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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte
uvádza cyklus „Predstavujeme divadelné súbory“. Pokračujeme DDS Na Opatovskom Kopci.
Zoznam premiér:
2010: DDS Pošteklím ťa:
TRI ZLÉ PRINCEZNÉ
(na motívy rozprávky J. Pavloviča),
réžia: Mgr. Zuzana Kaššová
2011: DDS Pošteklím ťa:
KOZLIATKA, ČIAPOČKY A PRASIATKA?
réžia: Mgr. Zuzana Kaššová
2012: DDS Pošteklím ťa: STRACH,
réžia: Mgr. Zuzana Kaššová
2014: DDS NOK :
ŽENÍCH PRE SLEČNU MYŠKU,
réžia: Mgr. Terézia Bahledová, PhD.,
TRI ZLÉ PRINCEZNÉ, réžia
a hudba: Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
2014: DDS NOK: VRABČIACI,
réžia: Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
2014: DDS NOK: TROJRUŽA
(na motívy ľudovej rozprávky zapísanej
Pavlom Dobšinským, hudba: Belo Felix),
réžia: Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
2015: DDS NOK: PAMODAJ ŠŤASTIA,
réžia: Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
2015: DDS NOK: ROK DIEŤAŤA,
réžia: Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
2016: DDS NOK: ČAROVNÝ KUFOR,
réžia: Mgr.. Terézia Bahledová, PhD.
2016: DDS NOK: REZANCOVÁ PRINCEZNÁ,
réžia: Mgr. Terézia Bahledová, PhD.
2016: DDS NOK: AKO JOŽKO PLETKO
POPLIETOL SI VŠETKO
(na motívy básne Kristy Bendovej),
réžia: Mgr. Terézia Bahledová, PhD.

Skratku NOK znamenajúcu prvé písmená názvu (Na Opatovskom Kopci), si vybral
súbor pri založení v šk. roku 2013/2014 v Súkromnej základnej umeleckej škole
Opatová. Nadviazal na predošlú činnosť detského divadelného súboru Pošteklím
Ťa, ktorý vznikol v septembri šk. r. 2009/2010. Už samotný názov hovoril o tom,
čo bolo pre súbor najdôležitejšie, teda radosť a sloboda, ktorú mohli prežívať pri
tvorení a hraní divadla. V súčasnosti je vedúcou súboru Mgr. Terézia Kelementová, externe vedie LDO na SZUŠ od septembra 2016. Pred ňou, v rokoch 20142016, viedla divadelníkov Mgr. Terézia Bahledová, PhD., ktorá je v súčasnosti poverená vedením Súkromného Gymnázia v Opatovej. Nesmieme však zabudnúť na
prvú vedúcu div. súboru, ešte pod názvom, Pošteklím ťa, a to Mgr. Zuzanu Kaššovú, táto ho viedla v rokoch 2010-2013. Všetky tri vedúce boli taktiež režisérky
v období, keď stáli na čele súboru. Pri založení ich bolo 20, napr. v roku 2012
vystupovalo pod týmto názvom 11 starších žiakov z celkového počtu 21 žiakov
LDO.V súčasnosti ich je 17 a sú rozdelení do troch vekových skupín, mladší, strední
a starší žiaci. Literárno-dramatický odbor na Súkromnej ZUŠ vznikol v roku jej
založenia, teda v školskom roku 2004/2005. Od začiatkov sa v tomto odbore žiaci
vzdelávajú v prednesových, v pohybových a dramatických schopnostiach. Vyvrcholením a spájajúcim článkom sú kolektívne súborové práce, v ktorých každý zo
žiakov preukáže nadobudnuté vedomosti. V poslednom období si žiaci DDS NOK
naštudovali niekoľko tematicky rozdielnych kolektívnych foriem – od ľudových
a umelých rozprávok cez situačné etudy až po tematicky a emocionálne náročDDS NOK: Pantomíma „Kuchári“
nejšie témy, ktoré vychádzajú z ich aktuálneho záujmu.

Pokr. str.2
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Členovia DSS a mladí herci, to sú v podstate žiaci
LDO. V rozprávke Kozliatka, čiapočky a prasiatka? účinkovali
Laura Mužilová, Matej Mázor, Denis Rovný, Ráchel Mlynáriková, Barbara Kandrová, Sára Greksová, Kristína Sásiková,
Sofia Gregorová, Daniel Csúz, Zoran Trnka a Viktória Anna
Bánovská.
Pokr. zo str.1

Titul Ženích pre slečnu Myšku, je vlastne detské hudobné
divadlo na námet barmskej či mjanmarskej ľudovej rozprávky.
Žiaci prvého a druhého ročníka LDO (Bernadeta Kandrová,
Matej Bartoš, Nikola Stanková, Samuel Stanko, Ema Bartková, Chiara Riana Lepiešová, Petra Aláčová, Oliver Novák)
pripravili inscenáciu, ktorá je známa z učebníc hudobnej výchovy a najmä prostredníctvom pesničiek Bela Felixa. Tu musíme pripomenúť a našou snahou aj prostredníctvom každoročne vydávaného Kalendára výročí, je zdôrazňovať, že z Novohradu pochádza veľa významných osobností. Takou rozhodne je aj hudobný skladateľ, vysokoškolský pedagóg, autor
mnohých publikácií a učebníc hudobnej výchovy, prof. Mgr.
Belo Felix, PhD., ktorý je rodákom z Divína a pôsobí na Katedre hudobnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici. A režisérka, p.
Bahledová si ho nevybrala náhodou, práve naopak, bola u neho doktorandkou.

Starší žiaci, teda 4. ročník LDO (Sára Kurtiniaková, Tereza Gáborová, Bruno Suchanský, Andrej Guláš, Jozef Cerovský,
Daniel Csúz, Veronika Vinarčíková, Patrik Predajnianský,
Branislav Adamove, Peter DarioKucej, Miriam Cifrová) nacvičili hudobné divadlo na motívy autorskej rozprávky Jozefa
Pavloviča Tri zlé princezné, s hudbou Terézie Bahledovej.
Divadelníci LDO dosiahli viaceré úspechy a ocenenia. Hneď
prvý raz ich hodnotila porota takto: „Na dvoch rebríkoch
pekne maľovaný prospekt, pred ktorým sa hral vtipný príbeh
o troch princeznách a troch drakoch a nešťastnom kráľovi.
Inscenácia využívala dramatické cvičenia k oslobodeniu detí...“
Za inscenáciu Tri zlé princezné súbor získal cenu za kolektívne
stvárnenie.

REKUS
Za inscenáciu Tri zlé princezné súbor získal cenu za kolektívne
stvárnenie. V roku 2011 obsadili druhé miesto na regionálnej
prehliadke a porota Rozprávkovej skrinky v Poltári ich odporučila s inscenáciou „Kozliatka, čiapočky a prasiatka?“ na krajskú súťaž za vtipnú inscenáciu, realizovanú malými deťmi.
Tam, teda na Rozprávkovom javisku v Žiari nad Hronom, ako
sa súťaž volá, taktiež dobre obstáli. Získali Ocenenie za humornú interpretáciu. V poslednej hre „Čarovný kufor“, porota
ocenila záujem tvorcov hľadať spoločne s deťmi také témy
inscenácií, ktoré odrážajú aktuálne problémy súčasnosti
a práve jednou z týchto tém je osamelosť človeka vo svete
médií...
Na regionálnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Rozprávková skrinka, ktorú organizuje NOS v spolupráci s Mestom Poltár, sa zúčastnili celkom päťkrát (2010, 2011, 2012,
2014, 2016). V roku 2015 sa prihlásili, ale pre nemoc hercov
sa prehliadky nakoniec nezúčastnili. O činnosti divadelného
súboru sme informovali na stránkach regionálneho kultúrneho spravodajcu REKUS. Viac fotografií z jednotlivých hier je
uverejnených na webovej stránke školy – www.sgymlc.sk.
Osobitnú pozornosť si zaslúži Barbora Murínová, mimoriadne
talentovaná a úspešná žiačka literárno-dramatického, ale
i hudobného odboru. Z Centra pre filantropiu získala škola finančný príspevok. Žiaci LDO sa pravidelne zúčastňujú na internom dianí školy vo forme individuálnych a kolektívnych
výstupov, pomáhajú v konferovaní interných koncertov a tak
sa aktívne spolupodieľajú na kultúrnom dianí Súkromnej
základnej umeleckej školy v Opatovej. Dňa 29.11.2016 sa žiaci
literárno-dramatického odboru zúčastnili tvorivých dielní v Divadle B.S. Timravy v Lučenci, so zameraním na hereckú improvizáciu pod vedením herca a režiséra Mgr. art. Borisa Kováča. Následne prebiehala súťaž detskej dramatickej improvizácie pod názvom Improliga. Súbor a školu reprezentoval
trojčlenný tím zložený zo žiačok: Tereza Gáborová, Sára
Kurtiniaková a Barbora Murínová. V konkurencii 9 súťažných
družstiev sa umiestnili na štvrtom mieste. Okrem toho sa minimálne dvakrát ročne prezentujú na verejných koncertoch
v Divadle BST, úspešný bol program Rok dieťaťa. Nacvičujú
v malej triede alebo v koncertnej miestnosti, ktorú využíva aj
tanečný odbor. Čo nové už pripravila vedúca Terézia Kelementová? Neviem ako to stíha, ale je toho naozaj dosť.
S mladšími žiakmi nacvičila bábkové divadlo „Roztopašná
veverička“ a hudobné divadlo „Ťahal dedko repku“. Strední
sa predstavili tradičnou ľudovou scénkou „Koledníci“. A nakoniec tí starší sa prezentovali pantomimickou inscenáciou
„Pssst!“ a tanečno-dramatickým predstavením „Šípová Ruženka“.

