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Aj zásluhou Novohradského osvetového strediska
v Lučenci, ako hlavného organizátora v SR, sa uskutočnil v dňoch 29.7.-2.8.2009 už XIV. MEDZINÁRODNÝ
NOVOHRADSKÝ FOLKLÓRNY A GASTRONOMICKÝ FESTIVAL. Päťdňové podujatie sa konalo pod záštitou
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja,
Milana Murgaša, ktorý otvoril festival pod hradom
Šomoška spolu s predsedom Novohradskej župnej
samosprávy, Zsoltom Becsó. Medzi významných hostí
počas otvorenia patril aj slovenský veľvyslanec v MR,
Peter Weiss.

číslo 3

september 2009

návštevníkmi otváracieho galaprogramu pod názvom
„Nedeľa v Novohrade“, kde vystúpilo 8 zahraničných
folklórnych súborov a 4 domáce súbory (Zemplín, Ipeľ,
Nógrád a Kokavan).

Fotogtaléria – www.nogradfolklor.hu

Tohtoročnou témou festivalu bola „Nedeľa v Novohrade“. Festivalový program prebiehal v Maďarsku
(Šalgotarján, Mihálygerge, Sudice, Pásztó, Bánk) a na
Slovensku (Lučenec, Fiľakovo, Radzovce, Divín). V piatok 31. júla o 19.00 h. sa amfiteáter v Lučenci zaplnil
návštevníkmi otváracieho galaprogramu pod názvom
„Nedeľa v Novohrade“, kde vystúpilo ..... zahraničných
folklórnych súborov a 4 domáce súbory (Zemplín, Ipeľ,

V rámci sprievodných podujatí sa uskutočnila v Novohradskom múzeu a galérii výstava pod názvom „Ako
sa deti obliekali“. Atrakciou pre návštevníkov boli
gastronomické špeciality slovenskej a maďarskej kuchyne. Záverečný galaprogram sa konal v nedeľu 2.8.
v Bánku na prekrásnom javisku, ktoré sa nachádza
priamo na jazere, obrovský aplauz sa dostal súboru
Khorumi z Gruzínska. Festival naplnil očakávania usporiadateľov a potvrdil, že kultúra nepozná hranice. -ma
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Tento rok v obci Veľká nad Ipľom
sa konal už deviaty ročník Poipeľského umeleckého festivalu 25.
júla. Organizátori podujatia pripravili aj počas tohtoročného festivalu
pestrý a bohatý program.
Úvod festivalu patril už tradične
skupinám, ktorí si prišli zasúťažiť vo
varení „halászlé“. Súťažné kolektívy
, celkom bolo desať , prišli z blízkeho
i vzdialenejšieho okolia, aby predviedli svoje gurmánske umenie vo
varení tradičného maďarského jedla. Hotové jedlá hodnotila päťčlenná porota , víťazom sa stala skupina
z obce Ipolytarnóc (MR). Každá zúčastnená skupina dostala hodnotné
vecné ceny od organizátorov.

REKUS

nakoľko o podujatie bol veľký záujem.
Organizátorom podujatia boli: Novohradský oblastný výbor Csemadoku,
BBSK-Novohradské osvetové stredisko, Základná organizácia Csemadoku
vo Veľkej nad Ipľom a obec Veľká nad Ipľom , ktorí ďakujú všetkým za
účasť, inštitúciám a sponzorom za finančnú podporu a pozývajú všetkých
na X. ročník v roku 2010 do Radzoviec.

