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„Fašange, Turíce, Veľká noc bude, kto nemá kožucha, zima mu bude. Ja neman, ja neman len sa tak
trasien, dajte kus slaniny, nak sa vypasien. Ak sa máte pozerat, tajden si sán odrezat, ako dvere ako
don, vyženien vás šeckych von“.
Zdroj: V. Polívka: LUČENEC A KRAJ NOVOHRADSKÝ, str. 197

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

Založený bol v roku 2006 pri Základnej umeleckej škole n.o. na Novohradskej ulici
v Lučenci, neskôr Súkromnej ZUŠ, ktorej dlhoročnou riaditeľkou je Mgr. Jana
Kemeníková. Divadelný súbor Kukuk pracuje v rámci Literárno-dramatického odboru (LDO), tento zahŕňa dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné
tvorivé činnosti. Súčasťou štúdia odboru je teória, pohyb a najnovšie aj mediálna
tvorba. LDO vychováva na jednej strane budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, moderátorov, ale na strane druhej aj vzdelaných a náročných
divákov.
Zuzana Garajová

odborný asistent na Akadémii umení B.
Bystrica, Fakulta výtvarných umení, Katedra Intermédií a digitálnych médií. Zároveň pôsobí ako pedagóg výtvarného
odboru ZUŠ.
Mená vedúcich súboru (Adamove, Garajová) sa objavujú aj na pozíciách režisérov jednotlivých hier počas existencie
divadla, ale v úlohe režiséra sa predstavil tiež PhDr. Martin Karásek.
Žiaci ZUŠ a v našom prípade členovia divadelných súborov sú rozdelení podľa
veku. Kukuk, to sú mladší žiaci, tí starší
si dali názov Čojaviem. V roku 2011 si
novoprijatí žiaci LDO založili súbor Ufo
a pod vedením J. Adamove nacvičili jednu hru V TV. Za dlhé roky pôsobenia sa
v súbore vystriedalo množstvo žiakov. Tí
Vedúcou súboru je Mgr. Zuzana Garajová, ktorá vedie literárno-dramatický od- najtalentovanejší našli svoje uplatnenie
bor. V poslednom období jej pomáha Mgr. Ľubomíra Karmanová. Vedúcim diva- v ďalšom štúdiu na stredných umelecdelného súboru viac rokov bol Mgr. art. Ján Adamove, ArtD., dnes pôsobí ako kých školách či na VŠMU.
odborný asistent na Akadémii umení B. Bystrica, Fakulta výtvarných umení,
Katedra Intermédií a digitálnych médií. Zároveň pôsobí ako pedagóg výtvarného
odboru ZUŠ.
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Zoznam premiér, vystúpení:
2006 –DDS
Čo nás naučili zvieratká (na motívy Ezopových bájok), réžia: Zuzana Garajová
2009 - DDS Kukuk
PRÍBEH ŽABIEK (na motívy rozprávky Š.
Moravčíka O žabke Hrkálke), réžia: Zuzana
Garajová
DDS Čojaviem – SKÚŠKA, réžia: J. Adamove
Bájka: Lev a myš, réžia: Zuzana Garajová
2010 - DDS Kukuk
O básniacom koníkovi (na motívy rozprávky K. Bendovej), réžia: Zuzana Garajová
DDS Čojaviem – O revolúcii, réžia:J. Adamove a kol.
T. Janovic: O drevenom tatovi, réžia:
Zuzana Garajová
2011 - DDS Kukuk – Václav Šúplata:
S duchmi je vždy veselo, réžia: Zuzana
Garajová
DDS Ufo – V TV, réžia: Ján Adamove
DDS Čojaviem – O bielej košeli, réžia: J.
Adamove
2012- DDS Kukuk – Karol Horváth: O päť
minút dvanásť, réžia: Zuzana Garajová
2014 - DDS Kukuk - Peter Zvon: Tanec nad
plačom, réžia: Zuzana Garajová
2015 - DDS Kukuk – Milan Rúfus: Laktibrada, réžia: Zuzana Garajová
2016 - DDS Kukuk – O Šípkovej Ruženke,
réžia: Zuzana Garajová
Filip a Rozabela, réžia: Zuzana Garajová

Spomenúť si rozhodne zaslúžia nádejní
herci. Z tých starších, teda vo veku 13-18
rokov, sú to: Jozef Pavlovič, Anika Saskia Skladivíková, Karin Imrovičová, Kristián Andrášik, Patrik Krška, Karolína Kováčová, Laura Gaberová, Michaela Krnáčová, Viktória Budáčová, Petra Václavíková, Zuzana Zvarová a Zuzana Brodnianska.
Mladších hercov (6 – 13 rokov) tvoria:
Zuzana Bartošová, Beata Dandóová,
Patrícia Ďurišová, Martina Karpelová,
Adriana Kasáčová, Jozef Konopka, Laura Lacková, Samuel Márton, Adam Nagy, Liliana Randliseková a Timea Révajová.

REKUS

Úspechov dosiahli viacero a získali niekoľko ocenení. Z nich vyberám, napr. rok
2011, kedy postúpili na krajskú súťažnú prehliadku amatérskeho činoherného
divadla a divadla mladých „ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA“ s hrou „O BIELEJ KOŠELI“. Režisérom, autorom a vedúcim súboru Čojaviem bol Ján Adamove. Tretie
miesto získali na Rozprávkovej skrinke v roku 2015, s hrou Laktibrada. Naposledy,
minulý rok, divadelníci ZUŠ zvíťazili v obidvoch kategóriách na Detskej improvizačnej lige, ktorá sa konala v rámci Divadelnej jesene. Regionálnej prehliadky detskej
dramatickej tvorivosti – Rozprávková skrinka, ktorú organizuje v Poltári Novohradské osvetové stredisko, sa zúčastnili celkom šesťkrát (2006, 2009, 2010, 2011,
2012, 2015). A pre zaujímavosť uvádzame, ako ich hodnotila r. 2010 porota Rozprávkovej skrinky, vedená Ľubomírom Šárikom:
„DDS Kukuk pri ZUŠ Lučenec pripravil hru na motívy K. Bendovej. Na scéne stojí
„prefabrikovaný“ univerzálny domček ako znak, nie kulisa. Pred ním sa odohráva
príbeh O básnickom koníkovi, ktorý sprevádza na klavíri režisérka. Problémom sú
mačky, vrabce a kačky s kostýmom a konaním, ktoré sa nedá odčítať. Verše skôr
zväzovali spontánnosť interpretov, najmä celkom dobre disponovaného chlapca
hrajúceho koníka. Súbor získal diplom za interpretáciu slovenskej rozprávky“.
Podobne ich hodnotila porota v roku 2015: „Súbor Kukuk siahol po humoristicky
ladenej Rúfusovej básni Laktibrada. Inscenácia bola členená do obrazov. Autorka
scenára rozložila text na 5 obrazov s prológom a epilógom. Bolo to hravé a herecky
dobre zvládnuté predstavenie. Herci priniesli svieže predstavenie s dobrou rečovou
a pohybovou prípravou a v neposlednom rade s prítomnosťou generačných pocitov“.