Kontakt na vedúcu:
Mgr. Terézia Kelementová, 0949 378223, kelementova@sgymlc.sk
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Ľubomír Longauer: „Vždy som chcel byť užitočným pre iných“

Stredoškolský učiteľ, tréner zápasenia, tanečný lektor Mgr. Ľubomír
Longauer sa narodil 8. 3. 1957 v Banskej Bystrici. Základné vzdelanie nadobudol v r. 1963-72 na ZDŠ Okružná ul.
v Banskej Bystrici. V r. 1973-77 navštevoval SPŠ spojovej techniky Jozefa
Murgaša v Banskej Bystrici. V r. 197782 študoval fyziku a základy techniky
na PgF v Banskej Bystrici. Popri zamestnaní študoval v r. 1991-93 na Slovenskej telovýchovnej škole v Bratislave,
na ktorej získal kvalifikáciu tréner zápasenia. V r. 1992-94 absolvoval špecializačné štúdium tanca v rámci projektu
IUVENTA v Bratislave. V r. 1996-98
študoval na Ekonomickej fakulte UMB
v Banskej Bystrici.
V r. 1982-85 pôsobil ako stredoškolský učiteľ na SOU a SPŠ strojníckej vo Fiľakove. V r. 1995-2001 bol
riaditeľom Gymnázia vo Fiľakove, v r.
2001-02 učiteľom tohto gymnázia. Od r.
2002 pôsobí až doteraz ako stredoškolský učiteľ na Evanjelickom gymnáziu
v Banskej Bystrici. V r. 1980-87 pôsobil
ako zápasník v oddiele Kovomier Fiľakovo, jeho trénermi boli Ľudovít Hegedűs, Pavol Krpeľan, Pavol Szabó. Ľubomír Longauer bol v týchto rokoch
súbežne aj trénerom dorastencov i rozhodcom. V r. 1985-2002 zároveň vykonával pozíciu tanečného lektora na základných a stredných školách vo Fiľakove i v Lučenci. Žije v Banskej Bystrici.

Ľubo, povedz prosím našim čitateľom,
prečo si stal učiteľom?
K učiteľovaniu som sa dostal
vďaka športu a tancu. Už ako dorastenec
som mal skupinu chlapcov, ktorých som
trénoval. Mal som na starosti hlavne ich
všeobecnú prípravu. Práca s deťmi sa
takto postupne stala mojím povolaním
i záľubou. Pri výučbe tanca i športu je
výsledok práce bezprostredný. V škole
je to iné, do myslenia človeka nevidíš.
Napriek tomu ma práca učiteľa baví aj
po 35 rokoch.
Tvojou prvou profesijnou zastávkou bolo Fiľakovo ...
Po skončení vysokej školy
som sa vo Fiľakove zamestnal hlavne
kvôli športovým aktivitám. Kovomier
Fiľakovo bol v tomto období v najvyššej
celoštátnej lige a tu sme skončili dvakrát
na druhom mieste. Okrem aktívneho
športovania som robil aj trénera i rozhodcu pre zväz zápasenia. Pedagogicky
som začal pôsobiť na SPŠ strojníckej
ešte v starej budove na Železničnej ulici.
V r. 1995-2001 si vykonával
funkciu riaditeľa gymnázia vo Fiľakove. Ako sa ti ako Slovákovi žilo v slovensko-maďarskom prostredí?
Svoje pedagogické pôsobenie
vo Fiľakove hodnotím s odstupom času
ako obdobie, v ktorom človek dozrieva
na svoje povolanie. Práca na národnostne zmiešanom území ti poskytne aj také
skúsenosti, ktoré nie každý zažije. Ale
i tu žijú ľudia, ktorých si vážim a s ktorými ma spájali priateľské vzťahy.
Kladne hodnotím najmä úprimné postoje ľudí, s ktorými som spolupracoval.
Pristavme sa teraz pri tvojich
zápasníckych aktivitách vo Fiľakove ...
Moje zápasnícke aktivity vo Fiľakove považujem ako jedno z najúspešnejších období celej mojej aktívnej kariéry. Bolo to najmä kvôli podmienkam,
ktoré Kovomier Fiľakovo poskytoval.
V našom oddiele sme mali aj olympijského víťaza Jožka Lohyňu či akademického majstra sveta z Atlanty Jožka
Schwandtnera.
V Novohrade si ťa pamätajú
ako úspešného učiteľa tanca ...
Svojej tanečnej lektorskej činnosti sa venujem od r. 1985, vyučoval
som veľké množstvo mladých ľudí vo

Fiľakove i v Lučenci. Tanec patrí
dodnes medzi moje celoživotné

som veľké množstvo mladých ľudí vo
Fiľakove i v Lučenci. Tanec patrí dodnes medzi moje celoživotné záľuby
a rovnako aj džez.
V súčasnosti pôsobíš na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici.
Priblíž nám trocha tvoju tunajšiu náplň
práce.
Po odchode z Fiľakova som zakotvil na Evanjelickom gymnáziu v mojom rodnom meste. Táto škola bola pôvodne 8-ročným gymnáziom a tak som
sa zaoberal i mladšími deťmi. Do prímy
prišli deti po skončení 4. ročníka ZŠ.
V súčasnosti máme na škole len bilingválne triedy so zameraním na nemecký
a anglický jazyk. Okrem školy sa venujem svojej rodine, ale aj tancu a športovým aktivitám.
Čo považuješ za najdôležitejšie
vo svojom živote?
Mojím životným krédom je byť
užitočným pre iných. Človek môže byť
šťastný len vtedy, keď sú ľudia v jeho
okolí spokojní. Nemá rád napätie a ľudskú hlúposť.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Lekár – internista MUDr. Ján
Breznický sa narodil 23. 3. 1932 v Tomášovciach, okres Lučenec. V r. 193843 navštevoval ľudovú školu v rodnej
obci. V r. 1943-51 študoval na Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci,
Pokr. na str. 4

maturoval v triede prof. Samuela
Lakatoša. V r. 1951-57 bol poslucháčom
Lekárskej fakulty (LF) UK v Bratislave.
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...maturoval v triede prof.
Samuela Lakatoša. V r. 1951-57 bol
poslucháčom Lekárskej fakulty (LF) UK
v Bratislave.
V r. 1957-75 pôsobil ako sekundárny lekár, neskôr ako obvodný lekár
a napokon ako okresný posudkový lekár
v OÚNZ v Lučenci. V r. 1975-79 bol
lekárom interného oddelenia v Štátnom
sanatóriu v Bratislave, v r. 1979-91
mestským posudkovým lekárom v Ústave národného zdravia v Bratislave. V r.
1991-2002 pôsobil ako internista vo FN
akademika Ladislava Dérera v Bratislave.
Počas vysokoškolských štúdií
účinkoval ako člen speváckeho zboru
Lúčnica. S týmto telesom sa zúčastnil na
koncertných zájazdoch v Maďarsku,
Dánsku, Nórsku, Švédsku a Sovietskom
zväze. Počas pôsobenia v Štátnom sanatóriu v Bratislave bol osobným lekárom významných osobností Slovenska –
básnici, spisovatelia: Ján Smrek, Pavol
Horov, herci: Hana Meličková, Jozef
Kroner a i.
MUDr. Ján Breznický zomrel
10. 2. 2015 v Bratislave, pochovaný je
na cintoríne v Slávičom údolí.
Pokr. zo str.3