Celodenný program v popoludňajších hodinách pokračoval na prírodnom javisku. Vo folklórnom galaprograme vystúpili popredné spe- Festival finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Banskobystrický
Karol Galcsík
vácke a folklórne súbory nášho samosprávny kraj.
regiónu a ako hosťujúce súboryheligonkári z Klenovca , z Maďarskej
republiky spevácka skupina z obce
Egyházasgerge, mažoretky z obce
Karancslapujtő a folklórny súbor
Szőttes z Bratislavy. Diváci si mohli
vychutnať ukážky pestrej ľudovej
kultúry nášho regiónu. Okrem folklóru dostala priestor aj populárna
hudba a zábava, a tak si každý divák
mohol prísť na svoje. Aj počasie
prialo festivalu, takže organizátori
mohli byť spokojní, a to aj s účasťou
, nakoľko o podujtie bol veľký
záujem.
Organizátori podujatia boli
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Vydarené počasie, vynikajúca
nálada, usmievaví usporiadatelia a spokojní návštevníci, aj tak
by sa dalo charakterizovať tohtoročné KOLIESKO.
Kokava nad Rimavicou bola dejiskom už XIX. ročníka Festivalu
ľudovej kultúry, ktorý sa konal
v dňoch 6.-9. augusta 2009. Najdôležitejšie je vždy počasie, lebo dokáže zamračiť tváre nielen usporiadateľov, či návštevníkov, ale aj predávajúcich a remeselníkov. Tento
rok to však vyšlo. Aj keď predtým
trošku spŕchlo, ale v piatok a sobotu
to bolo na jednotku. Festivalový
týždeň začal nepríjemným úrazom
starostu Ing. Jána Chromeka, ktorý
napriek bolestiam otvoril festival, čo
si určite zaslúži poďakovanie. Kokavčanov pozdravil aj predseda
BBSK, Milan Murgaš, a to nielen slovom, ale ako sa na takomto
podujatí patrí, zahral aj na fujare.

Bohatý folklórny program pred DK,
ktorý moderoval Ján Blahuta, návštevníkov ani tento rok nesklamal.
Šťastný to divák, ktorý sa zmestil do
preplnenej sály kultúrneho domu,
aby mohol s úžasom sledovať tanečné majstrovstvo skupiny PARTIA
v réžii Vladímíra Michalka.

V sobotu zavítal do Kokavy aj prezident SR Ivan Gašparovič.
-ma-

Výstavy na Koliesku
Novohradské osvetové stredisko
bolo v rámci Festivalu ľudovej kultúry, známeho pod názvom KOLIESKO v Kokave nad Rimavicou, organizátorom dvoch výstav, ktoré otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka
NOS v Lučenci.

Bohatý folklórny program pred DK,
ktorý moderoval Ján Blahuta,
návštevní-kov ani tento rok
nesklamal. Šťastný to divák, ktorý sa
zmestil
do
preplnenej
sály
kultúrneho domu, aby mohol

Program vo dvoroch je už tradíciou,
ale hádam najveselšie bolo vo Dvore
tanca a hudby pri synagóge, kde sa
tancovalo až do soboty rána.

Vernisáž výstavy „TRI TKÁČKY Z KOTOŠKY“ sa uskutočnila 7. 8. 2009
o 17.00 hod. v dome kultúry a predstavuje tvorbu a rodinnú tradíciu remesla troch tkáčok – Rozálie Murínovej s dcérami Ľubomírou Žilkovou
a Erikou Murínovou. Aby tkáčske
remeslo neupadlo do zabudnutia,
Pokr. na str. 4
na to nestačí len dokonalá zručnosť,
ale predovšetkým srdce a chuť. Pani
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Výstavy na Koliesku
Pokr. zo str. 3

REKUS
STALO SA V REGIÓNE
Málinec oslavoval
V sobotu 25. 7. 2009 sa uskutočnilo prvé stretnutie rodákov obce Málinec, súčasťou ktorého
bolo aj pokrstenie knihy „Monografia obce Málinec“ a oslavy
110. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru.

