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Priestory Divadla JGT vo Zvolene patrili 20. mája zástupcom kultúry
a umenia Stredoslovenského kraja. Cenu Kvet kultúry a umenia a Pamätný list udelil predseda BBSK M. Murgaš významným osobnostiam
kultúry a umenia BBSK. Za náš región získal toto významné ocenenie
Pavel Bielčik z Kokavy nad Rimavicou za dlhodobé tvorivé výsledky
v oblasti výroby tradičných ľudových hudobných nástrojov a šírenie sa rozozneli 2. mája tohto roku už
bohatstva ľudovej kultúry.
po šestnásty raz. Na súťažnej prehliadke sa predstavilo 18 heligonPavel Bielčik patrí k významným
Pavel Bielčik patrí k významným výrobcom ľudových hudobných nástrojov. Žije
károv z regiónu. Odborná porota sa
výrobcom
ľudových
hudobných
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nad Rimavicou.
Je majstrom
ľudovej umeleckej výroby – fujár
zhodla na tom, že úroveň interprestrojov.
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Kokavefolklórneho
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a píšťal. OdŽije
rokua1970
súboru Kokavan a so svojou hrou
tov sa z roka na rok zlepšuje. Mladí
Rimavicou.
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umeleckej výroby
– fujár
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Chorvátsku,
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Nemecku.
Bol Od
odmenený mnohými certifikátmi, a to nielen že o vymretie tejto tradície sa nemuza
výrobu
fujár
ale aj
za hru na nich. V súčasnosti vystupuje s triom
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1970
bola píšťal,
členom
folklórneho
síme obávať. Porota im vyslovila
Fujaristi
z Kokavy. V
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dvojitú fujaru, ojedinelú svojho druhu,
uznanie za prejav hlbokej umelecsúboru Kokavan
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v
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a fujarách sa prezentoval
múzeí. Vyrobil už niekoľko stoviek fujár rôzneho ladenia a jeho hudobné nástroje
v Maďarsku, Poľsku, Česku, Franvlastnia obdivovatelia v rôznych kútoch sveta. Hudobné nástroje vyrába
cúzsku, Chorvátsku, Taliansku, Netradičným spôsobom a tradičnými nástrojmi, pričom vkladá do nich celé svoje
mecku. Bol odmenený mnohými
srdce a životné skúsenosti.

certifikátmi, a to nielen za výrobu
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V súčasnosti
vystupuje
s triom
vystupuje
s triom
Fujaristi z Kokavy. V roku 1974 vyrobil
Fujaristi
z
Kokavy.
V
roku
1974
dvojitú fujaru, ojedinelú svojho druhu, z jedného kusa javorového dreva,
-Sivyrobil
dvojitú
fujaru,
ojedinelú zsvojho
ktorá je
uložená
v jednom
moskovských múzeí. Vyrobil už niekoľko
druhu,
z
jedného
kusa
javorového
stoviek fujár rôzneho ladenia a jeho hudobné nástroje vlastnia obdidreva,
je uložená
jednom Hudobné nástroje vyrába tradičným
vovateliaktorá
v rôznych
kútochv sveta.
z moskovských múzeí. Vyrobil už
spôsobom a tradičnými nástrojmi, pričom vkladá do nich celé svoje srdce
niekoľko stoviek fujár rôzneho ladenia
a životné skúsenosti. Pavlovi Bielčikovi k oceneniu gratulujeme a praa jeho hudobné nástroje vlastnia
jeme
mu, aby ešte dlho tešil svojím umením priaznivcov folklóru.
–Siobdivovatelia v rôznych kútoch sveta.
Hudobné nástroje vyrába tradičným
spôsobom a tradičnými nástrojmi,
pričom vkladá do nich celé svoje srdce
a životné skúsenosti.
Pavlovi Bielčikovi k oceneniu
gratulujeme a prajeme mu, aby ešte
dlho tešil svojím umením priaznivcov
folklóru.

Milan Halaj

Titulom Majster heligonkár boli
odmenení dvaja interpreti, a to
Daniel Ivanič z Točnice a Milan Halaj
z Lovinobane za virtuózny prejav
Podpoľania. Tomáš Suja z Píly získal
Cenu za iskrivý a dynamický prejav.
Programom sprevádzal a dodával
mu „šťavu“ folklorista Roman Malatinec. V programe hostí vystúpili
FSk Bažalička z Plachtiniec – Príbeliec a ľudová hudba FS Podpoľanec.
Katarína Györgyová
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Opatová je mojou srdcovou záležitosťou

