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Fašange, fašange, fašangovje časi, Eňi seďja, druhí pijú, za stolom klbási, A mi chlapci ňeboráci
ňímame čo zjesťi, Iba kúsok kausťički, aj to bez masťi
(Zdroj: J. Jancovic: Z novohradských vrchov a dolín)

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

2011 - Ferko Urbánek: Strašidlo
2012 – Ferko Urbánek
(na motívy hry Pokuta za hriech):
Verejné tajomstvo
2013 – Jevan Brandon Thomas
(na motívy hry Charleyho teta):
Ako som sa skoro vydal
2014 – Robin Hawdon
(na motívy hry Dokonalá svadba):
Zajace...
18.7.2015 – Ivan Bukovčan: Kým
kohút nezaspieva - Na svitaní.

Pôvodne sa volali Lupočská divadelnícka mládež STRAšidlá. Tento názov používali
dovtedy, kým súbor zastrešoval OcÚ Lupoč, ale po zmene pôsobiska v roku 2015,
zmenil sa názov súboru iba na DS STRAšidlá, nakoľko z Lupoče prešli do Haliče
a odvtedy ich zastrešuje Obecný úrad Halič.
Myšlienku či nápad, pokúsiť sa založiť v Lupoči divadelný súbor, nosila v hlave Mirka Kaňuchová odvtedy, čo vyčítala v starých kronikách a dokumentoch o histórii
obce, že v minulosti tu divadlo fungovalo. Nakoniec sa to podarilo. Súbor vznikol
v roku 2010, predovšetkým na základe úspešného projektu podporeného Nadáciou SPP v programe Dedičstvo regiónov. Začínali veselohrou na motívy hry Strašidlo od Ferka Urbánka.
Oficiálneho vedúceho súboru nemajú, ale akousi manažérkou od založenia až
dodnes je Mgr. Miroslava Kaňuchová, ktorá zabezpečuje skoro všetko. Po necelom roku sa rozhodli a založili Občianske združenie Pod Skaličkou, zaregistrovali
ho 25. 2. 2011, predsedníčkou je taktiež Miroslava Kaňuchová. Pri založení ich
bolo 9, o rok neskôr 6, nasledujúce dve sezóny 8 a v súčasnosti súbor tvorí opäť 9
členov a väčšinou sú to herci: Anna Gašparovski, Patrik Protuš, Jana Gašparovski, Nikola Malatincová, Patrik Šulek, Dušan Ambróš, Dominika Pivková,
Miroslava Kaňuchová, Miroslav Kaňuch. Spomenúť sa patrí aj bývalých členov –
Eva Zibrínová, Zuzana Zibrínová, Kristína Maková. Keď sa už rozhodnú naštudovať
nejakú hru, tak sa im to vždy podarí a doteraz vždy v réžii celého súboru, nakoľko
nikdy nemali žiadneho samostatného režiséra.
Zoznam premiér:
2011 - Ferko Urbánek: Strašidlo

Premiéra sa konala v KD Halič a bola venovaná 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. Inscenácia vznikla na motívy
Bukovčanovej hry a text pre potreby súboru upravil Patrik Protuš, ktorý upravoval viaceré hry.
Jednoducho je to skupina horlivcov divadelníkov, ktorí si vedia poradiť. Scény navrhuje Janka Gašparovski a kostýmy šije Mirka Kaňuchová. Výsledkom
ich snaženia je nacvičenie a odohranie
jednej divadelnej hry každý rok.
Za úspešné uvedenie hier boli ocenení
na regionálnych prehliadkach, ktoré sa
konali v rámci Divadelnej jesene.
Pokr. na str.2

Od r. 2012 sa každoročne zúčastnili

regionálnych prehliadok
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snažiť časom vyriešiť. Finančné prostriedky získavajú
z vlastnej činnosti OZ Pod Skaličkou.

DS Strašidlá Smolkovia

Okrem divadelných aktivít sa venujú aj tým najmenším
Od r. 2012 sa každoročne zúčastnili regionálnych prehliadok divákom a pripravili každý rok v Lupoči program k MDD, na
ochotníckych divadelných súborov, ktorých hlavným organizá- Mikuláša či Silvestra.
torom bolo vždy Novohradské osvetové stredisko v Lučenci.
Konali sa na týchto miestach: 26.-27.X. 2012 - Tomášovce, 29.30.11. 2013 – Lupoč, 8.11.2014 – Lučenec a 14.11. 2015 Kokava
nad Rimavicou.
DS Strašidlá Charleyho teta

DS Strašidlá - Haličské slávnosti

V Haliči tieto aktivity rozšírili o program v rámci Haličských
slávností a v roku 2015 sa predstavili v dvoch programoch.
Jeden, Zlatá priadka, spracoval Patrik Protuš a snažili sa
vtipnou formou priblížiť históriu obce, nechýbal kat so
sekerou.... Druhým programom bolo bábkové divadlo,
chodili pomedzi návštevníkov a zabávali ich. Marionety im
zapožičal slávny Haličan, Jožo Pročko, ktorý je zároveň poslancom obecného zastupiteľstva.
DS Strašidlá Zajace

Čo sa týka propagácie, na každú
premiéru navrhli a vydali plagáty.
Písalo sa o nich aj v niektorých bulletinoch prehliadky Divadelná jeseň
a zároveň v našom spravodajcovi
REKUS. Zaujímavosťou, ktorá stojí
za spomenutie a možno je to aj
smer, akým by sa aj ostatné divadelné súbory mohli uberať a nemuseli by sa báť budúcnosti. Čo mám
na mysli? Predsa svadbu. Dva roky
od založenia súboru, teda v roku
2012, sa Mirka vydala.
Jej manžel pochopiteľne hneď figuruje v súbore, aj keď nie ako
herec, ale sprevádza ich ako hudobník. Je to ideálny stav, keď
sa obaja manželia takto podieľajú na niečom, čo má aj zmysel.
A časom prídu ratolesti, ochotníci sa budú len rozrastať...
Kroniku sa im doteraz nepodarilo založiť, ale materiálov a zážitkov z nácvikov či vystúpení majú viac než dosť, len času je
vždy málo. Ale podľa ich vyjadrenia, aj tento problém sa budú
snažiť časom vyriešiť.
Finančné prostriedky získavajú z vlastnej činnosti OZ Pod
Skaličkou.