Haličania sa zabávali,
na to nestačí len dokonalá zručnosť, ale predovšetkým srdce a chuť. Pani
Rozália ich zdedila po svojej matke a od malička bola zasväcovaná do
všetkého čo s tkaním súvisí. Od tradičného dopestovania ľanu, navíjaním
osnovy na krosná, či navliekaním do nitelníc a brda, až po konečný výrobok
(koberce, plachty, obrusy). Je potešiteľné, že v remesle pokračujú aj dcéry.
Ľubomíru najviac oslovilo ažúrové vzorovanie ľanovou priadzou, v súčasnosti sa venuje technike vzorovania preberaného vzoru tkaniny. Erika,
ako lektorka tkania v ÚĽUV-e Banská Bystrica hlbšie prenikla do tajov
remesla, ale najviac ju očarila práca s ovčou vlnou – spracovanie, druganie,
plstenie.

víkend 15. a 16. augusta bol
bohatý na kultúrne a športové
podujatia, nechýbalo bábkové
divadlo, dobrá hudba, chutné
jedlo a ako už k tejto obci patrí,
samozrejme aj zabávač Jozef
Pročko. Pozornosť si zaslúži aj
odhalenie pamätnej tabule spisovateľke Hane Ponickej a maliarovi T. K. Csontvárymu.

Hradné hry v Divíne

„BRÁNY DO DUŠE“ je názov druhej výstavy, ktorej vernisáž bola o 18.00
hod. v synagóge. Autorkou vystavených prác je akademická maliarka Jana
Bialová, ktorá sa nám prihovára prostredníctvom svojich obrazov. Vkladá
do nich veľa fantázie a citu, čím si vytvorila vlastnú výtvarnú reč, plnú
symboliky. Za zdanlivo prostými a zvláštnymi námetmi a ich zobrazením sa
skrýva jej výpoveď o živote, potrebe humanizmu, lásky a viery. Kurátorkou
výstavy bola Mgr. Katarína Damjanovová.
–ma-

Stretnutie pod Divínskym hradom a oslavy 680. výročia prvej
písomnej zbierky o obci Divín sa
konali 25.7.2009.
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Palócky ľudovoumelecký tábor
Rekreačné stredisko Látky – Prašivá boli tohto roku
už piatykrát miestom umeleckého tábora v dňoch
6. – 10. júla.

Celkove sa zúčastnilo 45 detí vo veku od 8 – 12
rokov a prišli z Lučenca, Fiľakova, Rimavskej Soboty,
ale aj z Maďarska z obce Karancslapujtő. Pod dohľadom odborných lektorov sa učili ľudové tance,
pesničky, rozprávky a zaúčali sa do tajov ľudových
remesiel našich predkov, ako je hrnčiarstvo, rezbárstvo, zdobenie a pečenie perníkov atď.

Program, ktorý bol realizovaný aj s finančnou podporou BBSK a MK SR, sa zameriaval na výchovu detí
a mládeže s cieľom hlbšieho spoznania vlastnej
tradičnej ľudovej kultúry, v oblasti ľudového spevu,
tanca a ľudových remesiel. Organizátorom viacdňového podujatia bolo BBSK-Novohradské osvetové
stredisko, Novohradský oblastný výbor Csemadoku
a Spoločnosť Rakonca.
Karol Galcsík

Divadelný súbor Zsákszínház (Vrecové divadlo) bol založený
pred 30 rokmi. Od roku 200 pracuje ako občianske združenie.
K tomu, aby mohli plynulo vystupovať, ich podporilo finančne
Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove a Csemadok vo Fiľakove.
Väčšina 30- členného divadelného súboru sú dospelí ľudia, ale
v súbore pracujú aj študenti stredných škôl. V oblasti výchovy
a vzdelávania náš divadelný súbor vyvíjal pozoruhodnú činnosť.
Od svojho založenia sa zúčastnil na viacerých medzinárodných
a domácich súťažiach a vystúpeniach (v Rumunsku, Maďarsku,
Chorvátsku, ale aj v Martine na „Scénickej žatve“). V šiestich prípadoch sme sa stali víťazmi celoštátnej súťaže v Komárne a sme
držitelia viacerých cien za najlepšie herecké výkony. Máme
nacvičené divadelné hry od známych autorov ako sú Camoletti,
Thomas Brandon, Alfonso Paso, Móricz, Solovič, Spiró, Schwajda, Mrožek, Eisemann, Hrabal, Moliére a ď. Z nášho divadelného súboru sa už viacerí členovia prihlásili na VŠMU do Bratislavy, ktorí úspešne dokončili štúdium a teraz obohacujú slovenské a maďarské profesionálne divadlá. V posledných rokoch
sa robili aj televízne záznamy z jednotlivých predstavení.

