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Otvorenie Divadelnej jesene začalo 22. októbra o 15.00 hod.
happeningom. Sprievod divadelníkov, teda členov divadelných súborov z Lučenca, Fiľakova a Utekáča začal od budovy NOS, Masarykovou ulicou k OD Prior až pre DK Európa.
Táto „živá pozvánka“, v čele ktorej boli Arpád Szabó a Sylvia Golianová, dávala na známosť pomocou hlasného
megafónu, že Divadelná jeseň opäť zavítala do Lučenca.
Divadelníci oblečení v nápaditých kostýmoch pozývali okoloidúcich na divadelné predstavenia a rozdávali plagáty
a bulletiny.

Pred Domom kultúry to doslova vrelo, z balkóna padali prekrásne sfarbené listy, ako symbol jesene a na plošine auta
hrala skupina Funny Fellows, ktorej melódie vítali návštevníkov Novohradskej improvizačnej ligy,
Jesenné stretnutie, je názov výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby členov OŠ AVT pri NOS v Lučenci. Usporiadateľmi výstavy boli Novohradské osvetové stredisko
Lučenec a Hradné múzeum vo Fiľakove. Celkom 40 prác 16
autorov bolo nainštalovaných na fiľakovskom hrade. Vernisáž sa uskutočnila 9.10.2009 o 16.00 hod. Výstavu otvorili
Mgr. Atilla Agócs, riaditeľ Hradného múzea vo Fiľakove, kurátor výstavy, akademický maliar Doc. Štefan Balázs, ArtD
a Mária Ambrušová, riaditeľka NOS. Verejnosti bola sprístupnená až do 15.11.2009.

táto začala o 17.00 hod. a prihlásilo sa do nej celkom 7 trojčlenných družstiev, z toho 3 z MR.
Pokr. str. 2
Celú súťaž moderovali Sylvia Golianová-Čiefová a Tomáš

Lorinčík.

Výkony

súťažiacich

pozorne

sledovala
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Pozývame Vás na decembrové predstavenia:

Pokr. zo str. 1
Celú súťaž moderovali Sylvia Golianová-Čiefová a Tomáš
Lorinčík. Výkony súťažiacich pozorne sledovala päťčlenná
porota – Ján Fakla, riaditeľ festivalu Kremnické gagy, Mária
Ambrušová, riaditeľka NOS, Ruženka Egyedová, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku a ďalší. Víťazom 2.
ročníka sa stalo družstvo z MR. Podujatie založilo Občianske
združenie CADUCEUS a Mesto Lučenec a je súčasťou
projektu „Učme sa tvoriť a reagovať“, ktorý podporilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci podpory euroregionálnych aktivít. Na projekte sa podieľali
partneri: Región Neogradiensis z. p. o., OZ Timrava, Novohradské osvetové stredisko, Zväz Slovákov v Maďarsku a
ďalší.

Aktéri happeningu v akcii
V novembri sa v rámci Divadelnej jesene predstavili: DS Timrava s hrou AZYL a monodrámou Katky Mišíkovej SOM
ŽENA. A ČO?, DS J. Kármána uviedol hru PERÓN, Slovenské
divadlo Vertigo z Budapešti zaujalo čiernou komédiou
POHREB, Spišské divadlo s hrou SEN NOCI SVATOJÁNSKEJ
PO 400 ROKOCH, vynikajúci bol aj Miro Kasprzyk a jeho
MÍM SHOW. Trpkou komédiou ZVYŠKY OD OBEDA sa
predstavilo Celkom malé divadlo Žemberovce. Nezabudlo
sa ani na detského diváka. Pre l. stupeň ZŠ v bloku DETI
DEŤOM boli pripravené predstavenia detských divadelných
súborov: SME! pri ZŠI z Lučenca, Eňoňuňo pri ZŠ a MŠ
z Kokavy nad Rimavicou a Dokorán pri ZŠ L. Novomeského.
Druhý stupeň ZŠ sa mohol tešiť na DS Alterna z Rimavskej
Soboty, ktorý sa predstavil paródiou CISÁROVE NOVÉ ŠATY
a na DDS Budíček z Utekáča a jeho divadlo poézie MARGITA
A BESNÁ.

Pozývame Vás na decembrové predstavenia:
1.12.