S divadlom vystupovali vo viacerých obciach okresu, a to
v Lehôtke, Budinej, Pincinej a Tomášovciach. Naposledy sa
predstavili 22.1.2016 v Dome Matice slovenskej s predstavením „Spomienky na Štúra“.
Ich domovskou scénou bol KD Lupoč, a to od založenia až
do roku 2014. Od roku 2015 je to Halič, aj touto cestou
chcú poďakovať starostovi Jurajovi Machavovi, ktorý ich
prichýlil a poskytol im priestor - javisko v kultúrnom dome
na nácviky a premiéru.
Pokr. na str. 3
Tí, čo s divadlom robia, vedia, že rokmi toho veľa pribúda,
kulisy a kostýmy zatiaľ „skladuje“ Mirka Kaňuchová u seba.
Ktohovie, možno sa časom nájde nejaký priestor, kde by sa
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DS Strašidlá rozprávkový les
Pokr. zo str. 2. Tí, čo s divadlom

robia,
vedia, že rokmi toho veľa pribúda, kulisy
a kostýmy zatiaľ „skladuje“ Mirka Kaňuchová u seba. Ktohovie, možno sa časom nájde nejaký priestor, kde by sa
nielen zložili, ale dosiahnuté úspechy
mohli ukázať, či vystaviť.

DS Strašidlá - RP - Kokava foto P. Vranský

KONTAKT:
Mgr. Miroslava Kaňuchová, 0904947
474,
e-mail: miroslavapetrusova@gmail.com
Zdroj foto z Haličských slávností www.halic.sk

Poľnohospodársky inžinier, novinár, publicista, spisovateľ literatúry
faktu Ing. Ján Jančovic sa narodil 6. 2.
1941 v obci Pôtor, okres Veľký Krtíš.
Základné vzdelanie získal v rodnej obci
a v Šuranoch. V r. 1955-59 študoval na
Strednej poľnohospodársko-technickej
škole (SPTŠ) v Šuranoch. V r. 1962-67
v štúdiu pokračoval na Vysokej škole
poľnohospodárskej (teraz SPU) v Nitre.
V r. 1978-80 absolvoval postgraduálne
štúdium žurnalistiky na Karlovej univerzite v Prahe. V r. 1967-69 pracoval
ako vedúci výrobno-obchodnej prevádzky v Poľnohospodárskom nákupnom a
zásobovacom podniku (PNZP) Nitra
a Veľký Krtíš, v r. 1970-72 ako vedúci
oddelenia marketingu v Optime Nitra.
V r. 1972-91 bol vedúcim útvaru propagácie vo firme Agrokomplex, SCPV –
Agrokombinát Zobor v Nitre. V r. 19912003 pôsobil ako manažér a zástupca
šéfredaktora Roľníckych noviniek vo
firme ZEMPRESS v Bratislave. Od r.
1967 žije v Nitre, kde od r. 2003 tvorí
na dôchodku.
Pán inžinier, ako si spomínate
na Pôtor vášho detstva?
Vyrastal som v rodine roľníkov
– otca Jána (1905) a matky Márie
(1908), rodenej Kukučkovej. Otec vyrastal bez otca, ktorý odišiel v r. 1906
za prácou do USA, keď mal jeho syn
iba 11 mesiacov. Aj matkin otec odišiel
do Kanady, tá však už vtedy dosiahla
dospelosť. Ani jeden z nich sa zo zámoria nevrátil. Kým moji rovesníci mali
starých otcov, mne veľmi chýbali. Prvýkrát ma matka viedla do evanjelickej
ľudovej školy so živým kohútom

ľudovej školy so živým kohútom pod
pazuchou. To bola podľa učiteľského
vokátora jedna z jeho odmien. Tým učiteľom bol legendárny Ján Cirbes, legionár vrátiaci sa v r. 1919 z ruského
frontu. V Pôtri pôsobil štyridsať rokov,
učil aj mojich rodičov, sestru Annu a necelé prvé tri roky aj mňa. Z môjho detstva mi zostalo veľa zážitkov, príbehov
a obrázkov, ktoré dnes možno vidieť iba
vo filmoch. Po zbere úrody v jesennom
čase sa lúštila kukurica a na dvore varil
slivkový lekvár. Cez zimu mala mama
v kuchyni rozložené krosná a tkala na
nich, po domoch striedavo prebiehali
páračky a priadky. V urbárskej krčme
prebiehali tanečné zábavy a občas do
dediny zavítali putujúci bábkari a kúzelníci. Ochotníci sa predstavovali divadlom. Účasť na bohoslužbách patrila
k duchovným potrebám. Každú sobotu
si majiteľ pred vlastným domom pozametal nielen chodník, ale aj cestu, zvanú
v Pôtri „orsácka“. Kolorit dovtedajšieho
dedinského života sa zmenil otvorením
baní, príchodom nového obyvateľstva
a najmä začiatkom kolektivizácie poľnohospodárstva. Po skončení základnej
školy moje cesty smerovali ďalej od
rodiska. Nasledovala stredná škola v
Šuranoch, po nej rok práce v rodisku,
dva roky vojenskej služby a z nej rovno
na vysokú školu v Nitre. Po jej skončení
nasledoval opäť kratší pobyt v rodisku,
odvtedy trvale žijem s rodinou v meste
pod Zoborom. Rodnú postať a jej hmotné a duchovné dedičstvo po predkoch
zachovávam s plnou úctou. Po vyrovnaní sa so sestrou som jej vlastníkom
a zveľaditeľom. Na vstupe do tohto rodinného múzea stojí úryvok zo Sládkoviča: „Ctite si otcove mozole krvavé“.
Svoj profesijný život ste zasvätili poľnohospodárstvu. Prečo ste sa
tak rozhodli?
Sklamanie rodičov zo začiatkov kolektivizácie, vedenia družstva
a jeho neúspechy som prežíval aj ja.
A tak môj pôvodný zámer nebol študovať poľnohospodársky smer, ale strojársky. K tomu sa však vyžadovalo odporučenie obce a navyše aj okresného
školského inšpektorátu, ktorého vedúcim bol práve Pôtorčan. Tieto dva orgány, v ktorých sedeli aj neprajníci pôvodných súkromných roľníkov a medzi
nimi aj prišelci, rozhodli, že syn roľníka, ...
Pokr. na str. 4