Záznamy vysielala Slovenská televízia a Duna TV. Náš divadelný
súbor je známy nielen vo Fiľakove a okolí, ale aj v zahraničí,
v Maďarsku, Rumunsku a Chorvátsku. S rumunským divadelným
súborom zo Sfintu Gheorghe už máme vybudované priateľské
vzťahy, organizujeme spoločné vystúpenia doma a v zahraničí.
Cieľom našej kultúrnej činnosti je predovšetkým šírenie divadla
a umeleckých hodnôt, vyplnenie voľného času mladých ľudí
a dospelých, podpora ich otvoreného myslenia a iniciatíva v divadelnom súbore. Ďalším cieľom našej činnosti je obnovenie
divadelných tradícií propagujúcich historické a umelecké vedomie, ako aj umeleckú tvorivosť našich predkov. Predstavenia
v posledných rokoch: 2004 – Egressy Zoltán: Portugál, 2005 –
Julian Garner: Zobúdzanie, 2006 – Békeffi, Lajtai: Bolo raz leto,
2007 – J.I. Barč: Matka, 2008 – Mc. Donagh: Stratené morálky,
2009 – Willy Russel: Príbeh Mrs. Johnstonovej.
PhDr. István Mázik, riaditeľ MsKS Fiľakovo
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Celý jeho život je spätý s baníctvom
Mohli by ste nám teraz v krátkosti
predstaviť nosné body tejto vašej činnosti?
V rámci svojej funkcie som viedol budovanie podzemnej expozície tohto múzea a zúčastňoval sa i na jeho povrchovej výstavbe. Zabezpečoval som aj jeho
prevádzku v súvislosti s jeho návštevnosťou. Najmä otváranie podzemných
priestorov Banského múzea v prírode
bolo veľmi náročné, pretože sa pre návštevníkov musela vytvoriť taká fáracia
trasa, ktorá by bola absolútne bezpečná. V rámci svojej pracovnej náplne som
sa zúčastňoval aj na príprave internej
banskej expozície v centrálnom objekte
Slovenského banského múzea v „Kammerhofe“ v Banskej Štiavnici. Podieľal
som sa i na príprave historických seminárov a výstav s baníckou tematikou.
Odborne som pomáhal aj pri záchrane
baníckych pamiatok na Slovensku.
Súčasťou tejto práce je aj vaša bohatá publikačná činnosť ...
Historické bádanie v Štátnom ústrednom banskom archíve v Banskej Štiavnici a príprava pôvodných štúdií bola
vlastne práca mimo mojich pracovných
povinností. Už aj po nástupe na dôchodok som ešte niekoľko rokov pomáhal
Slovenskému banskému múzeu pri
organizovaní historických seminárov
v rozličných baníckych lokalitách na
Slovensku. Z týchto seminárov som vždy
zabezpečil i vydanie historických zborníkov, ktoré som odborne usmerňoval
a samozrejme do nich aj prispieval. Je
veľkou škodou, že pôvodné štúdie sa
v súčasnosti podporujú len minimálne,
možnosti ich publikovania sú stále menšie a honoráre za vynaloženú prácu temer nulové. Jednou z dôležitých prác,
ktorej som spoluautorom, je publikácia
Banícke technické pamiatky na Slovensku (Banská Štiavnica, 1996).
Aké sú podľa vás perspektívy baníctva na Slovensku?
Dňa 26. júna 2009 som sa