Stredoškolský učiteľ, básnik
József Gergely sa narodil 19. 3. 1937
v obci Šávoľ, okres Lučenec. Základné
vzdelanie získal v rodnej obci a vo Fiľakove. V r. 1953-56 navštevoval JSŠ
s vyučovacím jazykom maďarským vo
Fiľakove, na ktorej maturoval v triede
prof. Lajosa Tótha. V r. 1956-60 študoval maďarský a slovenský jazyk na
Fakulte spoločenských vied Vysokej
školy pedagogickej v Bratislave.
V r. 1960-73 pôsobil ako stredoškolský

Fakulte spoločenských vied Vysokej
školy pedagogickej v Bratislave.
V r. 1960-73 pôsobil ako stredoškolský
učiteľ na Strednej pedagogickej škole
v Leviciach. Keďže verejne odsúdil vstup brežnevovských vojsk do ČSSR
v auguste 1968, nemohol ďalej pôsobiť
v školských službách. Zamestnal sa najprv ako skladník v obuvníckom výrobnom družstve Ponitran v Lučenci, neskôr ako zásobovač v Novohradskej textilke v Lučenci, či ako člen závodnej
stráže v ČSAO Lučenec. Po nežnej revolúcii ešte krátko pracoval v r. 1990-95
ako učiteľ v Osobitnej škole v Lučenci.
Od r. 1995 bol na dôchodku, žil v Domove dôchodcov na Tuhárskom námestí
v Lučenci. Zomrel 9. 1. 2007 v Lučenci,
pochovaný je v rodnom Šávoli.
Jeho básne vychádzali od r.
1965 v rôznych maďarských časopisoch
na Slovensku. V r. 1968 získal ako režisér Divadielka poézie „Juhász Gyula
Irodalmi Színpad“ pri SpgŠ v Leviciach
na celoslovenskej prehliadke Jókaiho dní
v Komárne veľkú cenu i cenu za najlepšiu réžiu za produkciu „Tamango, táncolj!“ V Komárne získal ocenenia i v r.
1969 a 1970. V období r. 1970-89 mal
zákaz publikačnej činnosti.
V r. 2000 mu vo vydavateľstve
Nap v Dunajskej Strede vyšla básnická
zbierka „Milyen szél“ (Akýže vietor).
Od r. 1998 bol členom Spolku Maďarských spisovateľov na Slovensku. V r.
2009 mu bola na budove základnej školy
v Šávoli odhalená pamätná tabuľa.

Hutnícky inžinier, vedecko-výskumný
pracovník, historik Ing. Richard Kafka
sa narodil 15. 3. 1937 v Kokave nad Rimavicou, okres Poltár. Základné vzdelanie získal v r. 1943-52 v rodnej obci.
V r. 1952-56 študoval na Vyššej chemickej škole v Banskej Štiavnici, v r. 195661 na Hutníckej fakulte VŠT v Košiciach. V r. 1961-2000 pôsobil v Závode
SNP v Žiari nad Hronom najprv ako
metalurg, vedúci elektrolýzy, špecialista
pre modernizáciu výroby hliníka a od r.
1993 ako technický riaditeľ firmy. Od r.
2000 žil na dôchodku v Žiari nad Hronom. Zomrel 14. 8. 2015 v Žiari nad
Hronom.
Vo svojej vedecko-výskumnej
práci sa aktívne podieľal na projekte
modernizácie výroby hliníka. Bol spoluautorom ôsmych autorských osvedčení,
zapísaných do registra vynálezov v oblasti technológie výroby hliníka. Ako
historik a publicista sa zaoberal históriou
hutníctva na Slovensku, históriou

Žiarskej kotliny a mesta Žiar nad
Hronom.
Je
spoluautorom

hutníctva na Slovensku, históriou Žiarskej kotliny a mesta Žiar nad Hronom.
Je spoluautorom publikácií: Sklárne
v Malohonte (2001), Z dejín výroby hliníka na Slovensku (2001), Mosty na sever (2003), Dejiny hutníctva na Slovensku (2006). Do tejto publikácie spracoval dejiny výroby hliníka, gália, zinku,
mangánu a zlata. Vykonal aj historický
výskum pri identifikácii huty v Sklených
Tepliciach a železiarskeho hámra v Lehote nad Rimavicou.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

KUBINEC Martin
– 75. výročie nar. (1.3.1942 Utekáč), sklár, výrobca a hráč na ľudové nástroje. Spolu s otcom Jurajom
a bratom Františkom tvorili známe
Trio Kubincov, fujaristov z Utekáča.
Žije v Poltári.

BÖSZÖRMÉNYI Štefan
– 70. výročie nar. (20.03.1947
Lučenec), stredoškolský učiteľ, regionálny historik, publicista. Základné vzdelanie získal v rodnom meste,
neskôr maturoval na Gymnáziu vo
Fiľakove. Od roku 1972 učil na tomto gymnáziu. V rokoch 1989-1995
vydal sériu 85 článkov pod názvom
„Naše
spomienky“
o histórii
Lučenca a Fiľakova.

JAMBRICHOVÁ Eva
– 55. výročie nar. (23.3.1962), učiteľka, grafologička.

JANŠTO Miroslav
– 50. výročie nar. (4.3.1967 Lučenec), reštaurátor.
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Autor básnickej zbierky Piesne slobody
a žiaľu, ktorú vydal Kníhtlačiarsky účastinársky spolok R. Sobota r. 1937.