Učiteľka, publicistka Elena Majerčíková, rod. Filipová sa narodila 20.
10. 1935 v Lučenci - Opatovej. V r.
1948 - 49 študovala na Štátnom
gymnáziu v Lučenci, v r. 1949-51 na
Strednej dievčenskej škole v Lučenci. V r. 1951 - 55 v štúdiu pokračovala na Pedagogickej škole pre
vzdelanie učiteľov národných škôl
v Lučenci. Ako učiteľka pôsobila v r.
1955-57 na JSŠ v Lučenci, v r. 195792 na ZŠ Lučenec - Opatová, z toho
od r. 1977 ako riaditeľka školy. Od r.
1992 žije na dôchodku vo svojom
rodisku. V publicistickej a bádateľskej činnosti sa venuje regionálnej
historiografii.
Pani Majerčíková, zaspomínajme si úvodom tohto rozhovoru na
Opatovú vašej mladosti.
Opatová je mojou srdcovou záležitosťou. Tu som sa narodila i
prežila celý môj doterajší život. Od
rodičov som dostala veľa lásky
a starostlivosti. Postupne som sa
dozvedela, že moje rodisko je známe vďaka „Bitke pri Lučenci“, kde sa
stretli vojská Jána Hunyadyho a Jána
Jiskru z Brandýsa. Náš cintorínsky
kopec má dávnu históriu, už od
konca 12. st. tu existoval cistercitský
kláštor. Opatová bola poľnohospodárskou obcou, mala 3 kaštiele
vrátane Dolnej Slatinky. Pamätám
sa na rodinu grófa Czebriána, vždy
som ich obdivovala, keď boli na
vychádzke na koňoch. Gróf mal
čierneho koňa, grófka bieleho
a kontesa poníka. V kostole mali
osobitné lavice celkom vpredu.
Textilná fabrika založená v r. 1868 bola

a kontesa poníka. V kostole mali
osobitné lavice celkom vpredu. Textilná fabrika založená v r. 1868 bola
požehnaním pre obec. Pracovali
v nej celé generácie rodín. Aj moje.
V každom čase jej existencie podporovala všetky spoločenské hnutia –
kultúru, šport, zábavu, vzdelávanie
... Na obecných školách vyučovali
gazdovia, ale len v zime. Evanjelická
národná škola bola zrušená v r.
1896, odkedy tu existovala štátna
národná škola. Od tejto udalosti už
uplynulo 100 rokov v r. 1996, o čom
som napísala krátku históriu pre
súčasnú ZŠ v Opatovej.
Celý svoj aktívny život ste zasvätili pedagogickej práci s opatovskou mládežou. Ako by ste v krátkosti hodnotili toto obdobie vášho
života?
Za povolanie som si zvolila učiteľstvo, i keď som mala aj iné
zámery. Páčilo sa mi byť v diplomatických službách, ale nebolo mi
súdené. Otec umrel ako 42-ročný na
zlyhanie oboch obličiek práve vtedy,
keď som sa musela rozhodnúť, čo
ďalej. Mamka pracovala v závodných jasličkách v Opatovej s platom
600 Kčs. To na vyššie školstvo nestačilo ani vtedy. Na Pedagogickej
škole, kde som začala študovať v r.
1951, som dostávala štipendium
1000 Kčs. Takto som školu úspešne
ukončila a začala som učiť na JSŠ
v Lučenci. Po dvoch rokoch som
prešla do Národnej školy v Opatovej, kde som pôsobila až do
dôchodku. Opatovská mládež mala
za mojej mladosti mnoho výhod.
V obci sme mali štadión s ihriskami
na futbal, hádzanú, basketbal,
volejbal a v zime dokonca aj klzisko.
Vedľa bolo kúpalisko s jedným
veľkým bazénom a dvoma menšími
pre deti. Tri rybníky, kde sa učili
plávať celé generácie detí. V obci
fungovala klubovňa s knižnicou,
s nealkoholickými nápojmi, biliardovým či pingpongovým stolom,
s divadelnou sálou, kde sa neskôr
premietali filmy a konali veľké zábavy.