pod pazuchou. To bola podľa ktorý vložil svoj majetok do družstva,
študovať
len
na
učiteľského vokátora jedna z jeho môže
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...ktorý vložil svoj majetok
do družstva, môže študovať len na poľnohospodárskej škole a potom vraj v
družstve i na rodinnom majetku pracovať. Život to zariadil tak, ako sa zvykne
hovoriť, že z núdze sa stane cnosť. Po
ukončení povinnej vojenskej služby som
rovno na druhý deň nastúpil do prvého
ročníka VŠP v Nitre. V poslednom ročníku som sa oženil a po skončení štúdia
som začal pracovať na PNZP v Nitre,
kde ma zastihli aj udalosti r. 1968. Spomeniem len, že správy o pobyte Maďarského okupačného vojska v Nitre pod
vedením generála Lakatoša, som už
vtedy posielal Stanovi Dutkovi do banskobystrického rozhlasu, ktoré tam boli
aj odvysielané. Krátko na to sa vo
Veľkom Krtíši zakladal PNZZ a tak som
dostal ponuku tam nastúpiť do funkcie
vedúceho výrobno-obchodnej prevádzky. Počas jedenapolročného pobytu
v novozaloženom okrese som sa podieľal na obnovení MO MS v Pôtri, na činnosti OV Matice slovenskej a športových aktivít v obci. V r. 1970 som sa
pracovne vrátil do Nitry, kde som naposledy pracoval do r. 1991 na generálnom
riaditeľstve Majetku stálej celoštátnej
výstavy, Agrokomplex, SCPV – Agrokombinát Zobor, vo funkcii vedúceho
útvaru propagácie a výstavníctva. V r.
1991 došlo k zrušeniu stredných článkov
riadenia, čím sa aj naše generálne riaditeľstvo zlikvidovalo. Dnes neľutujem, že
som celý plodný život zasvätil odboru
mojich predkov a odpustil som tým, ktorí nemali so mnou dobré úmysly. Znie to
sarkasticky, ale vlastne im ďakujem za
to, čím som.
Od r. 1991 pôsobíte ako novinár a publicista v slobodnom povolaní. Čo vás k tomu priviedlo?
Počas môjho dvadsaťročného
pôsobenia v truste Agrokomplex som z
titulu svojho zaradenia mal v náplni aj
styk s verejnosťou i s médiami. To si
vyžadovalo doplnenie mojich dovtedajších dopisovateľsko – redaktorských
skúseností. Z toho dôvodu som v r.
1978-80 absolvoval postgraduálne štúdium žurnalistiky na Fakulte žurnalistiky
Karlovej univerzity v Prahe. Vtedy sa aj
moja novinársko-publicistická činnosť
zintenzívnila. Prispieval som a doteraz
prispievam do rôznych novín, časopisov
a kalendárov na Slovensku aj v zahraničí. Odborne som spolupracoval s rozhlasom, televíziou a Krátkym filmom.
Na Slovensku som najčastejšie písal do
novín: Roľnícke noviny (tam aj pod
pseudonymom Ján Potran), Nedeľná
Pravda, Hlas ľudu, i do časopisov: Život,
Slovensko, PaS, Lidé a Země,
Pokr. zo str. 3

Slovensko, PaS, Lidé a Země, Roľnícke
novinky. Po likvidácii podniku, v ktorom som pracoval, rozhodol som sa pre
slobodné povolanie. V r. 1991 som uzavrel zmluvný vzťah s vydavateľstvom
ZEMPRESS – Roľnícke novinky, pre
ktoré som výkonne pracoval ako manažér a zástupca šéfredaktora až do dôchodkového veku. To výhradne nezávisle a slobodne.
Verejnosti ste známy aj ako
autor knižných publikácií ...
V knižnej a bádateľskej oblasti
sa doteraz intenzívne venujem problematike života Slovákov v zahraničí, najmä dolnozemských a to programovo niekoľko desaťročí. Svoje poznatky a výsledky bádania priamo v prostredí Slovákov žijúcich v jednotlivých krajinách
priebežne publikujem okrem množstva
článkov v periodickej tlači, zborníkoch
či ročenkách aj v samostatných monografických prácach, vydaných knižne.
Mojej rodnej obce Pôtor sa týkajú štyri
monografie, ďalej sú to: Včelárstvo na
Modrokamensku (2001), Za chlebom na
Dolnú zem (2004), Z kolísky na Dolnú
zem (2004), Navrátilci (2007), Vyorali
hlboké dolnozemské brázdy (2009),
Z novohradských vrchov a dolín (2011),
Pretvorili dolnozemskú rovinu (2012),
Putovanie a život Alberťanov (2012 –
spoluautor).
Čo pripravujete do najbližšieho
obdobia?
V súčasnosti sústreďujem archívny materiál z minulosti a prítomnosti Slovákov v Maďarsku a ako člen
tímu ochrany biodiverzity na SPU
v Nitre – Inštitútu ochrany biodiverzity,
ktorého riaditeľom je docent Ján Brindza, rodák z hontianskeho Hrušova –
pripravujeme encyklopédiu slovenského
šľachtiteľstva a šľachtiteľov.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

V Paríži redigoval časopis pre československých robotníkov Rovnosť. V r. 1933
-36 bol redaktorom Ľudového denníka
v Bratislave.
Po vzniku Slovenskej republiky
v marci 1939 vytvoril spolu s Ľudovítom Benadom a Jánom Osohom 1. Ilegálny ústredný výbor KSS. V r. 1941-45
bol väznený spolu s Viliamom Širokým,
z väzenia sa mu podarilo utiecť. Od oslobodenia pôsobil ako jeden z vedúcich
funkcionárov KSČ najmä v Prahe. V apríli 1945 sa stal ministrom poľnohospodárstva vo vláde Zdeňka Fierlingera
vytvorenej v Košiciach a v tejto pozícii
zotrval do r. 1951. Od r. 1949 sa podieľal na pozemkovej reforme a násilnej
kolektivizácii. V r. 1951-53 bol predsedom Zboru povereníkov v Bratislave.
V r. 1953-63 zastával funkciu ministra
financií v troch vládach Viliama Širokého v Prahe. Jeho politická kariéra sa
náhle skončila v r. 1963 pre spory s prezidentom Antonínom Novotným. V r.
1970 bol vylúčený z KSČ za podporu
pravicového oportunizmu počas Pražskej jari. Július Ďuriš zomrel 18. 2. 1986
v Prahe, urna s jeho telesnými pozostatkami je uložená v hrobe jeho rodičov na
cintoríne v rodných Rovňanoch. Vo februári 2016 si pripomíname 30. výročie
Slovenský a československý politik jeho úmrtia.
Július Ďuriš sa narodil 9. 3. 1904
v Rovňanoch, okres Poltár. Základné
Novinárka, poetka, spisovateľvzdelanie získal v rodnej obci. Následne
študoval na gymnáziu v Lučenci, na ka, prekladateľka Oľga Gály-Lőrinktorom patril medzi prvých slovenských czová, rod. Braunová sa narodila 10. 2.
maturantov v r. 1924. Jeho triednym 1921 v Lučenci. Ľudovú školu i gymnáprofesorom bol Jozef Werner. V r. 1924- zium absolvovala v rodnom meste, ma28 študoval na Právnickej fakulte Kar- turovala v r. 1939 v triede prof. Fülöpa
lovej univerzity v Prahe, v r. 1929-31 na Kardosa. Počas druhej svetovej vojny
Vysokej škole politických, ekono- mala veľmi ťažký život a prišla takmer
o celú svoju rodinu...
Pokr. na str. 5
mických a spoločenských vied v Paríži.

