964), K estetike fotografie (1965), Akt vo fotografii (1969),
Za tajomstvami fotografie (1975), Začněte fotografovat (1983), Teorie skladby
fotografického obrazu (1994) a i.
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Pokr. zo str. 4

PhDr. František Mihály, DiS. art.

Iné výročia:
120. výročie - 19. decembra
1896 sa v košickom hoteli
Schalkház (stál na mieste dnešného hotela Slovan) konalo prvé
filmové predstavenie na Slovensku. Doteraz sa za prvé pokladalo premietanie z 25. decembra
1896 v Bratislave v priestoroch
dnešného hotela Carlton.

Ján Roman – 25. výročie úmrtia (2.12.1991) – učiteľ, riaditeľ OSŠ, stredoškolský profesor, publicista, autor knihy „Kokavské nárečie“ (1976), ukážka:
Ej, ko čufrľe šúľän, ruke si popľívan,
a tak ťi, šuhajko, šufrľí našúľän...

Vladimír Babnič - 90. výročie nar. (14.12.1926 Kokava nad Rimavicou) – spisovateľ, novinár, publicista, umeleckým menom Ľudovít Tulčan. Venoval sa novinárskej a redakčnej činnosti: r. 1951 – 60 redaktor a potom šéfredaktor časopisu Život, 1961 – 67 redaktor Nového slova, Světa v obrazech a Čs. tlačovej kancelárie, 1968 – 69 šéfredaktor Tatrapressu, 1972 – 90 redaktor vydavateľstva
Šport. Od začiatku 50. rokov uverejňoval poviedky v časopisoch. S povstaleckou
tematikou vydal román Život, láska moja (1964) a prózu Štepy pre vnukov (1984).
Medzitým vydal knihu o živote zvierat Poľovníckym chodníčkom (1968), knižku
pre deti Dravec z Katrinho brala (1984). Naposledy vydal spomienky na udalosti v
ČSR v auguste 1968 pod názvom Na večné časy (1998), ako aj knihy Med a blen
(2002), Vo veľkej vojne malá vojna (2004). Spolupracoval s rozhlasom i televíziou.
Autor rozhlasových hier Cyrilko (1958) a Jazmín vonia v jeseni (1964) a
televíznych súťažných relácií Mladému sa svet usmieva (knižne 1962). Zomrel
5.11.2011 v Bratislave.

Samuel Falťan – 25. výročie úmrtia (15.12.1991 Bratislava) – historik, publicista, spisovateľ, poslanec SNR. Narodil sa v Hradišti. Od r. 1945 pôsobil ako
redaktor v Bratislave, v r. 1955-62 riaditeľ Vydavateľstva politickej literatúry
a Osvety, od r. 1962 vedecký pracovník Historického ústavu SAV, 1968-69 predseda ÚV Národného frontu, podpredseda vlády ČSSR, od r. 1975 pracovník SNM
v Bratislave. Výber z tvorby: Jarné spevy (1952), Do hrobu sa neponáhľa (1968),
Partizánska vojna na Slovensku (1959) a ď.

Ján Šišák – 30. výročie úmrtia (22.12.1986 Prešov) – geograf, univerzitný
profesor. Narodil sa vo Veľkej Suchej. Venoval sa výskumu teórie vyučovania
geografie a problematike regionálnej geografie.

Ladislav Gandl – 25. výročie úmrtia ( 26.12.1991) – slovenský maliar. Narodil
sa v Kalinove. V 60. rokoch vedúca osobnosť monumentálno-dekoratívnej tvorby
na Slovensku (stropná maľba v budove Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave).

Blahoželáme !

Romanovi

Grebáčovi,

rozhlasovému redaktorovi k významnému životnému jubileu, ktoré si pripomenie 24. decembra.

Prezentácia knihy „Vojna. Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 19141918“ od Samuela Činčuráka sa konala 26. októbra 2016 o 16.00 hod. v kníhkupectve Martinus v Obchodnom centre Galéria Lučenec. Knihu predstavil autor
odbornej štúdie Pavol Mičianik a editor Mišo Šesták.
Pozn. red.: Viac o knihe sme písali v Rekuse č. 10/2016 na str. 10
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Projekt / made in pod holým nebom
Tvorivé stretnutie na tému ornament sa uskutočnilo 4.
a 5.11.2016 v priestoroch Novohradského osvetového strediska Lučenec. Lektorom projektu bol Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Základom výtvarného umenia je ornament. Pravzory ornamentu vidíme všade okolo seba v prírode: stavba rastlinných a živočíšnych tiel, kryštály nerastov, hviezdy nad
nami... Funkcie ornamentu sú historicky podmienené
a premenné, pôvodne praktická či významová funkcia sa
môže premeniť vo funkciu estetickú.

Projekt bol štrukturálne rozdelený do niekoľkých častí teoretická príprava, praktická realizácia, konfrontácie prinesených prác, autorská tvorba (skupinová aj individuálna) a prezentácia a hodnotenie výsledkov.

Zúčastnilo sa ho celkom 14 výtvarníkov: Margita Janštová, Richard Jambrich, Eva Jambrichová, Katarína
Molnárová, Eva Grendelová, Štefánia Drastíková, Boris
Novák, Anna Brijanová, Cecília Nagyová, Tímea Mihalidesová, Monika Kyseľová, Eva Srníková, Piotr
Stranski, Gizela Schneiderová.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

REKUS

REKUS

Oživme nárečie a vážme si ho, toto bolo cieľom projektu. Ľiďei
boží, nelógujťe, po havránke na pľac način pozréťi..., tento slogan či podnázov oznamoval návštevníkom, aby prišli a čo to sa
o nárečí Novohradu aj dozvedeli. „Dobrej ďen Ván šetkyn“, takto v nárečí všetkých privítala Ľubomíra Karmanová, moderátorka podujatia. Uskutočnilo sa 5.11.2016 v OC Galéria Lučenec a otvorila ho riaditeľka Novohradského osvetového strediska, Mária Ambrušová.

Snahou organizátora projektu, podporeného Fondom na podporu umenia bolo, aby myšlienka a nápad možno prerástli do
viacročného projektu, ktorého zámerom by sa stalo poznávanie
dvoch regiónov – Novohradu a Malohontu – prostredníctvom
nárečia, ako zabudnutej či málo používanej reči našich predkov.