Roku 2015 sa DS KUKUK zúčastnil krajskej prehliadky H. Kubín- Sládkovičova Radvaň, v kategórii recitačných kolektívov a získali 3. miesto. V poslednom období sa
zúčastňujú hlavne súťaží pre umelecké školy. Vystupovali taktiež v zahraničí, a to
v rámci medzinárodnej spolupráce ZUŠ sa prezentovali v Maďarsku (2013), Francúzsku, Rakúsku a v Českej republike. RTVS v roku 2014 začala uvádzať detský
seriál. Vtedy niektorí členovia DS Kukuk nelenili a zúčastnili sa konkurzu, úspešná
bola Karolína Kováčová.
Pokr. na str. 3
Seriál najskôr niesol názov Supersieť, neskôr bol premenovaný na Superhrdinovia.
Osobitnú kroniku súboru nevedú, ale škola vedie školskú kroniku, v ktorej je
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Seriál najskôr niesol názov
Supersieť, neskôr bol premenovaný na
Superhrdinovia. Osobitnú kroniku súboru nevedú, ale škola vedie školskú kroniku, v ktorej je zaznamenaná aj činnosť
divadla. Na nácvik využívajú priestory
školy. Okrem divadla sa venujú aj iným
aktivitám. Najvýznamnejším podujatím,
na ktoré sa žiaci LDO každoročne pripravujú je Vianočný koncert, organizovaný ZUŠ. Pravidelne sa zúčastňujú
súťaže Detská improliga, kde sa úspešne
umiestňujú na popredných priečkach.
Ich predstavenia sú žiadané pri rôznych
kultúrnych a spoločenských podujatiach
organizovaných mestom, alebo inštitúciami, pôsobiacimi v regióne. Najviac
vystúpení každoročne absolvujú počas
predvianočného obdobia. Organizujú
výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ, pravidelne vystupujú na viacerých programoch mesta Lučenec, napr. Betlehemci.
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Vedúca Zuzka Garajová je tiež skúsená
herečka, účinkovala v Čechovovej jednoaktovke Pytačky, v réžii Joža Pročka.
Ale objavila sa viackrát aj v TV relácii
Súdna sieň. Čo nové pripravujú? Starší
žiaci nacvičujú hru „On linezoznamka“
a mladší sa v kategórii divadla poézie
v rámci súťaže H. Kubín chcú predstaviť
s hrou„Pampulóni“ podľa M. Válka.

Pokr. zo str. 3

V rámci mesiaca úcty k starším spolupracujú s Domovom dôchodcov. Zúčastnili sa akcie organizovanej Novohradskou knižnicou – Čítaj deťom, ale vystupujú aj pre stredné školy a výborní
recitátori súboru pravidelne vystupujú
na akciách Domu MS v Lučenci.

KONTAKT:
Mgr. Zuzana Garajová, 0908 968 939,
zuzka.hudobka@gmail.com
Mgr. Ľubomíra Karmanová, 0905 483 387,
lubomira.karmanova@gmail.com

Predčasný skon významného špecialistu v chirurgii
Lekár – chirurg, vysokoškolský učiteľ Doc. MUDr. Ján Daniš, CSc. sa narodil 21.
2. 1952 v Lučenci v rodine chirurga MUDr. Jána Daniša, st. (1911-1974), dlhoročného primára chirurgického oddelenia OÚNZ v Lučenci. V rodnom meste získal
základné (1958-67) i stredoškolské vzdelanie, maturoval v r. 1970 na Gymnáziu B.
S. Timravy v triede prof. Márie Straškovej. V r. 1970-76 študoval na Lekárskej
fakulte (LF) UPJŠ v Košiciach.
V r. 1976-81 pôsobil ako sekundárny lekár na Chirurgickej klinike NsP
akademika Ladislava Dérera v Bratislave, v r. 1982-88 ako odborný asistent
a tajomník katedry Chirurgickej kliniky Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov
a farmaceutov v Bratislave. V r. 1988-91 bol štipendistom Humboldtovej nadácie
Chirurgickej kliniky LF Univerzity v Kolíne nad Rýnom (Nemecko). V r. 1991
získal na tejto univerzite docentúru pre chirurgiu. V r. 1992-2000 pracoval ako
hlavný lekár chirurgického oddelenia Všeobecnej nemocnice v Hainburgu an der
Donau (Rakúsko). V r. 2000-06 pôsobil ako docent chirurgie vo Všeobecnej
nemocnici v Linzi (Rakúsko), v r. 2006-08 sa vrátil do Všeobecnej nemocnice
v Hainburgu an der Donau. Od r. 2008 prešiel na špecializované miniinvazívne
chirurgické pracovisko ako samostatný odborný pracovník do hornorakúskeho mesta
Steyr.
svojej vedecko-výskumnej
činnostitraktu,
sa zameriaval
chirurgiu
Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti saVozameriaval
na chirurgiu zažívacieho
prioritne nanaťažké,
život zažívacieho
ohrozujúce
prioritne
na ťažké,postupy s použitím nových inovatívnych techník, pomohli
ochorenia pečene a žlčových ciest. Jeho traktu,
progresívne
chirurgické
zachrániť život mnohým pacientom. Bol autorom niekoľkých patentov za vývoj nových stentov, používaných pri týchto
ochoreniach. Jeho práce boli uznávané aj v medzinárodnom meradle. V spoluautorstve napísal nasledovné monografie:
Diagnostika a prevence pooperační flebotrombózy (Praha, 1987), Proximálna selektívna vagotómia v klinike a experimente
(BA, 1988), Chirurgia II. (Martin, 1996).
Doc. MUDr. Ján Daniš, CSc. zomrel 16. 4. 2010 pri leteckom nešťastí na služobnej ceste z Linzu, na chirurgickú
kliniku do Hradca Králové (ČR). Pochovaný je na cintoríne Ružinov (v súčasnosti premenovaný na cintorín Vrakuňa)
v Bratislave. V r. 2014, už po jeho smrti, vyšla v anglickom jazyku kniha MUDr. Tomáša Fejfara, PhD. a kol.: Current Practice
of Danis Stent, venovaná výsledkom jeho práce a prínosu pre rozvoj medicíny. Na záver tejto knihy Tomáš Fejfar napísal:
„Zomrel si predčasne, ale tvoje dielo žije ďalej“.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
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hra Umri, blázon! (1984) z prostredia
anglického kráľovského dvora z čias
panovania Henricha VIII. Dramaturgicky i autorsky sa výrazne podieľala na
profilácii dlhoročnej televíznej relácie
„Nedeľná chvíľka poézie“. Z autorov
milovala Jána Smreka, Vojtecha Mihálika, Andreja Plávku, Miroslava Válka.

Chemik, vedecko - výskumný
pracovník, člen korešpondent SAV Ing.
Michal Maťaš, DrSc. sa narodil 23. 2.
1922 v Lovinobani, okres Lučenec. Ľudovú školu absolvoval v r. 1928-33
v rodnej obci. Gymnázium navštevoval
v r. 1933-39 v Lučenci a v r. 1939-42
v Banskej Bystrici. V r. 1942-47 študoval na Chemickej fakulte SVŠT
v Bratislave.

Publicistka, scenáristka, vysokoškolská učiteľka Doc. PhDr. Mária
Lúčanová, CSc., rod. Bakuľová sa narodila 25. 2. 1937 v Málinci, okres Poltár. Svoje detstvo a mladosť po druhej
svetovej vojne prežila v Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici a Nitre. Maturovala v r. 1955 na gymnáziu na Grösslingovej ulici v Bratislave. V r. 1955-60
študovala slovenskú literatúru a dejiny
umenia na Filozofickej fakulte (FiF) UK
v Bratislave.
Už počas štúdia na vysokej
škole sa stala redaktorkou časopisu Slovenka. V r. 1961-79 pôsobila ako dramaturgička a neskôr ako šéfredaktorka
Hlavnej redakcie programov Československej televízie v Bratislave. V r. 197477 absolvovala štúdium internej vedeckej ašpirantúry na Vysokej škole politickej v Prahe. V r. 1979-88 pôsobila
ako vysokoškolská učiteľka na FiF UK
v Bratislave. Zomrela 27. 10. 1988 po
ťažkej chorobe v Bratislave, pochovaná
je na cintoríne v Slávičom údolí.
Intenzívne sa zaujímala o literatúru faktu, jej scenáre boli väčšinou
založené na skutočných udalostiach – inscenácie Ozvena rokov (1972), Postupimská konferencia (1971), Jaltská konferencia (1973), Teheránska konferencia
(1973). Svoj vzťah k historickým udalostiam dokumentovala aj v ďalších scenároch – Brána k domovu (1975), Čierna
karavána (1977), Odviate cesty (1978).
Jednou z jej posledných inscenácií bola
hra Umri, blázon! (1984) z prostredia
anglického kráľovského dvora z čias
panovania
Henricha
VIII.
Dramaturgicky i autorsky sa výrazne

V r. 1946-49 pôsobil ako chemik vo Výskumnom ústave pre priemysel minerálnych olejov v Dubovej, v r.
1949-53 ako hlavný inžinier a vedúci
technického odboru v Petrocheme Dubová. V r. 1953-88 bol riaditeľom Výskumného ústavu pre ropu a uhľovodíkové plyny v Bratislave a súbežne v r.
1962-64 prvým námestníkom riaditeľa
Slovnaftu Bratislava. Od r. 1981 bol členom korešpondentom SAV, od r. 1988
žil na dôchodku v Bratislave. Zomrel 30.
12. 2002 v Bratislave, pochovaný je
v urnovom háji bratislavského krematória.
Vo vedecko-výskumnej činnosti
sa zameriaval na oblasť syntézy tenzidov z ropy, adsorpčných procesov s použitím zeolitických molekulových sít
a monomérov syntetických kaučukov.
Patril medzi priekopníkov chemického
spracovania ropy v rámci Československa. Je spoluautorom publikácie Technologie saponátů (Praha, 1956), ako aj
autorom veľkého množstva pôvodných
vedeckých prác, 113 patentov a autorských osvedčení.

