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

Bola založená v roku 1997. V tom čase neboli rómske deti
v Kokave nad Rimavicou združené v žiadnom spolku. Preto sa
Vladimír Sendrei s kamarátom Ľubomírom Radičom rozhodli,
že založia detský tanečný súbor. Dali mu názov Romani luluďi
a v preklade z rómskeho jazyka to znamená Rómsky kvietok.
Od založenia sa stal vedúcim rómskej skupiny Vladimír Sendrei, túto pozíciu zastával dlhé obdobie, až do roku 2013.
Odvtedy sa stala vedúcou jeho dcéra Janka Sendreiová ml., (vyštudovala herectvo a dramaturgiu), ktorá
po otcovi prevzala aj vedenie kroniky. Pri založení skupinu tvorilo
tanečný súbor 40 členov, dnes ich je
spolu 10. Na nácvik využívajú priestory súkromného CVČ v Kokave nad
Rimavicou. Najznámejšia je spevácka zložka, tvoria ju manželia Vlado
a Janka Sendreiovci.
Úspešné
sú Timea
tanečníčky
Jessika
Úspešné sú tanečníčky Jessika
Brandová,
Olahová,
Sára
Brandová,
Olahová,
Sára
Kaločayová, Viktória Fízerová,
JohankaTimea
Kočalková,
Ľubomira
Kaločayová,
Viktória
Fízerová,
Radičová a Maria Čonková,
ale vynikajúce
meno má
aj huJohanka
dobná zložka. Je to v podstate
ľudová hudba známa po celom
Slovensku i v zahraničí ako Sendreiovci alebo Kokavakere
Lavutára. Tvoria ju muzikanti - gitaristi Jaroslav Berky a
Barnabáš Cibuľa, kontrabasista Milan Deme, akordeonista
Tibor Kökeny, huslista Martin Horváth, cimbalista Ondrej
Radič, klarinetista Roland Horváth.





Romani luluďi sa snaží o uchovávanie pôvodnej rómskej
kultúry, čomu prispôsobili a spracovali viacero tanečných
choreografií - tanec lúky, šukar čhaja, láčho kamiben, štyri
choreografie ruských a maďarských tancov, čo je skoro hodinový program. Každoročne je počet ich vystúpení viac ako
dvadsať. Od samého začiatku im bola súdená rýchla cesta
k úspechu. Aby toho nebolo málo, Vlado založil v roku 2001
Kultúrno-výchovné občianske združenie LÁČHO-DROM
(Dobrá cesta), venuje sa viacerým aktivitám smerujúcim
k podpore rómskej komunity. OZ finančne prispieva aj na
tanečný súbor Romani Luluďi.

Ich najznámejším podujatím je BALVALFEST ,tento rok už 15.
ročník „Vietor festivalu“ rómskej hudby, spevu a tanca sa
bude konať 21.-22.8. 2015 v Kokave nad Rimavicou. Doteraz hudobná zložka vydala 3 albumy, prvý Romani luluďi
v roku 2004, potom Kokavakere Lavutára (2011) a posledný
pod názvom Čerchenora bol vydaný v roku 2012.
Pokr. na str. 2
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Zúčastnili sa mnohých významných festivalov, koncertov a zahraničných podujatí: Veď posúďte:
Svetový festival Khamoro Praha (2001, 2004), Dni mesta Limanowa - Poľsko (2001),
Antirasistfest Bologna - Taliansko (2004, 2005), Gipsy Celebration Svojanov – ČR
(2005, 2006, 2007), Gipsy festival - Svetový rómsky festival - Tilburg v Holandsku
(2005).
Jágori fest Oslo - Nórsko (2005), Bažant Pohoda Trenčín (2005, 2013, 2014), Sziget
festival Budapešť – Maďarsko (2006), Lubljanafest Ľubľana - Slovinsko (2006),
Ľudový festival Wergozevo - Poľsko (2008, 2009), Gypsy Spirit Bratislava (2007 až
2014), koncert v židovskej synagóge U Bociana Wroclaw – Poľsko (2011, 2013),
Gipsy travel Viedeň – Rakúsko (2012, 2014), koncert Slovenský inštitút v Moskva ,
Berlín (2013), ATHE SAM (2013 ), Budapešť Romafest – Budapešť, Krakow (2014).
V Pražskom klube Blink Excelent, spoločný koncert s dvoma rómskymi kapelami,
Moja reč, pochádzajúcej z Handlovej a Para z Bratislavy, otvoril 8. apríla 2014, pri
príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, kampaň nazvanú Nevidím to čiernobielo.
Úspechov a ocenení dosiahli neúrekom:
Rómska hudba kapely Kokavakere Lavutára sa objavila v americkom filme
Sherlock Holmes 2: Hra tieňov, ktorý režíroval Guy Ritchie a na premiére
v Londýne sa zúčastnili aj Sendreiovci.
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Pokr. zo str. 1

O skupine vznikol 9-dielny televízny seriál Sendreiovci prezentovaný v televízii
Markíza.
V roku 2012 mal na festivale v Jihlave premiéru dokumentárny film Jaroslava
Vojteka, Cigáni idú do volieb a hneď získal Zvláštne uznanie v kategórii dlhometrážnych filmov. Film približuje príbeh rómskeho aktivistu Vlada Sendreia.
V kategórii divadlo a audiovizuálne umenie získal režisér ocenenie Krištáľové
krídlo 2012.
Speváčka skupiny, Janka Sendreiová, vystúpila v roku 2005 na koncerte v
známej hudobnej sále Carnegie Hall v New Yorku. Je známa aj spolu s
manželom z tv relácie Zámena manželiek, Big Broters, Nikdo nie je Dokonalý.
Ich rómska hudba sa objavila aj v českom filme v prvej verzii ROMING.
Spolupracovali s umelcami a hudobnými zoskupeniami ako sú Peter Lipa, Tóno
Popovič, Janko Kuric, Lasky, Viera Bíla, Ida Kelarová, Dan Bárta, Dávid Kraus,
svetoznámy americký filmový hudobný producent Hans Zimmer, Cigánski
diabli, skupina Para, Moja reč.
Zakladateľ Romani luluďi a známej hudobnej skupiny Sendreiovci - Kokavakere
lavutára Vlado Sendrei dokázal nemožné. Nielen, že už 4. ročník študuje na vysokej škole a je vzorom pre rómsku komunitu, ale za pár rokov sa jeho meno stalo
zárukou dobrej zábavy a v prezentovaní kvalitnej rómskej hudby. Okrem hudobných aktivít vedie už spomínané KVOZ Lačho Drom, kde zriadili miestne Komunitné centrum nielen pre rómov, ktoré poskytuje pomoc pri riešení životných
problémov a zapája komunitu do aktívneho života v obci.

Realizuje mnoho významných projektov k zmene života rómskej komunity
na celom Slovensku. Jeho hlavným
zámerom je spoznávanie a
zachovávanie tradičnej rómskej ľudovej kultúry a aj sa mu to darí. Je