Návštevníci sa dozvedeli nielen históriu skúmania novohradského nárečia, mohli si osvojiť nárečové výrazy prvej témy,
ktorou bol život človeka a rodina, spoznali jazykovedcov, počuli
viacerých čítačov a nechýbali hádanky...
Odborným lektorom bol doc. PaedDr. Július Lomenčík,
PhD., ktorý fenomén nárečia priblížil. Osobitne pripomenul
viacerých jazykovedcov, pochádzajúcich z nášho regiónu, predovšetkým Jána Matejčíka, rodáka z Lupoče a Eugena Jónu
z Hrnčiarskej Vsi. Aby sa o nárečí nehovorilo len v teoretickej
rovine, boli pripravené aj ukážky čítania a rozprávania. Okrem
p. Lomenčíka a p. Ambrušovej, prijali pozvanie ešte dvaja,
nazvali sme ich čítači. Prvým bol Tibor Urbašík z Málinca, autor
knihy „Spomienky z okolia horného Ipľa“, z ktorej si vybral jednu ukážku.
V knihe je aj ľudová pesnička, ktorú do málinského nárečia sám
upravil a doplnil, a jej názov je takýto - Mav son jej dva vole.
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V knihe je aj ľudová pesnička, ktorú do málinského nárečia
sám upravil a doplnil, a jej názov je takýto - Mav son jej dva
vole. PhDr. Jána Žilák, historik, archivár, vedeckovýskumný
pracovník, bol druhým čítačom. Pochádza z Českého Brezova, rád sa sem vracia, aj keď žije v Banskej Bystrici. Každý kto
ho pozná osobne, môže potvrdiť, že p. Žilák aj v dnešnej,
modernej dobe vždy hovorí nárečím a je na to aj hrdý. Jeho
publikačná činnosť je bohatá. Je autorom štyroch monografií
– Ján Francisci-Rimavský (2000), Sihla (2002), Sklárne na
Podpoľaní (2004), Dejiny Zlatna a sklárskej huty 1833-2005
(2005). Spoluautorsky sa podieľal na viacerých publikáciách,
spomeniem napr. Sklárne v Malohonte. Okrem významných
štúdií (Tradícia výroby riadu v Českom Brezove, Ján Maróthy,
málo známy burič) prispieval a prispieva do zborníkov a časopisov (Obzor Gemera-Malohontu, Zborník Slovenského
banského múzea a ď.) Medzi jeho osobné záľuby patrí genealógia a heraldika. Jeho rozprávanie a príbeh pozorne
všetci počúvali.
Po ňom Mária Ambrušová porozprávala úsmevnú príhodu
o cestovaní vlakom po dnes už zaniknutej trase z Hrnčiarskej
Vsi do Rimavskej Soboty, kde vtedajší tunel nabádal beťárov
k rôznym pochabostiam.
Z máľinské túrňi pozerán, to je názov knihy Júliusa Lomenčíka, ktorý málinské nárečie priblížil viacerými ukážkami
z tejto výnimočnej publikácie.
Skoľavičňéťi, hosťec alebo mamaľiga, aj takéto nárečové
slová dávala hádať moderátorka. Tí starší viaceré z nich aj
uhádli.

Bolo by žiadúce, keby sa na toto, naše kultúrne dedičstvo
nezabúdalo. Veď by sme mali byť hrdí, ak by sa napríklad
v nárečí čítalo v školách, či v rozhlase, aj je to jedno či v školskom alebo obecnom, alebo možno aj pri otváraní rôznych
kultúrnych podujatí. Pre návštevníkov nárečového podujatia
bol k dispozícii bulletin a komu sa náhodou nedostal a mal
by záujem, pod názvom projektu je uverejnený na našom
webe – www.noslc.sk
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Kultúrno-osvetové podujatie sa uskutočnilo 5.11.2016 v OC
Galéria Lučenec a zámerom bolo predovšetkým spoznávanie
a prezentácia tradičného ľudového odevu. Predstavené boli
tri kroje typické pre oblasť Novohradu a Malohontu. Niektoré
sú menej zdokumentované a snahou organizátorov bolo, aby
si ich ľudia začali viac všímať a možno sa do nich aj obliekať. Nešlo o odborný národopisný výskum krojov. Podujatie
moderoval Ján Blahuta.
Najznámejším je ábelovský ľudový odev, potom kokavský a tradičný odev Palócov v Novohrade. Každý z týchto krojov, osobitne mužský a ženský, si návštevníci mohli
pozrieť s popisom jednotlivých častí jednak na figurínach,
dokonca dievčenský kroj z Polichna, v ktorom je oblečená
Monika Rajtóková aj na propagačnom stojane. Ale? Kroje Dvaja ľudoví výrobcovia v rámci tvorivej dielne ukázali výboli prezentované taktiež na živých postavách. Šesť folklo- robu niektorých častí jednotlivých krojov, lokálnych výzdobných prvkov, ako krížiková výšivka, typická pre oblasť
ristov, teda tri páry ukazovali naše krojované bohatstvo.
Kokavy, či vyšívanie krivou ihlou, ale aj tkanie na krosnách.
Moderátor sa spolu s lektorkou pobrali ku krosnám a vyspovedali Ľubomíru Žilkovú, ktorá sa venuje tkáčskemu remeslu. Svoju prvú samostatnú výstavu nazvala „Od ľanu po
plátno...“ a je to príbeh o ceste malého ľanového semiačka až
po konečný produkt , ľanové plátno. Okrem tkáčskych aktivít
sa už pár rokov venuje projektu, ktorý sama vymyslela, aj
pomenovala Remeselná ulička a ako to už býva, prevažne aj
sama zabezpečuje v rámci Kolieska. Svoje znalosti odovzdáva, ako lektorka, záujemcom v tvorivých dielňach po celom
regióne.

Históriu ľudového odievania, spoločné alebo rozdielne znaky
jednotlivých krojov, ale aj originalitu niektorých prvkov, priblížila lektorka, etnografka Mgr. Michaela Škodová.