zostal žiť v Prahe, stal sa predsedom
Zväzu Slovákov v Prahe. Pochovaný je
v Rovňanoch. V roku 2014 mal premiéru
Osobností:
dokumentárny film Lyrik, ktorý mapuje
HERMEL Edmund – 15. výročie úmrtia Zo života
život a dielo historika, autorom diela je
(14.03.2002 Lučenec), fotograf, histo- Tak nám utekajú, rýchlo letia roky,
Arnold Kojnok z Poltára.
rik. Narodil sa 11.02.1923 v Gemerskej Ako dolinami bystré plynú toky.
HLOVÍK Ján – 155. výročie úmrtia (27.
V diaľ sa ubierajú, každý v diaľ sa stratí,
Hôrke. Ľudovú školu navštevoval v Tor3.1862), kultúrny pracovník, zberateľ
ako potôčiky v morskej veľkej hati.
nali a vo Fiľakove, gymnázium v Banskej
ľudovej slovesnosti. V prvej pol.19. stor.
Tak sa pomíňajú radosti i žiale,
Bystrici a v Lučenci. Dielo: Lučenec na nesvornosti našej kliatby neskonalé.
bol profesorom rétoriky na gymnáziu
historických pohľadniciach (1977). Autor
v Lučenci.
Čo sa pominulo, viac sa nenavráti,
troch výstav historických pohľadníc.
BANŠELL Koloman – 130. výročie úmrBoh len od Slovákov nech sa neodvráti.
Prispieval do novín a časopisov. V roku
tia (27.3.1887 Lučenec), evanjelický fa1993 sa stal zakladateľom Clubu Casíno. PENER Vladimír, MUDr. – 65. výročie rár, básnik, publicista, priekopník umePEKÁR Ľudovít – 115. výročie úmrtia nar. (26.3.1952 R. Sobota), do 18-teho leckého realizmu. Bol hlavným iniciáto(18.3.1902 Tomášovce), ev. farár, skon- roku života žil v Kokave, teraz lekár Fa- rom vydania almanachu Napred, v spoštruoval objektív fotoaparátu, kosač- kultnej nemocnice neurologickej kliniky lupráci s Hviezdoslavom. Narodil sa v
ku... Narodil sa v Pondelku. Študoval v Bratislave, lekár futbalovej reprezen- Točnici, neskôr sa presťahovali do Mašv Lučenci, Pešti. Bol kaplánom v Lučenci tácie SR.
kovej. Preto často používal pseud. Maš(1839-56) a od r. 1856 farárom v To- MLYNÁRIK Ján Zoltán, prof. PhDr., CSc. kovský. Posledné roky života prežil v Lumášovciach. Senior Novohradského ko- – 5. výročie úmrtia (26.3.2012 Praha), čenci, kde ukončil život samovraždou,
mitátu, v Lučenci otvoril opatrovňu pre historik, vysokoškolský pedagóg, signa- na lučenskom cintoríne má symbolický
rodiny, ktoré postihli ničivé požiare. tár Charty 77, politik. Narodil sa 11. 2. hrob.
Okresný predseda Spolku pre výchovu 1933 vo Fiľakove, vyrastal a základnú Od roku 1874 bol evanjelickým farárom
ľudu v Hornom Novohrade. Zaslúžil sa o školu navštevoval v Zelenom. Absolvo- na viacerých miestach, potom žil v zavýstavbu škôl a kostolov. V Lučenci na val gymnázium v Lučenci a FF Univerzity budnutí v Lučenci. Jeho básnická tvorba
Nám. republiky má pamätnú tabuľu.
Karlovej v Prahe. Do roku 1959 učil his- mala veľa novátorských čŕt, ktorými sa
ŠPAUR Jozef – 105. výročie nar. (22. 3. tóriu na VŠMU v Bratislave, do roku odtrhol od postromantickej literatúry,
1912) – učiteľ, správca a riaditeľ školy 1969 na AMU v Prahe. Pre nesúhlas s postupne dostávala charakter manifesv Ružinej, osvetový a kultúrny pracov- okupáciou bol vylúčený z KSČ a musel tov a výziev. Svojou tvorbou sa snažil
ník. Člen okresného výboru MS, iniciá- opustiť miesto vysokoškolského peda- o rozhýbanie mladej generácie, no pretor založenia MO MS v Ružinej. Kroniku góga; pracoval ako kulisár v Národnom javoval sa v nej aj jeho vlastný nepokoj,
viedol do 1.1.1957.
divadle a neskôr ako kurič v pražskej ka- sklamanie, rezignácia, strata ideálov.
GAŠPARIDES Ján Vladár – 155. výročie viarni Slávia.
Vydal historickú povesť Atalanta
úmrtia (25.3.1862 Radvaň) – ev.farár,
a zbierku poézie Túhy mladosti. Jeho
spisovateľ, osvietenecký vzdelanec. Od
najvýznamnejším literárnym činom bolo
r. 1828 bol evanjelickým farárom v Pov spolupráci s P. O. Hviezdoslavom vylíchne.
danie almanachu Napred, ktorý signaliHRONEC Pavel – Dobročský – 125. výzoval nástup novej básnickej generácie.
ročie narodenia (26.3.1892 Dobroč) SIVÁK Martin – 95. výročie nar. (30. 3.
učiteľ, básnik. Ľudovú školu navštevoval
1922 Uhorské), strojný inžinier, vysokov rodisku, meštianku vo Zvolene, učiteľškolský pedagóg, autor učebných texský ústav v Szarvasi (Sarvaš). Pôsobil
tov. Zomrel 27.4.1982 vo Zvolene.
ako učiteľ v Slanej Lehote (od 1.7.1917),
Udalostí:
na evanjelickej škole v Poltári (od 1.10.
1928). Manželka Sabína Kasáčová, s
 15. výročie (28.3.2002) – bola
ktorou sa vzali ešte v Slanej Lehote).
oficiálne v Stredisku pre asteroidy
Svoj nekrológ Pavel Hronec vlastnoručzaregistrovaná planéta č. 14509
ne zapísal do Školskej kroniky zv. I. stras pomenovaním Lučenec. Objavili
na 154. Pozn. Prvý zväzok školskej kroju Adrián Galád a Alexander Pravniky mal 184 strán so 65 prílohami. V roku 1981 bol uväznený a po 13 meda ešte v roku 1996 v AstronomicOd 19.12.1933 bol kronikárom obce siacoch vypovedaný za hranice. Žil v
kom observatóriu UK v Modre.
Poltár, viedol „Pamätnú knihu obce SRN, kde spolupracoval s Rádiom SloKeďže p. Galád prežil celé detstvo
Poltár“. Zomrel 4.9.1940 v Poltári, kde bodná Európa, Hlasom Ameriky, BBC a
v Lučenci, to ovplyvnilo aj výber
je aj pochovaný.
názvu planéty.
Deutschlandfunk. Do Československa sa
Vladimír Polívka v knihe Lučenec a kraj vrátil v roku 1990. Stal sa docentom čs.  105. výročie (23.3.1912) - položený
novohradský (1928) na str. 130 píše: dejín na FF Univerzity Karlovej a poslanzákladný kameň ev. kostola v KoV Slanej Ľahote pôsobí ako učiteľ horli- com Federálneho zhromaždenia (1990kave nad Rimavicou - po zhorení
Kokavy.
vý veršovec Pavel Hronec Dobročský.
92). Po rozdelení Československa zostal

žiť v Prahe, stal sa predsedom Zväzu Slo-

Autor básnickej zbierky Piesne

vákov v Prahe. Pochovaný je v Rovňanoch. V roku 2014 mal premiéru doku-
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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 v spravodajcovi REKUS budeme v každom
čísle prezentovať niečo zo života slávnej rodáčky.

Timrava o sebe: „Písať som začala
asi 23 ročná. Skôr zo žartu a pre zábavu. Krátila som si tak jednotvárny
čas v Polichne. Raz – tiež zo zábavy
a zvedavosti – poslala som jednu svoju prácu peštianskym Slovenským novinám, ktoré ju uverejnili. Poslala
som ta ešte niekoľko prác“.
Za pseudonym vzala som si názov
jednej studne v polichnianskom chotári, ktorá bola vo veľkej úcte, pretože z nej nikdy nechybela voda.
Zdroj: Timrava v kritike a spomienkach ,
sborník (1958)

Andrej Plávka
TIMRAVE K OSEMDESIATINÁM
Tak vraciame sa v miesta svoje staré
pre radosť detskú vraciame sa stále,
pre pozyv hôr a clivý pozdrav stromov
tak sladko je ísť na návštevu domov,
keď ešte žijú naši v svojom tichu,
tam na záhumní stratiť mestskú pýchu
a opáčiť, či kozub ešte teplý,
aby sa svoji na besede stretli,
knôt očí zažnúť, lásku staronovú
a v tichom šťastí vydýchnuť si znovu.
I znovu čuť, čo povedali starí,
ako sme pri nich v mužov vyrastali,
ako sa zrazu krása odkrývala
i z toho skromna, i ztej biedy, mála,
ľudia sa blízki stali v šťastí, biede
tak poznávaj, čo si sa nedozvedel.
Obrazy vzácne odrazu sa pradú
z dediny tichej tam od Novohradu,
pulz zeme cítiš, vôňu našich dvorov
reč svoju čuješ priostrenú horou,
ocieľkou pera ako vzácnym dlátom
národa stuha vyšíva sa zlatom.
Tak vraciame sa v miesta svoje staré,
pre radosť detskú, vraciame sa stále,
pre pozyv hôr a clivý pozdrav stromov
tak sladko je ísť na návštevu domov
raz zatúžiť a starosť nechať ťažkú
a svojim drahým vyrozprávať lásku . . .
Zdroj: Timrava v kritike a spomienkach,
sborník (1958)

Mária Krpelcová uvádza v časti
(Moja sestra) ako osemdesiat ročná:
Bolo nás jedenásť detí. Štyria súrodenci zomreli ako malinkí a sestra
Olinka zomrela ako štrnásťročná.
Staroby sme sa dožili štyri sestry
a dvaja bratia. My dievčatá sme si
maminkine spôsoby varenia osvojili
a vraj o nás v Novohrade hovorili:
„Slančíkovie dievčence to sú dobré
kuchárkly“. Hoci sme sa učili variť
v jednej kuchyni, predsa sme nevarili rovnako. Len Boženka varila
celkom ako maminka.

