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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte
uvádza cyklus „Predstavujeme divadelné súbory“. Pokračujeme DS STUŽKA
dramaturgicky a režijne upravila Mgr.
Eva Švingálová. Účinkovali v nej Alena
Štromajerová, Katarína Repková, Ján
Šuniar, Lucia Šuniarová a Veronika Vrábľová. Už 29.4.2014 sa v MsKS Tisovec
zúčastnili krajskej prehliadky amatérskeho činoherného divadla a divadla
mladých - Zochov Divadelný Tisovec,
kde s touto hrou získali 2. miesto.
V dňoch 6.- 8.júna sa konal FEDIM Tisovec 2014, celoštátna postupová súťaž
a prehliadka amatérskeho divadla mladých, na ktorej získali diplom za účasť.

Súbor vznikol v septembri 2013. Založili ho viacerí bývalí členovia s vedúcou
detského divadelného súboru Eňoňuňo z Kokavy nad Rimavicou, Evou Švingálovou a členkou bývalého divadelného súboru Samá ochota z Utekáča, A. Štromajerovou. Vedúca Eva Švingálová to vtedy komentovala nasledovne: „DS 2Ška
vznikol tento rok celkom prirodzene, keďže sa z detí stali mladí ľudia, ktorí milujú
divadlo a chcú sa mu venovať aj ako mládež. A tak sa stretli herci z pôvodného
detského divadla Eňoňuňo z Kokavy s herečkou ochotníckeho divadla Samá ochota
a vedúcou detského divadelného súboru Budíček z Utekáča, Alenou Štromajerovou. Rozbehla sa spolupráca, ktorá nás všetkých nesmierne napĺňa“. Pôvodne si
vymysleli názov 2Ška, čo mala byť v podstate skratka priezvisk dvoch zakladateliek
(Švingálová a Štromajerová). Ale prax ukázala, že ani 2Ška či Tu-Ška asi nebola
správna voľba pre verejnosť. Uvádzali ich všelijako, len nie správne. Preto pôvodný
zámer zmenili a nazvali sa Stužka. Mládežnícky divadelný súbor zastrešuje Miestne
kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou, ale oficiálnu zriaďovaciu listinu nemajú. Mgr. Eva Švingálová, je vedúcou a zároveň režisérkou od založenia až po
súčasnosť, ale zo všetkých síl jej pomáha Alena Štromajerová.
V súčasnosti ich je sedem (Stanislava Laurincová, Katarína Repková, Lucia Šuniarová, Veronika Vrábľová, Ján Šuniar, Miroslava Bencová, Soňa Ňuňuková).
Všetci majú skúsenosti s divadlom, nakoľko päť rokov hrávali v už spomínanom
detskom DS Eňoňuňo, ktorý taktiež vedie Evka Švingálová. Keď vyrástli, javisková
atmosféra im začala akosi chýbať a keďže v Kokave mládežnícke divadlo nebolo,
aj to bol signál, aby sa dali dokopy.
Prvá hra a hneď úspešný divadelný štart. Aj takto by sa to mohlo charakterizovať.
Začali na domácej scéne a skončili na celoslovenskej prehliadke. Premiéra sa
v Kokave nad Rimavicou konala 26. apríla 2014, ako druhá časť folklórnodivadelnej soboty. Inscenáciu Hriech, na motívy básne Vodník od K.J. Erbena,
dramaturgicky a režijne upravila Mgr. Eva Švingálová. Účinkovali v nej Alena
Štromajerová, Katarína Repková, Ján Šuniar, Lucia Šuniarová a Veronika

Ako druhú hru, v roku 2015, si vybrali
divadlo poézie. Je to hra na motívy balady J. Botta Žltá ľalia, s ktorou sa zúčastnili aj na krajskej prehliadke divadiel
poézie Sládkovičova Radvaň v Banskej
Bystrici, kde obsadili 2. miesto. Porota
vtedy konštatovala, že: „V réžii Evy Švingálovej priniesli pôsobivé predstavenie
postavené na viacrozmerných prvkoch s
dobrým hereckým obsadením.“ Upravila
ju a režírovala Eva Švingálová a ako herci sa predstavili: Stanislava Laurincová,
Katarína Repková, Lucia Šuniarová, Veronika Vrábľová, Ján Šuniar, Miroslava
Bencová, Soňa Ňuňuková. Osobitne je
pri tejto hre dôležité spomenúť autorskú hudbu M. Bencovej a S. Ňuňukovej,
ktoré ako huslistky, svoju tvorbu nielen
zahrali, ale aj zaspievali. Pokr. na str. 2
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Okrem spomenutých úspechov sa zúčastnili aj regionálnych prehliadok
divadelných ochotníckych súborov, ktoré sa konali v rámci Divadelnej jesene, a to
8.11.2014 v Divadle B.S. Timravy Lučenec a 14.11.2015 v Kokave nad Rimavicou.
Za krátku, ale úspešnú existenciu súboru sa o nich písalo, okrem divadelných bulletinov, v regionálnom kultúrnom spravodajcovi REKUS a obecných novinách Kokavské
zvesti. Propagáciu a predovšetkým bulletiny pripravuje sama vedúca súboru. Kroniku si
ešte, ako mladý kolektív, nezaložili, ale hádam aj to sa im podarí. Za zmienku stojí
zaujímavosť zaobstarávania kostýmov, využili šikovné ruky pani Olárikovej, matky A.
Štromajerovej, ktorá im ich perfektne šije.
Finančne súbor zabezpečuje MKS v Kokave nad Rimavicou, pod vedením skúsenej
Janky Krotákovej. Poskytuje im taktiež priestory kultúrneho domu, hlavne javisko, kde
majú nácviky každú sobotu večer.
KONTAKT: Mgr. Eva Švingálová, 0910178858, e-mail: evasvingalova@gmail.com
Pokr. zo str. 1

„Chcem vytvárať také sochy,
ktoré budú ľuďom prinášať
umelecký zážitok ...“

Akademický sochár Július Mag
sa narodil 28. 3. 1956 v obci Večelkov
v okrese Rimavská Sobota. Základnú
školu vychodil v r. 1962-71 v rodnej
obci. V r. 1972-76 študoval na Strednej
priemyselnej škole (SPŠ) stavebnej v
Lučenci, maturoval v triede prof. Hildy
Kovácsovej. V r. 1976 sa zúčastnil na
študijnom pobyte v bývalom Sovietskom zväze – Tallin, Riga, Kyjev. V r.
1977-83 v štúdiu pokračoval na VŠVU
v Bratislave, jeho hlavným pedagógom
bol profesor Ján Kulich (1930-2015).
Od r. 1983 je až doteraz výtvarníkom
v slobodnom povolaní. Žije a tvorí v
Bratislave.
Majstre, zastavme sa úvodom
tohto rozhovoru v Lučenci, kde ste
študovali na SPŠ stavebnej …

Atmosféra na SPŠ stavebnej
v Lučenci v 70-tych rokoch bola kultúrne veľmi bohatá, keďže sa tu zišli
študenti z celého južného Slovenska.
V tom čase to bola jediná stredná škola
takéhoto zamerania s maďarským vyučovacím jazykom. Neďaleko našej školy mal svoj ateliér významný výtvarný
umelec Július Szabó, ktorého som sporadicky navštevoval. Na škole som mal
rád literatúru, architektúru, dejepis. Mojím veľmi obľúbeným profesorom, s
ktorým som viedol diskusie o umení
a architektúre, bol Ing. arch. Tibor Ferenczy. On vo svojom voľnom čase realizoval aj poznávacie programy po
pamätihodnostiach okolia Lučenca. Ďalším profesorom, na ktorého si rád spomínam, bol Ing. Štefan Szvorák, ktorý
nás v rámci odborných predmetov pripravil pre život ako mladých stavbárov.
Čo bolo rozhodujúcim momentom vo vašom živote, na základe ktorého ste sa rozhodli pre štúdium sochárstva na VŠVU?
S výtvarným umením som začínal už na ZDŠ – bolo to kreslenie a naša
pani učiteľka Angelika Malatincová nás
láskavo viedla k tvorivej činnosti. Svoje
prvé maľby som ukázal akademickému
maliarovi Vojtechovi Bacskaimu, ktorý
ma odporučil na ďalšie štúdium výtvarného umenia. Po skončení strednej školy
som sa definitívne rozhodol študovať
sochárstvo, na ktoré ma pripravoval akademický sochár Vojtech Matušinec. Mojím profesorom na VŠVU bol Ján Kulich. Touto školou som získal základy
sochárstva i rozhľad o výtvarnom umení
v európskom a svetovom meradle. Na
získaných základoch som začínal budovať vlastný sochársky štýl. Počas vysokoškolského štúdia bola moja sochárska
tvorba trikrát ocenená cenou VŠVU.
V 3. ročníku (1981) som sa

Atmosféra na SPŠ stavebnej
zúčastnil na medzinárodnej výstave
v Lučenci v 70-tych rokoch bola

V 3. ročníku (1981) som sa zúčastnil na
medzinárodnej výstave v Taliansku, kde
som za svoje práce získal cenu Alla
Punta v Assisi.
Po skončení VŠVU ste získali
tvorivé štipendium ...
Krátko po skončení VŠVU v r.
1987 som získal Fullovo štipendium,
ktoré trvalo 3 roky. Toto tvorivé obdobie mi pomohlo nájsť seba samého
v sochárstve. V priebehu týchto rokov
som sa zoznámil s mnohými významnými sochármi – Tiborom Bártfayom,
Jánom Nagyom a Imre Vargom a venoval som sa tvorbe komornej plastiky.
Počas celého svojho profesionálneho života pôsobíte ako umelec
v slobodnom povolaní. Čím je charakteristická vaša sochárska tvorba?
Výtvarne som činný ako sochár hlavne v matériách meď, bronz,
kameň a epoxid. Moja sochárska tvorba
sa sústreďuje na figurálne a figuratívne
témy – človek a ľudia, realizácia pamätníkov, fontán a iných výtvarných diel v
interiéri či exteriéri. Moje realizácie sa
nachádzajú najmä v obciach južného
Slovenska: Vrakuňa – pamätník svätého
Štefana (1996), Kolárovo – Žitnoostrovná balada v mestskom parku
(1998), Číž - kúpele – Fontána – kvet
(1999), Komárno – socha svätého Ladislava v Európskom dvore (2001),
Bratislava – Ľudia pre OTP-Banku
(2004), Moča – Dunajské vlny (2005),
Rimavská Sobota – pamätník obetiam
holokaustu (2005), Sládkovičovo – socha básnika Alfonza Talamona (2006),
Večelkov – busta básnika Sándora
Petőfiho (2006), Dunajský Klatov –
busta grófa Széchényiho (2011), Nenince – busta Mons. Karola Lénára
(2015) a i.

v Taliansku, kde som za svoje práce ktoré
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Vaše životné krédo?