Technika vyšívania krivou ihlou či krížiková výšivka. Týmto
ručným prácam a výrobe nielen častí, ale aj celých krojov sa
venuje Dana Langhofferová. Návštevníci mali pripravené
drevené kruhy s plátnom na krivú ihlu a podobne aj na vyšívanie krížikom.

Ako prvý predstavila polichniansky kroj na figurínach, pričom poznamenala, že je to originál zapožičaný od starostu
Polichna, Pavla Kyseľa. Folklórny pár, Mgr. Matej Baláž
z folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik a Monika Ohrádková, mali oblečený tiež kroj z Polichna. Druhý, kokavský
kroj je v takejto červenej podobe vystavený aj v SNM. Naživo nám ho ukázali členovia FS Kokavan – Dagmar Blahutová a Matej Vreštiak. Posledným krojom je ľudový odev
Palócov, naživo ho predstavili členovia FS Rakonca z Fiľakova – Kinga Palčová a Daniel Gášpar.

Pokr. na str. 9

Dvaja ľudoví výrobcovia v rámci tvorivej dielne ukázali
Pre deti boli pripravené maľovanky všetkých troch krojov,
výrobu niektorých častí jednotlivých krojov, lokálnych po vymaľovaní im zostali na pamiatku, ale aj preto, aby sa
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Pre deti boli pripravené
maľovanky všetkých troch krojov, po
vymaľovaní im zostali na pamiatku, ale
aj preto, aby sa krása ľudového odievania dostala priamo do ich rodín.
Pokr. zo str. 8

Rýchlosť akou účastníčky napredovali
zaskočila aj lektorku. Dúfame, že technika paličkovania „chytila účastníčky za
srdce“ a budú v nej pokračovať aj doma.
K podujatiu, ktoré z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia, bol
vydaný informačný bulletin, ktorý je
zároveň uverejnený na webovej stránke
(www.noslc.sk), kde okrem dvoch rôznych plagátov je aj video upútavka
„Čepčenie nevesty“ od autorky Kataríny
Kočalkovej a organizátorom ho umožnil
zverejniť starosta Polichna, Pavel Kyseľ,
za čo mu ešte raz ďakujeme.

pre verejnosť

Slávnostné vyhodnotenie 9. ročníka celoslovenskej súťaže Slovenská kronika
2016 sa uskutočnilo 15.11.2016 v konferenčnej sále Slovenskej národnej knižnice v Martine. Otvorila ho a celým programom sprevádzala PhDr. Svetlana
Chomová, PhD. za Národné osvetové
centrum. Vyhláseniu výsledkov predchádzal odborný seminár lektora Mgr.
Tomáša Hromádku – Kroniky a kronikári
v 21. storočí.

Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec

Hlavnú cenu v kategórii historická kronika zápisom obecných kroník a spomienok z rokov 1938-1945 v Hornom
Novohrade a Kokavsku získala kniha Zažili sme vojnu. Ocenenie si z rúk organizátorov prevzal editor Mišo Šesták. Druhým úspechom bola cena, ktorú získala
Monografia Hradište a ocenenie si
prevzali spoločne – starosta Pavel Lašák, Mišo Šesták a Martin Falťan.

V Prši sa 12. a 13. 11. 2016 konali
Pamätné dni akademického maliara
Bélu Bacskaiho. Spomienka na výzV dňoch 7. a 8.11.2016 sa v tvorivej namnú osobnosť výtvarného umedielni pri NOS v Lučenci konali tvorivé
nia začala v kultúrnom dome, jej súdielne venované technike paličkovania.
časťou bol stolnotenisový turnaj o
putovný pohár bratov Bacskaiovcov.
Podujatie ukončila slávnostná svätá
omša v miestnom rímsko - katolíckom kostole. V obci sa nachádza nielen rodným dom maliara, na ktorom
je pamätná tabuľa, ale viaceré jeho
diela zdobia KD a budovu obecného
úradu.
Do tretice sa náš región prebojoval kniLektorka Eva Nová porozprávala účastníčkam zaujímavosti ohľadom tejto
techniky a následne sa účastníčky pustili
do praktickej časti. Naučili sa vytvoriť
pletenec pomocou plátnovej väzby, ktorý môže slúžiť aj ako náramok. Druhý
deň paličkovali srdce.
Rýchlosť akou účastníčky napredovali
zaskočila aj lektorku. Dúfame, že
technika
paličkovania
„chytila

hou Lučenec – Synagóga v premenách
času, autorov Mária Adamová - Jozef
Puntigán - Erika Sedliaková, za ktorých
cenu prevzala primátorka Lučenca,
PhDr. Alexandra Pivková. Súčasťou podujatia bola výstava ocenených kroník
a monografií.
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Rodák z Novohradu
– prvý stredoeurópsky ombudsman
„V dejinách Uhorska meno Ludvika Mocsáryho nezanikne. My
zachováme jeho pamiatku v svojich vďačných srdciach slovenských. … My národnosti ctily sme a teraz oplakávame najspravodlivejšieho Maďara. Daj Boh, aby jeho pamiatka, pred
ktorou skláňame po zem svoju zástavu, vzbudila vo vlasti našej
takých nasledovníkov jeho, ktorí by uskutočnili náš spoločný
ideál, národnostný mier.” Národnie noviny v Turčianskom Sv.
Hudobno-vzdelávací projekt predstavil majstra Tibora Kobli- Martine 11. januára 1916 takto komentovali správu o smrti
čeka z Turičiek, nielen ako výrobcu ľudových hudobných Ľudovita Mocsáryho.
nástrojov, ale aj ako interpreta ľudovej kultúry. Podujatie sa
uskutočnilo 16.11.2016 v Novohradskom múzeu a galérii Lučenec a otvorila ho Mária Ambrušová, riaditeľka NOS.
Počas dvoch blokov sa vystriedali študenti viacerých škôl,
ktorí aj po skončení neodchádzali, ustavične ich niečo zaujímalo z rozprávania výrobcov. Projekt moderovala skúsená
Silvia Očovanová z Cinobane, vyspovedala aj jedného z hostí,
majstrovho syna, Ladislava Kobličeka. Druhým hosťom bola
Soňa Ňuňuková, ktorá návštevníkom predviedla, aké prekrásne tóny dokážu vydať husle vyrobené Lacom.