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sprístupnilo výstavu 9.2.2017. Vznikla
zo zdokumentovaných spomienkových predmetov, fotografií, korešpondenčných
lístkov a iných dokumentov návštevníkov, ako aj z exponátov a dokumentov zo
zbierok partnerských inštitúcií. Mapuje udalosti I. svetovej vojny a predstavuje
osudy účastníkov bojov z nášho regiónu v rôznych miestach Európy. Snaží sa
nahliadnuť do života vojakov na frontoch a civilov, ktorí ostali v zázemí.
Výstava prezentuje 6 tematických jednotiek - charakteristických vojnových
príbehov, ktoré predstavujú súkromné dejiny veľkej vojny. Potrvá až do 2.4.2017

Pripravilo 15.2.2017 ďalšiu zo série prednášok „Od fantasy k toxikológii“,
v rámci ktorej sa predstavila súčasná slovenská spisovateľka Petra Nagyová
Džerengová. Známa autorka ženských románov porozprávala o svojom titule
Nepýtaj sa kde som. Hlavná postava knihy, Daniela, bude mať štyridsať. Čoraz
častejšie má pocit, že život jej už nemá čo ponúknuť. Úspešný muž, vydarené
deti, práca čo ju baví, a predsa je nespokojná. Má pocit, že jej život je jednotvárny, bez vášne, manžel je neustále zaneprázdnený, v tom sa však Emil záhadne a nečakane stratí... Informácie, ako sa autorka dostala k beletrii, čo ju viedlo
k písaniu ženských románov a detských kníh, to všetko sa mohli návštevníci
dozvedieť na predstavení knihy a besede so spisovateľkou v Mestskej knižnici
vo Fiľakove.

V piatok podvečer 17.2.2017 sa kultúrny
dom v Budinej zaplnil do posledného
miesta. Dôvodom bol krst monografie
„BUDINÁ“, ktorej autorom je Ing. Peter
Fízeľ. Kniha má 183 strán a obsahuje
mnoho zaujímavostí od prvej písomnej
zmienky z 13.10.1393 až po súčasnosť.
Vydala ju obec Budiná.
Súčasťou slávnostného uvedenia knihy
bol kultúrny program, v ktorom vystúpila
spevácko-hudobná skupina Haličan
a Paľáčovci z Hrochote.
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Posledný víkend pred Popolcovou stredou sa konali viaceré
fašiangové podujatia. V sobotu 25.2.2017 chodili od 10.00
hod. po obchôdzke masky v Kokave nad Rimavicou, o výbornú atmosféru sa postaral FS Kokavan.

Kobáse, húrike, škvarke a ďalšie fajnote sa dali „okoštovať“
v neďalekej Hrnčiarskej Vsi, všetky dobroty od známeho majstra mäsiara Pavla Mekého.

Foto: J. Spišiak

Zabíjačky sa v sobotu konali hneď dve a dosť blízko seba, čiže
viacerí návštevníci mohli stihnúť obe. Prvá, mestská zabíjačka
začala od skorého rána v Poltári na námestí pred kultúrnym
domom.

Tam sa druhá fašiangová zabíjačka konala na parkovisku pri
obecnom úrade. Aj tu bol pripravený kultúrny program,
v ktorom vystúpila folklórna skupina Hrnčiarka.

Nechýbal poltársky jarmok a bohatý program zostavený z domácich súborov. Dali sa zakúpiť zabíjačkové špeciality, jedna
porcia klobásy alebo jaternice za 1,50 € a kapusta iba za jedno
euro. A pre tých „bezmäsových“ boli nachystané aj herovce.

Foto: Peter Kollár

Foto: Ing. Martin Cifranič

Kobáse, húrike, škvarke a ďalšie fajnote sa dali „okoštovať“
v neďalekej Hrnčiarskej Vsi, všetky dobroty od známeho

Nedeľa, 26. februára patrila Lučencu. Fašiangy na Mestskej
tržnici začali od 9.00, okrem pochovávania basy, vystúpenia
viacerých súborov, sa konala V. Klobásová ofenzíva. Je to
súťaž družstiev vo výrobe klobás a súťaž jednotlivcov o najlepšiu prinesenú klobásu. Aj tu nechýbal remeselnícky jarmok, ochutnávka vín, jazda na koči a množstvo aktivít pre
deti.
Pokr. na str. 8
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„Fašiangy, Turice, Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima
mu bude. Ja nemám kožúška, len sa tak trasiem, dajte mi
slaninky nech sa napasiem.“ Každý z nás asi pozná známu
ľudovú pieseň. Fašiangy začínajú od Troch kráľov a trvajú do
Popolcovej stredy. Veselice sú súčasťou fašiangov, kde patria
aj masky. Najčastejšie muži preoblečení za masky znázorňovali medveďa, kozu, koňa, turoňa. Muži v maskách predvádzali smrť a ožitie zvieraťa. Ožitie symbolizovalo prebúdzanie
prírody po zime.

Foto: Peter Kollár

Aj deti a mládež z Krízového strediska Amoret v Lučenci zaujali fašiangové zvyky. V tvorivej dielni Novohradského osvetového strediska si v mesiaci február vyrobili fašiangové masky
z pracovných rukavíc. Ako dopadlo ich snaženie posúďte
sami.
Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec

Foto: Jozef Beňovský

alebo aj Škaredá či Krivá streda. V tomto roku pripadá na 1.
marca a fašiangy sa končia v utorok o polnoci. V tradičnej kultúre sa prelínanie svetského a náboženského prejavovalo doznievaním fašiangových obyčajov a prispôsobením stravy, odevu i obradov až do Veľkej noci. Na Popolcovú stredu dopoludnia poumývali gazdiné riad, aby v ňom neostalo ani stopy po
masti, pretože sa začínalo obdobie pôstu. Do stravy sa zaradili
kyslé mliečne polievky. Cestoviny sa počas pôstu varili najmä
v nedeľu, v mestách sa konali rybacie hody.
V Škaredú stredu chodievali niekde „burzovníci“ preobliekaní
za maškary “po žobraní“ a z nažobraného sa hostili. Mládenci
a mladoženáči sa zišli dovedna popoludní v krčme. Zložili sa
ešte na pálenku, pretože víno ani pivo sa v tento deň už nepilo. Pri pití si niekedy pálenku podržali v ústach a hovorili, že
si vyplachujú ústa, pretože bude pôst.
Dievčatá mali za úlohu odmeniť sa mužom „holením“. Posadili
ho na stoličku, jedna vzala kúsok ľadu a „mydlila“ ho dovtedy,
kým sa ľad nezačal roztápať. Podobná fašiangová nálada pretrvávala na Krivú stredu aj u sklárov v Utekáči. Ženy striehli na
mužov, keď niektorého chytili, posadili ho na stoličku a veľkou
drevenou britvou každého „oholili“. Každý , komu sa takejto
„pocty“ dostalo, musel za ňu zaplatiť cukríkmi, čokoládou
prípadne aj alkoholom.
Zdroj: E. Horváthová: Rok vo zvykoch nášho ľudu,
J.Žilák, R. Kafka, Š. Repčok: Sklárne v Malohonte
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ich doplnení usilovne pracujú potvrdzujú slová pána Belloviča: „Dúfam, že sa
nám s manželkou podarí pridať ešte viacero krojov, ktoré si to pre svoju krásu
tiež zaslúžia i keď si uvedomujem, že
zvládnuť všetku tú slovenskú krásu je
nad sily jednotlivca“.
Sprievodným podujatím výstavy bol 21.
februára 2017 Deň otvorených dverí
v Dome Matice slovenskej, kde v prepojení práve na odevy našich starých
materí, sa pripomínal Medzinárodný
deň materinského jazyka. Návštevníci
výstavy v tento deň mali možnosť zapojiť sa do ankety, zúčastniť sa zábavného
vedomostného kvízu Dobre vedieť a za
odmenu dostať malý darček.
Ing. Alena Rezková,
riaditeľka Domu MS Lučenec