Chcem vytvárať také sochy,
budú ľuďom prinášať
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Vaše životné krédo?
Chcem vytvárať také sochy,
ktoré budú ľuďom prinášať umelecký
zážitok a aby vďaka nim videli svet
krajším. V blízkej budúcnosti plánujem
usporiadať výstavu vlastných prác.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
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hry: Saša a Micka (1950), Veselá záhrada (1956), Červená čiapočka (1958)
a i. V r. 1945-80 sa zúčastňovala na
rôznych súťažiach ako členka porôt
v umeleckom prednese, činohernom
i bábkovom divadle. Počas pôsobenia
v Lučenci bola aktívnou členkou divadelného ochotníckeho súboru Timrava.
Lenka Dedinská zomrela 29. 10. 2003
v Bratislave, pochovaná je v rodinnom
hrobe na cintoríne v Mládzove. V mesiaci marec 2016 si pripomíname 100.
výročie jej narodenia.

Maliar, výtvarný pedagóg František Gyurkovits sa narodil 28. 3. 1876
v Budapešti. Pochádzal z mäsiarskej rodiny a pôvodne sa aj vyučil za mäsiara.
V r. 1894-96 a 1900-02 študoval grafiku
na Umelecko-priemyselnej škole v Budapešti, od r. 1896 u Eduarda Ballóa
v Budapešti. Od r. 1902 študoval na
Académii Julian a v súkromnej škole
Filippo Colarossi v Paríži. V r. 1904-10
v štúdiu pokračoval u Otta Seitza a
Franza Defreggera na Výtvarnej akadémii v Mníchove. Od r. 1913 trvale žil
v Lučenci.

Učiteľka, autorka učebníc, ochotníčka,
výskumná pracovníčka, zaslúžilá školská pracovníčka Lenka Dedinská sa
narodila 18. 3. 1916 v Tomášovciach,
okres Lučenec. Základné vzdelanie získala v r. 1922 - 27 na ľudovej škole
v Mládzove a v r. 1927-31 na Reformnom reálnom gymnáziu v Lučenci. V r.
1932-36 študovala na Učiteľskom ústave v Lučenci. V r. 1952-55 študovala
slovenský jazyk na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, štúdium však
nedokončila. V r. 1936-52 pracovala ako
učiteľka na viacerých školách: Polichno,
Hrabovo, Horná Zubrica, Kačanov, Michalovce, Lubina-Kľačky, Malachov a
Lučenec. V r. 1952-78 pôsobila ako výskumná pracovníčka vo Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave. Od r.
1978 žila na dôchodku v Bratislave.
V rámci svojej pedagogickej
výskumnej činnosti vytvorila niekoľko
učebníc pre základné školy: Návrh koncepcie a obsahu čítania a literárnej
výchovy v systéme I. stupňa ZŠ (1973),
Čítanka pre 2., 3., 4. roč. ZŠ – spoluautorka (1977, 1978, 1979), Prednes
a škola v zborníku Deti a umelecký
prednes (1969) a i. Samostatne vydala
úpravy ľudových rozprávok pre bábkové
hry: Saša a Micka (1950), Veselá

záhrada
(1956),
Červená
čiapočka (1958) a i. V r. 1945-80

Bol všestranným maliarom, venoval sa tvorbe figurálnych kompozícií,
portrétov, krajiniek, zátiší ... Typickými
artefaktmi sa stali jeho lučenské trhy,
v ktorých dominuje farebná sviežosť.
Najviac používal techniku oleja, tempery či akvarelu, štúdie stvárňoval uhľom a ceruzkou. Jeho diela sa nachádzajú najmä v majetku Novohradského múzea a galérie v Lučenci, ale aj v súkromných zbierkach. Svojím príchodom do
Lučenca tu rozprúdil aktívny výtvarný
život. V r. 1920-30 viedol súkromnú
maliarsku školu, z ktorej vyrástli neskorší významní výtvarní umelci: Július
Szabó, Oskar Winkler, Ernő Fischer,
Ladislav Gandl.
František Gyurkovits zomrel

Szabó, Oskar Winkler, Ernő Fischer,
Ladislav Gandl. František Gyurkovits
zomrel 20. 1. 1968 v Lučenci a tu je
i pochovaný.

Medirytec, insitný maliar, kníhviazač Žigmund Hubacsek sa narodil
8. 3. 1906 v Budapešti (Rakúsko-Uhorsko). Rodičia mu veľmi skoro zomreli
a tak sa Žigmund so svojou mladšou
sestrou Máriou už v r. 1910 presťahovali do Lučenca, kde ich vychovávala
matkina sestra, ktorá s rodinou bývala
v blízkosti Tuhárskeho námestia. Jej
manžel István Hábel bol kníhviazačom
a tak sa mladý Žigmund vyučil tomuto
remeslu a rovnako aj kníhtlačiarstvu.
Jeho prvým pracoviskom bola tlačiareň
Kármán v Lučenci. V r. 1920-39 bol
kníhviazačom v Užhorode (vtedy Československo). V r. 1939-45 pracoval
ako výtvarník v novovznikajúcej Novohradskej textilke v Lučenci.
Po druhej svetovej vojne sa začal zaoberať medirytectvom, od r. 1947
sa stal výtvarníkom ÚĽUV-u. V r. 1953
založil pri Okresnom osvetovom dome
v Lučenci skupinu amatérskych výtvarníkov, v 60-tych rokoch bol stálym zamestnancom tejto inštitúcie. Krátke obdobie pracoval aj v Novohradskom múzeu. Aktívne sa zapájal aj do príprav
vzniku Madáchovho múzea v Dolnej
Strehovej. Nemal žiadne umelecké
vzdelanie, ale sporadicky sa zúčastňoval
na rôznych kurzoch organizovaných
Vysokou umeleckopriemyselnou školou
v Budapešti.
Pre svoju tvorbu čerpal zo života pastierov, bačov, tvoril figurálne
kompozície s jánošíkovskou tematikou.
Okrem medirytiny sa v jeho tvorbe
možno stretnúť s akvarelom, grafikou,
pastelom, maľbou na sklo či drevorezom. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach SNG v Bratislave, v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, v Etnografickom múzeu SNM v Martine,
ako aj v mnohých súkromných zbierkach.
Pokr. na str. 4
V Lučenci sa priatelil s výtvarnými

umelcami Júliusom Szabóm
a Františkom
Gyurkovitsom.
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V Lučenci sa priatelil s výtvarnými umelcami Júliusom Szabóm
a Františkom Gyurkovitsom. Žigmund
Hubacsek zomrel 17. 4. 1972 v obci
Hody pri Galante, kde je i pochovaný.
Pokr. zo str. 3

v Lučenci. Jeho životným krédom bolo:
„Maľovať prestanem až vtedy, keď mi
vypadne štetec z ruky“.
Tibor Pupala zomrel 5. 12. 2011
v Lučenci a tu je i pochovaný.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Výročia osobností,
zvlášť významných pre náš región, sme
uviedli v Kalendári výročí 2016, tento
je uverejnený na našej web stránke –
www.noslc.sk. Osobitne je potrebné
spomenúť prvého riaditeľa Osvetovej
školy v Bratislave, neskôr premenovanej na Strednú knihovnícku školu. Bol
to rodák z Novohradu, Július Mézeš
a 26. marca si pripomenieme 40. výročie úmrtia. Narodil sa 10. 3. 1899
v Málinci. Študoval na učiteľskom ústave v Lučenci. Ako učiteľ pôsobil
v Málinci a Hradišti, v rokoch 1945-46
pracoval ako osvetový inšpektor okresu Lučenec, neskôr bol ústredným
školským inšpektorom v Bratislave.
Zaslúžil sa o vybudovanie knihovníckeho školstva na Slovensku.
Diplomovaný technik, amatérsky výtvarník Tibor Pupala sa narodil
4. 3. 1926 v obci Točnica, okres Lučenec. Ľudovú školu navštevoval v r.
1932-36 vo Vidinej, meštiansku školu
v r. 1936-42 vo Zvolenskej Slatine.
Popri zamestnaní vyštudoval v r. 196369 Strednú ekonomickú školu v Lučenci
a v r. 1969-75 Vysokú školu dopravy
a spojov vo filiálke Banská Bystrica. V r.
1942-44 pôsobil ako praktikant na Notárskom úrade v Tomášovciach, v r.
1945-48 ako účtovník vo firme Koša
a Magnusek v Lučenci, v r. 1948-62 tiež
ako účtovník v závode Poľana Opatová
pri Lučenci. V r. 1962-86 pracoval ako
ekonóm v ČSAO Lučenec, od r. 1986 žil
na dôchodku v Lučenci.
Výtvarnému umeniu sa venoval
od r. 1953, ťažiskom jeho tvorby sú portréty, figurálne kompozície a krajinomaľba. Začínal technikou akvarelu,
neskôr k tomu pribudli: tempera, tuš,
koláž a napokon olej. V 50-tych rokoch
minulého storočia súkromne študoval
maliarstvo u akademického maliara Júliusa Szabóa v Lučenci. Jeho obrazy boli
vystavené na kolektívnych výstavách
v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote,
Dubnici nad Váhom, Bratislave, Brne,
Prahe a inde. Kolekcia jeho 30 obrazov
sa nachádza v súkromnej galérii v Calgary (Kanada). V r. 1992 mal samostatnú
výstavu obrazov v Dome kultúry Európa
v Lučenci. Jeho životným krédom bolo:
„Maľovať prestanem až vtedy, keď mi
vypadne štetec z ruky“.