dovým či pingpongovým stolom,
s divadelnou sálou, kde sa neskôr
premietali filmy a konali veľké zábavy. V záhrade oddychu existovali
rôzne súbory: divadelný, estrádny,
dychový, tanečný, tamburášsky,
atď. Kolkáreň bola vždy plná mužov
a žien. Počas môjho učiteľovania
sme dostali novú školu. V r. 1977
som sa stala riaditeľkou, takže mne
pripadla úloha zariaďovania novej
školy. Mala som šťastie na kolektív
pracovníkov okolo mňa. Spomínam
na všetkých a aj dnes im ďakujem,
že sa nám spoločne podarilo vytvoriť príjemné prostredie pre naše
deti. Veľkou pomocou boli i rodičia
detí a vedenie podniku Poľana.
S vaším menom sa spája niekoľko publikácií s vlastivednou či
historickou tematikou.
Do dôchodku som išla s tým, že
sa konečne budem môcť venovať
mojim záľubám a to najmä histórii
môjho milovaného rodiska. Po krátkom rozmýšľaní som sa odvážila
zájsť do lučenského archívu, kde
bola riaditeľkou moja bývalá žiačka
Marika Adamová, rod. Veselá, rodáčka z Opatovej. Na moje veľké
prekvapenie som zistila, že i ona
dlho rozmýšľa o tom, ako zviditeľniť
svoje rodisko. A tak sa z myšlienky
stali činy. Začali sme pracovať na
histórii obce, dnes už od r. 1966
časti mesta Lučenec. Zrodila sa
publikácia „Opatová v zrkadle storočí“, ktorú sme pokrstili v Klube
dôchodcov v Opatovej. Mali sme
veľa materiálu, ale pre nedostatok
financií sme si nemohli dovoliť obšírnejšiu publikáciu. Záujem ozajstných Opatovčanov bol a ešte aj je
veľký. Okrem menších publikácií do
rôznych časopisov som sa prihlásila
na Univerzitu tretieho veku v Bratislave, kde „študujem“ už siedmy
rok históriu, psychológiu a archeológiu a zároveň mám možnosť pobudnúť s mojimi deťmi.
Pokr.str.3
aktivity

Mohli by sme zhrnúť vaše
do akéhosi záverečného
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Opatová je mojou
srdcovou záležitosťou
Dok. str. 2

Mohli by sme zhrnúť vaše aktivity do akéhosi záverečného „résumé“?
Myslím si, že robím užitočnú prácu v Klube dôchodcov v Opatovej,
ktorý sme založili na podnet MsÚ
v Lučenci v r. 2004. Po celý svoj
život som robila vždy tam, kde som
mala pocit užitočnosti a potrebnosti. Nikdy som neodmietala
pomoc tým, ktorí ma o to požiadali.
Nie som veľká bojovníčka, ale viem
sa postaviť za to, čo pokladám za
správne.
FRANTIŠEK MIHÁLY

DS a OZ Timrava v Lučenci si pripravili
na túto divadelnú sezónu dve premiéry.

Divadelný súbor
Zsákszínház jubiluje
DS bol založený pred tridsiatimi
rokmi vo Fiľakove a od r. 2000
pracuje ako občianske združenie.
Od svojho založenia sa súbor
zúčastňuje divadelných súťaží,
prehliadok a festivalov – Jókaiho
dni v Komárne, Scénická žatva
v Martine, predstavil sa v MR,
Chorvátsku, Rumunsku a i. Za 30
rokov odohrali fiľakovskí divadelníci okolo 40 premiérových
predstavení. Na Jókaiho dňoch
v Komárne získali viacero ocenení
- za réžiu aj herecké výkony.
Lásku k divadlu vyjadrili niektorí
členovia DS aj tým, že si „dosky,
ktoré znamenajú svet“ zvolili za
svoje nie práve najľahšie povolanie.
Súbor vedie už dlhé roky Mgr.
Štefan Mázik, ktorý je nielen režisérom a vedúcim, ale aj hercom
v niektorých inscenáciách.
Pri príležitosti 30. výročia založenia DS Zsákszínház úprimne
blahoželáme, prajeme tvorivý
elán, vďačných divákov a ešte veľa kvalitných predstavení.
- Si -

„Som žena. A čo ?“ – pôvodná monodráma autorky Katky Mišíkovej,
v ktorej excelovala svojím kultivovaným herectvom Sylvia Golianová
v hlavnej úlohe. Premiéra bola 9. apríla 2009 v komorných priestoroch DK
BST. Monodráma je príbehom obyčajnej ženy, ktorá sa snaží svoj život žiť
ako každá iná, so svojimi predstavami, starosťami, spomienkami
a radosťami. Nie je ľahké udržať pozornosť divákov celú hodinu, ale Sylvii
sa to podarilo. Publikum s ňou spomínalo, tešilo sa, ale aj plakalo. Na
úspechu inscenácie majú podiel aj ostatní spoluautori: realizácia scény – F.
Széplaky, kostýmy – A. Havranová, Z. Hitzingerová, výber hudby a zvuk – J.
Mišík. S týmto titulom sa OZ a DS Timrava zúčastnil krajskej prehliadky
Zochova divadelná Revúca, kde autorku a režisérku monodrámy Katku
Mišíkovú ocenili medailou za libreto uvedenej hry.