Predstavenie študentov bábkárskej tvorby DF

1.12. Predstavenie študentov bábkárskej tvorby DF VŠMU
Bratislava
O ČIERNOM KLOBÚKU A FAREBNEJ LOPTE
miesto: DK BST o 10.00 a 11.00 hod.
3.12. Divadlo Ludus Bratislava
ČIERNOBIELE SRDCE CHARLIEHO CHAPLINA
miesto: DK BST o 18.00 hod.
7.12.Divadlo Astorka Korzo 90 Bratislava
Silvester Lavrík TICHÝ DOM
miesto: DK BST o 19.00 hod.
Sprievodné podujatie:
9.12.Novohradská improvizačná liga – súťaž detí zo ZŠ
miesto: DK

Kultúrny dom vo Vidinej sa v sobotu, 10.októbra 2009 premenil sa spievajúci folklórny stánok. Konala sa tu regionálna
súťažná prehliadka sólistov spevákov a inštrumentalistov,
speváckych skupín a ľudových hudieb. Okrem počasia sa
všetko vydarilo. Prehliadku otvorili Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska a Ing. Ragač
Vladimír, starosta Vidinej. Zúčastnilo sa je celkom 17 súťažiacich, z toho 7 spevákov, 9 speváckych skupín a 1 ľudová hudba. Porota, v zložení Juraj Matiaš, Martin Mišiak a Katarína
Ďalogová, nemala ľahkú úlohu, ale napokon predsa rozhodla.

Na krajskú prehliadku do Telgártu, ktorá sa bude konať
21.11.2009, postúpili: v kategórii speváci – Anna Ďurišová
a Angelika Kokyová z Vidinej, Iveta Kýpeťová z Poltára, zo speváckych skupín – ženský spevácky zbor Škorec pri folklórnej
skupine Vidiná a ženský spevácky zbor Vidovenky pri folklórnom súbore Ipeľ z Lučenca, ako sólisti inštrumentalisti to
boli Daniel Ivanič z Točnice a Milan Halaj z Lovinobane.
Festival zorganizovali Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, obec Vidiná a MO Matice slovenskej vo Vidinej.
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Novohradské osvetové stredisko v Lučenci zorganizovalo stretnutie pracovníkov osvetových stredísk BBSK. Dvojdňové podujatie sa uskutočnilo v dňoch
29.-30.9.2009 v rekreačnom stredisku
na Obručnej.

Centrom 30. ročníka osláv Svetového
dňa cestovného ruchu v našom kraji
bolo Fiľakovo. Konali sa v dňoch 25.27. 9. 2009 a usporiadateľmi boli Banskobystrický samosprávny kraj a mesto
Fiľakovo. Tohtoročnou témou bola Oslava rôznorodosti turizmu.

TIMRAVINA STUDNIČKA

Foto: A. Vidholdová

Zraz sa konal v Spoločenskom dome vo

XIII. ročník celoslovenskej súťaže v Fiľakove, kde privítala všetkých prí-

Každý, kto do Fiľakova zavítal, si mohol
prísť na svoje, čakala ho pestrá ponuka
kultúrnych, prezentačných a sprievodných podujatí. Celé mesto dýchalo
neopakovateľnou atmosférou. Trojdňové podujatie bolo mimoriadne úspešné
a mesto Fiľakovo potvrdilo, že nemá
problém s organizovaním podobných
akcií ani v budúcnosti. Držíme im palce.