19. marca 1861 (155. výročie)
vyšlo v Budapešti prvé číslo politického orgánu Slovákov – Pešťbudínske vedomosti. Boli to noviny prívržencov Memoranda národa slovenského (memorandistov,
čiže Starej školy slovenskej). Prvým zodpovedným redaktorom
a vydavateľom bol Ján Francisci.
Vychádzali dva razy do týždňa až
do roku 1870, potom boli prenesené do Martina a premenované na
Národnie noviny.
22. marca to bude už 50. rokov od
pripojenia Opatovej k mestu Lučenec, ako jeho miestnej časti. Do

22. marca to bude už 50. rokov od
pripojenia Opatovej k mestu Lučenec, ako jeho miestnej časti. Do
roku 1966 bola Opatová samostatná
obec, v ktorej sa nachádzali dva
kaštiele.
135. výročie (25.3.1881) - Béla
Bartók, narodil sa v Nagyszentmiklós vo vtedajšom Rakúsko Uhorsku (dnešné Sânnicolau Mare v Rumunsku) v rodine riaditeľa
poľnohospodárskej školy a hudobného nadšenca Bélu Bartóka a Pauly, rodenej Voitovej, učiteľky a rodáčky z Turčianskeho svätého Martina.

Bol svetovo známy maďarský hudobný skladateľ, jeden z najoriginálnejších a najprínosnejších predstaviteľov hudby 20. storočia. Svetový význam získal nielen ako skladateľ, ale zároveň ako výborný klavirista a uznávaný hudobný vedec etnomuzikológ. Od roku 1940 žil v
exile v USA. Jeho zbierka slovenských ľudových piesní vyšla v roku
1959 Bratislave, kde v ten istý rok
vyšiel výber z jeho štúdií Postrehy a
názory. Maďarské slovo „bartók“ je
výslovnostnou skomoleninou slovenského slova „brtok (brt, brto)“,
ktoré označuje včelie hniezdo v bútľavom strome. Tento fakt podľa viacerých historikov (napr. Pavol Kubiš) nasvedčuje tomu, že aj predkovia z otcovej strany majú korene na
Slovensku. Béla Bartók perfektne
ovládal slovenčinu a traduje sa, že
keď dostal zbierku slovenských ľudových piesní, vrátil ju s opravenými pravopisnými chybami.
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Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky z iniciatívy Hudobného centra vyhlásilo rok 2016 za Rok slovenskej hudby.
Cieľom tohto projektu je predstaviť
hodnoty minulého i súčasného obdobia
slovenskej hudobnej kultúry doma i v
zahraničí, a tým prispieť k estetickému
rozvoju a obohacovaniu duchovného
života spoločnosti. Priamym podnetom
na vyhlásenie sú viaceré významné výročia tvorcov, interpretov, muzikológov i
ďalších osobností slovenskej hudobnej
kultúry, ako aj umeleckých telies. Je impulzom pre umeleckú činnosť a dramaturgické plány hudobných telies, spevoherných divadiel, organizátorov hudobných festivalov, interpretačných i skladateľských súťaží a p.
Aj v našom regióne Novohradu
a Malohontu si zaslúžia pripomenutie
viaceré významné osobnosti z oblasti
hudby:
BIENIK Pavol – 80. výročie nar.
(26.1.1936 Kokava n/R.) – klarinetista,
dirigent, vysokoškolský učiteľ- Žilinská
univerzita, Katedra hudobnej výchovy.
Je zakladateľom a predsedom organizačného výboru celoslovenských súťaží
študentov konzervatórií.
GORDOŠ Ladislav – 15. výročie úmrtia

Píše vysokoškolské učebné texty. Žije
v Košiciach.
ADLER Igor – 80. výročie nar. (25. 2.
1936 Ipeľský Potok) – hudobník. Od 6
rokov hrával na heligónke. Od 15 rokov
žil v Rožňave. V r. 1986 sa podieľal na
založení FS Haviar v Rožňave. V roku
2003 mu bola udelená Cena primátora
Rožňavy a r. 2006 dostal Poctu generálneho riaditeľa NOC.
DOSTALÍK František – 120. výročie nar.
(27.2.1896 Málinec -Hámor) – hudobný
pedagóg a skladateľ. Študoval na Učiteľskom ústave v Lučenci. Zbieral ľudové
piesne, vydal všeobecnú náuku o hudbe
pre učiteľské ústavy v maďarčine. Bol
propagátorom diela B. Bartóka. Zomrel
14.10.1944 v Bratislave.
KUBINEC Juraj – 30. výročie úmrtia
(28.4.1986 Kokava n/R- časť Utekáč,

Salajka) – nestor slovenských fujaristov,
zakladateľ prvého fujarového tria na
Slovensku, výrobca ľudových hudobných nástrojov, spevák a hudobník. Narodil sa 19.5.1890 v Detvianskej Hute časť Čechánky. V 50-tych rokoch pôsobil
vo folklórnej skupine v Kokave nad Rimavicou. Pravidelne sa zúčastňoval folklórnych festivalov. Jeho hudobné nástroje sú v zbierkach historického aj etnografického ústavu na Slovensku.
HRK Ján – 25. výročie úmrtia (4.6.1991
Bratislava) - hudobný skladateľ, teoretik
a publicista. Narodil sa 8.7.1923 v Ľuboreči. Od roku 1934-1939 študoval na
gymnáziu v Lučenci a v Banskej Bystrici.
Vyštudoval hudobnú vedu a estetiku.
V rokoch 1943-44 bol učiteľom v Mládzove. Činný ako skladateľ a publicista
v oblasti vážnej hudby.

Roku 1544 padol do tureckých rúk
okrem Vyšehradu a Hatvanu aj Novohrad.
tom istomhrad
roku
sa ľsťou
hrad. V tom istom roku sa ľsťou dostali Turci
i naVFiľakovský
a ovládli
ho.
dostali
Turci
i
na
Fiľakovský
Podľa ústneho podania sa podarilo Turkom odvliecť z novohradských dedínhrad
do
ho. Podľa
ústneho
podania
zajatia veľa detí, žien i starcov. Z chlapcova ovládli
vychovali
janičiarov,
starcov
zabili

(26.1.2001 Bratislava) – pedagóg, hudobný skladateľ. Narodil sa 26.4.1940
vo Fiľakove. Učil na základných školách
vo Fiľakove a v Lučenci. Komponoval
vokálne skladby, hudbu k divadelným
hrám a zhudobnil niekoľko básní. Pochovaný je vo Fiľakove.
KARASOVÁ Zlata, PaedDr. – 80. výročie
nar. (15.2.1936 Zelené) – muzikologička,
vysokoškolská učiteľka – Prešovská univerzita.
Píše vysokoškolské

Žije v Košiciach.

učebné texty.

a ženy dali do háremov. Podľa legendy boli medzi zavlečenými i dvojčatá. Jedno
z dvojčiat bolo dievča. I tieto slová možno nájsť v predslove legendy, v ktorej sa na
pozadí historických udalostí odohráva príbeh dievčaťa, ktorý vo svojom diele
približuje autorka knihy Janičiarka, pani Hana Košková. Dievčina v obave odlúčenia od brata, preoblečená za janičiara stojí po jeho boku. Príbeh lásky a nielen
súrodeneckej, krutosť i smrť, to všetko v súrodom balíčku rozprávania autorky.
A tak na pozadí dejinných faktov, dochádza tu k jemnému umeleckému stvárneniu
jednotlivých postáv a ich životných osudov. A keďže túto útlu knižočku vo Vydavateľstve Matice slovenskej vydali len nedávno, Dom Matice slovenskej v Lučenci
a autorka v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom pripravili 5.2.2016
pre čitateľov, tejto románovej legende, malé uvítanie do života. Po krátkom hudobnom programe sa prítomným čitateľom prihovoril a dielo svojim fundovaným
pohľadom priblížil p. Július Lomenčík. Po jeho rozbore nasledovali slová p. Petra
Mišáka, podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov, ktorý toto nové dielo
Hanky Koškovej aj pokrstil. A celkom tematicky, jatagánom a fezom. Teda zakrivenou tureckou šabľou a pokrývkou hlavy u Turkov. A nám zostáva už len knihe
Janičiarka popriať veľa čitateľov, no a autorke ešte veľa tvorivých síl do ďalšej
tvorby pre radosť i potešenie.
Ing. Alena Rezková, riaditeľka
Domu Matice slovenskej v Lučenci
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OZ OPONA a Mesto Poltár pripravili 20.2.2016 v kultúrnom
dome divadelné predstavenie a Spomienkové stretnutie na
počesť Ing. Daniela Žiláka, pri príležitosti 70. výročia jeho
narodenia. Bol zakladateľom a umeleckým vedúcim, režisérom a hercom divadelného ochotníckeho súboru v Poltári.