Veterinárny lekár, vysokoškolský učiteľ Prof. MVDr. Jozef Vodrážka, DrSc. sa narodil 5. 2. 1922 v obci Málinec – Hámor, okres Poltár. Gymnázium navštevoval v Lučenci (193338) a v Banskej Bystrici (1938-41), kde
maturoval. V r. 1941-45 študoval na Vysokej škole veterinárnej (VŠV) vo Viedni, v r. 1945-46 na VŠV v Brne. V r.
1948 sa stal štipendistom postgraduálneho štúdia v Edinburgu a Londýne
(Veľká Británia). V r. 1950-89 pôsobil
ako vysokoškolský učiteľ a zakladateľ
školy na Katedre farmakológie VŠV
v Košiciach, z toho bol v r. 1966-69 prodekanom pre vedecko-výskumnú činnosť. Od r. 1989 žil na dôchodku v Košiciach. Zomrel 27. 6. 2010 v Košiciach,
kde je pochovaný na Verejnom cintoríne.
Prof. Vodrážka patril medzi desiatich zakladateľov veterinárnej farmakológie na Slovensku. Vypracoval dve
metódy kritického testu hodnotenia
účinnosti antihelmintík (liečiv proti parazitickým červom), navrhol niekoľko
veterinárnych prípravkov a zisťoval ich
efektívnosť i znášanlivosť pred začiatkom výroby. Je autorom publikácií:
Veterinárna medicína pre farmaceutov
(Martin, 1974), Veterinárna farmakológia (BA, 1980), Vademecum veterinárneho lekára (Martin, 1991 – spoluautor)
a i.
Postgraduálne štúdium pre veterinárnych lekárov a farmaceutov začal
v Košiciach organizovať od r. 1954. Jeho ďalšie pôsobenie a funkcie: podpredseda Slovenskej farmaceutickej spoločnosti v Bratislave (1967-73),
Pokr. na str, 5

externý pedagóg na Farmaceutickej

fakulte UK v Bratislave (197782), člen komisie pre veterinárne
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... externý pedagóg na
Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave
(1977-82), člen komisie pre veterinárne
liečivá v Prahe a Bratislave (1947-89),
člen vedeckej rady SPOFA pre veterinárne liečivá (1970-89), člen komisie
prípravy československých liekopisov
(2.-4. vydanie).
V r. 1978 predsedal skúšobnej
komisii na Makarere univerzite v Kampale (Uganda), v r. 1980 prednášal na
Univerzite v Káhire (Egypt), v r. 1986
v Havane (Kuba). Vďaka rečovým znalostiam i pracovným výsledkom sa zúčastnil na niekoľkých svetových kongresoch, konferenciách a sympóziách. Výsledky svojej práce prednášal a demonštroval na viacerých fakultách i vo
výskumných ústavoch farmaceutických
firiem: USA, Kanada, Veľká Británia,
Nemecko, ZSSR, Juhoslávia, Belgicko,
Francúzsko, Grécko a i.
Pokr. zo str. 4

Matematik, geometer, vysokoškolský učiteľ Doc. RNDr. István Reiman, CSc. sa narodil 26. 2. 1927 vo
Fiľakove, okres Lučenec. Ľudovú školu
vychodil v r. 1933-37 v rodnom Fiľakove. V r. 1937-44 študoval na lučenskom
gymnáziu v triede prof. Zoltána Szénfyho. V r. 1945-48 bol vo vojnovom zajatí
v Sovietskom zväze, preto mohol maturovať až v r. 1949 na gymnáziu v Szentgotthárde (Maďarsko). V r. 1949-53
študoval matematiku a fyziku na Prír. F
Univerity Lóránda Eötvösa (ELTE)
v Budapešti.
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V r. 1970-96 bol vysokoškolským učiteľom (od r. 1970 docentom) na Katedre
geometrie Budapeštianskej technickej
univerzity, z toho v r. 1986-92 zastával
funkciu vedúceho tejto katedry. V r.
1961-2002 pripravoval maďarských
študentov na Medzinárodné matematické olympiády v 25 štátoch sveta: Československo, Rumunsko, Rakúsko, Taliansko, Nemecko, Francúzsko, USA a i. Od
r. 1996 žil na dôchodku v Budapešti.
Zomrel 11. 3. 2012 v Budapešti, pochovaný je v krypte kostola sv. Anny na
Batthyányovom námestí v Budapešti.
Vo svojej vedecko-výskumnej
činnosti sa zaoberal kombinatorickou
geometriou, ktorá skúma, resp. vypočítava rozmerové vzťahy – dĺžku, plochu,
kubický obsah okolitého sveta. Je autorom publikácií: A geometria és határterületei (BP, 1986), Nemzetközi matematikai diákolimpiák 1959-98 (BP, 1998),
Fejezetek az elemi geometriából (BP,
1998), Természettudományi lexikon 1.7. (BP, 1964-76 – spoluautor), Magyar
Nagylexikon 1.-18. (BP, 1993-2004 –
spoluautor). Okrem toho je autorom
i spoluautorom vyše 20 stredoškolských
i vysokoškolských učebníc
a mnohých vedeckých prác.
Za svoje mimoriadne pracovné
výsledky obdržal niekoľko ocenení: Cena Jánosa Apáczai-Csereho (1993), Medaila Pála Erdősa (2000), Čestný kríž
Maďarskej republiky (2007).

Okrem mnohých funkcií pôsobí ako
člen Predsedníctva Slovenskej komisie
UNESCO. Korene má v Novohrade a na
náš región nezabúda.

Robertovi Schillovi z Kokavy nad
Rimavicou, oslávi ju 14. februára.
Amatérsky fotograf, člen Okresného
štúdia AMFO pri NOS v Lučenci. Fotografovaniu sa začal venovať v r. 1975.
Od roku 1978 sa zúčastňoval okresných, krajských a celoštátnych výstav
amatérskej fotografie doma a v zahraničí. Držiteľ mnohých ocenení.
k šesťdesiatke:

PhDr. František Mihály, DiS. art.

k sedemdesiatke:
Mgr. Ľubomírovi Falťanovi, CSc.,

Miroslavovi Moncoľovi, taktiež
z Kokavy. Majster ľudovej výroby si
okrúhle výročie pripomenie 27. februára. Okrem drumblí, píšťal a fujár,
vyrába aj tradičné kokavské pracky na
opasok. Chýrne sú jeho výrobky z remeňa a kože, ako pastierske kapsy
či opasky. Je členom Tria fujaristov
v Kokave nad Rimavicou