Fotografie sú prevzaté
z www. filakovo.sk

prednese pôvodnej slovenskej prózy sa
uskutočnil v dňoch 20. -21. 11.2009.
Dom kultúry, ktorý nesie názov Boženy
Slančíkovej Timravy, privítal takmer 50
súťažiacich v rôznych kategóriách.
Súčasťou podujatia bola aj návšteva
hrobu B. S. Timravy a obcí Polichno a
Ábelová, kde žila a tvorila. Usporiada
teľmi boli mesto Lučenec, MsÚ-oddele
nie kultúry a športu a Novohradské osve
tové stredisko.
Výsledky XIII. ročník - Timravina studnička 2009:
I. kategória: 1. Igor Žilák (Súkromná ZŠ,
Lučenec), 2. Samuel Séleš (Rimavská Sobota), 3. Lenka Koristeková (Detvianska
Huta), Nela Vašová (ZŠ Školská 3, Poltár).
II. kategória: 1. Ivan Horváth (ZŠ Vajanského 47, Lučenec), 2. Ján Čillík (Gymnázium Rimavská Sobota), 3. Mária Magdaléna Plančárová (Štefanov), Róbert
Karpiel (Humenné).
III. kategória: 1. Sabina Phanová (ŠaštínStráže), 2. Annamária Krajčiová (Kremnica), 3. Alexandra Dragašová (Prievidza).
IV. kategória: 1. Anna Reptová (Brezová
pod Bradlom), 2. Lucia Ciriaková (Lučenec), 3. Peter Lupták (Kremnica), Lenka Fojtíková (Šoporňa).
V. kategória:1. Anna Pokorná (Sládkovičovo), 2. Alžbeta Polačková (Prešov),
3. Nina Kollárová (Stará Ľubovňa).
Cenu Matice slovenskej získal v III. kategórii Oliver Obročník (Súkromné gymnázium Lučenec).

tomných riaditeľka NOS p. Ambrušová
a Mgr. Szvorák Zsuzsanna, poslankyňa
VÚC. Po prehliadke fiľakovského hradu
pokračoval program výstupom na
ďalšie hrady Novohradu, a to náučným
chodníkom zo Šiatorskej Bukovinky na
Šomošku a hrad Šalgó v MR. Po vyčerpávajúcom pochode, záver prvého dňa
spríjemnili melódie domácej hudobnej
skupiny. Druhý deň bol zameraný na
prácu v sekciách, výmenu skúseností
a plány na najbližšie obdobie. Stretnutia
sa zúčastnili aj Ing. Monček Ladislav,
vedúci odboru cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva BBSK, Mgr. Benčová,
vedúca oddelenia riadenia kultúrnych
aktivít a Ing. Franková z oddelenia rozpočtu.

Foto: A. Vidholdobá
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Prehliadka detských a mládežníckych
cirkevných speváckych zborov.
Uskutočnila sa v sobotu 7.11.2009 v Dome kultúry B. S.
Timravy a zúčastnili sa jej 4 zbory: Srdce na dlani z Uzovskej Panice, spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda
z Poltára, Campanella z Brezničky a detský spevácky zbor
Anjel pri Cirkevnej ZUŠ z Lučenca.

O zlatú guľôčku
2009
Je názov regionálnej súťažnej prehliadky v ľudovom speve
detí, ktorá sa uskutočnila v piatok 20.11.2009 v Kokave
nad Rimavicou. Prehliadku otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci.
Súťaže sa zúčastnilo 13 interpretov v dvoch kategóriách,
ktorí postúpili z obvodových kôl. Odborná porota v zložení
Andrea Jágerová zo Zvolena, Stanislava Zvarová z Klenovca
a Juraj Matiaš z Veľkého Krtíša, rozhodla nasledovne:

Spevácky zbor Srdce na dlani – Uzovská Panica
Ako hosť vystúpila hudobná skupina „Jerichove trúby“
z Fiľakova. Usporiadateľmi prehliadky boli Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Komisia pre mládež Rožňavskej diecézy. Zámerom usporiadateľov bolo umelecky
a motivačne vplývať na duchovný rozvoj detí a mládeže,
odborne usmerniť umelecký rast zborov a motivovať ich
k ďalšej tvorivej činnosti.

Deň osvetových pracovníkov
každoročne pripadá na 26. októbra. Pojem
osveta znamená podľa encyklopedického slovníka – odovzdávanie poznania a vzdelávanie,
ktoré vedie k poznaniu. Aj touto cestou chceme
poďakovať kolegom – osvetárom, aj keď získanie
silného spoločenského postavenia stále zostáva
len víziou. Vďaka .
Redakcia.