Realizuje mnoho významných projektov
k zmene života rómskej komunity na
celom Slovensku. Jeho hlavným zámerom je spoznávanie a zachovávanie tradičnej rómskej ľudovej kultúry a aj sa
mu to darí. Je držiteľom mnohých ocenení, napr. Gipsy Spirit za projekt Zamestnanie Rómov v regióne. Vlado Sendrei sa stal v roku 2013 ambasádorom
Boja proti chudobe, menovaný bol za
ambasádora Dobrovoľníctva a od roku
2013 aj za poradcu splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť a je členom
výboru národnostných menšín Úradu
vlády SR. Spolu s manželkou založili
spevácky zbor Čerchenora (Hviezdičky),
tvorí ho 40 detí z celého Slovenska a
všade, kde sa objavia, slávia úspech.
Patria pod ACEC (asociáciu vzdelávania
a komunikácie) so sídlom v Bratislave.
Všade, kde doteraz vystupovali, nezabudli spomenúť a byť hrdí na rodnú
obec Kokavu nad Rimavicou. Takto prostredníctvom rómskej hudby, tanca, spevu či zachovania zvykov, robia neoceniteľnú reklamu nielen obci, ale aj celému
regiónu.
Najbližšie sa naživo predstavia, v rámci
Medzinárodného dňa Rómov, 8. apríla
2015 v Kokave nad Rimavicou.
A kto ešte nezažil tú pravú rómsku atmosféru či „Sendreiovský“ temperament a chcel by, tým záujemcom ponúkame kontakt:
Romani Luluďi, Huta 31,
985 05 Kokava nad Rimavicou,
Vladimír Sendrei, tel.: 0917 438 483,
e-mail: sendreivladimir@gmai.com,
Janka Sendreiová ml.,
tel. 0915 664 672,
Michal Truschan, manažér kapely
tel.: 0907 510 670, e-mail:
michal.truschan@gmail.com
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Literárny historik, publicista,
básnik Mgr. Attila Mizser, PhD. sa narodil 26. 1. 1975 v Lučenci. V r. 1981-89
navštevoval ZDŠ s vyučovacím jazykom
maďarským vo Fiľakove, v r. 1989-93
Strednú poľnohospodársku školu v Lučenci. V r. 1993-94 absolvoval Strednú
knihovnícku školu Jánosa Gutenberga
v Budapešti (Maďarsko). V r. 1996-2001
študoval maďarský jazyk a literatúru na
FF Univerzity v Miskolci (Maďarsko).
V r. 2001-2004 v štúdiu pokračoval na
Doktorandskom ústave literárnej vedy
Univerzity v Miskolci, kde získal titul
PhD. V súčasnosti je od r. 2008 až doteraz šéfredaktorom časopisu Palócföld
v Salgótarjáne (Maďarsko). Žije vo Fiľakove.
Attila, ako sa cítiš ako čerstvý
štyridsiatnik?
Štyridsiatka je taký vek v živote
človeka, kedy sa ešte dá na chvíľku pozastaviť a možno sa to aj patrí. To, či je
človek v tomto veku spokojný s tým, čo
dosiahol, je relatívne. Myslím si, že nad
týmto netreba príliš filozofovať. Ja sa
teším tomu, čo práve prežívam. Ak aj
pociťujem určité nedostatky, rozhodne
a smelo vykročím ďalej a budem si hľadať svoje miesto v živote.
Priblíž nám, prosím tvoje stredoškolské a vysokoškolské štúdiá ...
Maturoval som na Strednej poľnohospodárskej škole v Lučenci. Vždy
ma lákala literatúra a umenie, no napriek
tomu mám veľmi príjemné spomienky
na túto školu, kde som mohol spoznať
vynikajúcich pedagógov.
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Moje básne už vtedy vychádzali v časopisoch Nógrádi Szó a Irodalmi Szemle.
V tejto súvislosti úprimne ďakujem lučenskému spisovateľovi Ferencovi Ardamicovi, ako aj môjmu učiteľovi maďarského jazyka Štefanovi Csákovi. V r.
1996-2001 som študoval maďarský jazyk a literatúru na FF Univerzity v Miskolci a náväzne v r. 2001-2004 som na
tejto istej škole absolvoval Doktorandský ústav literárnej vedy.
Tvoj literárny debut?
Ešte ako lučenský stredoškolák
som často chodieval do literárnych táborov Pegazus do Komárna. Tu som získal skúsenosti, dostal som množstvo
pozitívnych ohlasov, ktoré ma takpovediac „zabezpečili“ pre tento žáner.
Mal som tiež príležitosť spoznať tu
mnohých vrstovníkov, ako napr. Zoltána
Csehyho či Anikó Pogárovú. Moja prvá
básnická zbierka pod názvom „Hab
nélkül“ (Bez peny) vyšla v r. 2000 vo
vydavateľstve AB-ART v Bratislave.
Pristavme sa teraz pri tvojej
literárnej súčasnosti ...
V súčasnosti pôsobím v župnej
knižnici Bálinta Balassiho v Salgótarjáne, kde som šéfredaktorom literárneho,
umeleckého a spoločenského časopisu
„Palócföld“. Pre mňa je veľkou cťou šéfovať takémuto časopisu, ktorý vlani
oslávil 60. výročie svojho založenia.
Z hľadiska kultúry a literatúry máme byť
v tomto regióne na čo hrdí z oboch strán
hranice. Mám tu na mysli napr. velikánov minulosti – József Kármán, Kálmán
Mikszáth, Imre Madách. Náš časopis sa
okrem súčasnosti a literatúry 20. storočia
zaoberá aj takýmito kultúrnymi tradíciami. Čo sa týka mojej vlastnej literárnej
činnosti, medzičasom mi vyšli 3 básnické zbierky, 2 zbierky kritík, 1 román
a 1 vedecká štúdia. Posledná kniha je
vlastne prepracovaným textom mojej
doktorskej dizertácie „Apokalipszis
poszt. Az apokaliptikus hagyomány
a huszadik század második felének
magyar prózájában“ (Apokalypsa post.
Tradícia apokalypsy v prozaickej tvorbe
maďarskej literatúry v druhej polovici
dvadsiateho storočia), ktorá vyšla v r.
2013 vo vydavateľstve Nap v Dunajskej
Strede.
Tvoje plány do budúcnosti?
Mám rozpracovaných viacero
rukopisov, ktoré by bolo potrebné dokončiť.

Už len z toho dôvodu, že mám štyridsať
rokov. Momentálne pracujem na rozprávkovom románe, ako i na novej básnickej zbierke. K tomuto by som si popri
práci mal nájsť čas. Ak sa mi to podarí
a zdravotný stav rodiny bude v poriadku,
potom budem určite spokojný.
PhDr. František Mihály

Hudobný pedagóg, hudobný
skladateľ Mgr. Ladislav Gordoš sa narodil 26. 4. 1940 vo Fiľakove, okres Lučenec, tu získal v r. 1947-55 i základné
vzdelanie. V r. 1955-59 študoval na
Strednej pedagogickej škole v Lučenci
a v r. 1967-72 na Pedagogickej fakulte
v Banskej Bystrici (ŠPZ). V r. 1961-76 pôsobil ako učiteľ na ZDŠ Školská ul. vo Fiľakove. V r. 1976-77 bol hudobným dramaturgom Slovkoncertu v Bratislave a
v r. 1977-82 vedúcim kultúrnych zariadení na rôznych miestach. V r. 1982-95
pedagogicky pôsobil na ZŠ Kubínyiho
nám. v Lučenci, v r. 1995-97 na ZŠ Tematínska ul. v Bratislave. V r. 1997-2000
bol riaditeľom ZŠ v Trenči, okres Lučenec. Od r. 2000 žil na dôchodku vo Fiľakove. Zomrel 26. 1. 2001 v Bratislave,
pochovaný je v rodnom Fiľakove.
Ladislav Gordoš skomponoval
niekoľko skladieb pre speváčku Lýdiu
Korimovú-Volejníčkovú: Posledný list,
Tajná láska ...
Pokr. na str.4

Moje básne už vtedy vychádzali Už len z toho dôvodu, že mám
v časopisoch
Nógrádi
Szó štyridsať rokov. Momentálne V r. 1977-82 mu Slovenský rozhlas
vysielal vlastné skladby: Lúčne kvety, Pár
a Irodalmi
Szemle.
V tejto
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V r. 1977-82 mu Slovenský
rozhlas vysielal vlastné skladby: Lúčne
kvety, Pár dní, Spomienka, List do pamätníka ... Za tieto skladby získal ocenenia na festivaloch: Zlatý erb Modrého
Kameňa, Zlatý elektrón Piešťany, Zlatá
kotva Komárno, Zlatý kohút Fiľakovo ...
Spolupracoval s divadelnými ochotníckymi súbormi: Zsákszínház (Fiľakovo),
Súbor Józsefa Kármána (Lučenec), pre
ktoré napísal hudbu k divadelným hrám:
Snehová princezná, Charleyho teta, Sloní muž, Lokaj Hypolit a i. Zhudobnil 9
básní z Modlitbičiek Milana Rúfusa, ktoré interpretovali detské spevácke súbory: Novohradské škovránky (Lučenec),
Škovránok (Bratislava), Detský mládežnícky zbor Slovenského rozhlasu (Bratislava). Časť z týchto piesní vyšla na
magnetofónovej kazete „Spievajte s nami“ (1994). V učebnici Hudobná výchova pre 8. ročník ZŠ je použitá jeho
pieseň Dievčenský futbal (1997) na text
poetky Ivy Blonskej-Hankovej.
František Mihály
Pokr. zo str. 3

Architekt, stredoškolský učiteľ
Ing. arch. Oskar Winkler sa narodil
29. 4. 1909 vo Zvolene. V rokoch 191927 bol študentom gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci,
maturoval v triede prof. Lajosa Scherera. V rokoch 1927-33 študoval architektúru na Nemeckej vysokej škole technickej v Prahe (ČR). Následne navštevoval vojenskú dôstojnícku školu
v Čáslavi (ČR). V r. 1934-35 pôsobil
ako interierista v továrni na nábytok vo
firme Székely v Bratislave, v r. 1935-42
bol majiteľom samostatného projektového ateliéru v Lučenci.
V období rokov 1942-44 bol v zajatí
v ZSSR a následne v r. 1944-45 musel