V r. 1953-70 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Matematickej fakulte ELTE v Budapešti a súbežne v r.
1953-63 ako stredoškolský profesor
matematiky na viacerých gymnáziách
v Budapešti.
V r. 1970-96 bol vysokoš-kolským
učiteľom (od r. 1970 docen-tom) na

okrúhle jubileum oslavuje 7. februára.
Vedúci vedecký pracovník, od r. 2005
riaditeľ Sociologického ústavu SAV, vedecký sekretár SAV. Autor viacerých
vedeckých projektov a publikácií.
Okrem mnohých
funkcií pôsobí ako člen Predsedníctva
Slovenskej komisie UNESCO. Korene
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Osobností:
ROTARIDES Ján – 195. výročie nar. (15.2.1822 Horné Rokynčice ), básnik, učiteľ, zberateľ ľudových piesní. Učil v Lentvore
a Nedelišti.
BANCÍK Samuel – 160. výročie nar. (15.2.1857 Betliar) – evanjelický farár, náboženský spisovateľ, 9 rokov pôsobil v Turíčkach
a od r. 1890 do 1925 v Kokave nad Rimavicou, mal veľkú zásluhu na výstavbe nového ev. kostola po požiari v r.1911, zomrel
22.6.1925 v Kokave, kde je aj pochovaný.
CIRÁK Ján – 90. výročie nar. (15.2.1927 Uhorské), vedecký
pracovník, vysokoškolský učiteľ, kybernetik. V rokoch 1971-79
riaditeľ Ústavu technickej kybernetiky SAV. Od r. 1979 do 1992
profesor na STU v Bratislave.
SCHERER Lajos – 60. výročie úmrtia (16.2.1957 Kiszombor),
redaktor, spisovateľ. V rokoch 1921-32 založil a redigoval
skautský časopis „A Mi Lapunk“. Autor dejín gymnázia v Lučenci, autor učebníc nemčiny, vydal aj básnickú zbierku. V Lučenci
má pamätnú tabuľu.
XAVER Rybárik, MUDr. – 45. výročie úmrtia (20.2.1972), pochovaný je v Kokave. Ako lekár pôsobil v Kokave a v Utekáči,
ako prvý mal vo svojej ordinácii röntgen, narodil sa 11.12.1921
v Černíku. Písal aj divadelné hry a inú prózu.
KNÖPFLER Karol – 170. výročie nar. (21.2.1847 Kokava n/R.),
sklársky podnikateľ
GALLAY Daniel – 30. výročie úmrtia ( 23.2.1987), učiteľ, výtvarník. Od 1.9.1945 učil na Pedagogickej škole v Lučenci. Na
všetkých svojich pôsobiskách zanechal po sebe výraznú stopu
v oblasti ochotníckej divadelníckej činnosti. V Lučenci pôsobil
v divadelnom súbore Timrava, tu vyhotovil alebo navrhol scény
pre 32 divadelných hier. Režíroval 28 inscenácií. Už v začiatkoch preslávil Timravu réžiou hry L. Mňačka „Mosty na východ“, za ktorú dostal v roku 1953 najvyššie vyznamenanie
„Víťaz festivalu ľudovej umeleckej tvorivosti“ v Prahe. Toto
uznanie otvorilo cestu pre pravidelnú účasť s vlastnými inscenáciami na divadelných prehliadkach v Jiráskovom Hronove.
Zvlášť treba vyzdvihnúť réžiu hry Statky zmätky, ktorú nacvičil
na vystúpenie v Juhoslávii v máji 1967 v Kovačici a v Padine. Zásadne si pre svoje divadelné hry sám zhotovoval scény. Podrobne si vypracovával mizanscény, zakresľoval pohyb hercov,
zvýrazňoval detaily, pripravoval a zaznamenával podtexty.
VÝROSTEK Ján, Baťko – 130. výročie nar. (24.2.1887 Klenovec),
učiteľ, spisovateľ, pôsobil v Kokave nad Rimavicou, kde je aj
pochovaný. Posledný evanjelický učiteľ, kantor, kronikár obce,
osvetový pracovník, spoluzakladateľ organizovaného folklóru
v Kokave v r. 1933, zomrel v Košiciach 9.3.1965, pochovaný je
v Kokave nad Rimavicou.
TÖRÖK Zoltán – 165. výročie nar. (29.2.1852 Podrečany),
advokát, od r. 1890 mešťanosta Lučenca. V r. 1898-1905 hlavný
župan Novohradu.

ROK 2017 JE ROKOM TIMRAVY
V Novohrade ho takto nazvali, Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Obec Polichno, pri príležitosti 150. výročia narodenia (2. 10.
1867) spisovateľky, národnej umelkyne - Boženy Slančíkovej Timravy. Preto aj ich viaceré aktivity
budú venované spomienke na významnú osobnosť nielen Novohradu.
Veríme, že do projektu sa zapoja
ich
Veríme,viacerí
že doorganizátori.
projektu saRadi
zapoja
aktivity uverejníme. Aj viacerí
v spravodajcovi
REKUSRadi
budeme
organizátori.
ich
v každom čísle prezentovaťaktivity
niečo zo života
slávnej rodáčky.Aj
uverejníme.
Novohradská spisovateľkav Hana
KoškováREKUS
vo svojebudeme
tvorbe
spravodajcovi
napísala o nej dve básne,v ktoré
boli
uverejnené
v časopise
každom
čísle
prezentovať
niečo
Romboid.
zo života slávnej rodáčky.
Timrava
Jar pootvorí lesu viečka
a prameň Temravy
odkrýva silu vsiaknutú v horskej
krajine.
Zdôvernievajú:
Výšivky vznikajúcej ľúbosti,
ktoré si dedina medzi ploty kryje.
Ostrý smiech vyprevádza
nemotorných chlapov
z Ťapákovie dvora
i jazyčenie Anči Zmije.
Neprikryje ho milosrdným tichom
a neprižmúri nad ním oči v klame.
Tvár akoby jej na skalu vždy stvrdla,
keď hľadá pravdu – čerstvé vajce
v uležanej slame.
Pokora sa jej bojí dotknúť hrdla.

Timrava a noc
Schôdzka s úzkym oknom
za ktorým drsná krajina
pred čistý papier naplaví
deje i ľudí.
Ostrý pohľad a prameň vlasov
hladká petrolejka.
Široké tváre dedinčanov
nakláňa ku nej vietor ako nádoby.
Zúfalo po nich siaha.
Preteká nimi nápoj –
ľúbostná šťava hustá,
ktorou si nevedela celý život
naplniť rozochvené ústa.

Timravu zaujímalo aj nárečie, v rozprávke „Paškrtnej slúha“
mal hlavný hrdina iba rezance najradšej, veď posúďťe:

Paškrtnej slúha.
Za zeľenen vrchon a vesokyn bralon bejvala raz ena pania, a
tá mala eneho slúhu, čo iba rezance kcev žďi jesťi, a preca
bov taký chudej ako túz, a to ľem od toho jedu, čo sa pučiv,
kod inšie viďev na mesi, ni rezance. Už be ho bola aj odohnala
tá pania, ale že do robote bov ako píla, tak ho ľem držala a
varila mu tej rezance, ľem aj každej boží ďem. Aľe milej slúha
ani s ten nebov spokojnej, vom be bov rád, či na rano, či na
polunia, či na večer, žďi iba rezance. A čo bov aký lačnej, kod
videv na mesi srebaninu, razon utiahov cpoňú gambu, a iba čo
si omočiv ústa, razon vrhov ležicu na stov a vom nadurenej
vybehov z chyže vo. Raz, bolo to tak z jari, vyvážaľi, že sňeh
nebov veľký, ďahon cevky malej, tak vyvážali hnoj. Na rano
najev sa slúha takych rezancov, iba mäd a mak, ľem mu tak
pomezi prste dobrota sťekala. Dobre sa už nezadusiv, tak sa
zapchávav s nimi. ňenehav aňi edon eďinej, šecke do eneho
ich zev, aľe aj robiv poton ako spochabenej, san nakladav si
na voz, a preca obrátiv sa s vozon do polunia acpon desať
Udalosti:
775. výročie (2.2.1242) - prvá písomná zmienka o hrade Fiľa- raze a žďi si tak hútav: "Ej ver bole dobrej, ver bole makovej,
kovo, z listu pápežovi, v ktorom je fiľakovský hrad spomínaný mädovej a bieluškie ako sňeh, ej, vár son takvo jelo dávno
nejev. A napolunia budú s brenzov iste, ej, ver buďen maťi za
ako jeden z hradov, ktoré prežili tatárske nájazdy. V súčasnosti
ďem!". Tak si hútav a dobre sa už tan nepretrhov v tej roboťe,
sa uvádza ako prvá písomná zmienka listina uhorského kráľa
tak sa usilovav.
Belo IV. z 10.1.1246.
Pokr. na str.7
Prišlo polunia, milej slúha vypriahne vovke z jarma, zavedie
do maštale a poda in seno. "No, ľem sa obživte, vovke