Podujatie otvorila a programom sprevádzala Edita Klembasová, bolo rozdelené na dve časti. Najskôr to bola spomienková slávnosť na počesť významnej osobnosti poltárskeho divadla, pozvanie prijala jeho najbližšia rodina – manželka, obidve deti s partnermi a sestra s manželom. Všetkých
prítomných privítal primátor Poltára, Pavel Gavalec. Ing.
Danielovi Žilákovi bola udelená Cena mesta Poltár „in memoriam“, z rúk primátora ju prevzal jeho syn Peter. Ako na
režiséra, herca a divadelného priateľa si na neho zaspomínala
Vlasta Kojnoková. Nechýbala ani spomienka za všetkých jeho
priateľov, tejto úlohy sa zhostil Ing. Pavel Brndiar, bývalý
dlhoročný primátor Rimavskej Soboty.
A ako by to bolo bez Daňovej dvornej kapely, tak volal ľudovú
hudbu Olšiakovci, tí pochopiteľne kvalitnou muzikou spríjemňovali sviatočnú atmosféru podujatia. Medzi pozvanými
bola aj osobitná skupina s príznačným názvom „týraní muži“,
keďže aj on počas života bol členom tohto zoskupenia.

Druhá časť patrila divadlu, herci OZ Opona (Petra Ridzoňová,
Edita Klembasová, Jana Melová, Jozef a Tomáš Kuvikovci,
Andrea Nociarová, Anna Turoňová, Patrik Lašák, Vlasta
Kojnoková a Milan Baláž) sa predstavili časťou hry Pavilón
B, od Stanislava Štepku, ktorú sám Žilák upravil a pôvodne sa
mala hrať ešte v roku 2011.
Foto: Július Imrovič
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Ktovie od kedy sa u nás tradujú fašiangy, dni neviazanej
ľudskej veselosti, zvykov, obyčají, zábav a plesov. Málokto
vie, prečo sú fašiangy raz krátke inokedy dlhé. Ich dĺžka je
podmienená začiatkom 40 dňového pôstneho obdobia, ktorý sa vždy začína tak, aby veľkonočná nedeľa bola vždy prvou nedeľou po prvom jarnom splne. To znamená, že termín
Veľkej noci môže byť od 22. marca do 25. apríla. Tento rok
je fašiangové obdobie krátke, trvá len do 9.februára, lebo
10. februára je Popolcová streda. V minulosti sa počas
fašiangov organizovali zabíjačky, priadky, dedinské zábavy
a konalo sa mnoho svadieb. Ľudia sa obliekali do masiek,
ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam
proti pôsobeniu negatívnych síl. Mali zabezpečiť úrodný rok
a plodnosť hospodárskych zvierat. Z toho dôvodu si ľudia
vyhotovovali a obliekali masky najrôznejších zvierat. Do
Kokavy prichádzali takéto masky z Utekáča a k nim sa
potom pridali i Kokavčania. Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Neboli predpísané žiadne predpisy, tresty, pravidlá,
odriekanie. Naopak, zo špajzy alebo z „ padláša“ zmizlo veľa mäsa a pitia. Tradičným jedlom tohto obdobia bolo obradové pečivo – u nás pampušky, slaninka s klobáskou, huspenina (v Kokave studeno). Po fašiangoch nasleduje štyridsaťdňový pôst, pred ktorým si máme všetkého dopriať! Zvykom teda bolo sa poriadne najesť a dobre zabaviť. Fašiang
končil pochovávaním basy. Pri tomto symbolickom pohrebe
miestni občania v prestrojení za farára, organistu, kostolníka uskutočnili obrad, pri ktorom bolo veľa plaču, smiechu a
zábavy všetkých prítomných. Typickú pieseň pre všetky kraje na obdobie fašiangov určite dobre poznáte:
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožuška zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa popasiem.
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.
Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
tu koňa zabili, tu rebrá majú.
Počas fašiangov sa v Kokave nad Rimavicou uskutočnili tieto
podujatia:
29.1. – fašiangové podujatie pre deti v maskách, zúčastnilo
sa veľa detičiek, tie najmenšie v sprievode svojich rodičov.
Každé dieťa v maske si odnieslo malý darček.

Pokr. na str.7

30.1. – sa členovia FS KOKAVAN poobliekali do rôznych
masiek, ktoré sa už odlišovali od tých tradičných, ako boli
turoň, koza, medveď, krava. Súčasná mládež používa masky
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Halič - Obec Halič a HS Haličan pripravili 5.2.2016 pochovávanie basy a batôžkovú zábavu. O 17.30 začal fašiangový
sprievod, ktorý začínal pred KD a skončil v kultúrnom dome.
Tam pestrý program pokračoval, o 21.00 nasledovalo pochovávanie basy, potom tombola, vyhodnotenie masiek a voľná
zábava, na ktorej nechýbali tradičné „batôžky“.

30.1. – sa členovia FS KOKAVAN poobliekali do
rôznych masiek, ktoré sa už odlišovali od tých tradičných, ako
boli turoň, koza, medveď, krava. Súčasná mládež používa
masky z rôznych filmov, alebo podľa vlastnej fantázie. Tak
chodili v sprievode heligóniek po Kokave a zavítali aj do domácnosti, aby ľuďom zavinšovali veselé fašiangy, prípadne
ich vykrútili niekde vo dvore pri plote. Navštívili obchody, reštauračné zariadenia, aby potešili a zabavili ľudí, veď fašiangy
sú práve na zábavu. Tento rok bola fašiangová pochôdzka
obohatená o masky Folklórneho súboru KÝČERA z Čierneho
Balogu, ktorí v závere bursovania ukázali ako sa pochováva
basa v Čiernom Balogu. Pridali sa k nim aj naši súboristi a tak
predviedli spoločný program a diváci sa do chuti nasmiali.
Pokr. zo str. 6

Vidiná -

Fašiangy sa konali v sobotu 6.2.2016, od 14.00
karnevalom a súťažami detí, najskôr do 6 rokov a potom od 6
rokov. Pravá fašiangová zábava začalo o 20.00 a hrali Purdekovci z Veľkej Vsi. O polnoci nasledovalo pochovávanie basy. V cene vstupného boli zabíjačkové špeciality.

Hrnčiarska Ves

- Tradičnú fašiangovú zabíjačku zorganizovala obec 6.2.2016 od 10.00 hod. na parkovisku pri
obecnom úrade. Nechýbali špeciality majstra Paľka Mekého,
okrem pravej kapusty to boli výborné „kobáse, húrike, škvarke a zaváraná slanina“. Aj kultúrny program bol starostlivo
pripravený, ráno to bola ľudová hudba Gejzu Šereša, potom
skupina Hrnčiarka z H. Zalužian a mihol sa tam aj Úvrať z Poltára.

4.2. – ZO SZZP už tradične pripravila pre svojich členov fašiangové pampuškové posedenie pri dobrej hudbe a chutných
pampúšikoch, ktoré pripravili šikovné členky organizácie.
V kultúrnom programe sa predstavili naši najmenší – detičky
Materskej školy.

Lučenec - Mesto Lučenec pripravilo v nedeľu 7.2.2016 už
vyhľadávané podujatie - Fašiangy na mestskej tržnici. Začínali
od skorého rána. Súčasťou akcie bola súťaž vo výrobe klobás
a súťaž o najlepšiu domácu klobásu, tzv. Lučenská klobásová
ofenzíva. Ani tu nechýbala ľudová hudba, pochovávanie basy,
pestrá ponuka zabíjačkových špecialít a jarmok tradičných
7.2. – sa návštevníci výborne zabavili na koncerte hudobnej remesiel.
Pokr. na str. 8
skupiny KOLLÁROVCI, koncert bol vypredaný a diváci odchádzali spokojní.

Jana Krotáková, Foto: Peter Vranský

Poltár - Aj keď už bolo po fašiangoch, v Poltári sa v sobotu
13.2.2016 pred kultúrnym domom konala Poltárska mestská
zabíjačka. Pre návštevníkov mali pripravené nielen
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Pokr. zo str. 7

Poltár - Aj keď už bolo po fašiangoch, v Poltári sa v sobotu
13.2.2016 pred kultúrnym domom konala Poltárska mestská
zabíjačka. Pre návštevníkov mali pripravené nielen zabíjačkové špeciality, ale ponúkali zadarmo aj „herovce“ a teplý čaj.
Ani tu nechýbal jarmok a bohatý kultúrny program, ktorý
zakončili Kollárovci.

Boglárka Rácz, pôvodom z Fiľakova, sa môže pýšiť už svojou
štvrtou básnickou zbierkou. Jej posledná publikácia, „Kyotóban már tavasz van“, vyšla v roku 2014 vo vydavateľstve Kallig
ram.

Pre zbierku je typická celistvosť, po jazykovej stránke je určujúce nerešpektovanie hraníc viet, niekedy dokonca gramatických pravidiel. Spomenutú zbierku a ďalšie, ktoré vyšli pod
názvom: Ébredések küszöbén (AB-ART), Ahová meg nem
érkeztünk (AB-ART) a Holdmagány (AB-ART), predstaví taktiež
Fiľakovčan, Attila Mizser, šéfredaktor literárneho periodika
Palócföld. Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo stretnutie
s Boglárkou Rácz, 19. februára 2016 v Mestskej knižnici.

V termínoch 19.2 a 22.2.2016 sa v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci, uskutočnili
keramické dielne pre verejnosť. Zúčastnili sa ich rodičia s deťmi, ktorí mali za úlohu vymodelovať anjela.
Z tak vďačného materiálu, ako je hlina, vzniklo mnoho
originálnych prác. Deti za asistencie a podpory rodičov, vytvárali anjelov technikou modelovania z valčekov. Všetky informácie o dielňach môžete nájsť na
našej stránke www.noslc.sk alebo na facebooku.