Roľnícke novinky. Po likvidácii V Paríži redigoval časopis pre i o prvého manžela. V r. 1947 sa
podniku, v ktorom som pracoval, československých
robotníkov presťahovala do Bratislavy, kde
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Pokr. zo str. 4

...i o prvého manžela. V r. 1947 sa
presťahovala do Bratislavy, kde spočiatku pracovala ako úradníčka vo veľkoobchode Eltra a v redakcii Új Szó.
V ďalších rokoch pôsobila ako novinárka v denníku Új Szó (1950-56), Hét
(1956-60), Új élet – Nový život (196064), Nő (1971-76). Od r. 1976 žila na
dôchodku v Bratislave.

Jej básne, literárne reportáže,
publicistiku či divadelné kritiky uverejňovali časopisy a denníky na Slovensku
i v Maďarsku. Svojou tvorbou patrila
medzi priekopníčky povojnovej Maďarskej poézie v Československu. Do literatúry vstúpila v r. 1953 básnickou
zbierkou Hajnali őrségen (Stráž na
úsvite). V ďalších básnických zbierkach
Halkan szólok (Ozvem sa tíško – 1967),
Tiszta vászon (Čisté plátno – 1973)
a Szívdobogás (Tlkot srdca – 1981)
vyjadrila svoje vrúcne pocity ženy –
matky. V období po r. 1989 publikovala
dva životopisné romány. V románe Ördöglakat (Čertovská zámka – 1990)
predstavuje život a dielo druhého manžela novinára, politika a maliara Júliusa
Lőrincza (1910-1980). V životopisnom
románe Néma madár (Nemý vták –
2004) pojednáva o svojom vlastnom živote.
Oľga Gály-Lőrinczová preložila niekoľko významných diel slovenských autorov do maďarčiny – P. Jilemnický: Kus cukru, A. Hykisch: Čas majstrov, J. Johanides: Trestajúci zločin a i.
Za svoje preklady dostala niekoľko ocenení. Zomrela 7. 8. 2012 v Bratislave,
pochovaná je na cintoríne bratislavského krematória.

Akademický maliar, stredoškolský učiteľ Dezider Pápay sa narodil 19.
2. 1921 v obci Zlatno, okres Poltár. V r.
1937-39 študoval na Škole umeleckých
remesiel v Bratislave u profesorov Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu. V r.
1939-43 v štúdiu pokračoval na Vysokej
škole technickej v Bratislave u profesorov Martina Benku, Gustáva Mallého,
Maximiliána Schurmanna, Jána Mudrocha a Vladimíra Droppu, v r. 1945-47
na AVU v Prahe u profesorov Karla Minářa a Jána Želibského, v r. 1948-49 na
PgF UK v Bratislave u profesorov Gustáva Mallého a Eugena Lehotského a v r.
1966-68 na VŠVU v Bratislave. V r.
1950-52 pôsobil ako reklamný výtvarník
vo firme Narpa Bratislava, v r. 1953-59
v Slovenskej knihe Bratislava. V r.
1960-81 bol výtvarníkom v Polygrafických závodoch v Bratislave a súbežne
v r. 1966-81 stredoškolským učiteľom
na SOU polygrafickom v Bratislave. Od
r. 1981 žil na dôchodku v Bratislave.
V jeho výtvarnej tvorbe dominuje krajinomaľba,vo svojich začiatkoch

sa venoval aj figurálnej kompozícii.
Námetovo čerpal z okolia Bratislavy,
západného Slovenska a hornatých oblastí stredného Slovenska. Z výtvarných
techník používal olej, akvarel, linorez,
kresbu, sépiu. Samostatne vystavoval
v Galérii Cypriána Majerníka v Bratislave (1968), v Krajskej galérii v Nitre
(1970), v sieni Zväzu slovenských výtvarných umelcov na Gorkého ulici v
Bratislave (1981 – jubilejná výstava),
v Novohradskej
galérii
v Lučenci
(1987), v Umeleckej besede Slovenska
v Bratislave (1990). Jeho životným krédom bolo: „Čím dlhšie človek tvorí
umenie, tým viac sa v ňom musí zdokonaľovať“. Dezider Pápay zomrel 6. 10.
2004 v Bratislave, pochovaný je na cintoríne v Slávičom údolí.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Sádrovanie
12.1. 2016 sme sa so žiakmi zo Základnej školy pre žiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou v Lučenci, stretli na tvorivej dielni v Novohradskom
osvetovom stredisku, kde sme si dali za cieľ vymaľovať sadrových anjelov
pastelovými farbami. Najprv sme si povedali niečo o vlastnostiach sádry, o jej
tuhnutí a praktickom využití. Po malej ukážke sa žiaci pustili do práce. Výsledky
z tejto tvorivej dielne môžete vidieť na fotografiách.

Januárové „ hlinenie“ – keramické nástenné dekorácie - dielňa pre
verejnosť.
V januári Novohradské osvetové stredisko v Lučenci organizovalo tvorivé dielne
pre verejnosť pod názvom- keramické nástenné dekorácie. Záujemcovia, ktorí sa
zúčastnili tvorivých dielní, mali možnosť naučiť sa techniku modelovania hliny
z plátov. Pre tých, ktorí sa chceli inšpirovať, sme ponúkli ukážku hotových
výrobkov. Tešíme sa na Vás pri ďalšom stretnutí, v mesiaci február, a to 10.
a 12.2.2016. Začíname od 15.00 hod, ale môžete sa k nám pridať kedykoľvek do
17.00 hod. Témou stretnutia bude keramický anjel. Poplatok 3,- € (v cene je
zahrnutá hlina a výpal). Tešíme sa na Vás.
Pokr. na str.6
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Januárové „ hlinenie“ – keramické nástenné
dekorácie - dielňa pre verejnosť.
Pokr. zo str. 5

V tomto roku si pripomíname 120. výročie narodenie
Jozefa Cígera Hronského, ktorý sa narodil 23. februára
1896 vo Zvolene. Ako spisovateľ, publicista, výtvarník, pedagóg, významný predstaviteľ a manažér Matice slovenskej,
patrí k významným postavám slovenského kultúrneho
života. Súťaž v prednese slovenských povestí vznikla roku
1991 v Šali, kde sa 18.3.2016 uskutoční celonárodné kolo,
ktorému predchádzali školské, okresné a krajské kolá.
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 2.-7. ročníka ZŠ, ako aj žiaci
reálnych gymnázií a prebieha v troch kategóriách.
V Novohrade sa konali dve okresné kolá. Prvé sa konalo
20.1.2016 v Dome Matice slovenskej v Lučenci. Podujatie
otvorila riaditeľka Domu MS v Lučenci, Ing. Alena Rezková,
privítala účastníkov a členky poroty, ktorá pozostávala z
Kláry Volentovej z Novohradskej knižnice, Mgr. Milady Bolyošovej z NOS a Jarmily Sivákovej. Celkovo bolo prihlásených 24 žiakov, ktorí vyhrali základné-školské kolá.