moje," povrávav si a šuchav in hladkie chrbte, "táďen sa

REKUS
Prišlo polunia, milej slúha vypriahne vovke z
jarma, zavedie do maštale a poda in seno. "No, ľem sa
obživte, vovke moje," povrávav si a šuchav in hladkie chrbte,
"táďen sa najesťi aj ja, ta son aj vylačnev, ej davár ta v tej
tuhej roboťe." Slúha vysukav rukáve a počav si umejvati ruke
na válovci pred konicov, zkäde pile husi a sliepke, to už žebe
mu bole čistej k ten brenzoven rezancon. Stúpi do chyže, ale
nebodaj bolo mu po voli, ľebo oči, hoc be streliv tak naraz
zahľočiv s nimi, aď be aj ni, už od dverí zazrev v mesi ležicu.
Najedovav sa vom veľmej, priskočiv k stolu a švac, tresov
mesu aj s jedjevcon o zen. Počula pania ťem hrmot, naľakala
sa a vybehla razon do kuchyňe, že čo to. A vidi, že jej trebej
slúha ako zďivenej sedi na lavici a rozbitá mesa pred nin na
zemi.
"Čože je?" opejta sa zmrznutá." A či ja mesín poľjovku
chľipati," kričav slúha z plného hrdla. "Či son si ja to
zaslúživ, či son nerobiv ako kvom od sameho rana, či ja mesín
takvoto, či mňe oni nemohľi rezance s brenzov navariťi ako sa
patrí?"
"Nuž aľe vy starej, sprostácky, hlúpe cogan, či sťe vy hodnej
moju mesu do zeme zabiti, nuž či mán zachtiťi tú metlu a vybiti
tavo, vy nepodarenej stvor!"
"Kod ma kcú vystrčati, kod sa bezo mňa ta zaobídu, poručeno
Bohu, táďen sán a nak sa majú dobre."
"Nože, no, slúžik," chlachoľila naľakaná pania, ona mesľela,
že vom razom poberie svoje handre a oďíde do druhej službe.
"Ved razom nemisíte uťekati, pozrie ľem na múrik, či nevidíte
tan plnú mesu kapusnech rezancov. Či be son van ažda v takej
robote iba srebanvo bola navarila? Ale, reku, že sa van aj
takvo zíde, kod ste aj čera celej dem iba cesťanvo jeľi."
"Ej, nakže mi nemajú za bánvo, pani moja, ej, nakže sa
nehňevajú, prosín ich, že son takvoto vykonav, ako že sa to
posavď nestalo, nestane sa ani poton, ľem nak nak sa
ňehnevajú, aľe že son neviďev na stole iba tú poľjovku..."
"Nazdala son sa, že ešte nepridete,tak že be ván bole teplej,
položila son ich na murik."
"Ej, už sa oni za dobrú stvoru na sveťe, ľem nak mi nimajú za
zľe, že son takto..."
"No ved e niš, ľem si zajecte a poton pozbierajte tejto črepe,
žebe ich nikto nevidev tu, prišli be sme do posmechu."
Slúha ešte pred jeďenin pozbierav zabitú mesu zo zemi, zen
rozšuchav metlov, aj stov zotrev vechťon, de sa mu bola
poľjovka počapla a poton si prisadov k teplen rezancon. "Ej
ver e to za jelo, ej ver e! vravev san k sebe a mas mu ľem tak
stekala po brade. A nenahav ani edinej na dne mesky
Poton to už nikda nespraviv, žebe bov zalučiv jelo o zen. A
služiv u tej panej hen do smrti, každej ďem jedov rezance
takie, čo sa triasle od dobrote, aľe aj robiv žďi ako besnej. A k
ostatku taky bov dopasenej! A že nebov vesoký, tak to bolo
širšie ako dlhšie. De be ni! Tri raze čez dem jesti hustvo!
Poton aj tan umrev u tej panej a pochovala ho hrdo. Kar
spravila mu taký, čo mu chyron išlo na piatich dedinach. Aj
dos naplakala sa davár za nin, ľebtakyho robotnika nikda viac
ňímala.
Zdroj: CD Polichno- Rodisko B.S. Timravy
Pokr. zo str. 6

Rezance patrili v ľudovej strave medzi tradičnú „rezanú“ cestovinu, čiže akési nakrájané pásiky z vyvaľkaného cesta. V Novohrade sa širšie a kratšie volali šiflíke. Toto múčnozemiakové jedlo bola strava chudobnejších rodín. Varili sa rôzne, niekde v určené dni, väčšinou v stredu, ale aj v rôznych kalendárnych cykloch obyčají, niekde patrili medzi pôstne jedlá,
inde medzi dožinkové a pod.
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Napr. v obecnej kronike Hradišťa sa uvádza, že na Hromnice
sa v každom dome varili rezance, aby vraj boli veľké konope.
Tie pravé domáce, to je skutočná delikatesa a pre tých, čo
neveria, tu je recept. Neváhajte a prsty si oblížete, lebo sa dajú jesti aj frišnei aj ni.

Foto: Silvia Očovanová

Rezance zemiakové s makom
Suroviny: zemiaky 600 g, krupicová múka (hrubá múka) 200 g,
1 vajce, masť 60 g, mak 80 g, práškový cukor 100 g, soľ.
Postup: Uvaríme zemiaky, olúpeme a pretlačíme. Pridáme
múku, soľ, vajce a vypracujeme cesto. Na pomúčenom lopári
ho vyvaľkáme, pokrájame na kratšie a širšie rezance. Vložíme
do vriacej vody. Uvarené scedíme, pomastíme, posypeme
mletým makom a práškovým cukrom.

Pampušky – z knihy Timravy

Kot príďe zima, tag na poľi ňinto taká robota. Vešeri su dlhe.
Tuš ta kokauskie žeňiške sä sxázäjú srietížňä na prátke a f
sobotu na páräške. Páräške robá v domox, ďe majú ďieuke na
vidaj. Vet každej treba dáke perduške na zakriťie. Do edniho
domu sä zíďe aj dvacät-tricät žien. Tag obišäjňe páru piere.
Domácä gazďinä navarí kukurici s makon a upraží pankuške.
Ko cä blíži pounoc, tak ponúka páraške kukuricieu, ťajon, pankuškami. Veru tan bíva veselo. Kokauskie žeňiške raďi xoďá na
páräške, ľebo sä tan šakovuo dozveďá. Edná povie to, druhá
povie zas inšie. Klebied bíva celá hromada. Ko cä in zunuje
vräveťi, zašnú dakotrie aj driemaťi. Fše sä nájďe dáka veselá
osoba mezi ňimi, šó i napomeňie: - Veď ňedrienťe, zaspievajmo si dáku, skuor nán šäs prejďe.
Pokr. na str.8

Napr. v obecnej kronike Hradišťa sa uvádza, že na
Hromnice sa v každom dome varili rezance, aby O xviľi už aj edná za druhou viťahujú tie
starodáune naše piesňiške, ak su: Doľina, doľina...,
vraj boli veľké konope.
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O xviľi už aj edná za druhou
Recept - Varená kukurica s makom
viťahujú tie starodáune naše piesňiške,
Podávala sa hlavne na páračkách, obyčajne sa
ak su: Doľina, doľina..., Preľeťeu fták
jedlo z jednej veľkej hlinenej alebo drevenej
ces kokauskie vrxe... Aľbo raďi spievajú
misky, neskôr smaltovanej, v nej bolo viac lyžíc a každý si naberal podľa chuti.... Ak zosaj tieto: Xoďila Zuzana okolo Dunajä
talo, tak ši ženy nosili domov aj v hrnčekoch...
a Poňiže Kokavi.
Uvarené zrná sa dochucovali cukrom, soľou,
No po kuse príďe pounoc, piere je
makom
alebo
pomletými
orechmi.
Bolo to príležitostné
jedlo, orechmi.
ktoré sa často
makom
alebo pomletými
Bolo poto
popáranou. Ženi pohosťenie a veselie sä
dávalo
pri
spoločnej
práci
žien,
pri
páračkách
a
na
priadkach.
príležitostné
jedlo,
ktoré
sa
často
podávalo
pri
rosxázäjú každá svojou stranou. Gazspoločnej práci žien, pri páračkách a na
ďiňä i viprevoďí a prikäzuje in, žebi aj na
priadkach.
sobotu prišľi.
Pokr. zo str. 7