Tibor Kobliček, to je uznávaná značka kvality. Kde sa objaví,
všade žne úspechy. Aj mladú generáciu oslovil, predviedol
im, že každý nástroj vyrobený jeho rukami nielen pekne
vyzerá, ale vie aj hrať a je jedno či je to fujara, píšťalka alebo
rapkáč či palica a dokonca aj vozík. Je skoro jediným výrobcom ninery na Slovensku, ukázal čo tento hudobný nástroj dokáže a aj viacerí odvážlivci, pochopiteľne pod dozorom
majstra, si ho mohli vyskúšať. Projekt z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

Ľudovit (Lajos) Mocsáry,verejný činiteľ, publicista, spisovateľ, politik, zástanca práv národnostných menšín v uhorskom parlamente sa narodil 26. októbra 1826 v Kurtáni pri
Fiľakove (časť Fiľ. Kováče). Do r. 1859 žil a hospodáril
v Kurtáni, bol členom rady reformovanej cirkvi, a školského
výboru gymnázia v Lučenci. Jeho dvaja maloletí synovia sú
pochovaní na lučenskom kalv. cintoríne. V Kurtáni napísal
významnú štúdiu s názvom Národnosť (Nemzetiség), vydané v
Pešti 1858, kde už sformuloval tie princípy, svojej národnostnej politiky na základe ktorých konal aj písal až do konca
života: „Tisíc rokov spolu žijeme, spolu sme sa trápili, spolu sa
radovali. A či sa dá povedať na niečo, že to urobili Maďari a
to druhé Slovania? Neudialo sa to všetko spoločne? …Jednotlivé národnosti môžu spolu žiť, ako deti jednej matky – vlasti.
Na rozvoji jednej domoviny sa môže podieľať aj viac národov”
V roku 1860 sa Mocsáryovci usadili v obci Andornak pri meste
Eger, kde rodina vlastnila kaštieľ. R. 1861 bol zvolený za poslanca parlamentu v mene Deákovskej strany. Neskôr založil
protihabsburskú Stranu nezávislosti, ktorú potom opustil pre
nezhody s vedením strany v národnostnej politike. Naposledy
ho zvolili za poslanca rumunskí voliči. Strávil 31 rokov v uhorskom sneme, verný svojím ideám, navzdory politickým útokom z každej strany. Ako zástanca práv národnostných menšín,
bol skutočne „biely havran” ako ho nazval Svetozár Hurban
Vajanský.
Pokr. na str. 11

Mocsáry udržoval kontakty s Andrejom Kmeťom, na jeho
žiadosť sa pričinil o schválenie stanov Slovenskej múzeálnej
spoločnosti v r. 1895. Po jeho smrti r. 1908 Národnie Noviny
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Mocsáry udržoval
kontakty s Andrejom Kmeťom, na jeho
žiadosť sa pričinil o schválenie stanov
Slovenskej múzeálnej spoločnosti v r.
1895. Po jeho smrti r. 1908 Národnie
Noviny uverejnili Mocsáryho sústrastný
list, v ktorom spomínal na svojho priateľa takto: „Pred rokmi mal som šťastie
poctiť ho tu vo svojom dome, vtedy a potom v nepretrženom našom dopisovaní
mal som príležitosť nazrieť do hlbiny
tohto zvláštneho umu a vrelého srdca.
Obdivuhodný bol to človek, neuhasiteľný
smäd ho hnal, aby všetko možné urobil
pozdvihnúť svoj národ. … V toku môjho
dlhého života málo ľudí naučil som sa
tak ctiť, ako jeho. Od toho polstoletia,
odkedy vhlbujem sa do otázky národnostnej, často kreslil som si obraz toho
slávneho položenia, v ktorom občania
vlasti rozličných jazykov konečne našli
dobrý modus vivendi. V tomto obraze
mala vždy miesto i tá jednotlivosť, ako
tohoto talentovaného a veľmi záslužného
muža posadíme v milej Nitre alebo na
iný horno-uhorský biskupský prestol.”
Ľudovit Mocsáry zomrel 8. januára
1916 v obci Andornak, tam je aj pochovaný v rodinnej hrobke.
Okresný výbor Csemadoku v Lučenci 26. októbra 1986 odhalil pomník pri
rodnom dome v Kurtáni. Na bronzovej
tabuli je nápis v maďarčine a slovenčine: Tu sa narodil Mocsáry Lajos, politik, spisovateľ – l826-1916- hlásateľ
priateľstva a rovnoprávnosti národov
a národností.
Pri príležitosti 190. výročia narodenia,
100. výročia úmrtia a 30. výročia odhalenia pomníku v Kurtáni usporiadal Novohradský oblastný výbor Csemadoku v
spolupráci so základnou organizáciou vo
Fiľ. Kováčoch spomienkový deň s bohatým programom. 29. októbra 2016
okrem kladenia vencov a vystúpenia
miestnych a pozvaných súborov, bola
otvorená aj výstava a živote a diele
Mocsáryho v dome kultúry vo Fiľ. Kováčoch.
Pokr. zo str. 10

Štefan Böszörményi

Každoročne sa naša škola zapája do projektu Záložka, ktorá spája školu. Tohtoročnou partnerskou školou bola tento
rok Cirkevná základná škola zo Sihelného. Spolupráca so školou bola veľmi
dobrá. Prostredníctvom e-mailovej komunikácie sme si vymenili veľa pekných
myšlienok. Deti sa na hodinách výtvarnej výchovy s chuťou pustili do práce.
Postupne

rôznych

vznikali pestré záložky
tvarov, veľkostí a

Postupne vznikali pestré záložky rôznych
tvarov, veľkostí a motívov. Práca na záložkách, ktoré sme vyrábali pre našu
partnerskú školu, nám priniesla veľa
krásnych a radostných chvíľ. Veríme, že
záložky sa našim kamarátom zo Sihelného budú páčiť a objavia sa v rozčítaných
knihách veľkých i malých čitateľov.