publikovaním štúdie o handlovskom baníctve v 1. polovici 20. storočia zapojil
do medzinárodnej konferencie „100
rokov priemyselnej ťažby hnedého uhlia
na Slovensku“. Túto konferenciu organizovali Hornonitrianske bane Prievidza,
a. s. v Handlovej a bola zameraná na toto ložisko. Nikto z prítomných na konferencii vtedy nečakal, že tesne po stom
výročí zahájenia ťažby v Handlovej (10.
8. 2009) tu dôjde k takej katastrofe. I ja
môžem potvrdiť, že metán, ktorý tam
zrejme vybuchol, je veľmi zradný a nebezpečný plyn. Poznám to z vlastnej
skúsenosti, pretože som takmer 5 rokov
na začiatku svojej baníckej praxe pôsobil ako vedúci vetrania na jednej ostravskej šachte. Handlovské bane stoja teraz pred veľkou dilemou. Ich životnosť
sa odhaduje vraj už len na 8-10 rokov.
Ak sa ložisko zatvorí, ponechané uhlie
(najkvalitnejšie na Slovensku) už nikto
nikdy nevyrúbe a následné nové otváranie bane by bolo neúnosne drahé. Aj
nedávna plynová kríza na začiatku roka
2009 nám predviedla, že nie je dobré,
ak sme v energetike závislí iba na cudzine. Ja som preto za vydobytie tohto ložiska i za využitie všetkého kvalitného
uhlia, ktoré sa v našich hlbinách nachádza.

do
medzinárodnej
predstaviť nosné body tejto vašej zapojil
konferencie
„100
rokov
priemyselnej
činnosti?
ťažby hnedého uhlia na Slovensku“.

Bohatšie ložiská, až na výnim-ky, sú už
vyčerpané. Preto je jeho úpa-dok
pravdepodobne nezvratný.

Banský inžinier, vedecký pracovník,
muzeológ, historik Ing. Eugen Kladivík,
CSc. sa narodil 24. 9. 1939 v Modrom
Kameni, okres Veľký Krtíš. Základné
i stredoškolské vzdelanie získaval v rodnom meste, maturoval v r. 1957 na tamojšej Jedenásťročnej strednej škole.
V r. 1957-62 študoval na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach. V r. 1962-67 pôsobil ako vedúci vetrania v šachte Zárubek v Ostrave. V r. 1967-2000 pôsobil
ako vedecký pracovník, neskôr ako vedúci Banského múzea v prírode v Slovenskom banskom múzeu v Banskej
Štiavnici. Od r. 2000 je na dôchodku, žije
v Banskej Štiavnici.
Pán inžinier, keď sa povie Modrý Kameň, obyčajne sa každému v pamäti
vybaví hrad a jedlé gaštany v tomto
mestečku. Na čo si vy v súvislosti
s Modrým Kameňom najradšej spomínate?
Okrem hradu a jedlých gaštanov, ktoré už, žiaľ odumierajú, sa mi v súvislosti
vždy vybaví rodný dom a spomienka na
mojich rodičov. Najviac si pripomínam
školské roky strávené v tomto malom
mestečku a okolnosť, že som si v ňom
našiel i dobrú manželku. Obaja sa radi
a často do Modrého Kameňa vraciame.
Od r. 1967 ste až po svoj odchod na
dôchodok pôsobili v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici.

Beriem pritom do úvahy i pracovné
možnosti, ktoré uhoľné baníctvo vytvára. Je lepšie dotovať bane, ako platiť ľuďom za to, že sedia doma a strácajú
pracovné zručnosti i chuť vôbec pracovať. Na druhej strane rudné baníctvo,
ktoré má na Slovensku za sebou neporovnateľne dlhšie obdobie ťažby ako
baníctvo uhoľné, je u nás už za svojím
zenitom.
Pokr. na str. 7

Mohli by ste nám teraz v krátkosti
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Celý jeho život je spätý

s baníctvom
Pokr. zo str. 6
Bohatšie ložiská, až na výnimky, sú už
vyčerpané. Preto je jeho úpadok pravdepodobne nezvratný.
Čím sú naplnené vaše dni na dôchodku?
Teraz ukončujem prácu o antimónovom baníctve v Medzibrode a Dolnej
Lehote - Lome a následne plánujem
spracovať železorudné baníctvo v Máriahuti. Chcem sa podieľať i na spracovaní histórie Bane Dolina vo Veľkom
Krtíši, ktorej životnosť sa o niekoľko
rokov tiež skončí. Všetky moje plány
v tomto období sú však závislé od dobrého zdravia. Preto sa snažím pracovať
aj fyzicky – najmä na zdedenom pozemku v Modrom Kameni.
František M i h á l y