Hradné múzeum vo Fiľakove predstavilo novú publikáciu
historika PhDr. Jozefa Drenka, s názvom „Hriešni ľudia
Novohradu“, v ktorej autor skúma hriech v troch kapitolách.
V prvej sú to hriešni muži, druhá sa venuje hriešnym ženám
a posledná opisuje hriešne lásky. Prezentácia knihy a beseda
s autorom o jeho ďalších nových publikáciách sa uskutočnila
12.2. 2016 v Mestskej knižnici vo Fiľakove.

ako novovzniknutá verejnoprávna inštitúcia, nahrádza podstatnú
časť dotačného systému MK SR. Všetky potrebné informácie
(štruktúra podpornej činnosti, harmonogram výziev a p.) nájdete
na stránke ministerstva, alebo priamo na web stránke fondu
www.fpu.sk Do 15.3. 2016 je stále aktuálna výzva č. 5/2016.
V rámci Programu 4 – Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová
činnosť, sú to najmä nasledovné dva podprogramy: Podprogram
4.2. – Vznik a prezentácia tvorby je zameraný najmä na
podporu vzniku novej autorskej tvorby a prezentácie interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti ľudovej
kultúry, folklorizmu, amatérskej umeleckej tvorby, ako aj
podporu inovatívnych projektov rozvíjajúcich živú miestnu
a regionálnu kultúru. Podprogram 4.5. – Kultúrno-osvetové
aktivity – podporuje edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrnoosvetových aktivít, osvojovanie si tradičných zručností a spoznávanie súčasných foriem umenia a kultúry. Podporuje aj rozvoj
nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času
s dôrazom na ich výchovno-vzdelávací a kultúrnospoločenský
rozmer, vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry
podporujúce rozvoj vedomostí o kultúre obce, mesta a regiónu.

REKUS
Obec Cinobaňa na svojej web stránke
ponúka originálny darček. Tričko s erbom obce by nebolo ničím výnimočné,
lebo podobné suveníry ponúkajú mnohé obce a mestá. Ale? Cinobaňa tam
pridala ešte malý, ale nezanedbateľný
dodatok. Na chrbtovej strane je názov
„Som Cinobančan“ alebo „Som Cinobančanka“
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tom. Veď najväčším zázrakom pre každého jedného človeka je to, že sme tu,
že žijeme, a preto by sme mali prejavovať radosť každý deň. Pán kaplán
nám odporučil internetovú stránku
www.svetovédnimladeze.sk, kde sa dozvieme všetky potrebné informácie o S
DM. V závere nášho spoločného stretnutia pripravil pre žiakov aktivitu, počas
ktorej v skupinkách vytvárali plagátiky
s písmenami slova MILOSRDNE. Nástenka s prácou detí nám bude počas
celého Roka milosrdenstva pripomínať,
aby sme nezabudli konať skutky telesného a duchovného milosrdenstva.
Mgr. M. Vinarčíková,
Cirkevná ZŠ sv. Jána Bosca Lučenec

Dámske a pánske tričká predávajú v cene 6,50 €/ks, objednávky vybavíte buď
osobne na OÚ Cinobaňa, telefonicky
(0907 407 821) alebo e-mailom
(silvia.ocovanova@cinobana.sk).
Dokonca ponúkajú možnosť zaslania aj
na dobierku.

Dňa 5.2.2016 sa na Základnej škole,
Ulica Vajanského v Lučenci v Novohradskej izbe konali páračky. Zorganizovala ich uvedená škola v spolupráci
s Jednotou slovenských dôchodcov
v Lučenci. Poďakovanie patrí pani E.
Bakuľove, predsedníčke MO SJD a pani riaditeľke školy, Mgr. Ľ. Lacovej. So
svojím kultúrnym programom „Pochovávanie basy“ vystúpili žiaci z krúžku
Tradície Novohradu pod vedením Mgr.
K. Szökeovej a žiačky z folklórnej speváckej skupiny Zvonček pod vedením
Mgr. Z. Goljanovej.

MILOSRDNE
Dňa 10. 2. 2016 sme s radosťou privítali
na našej škole p. kaplána Mgr. Patrika
Balázsa, ktorý sa stará o pastoráciu mládeže v Rožňavskej diecéze. Oboznámil
nás o Svetových dňoch mládeže (SDM),
ktoré sa uskutočnia 25.-31. júla 2016
v poľskom Krakove. Na Slovensku prebieha od septembra duchovná príprava
na SDN 2016 s názvom Milosrdný rok.
Nadväzuje na mimoriadny Svätý rok
milosrdenstva. Náš milý hosť nám vysvetlil, čo znamená slovo „milosrdnestvo“.

Pochovávanie basy a páračky boli zážitkovým vyučovaním regionálnej výchovy žiakov 8. ročníkov na našej škole.
Páranie peria sme si spríjemňovali spevom ľudových piesní, tancom a tradičnými fašiangovými dobrotami. Tety z
Jednoty slovenských dôchodcov dokázali, že vek nie je vôbec prekážkou, aby
sa vedeli zabávať a dokonca svojím spevom strhnúť do zábavy aj sprvu ostýchavajúcich ôsmakov. Tým určite popoludnie zábavy spojené s páraním peria
a pochovávaním basy zostane v spomienkach na celý život.

Zimný hviezdicový výstup na Striebornú. Tak znie oficiálny názov turistickej
akcie s 38-ročnou tradíciou. Ale povážte
- zimný? O tohtoročnom výstupe, 20. 2.
2016, sa to určite nedalo povedať. Celý
február bol daždivý, slnko sme videli
možno dvakrát. Ale čo už nespraví usporiadateľ (Obec Cinobaňa a KST Lampáš Lučenec) pre účastníkov akcie?
V sobotu ráno modrá obloha a slniečko.
Samozrejme, blato sa očakávalo. A dá
sa povedať, že tí, ktorých neodradilo
počasie predošlých dní, určite neľutovali. Na vrchole Striebornej sa zišlo vyše
80 ľudí, ktorí s vďakou využili pripravený ohník (pripravený štvoricou Ján Kupka, Igor Suriak, Ján Deák a Dodo Brauner) či už na zohriatie, alebo aj na opekanie prinesenej slaninky. Zachytil som
aj malú kritiku od niektorých, ktorým
chýbala harmonika a nemohli si zaspievať. Ale, veď sme boli v horách a tá
harmonika mne osobne neladí s tichom
lesa. Po krátkom pobyte a dlhých debatách sa účastníci „rozliezli“ po okolitých
dedinách k dopravným spojom. A mimochodom - ani to blato nebolo veľké!
Ostáva mi veriť, že odišli spokojní a o
rok nás neodradí počasie a zídeme sa
na vrchole vo väčším množstvách.

PaedDr. Beata Banašová

Povzbudil nás, aby sme sa nehanbili zato, že sme kresťanmi a aby sme vyznávali svedectvo viery každodenným životom. Veď najväčším zázrakom pre
každého jedného človeka je to, že sme
tu, že žijeme, a preto by sme mali

P.S.: V nedeľu po akcii zase pokračovalo
daždivé počasie. Žeby to politici vybavili
sobotňajšie počasie v rámci predvolebnej kampane?
Július Jarábek
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Po ročnej prestávke, kedy sa v rámci 25. výročia folklórneho
festivalu Koliesko v Kokave nad Rimavicou konala konferencia „Folklorizmus a kultúrne dedičstvo“, pokračujeme
v letnej škole, a tentoraz nielen pre študentov. V spolupráci
s obcou Kokava nad Rimavicou, Katedrou etnológie
a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského,
Katedrou etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou Mateja
Bela v Banskej Bystrici a Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote pripravuje Národné
osvetové centrum dve dielne letnej školy zamerané na
„PRAMENE“.
Dielňa pre metodických pracovníkov osvetových a kultúrnych
stredísk a záujemcov z folklórnych kolektívov Gemera, Malohontu a Novohradu bude zameraná na možnosti získavania
prameňov k práci vo folklórnych kolektívoch (archívne,
ikonografické, fotografické, filmové pramene, terénny výskum, dokumentárne záznamy a i.)
Ako na to, nám priblížia: etnologička, vysokoškolská pedagogička doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. z Katedry etnológie
a muzeológie FiF UK v Bratislave, etnologička, etnochoreologička, odborná pracovníčka NOC Mgr. Katarína Babčáková,
PhD. a archivárka, pracovníčka Ľubovnianskeho múzea – hradu v Starej Ľubovni Mgr. Františka Marcinová, PhD. O príklade dobrej praxe pod názvom Roztratené zrnká porozpráva
odborná pracovníčka GMOS v Rimavskej Sobote Mgr. Stanislava Zvarová.
Dielňa pre študentov etnológie, folkloristiky, tanečnej pedagogiky a príbuzných odborov bude zameraná na vizuálnu
antropológiu, spôsoby filmovej dokumentácie, osvojovanie
si teoretických znalostí, ale najmä praktických zručností pri
vzniku filmového záznamu. Lektorkou bude etnologička, vysokoškolská pedagogička prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
z Katedry etnológie a folkloristiky FIF UKF v Nitre a skúsený
filmár Ing. J. Kuska z L. Mikuláša, ktorý predstaví aj ukážky
svojej tvorby.
Na dielňach sa môže zúčastniť spolu cca 20 účastníkov (približne 10 osôb na 1 dielňu).
Dielne sa začínajú vo štvrtok na obed a spolu s praktickými
seminármi trvajú do piatku podvečera. Účastníci majú možnosť zhliadnuť programy folklórneho festivalu Koliesko.
Obec Kokava nad Rimavicou v spolupráci s Národným osvetovým centrom účastníkom letnej školy zabezpečí a uhradí
ubytovanie a stravovanie počas trvania letnej školy i folklórneho festivalu Koliesko v termíne 4. - 7. augusta 2016.
Ubytovanie: penzión Močiar,
http://www.iubytovanie.sk/zariadenia/penzion/penzion-mociar/