V období rokov 1942-44 bol v zajatí
v ZSSR a následne v r. 1944-45 musel
kvôli svojmu židovskému pôvodu odísť
do ilegality. V r. 1945-48 bol opäť vlastníkom projektového ateliéru v Lučenci,
v r. 1948-65 vedúcim architektom detašovaného ateliéru Stavoprojekt Zvolen
v Lučenci. V 60-tych rokoch externe
pôsobil ako stredoškolský učiteľ na
Strednej priemyselnej škole (SPŠ) stavebnej v Lučenci. Zomrel 6. 4. 1970
v Lučenci a tu je i pochovaný.
Jeho prvé tvorivé obdobie rokov 1935-42 prinieslo očakávané úspechy. Začína projektovať obytné domy –
prevažne v mestskej zástavbe – vo Zvolene, Lučenci, Banskej Bystrici či v Rimavskej Sobote. Významnou stavbou je
Hekschov dom (1937) na Partizánskej
ulici v Lučenci (dnes v prízemí tejto budovy sídli CK Eurotravel), ktorý je
vlastne prvým trojposchodovým nájomným domom v Lučenci. Zaujímavou
stavbou je aj nájomný dom pre Veru
Rieglovú (1937) na Maloveskej ulici
v Lučenci s ostro zaobleným nárožným
pôdorysom. Jedným z najkrajších obytných domov v Lučenci je jeho vlastný
rodinný dom s ateliérom na ulici Dekréta-Matejovie (1948). Z jeho ďalších
realizácií vyberám aspoň niektoré: rodinný dom pre Dr. Pavla Hilmera na
Železničnej ulici v Lučenci (1947),
pomník na židovskom cintoríne v Lučenci (1951), domov mládeže v Konrádovciach (1951), komplex budov nemocnice v Lučenci (1954), kultúrny
dom vo Fiľakove (1966), budova Okresnej nemocenskej poisťovne na ulici
Franza Lehára v Lučenci (1966) a mnoho iných.
V druhej polovici 50-tych rokov sa zaoberal aj kultúrno-historickou
činnosťou, je spoluautorom odborných
publikácií: Klasicistická architektúra na
Slovensku (1955), Architektúra na Slovensku 1918-1945 (1971). V r. 2006 pri
príležitosti 55. výročia založenia SPŠ
stavebnej v Lučenci jej Ministerstvo
školstva SR zapožičalo čestný názov
„SPŠ stavebná Oskara Winklera“. V mesiaci apríl 2015 si pripomíname 45.
výročie jeho úmrtia.
František M i h á l y

Spisovateľ pre deti a mládež,
regionálny historik, učiteľ František Kreutz sa narodil 12. 4. 1920 v Katarínskej
Hute, okres Poltár. Ľudovú školu navštevoval v r. 1926-31 vo svojom rodisku,
meštiansku školu ukončil v r. 1935 v Lučenci. V r. 1935-39 študoval na Učiteľskom ústave v Lučenci a v Banskej Bystrici. V r. 1939-42 pôsobil ako učiteľ na ľudových školách v Katarínskej Hute, Poltári, Krnej, Málinci, Podkriváni, Korytárkach a Látkach. V r. 1942-46 vykonal 4ročnú základnú vojenskú službu, v rámci ktorej sa aktívne zúčastnil aj SNP. V r.
1946-47 vyučoval na ľudovej škole
v Málinci. V r. 1947-50 bol riaditeľom
školy v Detvianskej Hute a v r. 1950-60
na ZDŠ v Šumiaci. V r. 1960-80 pracoval
ako učiteľ na ZDŠ v Brezne, od r. 1980 tu
žil na dôchodku. V r. 1981-89 bol odborným pracovníkom oddelenia najnovších
dejín v Horehronskom múzeu v Brezne.
Zomrel 19. 12. 2004 v Brezne, tu je i pochovaný.
František Kreutz sa ako znalec
regionálnej histórie zameriaval na vyhľadávanie a tvorbu historických povestí
pre deti a mládež. Od r. 1957 ich publikoval v detských časopisoch Ohník a Slniečko. Takto vznikli jeho knihy: Kliatba
na Muráni (1972), Heľpianska bosorka
(1985), Čriepky z breznianskeho rínku
(1993), Zbojstvá Jakuba Surovca (2004).
Venoval sa aj vlastivednému regionálnemu výskumu, svojimi štúdiami prispel
do publikácie Brezno 700-ročné (1965).
V r. 1968-94 bol dlhoročným členom
prípravného výboru i členom poroty
celoslovenskej literárnej súťaže „Chalupkovo Brezno“. František M i h á l y
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V mesiaci apríl si pripomíname 95 rokov od narodenia prozaika, autora pre deti a mládež, regionálneho
historika Františka Kreutza (12. 4. 1920 Katarínska Huta
– 19. 12. 2004 Brezno). Z rodinného prostredia najväčší
vplyv mala naňho matka Jozefína, rod. Hoffmanová (1878
– 1942). O vzťahu k nej sa dozvedáme z rukopisnej pozostalosti Medailóny o mamičke, uvedenej mottom: „Po
Bohu najláskavejšou, najžičlivejšou, bezhranične obetavou,
urážanou a v odvete nikdy nie urazenou vie byť jediná
osoba – matka. Hoci neboli, nie sú a nebudú všetky matky
také, jednako takou bola moja mamička.“
F. Kreutz študoval na Učiteľskom ústave v Lučenci
(1935 – 1938) a maturoval na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici (1939). Po maturite v školskom roku
1939/40 sa stal výpomocným učiteľom v Poltári a na
lazoch Krnej. Potom pôsobil na Látkach (1940 – 1941), na
lazoch v Podkriváni (1941 – 1942) a napokon, pred odchodom na vojenskú službu, ako dočasný učiteľ opäť na
Látkach (september 1942). Po návrate z vojenčiny, ale aj
skutočných bojových akcií ako definitívny učiteľ pracoval
od 1. marca 1946 na Látkach. Potom sa stal riaditeľom
Štátnej meštianskej školy v Detvianskej Hute (1. 1. 1947 –
31. 8. 1950). V roku 1948 vykonal odbornú skúšku pre
bývalé meštianske školy z predmetov slovenský jazyk,
dejepis a zemepis. Začiatkom jesene 1950 životné osudy
spojil s horehronským prostredím (najskôr so Šumiacom
a potom Breznom), kde prežil svoj ďalší aktívny život.
František Kreutz písal historické prózy a povesti,
ktoré vydal v knihe Kliatba na Muráni (1972). Tvorí ju 24
príbehov odohrávajúcich sa na strednom Slovensku od
tatárskych vpádov v 13. storočí až po sociálne motivované
zbojnícke vzbury v prvej polovici 18. storočia. V cykle
povestí so zbojníckou tematikou ho zaujal rodák z Tisovca
Jakub Surovec (1715 – 1740). Príbehy so zbojníckou tematikou zobrazil aj z Novohradu. Záujem o tematiku získal
v rodinnom prostredí. Neskôr si realistický obraz Surovca
dotváral na podklade autentických dokumentov, ktoré ho
nasmerovali aj do Novohradu, do okolia Cinobane. Dozvedel sa, že Jakuba Surovca na zboj nahovoril Martin Poliak
práve v Cinobani. Z písomnej pozostalosti F. Kreutza sa
dozvedáme o niektorých zbojníckych aktivitách Surovca
a jeho družiny v Novohrade, keď napr. nočnou hodinou
ozbíjali mýtnika-krčmára v Mýtnej na prechode z Novohradu do Zvolenskej župy.
Udalosť v Mýtnej Kreutz literárne spracoval v povesti Mytniansky mýtnik. Dej situoval do jarného obdobia
roku 1739, keď z jarmoku vo Veľkej Slatine odchádzali
haličskí hrnčiari bez zárobku za ponúkané hlinené hrnce,
hrnčeky, misky, mliečniky. Cestou domov sa pod Trhanovou rozhodli prenocovať. Tu ich pri vatre navštívil Jakub
Surovec s dvoma kamarátmi. Ráno potom hrnčiari pokračovali v ceste domov, ale v Mýtnej im mýtnik za hrnce
narátal úžernícke mýto. Za Mýtnou sa však stretli so Surovcom a jeho kamarátmi, ktorí hrnčiarom škodu finančne
vyrovnali.
V povestiach knihy Kliatba na Muráni so zbojníckou tematikou sa objavuje aj postava ľudového hrdinu
Juraja Jánošíka (Jánošík a panské pivo; Jánošík a lakomý

valach). V novohradskom prostredí však literárne
spracoval Jánošíka len v povesti Však príde rátanie, a to
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valach). V novohradskom prostredí však literárne spracoval Jánošíka len v povesti Však príde rátanie, a to v reáliách
cinobanského prostredia. Píše o cinobanskom richtárovi
Garajovi a jeho najmladšom synovi Jankovi v časoch osvieteného kniežaťa Rákócziho.
František Kreutz síce v slovenskej literatúre patrí
skôr k druhoradým autorom, ale rozšíril jánošíkovskú tradíciu v literárnom spracovaní o postavu Jakuba Surovca.
Zároveň svojou tvorbou zanechal aj vzácny literárny odkaz
z Novohradu.
Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
Filozofická fakulta UMB

Pozn. red.: Pri príležitosti 90. výročia narodenia mu bola odhalená
Pamätná tabuľa. Je umiestnená na jeho rodnom dome v Katarínskej
Hute.