Vareškárstvo
– výroba dreveného riadu je úzko spätá hlavne s horskými
oblasťami, kde bol dostatok materiálu na jeho výrobu. Výroba
pre trh sa začala rozvíjať ku koncu 18. storočia a jej strediskami sa stali Stará Turá a Lubina. Postupne sa toto remeslo
rozšírilo aj do okolia Trenčína, Bytče, ďalej do okolia Oravy,
Zemplína, Spiša, Liptova, Šariša a Gemera. Vareškári vyrábali
nielen varechy, ale aj lopáre, lyžice a habarky. A práve mesiac
január je ideálny na výrobu habariek. Po vianočných sviatkoch
stromček nevyhadzujte, ale jeho vrchnú časť odpíľte. Aký
materiál budeme potrebovať? Malú pílku na drevo, ostrý nôž
a šmirgľový papier. Vrchnú časť stromčeka odpílimeI. a pomocou noža zbavíme kôry a ihličia. Dôležité je vybrať si taký
II. Vetstromček, kde sú jednotlivé vetvičky súmerne položené.
III.
vičky zrežeme na požadovanú dĺžku, približne 5 cm. Povrch
habarky ešte prebrúsime šmirgľovým papierom.

Víťazi okresného kola:
I. kategória - Ľubica Dováľová (ZŠ M.R.Štefánika Lučenec)
II.kategória - Szabolcs Tóth (ZŠ Radzovce)
III.kategória - Matej Janšto (Súkromná ZŠ Lučenec)
Na záver riaditeľka DMS spolu s predsedníčkou poroty, Miladou Bolyošovou, odovzdali víťazom jednotlivých kategórií
diplomy a ceny a zapriali veľa šťastia v krajskom kole.
V Poltári sa okresné kolo uskutočnilo 26.1.2016 v CVČ
ZŠ Slobody 2. Súťaž otvorila Mária Michalove. Porota
pracovala v zložení Mgr. Milada Bolyošová z NOS Lučenec,
učiteľky Mgr. Nadežda Murínová a Mgr. Katarína Paučová.
Prihlásených bolo 12 žiakov a výsledky sú nasledovné:
I.kategória – Romana Šágová, skončila ako druhá, lebo prvé
miesto nebolo udelené (ZŠ Slobody 2, Poltár)
II.kategória – Anna Vitoslavská (ZŠ Slobody 2, Poltár)
III.kategória – Soňa Fehérpatakyová (ZŠ Slobody 2, Poltár)
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naše sklárne už v podstate nie sú...

Ďalšia kniha autorov Ing. Pavla Hlodáka
a Júliusa Križániho pod názvom „Krása
slovenského skla“, bola slávnostne uvedená 27. januára 2016 v priestoroch
Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

Ide o voľné pokračovanie publikácie
Zrod a vývoj slovenského skla - Sklárne
stredného Slovenska, vydanej v r. 2012.
Kým prvá kniha prezentovala sklárne
a ľudí, táto pojednáva o sklárskych výrobkoch.

P. Hlodák a J. Križáni

Nezabudol spomenúť, že kniha obsahuje 710 fotografií, má už obrovský úspech, dokonca sa stala aj učebnou pomôckou vysokej školy výtvarných umení. Taktiež uviedol fakt, že slovenské
sklo bolo nepoznané, lebo všetko sa
vyvážalo pod značkou Bohemia Glass,
čiže české sklo, v mnohých múzeách je
aj dnes často vystavované slovenské
sklo, ako české či nemecké. Pritom história jasne potvrdzuje, že na území Slovenska, v bývalom Uhorsku bolo 75 sklárskych výrobcov, pričom na území
Maďarska iba 5 a Sedmohradska iba
traja. Že ide naozaj o slovenské sklo,
jasne dokumentuje obálka, na ktorej je
súbor Slovakia, vyrábaný v sklárni Katarínska Huta. Nezabudol pozdraviť ani
prítomného grafika, Mariána Ševčíka.
Po ňom sa ujal slova druhý spoluautor,
Július Križáni, ako skúsený fotograf
povedal, že fotenie skla nie je jednoduché, ale venoval tomu celý život.
Vlastní tisíce fotografií, aj na starých
klasických filmoch, ale aj materiál na
VHS. Dokonca má zaznamenaný celý
proces výroby, čiže od naberania skloviny až po finálny výrobok.
Potom, ako posledný z troch kráľov,
dostal slovo Ing. Milan Cibák, CSc. z Kalinova. Priblížil slávnu históriu nášho
sklárstva a žiaľ, zdôraznil aj smutnú
súčasnosť, lebo dnes sa už zo sklárskych
komínov nedymí...
Nastal čas na ten krok najdôležitejší.
Uvedenie novej publikácie. Krstným otcom bol práve skúsený sklársky odborník p. Cibák. Krstil, ako ináč, sklárskym
pieskom.

Podujatie otvorila Mgr. Iveta Kaczarová,
riaditeľka NMG v Lučenci. Potom obidvoch autorov predstavil pracovník
NMG, Mgr. Š. Chrastina. Po ňom sa
k slovu dostali aj samotní autori publikácie. Ako prvý prehovoril p. Hlodák,
opísal neľahkú cestu zrodu tejto knihy,
ale pripomenul, že dobrí ľudia sa ešte
nájdu, podporili túto myšlienku a na
svet sa dostal vlastne „poklad“, lebo
naše sklárne už v podstate nie sú... Kniha má 216 strán. Opisuje úspechy
sklárstva,
problémy
Nezabudol spomenúť, že kniha slovenského
sklárskeho
priemyslu
v
medzivojnovom
obsahuje 710 fotografií, má už obrovský

Kniha má 216 strán. Opisuje úspechy
slovenského sklárstva, problémy sklárskeho priemyslu v medzivojnovom období, ako aj hromadnú výrobu počas socializmu a nakoniec aj dnešnú výrobu.
Autori priblížili čitateľom zbierky skla,
ktoré sú ukryté v múzeách a u súkromných zberateľov. Publikácia poslúži záujemcom o históriu sklárstva, úžitkové
umenie a zberateľom starožitného skla.
Vydavateľom knihy je Kermat s.r.o. Kalinovo. A na záver to najdôležitejšie.
Knihu si môžete kúpiť buď priamo u autora, Ing. Hlodáka, a to za uvádzaciu
cenu 20,- €, záujemcom ponúkame kontaktné údaje (tel.: 0907806317, e-mail:
kermats.r.o@stonline.sk), alebo v Kníhkupectve Golem Lučenec za 25,- €.