Strava: v priestoroch penziónu Močiar a v Základnej škole
v Kokave nad Rimavicou
Vaše záväzné prihlášky pošlite, prosíme, najneskôr do 13.
mája 2016 e-mailom alebo na korešpondenčnú adresu:
andrej.kotlarik@nocka.sk, Andrej Kotlárik, Národné osvetové
centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
Ďalšie informácie a upresnený program letnej školy zašleme
len záväzne prihláseným záujemcom.
Mgr. art. Andrej Kotlárik

– aj v tomto roku vzniknú desaťtisíce záberov na najväčšej
fotografickej udalosti nášho regiónu.
V dňoch 3.-5. júna 2016 bude v Novohrad - Nógrád Geoparku už
po tretí krát zorganizovaný Medvešský fotomaratón. Na rozdiel od
predchádzajúcich rokov, organizátori zduplikovali program podujatia tak, aby účastníci vedeli čo najlepšie využiť bohatú ponuku
aktivít programu. O čom vlastne je Medvešský fotomaratón? Nejde tu o súťaženie, ale o programový maratón, o vzájomnú spoluprácu medzi organizátormi a fotografmi. Organizátori by chceli
predstaviť verejnosti krásy a pozoruhodnosti menej známeho
Medvešského regiónu, ťahajúceho sa pozdĺž maďarsko-slovenskej
hranice, rozmanitosť tejto krajiny, geologické hodnoty, palócke
tradície, zrúcaniny stredovekých hradov. Preto ponúkajú fotografom rôzne garantované aktivity, na ktorých môže vzniknúť množstvo amatérskych či profesionálnych fotografií. Od účastníkov
očakávajú len to, aby sa so svojimi fotografiami podelili na
rôznych webových stránkach a pomohli tak propagovať Novohrad
- Nógrád Geopark, krajinu Medveša a význam ochrany prírody a
krajiny. Profesionalitu podujatia zabezpečia jeho dvaja iniciátori:
fotoreportér Péter Komka a dokumentarista Szilárd Drexler z
Maďarska. Vychádzajúc zo skúsenosti predchádzajúcich ročníkov,
v tomto roku sa program začne už v piatok popoludní a bude trvať
do nedele popoludnia. Počas 48 hodín budú nepretržite prebiehať
programy vo dne aj v noci. Neoddeliteľnou súčasťou programu
bude aj tradičné osvetlenie hradov Fiľakovo, Šalgó a Šomoška,
ako aj rôzne pešie túry pod vedením fundovaných sprievodcov –
znalcov krajiny.
Popri hlavnom programe na hradoch mohli účastníci v minulom
ročníku spoznať okolie Hajnáčky, v tomto roku to budú gemerské
obce Stará Bašta, Nová Bašta a ich okolie, kde budú pre účastníkov pripravené rôzne aktivity. Tradičný 48-hodinový program
bude v tomto roku rozšírený o astrofotografovanie, fotografovanie
vtákov a portrétov, ako aj o predstavenie rozličných fotografických a technických metód. Opakujúcim sa prvkom programu bude
návšteva najvyššie položenej bývalej uhoľnej bane v Maďarsku
„István-táró“. Ani rodinní príslušníci fotografov sa nebudú nudiť,
môžu sa zúčastniť rodinných aktivít, ktoré organizuje NovohradNógrád Geopark.
Na podujatie je možné zaregistrovať sa už teraz: na maďarskej
webovej stránke www.fotosmaraton.hu a na slovenskej webovej
stránke www.foto-maraton.sk . Túto možnosť doteraz využilo viac
ako 100 záujemcov. Na týchto stránkach sú k dispozícii aj
najdôležitejšie informácie o detailoch programu, počnúc od miest
konania jednotlivých bodov programu, cez čas východu a západu
slnka až k zoznamu partnerov, ktorí budú poskytovať rôzne
zľavy. Proces prípravy podujatia je možné sledovať aj
prostredníctvom blogov (www.medvesifotosmaraton.blogspot.hu,
http://www.medvesifotosmaraton.blogspot.sk/), na stránkach Facebook(https://www.facebook.com/MedvesiFotosMaraton/?fref=ts
a https://www.facebook.com/medvessky.maraton/?fref=ts).
Organizátori s radosťou očakávajú v prvý júnový víkend 2016
všetkých fotografických nadšencov - amatérov aj profesionálov,
ktorí si chcú vychutnať krásy krajiny Medveša!
Ďalšie informácie: www.nngeopark.eu, www.fotosmaraton.hu,
www.foto-maraton.sk, www.medvesifotosmaraton.blogspot.hu.
RNDr. Jozef Puntigán, vedúci kancelárie Geopark NovohradNógrád, e-mail: geopark.filakovo@gmail.com, 0917 646 551
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na Repčoka z Kokavy nad Rimavicou
Autor zaznamenal viaceré detské hry a riekanky. Tieto
detské slovné útvary sprevádzali deti doslovne od kolísky až po začiatok dospievania. Preto mali veľký význam vo výchove detí po stránke citovej, etickej, ale aj
jazykovej. Viaceré riekanky boli súčasťou rôznych hier.

Blíži sa jar a preto pri- Zariekanky
nášame výber tradič- Mali príbuzné črty s čarovaním,
ných ľudových hier, aby zariekaním a deti ich zrejme
prevzali od dospelých. Po dlhej
sa mohli inšpirovať naj- zime sa deti usilujú prilákať slnmä tí, ktorí sa chcú ve- ko, a tak na lúke pri hre spoločnovať tvorivej činnosti ne spievajú:
a možno sa im podarí Daj bože slncä,
do noviho hrncä.
odpútať deti od často Vet ťi mi ho dámo,
nezmyselných počítačo- kot se poihrámo.
Ťebe dámo polovici.
vých hier.
Vyčítanky
Vyčítanku hovoril jeden a ostatné deti stáli okolo
Dú, dú, pod vodu,
pod zeľenú jähodu.
Čierna krava Maľena,
buchla sa do koľena.
Koľeno boľí,
koľešňa horí.
Eden, beden,
koška hreben.
Na Budinej vojna,
šetkie kravi jälovie,
iba edná dojná.
Edon, dva, tri,
už si von aj ti!

Vyvolávanky

Aš ťi buďe málo,
príďi najtro ráno.
Zabijemo vola,
ťebe dámo roha.

Zariekanky

Foto:www.ludovakultura.sk

Pretekanky
Táto časť riekaniek bola určená
deťom na zdokonaľovanie výslovnosti. Na písmeno „r“ bola
takáto pretekanka:
A ťie vrabce s toho tŕňa,
Štrnk, brnk do druhiho tŕňa.

Rozprávanky
Niektoré rozprávali matky deťom, pričom využívali jednoduchú hru, do ktorej zapojili aj
dieťa. Matka pri odriekaní tlieskala rukami a pri slovách „popadali do blata“ znázornila padanie.
Ťäp, ťäp, täpuški,
išľi páni na hruški,
potrhali kožuški.
Popadaľi do blata,
Povešaľi na vráta,
Príde vetrík, popláta.

Deti sa najčastejšie hrávali na
voľných priestranstvách, preto ich záujem pútala príroda.
Vyvolávankami sa deti prihovárali živočíchom (lienka a
pod.).
Pánbožkova kravička,
kďe je tvojä mamička?
Za horami, za dolami!
Čo tam robí?
Detské prekáračky
Kaši varí!
Kon, kon kominár,
Uľeťže mi s paučoka!
kodi si sä umívau ?
Kot, kot, kotkodák, Včera večer v sobotu,
Zňesien vajce, ako klát. kot son ňemau robotu !
Kikirikí, kikirikí, Ak chcela matka uspať dieťa, aj
Seďí kohút na pánťiki. takto odriekala:
Spiže, spiže, spiže,
mamka varí sľíže.
Rozhovorky
Makovie, brindzovie,
Boli založené na rýme jedhňeť sú ťi hotovie.
ného slova alebo to boli posmešné odpovede na otázky.
Ako sä voláš ?
Kopito tojäš !
A na priezvisko ?
Hopťuš Miško.

Z jarných zvykov boli typické obchôdzky s figurínou. Podstatou obradu bolo symbolické vynesenie zimy z obce. Najčastejšie sa konali
na Smrtnú nedeľu, teda dva týždne pred Veľkonočnou, tento rok
pripadne na 13. marca. V Novohrade sa používali aj iné názvy ako
Morena, napr. kyseľ a vtedy spievali: „Tavo, kyseľ, tavo...“. V obci
Hradište to bola bábuľa, robila ju z handier ňaňa Róža a kráčajúc
dole dedinou spievala: „Bábuľa, konope, za koho ťa dáme... Zimu
taňesémo, leto doňesémo“. Na nižnom konci ju hodila do potoka
(čľumby) a deti do nej hádzali skaly. Popredný slovenský jazykovedec, rodák z Novohradu (Lupoč), prof. PhDr. Ján Matejčík, CSc. ju
vo vecnom slovníku Lexika Novohradu, zaznamenal takto v pôvodnom nárečí: Babone na Smrtnú ňedeľi: xodele žene z Váľijou, obľékle šupku, ňevestu zo slame, poton tajšle do poľa, tan ďe na jar
sadele krompľe, poton jí tan rozrthali xlapci a zapáľili tú šuoku, to
pod hruškou robiľi a ďéuke lôčale drevá, papeke na tú hrušku, a
koca jé zastavelo to drevo na té hruški, tak sa do roka mala vidaťi

Zdroj: Štefan Repčok: Tradičná
kokavská svadba (Predsvadobné,
svadobné a posvadobné zvyky
a obyčaje na pozadí historických
dokumentov), 2002