Vedecký pracovník, literárny historik,
kritik, editor a textológ PhDr. Michal
Gáfrik, DrSc. zomrel v piatok 27. 2.
2015. Posledná rozlúčka sa konala 4.
marca 2015 v bratislavskom krematóriu. Pochádzal z Novohradu, narodil
sa 18.8.1931 v Gregorovej Vieske. Po
ukončení štúdia na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave
krátko pracoval ako vydavateľský redaktor, od roku 1955 pôsobil v Ústave
slovenskej literatúry SAV.
Svoje celoživotné vedecké smerovanie
naznačil
už témou
dizerSvoje celoživotné
vedecké
smerovanie
tačnej práce: vtedajšie Štúdie
k začiatkom
literárnej
moderny
sa
naznačil
už témou
dizertačnej
práce:
postupne rozrástli do dnešnej
podoby
komplexných
vtedajšie
Štúdiedvoch
k začiatkom
literárneja
moderny k saproblematike
postupne rozrástli
do
kľúčových vedeckých monografií
Slovenskej
podoby
dvoch
komplexných
a
moderny (Poézia Slovenskejdnešnej
moderny,
1965;
Próza
Slovenskej
kľúčových
vedeckých
monografií
k
moderny, 1993), doplnkových
súborov
štúdií (Na
pomedzí
Slovenskej
moderny
moderny, 2001), monografiíproblematike
o jej jednotlivých
predstaviteľoch
Slovenskej
moderny,
1965;
(Rázusovské návraty, 1995; (Poézia
Martin Rázus.
Osobnosť
a dielo.
I. –
Próza
Slovenskej
moderny,
1993
II., 1998, 2000; Básnik Janko Jesenský, 2006), edičných a texto-

logických výstupov (I. Krasko, M. Rázus, Ľ. Podjavorinská, J.
Jesenský). V slovenskej literárnej vede ojedinelý textologický
počin predstavuje najmä Súborné dielo Ivana Krasku I. – II. (1966,
1993).
Pre politické pomery po roku 1968 bol Michal Gáfrik nútený odísť
z ústavu, nesmel pracovať v oblasti vedy a kultúry a ani publikovať. K vedeckej práci sa vrátil až po spoločenských zmenách v
roku 1989: v roku 1990 sa opäť stal vedeckým pracovníkom
Ústavu slovenskej literatúry SAV, kde pracoval až do svojho
odchodu na dôchodok v roku 2002.
Vo svojom literárnohistorickom výskume venoval Michal Gáfrik
pozornosť predovšetkým autorom tzv. nerealistickej orientácie,
otázkam lyriky a epiky slovenských modernistov, polemizujúc s
ustáleným obrazom slovenskej literatúry konca 19. a prvej tretiny
20. storočia, ktorý preferoval ideu jednotného realistického prúdu. Aspekt polemiky a kritického prístupu charakterizuje aj jeho
publicistiku (Proti noci, 2003) a tiež jeho poslednú, istým spôsobom rekapitulačnú knihu z roku 2010 V spätnom zrkadle.
Odchodom Michala Gáfrika stráca slovenská literárna historiografia zasväteného znalca literatúry Slovenskej moderny, dôkladného a precízneho editora a textológa, zásadového človeka s
nekompromisne kritickým pohľadom na svet a spoločnosť okolo
seba.
Česť jeho pamiatke.
Zdroj: www.sav.sk
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ŠVEHLA Pavol – 135. výročie úmrtia (12.4.1880 Dobroč),
básnik, profesor reformovaného gymnázia v Lučenci, od r.
1839 evanjelický farár v Dobroči. Ako prvý v slovenskej
literatúre použil desaťveršovú strofu. Jeho báseň „Hádka“ z
r. 1835 sa pokladá za možný impulz pre Sládkoviča na vytvorenie desať veršovej strofy Maríny.

finančne vstupovala do podujatí. Vieme ale pomôcť radou,
nápadom, propagáciou, čo je niekedy viac ako peniaze. V tomto všetkom chceme byť nápomocní.

Rok Ľudovíta Štúra - Štúrovci v Novohrade a Malohonte:
MARÓTHY Daniel – 190. výročie nar. (14.4.1825 Mašková),
slovenský štúrovský básnik, počas štúdií na lýceu v Bratislave správca Jednoty mládeže slovenskej, ev. farár v Ľuboreči, otec E. Maróthy-Šoltésovej.

Vernisáž jubilejnej výstavy V období pár rokov sme zmapovali všetky mestá a obce reobrazov autora Ondreja Strap- giónu a predstavili ich v našom mesačníku REKUS. Na týchto
informáciách a kontaktoch by sme chceli postaviť aj ďalšiu
ka a výstava prác žiakov, Mám rád svoje mesto, sa konala 5. spoluprácu. Ponúkame pomoc v oblasti divadla – deti, dospelí,
marca 2015 v foyeri obradnej siene MsÚ v Lučenci. Výstava v oblasti hudby – spevácke zbory, speváci ľudových a tanečpotrvá do 30.4.2015.
ných piesní, ľudové hudby, amatérskej výtvarnej tvorby, fotografie, výstavníctva, vzdelávacích aktivít a tradičnej ľudovej
kultúry“.
Zároveň ponúkla, už v tomto roku, aj konkrétne kroky
spolupráce. Osobitne zdôraznila, že všetky informácie o činnosti sú uverejňované na stránke www.noslc.sk, ktorá bola
prezentovaná aj na zasadnutí.

Dvaja noví starostovia
V dvoch obciach regiónu sa v sobotu 7. marca 2015
konali doplňujúce voľby starostov. V obci České Brezovo
v okrese Poltár sa starostom stal Ivan Miko. Obec
Buzitka v okrese Lučenec povedie nasledujúce obdobie
Miroslav Malatinec.
Na zasadnutí regionálneho Združenia miest a obcí Novohradu, ktoré sa konalo 6.3.2015 vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Lučenci, sa prezentovalo NOS.
Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového
strediska Lučenec, v úvode zasadnutia stručne predstavila
prítomným primátorom a starostom osvetové stredisko - ako
regionálnu kultúrno-osvetovú, metodickú a vzdelávaciu inštitúciu pre okresy Lučenec a Poltár. Zaoberá sa odborno-poradenskou, metodickou a informačno-dokumentačnou činnosťou. Kladne zhodnotila doterajšiu spoluprácu s mestami a obcami regiónu, ktorá by sa vzájomnou informovanosťou mohla
v budúcnosti ešte intenzívnejšie prehlbovať.
Poznamenala: „V širokom zábere našej činnosti sa snažíme
vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej
umeleckej činnosti, podporovať, oživovať a uchovávať tradičnú ľudovú kultúru. Hovorím to preto, lebo ako všetci dobre
vieme miestna kultúra je fenomén, ktorý sa prejavuje v originálnosti a mnohorakosti identít. Práve preto vás oslovujeme,
aby sme spolu rozvíjali to, čo máme, čo je jedinečné a načo by
sme mali byť hrdí. A koniec koncov to máme možno desaťročia pred očami, a mnohokrát stačí málo – nápad a zaujímavé
podujatie je na svete. Všetci dobre vieme, aká je finančná
situácia a naša inštitúcia nemá prostriedky na to, aby