Maratón fašiangových „bálov“ sa
začínal v Utekáči vždy v sobotu večer
maškarným plesom. V nedeľu a pondelok sa konala tanečná zábava s muzikou – „candrbál“. Všetko vyvrcholilo
v utorok veľkým maškarným plesom, na
ktorom sa formou zrežírovaného ľudového divadielka uskutočnilo „pochovávanie basy“. Hlavnými organizátormi,
ako aj účinkujúcimi tejto akcie boli po
dlhé roky Gustáv Vredík a Gustáv
Pupala. Sami si zostavovali text, ktorý
svojím obsahom a spôsobom prednesu
pripomínal pohrebný obrad. Každoročne
ho pritom dopĺňali aktuálnymi príhodami zo života osady a jej jednotlivých
obyvateľov.

Dej divadla bol vždy rovnaký. Išlo o
znázornenie pohrebu, na ktorom sa v
úlohe nebožtíka „pochovávala“ basa,
ako symbol muziky, tanca a zábavy
predchádzajúcich fašiangových dní. Po
dlhé roky úspešne účinkovali ako Plebán (Kňaz) – Gustáv Vredík, Kantor –
Gustáv Pupala, Miništranti – František
Palenčiar, Ján Švingál zvaný Johanko,
Oplakávači – Július Matzenaur, Václav
Petráš (známa dvojica Juli a Venclo)
a k nim sa pridalo aj niekoľko masiek
z maškarného sprievodu.
Pokr.na str.8
S „pochovávaním basy“ sa začínalo

spravidla pred polnocou a to tak, že
muzikanti uprostred tanca prestali
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S „pochovávaním basy“ sa začínalo spravidla
pred polnocou a to tak, že muzikanti uprostred tanca prestali
hrať. Naznačovali tým, že s basou nie je niečo v poriadku. To
sa opakovalo niekoľko ráz, až nakoniec celkom prestali hrať
a oznámili, že „basa zomrela“. Potom ju položili na dve
stoličky a prikryli bielou plachtou. Okolo basy sa zoskupili
Plebán, Kantor, Miništranti a ostatní účinkujúci, oblečení do
kostýmov, ktoré sa v náznakoch podobali skutočným obradným rúcham symbolizovaných postáv, ale zároveň určitými
nezvyčajnými prvkami pôsobili komicky. Plebán a Kantor
mali hrubé knižky, z ktorých akoby čítali odriekaný text:
Plebán: (začína modlitbu)
Kantor: (pokračuje v modlitbe)
Otče náš,
Zdravás pani Holubová,
Holub náš,
matka naša rumová...
ktorý stojíš v šenku,
lievaš nám pálenku...
Jeden Miništrant mal „kropeničku“, ktorú predstavovalo staré
plechové vedro s prútenou metlou, druhý zasa „kadidlo“,
v podobe plechovej nádoby so žeravým uhlím. Kvôli umocneniu „účinku“ týchto rekvizít bola do „kropeničky“ priliata
silne zapáchajúca tekutina neznámeho pôvodu a do „kadidla“
sa na žeravé uhlie prihodilo trochu suchého kravského lajna.
Vďaka týmto prídavkom sa po miestnosti šíril nepríjemný
zápach a valil sa štipľavý a smradľavý dym. „Kropeničkou“
sa pofŕkal nielen „nebožtík“ – basa, ale ušlo sa aj blízko
stojacim divákom. V ďalšom texte sa spomínala basa, jej
cnosti a necnosti, pričom sa dvojzmyselne a v podobe výsmechu narážalo na určité osoby a na ich konkrétne skutky.
Išlo o rozličné utajované príhody, ktoré sa stali v priebehu
roka v Utekáči, ale aj o všelijaké, viac či menej pravdivé
klebety. Práve na týchto „aktualitách“ sa obecenstvo, dobre
ovládajúce „domáce pomery“, zabávalo najlepšie. Po každom
prednesenom verši spustili Oplakávači hlasitý nárek a lamentácie, v rámci ktorých improvizovanými posmeškami a narážkami doplňovali každú spomínanú vec alebo príhodu.
Miništranti nešetrili kropením, ani kadidlom a svoje okolie
zamorovali neustále veľkým smradom. Celý „cirkus“ vyvrcholil vynesením basy z miestnosti a jej uložením v pivnici
hostinca u Holuba, kde sa „pochovávanie“ konalo. Potom už
muzika hrala bez basy, ale tanečná zábava pokračovala do
ranných hodín.
Pokr. zo str. 7

Rozveseleným sklárom sa nechcelo len tak hneď ukončiť
zábavu a preto v nej pokračovali ešte aj na Krivú stredu,
teda v čase, keď už bol pôst. Fašiangová nálada pretrvávala
napríklad v sklárni. Ženy, ktoré volali „obzeračky“, lebo kontrolovali žiarovky, sa preobliekli za mužov a keď nejaký skutočný muž išiel okolo, hneď ho chytili, posadili na stoličku
a veľkou drevenou britvou každého „oholili“. Najprv ho
natreli nejakou farbou, alebo sadzami a potom mu dali do rúk
zrkadlo, aby videl, akú „opicu“ z neho urobili. Každý, komu
sa dostalo takejto „pocty“, musel za ňu zaplatiť, alebo kúpiť
ženám cukríky, čokoládu, prípadne aj alkohol.
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zrkadlo, aby videl, akú „opicu“ z neho urobili. Každý, komu
sa dostalo takejto „pocty“, musel za ňu zaplatiť, alebo kúpiť
ženám cukríky, čokoládu, prípadne aj alkohol.
Zdroj: Ján Žilák, Richard Kafka, Štefan Repčok:
Sklárne v Malohonte, časť Život a kultúra malohontských sklárov

V Utekáči sa fašiangovalo viac dní. Zábava bývala v krčme
„U Holuba“. Peniaze zbierali do bubna. Potvrdzuje to aj zápis v kronike, podľa ktorého v roku 1946 „fašangová“ zábava
trvala štyri dni, od 2. do 5. marca a vyzbierali sumu 5960,Kčs.
Zaujímavé boli aj plagáty, na jednom sa uvádza ako senzácia
nevídaných rozmerov takýto slogan „Chceš vidieť dobrú zábavu - mať náladu? Nezabudni počuť Jožka Pupalu!“ Alebo aj
takto lákali návštevníkov:
Mrzutosti mávaš,
nuda Ťa morí
musíš preto našu „Trojku“
uvidieť v konaní!