B l a že
h ám
lo e ši m

Soňa Ňuňuková – ZŠ Kokava nad Rimavicou
Ocenení :
I. kategória:
1. miesto: Soňa Ňuňuková – ZŠ Kokava nad Rimavicou
2. miesto: Nikoleta Lenická – ZŠ Vajanského, Lučenec
3. miesto: Peter Boroš – ZŠ Cinobaňa
II. kategória:
1. miesto: Barbora Jackuliaková – ZŠ Školská, Fiľakovo
2. miesto: Martina Štefančíková – ZŠ Kokava nad Rimavicou
3. miesto: Bronislava Kamenská – ZŠ Halič

:

Leon Sokolovský – 60. výročie narodenia
(n. 2. 11. 1949 Kokava n. Rimavicou), Prof.,
PhDr., CSc, univerzitný profesor histórie,
vedúci katedry FIF UK v Bratislave

Pavel Bielčik – 70. výročie narodenia (n.
18. 12. 1939 Banská Bystrica), výrobca a
hráč na ľudové hudobné nástroje, býva
v Kokave nad Rimavicou

Barbora Jackuliaková – ZŠ Školská, Fiľakovo
Súťažiacich doprevádzala ľudová hudba Slavomíra Melicherčíka a ako hosť prehliadky vystúpil detský folklórny
súbor Radosť z Klenovca. Usporiadateľmi podujatia boli
NOS Lučenec a obec Kokava nad Rimavicou.
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Ľudia by si mali vzájomne pomáhať
láskou a krásou
Neprofesionálny výtvarník, kováč, majster odbornej výchovy Ladislav Kőmíveš
sa narodil 29. 10. 1949 vo Fiľakove.
Základné vzdelanie získal v r. 1956-65
na ZDŠ maďarskej v rodnom meste. V r.
1965-68 sa vyučil za kováča, zvárača
a zámočníka na Strednom odbornom
učilišti (SOU) poľnohospodárskom v Kravanoch nad Dunajom, okres Komárno.
V r. 1968-71 pôsobil ako zvárač v Turčianskych strojárňach v Lučenci, v r.
1971-73, 1974-76 a 1982-91 ako kováč
v Kovosmalte Fiľakovo. V r. 1973-74 bol
majstrom odbornej výchovy na SOU
poľnohospodárskom v Buzitke. V r. 1976
-79 bol členom – tenoristom speváckeho zboru Štátnej opery v Banskej
Bystrici. V r. 1979-82 sa zamestnal ako
údržbár na rozvode plynu v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. V r.
1991-2009 pracoval ako údržbár a robotník na viacerých miestach. Od r.
2009 je na dôchodku, žije a tvorí vo
Fiľakove.
Laci, ako si sa dostal do kontaktu
s výtvarným umením?
Už od malička som bol zvedavý na
všetko, čo sa okolo mňa dialo. Vždy
som sa snažil vo veciach hľadať krásu,
pretavovať ju do konkrétnych artefaktov, čo bolo podmienené tvorivou
činnosťou. Na umenie nemám žiadne
špeciálne školy, som samoukom, no
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vždy som sa snažil využiť každú príležitosť, aby som sa mohol zapojiť do
všetkého, čo je krásne – či už išlo o prezentácie v rámci vedy a techniky alebo
o výstavy v rámci výtvarného umenia.
Výtvarné umenie, hudba a divadlo – to
sú moje hlavné koníčky. Prvé kontakty
s výtvarným umením som získal vo
výtvarnom krúžku na základnej škole vo
Fiľakove pod vedením pani učiteľky Idy
Szilágyiovej. Tieto skúsenosti som ďalej
rozvíjal konzultáciami s fiľakovskými
amatérskymi maliarmi – Viliam Marček,
Matej Marček, József Telek a i. – či neskôr ako člen amatérskeho výtvarného
krúžku pri Novohradskom osvetovom
stredisku v Lučenci.
V r. 1973 si sa zoznámil s akademickým maliarom Bélom Bacskaiom.
Čo pre teba znamenalo toto stretnutie?
S Bélom Bacsakiom ma zoznámili bratia Marčekovci z Fiľakova. Majster Bacskai si pri jednej príležitosti prezrel moje
obrazy, niektoré pritom pochválil, pri
iných poukázal na určité nedostatky.
Keďže som v r. 1973-74 pôsobil ako
majster odbornej výchovy na SOU poľnohospodárskom v Buzitke, cestou domov na vlak som sa temer každý deň
zastavil v jeho ateliéri v Prši. Béla Bacskai ma zasväcoval do kumštu maliarstva
a grafiky, dovolil mi sledovať ho pri práci, pomáhal mi prekonávať rôzne prekážky a snažil sa mi ukazovať cestu, po
ktorej mám ísť. Vždy som sa usiloval o
to, aby moje obrazy mali určitú umeleckú výpoveď i hodnotu a aby boli zrozumiteľné pre každého človeka. Moje
umelecké koncepcie nepochopili tí, ktorí v nich hľadali akúsi avantgardu či módu.
V 70-tych rokoch minulého storočia
si sa na základe konkurzu stal členom
speváckeho zboru Štátnej opery v Banskej Bystrici. Ako si na toto obdobie
spomínaš?
Do zboru Štátnej opery v Banskej
Bystrici som sa dostal v r. 1976. Zažil
som tam veľa krásnych chvíľ, mal som
veľmi rád túto prácu, spieval som v Bizetovej Carmen, v Čajkovského Eugenovi Oneginovi, v Lehárovom Paganinim,
v Smetanovej Predanej neveste a i.