28. apríla 2009 premiéroval DS a OZ Timrava inscenáciu
Osvalda Zahradníka Azyl v réžii Arpáda Szabóa. Štyri obrazy
divadelnej hry AZYL odkrývajú príbehy komunity ľudí nepripravených
a neschopných čeliť úderom mechanizmu, ktorý ich drví. Na simultánnej
scéne, ktorá integruje v sebe niečo medzi skromným bytom, nocľahárňou
a okolím starého domu, sa nachádza obydlie ľudí, ktorí našli svoj
skromný azyl a možno aj šancu vyhrabať sa z marazmu, do ktorého sa
dostali. Je to konfrontácia sveta ilúzií a skutočnosti. Autormi
a realizátormi scény sú A. Szabó a F. Széplaky. V inscenácii boli
dominantné herecké výkony L. Polákovej. P. Pokorádiho, J. Havrana, J.
Tamáša, ale aj ďalších hercov.

Divadlo J. Kármána v Lučenci 3. júna odpremiérovalo inscenáciu Miloša Karáska:
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Naši jubilanti
gratulujeme síce trochu neskôr, ale
o to srdečnejšie, divadelníkovi Mgr.

Štefanovi Csákovi k 55 – ke !
Narodil sa 2. mája 1954 v Lučenci, je
zakladateľom, vedúcim aj hercom DS
J. Kármána v Lučenci. Š. Csák je pedagógom na SPŠS O. Winklera v Lučenci,
pôsobí ako kultúrny manažér v lučenskej Redute, organizuje rôzne kultúrne podujatia v meste a patrí k stálym
spolupracovníkom a priateľom Novohradského osvetového strediska.

Z. Halgašová a L. Poláková z divadelnej hry Azyl

Divadlo J. Kármána v Lučenci 3. júna odpremiérovalo inscenáciu
Miloša Karáska: Perón (posledný vlak) v réžii Vlada Sadílka. Priestor hry
je odšifrovaný – predstavuje ho perón, ktorý sa postupne zaľudňuje,
neznáme bytosti odchádzajú a prichádzajú, každý sa uberá iným smerom,
niektorí z peróna padajú, iným sa podarí zachytiť. Panoptikum ľudských
charakterov, s ktorými sa hrdinovia na peróne zhovárajú, posúva prah ich
myslenia. V divákoch zarezonovali tradične dobré herecké výkony hlavných
protagonistov – Š. Csáka, G. Erdélyiho, S. Zsombora, E. Csákovej, A. Erdéyiho a ostatných členov DS a hosťujúcich hercov.
-Si-

Spolu s jeho vedúcim jubiluje aj divadelný súbor J. Kármána, ktorý je
na scéne už 20 rokov. Hneď od svojho
vzniku sa radí k najúspešnejším divadelným súborom hrajúcim v Maďarskom jazyku. Každoročne sa zúčastňuje Jókaiho dní v Komárne, odkiaľ
sa vracia domov s najvyššími oceneniami z rôznych kategórií. Je účastníkom divadelných prehliadok a festivalov nielen v rámci SR, ale šíri dobré meno nášho regiónu aj v zahraničí.
Okrem divadla sa členovia súboru
venujú aj kultúrno – spoločenským
aktivitám v meste a regióne, a to nielen v maďarskom ale aj v slovenskom
jazyku. DS bol pri príležitosti jubilea
ocenený na Scénickej žatve v roku
2008 cenou Pocta generálneho riaditeľa NOC.
Nášmu jubilantovi - večne mladému
Štefanovi Csákovi prajeme zdravie,
pevné nervy, tvorivý elán, optimizmus a „Kármánovcom“ dobrú ruku
pri výbere scenárov aj spolupracovníkov a v neposlednom rade mnoho
vďačných divákov !

REKUS

Mihály Tompa
- okresné kolo súťaže v umeleckom
prednese v jazyku maďarskom
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Celoslovenská súťaž sa konala v dňoch
23. – 25. apríla 2009 v Rimavskej Sobote. 10 súťažiacich z nášho okresu sa
umiestnilo nasledovne: zlaté pásmo:
Benko Júlia, strieborné pásmo: Foglár
Gábor, bronzové pásmo: Szvorák Lilla,
Benko Fruzsina Borbála, Pregi Emese,
Kelemen Bernadett, Kováč Anna.
Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu
nášho regiónu.
Karol Galcsík