Vo Vidinej ju volali váľuľa a napr. v Luboreči váľbaba, čo dokazujú
nasledovné ukážky v nárečí:
„Chodenie s váľuľou“.
„To sa tak robilo, že sme sa stretľi v smrtnú nedeľu pret Veľkou
nocou ďeťi, chlapci aj dievčence. Jedna bola mladá ňevesta obľečená. Choďiľi sme po ďeďiňe, do každého dvora sme išlľi a zaspievaľi, zatancovaľi s tím preobľečením dievčaťom. Váľuľa bola zo
slami spravená figurína na papeku. Prešľi sme celou ďeďinou, všaďe
nám dačo daľi keď sme dokončili pieseň: Váľuľa váľ, za koho ťa
dám. Za starého Bucka, čo mu v hlave bucká...
Keť bol koniec, tak sme išľi ku potoku k misijnému domu a tam sme
ju hoďiľi do potoka. Učiteľ to považoval za zaostalosť, že uš treba
modernejšie žiť. Prišľi sme do školi po ňeďeľi, zobral pravítko a švác
po ruke – každí kto choďil, dostal po ruke.“
Zdroj: Vidiná (1995)

„Chodenie s váľbabou“
V piatu nedeľu pôstnu alebo nedeľu smrtnú dievčence pochodili po
mladších nevestách, pýtajú od nich stužky alebo čiastky opotrebeného obleku, a išly do Španieho dvora (učiteľova záhrada, v ktorej je zvláštna lievikovitá jama) a tam v jame na koly natiahli šupku,
vyobliekali ju do prinesených šiat, vyzdobili stužkami a za spevu ju
nosili po dedine. Spev síce bol nevkusný textom, ale ho precazvečníme: „Vália, vália kde si prebývala? V Čupejovie dvore v tej hrdej
komore. Tavo kyseľ tavo, na to čierno bralo, kade rychtárovo prasa
sa vysralo?“
Pokr. na str. 12
Ktorá nevesta nedala na výzdobu Válie, na tú dedinou pokrikovali:
„Hrutkovie nevesta je veľmi krásna lenže jej je láda prázdna, keby
v láde mala, na kyseľ by dala“. Váliu vyniesli do toho poľa v ktorom
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Pokr. zo str. 11 Ktorá nevesta nedala na výzdobu Válie, na tú

dedinou pokrikovali: „Hrutkovie nevesta je veľmi krásna lenže
jej je láda prázdna, keby v láde mala, na kyseľ by dala“. Váliu
vyniesli do toho poľa v ktorom boli žitá nasiate, vyhľadali
niektorú hrušku a mládenci – ktorí za dievkami išli – Váliu na
franforce dotrhali, dievky sa jej roztrhania tiež pilne zúčastnily. Zdrapy z Válie porozhadzovali po poli. Drevo, na ktorom
bola Vália oblečená, polámu na kusy a každá dievka, ktorej sa
z neho dostalo vyhodila ho na hrušku. Ak sa jej drevo zastaví
na hruške, do roka sa vydá. Alebo ak hrušku prehodí bez toho,
žeby sa drevo dotklo konára, i to je znakom toho, že sa do
roka vydá.
Inou veľkonočnou obyčajou je, že na Veľký piatok pred
východom slnka idú sa do močidla okúpať tí, ktorí trpia na
prašinu (svrab).
Zdroj: Ján Berky-Ľuborecký: Ľuboreč

prozlievaľi do miskou, to sa sadlo a na druhí deň – Veľkonočnú ňeďeľu sa jedlo to stuďeno. To bolo!
Pestrosť a hojnosť veľkonočných pokrmov mala zabezpečiť
blahobyt celej rodiny v priebehu roka. Tradičnými veľkonočnými jedlami boli vajíčka, ktoré sa jedli uvarené natvrdo
alebo v rôznych jedlách z vajec. Na Veľkú noc sa vajíčka varili
pre oblievačov v cibuľových šupách, tým sa sfarbili na hnedočerveno. Inak sa nezdobili.
K starej tradícii patrilo pečenie jahňaťa alebo kozľaťa. Na
pôstne obdobie boli vhodné kaše. Varili sa z pohánky, jačmenných krúp, strukovín (bôb, cícer, fazuľa, hrach, šošovica),
zemiakov, v regióne to bola známa fučka. V medzivojnovom
období sa jedávala kaša z krupice – grís, pre deti sa dochucovala škoricou. V tradičnom vidieckom prostredí sa varili
dlhé šúľance, šoprle zo zemiakov, časté boli šiflíky s dusenou
kapustou. V minulosti sa počas pôstu tradične konzumovali
raky, ktoré sa varili v slanej vode.
Na každý deň pripadalo niekoľko zvykov. Typickým pokrmom
na Kvetnú nedeľu boli cestoviny posypané makom, aby na
obilí narástli dlhé klasy alebo sa varili strukoviny. V Novohrade na Zelený štvrtok napájali kravy čerstvou vodou, aby dobre dojili a tiež sa varili rezance a šúľance alebo sa varievala
„šťava-šóška“ z mladých zelených lístkov. Na Bielu sobotu
bývalo studeno z údených kolienok a paprčiek.
Na Veľký piatok bili cepami do krtincov, aby sa krty vysťahovali. Pre Bielu sobotu bolo v Novohrade tradíciou pečenie
obradového koláča z bieleho kysnutého cesta, ktorý sa volal
mrváň, mal okrúhly tvar a symbolizoval hojnú úrodu. Taktiež
sa varilo studeno z údených kolienok a paprčiek.
Studeno
Sviatočné jedlo (v nárečí lovinobanskom) rozprávala M.
Hásová (nar.1891), zapísal P. Žigo
Na Veľkú nodz už bolo úďenuo mäso, už bola slaňina
úďená, každí dostáu slaňinu, gdo si keľko zau, každí dostáu
falat ceľí... No, poton sa varelo stuďeno. Vieťe, čo je to!
To sa nakládlo mäso do vodi a varelo sa za ten čas, dala sa
tan oniho – cesnak, to bolo úďenuo mäso, koľienka, z hlavi,
mäso takouto, to sa hoďelo do kotla no a to sa varelo ta ten

čas, dokedi sa koštiaľe rozvareli, tá poľiouka bola poton
biela, to znamenalo, že je uvarenou, to poton octaveľi,
gdo ňechceu masnuo, tak tú mas zvrchu zobraľi doľe, to
vraveľi šódrová mas. To tag zobraľi doľe, to stuďeno
prozlievaľi do miskou, to sa sadlo a na druhí deň –
Veľkonočnú ňeďeľu sa jedlo to stuďeno. To bolo!
Zdroj: Pavol Žigo a kolektív: Lovinobaňa

Zdroj: Pavol Žigo a kolektív: Lovinobaňa

Neodmysliteľne k nemu patrilo šibanie, vtedy chlapci odriekali rôzne veršovanky: „Šiby, ryby, mastné ryby, kus koláča od
korbáča a vajíčko do košíčka...“. V Novohrade bolo rozšírené
prevažne oblievanie, a to vedrom priamo v potoku alebo
vodou zo studne.
Do veľkonočného obdobia patrilo udržiavanie čistoty domu
a okolia, ktoré bývalo vecou cti každého majiteľa: „...každí rok
sa domi dvakrát na bielo kaľiľi – pret Vianocami a pret Veľkou
nocou. Sokeľ sa dva-tri razi ročne preťieral na šedo, aľebo
modro. Potsťeni vimazávaľi kravskím trusom. Toto všetko boľi
ženské práce. V sobotu doobeda sa v každom dome riaďilo.
Pret domom cesta – dvor, to aňi slámka ňesmela biť. To uš
gazda robil, prípadňe paholok.

Pranostiky
GREGOR (12. marca)
Na Gregora idú ľady do mora.
Na Gregora hory hučia, gazdovia ešte štyri týždne doma
čučia.
JOZEF (19. marca)
Jozef - základ jari.
Koľko dní pred Jozefom teplo, toľko po ňom zima.
Koľko dní pred Jozefom vyletia včely, toľko týždňov bude
chladno.
Podľa toho, aké je počasie v marci, odvodzujú pranostiky, aké
bude leto a úroda.
Koľko ráz sa hustá v marci hmla zjavuje, toľko hrmavíc na
leto prorokuje.
Marcová hmla, za sto dní voda.
Marec bez vody, apríl bez trávy.
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Kalendár turistických podujatí odborov KST a RR KST Lučenec
v roku 2016
Termín

Podujatie

Organizátor

Kontakt

19.03.2016

Otvorenie turistickej sezóny
- Kohárska dolina
Jarný kľúč – Otvorenie
turistickej sezóny
Šibačkový výstup – Čabraď
Ďurovský výstup na Sedem
chotárov
41. Májový pochod vďaky
Podkrivánska 60-tka
20. Haličská stovka

KST Javor Lučenec – p. Ďurian

Výstavy Novohradského
múzea a galérie
v Lučenci

Hmyz trópov
- do 31. 3. 2016

19.03.2016
28.03.2016
22/23.04.2016
07.05.2016
14.05.2016
27.-28.05.2016
28.05.2016
03.-05.06.2016
05.-07.08.2016
06.08.2016
13.08.2016
03.09.2016
10.09.2016
24.09.2016

01.10.2016
01.10.2016
08.10.2016
05.11.2016
19.11.2016
09/10.12.2016
30.12.2016

P.č

20. Haličská 25-ka
Značkársky aktív
41. ročník Poltár-DuklaPoltár (cyklo 550 km)
Zo Slopova na Koliesko
2. ročník Výstup na Šušnov
vrch
32. ročník Divínska 40-tka
13. Hviezdicový výstup na
Sedem chotárov
6. Dobročská osmička –
MTB cyklo 35 km / peši 15
km
33. Utekáčska horská 30-tka
Timraviným chodníkom
41. Prechod Cerovou
vrchovinou
23. Karolovský výstup na
Bralo a Bralce
19. Martinský výstup na
Jaseninu
Nočný Luciový výstup na
Javor
10. Cinobanský bludár