Po čase však moja radosť zo spevu začala blednúť. Ako neškolený spevák som
si touto činnosťou preťažil svoje hlasivky.
Po troch rokoch pôsobenia v Štátnej
opere som na základe odporúčania odborného lekára musel skončiť s profesionálnym spevom. Na spievanie som
však nezanevrel, rád spievam aj v súčasnosti, ba čo viac, technicky sa ďalej
zdokonaľujem.
Pristavme sa teraz pri Okresnom
štúdiu neprofesionálnych výtvarníkov
pri Novohradskom osvetovom stredisku
v Lučenci, ktorému šéfuje pani Renáta
Ádámová ...
Spoluprácu s týmto združením som
zahájil v r. 1972. Temer každý rok sa
konali rôzne výstavy výtvarných prác
i fotografií najmä v rámci Osvetového
strediska. Spomínam si, že v r. 1974 som
získal 3. miesto v jednej súťaži s tematikou krajina. Svoje obrazy som vystavoval len v rámci okresu Lučenec. Vo
svojej tvorbe využívam olej, akvarel, ceruzku, pastel, tematicky mi je blízke krajinárstvo či portréty. Obzvlášť rád stvárňujem moje rodné mesto Fiľakovo.
V posledných rokoch už tak intenzívne
nemaľujem. Mám však určité plány, ktoré by som ešte chcel zrealizovať, ak mi to
pán Boh dovolí.
Tvoja životná filozofia?
Netrápi ma skutočnosť, že som sa
nestal profesionálnym výtvarníkom, ani
to, že mám prázdne vrecká. Ja som sa
obohatil o krásu, ktorá mi v každodennom živote pomáha získavať takú filozofiu, pre ktorú sa oplatí žiť. Nemám
vysokoškolské vzdelanie, nie som teoretik. Som praktický človek a mám bohaté
životné skúsenosti. Existujúce zákonitosti sveta či vesmíru pre mňa predstavuje
„Boh“. Je to veľký dar aj pre ľudstvo toto
všetko vnímať. Náš život je veľmi krátky.
Toto by sme si mali všetci uvedomiť
a snažiť sa „vzájomne si pomáhať láskou
a krásou“. To je moja životná filozofia.
Väčšina ľudí nevie správne žiť. Keby to
záležalo odo mňa, zaviedol by som do
výučby základnej školy nový predmet
pod názvom „Ako máme žiť“. Medzi
základné piliere tohto predmetu by
patrili:
Pokr. na str. 6

vždy som sa snažil využiť každú Po čase však moja radosť zo spevu 1. Zdravie, 2. Viera, 3. Profesia, 4.
príležitosť, aby som sa mohol začala blednúť. Ako neškolený Manželstvo, 5. Domov. Podľa mňa
zapojiť do všetkého, čo je krásne – spevák som si touto činnosťou bude svet existovať naveky, ale my
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Začíname cyklus:
Pokr. zo str. 6

1. Zdravie, 2. Viera, 3. Profesia, 4.
Manželstvo, 5. Domov. Podľa mňa
bude svet existovať naveky, ale my
ľudia, sme dostali len krátky čas na
to, aby sme mohli všetko okolo
seba vnímať. Treba si preto lepšie
vážiť umenie, ktoré nám skrášľuje
prítomnosť a zároveň nám pomáha
lepšie pochopiť zmysel života.
František M i h á l y