Na fotografii z pochovávania basy – Rudo Becáni (farár),
Veno Wajtošic (kantor) a Gusto Wajtošic (doktor).
Neskôr tradíciu organizovania fašiangov prevzala dychová
hudba a Milanov otec – Jozef Pupala bol jej vedúci a zároveň
hral na trubku. Zaujímavosťou je, že pri zakladaní SĽUK-u
bol prvým predsedom ROH a v roku 1949, od 1. júna do 30.
novembra, bol riadnym členom SĽUK-u ako trubkár. Milan
Pupala vlastní toho oveľa viac, napr. pohľadnicu s podpisom
Hedy Melicherovej, podpisy starých sľukárov, nechýba Ján
Berky Mrenica, či fotografie a zápisy z vystúpení a návštev
členov SĽUK-u v rodine Pupalovcov. Vždy, keď mali cestu
okolo, Utekáč nikdy neobišli. Verím, že sa k týmto unikátom
vrátime a predstavíme kultúrny život obyvateľov Utekáča
niekedy v budúcnosti.
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V nedeľu 20. decembra sa v priestoroch Strednej odbornej školy v Poltári uskutočnil 2. ročník benefičného podujatia pod názvom „Vianočná aukcia dobrej vôle“.
Zmyslom tohto charitatívneho stretnutia bolo prispieť z vyzbieranej finančnej sumy do sociálne slabších rodín resp.
pomôcť rodinám, kde sa nachádza dievčatko alebo chlapček
s ťažkým zdravotným postihnutím.
Tohtoročné benefícium si pod „svoje krídla“ prevzala od zakladateliek, detských pediatričiek Jany Gasperovej a Jany BeľoVianočný koncert žiakov elokovanej triedy ZUŠ
vej, magistra Lenka Talánová. Prispievateľov resp. dobroPoltár v Kokave nad Rimavicou
voľných darcov bolo nesmierne mnoho. Najväčšími donormi
Dňa
17.12.2015 sa v Dome kultúry v Kokave nad
však boli rodiny, ktoré so svojimi malými ratolesťami navšteRimavicou
uskutočnil
Vianočný koncert žiakov, učiteľov elovujú detskú ambulanciu spomínaných paní doktoriek.
kovanej triedy v Kokave nad Rimavicou. Pre rodičov i žiakov
je to veľká udalosť, lebo dramaturgia koncertu i atmosféra
dýchala Vianocami. Sólovými skladbami sa postupne predstavili najmladší žiaci: Andrej Ostramok, ktorý zahral na keyboarde koledu Poďme bratia do Betlehema a zaspieval veselú
koledu Keby som mal peniažky. Malá Hanka Klenovičová si
zahrala štvorručnú hru na klavíri so svojou mamkou koledy –
Štedrý večer nastal, Šťastie zdravie. Tamara Stieranková zahrala skladbičku J. Hatríka „Žalostná pieseň o zime“ s improvizovaným sprievodom p. uč Gálla. Žiačka prípravného ročníka
Sarah Ikhelaufi s citom zahrala Jak si krásne Jezuliatko a Veselé vianočné hody. Staršie žiačky sestry Blahútové, T. Kantorová, M. Ďurianová, S. Jančová, predviedli už technicky náročnejšie skladby s improvizáciou – Ticotico, Fairytale, Autum
Priamo na dražbe sa zúčastnilo vyše 50 záujemcov. Dražili sa Leaves, Sir Duke, Les Angelsdanscompagnes od svetových
domáce produkty (med, pečivo, syr, torty atď.), milé hand skladateľov.
made (ikebany, kabelky, tašky), vianočné výrobky (vence,
svietniky, guľôčky) a rôzne iné zaujímavé veci.

V závere koncertu všetci žiaci zaspievali veselú koledu Do
hory do lesa valasi a veselú pieseň od B. Felixa – Rýmy zimy,
za doprovodu detských hudobných nástrojov, ktoré pripravila
v rámci hudobnej náuky ich učiteľka Mgr. Dagmar Vývleková
DiS art.
Vianočné umelecké matiné v Kalinove
Posledný školský deň pred vianočnými prázdninami, dňa 22.
12. 2015 v dopoludňajších hodinách, sa predstavili všetci žiaci
a ich pedagógovia vianočným programom. Úvod patril žiakom
elokovanej triedy ZUŠ Poltár, ktorý predviedli sólové skladby
v hre na klavír a zobcovú flautu, zazneli koledy, evergreeny
Pokr. na str. 10
Mgr. Peter Sabó a populárne skladby.
Žiačky tanečného odboru sa predstavili peknou tanečnou
klasickou choreografiou s loptami, pod vedením p. uč.
Kramecovej. Dievčatá literárno-dramatického odboru zahrali

Návštevníci si samozrejme dražobnú ponuku mohli v úvode
prehliadnuť na vkusne naaranžovaných stoloch. „Dražbový
maratón“, ktorý trval približne tri hodiny, zaznamenal voči
vlaňajšku vyše 20% finančný nárast! Suma 1230 € bude až do
posledného centu poukázaná do konkrétnych rodín, resp. pre
konkrétne dieťa. Rozdeľovanie a odovzdanie peňazí prebehne
ešte v tomto kalendárnom roku.
V chladnom a sychravom počasí všetkých potešil od hlavnej
organizátorky Lenky Talánovej horúci vianočný punč a chutnú
vianočnú kapustnicu zasa ponúkali šéfkuchári Michal Kojnok
a Karol Švingál.
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V stredu 13.januára 2016 sme v našej lučenskej farnosti privítali relikvie sv. Terézie z Lisieux. Veriaci z celého okolia chceli načerpať z „milostivého dažďa jej ružových lupeňov“. Sme radi, že súčasťou tejto slávnostnej
a radostnej udalosti boli i žiaci našej Cirkevnej základnej
školy sv. Jána Bosca. Už v rannej školskej rozhlasovej
relácii si vypočuli jej krátky životopis a duchovný odkaz,
ktorý je neustálou inšpiráciou pre všetkých kresťanov.
Všetci sme sa v prítomnosti jej relikvií chceli utvrdiť
o správnosti katolíckej úcty k svätým a prežiť tak hlboké
duchovné posolstvo.
Zamestnanci a žiaci CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci

Žiačky tanečného odboru sa predstavili peknou tanečnou
klasickou choreografiou s loptami, pod vedením p. uč. Kramecovej. Dievčatá literárno-dramatického odboru zahrali zábavnú
scénku „Konkurz v divadle“, v ktorej účinkovala aj ich učiteľka
Veronika Berkyová. Piesňou „Šťastné a veselé“ od Dominiky
Mirgovej, rozospievali celé publikum. Svoj vstup dievčatá
literárno-dramatického odboru ukončili recitáciou novoročných
vinšov.