Zdroj: J. Roman: Kokavské nárečie (1974), str. 43

Ako voľakedy v Utekáči
basu pochovávali
Jeden z nositeľov fašiangových tradícií,
Jozef Pupala, používal nasledovný text:
„V Utekači na fašiangy je zvykom,
že Vam to povieme trikom.
Pochovanie basy sme Vam pripravili,
aby ste sa dobre zabavili.
Dnes basu pochovame
a všeličo pri nej pospomíname.
Nech sa nikto neurazi,
lebo nam naladu skazi.
Ak tam bude niečo ostrejšie,
nech sa nehneva na naše verše.
Zišli sme sa na tomto obradnom mieste,
aby sme odprevadili našu basu
na poslednej ceste.
Luči sa s celym Utekačom
a v testamente nám zanechala toto:
V bielom dome je zhon,
často zvoni telefon.
Budova je preplnena, kavička sa vari,
preto musia poniektori uradovať
v Raji.
Ale už sa dožijeme našej krčmy novej,
až ju zase nezburaju, kým ju dostavaju.
Pri tej novej krčme, tam sa dobre maju,
jeden, dvaja robia, štyria sa divajú.
............
Draha milovana basa naša,
luči sa s tebou dychovka naša.
Dosť si sa nahrala,
kym si sa zodrala.
Teraz odpočivaj v sklade na polici,
kym ťa neoprašia naši hudobnici.
Zdroj: J. Žilák, R. Kafka, Š. Repčok:
Sklárne v Malohonte (2001), str. 123

V stredu, na sklonku januára 2017, Dom Matice slovenskej v Lučenci zaplnil sa
deťmi. Zišli sa tu žiaci základných škôl z celého okresu na obvodnom kole
obľúbenej súťaže v prednese slovenskej povesti. Ďalší ročník Šalianskeho Maťka
opäť prilákal pozornosť žiakov, ktorí náležite predviedli porotcom svoje nadanie. A tak súťaž venovaná spomienke na spisovateľa a zakladateľa časopisu
Slniečko J.C. Hronskému znova potvrdila svoj význam v poznávaní národnej
histórie a kultúry. Porota v zložení Mgr. Milada Bolyošová, Klára Volentová
a Jarmila Siváková mali ťažkú úlohu vybrať pre postup do krajského kola
v Banskej Bystrici, tých najlepších. Víťazi boli odmenení okrem potlesku aj
diplomami, slovenskou knihou a milým darčekom od Domu Matice slovenskej,
ktorý zabezpečil aj malé občerstvenie. Tak ako v úvode riaditeľka Domu MS
všetkých privítala a popriala veľa úspechov v súťažení, tak v závere, všetkým
poďakovala za účasť a vyzdvihla prínos učiteľov, ktorí sa aj touto formou
venujú svojim žiakom a našej slovenčine. Všetkým postupujúcim držíme palce
v krajskom kole.

Výsledky súťaže boli vyhlásené nasledovne: I. kategória: 1. miesto – Ľubica
Dováľová, ZŠ M.R.Štefánika, Haličská 8, Lučenec, 2. miesto – Emma Korimová,
ZŠ Haličská 7, Lučenec, 3. miesto – Michal Zachar, SZŠ Gemerská cesta 1,
Lučenec, 3. miesto - Samuel Garaj, ZŠ Novomeského, Lučenec. II. kategória: 1.
miesto – Peter Kliment, ZŠ Vajanského, Lučenec, 2. miesto - Jakub Šuhaj, ZŠ M.
R. Štefánika, Haličská 8, Lučenec, 3. miesto – Katarína Mičianiková, SZŠ Gemerská cesta 1, Lučenec. III. kategória:1. miesto – Emma Kyzúrová, ZŠ Vajanského,
Lučenec, 2. miesto - Lucia Drugdová, ZŠ M.R.Štefánika, Haličská 8, Lučenec, 3.
miesto – Šimon Golian, ZŠ Haličská 7, Lučenec, 3. miesto - Kamil Mihalko, ZŠ
Lovinobaňa.
Ing. Alena Rezková, riaditeľka Domu Matice slovenskej

Je názov knihy Ivety Zaťovičovej.
Slávnostné uvedenie sa uskutočnilo 27.1.2017
vo výstavnej sieni Novohradského múzea a galérie
v Lučenci.

REKUS
Tak by som mohol nazvať výnimočnú
ženu a autorku Milicu Miadokovú.

P. Miadoková na besede so žiakmi ZŠ v Cinobani

Prechádzajúci rok 2016 bol pre ňu mimoriadne úspešný, až tri diela vydala a
všetky na vlastné náklady. Z prózy sú
to Babičkine uspávanky, zbierka rozprávkovo ladených príbehov vysokoškolskej učiteľky. Poéziu zastupuje už
druhá básnická zbierka Piesne babieho
leta. A tretia publikácia literatúry faktu
- Spomienky na Kokavu, to sú spomienky na meštiansku školu v Kokave
nad Rimavicou, skladá sa z dvoch častí:
Roky 1940-1944, Roky 2000-2009.
Kto je známa – neznáma spisovateľka?
Doc. RNDr. Milica Miadoková, CSc, sa
narodila v Montreale (Kanada) v roku
1928. Áno, rok je uvedený správne, táto
obdivuhodná dáma na budúci rok oslávi okrúhlych 90 rokov. Vo veku, ktorého by sa chceli mnohí dožiť a ak sa to
niekomu aj podarí, väčšinou sa už len
ponosuje... Ale? Pani Miadoková je
pravý opak. Stále tvorí, má toho vraj
ešte veľa rozpracovaného. Aj keď žije
v Bratislave, náš Novohrad navštevuje
pravidelne. Prečo? Po návrate na Slovensko bývala počas školských rokov v
obci Mládzovo. Ako zbierku cenných
spomienok na časy mladosti strávené
v Mládzove, jej v roku 2013 vyšla kniha
“Dedina môjho detstva”. Meštiansku
školu navštevovala v Kokave nad Rimavicou a maturovala na Gymnáziu v Lučenci. Vyštudovala fyziku a chémiu na
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave,
kde aj 40 rokov pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Katedre fyzikálnej
chémie. Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje aj literárnej tvorbe. V roku 2014 jej vyšli básne Chvenie
duše v prúde času a v roku 2015 Spomienky na vojnu. V začínajúcom roku
jej prajeme, aby jej ten elán ešte dlho
vydržal.
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Národné osvetové centrum je z poverenia Ministerstva kultúry SR vyhlasovateľom celoštátnych postupových a krajských postupových súťaží, prehliadok a výstav záujmovej umeleckej činnosti. Súťaže a prehliadky pozostávajú spravidla z troch stupňov: regionálneho, krajského a celoštátneho.
Zoznam celoštátnych postupových súťaží záujmovej umeleckej činnosti vyhlásených Národným osvetovým centrom z poverenia MK SR (vrátene propozícií je uverejnený na www.nocka.sk):
FOLKLÓR
- Šaffova ostroha, celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov
tanečníkov v ľudovom tanci, 26.-28.5.2017 v Dlhom Klčove
- Pod Likavským hradom, celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov, 1. júnový víkend v Liptovskom Mikuláši
- Tancuj, tancuj, celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií
folklórnych kolektívov, X-XI 2017 v L. Mikuláši
DIVADLO
- Belopotockého Mikuláš, celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla dospelých, 8.-11.6.2017 v L. Mikuláši
- Divadlo a deti, celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých
hrajúcich pre deti, 1.-4.6.2017 v Rimavskej Sobote
- FEDIM, celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla
mladých, jún v Tisovci
- Zlatá priadka, celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, 25.- 28.5.2017 v Šali
UMELECKÝ PREDNES
- Hviezdoslavov Kubín, celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel
poézie detí, mládeže a dospelých, 21.-26.6.2017 v Dolnom Kubíne
FOTOGRAFIA, FILM, VÝTVARNÉ UMENIE
- AMFO, celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie, 3.5.11.2017 v Nitre
- CINEAMA, celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej
tvorby, 9.-11.6.2017 v Nitre
- Výtvarné spektrum, celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, 9.9.2017 v Trenčíne
HUDBA
- Divertimento musicale, celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej
inštrumentálnej tvorby, 16.-18.6.2017 v Rimavskej Sobote
- Mládež spieva, celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov, 8.-10.6.2017 v Prievidzi
- Strunobranie, celoštátna súťaž neprofesionálnych hudobných skupín
a sólistov, jún v Novej Bani
- Vyšehrádske dni dychovej hudby, celoštátna postupová súťaž a prehliadka veľkých a stredných dychových orchestrov, október v Považskej Bystrici
Viva il canto, celoštátna postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov
(dospelí), október-november 2017 v Spišskej Novej Vsi
Poznámka: Súťaže sú postupové. Na krajskú alebo celoštátnu súťaž postupujú za náš
región kolektívy z okresných (regionálnych) kôl (organizovaných NOS Lučenec) a to na
základe odporúčania odborných porôt.