Marec bol mesiacom konania Celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy, spievaných básní a divadiel poézie
v maďarskom jazyku. Regionálna prehliadka sa konala 9.
a 12.3.2015 v CVČ Magnet Lučenec. Prihlásených bolo celkom 86 súťažiacich, z toho 42 na poéziu a 44 na prózu.
Súťažiacich hodnotila porota v zložení P. Kerner Edit,
Csongrádi Béla zo Šalgótarjánu, a Mgr. Szabó Árpád.
Súťaž otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS Lučenec a
Karol Galcsík, odborný pracovník NOS, oblastný tajomník
OV Csemadoku. Víťazi postúpili do krajského kola, ktoré sa
uskutočnilo 26. marca v Divadle B.S. Timravy v Lučenci.
Výsledky regionálnej súťaže - zoznam postupujúcich do
krajského kola:

Poézia:
I. kategória: 1. Mihalovics Zsófia – ZŠ L. Mocsáryho, Fiľakovo, 2. Anderko
Sára – ZŠ. J. Kármána, Lučenec, 3. Ruszó Emil – ZŠ L. Mocsáryho, Fiľakovo,
II. kat.: 1. Magtamás Csilla – ZŠ J. Kármána, Lučenec, 2. Mag Kristóf – Gymnázium Fiľakovo, 3. Fekete Emma Lili – ZŠ J. Kármána, Lučenec,
III. kat.: 1. Fekete Virág Fanni – ZŠ J. Kármána, Lučenec, 2. Bari Kamilla –
ZŠ Istvána Koháryho, Fiľakovo, 3. Csák Éva Vivien – Gymnázium Fiľakovo,
IV. kat.: 1. Konc Bianca – Stavebná priem. škola O. Winklera Lučenec, 2.
Balogh Henrietta - Gymnázium, Fiľakovo, 3. Princ Réka – Gymnázium,Fiľakovo.
Pokr. na str. 7

finančne vstupovala do podujatí. Vieme ale pomôcť Próza:
radou, nápadom, propagáciou, čo je niekedy viac I. kategória: 1. Farkas Rita – ZŠ Fiľakovské Kováče, 2.
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Pokr. zo str. 6

Próza:
I. kategória: 1. Farkas Rita – ZŠ Fiľakovské Kováče, 2. Dirbák Veronika – ZŠ
J. Kármána, Lučenec, 3. Farkas Rozália – ZŠ Fiľakovské Kováče,
II. kategória: 1. Kovács Mátyás – ZŠ Radzovce, Kasza Karina Alexandra – ZŠ
Istvána Koháryho, Fiľakovo, Fekete Emma Lili – ZŠ J. Kármána, Lučenec,
III. kategória: 1. Bari Kamilla – ZŠ Istvána Koháryho, Fiľakovo, Czakó
Antónió – ZŠ Istvána Koháryho, Fiľakovo, Tóth Viktória – Gymnázium
Fiľakovo. Ďalší postupujúci Bystrianska Karina – ZŠ Veľké Dravce.
IV. kategória: 1. Nebolo udelené,Varga Bence – Gymnázium Filakovo.

Karol Galcsík, NOS Lučenec

Kultúrne aktivity venované pamiatke Józsefa Kármána začali
7. marca 2015. Organizátori ZO, NOV Csemadoku a NOS v
Lučenci pripravili pestrý a zaujímavý program. Hudobný jedálny lístok, to bolo predstavenie Divadla J. Kármána, ktoré sa
konalo 7.3. v Kaviarni Lehár.
Kladenie vencov pri pomníku J.
Kármána a Slávnostný program
sa uskutočnil 15. marca v divadelnej
sále Reduty. 15.
Výstavu
„Lusa uskutočnil
marca
čenecký kalvínsky kostol na kresbách,
maľbách,
pohľadniciach
v divadelnej
sále
Reduty.
a fotkách“ zostavil István Böszörményi
a jej otvorenie
bolo
Výstavu „Lučenecký
kalvínsky
17.3. v ZŠ J. Kármána. V tejto kostol
škole sana19.3.
konalo
stretnutie
kresbách, maľbách,
so spisovateľom Ottó Farkas,
prednáška na tému
Sándor
pohľadniciach
a fotkách“
Petőfi a jeho cesta do Lučencazostavil
v roku 1845.
Posledným
marcoIstván Böszörményi
vým podujatím – 28. marca a- jejbolo
divadelné
otvorenie
bolopredstavenie
17.3. v ZŠ J.
„Som Švejk“, účinkoval v ňomKármána.
István Mikó
a konalo
sa 19.3.
v DiV tejto
škole sa
vadle B.S. Timravy. V apríli čakajú
priaznivcov
ešte dve, nemekonalo
stretnutie
so
nej zaujímavé podujatia.
Karol Galcsík,
NOS Lučenec
spisovateľom
Ottó Farkas,

– Medzinárodná fotografická výstava
Hradné múzeum otvorilo tohtoročnú turistickú sezónu
na hrade 13. marca 2015 Medzinárodnou fotografickou výstavou Hrad svetov. V rámci 7. ročníka podujatia
sa predstavilo takmer 40 slovenských a maďarských
fotografov. V Mestskom vlastivednom múzeu bola o
16:00 hod. otvorená výstava z prác amatérskych fotografov Jánosa Töröka („Očami inak“), Jánosa Híra
(„Pohoria Grécka“) a Andrása Zupka („Moje svety“). Sú
tu vystavené krajinárske a abstraktné fotografie. V rámci pokračovania programu sa o 16:45 hod. na 4. Poschodí Bebekovej bašty hradu uskutočnila vernisáž výstavy z
výberu najlepších záberov fotografickej súťaže "Medvešský fotomaratón 2014" - jedného z najväčších outdoorových podujatí strednej Európy. Na 5. poschodí sa
návštevníkom predstavila jedinečná putovná výstava,
mali možnosť si prehliadnuť výber z tvorby jedenástich
najlepších fotografov Slovenska v roku 2006. Prezentované sú aj zábery akreditovaného fotografa Martina
Trenklera, ktorý sa okrem iného stal aj oficiálnym fotografom šéfa F1 – Bermieho Ecclestona. Tematicky sa v
rámci výstavy stretli rôzne smery, od krajinárskych
záberov, sociofoto a reklamná fotografia až po reportážnu a leteckú fotografiu. Vernisáž výstavy sprevádzala
hra na gitare v podaní Richarda Tótha. Výstava bude
sprístupnená do 10. mája 2015, organizátormi sú Hradné múzeum vo Fiľakove, Medvešský Fotomaratón, Novohrad – Nógrád geopark, Health First, Foto Antal.

18. ročník medzinárodnej súťaže neprofesionálnych filmov
pod názvom Rodinné video sa konal 27.-28. februára 2015
v Liptovskom Hrádku. Prvú cenu v kategórii rodinný film
získali Milan Leng a Zuzana Lengová z Brezničky, za snímku
Môj vrabčací život.
Na súťaži sa predstavilo celkom 32 filmov od 25 autorov zo
Slovenska, Českej republiky a Nemecka. Zastúpené boli tieto
tematické kategórie: RODINNÝ FILM, FILM O RODINE, MEDAILÓN, SLIDE SHOW, VIDEOKLIP. Medzinárodná porota
pracovala v zložení: Maksym Melnyk (Ukrajina), Ladislav
Františ (Česká republika) a Ladislav Za-hradník (Slovensko).
Premietanie prebiehalo v piatok a v sobotu. Ukončené bolo
odovzdávaním cien a rozborovým seminárom zúčastnených
filmárov s odbornou porotou.
Pokr. na str. 8

Súťaž organizačne zabezpečovalo Liptovské kultúrne
stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
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Súťaž organizačne zabezpečovalo Liptovské
kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, mesto Liptovský Hrádok a ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok.
Zdroj: www.lks.sk
Pokr. zo str. 7

DS Opona Poltár

V prvom rade rodina Lengovcov

29.3. o 19.00 hod. v Divadle B.S. Timravy Lučenec, sa
bude konať premiéra Divadla mladých pri OZ Timrava
pod názvom "Takí sme (?)", na motívy hry Štefana Lindberga Lavv, upravila a režírovala Sylvia Golianová. Ako
herci sa predstavili: Ester Maráková, Adriana Valachová, Lucia Ptáčniková, Matej Gajdoš, Ivan Horváth,
Max Bellov a Patrik Krška.