Spoločnosť priateľov slova pri Novohradskej knižnici v Lučenci

Netradičný pohľad na regionálnu pestrosť slovenského ľudového kroja ponúkala výstava „Krojované miniatúry“,
ktorej vernisáž sa konala 1.2.2017.
Ľudové umenie krojovaných bábik, vyparádené postavičky, vypracované a
precízne vyšperkované, ktoré zhotovili
manželia Bellovičovci z Lukáčoviec pri
Nitre, si až do konca februára mohli
záujemcovia pozrieť v priestoroch Domu Matice slovenskej v Lučenci.
Rastislav Bellovič sa už od detstva venoval výtvarnej činnosti a pred pár rokmi sa spoločne s manželkou Annou rozhodli, že sa tejto záľube budú venovať
spoločne. „Najprv sme krojované bábiky
zamýšľali šiť a ponúkať pre trh. No dnes
ich nechceme predávať, aj keď sme zopár bábik darovali. Teraz skôr rozmýšľame, ako našu krojovanú kolekciu dopĺňať o stále nové a nové bábiky. Myslím
si, že inšpirácia nám chýbať nebude –
Slovensko je v tomto prípade snáď
nevyčerpateľné,“ hodnotí pán Bellovič.
Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť
krásu slovenského kroja širokej verejnosti. „Chcem poukázať na tú neuveriteľnú pestrosť typov a variantov, ktorú
slovenský odev mal a tiež na to, že je to
náš fenomén, ku ktorému si treba vytvárať vzťah,“ zdôraznil pán Bellovič.
Na výstave v Dome MS sa dali obdivovať kroje takmer z celého Slovenska,
kroje letné i zimné, denné i sviatočné, aj
svadobné. Pravda, niektoré regióny ešte nie sú celkom zastúpené, ale že na
ich
doplnení
usilovne
pracujú
potvrdzujú slová pána Belloviča: „
Dúfam, že sa nám s manželkou podarí

Čo bolo príčinou a cieľom, že som vymyslela a spoločne s maďarsky hovoriacimi
pracovníkmi Novohradskej knižnice založila malú skupinu Spoločnosť priateľov
slova? Chcela som, aby tu v Lučenci a jeho okolí žijúci, po maďarsky hovoriaci,
alebo len rozumejúci ľudia, ktorí sa zaujímajú o literatúru a knihy, mohli stretnúť aj
osobne, porozprávať sa, vymieňať si názory predovšetkým o knihách, literatúre,
spisovateľoch a básnikoch, viažucich sa nejakým spôsobom k Lučencu a iných
významných osobnostiach, ktoré tu kedysi žili. Kvôli tomu, aby sme lepšie spoznali
dejiny nášho mesta a jeho okolia, literárne hodnoty a precvičili si náš materinský
jazyk. Považovala som za dôležité prijať možnosť ponúkanú knižnicou, ktorú mi
navrhla samotná pani riaditeľka.

Naše stretnutia som pokladala a aj pokladám za dôležité pre tých, ktorí si osvojili
základy maďarského jazyka od rodičov, ale navštevovali slovenské školy, preto sa
neoboznámili s dielami maďarských spisovateľov a básnikov, ktoré aj dnes predstavujú skutočné hodnoty. Našich stretnutí sa môže zúčastniť každý záujemca,
členstvo je bez registrácie, príde ten, kto práve vie prísť, lebo má čas alebo ho
zaujme dopredu známa téma. Stretávame sa raz mesačne, v prvý alebo druhý pondelok v mesiaci o 17-tej hodine. Plagáty sa zhotovujú podľa návrhov E. Tóthovej
v knižnici, Z. Nagyová im dáva konečnú podobu. Prvé stretnutie sa uskutočnilo
4.5.2015. Vtedy som prezentovala svoje predstavy a takisto aj svoj názor o dôležitosti medziľudských kontaktov. Dňa 9.1.2017 sme mali pätnáste stretnutie.
Doteraz sme zakaždým našli zaujímavú, dovtedy nepoznanú tému, nové alebo staré
knihy, zaujímavosti, ktoré vyšli v novinách a časopisoch o udalostiach spred 100200 rokmi, ktoré sa udiali v Lučenci a jeho okolí. Na naše posledné stretnutie priniesol L. Kelemen zo svojej zbierky starých novín a časopisov jednotlivé čísla
a zväzky, a prečítal nám niektoré dopredu vyznačené zaujímavé pasáže.
Pokr. na str. 10

Naše stretnutia otváram a vediem ja, poprípade nachádzam aj danú tému,
vypracujem a prednesiem ju, taktiež upozorním na knihy viažuce sa k téme a ktoré
sa nachádzajú v knižnici. Pracovníci knižnice dopredu vyhľadajú a vystavia tieto
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Naše stretnutia otváram a vediem ja, poprípade
nachádzam aj danú tému, vypracujem a prednesiem ju, taktiež
upozorním na knihy viažuce sa k téme a ktoré sa nachádzajú
v knižnici. Pracovníci knižnice dopredu vyhľadajú a vystavia
tieto knihy, aby si ich mohli prítomní pozrieť. Príležitosť porozprávať o zaujímavých detailoch svojho vlastného výskumu
mali aj páni Š. Böszörményi a J. Puntigán. Raz sme pozvali aj
B. Kovácsovú, ktorá sa s nami podelila o svoje skúsenosti
z Múzea v Dolnej Strehovej a tiež o I. Madáchovi, keďže tam
pracovala. Zatiaľ len dúfam, že sa stane ten zázrak a pridajú sa
k nám mladí ľudia so svojimi dielami ,alebo s témami hodnými diskusie.
Tóthová Dorota

hlavnú cenu na celoštátnej výstave zvierat v Nitre a dokonca
získal titul i na Vyšehradskej výstave zvierat, kde svoje chovy
prezentovali vystavovatelia z krajín V4. K tomuto úspechu mu
gratulujeme a zároveň prajeme veľa ďalších chovateľských úspechov.
V minulosti si počas párania ženy a dievčatá rozprávali povesti, príhody či hádanky, aby im robota lepšie ubiehala.
I dnes si ženy popri páraní zaspievali tradičné ľudové piesne,
medzi ktorými nemohla chýbať pieseň „Polichňanskie tie tri
zvony“. Naša rodáčka Z. Ďurčíková, ktorá sa tradičných páračiek zúčastňovala ako mladé dievča, porozprávala prítomným
o nezbedách, ktoré počas páračiek vystrájali mládenci, o veselých príhodách z páračiek oných čias. Prišli i hostia - deti zo
ZŠ L. Novomeského v Lučenci, zo súboru Laník, ktorí všetkých
Sobotu 11.2.2017 sa v novohradskej obci Polichno konali potešili svojim scénickým pásmom zloženým z ľudových piespáračky, ktoré zorganizoval MO Matice slovenskej Polichno ní a tancov, Divadelný a folklórny súbor Dubkáčik z Buzitky
pobavil humornou scénkou i ľudovými piesňami a tancami
v spolupráci s obcou Polichno.
z Novohradu. O histórii obce, živote, tradíciách, krojoch vo
svojom príspevku informovala etnologička Mgr. E. Mázorová.
Ku páračkám čias minulých nepatrilo len páranie peria a zábava, ale aj občerstvenie, ktoré gazdinka nachystala pre svojich pomocníkov. Túto tradíciu, tento dobrý mrav, zachovali
v Polichne i dnes. Preto z páračiek nikto neodišiel hladný. Podávali sa tradičné jedlá pre páračky, resp. pre obdobie fašiangov, v ktorom sa nachádzame. Boli to najmä pampúšiky, kukurica s makom a zabíjačkové špeciality ako pečená klobáska
či tlačenka. No a občerstvenie tento krát doplnili i rôzne sladkosti, ktoré pripravili tak domáce gazdinky ako i návštevníci
tohto milého priateľského stretnutia, za čo im všetkým patrí
srdečné poďakovanie.
Miroslava Babicová
Pokr. zo str. 9

Toto slnečné popoludnie sa v kultúrnom dome stretli viaceré
generácie nielen z Polichna ale aj z okolitých obcí a miest Novohradu, aby si pripomenuli život tejto obce v minulosti, keď
sa ženy počas zimných večerov stretávali v útulných izbách
malých domčekov a navzájom si pomáhali s páraním peria,
ktoré gazdinky nazbierali, resp. našklbali počas celého leta až
do jesene. Napárané perie potom naplnili do periny a vankúšov, ktoré boli súčasťou vena budúcej nevesty a z hrubšieho
peria ženy narobili masteničky, ktorými potierali koláče, aby
boli po upečení pekné.