Termíny okresných a regionálnych prehliadok
budú priebežne uverejňované na stránke Novohradského osvetového strediska
v Lučenci – www.noslc.sk, zároveň uvádzame kontakty na pracovníkov:
Mária Ambrušová (folklór- ľudová hudba, spev, tanec)
– 047/4331534, e-mail: noslc@noslc.sk
Mgr. Milada Bolyošová (divadlo, umelecký prednes, spevácke zbory)
– 047/4512703, e-mail: miladabo@azet.sk
Renata Ádamová (AMFO, AVT, FILM) – 047/4513178,
e-mail: adamova@noslc.sk

REKUS
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Značku regionálny produkt

GEMER-MALOHONT
získajú ďalší výrobcovia
Mäso a mäsové výrobky, domáce pagáče, med, prírodné mydlá a kozmetika,
drôtené a drevené výrobky či ručne vyšívané obrazy rozšíria zoznam výrobkov
so značkou regionálny produkt GEMERMALOHONT. Vo štvrtok 12. januára o
tom rozhodla Certifikačná komisia, ktorá zároveň schválila obnovenie certifikátov pre 10 výrobcov.
Miestna akčná skupina MALOHONT
ako koordinátor regionálneho značenia
vyhlásila 09.09.2016 tretiu výzvu na
predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky a do 12.12.2016 v nej prijala 6 žiadostí.

Hodnotenie žiadostí Certifikačnou komisiou (foto:
Ivana Kováčová)

Všetky žiadosti boli na základe popisu
produktov, podporných dokumentov a
vzoriek produktov posúdené Certifikačnou komisiou, ktorá vo štvrtok 12. Januára zasadala v Hrachove a rozhodla
o pridelení značky všetkým 6 žiadateľom. Zoznam produktov so značkou
regionálny produkt GEMER-MALOHONT sa tým rozšíril o nasledovné
produkty:
med a propolis - Jaroslav Kyzek,
Hrnčiarska Ves
mäso a mäsové výrobky - SHR
Štefan Tankó Gazdovský dvor Gazda udvar, Nižná Pokoradz
oškvarkový a syrový pagáč
domáci - Tatiana Longauerová,
Rimavská Sobota
ručne vyšívané obrazy - Rudolf
Kamenský, Hrachovo
prírodné mydlá s kozím mliekom,
prírodné šampóny a šľahaný telový krém - Katarína Slaninová KS PRÍRODNÉ MYDLÁ, Hrnčiarske Zalužany:
drôtom opletaná keramika a drevené rezbárske výrobky - Július
Bútora, Drienčany
Súbežne
s vyhodnotením
žiadostí
v tretej výzve prebiehala aj obnova
certifikátov pre tých výrobcov, ktorí ako

Med a propolis - Jaroslav Kyzek, Hrnčiarska Ves

Súbežne s vyhodnotením žiadostí v tretej výzve prebiehala aj obnova certifikátov pre tých výrobcov, ktorí ako prví
v roku 2015 získali regionálnu značku.
„Najlepšou spätnou väzbou a dôkazom
toho, že regionálne značenie produktov
má význam, je fakt, že z pôvodných
dvanástich výrobcov sa o značku opätovne uchádzalo desať.“ doplnila Miroslava Vargová, manažérka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT. Po dvoch
rokoch medzi certifikovanými produktmi ostávajú:
ovocie, zelenina, 100 % ovocné
šťavy, hrozno a víno – GEMERPRODUKT VALICE, OVD, Rimavská Sobota
zelenina - SHR Stanislav Kišák,
Hrachovo
med a včelí peľ - Milan Krokavec,
Kraskovo
med, včelí peľ a propolis - MAJAMajoros Jácint, Tornaľa
med „MED veď“ z Liešnice – Dávid Turčáni, Kokava nad Rimavicou
tkané ľanové výrobky - Ľubomíra
Žilková, Kokava nad Rimavicou
textilné výrobky s tradičnou výšivkou - Gabriela Medveďová,
Hrachovo
tkané výrobky z ovčej vlny - Ján
Fotta, Klenovec
úle pre včely - Milan Krokavec,
Kraskovo
úžitkové a dekoračné keramické
výrobky - Dana Bakšová, Hrnčiarske Zalužany
spoločenská hra GemerNation Agentúra pre rozvoj Gemera

Prírodné mydlá s kozím mliekom, prírodné šampóny a šľahaný telový krém - Katarína Slaninová KS PRÍRODNÉ MYDLÁ, Hrnčiarske Zalužany

Certifikáty o udelení a obnovení

Certifikáty o udelení a obnovení platnosti značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT budú výrobcom
odovzdané 1. februára. Okrem oprávnenia k používaniu značky ich budú
zároveň zaväzovať k označovaniu certifikovaných produktov, resp. predajných miest.
Dokopy je v súčasnosti certifikovaných
už 20 skupín výrobkov. Okrem vyššie
spomenutých je to aj cesnak od Dušana
Sekeráša z Orávky, včelie produkty od
včelára Viktora Vlčka z Kokavy nad Rimavicou a maľované obrazy či drevené
rezbárske výroby od Evy Wilson z Revúckej Lehoty.