sa konalo v dňoch 11.-12. marca
v CVČ v Lučenci. Vyhlasovateľom
súťaže je Republiková rada Csemadoku v Bratislave, organizátormi
okresného kola boli ZO Csemadoku
a Novohradské osvetové stredisko
v Lučenci. Súťažilo 51 recitátorov
v prednese poézie a 45 v prednese V Kultúrnom dome v Poltári sa 31.
prózy.
marca otvárala Rozprávková skrinOdborná porota v zložení P. Kerner ka, v ktorej boli hlavnými aktérmi
Edit, Salgótarján, Szabó Árpád a Csák
deti z detských divadelných súborov
István z Lučenca navrhli na postup do
z regiónu. 10 súborov z okresov Lukrajského kola najlepších recitátorov zo
čenec a Poltár sa predstavilo s 11
všetkých šiestich kategórií.
Tento rok sa konalo krajské kolo 19. inscenáciami. Odborná porota v zložemarca v Lučenci v priestoroch DK BST.
Zúčastnili sa ho postupujúci z okresných kôl okresov Lučenec, Veľký Krtíš,
Rimavská Sobota a Revúca.
Vo I. -V. kategórii súťažilo v prednese
poézie a prózy 92 recitátorov a vo VI.
kategórii zhudobnených veršov dva
súbory. Prvý raz sa na súťaži udeľovalo
zlaté pásmo pre najlepších s postupom
na celoslovenskú súťaž, strieborné a
bronzové pásmo.

Umiestnenie za náš okres:
Zlaté pásmo získali: v II. kat. za prednes
poézie Szvorák Lilla zo ZŠ Mládežnícka
ul. Fiľakovo, v III. kat. za prednes poézie
Benko Fruzsina Borbála zo ZŠ Mládežnícka, Fiľakovo, v próze Pregi Emese zo
ZŠ Veľké Dravce, vo IV. kat. – prednes
poézie Kelemen Zsófia – Gymnázium
Fiľakovo, v próze Kelemen Bernadett –
Gymnázium Fiľakovo, Kovács Anna
Benko Júlia z PaSA Lučenec, v V. kat. za
prednes poézie Foglár Gábor. Zo VI.
kat. – zhudobnené verše získali ocenenia hudobné zoskupenia Metafora z
Fiľakova a účinkujúci zo SPŠS O. Winklera z Lučenca.

ní: PhDr. Ľ. Šárik, Mgr. M. Lacko a Mgr.
A. Szabó navrhla najlepšie na postup do
krajských súťaží a každý súbor ocenila
diplomom. Ceny do súťaže venovali organizátori: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Mesto Poltár.
Postupujúci na krajskú prehliadku DDT –
Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom:
DDS SME! pri ZŠI pre sluch. Postihnutých Lučenec - D. Nôtová: Roztopašná lienka a jej dvaja kamaráti? (scénická miniatúra)
DDS Budíček pri ZŠ s MŠ

Margita
a Besná
Utekáč

A. Štromajerová, E. Švingálová: Prvá
láska ( scénická miniatúra)

DDS Budíček pri ZŠ s MŠ Utekáč
A. Štromajerová, E. Švingálová: Prvá
láska ( scénická miniatúra)
DS Eňoňuňo pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou
E. Švingálová: Jano Šík
Dokorán pri ZŠ L. Novomeského Lu
čenec
Kolektív: Bububu
DDS

DDS Budíček pri ZŠ s MŠ Utekáč
Margita a Besná (na motívy balady J.
Bottu) - cena primátora Mesta Poltár
a postup na krajskú prehliadku divadiel
poézie a DDK Sládkovičova Radvaň v
Banskej Bystrici
Ďalšie ocenené súbory:
DDS Veselákopa pri ZUŠ Poltár
S. Figová: Cirkusové peklo a Káča
- diplom za využitie prvkov dramatickej
hry
DDS Rapkáčik pri ZŠ Farská lúka Fiľakovo
E. Mrázová: O strigách a zaklínadlách
alebo učíme sa čarovať
- diplom za scénografiu a kostýmy
DDS Kukuk pri ZUŠ Lučenec
Príbeh žabiek ( na motívy rozprávky Š.
Moravčíka O žabke Hrkálke)
- diplom za pedagogickú prácu s deťmi
Pokr.str. 6

DDS Athena pri ZŠ s MŠ Cinobaňa
J. Pětivoký: Nie je čert ako čert
- diplom za humornú nadsádzku

DS Eňoňuňo pri ZŠ s MŠ
Kokava nad Rimavicou
E. Švingálová: Jano Šík
DDS Dokorán pri ZŠ L.
Novomeského
Lučenec
Kolektív: Bububu

Aj ďalší recitátori z nášho regiónu boli
úspešní, keď boli zaradení do strieborDDS Budíček pri ZŠ s MŠ Utekáč
ného a bronzového pásma.
Celoslovenská súťaž sa konala v dňoch Margita a Besná (na motívy balady
23. – 25. apríla 2009 v Rimavskej J.Bottu)