Na hodinách vlastivedy a geografie sme
hľadali obec Sihelné. Nezaháľali sme ani
na informatike a našli sme časopis Úsmev, z ktorého sme sa dozvedeli viac
o aktivitách, do ktorých sa naša partnerská škola zapojila. Myšlienka urobiť radosť niekomu inému nás zaujala, preto
sa každý rok veľmi radi zapájame do
tohto projektu.
Štefánia Eleková

Piatemu ročníku podujatia Slovenské
mitrovanie prialo počasie aj návštevnosť. Pastierska sezóna bola symbolicky
ukončená v sobotu 22.10.2016 na Salaši
pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach.

sa bačovia a valasi vracali do dedín vo
sviatočných šatách a v kostole obetovali
syr a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná
hostina
Ukážky prác na salaši
Význam pastierstva a všestranné využitie oviec priblížili návštevníkom ukážky
pasenia a strihania oviec, spracovania
ich mlieka v podobe syra, bryndze, pareníc či žinčice, ako aj ukážka spracovania
ovčej vlny tkaním gúb a kobercov.
Remeselný a farmársky jarmok
S pastierstvom súviseli aj ďalšie remeslá
ako napríklad výroba dreveného bačovského riadu, pletenie pastierskych bičov
či výroba pastierskych káps. Okrem nich
boli na jarmoku zastúpené aj ďalšie remeselné výrobky, včelárske produkty,
lekváre i mliečne výrobky.
Tradičné zvonkárstvo
Súčasťou podujatia bola aj výstava Jelšavské zvonce, ktorá prebiehala v spolupráci s Mestským múzeom Jelšava v
neďalekom teriakovskom mlyne. Po
sprievodných slovách o tradičnom zvonkárstve na Gemeri bol prezentovaný
filmu o zvonkárovi Jaroslavovi Bastyurovi zo Silice. Po ňom nasledoval v ďalších priestoroch mlyna seminár na tému
Špecifiká terénneho výskumu folklóru.

Špeciality z baraniny
Na svoje si prišli aj milovníci dobrého
jedla z baraniny. Rekordných 10 súťažných družstiev pripravilo v súťaži vo
varení baraních špecialít tradičné jedlá
ako plnená kapusta, baraní perkelt, baraní guľáš či dusená baranina, ale aj netradičné jedlá ako baraní pilaf a gruzínske chinkali. Medzi nimi rozvoniavala
na grile pečená baranina v réžii Salaša
pod Maginhradom.
Porota aj tento rok ocenila snahu všetkých družstiev, ale aj chuť a servírovanie jedál, čoho dôkazom boli aj tesné
výsledky s rozdielom 1 - 2 body. Prvé
miesto napokon obsadilo súťažné družstvo Kružňankovia z Kružna a ich baraní
perkelt, druhá v poradí skončila Kokavská ambasáda zo Zvolena s dusenou baraninou na majoráne a tretie bolo družstvo Hrachovianka z Hrachova s plnenou kapustou.

V krátkosti o mitrovaní
Valaské hody nazývané mitrovanie sa
viažu k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra. Ide o starý zvyk spoje-ný s ukončením pastierskej sezóny, kedy
sa bačovia a valasi vracali do dedín vo
sviatočných šatách a v kostole obetovali Už je Mitra aj po Mitre...
syr a oštiepky. Potom nasledovalo Hudbu, tance a piesne nielen valaskej
kultúry bolo možné vidieť a počuť
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Už je Mitra aj po Mitre...
Hudbu, tance a piesne nielen valaskej
kultúry bolo možné vidieť a počuť takmer na každom kroku počas celého dňa.
Pódium pri Pastierni, Salaši aj pred
Humnom patrilo v poobedňajších hodinách malým tanečníkom z detských
folklórnych súborov Zrkadielko z Hnúšte a Radosť z Banskej Bystrice, ale aj
folklórnym skupinám Revúška z Revúčky, Spod Kohúta z Muránskej Zdychavy
a Hájiček z Chrenovca-Brusna.
V hlavnom programe sa predstavili folklórne súbory Podpoľanec z Detvy a
Kokavan z Kokavy nad Rimavicou,
Folklórna skupina Hájiček z ChrenovcaBrusna, fujaristi Trio z Kotošky – Murinovci a Pavel Bielčik z Kokavy nad
Rimavicou.

Bodkou za kultúrnym programom bolo
vyhodnotenie súťaže vo varení a zlosovanie vstupeniek.
Večerný sprievod bačov a valachov
Slávnostný sprievod ovčiarov z GemerMalohontu a Podpoľania sa za svetla
faklí presunul od salaša k Humnu, kde
prebehlo vyúčtovanie s majiteľmi oviec.
Večerná atmosféra odpočtu salašníckej
sezóny bola umocnená gajdami, plieskaním bičov, trombitami, fujarami, ľudovými hudbami a vinšmi. Potom nasledovalo posedenie a tancovačka pri ľudovej
hudbe Bratov Briakovcov, ktorej súčasťou bola aj škola tanca s prvkami a motívmi z Podpoľania.
Poďakovanie
Dodnes niet nad ten pocit, keď po upršanom týždni zaplavili areál salaša slnečné lúče a s nimi aj stovky návštevníkov. Sme radi, že sa nám opäť spolu
so všetkými účinkujúcimi podarilo
priblížiť im zvyky našich predkov a
význam ovčiarstva ako špecifickej
súčasti tradičnej ľudovej kultúry.
Veľký podiel na príprave a realizácii
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priblížiť im zvyky našich predkov a význam ovčiarstva ako špecifickej súčasti
tradičnej ľudovej kultúry. Veľký podiel na príprave a realizácii podujatia Slovenské
mitrovanie má takmer 30 dobrovoľníkov z rôznych obcí a miest regiónu Malohont,
za čo sme im nesmierne vďační, nakoľko sa pravidelne podieľajú na spoločných
aktivitách MAS. Ďakujeme, že nám pomáhate zachovávať tradície a šíriť dobré
meno nášho regiónu. Organizátormi podujatia boli Miestna akčná skupina MALOHONT, Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote. Odborným garantom podujatia bol PhDr. Ivan
Murin, PhD z Katedry etnológie a mimoeurópskych kultúr Univerzita sv. Cyrila
a Metoda v Trnave.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
a Banskobystrický samosprávny kraj.
Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko v spolupráci s obcou Stredné Plachtince
uskutočnili 5. novembra podujatie „POCHABIE PESŇE“. Konalo sa v priestoroch
kultúrneho domu, kde od 10.00 prebiehala tvorivá dielňa k danej téme. Lektori PhDr. Andrea Jágerová (metodička pre folklór v Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene) a Juraj Matiaš (vedúci a choreograf FSk Bažalička) sa upriamili na
žartovné piesne, v ktorých prevláda ľúbostná tematika, prekáračky, pijanské piesne a pod. Vedúci a členovia folklórnych skupín mali možnosť na vzdelávanie, výmenu skúseností a riešenie problémov, s ktorými sa pri tvorbe programov, výbere
aktérov a vhodného publika stretávajú. Taktiež ich skúsení lektori oboznámili
s postupmi ako sa dostať k piesňam danej témy, spracovať a efektívnym spôsobom
zachovať pre budúce generácie. Účastníci mali možnosť sa pár piesní aj naučiť
a následne s odborníkmi rozobrať ich obsah a funkcie.