Ochranná známka, ktorou sú tieto produkty označované, je zárukou toho, že
sú vyrobené v regióne Gemer-Malohont
a okrem toho spĺňajú aj ďalšie kritériá,
ktoré sú posudzované v procese hodnotenia každé 2 roky:
pochádzajú od miestneho výrobcu
uprednostňuje sa využívanie
tradičných postupov alebo
miestnych zdrojov
obsahujú určitý podiel ručnej
práce
sú jedinečné vo vzťahu k regiónu
Hlavným cieľom regionálneho značenia
je pomôcť miestnym živnostníkom, remeselníkom a malým firmám s propagáciou miestnych kvalitných výrobkov,
a tým podporiť rozvoj regiónu a prispieť
k jeho propagácii ako celku.
Ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí
o udelenie regionálnej značky sú naplánované až na budúci rok, resp. podľa
záujmu miestnych výrobcov.
Kontakty na všetkých výrobcov, fotografie, informácie o produktoch a predajné miesta nájdete na web stránke
www.gemer-malohont.sk v časti Katalóg produktov.
Ing. Miroslava Vargová,
manažérka MAS MALOHONT

REKUS
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Spomienkové a iné podujatia
k 150. výročiu narodenia
spisovateľky, národnej
umelkyne
- Boženy Slančíkovej Timravy
Rok 2017 sme nazvali jednoducho - Rok Timravy - Novohradské
osvetové stredisko v Lučenci a Obec Polichno.
 A pozývame všetkých záujemcov o život a dielo spisovateľky,
ktorá celý svoj život prežila v dvoch novohradských dedinách
- v Políchne a Ábelovej - Boženy Slančíkovej Timravy, aby
sa pripojili k našej iniciatíve...
 Jej dielo – poviedky, novely, rozprávky, ale možno aj kuchárske recepty, ktoré zozbierala, nestratili nič zo svojej aktuálnosti. Ak môžeme odporučiť, ponorme sa trochu hlbšie do
jej diela a na základe prečítaného a videného máme možnosť
pripraviť zmysluplné aktivity.
 Práve to je dôvod, aby sme si ju v roku 2017 častejšie pripomínali. Prostredníctvom kultúrno-výchovných aktivít, ale aj
cez divadlo, film a vzťah k regiónu, a samozrejme literatúru.
 Vaše aktivity, nápady a vlastné podujatia radi uverejníme nielen na stránkach regionálneho kultúrneho spravodajcu REKUS, ale aj na našej webovej stránke – www.noslc.sk
 Pripravujeme aj ďalšie prijemné prekvapenia, o ktorých vás
budeme v priebehu roka informovať.

 B.S. Timrava sa narodila 2.10.1867 v Polichne, kde žila až do
roku 1909.
 V roku 1947 (70. výročie) jej bol udelený titul Národná umelkyňa. Na rodnom dome bola v roku 1967 osadená pamätná tabuľa (50. výročie).

Novohradské osvetové stredisko v
januári vydalo Kalendár výročí a
Katalóg podujatí 2017. Kalendár
obsahuje výročia obcí, osobností,
kolektívov, iných zaujímavostí z
histórie, ale aj výročia pamiatok a
pamätihodností. Súčasťou katalógu
je nielen zoznam podujatí podľa
kalendárnych mesiacov, ale aj databáza kolektívov záujmovej umeleckej činnosti, nechýba pár slov o
vydavateľovi a zoznam miest a obcí
okresov Lučenec a Poltár. Publikácia bude v tlačenej podobe priebežne doručená všetkým organizátorom, ktorí svoje aktivity nahlásili.
V elektronickej podobe bola odoslaná všetkým obecným úradom,
školám a kultúrnym inštitúciám
v okresoch Lučenec a Poltár. Zároveň je uverejnená na webovej
stránke NOS - www.noslc.sk.

Spisovateľku Hanu Koškovú prijali koncom roku 2016 do PEN
klubu. Je to medzinárodná organizácia spisovateľov založená roku
1921 v Londýne. Blahoželáme!

REKUS
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Umelecké slovo, divadlo
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, 63. ročník
celoštátnej postupovej súťaže a
prehliadky v umeleckom prednese poézie
a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a
divadiel poézie detí, mládeže a dospelých
- školské kolá,
miesto: školy v regióne
TOMPA MIHÁLY – umelecký prednes
poézie a prózy v maďarskom jazyku
– školské kolá,
miesto: školy v regióne
Stretnutie vedúcich detských div. súborov,
miesto: NOS Lučenec
25.2. Stretnutie okresného štúdia AVT,
miesto: NOS Lučenec o 9.00 hod.
Február – Piotr Stramski – sklo „KREHKÉ“
– výstava fotografií z tvorby,
miesto: vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.
Výchovno-vzdelávacie podujatia
Február:
Podvodné internetové obchody – 2
prednášky organizované v spolupráci
s Colnou správou B. Bystrica,
miesto: Lučenec
Podvody páchané na senioroch
– 2 prednášky org. v spolupráci
s OR PZ Lučenec,
miesto: okres Lučenec
Prvá pomoc – 2 kurzy
org. v spolupráci s SČK v Lučenci,
miesto: Lučenec
Klubové podujatia
27.2. Literárny klub V.L.A.S. – stretnutie
členov, program podľa rámcového plánu,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
Kultúrno-spoločenské podujatia
25.2. Fašiangová zabíjačka,
hlavný organizátor: Obec Hrnčiarska Ves,
miesto: parkovisko pri obecnom úrade

Dielňa ľudových remesiel

Dielňa ľudových remesiel
27.2.- 3.3. Druhý ročník
Jarných prázdninových tvorivých dielní
pre deti od 8 rokov (tkanie na ráme
a doštičke, pletence, textilná koláž
a základné grafické techniky),
poplatok: 15,- € (celý týždeň),
miesto: Dielňa od 9.00 do 11.00 hod.
Ponuka pre školy a škôlky - celoročne
prebieha možnosť naučiť sa techniku
enkaustiky a práce s hlinou. Termíny po
tel. dohode na 0907 503478 alebo
vytvarnedielnicky@gmail.com

BBSK – Novohradská knižnica
Do 28.2. REZONANCIA - výstav grafík
umelkyne Jakab Réka.
Miesto: oddelenie náučnej literatúry
Novohradskej knižnice.
23.2. Deň zdravia - aký význam v tele má
svalová hmota, ako ju správne udržiavať.
Význam proteínu v našom tele.
Koordinátor podujatia je Mgr. Mária
Pulcová a Katka Kubaliaková
z občianskeho združenia
HERBAVITA/VITALITA.
Miesto: oddelenie náučnej literatúry
Novohradskej knižnice o 15.00 hod.

Dom Matice slovenskej Lučenec
1.2. Krojované miniatúry – otvorenie
výstavy krojovaných bábik,
miesto: Dom MS o 17.00, výstava potrvá
do 28.2.2017 a otvorená je v pracovné
dni od 8.00 do 16.00 hod.

26.2. FAŠIANGY na Mestskej tržnici –
Pochovávanie basy, tradičný jarmok, súťaž
vo výrobe klobás, kultúrny program,
miesto: Mestská tržnica o 8.00

Fiľakovo
15.2. Predstavenie knihy „Nepýtaj sa kde
som“ a beseda s autorkou
Petrou Nagyovou-Džerengovou.
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 16.30
23.2. Otvorenie výstavy maliarky
Lédy Vass s názvom „Kaiga“.
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum –
galéria o 16.30

Poltár
25.2. Matičný ples – 5. ročník,
org.: MO MS, miesto: Reštaurácia Krištáľ

OBCE
Kokava nad Rimavicou
10.2. Fašiangové pampuškové posedenie,
miesto: DK,
org.: ZO SZZP Kokava nad Rimavicou
25.2. Sprievod fašiangových masiek
FS Kokavan,
org.: MKS Kokava nad Rimavicou
Cinobaňa
18.2. Výstup na Striebornú – 39. ročník,
org.: Obec Cinobaňa a KST Lampáš
Lučenec
25.2. Cinobanský ples,
org.: Obec Cinobaňa a OZ Cinobančan

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu

Hrnčiarska Ves
25.2. Fašiangová zabíjačka,
org. a miesto: Obec Hrnčiarska Ves

4.2. KARNEVAL NA ĽADE,
miesto: Zimný štadión o 10.00
5.2. KLAMSTVO – inteligentná veselohra.
V hlavných úlohách sa predstavia
M. Kňažko a M. Vášariová,
miesto: kino Apollo o 18.00

Málinec
18.2. Obecný ples,
org.: Obec Málinec,
miesto: Spoločenský dom v Málinci

14.2. VALENTÍN V MESTE – oslava
sviatku zaľúbených,
miesto: ulice mesta o 10.00

Utekáč
25.2. Ples rodákov,
org. a miesto: Obec Utekáč

15.2. Miro Jaroš - pre deti.... – veselý
koncert pre detského poslucháča,
miesto: kino Apollo o 16.30

Budiná
17.2. Krst monografie BUDINÁ
Miesto: KD Budiná o 17:30

Polichno
11.2. Páračky

26.2. FAŠIANGY na Mestskej tržnici –
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