DDS SME! pri ZŠI pre sluch.
postihnutých Lučenec
D. Nôtová: Čakanie ( scénická
miniatúra)
- za rozvíjanie pohybovej kultúry

DDS Sem-tam pri ZUŠ Poltár
S. Figová: Rodinné tajomstvo
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kategóriu, ktorú hodnotila porota
v zložení Mgr. Marián Lacko, Mária
Paluchová a Klára Volentová a na III.
Pokr. zo s. 5
a IV. kategóriu, ktorú sledovala poDDS Athena pri ZŠ s MŠ Cinobaňa
rota v zložení Mgr. Art. Katka MiJ. Pětivoký: Nie je čert ako čert
šíková, PhDr. Ľubomír Šárik a Mgr.
- diplom za humornú nadsádzku
Árpád Szabó. Podľa vyjadrenia členov poroty bola súťaž na dobrej
DDS SME! pri ZŠI pre sluch. postihnuúrovni hlavne v prednese prózy v I.
tých Lučenec
D. Nôtová: Čakanie ( scénická minia- a II. kategórii. Porota tiež konštatovala, že všetci recitátori sa snažili
túra)
o gradáciu textu, logické členenie
- za rozvíjanie pohybovej kultúry
samotných pasáži, využívanie pauzy,
DDS Sem-tam pri ZUŠ Poltár
presahu a dôrazu. Kvalita prednesov
S. Figová: Rodinné tajomstvo
potvrdila udržanie úrovne z predoš- za interpretačnú štylizáciu
lých rokov.
Výsledky regionálnej súťaže v umeDDS Čojaviem pri ZUŠ Lučenec
leckom prednese poézie a prózy,
J. Adamove: Skúška
- za autentickú výpoveď interpretov
v tvorbe recitačných kolektívov a diMgr. Milada Bolyošová vadiel poézie konanej dňa 28. apríla
2009 v DK B.S.Timravy v Lučenci:

55. Hviezdoslavov Kubín
Na tohtoročnej regionálnej súťaži –
28. apríla 2009 v DK BST v Lučenci sa
predstavil aj jeden recitačný kolektív, a to členovia DDS Eňoňuňo z Kokavy nad Rimavicou. Ich Kufor plný
nápadov a básničiek bol príjemným
prekvapením aj oživením súťaže.
Súbor pracuje prvý rok pod vedením
Mgr. Evy Švingálovej a podľa slov
poroty je veľmi perspektívny. Po
úvodnom predstavení divadla poézie
sa recitátori rozdelili na I. a II.
kategóriu, ktorú hodnotila porota
v zložení Mgr. Marián Lacko, Mária
Paluchová a Klára Volentová a na III.

I. kategória – poézia
1. miesto – Maximilián Belov,
ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 8, Lučenec
2. miesto – Dávid Juhaniak,
ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou
3. miesto – Viktória Kelementová,
ZŠ Breznička
próza
1.miesto – Nina Mišove, ZŠ Lovinobaňa
2.miesto – Nina Nociarová,
ZŠ Školská 3, Poltár
Daniel Severíni,
ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou
3.miesto – Diana Berkyová, ZŠ Ružiná,
Lucia Illyová,
ZŠ L. Novomeského, Lučenec
II. kategória – poézia:
1.miesto – Natália Balcová,
Gymnázium Poltár
2. miesto – neudelené
3. miesto – Mina Azizi,
Gymnázium B. S. Timravy Lučenec
próza
1.miesto – Ivan Horváth,
ZŠ Vajanského, Lučenec
2. miesto – Miriam Cverenkárová,
Gymnázium Poltár
3. miesto – Simona Albertová,
ZŠ s MŠ Cinobaňa
III. kategória - poézia
1. miesto – Karin Lauková, ZŠ
Školská, Poltár

III. kategória - poézia
1.miesto – Karin Lauková,
ZŠ Školská, Poltár
2. miesto – Martin Chrastina,
ZŠ Málinec
3. miesto – Dagmar Fábiková,
ZŠ s MŠ Kalinovo
próza
1.miesto – Nikolas Maskalík,
Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec
2. miesto – Veronika Fridrichová,
ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 7, Lučenec
3. miesto – Daniel Demjanovič,
ZŠ s MŠ Kalinovo
IV. kategória - poézia
1.miesto – Lukáš Pelč,
Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec
2. miesto – Zuzana Halgašová,
Súkromné gymnázium Lučenec
3. miesto – Martina Laššanová,
Stredná zdravotnícka škola Lučenec
próza
1.miesto – Simona Mokošová,
Obchodná akadémia Lučenec
2. miesto – Lucia Ciriaková,
Str. priem. škola stavebná Lučenec
3. miesto – Ivan Krupa,
Obchodná akadémia Lučenec
Víťazi postúpili na krajskú súťaž Sládkovičova Radvaň, ktorá sa konala v
dňoch 14. a 18. mája v Banskej Bystrici.
Mgr. Milada Bolyošová
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obľúbený žáner mladých ľudí
– obľúbený žáner mladých ľudí