Ročné obdobia vo zvykoch ľudu

Už veľkomoravský zákonník je svedectvom o tom, že v deviatom storočí
naši predkovia akceptovali zimné novoročie. Samotné zvyky možno
charakterizovať ako tradíciou ustálené spôsoby správania. Sú vlastne
návodom, ako sa má človek správať. Vo výročných zvykoch sú obsiahnuté vzťahy človeka k prírode, k príbuzenstvu, ale i k nadprirodzeným
silám. Obrady, zariekania, prinášanie obiet, konzumácia obradných
jedál, dodržiavanie príkazov a zákazov ako i ďalšie zložky výročného
cyklu mali rôzne ciele. Z opisov staroslovanských slávností sa dozvedáme,
že po rituálnej časti nasledovala zvyčajne hostina, spev, hudba a tanec. V
tradičnej štruktúre cyklu bol nielen presne vymedzený priestor pre
zábavu, ale boli určené aj jej formy podľa ročných období a konkrétnych
príležitostí.
Zimné obdobie sa stalo zo zvykoslovného hľadiska najbohatšou časťou roka. V
zimnom období sa pozornosť sústreďovala na práce sezónneho charakteru, ako
boli pradenie, tkanie, páranie peria, zakáľačky a ďalšie, ktoré znamenali súčasne
príležitosť na vzájomné stretávanie sa susedov a príbuzných.

PRIADKY
Organizovali ich dospelé dievčatá a museli sa postarať, aby mali počas priadok
teplo a svetlo, preto každá priniesla pod pazuchou okrem priadze aj polienko na
kúrenie a ak sa svietilo petrolejom, kupovali ho spoločne.
Priadky začínali v druhej polovici októbra a trvali do konca fašiangov. Príchod
dievčaťa na priadky bol znakom dospelosti. Priadky sa schádzali okrem soboty a
nedele po celý týždeň. Mládenci prichádzali na priadky v tzv. dievocké dni, ktorými
boli utorok a štvrtok. Ak mládenci dlhšie neprichádzali, dievčatá sa uchyľovali k
rozličným čarom, pomocou ktorých ich chceli prilákať a hovorili:
„Čo by si prišiel v jednej gati,
v jednej nohavici, v jednom krpci,
aj slepý, aj chromý, len keby si prišiel!“

STRIDŽIE DNI
Navždy odišiel František Rell
pseud. Fero Novohradčan.
Divadelník a režisér, rodák z Uhorského (11.3.1913), zomrel 9. novembra 2009 vo veku 96 rokov.
Na konci tridsiatich rokov vedúca
osobnosť poltárskeho ochotníckeho divadla. Bol zakladateľom
a riaditeľom viacerých divadiel na
Slovensku. Od roku 1963 do roku
1970 bol riaditeľom a režisérom
bratislavskej TATRA - REVUE. František Rell svojím umelecko – tvorivým potenciálom patrí medzi
významné osobnosti slovenského
divadla. Minister kultúry Rudolf
Chmel mu 11. 3. 2003 prii príležitosti životného jubilea - 90. narodenín udelil Cenu ministra kultúry SR.

Dominantou tejto etapy bol zimný slnovrat, ktorý podľa kalendára pripadá na 22.
december. Od pradávna bolo obdobie predlžovania noci na úkor denného svetla
považované za čas, v ktorom nadobúda prevahu zlo nad dobrom.
Zvyky sa začínali na Katarínu (25. novembra), pokračovali ku dňom Ondreja (30.
novembra), Barbory (4. decembra), Mikuláša (6. decembra), Lucie (13. decembra)
a Tomáša (21. decembra). V uvedených dňoch sa predpokladala zvýšená aktivita
nadprirodzených síl, časom sa zredukovala na povery o škodlivej činnosti stríg,
preto sa spomenuté dni označovali aj ako stridžie.
Prvým zo série dní, bol deň Kataríny. Podľa záznamu Pavla Dobšinského jedli na
strednom Slovensku v tento deň cesnak a robili ním aj kríže na dverách, aby boli
chránení pred strigami. S Katarínou súvisela aj povera, že v dome, ktorého prvým
návštevníkom v tento deň je žena, sa bude po celý rok rozbíjať riad. Napr. malí
chlapci v Gemeri pri vstupe do domu vinšovali:
„Katreny, Katreny,
aby sa vám hrnky nebili
a kury dobre niesli“.
V niektorých regiónoch, ako forma zosmiešňovania predstáv o výčinoch bosoriek,
bola zaužívaná obyčaj žartov, kedy mládenci rozložili voz a poskladali ho na
susedovej streche, alebo postavili pred dvere záchod a pod. Iným zvykom bolo
púčkovanie konárikov. Dievčatá zasadili do črepníka konárik čerešne, každý deň ho
zalievali vodou, ktorú nosili v ústach z potoka. Ak vetvička do Vianoc vykvitla,
dievča verilo, že sa vydá. Dodnes sa zachovali katarínske tanečné zábavy.
Zdroj: Rok vo zvykoch nášho ľudu (Emília Horváthová)
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Niekoľko dobrých rád z Lexiky
Novohradu (Ján Matejčík), aby sa to
počas sviatkov s jedlom nepreháňalo:
( od mojej mamy z Hradišťa – redaktor: Michal Abelovský ):