Deň sv. Jána Bosca- patróna Cirkevnej základnej
školy
Žiaci 4. A triedy CZŠ sv. Jána Bosca v Lučenci v spolupráci so
školskou knižnicou si pripravili krásny program k výročiu úmrtia sv.
Jána Bosca. Program realizovali v 4. A triede a v školskej knižnici.
Na program si pozvali aj mladších spolužiakov z 2.A triedy. Úvodná
časť bola venovaná filmu „Sen Jána Bosca,“ ktorý si s veľkým
záujmom pozreli aj naši mladší spolužiaci. Ako prvé predstavili život
sv. Jána Bosca v prezentácii. Druhým bodom bol projekt o živote
a myšlienkach don Bosca.

Spolu prečítali myšlienky a nalepili ich na projekt. Najzaujímavejšia
bola scénka zo života sv. Jána Bosca, ktorou nádherne vystihli jeho
lásku k svojim chovancom a deťom vôbec. Svojím príkladným
životom si ich vedel získať a aj obrátiť k Bohu. Ostatní žiaci stvárnili
mládež najskôr ako nespratné zvieratá a potom ako mládež okolo sv.
Jána Bosca, s ktorým sa hrali, ale aj plnili svoje povinnosti. Po
krátkej prestávke sa presunuli do školskej knižnice, kde mali
Perie, ktoré sa v Polichne páralo dnes nachystala rodina Abel- pripravený kvíz o živote sv. Jána Bosca, ktorý v malých skupinkách
ovských zo Slovenských Kľačian. Pán Marián Abelovský sa vypracovali. Vyriešili kvíz a tým dnešný Boscov deň ukončili
venuje chovu nášho národného plemena husí, s ktorým získal a pochutnali si na sladkostiach. Svätý Ján Bosco oroduj za nás!

hlavnú cenu na celoštátnej výstave zvierat v Nitre a dokonca
získal titul i na Vyšehradskej výstave zvierat, kde svoje chovy
prezentovali vystavovatelia z krajín V4. K tomuto úspechu mu

Mgr. Vlasta Teleková

Návšteva domova dôchodcov –

REKUS
Návšteva domova dôchodcov –
LIBERTAS
V mesiaci január sme zavítali do domova
dôchodcov, aby sme aspoň na chvíľu spestrili
ich život. Pri príležitosti 100. výročia narodenia blahoslavenej sestry Zdenky si naši
žiaci pripravili scénku o jej živote. Vystupovali v nej deti 1. – 9. ročníka Cirkevnej
základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci.
Kristínka Matiašová, žiačka IX. A triedy,
svojím krásnym spevom spestrila scénku
a svojím hereckým výkonom v podaní sestry
Zdenky zanechala v divákoch nezabudnuteľný zážitok.Za krásny program dostali
účinkujúci sladkú odmenu a dôchodcovia
odchádzali s príjemným pocitom v srdciach.
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V dňoch 20. a 21. 2. 2017 privítala sochu
i naša CZŠ sv. J. Bosca Lučenec v kostole
Navštívenia Panny Márie. Žiaci i celý pedagogický a technický personál školy spolu
ovocných destilátov opäť
s veriacimi sa modlili svätý ruženec pred
v Lukovištiach
sochou Panny Márie Fatimskej a zaspievali
mariánske piesne. Na záver vzdali úctu re- „Po úspešnom 1. ročníku podujatia,
likvii sv. Františka a Hyacinty. Plní krásnych
ktoré sa konalo v roku 2014 pri prílezážitkov a obohatení milosťami sme sa rozžitosti 80. výročia otvorenia obecnej
lúčili so sochou Panny Márie Fatimskej.
Mgr. Katarína Zacharová

Bc. Mariana Vaculčiaková

Vybrali sme si cestu
Cesta mladých smeruje od nezávislosti k závislosti. Po droge a omamných látkach siaha
čoraz viac ľudí a čoraz mladších ľudí. V
rámci týždňa boja proti drogám sme si so
siedmakmi na Cirkevnej základnej škole sv.
Jána Bosca v Lučenci zhotovili nástenku,
kde si deti vybrali cestu. Všetci sa priklonili
k smeru DROGY NIE! Je dôležité, aby sme
sa my, mladí, našli v činnosti, ktorá nás baví
a napĺňa. „To, v čom sme úspešní, by malo
byť našou drogou“, povedal psychológ Dezider Koľaj.
Katarína Gajdošová,
koordinátor protidrogovej výchovy

Putovanie sochy Panny Márie
Fatimskej
Rok 2017 v cirkvi bol vyhlásený pápežom
Františkom za Fatimský rok. 13. mája 1917
sa trom deťom zjavila vo Fatime Panna Mária, čiže si pripomíname 100. výročie jej zjavenia. Panna Mária prostredníctvom detí
vyzvala ľudstvo, aby činilo pokánie, modlilo
sa svätý ruženec a zasvätilo sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Mons. biskup
Stanislav Stolárik Rožňavskú diecézu zasvätí
14.10.2017, a preto putuje po farnostiach
socha Panny Márie Fatimskej, aby boli kresťania duchovne pripravení na tento akt zasvätenia.

pálenice v Lukovištiach, sa obec rozhodla pokračovať v súťaži a ochutnávke ovocných destilátov, pričom tentokrát sa jej záber rozšíril na celý Banskobystrický kraj,“ priblížil Jozef Mitter z organizačného výboru súťaže.

Pravidelné stretnutie Literárneho klubu
VLAS pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci sa konalo posledný februárový pondelok - 27. 2. 2017 o 15.30 hod.
Jarné prázdniny a chorobnosť sa prejavili na
menšej účasti, ako býva zvykom. Lektorka
klubu, spisovateľka Hana Košková privítala
vzácneho literárneho hosťa, Ivetu Zaťovičovú z Lučenca, ktorá predstavila svoje dve
knihy - Tiene babieho leta (2016) a Kľukatenie (2017).

Hrdinkou najnovšej je Svetlana. Úspešná, ale
osamelá žena, ktorá postupne prichádza o
všetky svoje životné istoty. Po sklamaní v
láske i v podnikaní sa utiahne na vidiek do
opusteného domu po svojom otcovi, aby tu,
v rodisku svojich predkov, spoznala hodnoty,
ktoré sú pre ňu dôležité. Nájde tu nielen
pokoj a stratenú sebadôveru, ale aj hlboké
priateľstvo a možno… životnú lásku?“
Spoločnou niťou troch poviedok, ktoré tvoria
príbeh knihy Tiene babieho leta, je vzťah
Bruna - hrubého Holanďana, ktorý si zvyká
na slovenskú spoločnosť - a Sylvie, ktorá sa
snaží, aby si aj slovenská spoločnosť zvykla
na neho. Zdanlivo všedné situácie, v ktorých
sa raz za čas všetci ocitáme, sa v knihe vďaka ústrednej dvojici menia na obrazy, plné
napätia a melanchólie, ale aj lásky a pochopenia. Najdôležitejšie posolstvo príbehu úprimnú snahu o zmierenie - podáva autorka
šarmantne a s nadhľadom a aj vďaka tejto
jemnej sile je finále každej z poviedok i finále celej knihy pre čitateľa krásnou katarziou. Priamo na stretnutí sa dali kúpiť, každá
za cenu 10,- eur aj s venovaním autorky. Záujemcovia však nemusia byť sklamaní, môžu
si ich kúpiť aj vo viacerých kníhkupectvách
v Lučenci, ale už o trošku drahšie.