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci vydalo v roku
2015 druhé vydanie kníh Štefana Repčoka a obidve
publikácie ponúka na predaj:

Ľudové povesti a balady z Kokavy nad Rimavicou a okolia – 9,- €
Neuveriteľné príhody a ľudové povery z Kokavy nad
Rimavicou a okolia - 7,- €

V závere p. uč. Mgr. Jamborová so všetkými žiakmi hudobného
odboru zahrali a zaspievali známy vianočný evergreen Jingle
bells.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy

V stredu 13.januára 2016 sme v našej lučenskej
farnosti privítali relikvie sv. Terézie z Lisieux.
Veriaci z celého okolia chceli načerpať z

Hmyz trópov 16. 2. - 31. 3. 2016
Výstava je ukážkou časti súkromnej zbierky entomológa
Michala Zachara z Prievidze. Hmyz v hierarchii živočíšnej
ríše predstavuje jednu z veľmi dôležitých zložiek, a to nielen
počtom druhov, ale predovšetkým aj svojim významom. Odhaduje sa asi na 3 milióny druhov na svete.
Pokr. na str.11
U nás je zná-mych asi 23 tisíc druhov. Na výstave sú
prezentovaní prevaž-ne zástupcovia hmyzu z tropických
dažďových pralesov, doplnené o živé pavúkovce a hmyz
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec

Do tlačených verzií spravodajcu REKUS budú vkladané,
ale uverejnené sú na našej
web stránke – www.noslc.sk.
U nás je známych asi 23 tisíc druhov.
Na výstave sú prezentovaní prevažne
zástupcovia hmyzu z tropických dažďových pralesov, doplnené o živé pavúkovce a hmyz v teráriách. Väčšina exponátov je z expedícií v Južnej Amerike,
Ázii a Afrike, ktorých sa M. Zachar
zúčastnil. Súčasťou výstavy sú aj fotografie z týchto ciest.

5.2. Tvorivá dielňa pre vedúcich
detských divadelných súborov,
miesto: NOS Lučenec
5.2. Slávnostné uvedenie knihy
„Janičiarka - Legenda z Novohradu“,
ktorej autorkou je spisovateľka Hana
Košková. NOS je spoluorganizátorom
podujatia, hlavným organizátorom je
Dom Matice slovenskej v Lučenci,
miesto: Dom MS Lučenec
o 17.00 hod.
12.2. Tvorivá dielňa pre recitátorov
(IV. kat.),
miesto: DOM MS Lučenec
13.2. Stretnutie okresného štúdia
amatérskej výtvarnej tvorby – AVT,
miesto: NOS Lučenec
o 9.00 hod.

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,
kultúrno-výchovná pracovníčka NMG Lučenec

13.2. Školenie pre vedúcich
folklórnych súborov,
lektori: PhDr. Zuzana Drugová,
Matúš Druga,
miesto: KD Vidiná
22.2. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov, prezentácia
a rozbor tvorby,
miesto: NOS Lučenec
o 15.30 hod.
TOMPA MIHÁLY
– celoslovenská súťaž v prednese
poézie a prózy v maďarskom jazyku
– školské kolá,
miesto: školy v regióne

Telo ako dôkaz - Mária Ria Zajacová
– výstava fotografií
miesto: vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.

REKUS
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Ponuka pre školy a škôlky
– pletenie na cievke, fašiangové
masky (poplatok 1,- €
alebo kultúrny poukaz).
Celoročne prebieha možnosť naučiť
sa techniku enkaustiky
a práce s hlinou.
Termín dielní pre školy- po tel.
dohode na 0907 503478 alebo na
vytvarnedielnicky@gmail.com

BBSK- Novohradská knižnica
Lučenec
Rozprávková krajina – výstava,
miesto: Rozprávková izbička
na oddelení detí
Výstava fotografií štyroch lokálnych
fotografov - Jozefa Beňovského, Ondreja
Kamenského, Marcela Mižúra a
Radovana Vojenčáka, miesto: Galéria
oddelenia náučnej literatúry
Novohradskej knižnice
Obidve výstavy sú sprístupnené počas
otváracích hodín knižnice

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
7.2. nedeľa - FAŠIANGY
na Mestskej tržnici,
miesto: Mestská tržnica o 8.00 hod.
10.2. ADAM ĎURICA MANDOLÍNA TOUR
2016,
miesto: kino Apollo o 19.00 hod.

Ponuka pre verejnosť
- keramický anjel - poplatok 3,-€
(materiál a výpal)
10.2. 2016 od 15.00 hod.
(najneskorší príchod o 17.00)
12.2. 2016 od 15.00 hod.
(najneskorší príchod o 17.00)

12.2. KOCÚR V ČIŽMÁCH
– Divadelná rozprávka v podaní Divadla na
rázcestí z Banskej Bystrice,
miesto: Divadlo B.S. Timravy o 16.30 hod.
17.2. Vystúpenie Donských kozákov,
miesto: Divadlo B.S. Timravy o 18.00 hod.

Poltár
13.2. Koncert hudobnej skupiny
Kollárovci,
miesto: KD o 16.00 hod.

Kalinovo
13.2. Fašiangový ples,
miesto: školská jedáleň
o 19.00 hod.

V prípade nevyhovujúceho termínu
možnosť dohodnúť si iný termín
na tel. čísle:
0907 503 478 alebo cez e-mail:
vytvarnedielnicky@gmail.com

Rozprávková krajina – výstava,
miesto: Rozprávková izbička na
oddelení detí

Fiľakovo
do 26.2. Výstava
„Vianoce s betlehemom”,
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
a galéria,
hlavný organizátor:
Hradné múzeum vo Fiľakove
26.2. Predstavenie knihy a beseda
s poetkou Boglárkou Rácz.
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 18.00 hod.
Hlavný org.: Hradné múzeum Fiľakovo.
Podujatie prebehne v maďarskom jazyku.
26.2. KLUB 2016 - Live Music Night
Hudba: Musí byť
Miesto a org.:
Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo
o 20.00 hod.
29.2. Regionálny vzdelávací seminár
v oblasti tanečného folklóru,
miesto a organizátor:
Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo

Kokava nad Rimavicou
4.2. Fašiangové pampuškové posedenie,
miesto: DK o 15.00 hod.
7.2. Kollárovci
– koncert hudobnej skupiny,
miesto: MKS o 16.00 hod.
13.2. Valentínsky ples,
org.: Miestny spolok SČK,
miesto: DK o 19.00 hod.

Halič
19.2. 7. Haličská plesovica,
miesto: Zbrojnica Joža Pročka,
Halič o 19.00 hod.

Hrnčiarska Ves

Málinec

6.2. Fašiangová zabíjačka,
miesto: pred OÚ o 10.00 hod.

13.2. Obecný ples,
miesto: Spoločenský dom
o 19.00 hod.

Polichno

Cinobaňa
20.2. Výstup na Striebornú
– 38. ročník,

20.2. Páračky
Zmena programu vyhradená.
Na naše kultúrne podujatia platia aj
KULTÚRNE POUKAZY!
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Ondreja Kamenského, Marcela
Mižúra a Radovana Vojenčáka,
miesto: Galéria oddelenia náučnej
literatúry Novohradskej knižnice