fruštik (raňajky): naveki ľen praženicu jesťi, inšé na fruštik ňekceli si zvejťi
havránka (olovrant): za tú ferdunku do sebej
pret fruštikon, na ďesejtu zas, na obed zas, na
havránku zas, večer zas
napašmati sa (narobiť si chuť): tak son aj zjeu
troška, iba son sa napašmau
Babone (povery) na Dohvézdne večer (Dohvézdne ďen - Štedrý deň):
Na Dohvézne večer, kod zvoňej, tag má ďévka
zametati a poton viňesé smeťi a zastaňe si na
metlu a ďe zvoňej, na které strane, tak tan sa vidá
Babone na Luciju: Na Luciju kríž robili s česnokon na dvere, aj kraván ho dávali, aj ľidej ho
jedľi, žebe strige ňeprišle

Kyslá hríbová polievka s klobásou:
Potrebujeme: (suroviny na 5 l hrniec)
2 až 3 hrste sušených hríbov (dubákov), 2 až 3 strúčiky cesnaku,
bobkový list – 3 ks, mleté čierne korenie, 1 veľká domáca údená
klobása, masť a 3 lyžice hladkej múky na zápražku,1 l mlieka
plnotučného, ocot a soľ
Postup: Hrniec naplníme do 1/3 vodou, keď bude vrelá, pridáme
v teplej vode umyté hríby, ale musia byť vyžmýkané, ďalej
pridáme klobásu, nadrobno pokrájaný cesnak, korenie, bobkový
list, soľ. Necháme variť asi 1 hodinu. Potom klobásu vyberieme.
Urobíme zápražku, pridáme tuhú mletú papriku, zalejeme
studenou vodou a vylejeme do hríbov. Necháme povrieť. Vodu
dolejeme tak, aby ostalo miesto ešte na mlieko (zátrepku).
Dochutíme prevareným octom. Ak sú riedke, pridáme múku
rozšvrľanú v mlieku. Klobásu, nakrájanú na asi 10 cm kúsky,
podávame osobitne, nie v polievke.
Medvedie labky
Suroviny: 70 dkg hladkej múky (špecial), 50 dkg masla (hera), 20
dkg práškového cukru, 1 vajce, 1 prášok do pečiva, 1-2 polievkové lyžice kakaa, 30 dkg orechov
Postup: Všetko vymiesime na bochník. A potom plníme-vtláčame
do formičiek, netreba ich mastiť, veľmi dobre sa vyklápajú. Pečú
sa vo vyhriatej rúre. Hotové sa posýpajú cukrom (práškový rozmiešaný s vanilkovým).