Ak chcete teda poznať kvalitu svojho
ovocného destilátu, pošlite jeho vzorku
(nie staršiu ako 5 rokov) do súťaže Lukovišťský kalíščok 2017 najneskôr do
30. apríla a nechajte si ju posúdiť degustátormi s medzinárodnými skúsenosťami. Súťaží sa v 6 kategóriách, a to
slivka, hruška, jablko, čerešňa/višňa,
záhradná zmes a iné zaujímavé destiláty. Všetky prihlásené vzorky, ktoré
splnia podmienky súťaže, budú ohodnotené a podľa kvality zaradené do
zlatého, strieborného alebo bronzového
stupňa, resp. umiestnia sa bez ocenenia.
O výsledkoch hodnotenia, ktoré osvedčí Slovenský Rád rytierov destilátov, sa
súťažiaci dozvedia 15. júla na ochutnávke ovocných destilátov v Lukovištiach, kde si na svoje prídu aj milovníci
pálenky z radov verejnosti. „Okrem
koštovky čaká na návštevníkov podujatia posedenie pri ľudovej hudbe
a miestnych špecialitách. Súčasťou
programu bude aj odborný seminár.“
doplnila pozvanie Alena Segedyová,
starostka obce Lukovištia.
Ing. Miroslava Vargová, manažérka
Miestnej akčnej skupiny MALOHONT

REKUS

strana 12
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Umelecké slovo, divadlo
7.- 9.3. Regionálna súťažná prehliadka
v umeleckom prednese poézie a prózy
v maďarskom jazyku Mihálya Tompu.
Miesto: CVČ Magnet Lučenec
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:
10.3. Obvodné kolo Poltár,
miesto: ZŠ Slobody 2, Poltár
15.- 16.3. Okresné kolá I. II. a III. kategórie,
miesto: Dom MS Lučenec
17.3. Okresné kolo IV. kat.,
miesto: Dom MS Lučenec
21.3. Rozprávková skrinka – regionálna
prehliadka detskej divadelnej tvorby
organizovaná v spolupráci s Mestom Poltár,
miesto: Kultúrny dom v Poltári
Foto, film, výtvarná tvorba
11.3. CINEAMA – regionálna prehliadka
amatérskej filmovej tvorby,
miesto: Veľký Krtíš
Marec - Piotr Stramski – sklo „KREHKÉ“,
výstava fotografií z tvorby autora.
Miesto: Vestibul NOS od 8.00 do 15.00 hod.
Folklór, hudba, tanec
28.3. Mládež spieva - regionálna prehliadka
detských speváckych zborov,
miesto: ZUŠ Poltár
31.3. Detský folklórny festival – regionálna
súťažná prehliadka choreografií detských
folklórnych súborov,
miesto: Divadlo B.S. Timravy v Lučenci
Výchovno-vzdelávacie podujatia
15.3. Beseda – Jozef Weis
„Putovanie krajinou“,
miesto: Lučenec
29.3. Beseda k filmu „A. Srholec“,
miesto: Dom MS Lučenec
Marec – Ekologické minimum, kombinované
podujatie, miesto: ZŠ Cinobaňa, Poltár,
Lučenec
Marec – Dopravná výchova, prednáška
k preventívnym aktivitám v spolupráci s OR PZ
v Lučenci, miesto: ZŠ a SŠ v regióne
Klubové podujatia
27.3. Literárny klub V.L.A.S. – stretnutie,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.

Kultúrno-spoločenské podujatia

Kultúrno-spoločenské podujatia
Od 7.3. Kármánové dni – 48. ročník, kultúrne
aktivity venované pamiatke Józsefa Kármána,
miesto: Lučenec

25.3. Dominika Mirgová – Armáda tour po úspešnej jesennej časti, prichádza Dominika
Mirgová s pokračovaním Armáda tour,
miesto: Kino Apollo o 19.00

Dielňa ľudových remesiel
Ponuka pre školy a škôlky
Kraslice (rôzne techniky), vajíčka z pedigu.
Termíny dielní pre školy - po tel. dohode na
0907 503478 alebo na
vytvarnedielnicky@gmail.com
Ponuka pre verejnosť
Kraslice – rôzne techniky

27.3. Beseda s Ivetou Radičovou – autorka
predstaví knihu Byť alebo nebyť
– Európska únia,
miesto: sála Fénix – Radnica o 17.00

BBSK – Novohradská knižnica
1.3. "Výstava fotografií - Andrásfalvi Faragó
Zoltán", výstava fotografií z oblasti životného
prostredia spojená s výstavou detských kníh zo
Salgotarjánu, miesto: Galéria na oddelení
náučnej literatúry, výstava potrvá do 31.3.2017.
29.3. „ANTON SRHOLEC“ , rozprávanie o
človeku, ktorý miloval ľudí a Boha. Beseda
bude sprevádzaná ukážkami z knihy,
k filmu a piesňami, ktoré zaspieva sama autorka
knihy v gitarovom doprovode manžela
Ivana Čermáka
miesto: oddelenie náučnej literatúry

BBSK - Novohradské múzeum
a galéria
Do 2.4. Mojim národom – príbehy z veľkej
vojny, výstava

Dom Matice slovenskej Lučenec
3.3. BIKE pretek – výstava fotografií a medailí
z MTBIKE pretekov, vernisáž o 17.00

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
3.3. Drevená krava – detské divadelné
predstavenie v podaní Divadla z domčeka.
miesto: Divadlo B.S. Timravy o 16.30
8.3. Miroslav Donutil – Cestou necestou...
– MDŽ s Miroslavom Donutilom,
miesto: Kino Apollo o 19.00
16.3. ABBORN – veľkolepá show v štýle
škandinávskej disco kapely ABBA,
miesto: Kino Apollo o 19.00

Fiľakovo
8.3. Stretnutie s redaktormi denníka
Új Szó a týždenníka Vasárnap,
miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 17.00 hod.
10.3. Oslavy MDŽ,
miesto: Mestské kultúrne stredisko o 15.00,
14.3. Otvorenie turistickej sezóny
a rozšírenej stálej expozície na Fiľ. hrade,
Otvorenie výstavy „Od chmeľu k pivu“
so sprievodným programom.
miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
o 16.30 hod.
15.3. Oslavy výročia revolúcie 1848,
miesto: MsKS o 15.00,
17.3. Od fantasy k toxikológii”
– Prednáška toxikológa Dr. Gábora Zachera
s názvom „Drogová situácia 2017”
– prednáška v maď. jazyku.
miesto: Gymnázium Fiľakovo
– aula o 16.30 hod.
24.3. Mestský deň učiteľov,
miesto: MsKS o 15.00 hod.
25.3. Vedená pešia túra.
miesto: Územie Geoparku Novohrad-Nógrád
– Gemerské Dechtáre a okolie
o 8.30 hod.
31.3.Dumaszínház – Stand-up comedy
v maďarskom jazyku,
miesto: MsKS o 18.00,
do 12.5. Výstava Adely Lédy Vašovej
s názvom „Kaiga“ – autorská výstava malieb.
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
– galéria.

Kokava nad Rimavicou

17. – 18. Filmový festival – JEDEN SVET –
medzinárodný festival dokumentárnych filmov
miesto: Divadlo B.S. Timravy

19.3. PACI PAC - detské hudobné
predstavenie,
miesto: Kokava nad Rimavicou o 16.00 hod.
vstupné: 6 €, predpredaj vstupeniek
v kancelárii MKS

24.3. Spomienky – Ján Mlynárik –
spomienkové stretnutie s premietaním
filmu Lyrik,
miesto: Radnica o 15.00

23.4. Koncert kapely KOLLÁROVCI,
miesto: Kokava nad Rimavicou o 17.00 hod.,
vstupné: 10€, predpredaj vstupeniek
v kancelárii MKS

25.3. Dominika Mirgová – Armáda tour -

po úspešnej jesennej časti, prichádza
Od 7.3. Kármánové dni – 48.
Dominika Mirgová s pokračovaním
ročník, kultúrne aktivity venované
Armáda tour, miesto: Kino Apollo
pamiatke Józsefa Kármána,
19.00 stredisko, Kármánova 2, 984 01 Lučenec. Registrované na MK
miesto:
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