Regionálna súťažná prehliadka amatérskych filmov sa
konala 14. marca 2015 vo Veľkom Krtíši. Súťažilo 21 filmov
od 12 autorov z okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár a Zvolen.
V skupine C (autori nad 21 rokov) zastupovali náš región 2
hrané filmy, obidva od autorov z Brezničky. Film Môj vrabčací život od Zuzany Lengovej a Martina Lenga postúpil na Prvý slovenský dokument o významnej ženskej osobnosti
krajskú súťaž, ktorá sa uskutoční 11. apríla v Žiari nad európskeho formátu, autorke slávnych noviel a poviedok, kontroverznej i citlivej realistickej spisovateľke Božene Slančíkovej
Hronom.
Timrave, rodáčky z Polichna. Film zobrazuje najznámejšiu
slovenskú spisovateľku očami jej 93-ročnej netere, Ary Petrivalskej a ďalších pamätníkov – dedinčanov i inteligencie.
Lyricko-epické dielo sa pokúša odhaliť Timravu predovšetkým
ako človeka, dedinské prostredie a významná je aj jeho
etnografická hodnota.

Moja teta Timrava (SK, 2007, 29 min.)

Odborná porota pracovala v zložení: Mgr. art. Ján Adamove,
ArtD. z FVU Akadémie umení v Banskej Bystrici, Renáta Ádamová z NOS Lučenec a Mgr. art. Ján Čorba, kameraman RTVS. Organizátorom prehliadky bolo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš.

Film získal ocenenia na medzinárodných festivaloch a má výborné odozvy u odbornej aj širšej verejnosti doma a v zahraničí. Teraz toto originálne DVD Kataríny Kočalkovej iba za 8,€ (vrátane poštovného). Vaša škola, obec, knižnica, matica,
spolok ... ho ešte nemá? Koho je to vina. Kto iný by mal poznať
viac Timravu, ako my, Novohradčania. Hrdiť by sme sa ňou mali na každom kroku. Tu je riešenie, tel.: 0902 629 474, e-mail:
ekocalkova@gmail.com alebo zavolajte priamo na NOS a radi
Vám pomôžeme, dokonca na našej web stránke nájdete aj
upútavku k filmu. Spisovateľka, pseudonym Timrava, mala
podľa studničky v polichnianskom chotári, „ktorá bola vo veľkej úcte, pretože v nej nikdy nechybela voda”. Po druhej svetovej vojne žila v Lučenci, kde zomrela a tu je i pochovaná.

20. marca o 19.00 hod. sa v Poltári konala premiéra
veselohry ŠŤASTNÁ STAROBA. Nacvičilo ju OZ OPONA a účinkujú v nej: Edita Klembasová, Jozef Kuvik,
Peter Kostka, Vlasta Kojnoková, Karin Janišová, Ján
Kuvik, Anna Turoňová, Tomáš Kuvik, Patrik Lašák
a Jana Melová. Repríza sa uskutočnila v sobotu
Pokr. na str. 9
21.3.2015.
29.3. o 19.00 hod. v Divadle B.S. Timravy Lučenec, sa Kniha „Zrod a vývoj slovenského skla – Sklárne stredného
konala premiéra Divadla mladých pri OZ Timrava Slovenska“
pod názvom "Takí sme (?)", na motívy hry Štefana autorov Pavla Hlodáka a Jána Žiláka opisuje na 256 stranách
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„Zrod a vývoj slovenského skla – Sklárne stredného Slovenska“ autorov Pavla
Kniha

Hlodáka a Jána Žiláka opisuje na 256
stranách históriu viac ako 30 sklární od
prvej písomnej zmienky až po súčasnosť.
Termíny kurzov pre deti, dospelých
a jednotlivcov získate na tel. čísle : 0907
503478. Tešíme sa na Vás!
Mgr. art. Eva Srníková

Záujemcovia si ju môžu objednať priamo u autora na tel.č.: 0907 806 317
alebo na e-mailovej adrese:
kermats.r.o@stonline.sk vo výhodnej
cene 21,- eur. V knihkupectvách alebo
na internete stojí podstatne viac – cca
25,- eur. Preto neváhajte!

V piatok 20. marca, teda dva dni pred
Smrtnou nedeľou, vynášali v Poltári
nie jednu, ale až tri Moreny. S nápadom spoločného vynášania Moreny
prišla sklárska škôlka. Ešte minulý rok
oslovili vedúceho FS Úvrať a podarilo
sa. Tohto roku začal sprievod na dvore
MŠ Sklárskej. Vpredu boli členky folklórneho súboru so svoju Morenou, za
nimi kráčali detičky s učiteľkami zo
sklárskej škôlky a niesli vyparádenú
Morenu. Pri potoku Poltarica ich čakali
deti z MŠ Kanadskej. Potom všetky tri
Moreny povyzliekali, zapálili a hodili do
potoka.

Z iniciatívy MŠ Sklárskej sa tento pekný
ľudový zvyk zachováva a keďže ho robia
spoločne, je nielen viac detí, ale aj
Žiačky ZŠ z Haličskej cesty 7 sa 19. samotných divákov zo strany rodičov a
marca 2015 zúčastnili tvorivej dielne ostatných zvedavcov....
v Novohradskom osvetovom stredisku
v Lučenci. Lektorka im prezentovala
techniku maľovania voskom na veľkonočné vajíčka. Vosková pastelka zmiešaná s parafínom poskytla rôzne možnosti tvorivého vyjadrenia. Žiačky sa
inšpirovali tradičnými motívmi z minulosti a mnohé chcú pokračovať v zdokonaľovaní novej techniky aj doma. Príďte si urobiť radosť a vytvoriť originálne
veľkonočné dekorácie.
Termíny kurzov pre deti, dospelých
a jednotlivcov získa-te na tel. čísle :
0907 503478. Tešíme sa na Vás!

Základná škola na Ulici Vajanského
v Lučenci patrí medzi školy na Slovensku, ktoré venujú regionálnej výchove veľkú pozornosť. V novembri
jej bol udelený aj certifikát ŠKOLA
S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU.
Určite medzi jej priority patrí poznávanie významných osobností, ktoré sa
narodili alebo žili v Novohrade a ich
prínos je nezanedbateľný v rôznych
oblastiach literatúry, výtvarného, hudobného umenia či vedy a techniky.