Žerbó rezy
Potrebujeme: 45 dkg polohrubej múky, 30 dkg masla (Hera), 2 PL
práškového cukru, 2 dkg droždia, 3 PL mlieka, 1 vajce + 1 žĺtok
Plnka: 30 dkg orechov, 15 dkg práškového cukru + 1-2 vanilkový
cukor, malinový lekvár
Postup: Múku, maslo, cukor, vajce a droždie rozmiešané v mlieku
vypracujeme na cesto a rozdelíme na 3 časti (diely). Vyvaľkáme si
prvý diel a dáme na pekáč (pomastený a pomúčený), potrieme
lekvárom asi 1,5 dcl a posypeme polovicou orechov rozmiešaných s práškovým cukrom. Potom dáme druhý diel a opaBude ich dosť do vianočnej kapustnice? Takto rástli
kujeme to isté. Nakoniec tretí diel, dobre ho popritláčame
v blízkosti obce Hradište na prelome júna a júla. Kto a popicháme vidličkou. Pečieme vo vyhriatej rúre, pomaly do
sa spoliehal na jesennú hubársku sezónu, mal zlatožlta. Keď sú upečené, necháme vychladnúť na pekáči alebo
smolu. Skoro vôbec sa neobjavili. Takže zas o rok.
vyklopíme a polejeme čokoládovou polevou.
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POZVÁNKA

Kalendár výročí významných
osobností regiónu
(X.-XII. 2009)

NA VIANOČNÉ PROGRAMY:
5.12. Adventné stretnutie
koncert cirkevných speváckych
zborov
miesto: Rk kostol Lučenec

12.12. Radujme sa!
– predvianočný program
miesto: Fiľakovo

13.12. Vianočný koncert
miesto: Divín

19.12. Posolstvo Vianoc
pásmo vianočných zvykov
a kolied
miesto: Kultúrny dom Vidiná
o 15.30 hod.
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko v Lučenci organizuje
pre vedúcich divadelných súborov a ostatných priaznivcov
amatérskeho divadla TVORIVÚ

DIELŇU zameranú na dramaturgiu, dramatizáciu textu, prípravu inscenácie a prácu režiséra s interpretom v dňoch 27.
28. XI. 2009 v priestoroch Maďarského spoločenského domu
vo Fiľakove so začiatkom 27.
novembra 2009 o 14. 00 hod.

Lektori: Mgr. Katarína Mišíková a Mgr. Marian Lacko

MUDr. Emil Huraj, DrSc. - 85. výr.
narodenia–10. výr. úmrtia
n.: 16. 11. 1924 Stará Halič – z.: 6. 3.
1999 Bratislava, významný ortopéd a
traumatológ, vysokoškolský pedagóg,
v r. 1969 – 76 rektor UK, v r. 1980
založil Kostnú banku ako pomoc pre
ortopédov a traumatológov
Ľudovít Gáber n. 19. 11. 1824
Lovinobaňa – 185. výr. narodenia
zberateľ ľudovej slovesnosti, spisovateľ, patril k štúrovskej generácii
Ladislav Gandl - 90. výr. narodenia
n.: 8. 12. 1919 Kalinovo, akademický
maliar, výtvarný pedagóg na VŠVU v
BA, v jeho tvorbe dominuje monumentálno – dekoratívna kompozícia
vo verejných architektonických objektoch
Gustáv Gerő - 120. výr. narodenia –
30. výr. úmrtia, n.: 11. 12. 1889
Štiavnické Bane – z.: 24. 10. 1979
Lučenec, maliar, autor výtvarných diel
s tematikou Novohradu, prevažnú časť
svojho života prežil v Lučenci, kde učil
na gymnáziu

Pranostiky
 Keď v decembri
mrzne, sneží, úrodný
rok za tým beží.
 Keď je december
studený, je vždy
s úrodným rokom
spojený.
 Aké veľké sú cencúle
v decembri, také dlhé
budú rúrky
z kukurice.
 Čo v decembri
nespravíš, v januári
nedohoníš.

je názov súťažnej prehliadky amatérskej literárnej tvorby, ktorá sa
konala 17. októbra v POS Žiar nad
Hronom a bola úspešná pre náš
Literárny klub. František Széplaky
získal druhé miesto (viac info v nasledujúcom čísle)

Vločka
Hneď ako sa zrodíš
poskakuješ cez rovinu
zvlnených oblakov.
Skočíš do prúdu
vzlietneš nad vánok
cítiš rastúcu slobodu.
Až po chodník.
Líhaš a umieraš,
aby si žila ďalej,
tiekla a pretekala
cez dlane pôdy.
František Széplaky

Krátka sloha, vrúcne prianie,
všetkým ľuďom dobrej vôle
zdravie, šťastie, lásku, pokoj,
Božie požehnanie.
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