Vo večerných hodinách nasledovala druhá časť - večerný program, ktorý bol
v rámci podujatia Spievanky pod Pohanským vrchom a sa tiež niesol v téme tvorivých dielní. Spievanky odštartovala ľudová hudba FS Karpona, po ktorej všetkých
návštevníkov srdečne privítal starosta obce Stredné Plachtince – Štefan Benko
a riaditeľka Hontiansko-ipeľského osvetového strediska – Ivana Lešková. Pochabie
pesňe nám predstavili členovia folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec, Ženská spevácka skupina z Hrušova, Ženská spevácka skupina Marína zo Zvolena, FS Karpona z Krupiny a folklórna skupina Geľovianka zo Sebechlieb. Prostredníctvom folklórnych kolektívov sme mali možnosť vypočuť si piesne a zvyky nie len
z Hontu, ale aj z Podpoľania, z Tekova a z východného Slovenska. Sprevádzať nás
celým programom nemohol nik iný, ako vychýrení Kmotrovci z FSk Bažalička –
Mária Kropáčová a Juraj Matiaš. Ich humorné dialógy pobavili a rozveselili snáď
každého diváka. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Všetkým účastníkom ďakujeme a veríme, že sa stretneme opäť o rok v Stredných
Plachtinciach na 22. ročníku podujatia Spievanky pod Pohanským vrchom.
Bc. Anna Brlošová, Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš, Foto: Ivan Vredík
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3. Michal Bobák: Strom

2. Ján Čajko: Dole z Pavlínky

V stredu 16. novembra bola v priestoroch Kultúrneho domu v Klenovci otvorená výstava fotografií z tohtoročnej
súťaže Malohont mojimi očami, ktorá
bola spojená aj s vyhodnotením a ocenením autorov víťazných fotografií.
Výstava fotografií bola vyvrcholením fotoKategória 2. Kultúrne dedičstvo:
grafickej súťaže Malohont mojimi očami,
1. Petra Rapčanová: Klenovská nevesta
ktorú v roku 2016 už po štvrtýkrát organizovala Miestna akčná skupina MALOHONT.
Súťažilo v nej 148 fotografií od 31 autorov,
pričom najviac fotografií prišlo už tradične
do kategórie Prírodné krásy. Podmienky súťaže splnilo 122 fotografií, ktoré postúpili do
1. kola hodnotenia. V ňom hodnotiaca komisia vybrala 27 fotografií, ktoré postúpili do
verejného hlasovania a zároveň aj do 2. kola
hodnotenia, v ktorom komisia rozhodla o víťazoch.
Sme radi, že súťaž oslovila amatérov aj profesionálov rôznych vekových kategórií od 11
do 74 rokov z rôznych obcí a miest regiónu,
ale i mimo neho - od Tornale, cez Rimavskú
Sobotu, Hnúšťu a okolité obce Malohontu až
po Brezno.
O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla v októbri tohto roka 3-členná komisia
v zložení Martin Babarík, Katarína Olveczka
a Anna Černáková:
Kategória 1. Prírodné krásy:
1. Petronela Vargová: Na rybách...
2. Mikuláš Paučo: Kostol zvnútra

2. Anna Darabošová:
Západ slnka pri Horných Zahoranoch

3. Jana Mitošinková:
Jarná paša na Kokavských lazoch

3. Michal Bobák: Strom
Kategória 2. Kultúrne dedičstvo:
1. Petra Rapčanová: Klenovská nevesta

3. Mikuláš Paučo:
Noc nad nádržou Klenovec

V októbri 2016 rozhodovala o víťazoch v
každej kategórii aj verejnosť, a to prostredníctvom hlasovania na Facebook stránke
MAS MALOHONT. Víťazmi verejného hlasovania sa stali:
v kategórii 1. Prírodné krásy:
Petronela Vargová: Na rybách...
v kategórii 2. Kultúrne dedičstvo:
Petra Hoľková: Evanjelický kostol v Hnúšti
po daždi a jeho zrkadlenie

3. Rudolf Máté: Plechoví brigádnici

Kategória 3. Naše obce:
1. Štefan Bán: Jeseň v Budikovanoch

2. Ján Čajko: Dole z Pavlínky
3. Mikuláš Paučo: Noc nad nádržou
Klenovec

v kategórii 3. Naše obce:
Štefan Bán: Jeseň v Budikovanoch
Víťazom blahoželáme a ostatným fotografom ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.
Príležitosťou nielen pre nich bude opäť ďalší
ročník súťaže, ktorý plánujeme vyhlásiť v
apríli 2017.
Ing. Miroslava Vargová,
manažérka MAS MALOHONT
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zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Ukrajiny, Poľska a Švédska.