Nezabúdajú ani na tradície a zvyky
predkov, ktoré si pripomínajú v každom
ročnom období. Február je mesiacom
fašiangových zábav, nuž a na záver pochovávanie basy. Tento rok fašiangová
zábava bola o niečo bohatšia. Dopoludnia telocvičňu zaplavili masky od
výmyslu sveta. V ich zábave im pomáhali aj budúci animátori zo Strednej
odbornej školy hotelových služieb
a dopravy v Lučenci, pod vedením svojich vyučujúcich. Vyhodnotenie zamaskovaných detí bolo nesmierne ťažké,
lebo každá trieda prezentovala desiatky
dokonalých masiek. Dobrú náladu na
karnevale prišli podporiť aj žiaci z FSS
Zvonček. Za spevu piesne Fašiangy,
Turíce, Veľká noc ide... a zvukov harmoniky, priestor telocvične obsadili
krojované dievčatá a chlapci s tradičnou fašiangovou scénkou. Ústrednou
postavou tu však bola ozajstná basa,
o ktorej sa hovorí, že tvrdí muziku a bez
nej teda dobrá zábava nemôže existovať. Nuž koniec fašiang, koniec zábavy.
A tak basa skončila na márach. Aspoň
to tak vypadalo pred obedom v telocvični. Poobede v priestoroch školy ruch
neutíchal. Novohradskú izbu navštívili
tety, členky miestneho odboru Jednoty
dôchodcov na Slovensku. Pani Elena
Bakuľová – predsedníčka spomenutej
organizácie v spolupráci....
Pokr. na str. 10
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...s riaditeľkou školy Mgr. Ľudmilou Lacovou chceli žiakom školy
priblížiť ďalší zvyk našich predkov. Tento nezáležal od ročného obdobia, ale od
množstva pracovných povinností na dedine, no najmä snahou vyplniť dlhé zimné
večery užitočnou prácou. Niekedy každá dievka musela mať výbavu, ktorej
súčasťou boli aj dve periny a 4 vankúše. Nuž a napárať toľko peria nebola ľahká
vec. No naši predkovia si radi pomáhali, a tak jeden večer sa páralo v jednom
dome, druhý večer v ďalšom. Televízory neboli a večer v družnej debate spojený
so spevom, tancom, poprípade i rozprávaním strašidelných príbehov, skôr ubehol.
Novohradskú izbu zaplnili tety s rajničkami , tanierikmi, do ktorých ukladali
opárané perie. Kostrnky sa niektorým zišli aj na klasické “mastierky“, veď prírodné je nenahraditeľné. Veselé tóny ľudových piesní vylúdila na harmonike aj
pani Strigáčová. K nej sa pridali spevom všetci prítomní. Núdza nebola ani
o občerstvenie. Pani Bakuľovej sa vydarili tradičné pampúšiky, v školskej jedálni
pagáčiky a pani učiteľke Sujovej nepostrádateľná kukurica s makom. Zapiť by sa
bolo patrilo aj čajom s rumom. Nuž ale v škole? Tu alkohol má červenú. No svoje
urobil aj bylinkový čaj. Perie však nepárali len tety. Tomuto starému zvyku sa
prišli priučiť a žiaci zo žiackeho parlamentu a deti ŠKD. Družnú náladu onedlho
prerušil spievajúci fašiangový sprievod s tradičnou fašiangovou piesňou. Basa opäť
odpočívala na márach a pán farár s kostolníkom a miništrantom ju odprevadili na
druhý svet. Pomaly sa dospievalo, dopáralo i dojedlo. Spomienky na spoločnú
akciu však určite zostanú vo všetkých, ktorí sa zúčastnili zaujímavého podujatia.
Zabávajúcich prišli pozdraviť aj zamestnanci MsÚ v Lučenci, vedúca oddelenia
školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí PhDr. Magdaléna Káčeríková, metodik
školského úradu Mgr. Viliam Linduška, riaditeľka DMS Ing. Alena Rezková,
členky výboru MO MS ako i zástupcovia rodičov. Pani učiteľka Marta Galádová
doplnila úžasnú atmosféru rozprávaním vlastných zážitkov zo zvykov v Novohrade.
Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie za ochotu prispieť k zorganizovaniu podujatia, ktoré umožní našej mladej generácii poznávať minulosť našich
predkov a tým viac dbať na prehlbovanie hodnôt slovenského národa. Pre
niekoľkých chlapcov a dievčat zo súboru Zvonček sa otvorili brány školy ešte aj
v nedeľu. Prečo? Nuž fašiangy sa niesli takmer celým mestom práve v nedeľu. Ak
nie celým, tak určite Vajanského ulicou.
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Fašiangový sprievod, ktorému velil zamaskovaný harmonikár, spevom sa presúval
do areálu tržnice. Ako sa hovorí, do tretice všetko dobré. To platilo aj v prípade
fašiangového zvyku, lebo žiaci zo ZŠ na Ulici Vajanského pochovávali basu na
tržnici už tretí krát. „Fašiang sa kráti, už sa nenavráti,“ spieva sa v pesničke. Naši
predkovia teda symbolicky pochovaním basy ukončili čas zábavy, zakáľačiek
a pripravili sa na 40 dňový pôst, ktorý sa končí na Veľkú noc. Za prípravu
a realizovanie starých zvykov tento krát treba poďakovať pani učiteľke Mgr.
Kataríne Szökeovej, PaeDr. Beate Banašovej a Mgr. Zuzane Goljanovej. Veríme, že
nezabudnú na tradície našich predkov ani budúce roky a so žiakmi opäť pripravia
kultúrny program, v ktorom žiakom i širokej verejnosti predstavia zvyky našich
starých mám a starých otcov.
PK Umenie a kultura

Mládež spieva je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti
zborového spevu detí a mládeže. Je
celoštátnou postupovou (dvojstupňovou
– krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou, konanou
vždy v párnych rokoch. Súťaže sa zúčastňujú mládežnícke spevácke zbory pracujúce spravidla pri základných a základných umeleckých školách. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné
osvetové centrum.
Hlavným cieľom súťaže je prezentovať
umeleckú úroveň a výsledky činnosti
detských speváckych zborov. Poslaním
súťaže je, aby sa deti a mládež učili svojím spevom vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť ako jeden z
výrazných atribútov kultúry osobnosti
moderného človeka. Vytváranie návyku
spievať, mať záľubu a porozumenie pre
kultivovaný spev má osobitný význam v
dnešnej dobe, keď sa mladému človeku
vtieravo ponúka primárne v reprodukovanej forme monofunkčná hudba priemyslu zábavy.
Dňa 13.marca 2015 o 10:00 hod sa
v koncertnej sále v Základnej umeleckej
škole v Poltári konalo regionálne kolo
prehliadky detských speváckych zborov.
Prehliadku otvorila riaditeľka NOS Mária
Ambrušová a prehliadky sa zúčastnili tri
zbory: Detský spevácky zbor Campanella z Brezničky, Spevácky zbor pri
Cirkevnej ZUŠ v Lučenci, pod vedením
Mgr. Terézie Kelementovej a Spevácky
zbor Krištálik pri Základnej umeleckej
škole v Poltári. Do súťažného programu
bolo odporúčané zaradiť polyfónnu
skladbu (kánon), skladbu slovenského
autora a úpravu ľudovej piesne. Predsedom poroty bola dirigentka Mgr. art.
Oľga Budinská, ktorá viedla aj odborný
seminár.

Pokr. na str. 11

Detský spevácky zbor Krištálik s počtom
členov - 13 súťažil s nasledovným
súťažným repertoárom: M. Jašurdová:
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Rozšírená bola viera, že v tento deň sa otvárajú poklady. Veľký
piatok bol tiež tradičným termínom značkovania dobytka.
Predpokladalo sa totiž, že menej cíti bolesť a rany sa mu rýchlo zahoja. Z predpokladu o rýchlom zacelení rán vychádzal aj
zvyk v tento deň štepiť stromy. Na celom Slovensku boli rozšírené praktiky na zabránenie škôd spôsobených na poliach
krtmi a hlodavcami (napríklad na juhozápade do lúk zapichovali žŕdky, na ktorých viselo pri údení mäso, aby v nich
krty neryli), v domoch a u ľudí hmyzom a hadmi. Vyliečiť staré
choroby malo ranné kúpanie a umývanie sa. Čas pred východom slnka býval využívaný na ľúbostné veštby.