KST Sokol Halič – p. Jonáš

0907 563505

KST Lampáš Lučenec – p. Orság
KST Sova Gr.Vieska – p. Gáfrik

0902 954 289
0908 395441

KST Javor Lučenec – p. Dorniak
KST Slovan Podkriváň – p.Kucbeľ
KST Sokol Halič – p.J onáš
p. Kokavec
KST Sokol Halič – p. Jonáš
RR KST – Komisia značenia
Cykloklub Poltár – p. Marcík

0907 161575
0908 507213
0907 563505
0905 499633
0907 563505
0907 161575
0948 389772

RR KST Lučenec
KST Javor Divín – p. Pivková

0907 161575
0918 141204

KST Javor Divín – p. Pivková
KST Sova Gr.Vieska – p. Gáfrik

0918 141204
0908 395441

KST Lampáš Lučenec – p. Kapurník/p. Nagy

0949 392079

KST Clara Utekáč – p. Piater
OÚ Políchno/KST Bralo Tuhár – p. Kyseľ/p.
Martinský
KST Javor Lučenec – p. Dorniak

0911 760823
0948 733199

KST Bralo Tuhár – p. Martinský

0948 733199

KST Lampáš – p. Jarábek

0907 351281

KST Javor/Slovan Podkriváň
– p. Pivková/Kucbeľ
KST Lampáš / OÚ Cinobaňa – p. Jarábek

0918 141204

0907 161575

KST

Tel.kontakt

e-mail

Dorniak Jozef
- predseda
Jarábek Július

KST Javor
Lučenec
KST Lampáš
Lučenec
KST Clara Utekáč
KST Javor Divín
KST Lampáš
Lučenec
KST Bralo Tuhár

0907 161575

jozef.dorniak@gmail.com

0907 351281

jarabek.julo@gmail.com

0911 760823
0918 141204
0904 552161

elenkabh@gmail.com

Martinský Marián
Gáfrik Branislav
- predseda
Orság Pavol
Kapurník Karol
Jonáš Pavel
Kokavec Igor
Kucbeľ Jozef
Marcik Milan

KST Sova
Gr. Vieska
KST Lampáš
Lučenec
KST Lampáš
Lučenec
KST Sokol Halič
KST Sokol Halič
KST Slovan
Podkriváň

0948 733199,
047 4377615
0908 395441
047 4392741
0902 954289,
0907 187561
0949 392079
0907 563505
0905 499633
0908 507213
0948 389772

Poklady minulosti

0907 351281

Priezvisko a meno

Piater
Pivková Elena
Urbančok

Výstava je ukážkou súkromnej zbierky pána 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. U nás je známych asi 23 tisíc druhov.
Výstava predstaví zástupcov
hmyzu z tropických dažďových pralesov Južnej Ameriky, Ázie a Afriky. Vybrané
sú najväčšie, najkrajšie, alebo
iným spôsobom zaujímavé
druhy hmyzu. Väčšina exponátov je z expedícií, ktorých
sa M. Zachar zúčastnil. Návštevníci majú možnosť vidieť
denné i nočné motýle, roháče,
fúzače, goliáše, nosorožteky,
krasone, cikády, koníky, škorpióny
a mnoho
ďalších.
Výstavu dopĺňajú aj niektorí
živé druhy hmyzu v teráriách
ako šváby, pakobylky, pavúky, a iné.

martinsky60@gmail.com

pavol.orsag.lc@gmail.com

igorkokavec@pobox.sk
Parnicanova.eva@zsr.sk

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
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
8. a 10.3. TOMPA MIHÁLY
– celoslovenská súťaž v prednese poézie
a prózy v maďarskom jazyku
– regionálne kolo,
miesto: CVČ Magnet Lučenec
Hviezdoslavov Kubín 2016 – 62. ročník
celoštátnej postupovej súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy
15.3. okresné kolo, miesto: Poltár
16. - 17.3. – obvodné kolá I., II. a III. kat.,
miesto: Lučenec
18.3. - obvodné kolo IV. kat.,
miesto: Lučenec
11. - 12.3. Školenie
pre vedúcich folklórnych súborov
a folklórnych skupín,
miesto: Divín
12.3. Stretnutie okresného štúdia
amatérskej fotografie - AMFO,
miesto: NOS Lučenec o 9.00 hod.
30.3. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov, prezentácia
a rozbor tvorby,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
23.3. ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA
– regionálna prehliadka detskej divadelnej
tvorby, organizovaná v spolupráci
s mestom Poltár,
miesto: KD Poltár

Kultúrno-spoločenské podujatia:
Kármánove dni, kultúrne aktivity
venované pamiatke Józsefa Kármána,
hlavný organizátor ZO Csemadok
Lučenec v spolupráci s NOS,
miesto: Lučenec
Dielňa ľudových remesiel
Ponuka pre školy a škôlky –veľkonočné
dekorácie, kraslice, enkaustika, papierová
koláž. 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
Ponuka pre verejnosť- kraslice madeirové
a iné, keramické tváre, masky.
V prípade nevyhovujúceho termínu
možnosť dohodnúť si iný termín na tel.
čísle: 0907 503 478 alebo
cez e-mail: vytvarnedielnicky@gmail.com
POZVÁNKY
7. a 9. marca – keramické stretnutia od
15.00 hod. v Novohradskom osvetovom
stredisku. Pridať sa môžete do 17.00 hod.
Na stretnutí budeme vytvárať keramické
masky. Pozývame všetky deti aj širokú
verejnosť.
11. marca - tvorivé dielne pre širokú
verejnosť - zdobenie kraslíc farebnými
voskami od 15.00 hod. v NOS Lučenec.
Pridať sa môžete do 17.00 hod. Prineste si
dve vyfúknuté vajíčka a dobrú náladu.
Poplatok za dielňu: 3,- €.

BBSK- Novohradská knižnica
Lučenec

11.3. - „Nezabíjajte vtáčika“ posedenie
nad knihou Harper Leeovej
15.3. - Beseda so spisovateľkou
Zuzanou Kuglerovou
Členský ročný poplatok pre nových
čitateľov od 29.2.2016-4.03.2016 zadarmo

Dom MS Lučenec
17.3. Večer s legendami – Karol Kállay,
miesto: DMS o 17.00 hod.

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
17.3. Otázka príťažlivosti
– Brilantná francúzska komédia o tom,
ako môže pár nepremyslených slov
zmeniť celý život.
Miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 19.00 hod.
18.3. – 19.3. piatok – sobota
– Veľkonočný jarmok,
miesto konania: Námestie republiky

Fiľakovo
3.3. Výstava miniatúrnych kníh
a beseda so zberateľom
Gejzom Szamosom,
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 16.30 hod.
11.3. Otvorenie medzinárodnej
fotografickej výstavy
„Hrad svetov VIII.“
Miesto: Hrad Fiľakovo – Bebekova veža
o 16.30 hod.
11.3. - 8.5. Výstava „Hrady v Gemeri Malohonte a v Novohrade“archeologická výstava Výstava „Očami
Maďarov v karpatskej kotline“ fotografická výstava.
Miesto: Hrad Fiľakovo – Bebekova veža,
11.3. Deň žien,
miesto: MsKS o 15.00 hod.
15.3. Oslavy výročia revolúcie 1848,
miesto: Rímskokat. kostol o 15.00 hod.
18.3. Deň pedagógov mesta,
miesto: MsKS o 15.00 hod.
18.3. Klub 2016 - Live Music Night Hudba: Big Band,
miesto: MsKS o 20.00 hod.
28.3. Palócka Veľká noc na Fiľakovskom
hrade
Miesto: Hradný areál o 10.00 hod.

29.2. - výstava prác žiakov ZUŠ,
Novohradská 2, Lučenec n.o.
1.3.
tvorivá dielňa s Maťkou „Je tu jar!“
Telo ako dôkaz - Mária Ria Zajacová
2.3. - posedenie pri knihe a čaji
– výstava fotografií
s DSS Amoret
miesto: vestibul NOS Lučenec
3.3. - nové knihy v knižnici pre DSS
od 8.00 do 15.00 hod.
„Dúhový domček“
Výchovno-vzdelávacie podujatia:
4.3. - škôlkari v knižnici – posedenie
Ekologické minimum
s deťmi nad novými knihami
– kombinované podujatie,
7.3. - „ Čítať sa dá nie len očami“ –
miesto: ZŠ Cinobaňa, Divín, Lučenec
posedenie so slabozrakými a nevidiacimi
8.3. – rozprávky P. Dobšinského v podaní
Trestno-právna zodpovednosť
animátorov z PaSA Lučenec
–prednáška k preventívnym aktivitám
9.3. - „ Až raz budem kapitánom“
v spolupráci s OR PZ v Lučenci,
– beseda s Martou Hlušíkovou,
miesto: ZŠ a SŠ Lučenec a obce regiónu
nie len o jej novej knihe
9.3. – „Marec- mesiac knihy“
Prezentácia činnosti colnej správy
v Klube dôchodcov
– prevencia v spolupráci
10.3. – „ Život a dielo J. Smreka“ – vážne
s Colným úradom Banská Bystrica,
aj nevážne o známom básnikovi s doc.
miesto: ZŠ a SŠ,
PaedDr. Júliusom Lomenčíkom, PhD.
mestá a obce regiónu
10.3. – tvorivá dielňa s Maťkou
seniorov
Kultúrno-spoločenské
11.3. - „Nezabíjajte vtáčika“ posedenie
nad knihou Harper Leeovej
podujatia:
15.3. - Beseda so spisovateľkou Zuzanou
Kármánove dni, kultúrne aktivity
Kuglerovou
venované pamiatke Józsefa
Členský ročný poplatok pre nových
Kármána, hlavný organizátor ZO
čitateľov
od 29.2.2016-4.03.2016
zadarmo
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