O Pohár primátora Lučenca a riaditeľky Novohradského osvetového strediska v Lučenci súťažili kolektívy moderného tanca z regiónu 2. apríla 2009 v DK BST
v Lučenci. Pod dohľadom odbornej poroty v zložení: E.
Chylová, I. Hrivnáková a I. Hilšerová sa predviedlo 25
súborov v troch vekových kategóriách: deti, juniori
a mládež. Porota konštatovala stúpajúcu úroveň moderného tanca v regióne, čomu iste napomáhajú aj
metodické dni pre vedúcich a choreografov, ktoré
v tomto žánri pravidelne organizuje NOS. Ako hostia
vystúpili Tanečná škola Hip Hop a TŠ Š. Chleba zo
Zvolena.

Fonsiho tanec – kategória: Scénické choreografie – postup na
krajskú súťaž
UNIVERSAL, Cespom Fiľakovo – choreografia: Trocador –
kategória: Hip-Hop - ocenenie za prirodzenosť prejavu
a temperament s postupom na krajskú súťaž
TŠ Chlebo Lučenec – choreografia: X Dream – kategória: Open
choreografie - CENA PRIMÁTORA MESTA LUČENEC s postupom na krajskú súťaž

Dvanásť najlepších kolektovív postúpilo na krajskú
prehliadku moderného a módneho tanca, ktorá sa
konala 13. mája v Žiari nad Hronom.
Katarína Györgyová

Výsledky:
DETI
SMILE, ZŠ Vajanského Lučenec – choreografia: Hawai –
kategória: Show dance- ocenenie za výtvarné stvárnenie
choreografie s postupom na krajskú súťaž
ZUŠ Poltár – choreografia: Poker Faces – kategória: Hip –
Hop - postup na krajskú súťaž
TŠ Chlebo Lučenec – choreografia: Just Dance – kategória:
Hip-Hop choreografie - ocenenie za priestorové stvárnenie
choreografie s postupom na krajskú súťaž
JUNIORI
PELÍK, ZŠ Haličská cesta 8, Lučenec – choreografia: Okolo
sveta – kategória: Scénický tanec - ocenenie za výber námetu s postupom na krajskú súťaž - CENA RIADITEĽKY NOS
K3N, ZŠ s MŠ Utekáč – choreografia: Prestávka - ocenenie
za výrazové schopnosti tanečníkov a využitie rekvizity
s postupom na krajskú súťaž
SIX, ZŠ s VJM Fiľakovo – choreografia: Carios Caribe –
kategória: Open choreografia - postup na krajskú súťaž
TS IUVENES, CVČ Fiľakovo – choreografia: Flying Balls –
kategória: Open choreografia - postup na krajskú súťaž
SIX, ZŠ s VJM Fiľakovo – choreografia: Like a Madonna –
kategória: Disco Choreografia - ocenenie za pohybové
zvládnutie choreografie s postupom na krajskú súťaž
STORM, ZŠ s MŠ Kokava n./Rim. – choreografia: Dúha –kategória: Scénická choreografia - postup na krajskú súťaž
MLÁDEŽ
NEET STREET, CVČ Magnet Lučenec – choreografia:
Fonsiho tanec – kategória: Scénické choreografie – postup
na krajskú súťaž
UNIVERSAL, Cespom Fiľakovo – choreografia: Trocador –

opäť úspešný
V súťaži chrámových speváckych zborov, ktorá bola
25. apríla 2009 vo farskom kostole v Banskej
Bystrici, nás veľmi úspešne reprezentoval Chrámový
zbor Campana z Brezničky. Chrámový zbor Campana vznikol ako chrámový zbor farnosti Breznička (do
farnosti patria obce Breznička, Kalinovo a Veľká
Ves) a v miešanej zostave hlasov účinkuje od roku
2000. Od roku 2006 je zbor súčasťou CZUŠ v Lučenci.