Ako víťazi 1. ročníka Novohradskej improvizačnej ligy sme sa
zúčastnili „Poháru improvizácie“
na Kremnických gagoch. Naše
trojčlenné družstvo bolo v zložení členov DS Timrava: Jano
Havran, Katka Mišíková a Sylvia
Golianová. Bolo to, ako ináč, veselé. Témy tvorili názvy televíznych relácií a seriálov. My sme si
vytiahli „Teleráno“ a druhou
a zároveň poslednou témou bolo „Varím, varíš, varíme“. Potom sme žiaľ vypadli.
Tam to funguje tak, že po druhom kole porota oboduje súťažné družstvá a zo šiestich vypadnú tri a tri postupujú do finále.
Avšak neľutujeme, práve naopak. Sme veľmi radi, že sme sa
mohli tejto divákmi obľúbenej
súťaže zúčastniť. Tento rok sme
boli jediní, ktorí improvizovali
bez slov.
Pokr. na str. 8
Stavili
sme
na
pohyb
a nonverbálnu
komunikáciu,
ostatné družstvá si scénky

Na tohoročnom vrcholnom podujatí amatérskych divadelníkov Scénická
žatva 2009 sa zúčastnil aj Divadelný súbor J. Kármána z Lučenca. Kármánovci v uplynulej divadelnej sezóne naštudovali s režisérom Vladimírom Sadílekom inscenáciu hry Miloša Karáska Perón a zaujali tak
svojich domácich divákov a priaznivcov, ako aj porotu a divákov na
divadelnom festivale Jókaiho dni v Komárne. Z Komárna si teda odniesli
nomináciu na Scénickú žatvu.
„Hra Perón je o absurdite a irónii bytia, ktorú predstavujú postavy Vincenta a
Kornela ...Mystický svet tejto hry, kontrastujúci s obyčajnosťou peróna, nesie v
sebe množstvo úvah, ku ktorým je potrebné sa neustále vracať a zamýšľať sa
nad nimi.“ To sú vety z bulletinu, ktorý uvádzal premiéru hry. A divák sa
zamýšľa nad závažnými otázkami svojho života, svojho vnútorného sveta, ale
aj nad vonkajšou situáciou a aktuálnou spoločenskou atmosférou. Téma aj jej
stvárnenie našimi divadelníkmi oslovila aj porotu a divákov Scénickej žatvy.
Svedčí o tom záverečné hodnotenie poroty, aj recenzie uverejnené vo
Festivalovom denníku Scénickej žatvy 2009.
Inscenácie, ktoré porota považovala za obzvlášť zaujímavé a podnetné
z hľadiska témy, jej spracovania, výkladu či využitých režijných a hereckých
prostriedkov ako aj celkovou úrovňou, boli Perón (DS J. Kármána, Lučenec),
Statky zmätky alebo ako sa Gianni Schicchi cez posteľ k majetku dostal (Divadlo
Commedia, Poprad) a Pastier (Levočská divadelná spoločnosť). Záverečné
hodnotenie predsedníčky poroty Eleny Knoppovej
Fiďelem, fiďelem! Na tretí perón prichádza herectvo!... Herectvo sa
vyznačovalo presnou gestikuláciou, rozhodnou prácou s rekvizitou, javiskovou
istotou a presvedčivosťou. Herci hrali s dušou a o dušu. Režisér Vladimír Sadílek
hercov nenechal vajatať, obmedzil akékoľvek zbytočné prestoje, či gestá...
Lenka Dzadíková
...Protagonisti Š. Csák a G. Erdélyi majú priestor najväčší, zužitkovávajú ho
suverénne, tí ostatní hrajú presne, disciplinovane, vkladajúc sa do témy hry.
Aj keď maďarčine v Martine rozumie neveľa divákov, divadelný jazyk tejto
inscenácie bol dostatočne zrozumiteľný. Ten záverečný potlesk naozaj nebol
zdvorilostný, ale svedčil o nemalom porozumení... Vladimír Štefko
Milada Bolyošová
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(júl - september):
Stavili sme na pohyb a nonverbálnu komunikáciu, ostatné
družstvá si scénky postavili na
texte. My sme zvolili náročnejšiu formu, ale hanbu sme rozhodne neurobili a odporúčam
každému vyskúšať si takúto improvizáciu za tri minúty. Dokonca sa nám podarilo zapojiť aj
Milana Markoviča a trošku sa
s ním na pódiu „pováľať“.
Mimochodom zapájanie moderátora do scénok sa mi zdá nefér, pretože Milan Markovič je
výborný improvizátor a humorista a takto potom veľmi pomáha súťažnému družstvu ako
to bolo aj v prípade víťazov.
Naším cieľom však nebolo vyhrať, ale zúčastniť sa a hlavne
zabaviť sa. A to sa nám podarilo.