Maliar Lučenca
- Život a dielo Františka Gyurkovitsa do 18. 12. 2016
Výstava diel jedného z najväčších maliarov mesta Lučenec a jeho okolia oboznámi návštevníkov so životom a tvorbou
tohto významného novohradského
umelca. Narodil v Budapešti, prevažnú
časť svojho života však prežil v Lučenci.
Študoval v Paríži a Mníchove. Najradšej
maľoval v plenéri, jeho najobľúbenejšími motívmi boli žánrové obrazy, figurálne kompozície, portréty, krajiny a veduty. Výstava v NMG sa koná pri príležitosti 140. výročia narodenia umelca a
prezentuje jeho diela zo zbierok našej
inštitúcie, Stredoslovenskej galérie v
Banskej Bystrici, Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Katolíckej fary
v Lučenci a od súkromných majiteľov.
Zámerom výstavy je nielen spoznať maliarovu umeleckú dráhu, ale priblížiť aj
jeho osobnosť v kontexte rodinných
vzťahov a historicko-spoločenských po
merov doby. Okrem vystavených diel –
olejomalieb, akvarelov, pastelov a náčrtových kresieb či štúdií – prostredníctvom fotografií a dokumentov predstavíme aj momenty a súvislosti z jeho života.
XII. Trienále akvarelu
- 21. 12. 2016 - 29. 1. 2017
Je to jediné podujatie na Slovensku,
ktoré sa zameriava na súčasnú akvarelovú tvorbu domácich a zahraničných
umelcov. Nadväzuje na tradície akvarelovej tvorby autorov, ktorí žili a tvorili
na území Novohradu. Naša inštitúcia ho
usporadúva od roku 1983 pravidelne s
cieľom oboznámiť verejnosť s aktuálnymi tendenciami a výsledkami v tejto
výtvarnej technike a zároveň má podnetne pôsobiť na vzbudenie záujmu
o akvarelovú maľbu u súčasných autorov. Organizovaním trienále sa naša inštitúcia zapája do štruktúry periodických výstavných podujatí na Slovensku
a zároveň rozširuje svoj zbierkový fond
súčasnej akvarelovej tvorby. Zastúpením domácich a zahraničných autorov
vzniká kolekcia, ktorá je jedinečná medzi slovenskými galériami. 11 ročníkov
Trienále akvarelu sa zúčastnilo 263
autorov zo Slovenska, Čiech, Maďarska,
Nemecka, Rakúska, Ukrajiny, Poľska

a Švédska.

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 z tvorby významných výtvarných umelcov novohradského regiónu.
Katarína Köbölová, NMG Lučenec

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci so SNM –
múzeum bábkarskych kultúr
a hračiek Vás srdečne pozývajú 10. decembra od
15.00hod na hrad Modrý Kameň, kde cez scénické programy dedinských folklórnych skupín oživí zvyky
a obyčaje viažúce sa na zimné obdobie. Priblížia Vám
obyčaje od Stridžích dní do
Troch kráľov, ktoré sa zachovali v obciach Príbelce,
Plachtince, Hrušov, Sebechleby a Dačov Lom. Kolorit
podujatia na nádvorí hradu
bude dotvárať živý Betlehem, Mikuláš s čertom a anjelom, vianočné trhy a v interiéri hradu vystúpenie chrámového zboru Campanella.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

z druhého ročníka stretnutia
priateľov regionálnej histórie,
ktoré sa uskutočnilo 26. 11. 2016
v Hradišti, si môžete zdarma vyzdvihnúť na týchto miestach:
Lučenec
Kníhkupectvo Dováľ
(Masarykova 12)
Kníhkupectvo Golem
(Jókaiho 31)
Kníhkupectvo Martinus
(OC Galéria)
Novohradské múzeum a galéria
(Kubínyiho námestie)
Novohradská knižnica
(J. Kármána 2)
Novohradské osvetové stredisko
(J. Kármána 2)
Kokava nad Rimavicou
Miestna ľudová knižnica
(Námestie mája č. 1)
Rimavská Sobota
Gemersko-Malohontské múzeum
(Námestie M. Tompu 5)
Fiľakovo - Hradné múzeum
(Hlavná ul. 14)
Cinobaňa - Obecný úrad
– Silvia Očovanová
Málinec - Obecný úrad
– Anna Kančová
Martin - Kníhkupectvo Littera
(M. R. Štefánika 22)
internet
http://www.martinus.sk/?uItem=258
553

REKUS
V Dome MS v Lučenci sa 15.11.2016 konala vernisáž výstavy pri príležitosti 15.
výročia úmrtia spisovateľky, Boženy Slančíkovej-Timravy. Súčasťou podujatia
bola prezentácia jej obľúbených jedál. Výstava bola sprístupnená do konca novembra.
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
3.12. Adventné stretnutie,
regionálna prehliadka speváckych zborov
v speve sakrálnych skladieb,
miesto: Rímsko-katolícky kostol
Nenebovzatia Panny Márie o 15.00 hod.
5.12. H/VLAS ne/uto/píš
– posledná časť literárneho projektu
venovaná 25. výročiu založenia klubu
a uvedenie zborníka prezentovanej tvorby,
miesto: Tančiareň a pivovar Franz
o 16.00 hod.
Divadelná jeseň
organizovaná v spolupráci s Mestom
Lučenec, OZ Timrava a ZO Csemadok:
6.12. Divadlo ARÉNA Bratislava
– M. Casella: ÍRSKA KLIATBA,
réžia: Juraj Bielik,
účinkujú: Braňo Deák, Ján Jackuliak,
Marek Majeský, Martin Mňahončák,
Juraj Loj
miesto: Divadlo B.S. Timravy o 19.00 hod.
9.-10.12. Vianoce v Novohrade,
tvorivé folklórne stretnutie,
miesto: Dom MS Lučenec
December - „ZATKANÉ“
– výstava z tvorivej dielne pri NOS, potrvá
do 31.12.2016
miesto: vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.
Dielňa ľudových remesiel
pre školy – výroba sviečok,
vianočné ozdoby,
enkaustické pohľadnice