Detský spevácky zbor Campanella

Svojím spevom sprevádza liturgiu na slávnostných
sv. omšiach.
Pokr. s.8
Za hranice svojej farnosti vyšiel zbor po prvýkrát
v roku 2005, kedy sa zúčastnil regionálnej
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Žiadosť o spoluprácu
s mestskými a obecnými úradmi, školami v regióne aj so všetkými, ktorí
môžu pomôcť pri uvedenom podujatí

opäť úspešný
Pokr. zo s. 8

Za hranice svojej farnosti vyšiel zbor
po prvýkrát v roku 2005, kedy sa zúčastnil regionálnej prehliadky Chrámová pieseň v Malom Krtíši a následne na Gorazdových dňoch vo
Zvolene. Odvtedy speváci svoje kvality predviedli na troch medzinárodných festivaloch: v r. 2006 v Bratislave na festivaloch Musica sacra
(bronzové pásmo) a na Medzinárodnom festivale adventnej a vianočnej
hudby (bronzové pásmo), v r. 2008 v
Olomouci na Festa musicale, kde
zbor získal strieborné pásmo.
Veľký úspech zaznamenal zbor Campana na 31.Festivale zborového spevu V. F. Bystrého v Banskej Bystrici,
na ktorom mu odborná porota udelila zlaté pásmo. Večer sa Chrámový
zbor Campana predstavil na IV.
festivalovom galakoncerte. Dirigentkou zboru je absolventka JAMU
v Brne MgA. Oľga Budinská.
MgA. Oľga Budinská je zároveň aj
dirigentkou detského speváckeho
zboru Campanella, ktorý sa po
prvýkrát zúčastnil krajskej súťaže
speváckych zborov a hneď získal od
odbornej poroty strieborné pásmo.
Mgr. Milada Bolyošová

Oznam !!!
Dovoľujeme si upriamiť vašu pozornosť na našu webovú stránku, kde
nájdete všetky aktuálne informácie
o podujatiach, ktoré sme už uskutočnili, a o akciách, ktoré pripravujeme. Na našej internetovej stránke
www.noslc.sk môžeme spropagovať
aj vaše významnejšie podujatia, pokiaľ nám o nich dáte vedieť pozvánkou, plagátom, fotografiami na naše
mailové adresy:
noslc@noslc.sk, adamova@noslc.sk

6. – 10. 7.
už 5. ročník

Palóckeho ľudovoumeleckého
tábora
miesto: Látky

25. 7.
Poipeľský umelecký festival
miesto: Veľká nad Ipľom

29. 7. – 2. 8.

Medzinárodný
novohradský folklórny
a gastronomický festival
t. r. v znamení
„Nedele v Novohrade“
so všetkým, čo k tomu patrilo
30. 7. – Radzovce
31. 7. – Galaprogram v Lučenci
1. 8. – Fiľakovo, Divín
2. 8. – záverečný program v Bánku
(MR)
vystúpia folklórne kolektívy z MR,
SR, Arménska, Gruzínska,
Nemecka, Talianska, Srbska,
Ukrajiny, Rumunska a ľudová
hudba z Poľska

7. – 8. 8.

– Koliesko –
stretnutie mladých folkloristov,
festival ľudovej kultúry
miesto: Kokava nad Rimavicou
29. 8.

Stretnutie rodákov
a folklórne popoludnie
miesto: Látky - Mláky

OZ Phoenix Lutecia a Novohradské osvetové stredisko v Lučenci oznamujú,
že pripravujú podujatie, ktoré je zamerané na život židovskej komunity
v meste Lučenec a v regióne Novohrad
– vo Fiľakove, Haliči, Poltári, Kokave nad
Rimavicou. Plánujeme v septembri t. r.
uskutočniť kultúrne podujatie venované
pamiatke židovskej komunity, ich prínosu pre mesto Lučenec a celý región Novohrad.

Obraciame sa na všetkých, ktorí
majú a chceli by zapožičať :
fotografie – rodinné, zo spoločenských
podujatí a osláv, z miest a obcí v regióne, rôznych budov, cintorínov a pod.
písomnosti – všetkého druhu viažuce sa
k životu židov
predmety – modlitebné, rituálne, obradové, ale aj osobné
príbehy – veselé, vážne, ale aj smutné
o ľuďoch a ich osudoch, oral history, ak
je možné podložené fotografiami
osvedčené recepty židovskej kuchyne,
popr. ich niektoré odlišnosti, ktoré boli
charakteristické pre Novohrad

Oslovujeme každého, kto by
vedel, ale aj chcel pomôcť pri príprave podujatia o židoch a židovskej
kultúre, aby neváhali a ozvali sa,
prispeli aj požičali veci, ktoré súvisia
so životom židovskej komunity v Lučenci a v regióne. Budeme radi, ak
sa nám podarí spoznať históriu,
kultúru a život ľudí, ktorí tu dlhé
roky žili a priblížiť ich osud verejnosti. O príprave podujatia budeme
informovať a ďakujeme všetkým,
ktorí nám vyjdú v ústrety.
Dokumenty prevezmeme na reverz
a po ukončení podujatia čestne vrátime.
Kontakt : 047 4331534,
noslc@noslc.sk
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