Týmto chcem všetkých improvizáciechtivých pozvať na

ktorý sa uskutoční 22. 10.
2009 v DK B. S. Timravy v Lučenci.
Máte šancu sa výborne zabaviť, vyskúšať si vaše improvizačné schopnosti a v neposlednom rade, vyhrať a
postúpiť na Európsky festival
humoru a satiry Kremnické
gagy 2010.
Neváhajte a prihláste sa.
Tel. č.: 0949488890
Sylvia Golianová

Július KRIŽÁNI – 70. výročie narodenia (1. 9.
1939 Hrabovo - Kalinovo), fotograf

Michal Miloslav BAKULÍNY – 190.
výročie nar. (16.7.1819 Pondelok –
Hrnčiarska Ves), národnokultúrny
pracovník, pôsobil ako učiteľ v Kokave nad Rimavicou, účastník slovenského povstania 1848 - 49. Pre prohurbanovskú národnú agitáciu bol
spolu s J. Franciscim a Š. M. Daxnerom postavený pred vojenský súd
v Plešivci. V Rimavskej Sobote mu
v roku 2006 bola odhalená bronzová
busta.
Ján Šalamún PETIAN - PETÉNYI –
210. výročie nar. (30.7.1799 Ábelová), evanjelický kňaž, zoológ. Základné vzdelanie získal v Lučenci.
Správca zoolog. odd. Národného
múzea v Budapešti. Prvý v Uhorsku
propagoval ochranu prírody.
Bohuslav TABLIC – 240. výročie
nar. (6. 9. 1769 České Brezovo), básnik, prekladateľ, literárny historik.
Najvýznamnejším dielom sú štyri
zväzky Poézií a Pamětí. V rodisku
má pamätnú tabuľu.
Úryvok z diela Lidomil poučující , kde
dáva rady pospolitému ľudu, ako sa
chrániť pred búrkou?

Dezider BANGA – 70. výročie narodenia (24.8.1939 Hradište), básnik,
pedagóg, redaktor

Přibližujíli se mračna a blízko hřmí
/což se odtud poznává, jestli hned
za bleskunutím zahřmí/, tedy okna všecka zavři, dveří však odevřených nechati můžeš, jestli
nimi vítr odnikud do světnice
nevěje. Odstup však od okna,
stěny, kamen /kachlí/, odlož peníze měděnné, stříbrné, zlaté,
hodinky, přezky, jestli kterých u
sebe máš, a vzdal se od železa i od
nářadí železného: nebo do všech
kovů ráda se hromová /elektrická/ matérie vlévá.

Bezplatná propagácia
kultúrnych podujatí v našom
štvrťročníku, ktorý je
doručovaný do všetkých obcí
v okresoch Lučenec a Poltár.
Taktiež na internetovej
stránke www.noslc.sk.
Uverejníme správy o akciách
už zrealizovaných , ale aj
pozvánky na plánované.
Bližšie informácie:
NOS Lučenec, Abelovský
047/4512703

Zdenko KASÁČ – 85. výročie narodenia (15.8.1924 Poltár), vysokoškolský pedagóg, literárny historik
Květa FIALOVÁ – 80. výročie narodenia (1.9.1929 Veľké Dravce), herečka

VÝZVA
pre usporiadateľov!
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