pre verejnosť
- enkaustické pohľadnice,
vianočné ozdoby
5.12. enkaustické pohľadnice,
poplatok 3,- €, o 14.00 hod.
7.12. vianočné stromčeky zo špagátu,
poplatok 3,- €, o 14.00 hod.
Podrobnejšie informácie: 0907 503 478,
e-mail: vytvarnedielnicky@gmail.com
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Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
2.12. Kollárovci - Vianočný koncert
známej hudobnej skupiny,
miesto: Divadlo B.S. Timravy o 19.00
5.12. Advent RTVS – živé vysielanie
obľúbenej relácie z Lučenca,
miesto: Synagóga o 20.00
6.12. Mikuláš v meste – Mikuláš na koči,
rozsvietenie vianočného stromčeka,
detské divadelné predstavenie,
miesto: Námestie republiky – OC Galéria
– 14.30-19.00
9.12. Petrohrad očami detí
- vernisáž výstavy,
miesto: Radnica o 15.00
10.12. Vianočný koncert – vystúpia:
Miešaný spevácky zbor OZVENA,
Komorný orchester Sherly,
miesto: Evanjelický kostol Lučenec
o 17.00
10.12. Malý Vianočný trh
„šikovných rúk“,
miesto: Mestská tržnica o 8.00
13.12. LaGioia – Vianočný koncert
pop operného tria,
miesto: Divadlo B.S. Timravy o 19.00
16.12. Svieť, svetlo svieť
- ekumenické stretnutie pri príležitosti
blížiacich sa Vianoc,
miesto: Námestie republiky o 18.00
16. – 17.12. Vianočné trhy
– bohatý predajný sortiment, kultúrny
program, živý betlehem,
miesto: Námestie republiky
17.12. Medzihmla
– literárny festival s významnými
súčasnými literárnymi osobnosťami,
miesto: Divadlo B.S. Timravy o 18.00
20.12. American Divas
– vynikajúci vianočný koncert,
miesto: Kino Apollo o 19.00
26.12. 49. ročník Vianočného behu
mesta Lučenec
– obľúbené športové podujatie,
ktoré už neodmysliteľne patrí
kk Vianociam v meste

k Vianociam v meste Lučenec,
miesto štartu a cieľa: priestranstvo pred
Divadlom B.S. Timravy o 8.00
31.12. Silvester v meste,
miesto: Námestie republiky o 22.30

Fiľakovo
3.12. Vedená pešia túra po trase Fiľakovo
- Eresztvény - Medvešské kameňolomy
- Salgóbánya - Hrad Šalgó - Fiľakovo.
Čas a miesto stretnutia účastníkov: 8.30
hod., Fiľakovo, pred budovou MsKS.
Org.: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád
a Novohradské turisticko-informačné
centrum vo Fiľakove.
3.12. Mikulášsky večierok,
miesto: MsKS o 15.00,
Org.: MO Jednota dôchodcov
7.12. KLUB 50. – fotografická výstava
z polstoročnej minulosti budovy MsKS,
miesto a org.: MsKS,
spoluorganizátor: Hradné múzeum
vo Fiľakove
7.12. III. LiteraTúra – predstavenie knihy
Attilu Mizsera „Cselek hallgatásra“,
s autorom sa rozpráva literárny historik
Zoltán Németh v maďarskom jazyku,
miesto: MsKS o 17.00
10.12. Radujme sa! – sviatočný festival,
miesto: Gymnázium o 16.00,
org.: Csemadok
11. a 18.12. Zapaľovanie adventných
sviečok,
miesto: Pred budovou gymnázia o 11.45,
org.: Csemadok

13.12. Koncert swingového orchestra
Fats Jazz Band z Bratislavy
– koncert sa uskutoční v rámci programu
Hudba náš spoločný jazyk.
Miesto: MsKS o 17.00
14.12. Mgr. Norbert Varga: „A téli
ünnepkör szokásai Palócföldön“
(Zvyklosti zimných sviatkov na území
Palócov). Prednáška zamestnanca MsKS
pre 8. ročníky ZŠ s VJM.
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 10.00 hod. Org.: HM vo Fiľakove,
spoluorg.: MsKS
16.12. Nagy Hajnal Csilla:
„Miért félünk az őrültektől“
(Prečo sa bojíme bláznov) – predstavenie
knihy spojené s besedou, ktorú bude viesť
Zoltán Németh, editor knihy
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 16.30, organizátor: Hradné múzeum
vo Fiľakove
16.12. Vianočná nálada v Mestskom
múzeu. Tvorivé dielne, výroba vianočných
dekorácií, pečenie oblátok.
Miesto: nádvorie Mestského
vlastivedného múzea o 17.30, org.: HM
17.12. XII. Vianočný koncert,
miesto: MsKS o 17.00, org.: Ženský
spevácky zbor Melódia
Do 9.2.2017 Výstava
„Šuster drž sa svojho kopyta!“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
– galéria.
Hlavný org.: Hradné múzeum vo Fiľakove

Poltár
10.12. Koncert Katky Koščovej,
miesto: kinosála KD o 16.00

11.12. Vianočná hviezda,
miesto: MsKS o 14.00,
org.: Dom Matice slovenskej vo Fiľakove
12.-13.12. Hudba, náš spoločný jazyk
– dvojdňový hudobný festival, sprievodný
program: Fiľakovský vianočný jarmok.
Miesto: Námestie slobody Fiľakovo
o 14.30, org.: MsKS
13.12. Mgr. Emília Mázorová:
„Vianočné zvyklosti a tradície“.
Prednáška etnologičky Novohradského
múzea a galérie pre 5. ročníky ZŠ. Miesto:
Mestská knižnica vo Fiľakove o 10.00 hod.
Org.: Hradné múzeum vo Fiľakove,
spoluorg.: NMG v Lučenci

Cinobaňa
3.12. Vianočné trhy – domáce výrobky,
Mikuláš a čert rozdajú darčeky,
rozsvietenie vianočného stromčeka,
starostovská kapustnica, varené víno
a pečené klobásy,
miesto: námestie obce od 12.00

Kokava nad Rimavicou
18.12. Od Ondreja do Troch kráľov
miesto: sála DK o 14.30
25.12. Živý Betlehem
miesto: námestie o 14.00

13.12. Koncert swingového
orchestra Fats Jazz Band
Lučenec, miesto štartu a cieľa:
priestranstvo pred Divadlom B.S. Timravy
z Bratislavy – koncert sa uskutoční
o 8.00
v rámci programu Hudba náš
31.12. Silvester v meste, miesto: Námestie
spoločný
jazyk.
Miesto:
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