V tradičnom zvykosloví deň venovaný
vareniu a pečeniu obradových jedál (údená bravčovina,
klobásy a huspenina), ktoré sa v rímskokatolíckych oblastiach
jedli až počas Veľkonočnej nedele. Masť zo šunky sa odložila
na liečenie rán, natieranie volskej šije odretej jarmom alebo
nôh, aby pri poľnej práci nepopukali a aby boli chránené pred
uštipnutím hadom. V sobotu sa jedla kyslá polievka z vývaru z
údeného mäsa, zahustená vajcom, alebo kapustnica s hríbmi,
cesnakom a zápražkou. V evanjelických obciach mäso už večer
jedli. Najstarším veľkonočným pokrmom sú na celom území
vajíčka a z nich pripravené jedlá. Začiatkom 20. storočia sa
pod vplyvom kresťanstva novým prvkom obradových jedál
stalo pečenie jahňaťa. Na juhu stredného a západného Slovenska piekli v plechovej forme baránka zo zmesi žemlí, vajec
a klobásy. Alebo do mliekom nasiaknutých žemlí spolu s vajcami pridali aj údené mäso a masu v pekáčoch zapekali na
stratené kurča či pečku. Tradične v tento deň pečený sladký
Súčasťou obradov boli staršie zvy- koláč z kysnutého cesta volali na východe paska, na Orave a
ky, vychádzajúce z predstavy o potrebe magickej ochrany ľudí v Liptove baba, na Ponitrí osúch, v Novohrade mrváň, v Tei hospodárstva (napríklad vyvolávaním hluku rapkaním na kove calta.
rapkáčoch) pred nadprirodzenými silami, ktoré sa mali aktivizovať na začiatku jarného obdobia. Okrem povier a úkonov
Tradičné obyčaje súvisiace s príchospojených s posledným zvonením zvonov bol tento deň spojený
dom jari a novej etapy roľníckeho roka, odkazujúce na predaj s umývaním sa v čerstvej tečúcej vode s predstavou, že tak
kresťanské obrady, praktiky a zákazy. Významnú úlohu v nich
sa človek zbaví lišajov, vredov, bradavíc, svrabu, ale aj pieh a
hrali voda, oheň, zeleň a vajíčka. Obyčaje späté s vodou vrvyrážok. Zelený štvrtok bol zaužívaným termínom prvého
cholili počas Veľkonočného pondelka v podobe polievania
výhonu dobytka na pastvu. Rozšírené boli obyčaje spojené
vodou. Zeleň je súčasťou Veľkej noci v podobe vŕbových vets jeho magickou ochranou proti zlým silám a chorobám a na
vičiek, ktoré kňazi svätili na Kvetnú nedeľu, i korbáčov upletezabezpečenie prosperity: dobytok musel prekračovať žeravé
ných z čerstvých prútov vŕby. Nimi sa pri šibaní na Veľkonočný
uhlíky, šibali ho vŕbovými prútmi, koňom do hrivy a kravám
pondelok mala preniesť sila prírody na človeka. Očistnú funna rohy uväzovali červené stužky proti urieknutiu a podobne.
kciu zohrával hluk: od Zeleného štvrtka do Bielej soboty, keď
Dobrú úrodu mala zabezpečiť príprava a konzumácia zeleninezvonili kostolné zvony, sa zlé sily z dediny zaháňali rapkanových jedál a cestovín, v južných oblastiach Slovenska sa na
ním rapkáčov. Očistná úloha sa pripisovala aj ohňu: na Bielu
Zelený štvrtok varili polievky a prívarky z mladých listov
sobotu sa zvykol v domácnostiach nietiť nový oheň, na ktorom
špenátu, šťavela i žihľavy, ktoré mali očistiť krv. Mládenci taksa potom pripravovali veľkonočné jedlá. V poverových predmer na celom Slovensku zvykli v tento deň obchádzať domy a
stavách sa veľkonočný čas spájal s aktivitou nečistých síl.
sypať do pitvorov či na prahy izieb mravce, symbolizujúce
Preto sa v mnohých oblastiach Slovenska nosili na hroby
hojnosť a prinášajúce navštíveným rodinám šťastie.
vajíčka a potraviny s cieľom uctiť si mŕtvych predkov.
Zdroj: www.ludovakultúra.sk, autor: Viera Feglová
V tradičných predstavách bol
tento deň na Slovensku spojený so zákazom manipulovať so
zemou (napríklad orať, sadiť) a s predstavou o vrcholiacej
predjarnej aktivite nepriaznivých síl, škodiacich najmä dobytku. Podľa tradičných predstáv sa v noci zo Zeleného
štvrtka na Veľký piatok mali na určitých miestach chotára
stretávať strigy, mali tancovať, kúpať sa v potoku, mútiť maslo
pod mostami. Včasráno mali čarovať, zo stajní brať hnoj a
odoberať kravám mlieko či lámať konáre ovocných stromov.
S cieľom magickej ochrany pred nimi sa zárubne stajní
natierali cesnakom, posvätenými vŕbovými prútmi sa okuroval
Foto: Internet/SME
dobytok a podobne.
Rozšírená bola viera, že v tento deň sa otvárajú poklady.
Veľký piatok bol tiež tradičným termínom značkovania
Detský spevácky zbor Krištálik s počtom členov - 13 súťažil
s nasledovným súťažným repertoárom: M. Jašurdová: Idú
noty do roboty, Anonym: Doo ba, A. Moyzes: Na Kráľovej holi,
E. Hradecký: Fordka a lordka, J. Teml: Kolotoč. Dirigentkou
zboru je Mgr. art. Mária Sihelská, hlasovým pedagógom Mgr.
Dagmar Vývleková DiS art a korepetítorom p. uč. Ondrej Gáll.
Na krajskú prehliadku, ktorá sa bude konať 17.4.2015 v Banskej Bystrici postúpili zbory: Detský spevácky zbor Krištálik pri
ZUŠ v Poltári a Detský spevácky zbor pri Cirkevnej ZUŠ v Lučenci. Obom zborom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.
Mgr. Dagmar Vývleková DiS. art.
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V tradičnej kultúre sa jeho deň pokladá za predel medzi zimou
a letom a viažu sa k nemu mnohé pranostiky (hrmenie pred
Jurajom znamenalo nepriaznivý rok). Ďatelinový štvorlístok,
záružlie, podbeľ, had, jašterica či žaba nájdené pred Jurajom
mohli mať ochranný blahodarný účinok alebo mimoriadnu
moc ako prostriedok ľúbostnej mágie. Na Jura sa prvý raz
vyháňal dobytok na pašu, vykonávali sa magické úkony proti
pôsobeniu škodlivých síl, podporujúce dojivosť a kvalitu
mlieka. Pálili sa jurské ohne, pri ktorých sa mládež zabávala:
preskakovali vatru, dievčatá spievali obradové a ľúbostné
piesne, vili vence, z ktorých veštili svoj vydaj; rast vegetácie
malo podporiť pováľanie sa po oziminách. Deti sa hrali jarné
hry na mosty, brány, na kráľovničky, reťazové hry (Helička…;
Hoja, ďunďa, hoja…).
Zdroj: www.ludovakultura.sk, autor: Daniel Luther
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Čo teda robiť. Dvestoročné slávne sklárne zanikli. A možno jednou z príčin, bolo aj podcenenie týchto zvyklostí,
lebo ak zabudneme na tradície našich predkov, zanikneme.....
Ťažká a namáhavá, ale zároveň krásna drina sklárov na
jednej strane a ich obyčaje na strane druhej. Takto - ruka
v ruke - to išlo stáročia. Keď „dobré“ zvyky sklárov začali
padať do zabudnutia, začalo to vinou nie sklárstva, ale
niektorých jedincov, akože sklárov, ísť dolu vodou aj so
sklárňami. Ľudia sú nepoučiteľní. Čo sa raz zlikviduje, to
sa ťažko a pomaly obnovuje.

staré zvyky sklárov Malohontu
počas Veľkej noci
Sklárska Veľká noc bola hlavne sviatkom pre mužov. Toto obdobie bolo príležitosťou na hodovanie a pitie, ktoré
začínalo Zeleným štvrtkom. V tento deň musel každý muž
piť alkohol „proti žabe“. Kto si nevypil, vystavoval sa
„nebezpečiu“, že v priebehu leta mu nejaká žaba „spočíta
zuby“ alebo ho „osíkne“. To potom znamenalo, že do roka
zomrie. A to bol dostatočný dôvod na pitie. Nebolo to
inak ani na druhý deň - Veľký piatok.

Utekáčski sklári v hostinci okolo roku 1935 / Foto: z archívu M.Pupalu

Niektorí ešte nestihli ani vytriezvieť a už museli piť „od
hada“. Kto nepil, mohlo sa mu stať, že ho uštipne had a
bude mu „amen“. Had je had, lepšie mať s ním pokoj.
Každý sklár uznal, že radšej užije zaručený liek – alkohol,
ktorý ho ochráni od všetkého zlého. V prírode je veľa kadejakej hávede, aj taká jašterica by mohla človeka uštipnúť. Preto sa na Bielu sobotu zasa pilo „od jašterice“.
Kto takto pil tri dni po sebe, mal „istotu“, že sa mu nič
zlého nestane.
(Zdroj: J. Žilák – R. Kafka – Š. Repčok:
Monografia „Sklárne v Malohonte“, 2001)

sa konečne dočkal. Stalo sa tak
oznámením v Úradnom vestníku Európskej únie 14. januára
2015, keď bolo uverejnené vykonávacie nariadenie Komisie
(EÚ) č. 2015/37 zo 6. januára 2015, ktorým sa do Registra
chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Klenovecký syrec. Žiadosť o ochranu
zemepisného označenia Klenovecký syrec podal Úradu priemyselného vlastníctva SR v roku 2010 Cech bryndziarov, spracovateľov mlieka, syrov a ovčieho mäsa (do Bruselu bola zaslaná v roku 2012) a v Úradnom vestníku EÚ bola zverejnená
15. augusta 2014, a označenie bolo zaregistrované. Podľa
technickej dokumentácie je Klenovecký syrec polotvrdý syr,
údený alebo neúdený, v tvare bochníka s priemerom 10 – 25
cm alebo hranola veľkosti 10 – 14 x 12 – 16 x 8 – 12 cm. Základnou surovinou, toho pôvodného, bolo ovčie mlieko.
Klenovecký syrec je zdobený špecifickou ornamentikou. Na
povrch syra sa vtláča prostredníctvom matrice (cifry) špecifická ornamentika znázorňujúca kruh a vnútri kríž alebo štvorlístok. Obvod kruhu je zdobený zúbkovaním. Ornamentika
symbolizuje zem, vesmír, slnko a múdrosť našich predkov.
História jeho výroby siaha do druhej polovice 17. storočia.
Prof. Dr. Otakar Laxa v knihe Syrárstvo v roku 1914 píše: „...v
okolí obce Klenovec sa pred rokmi vyrábal syr z ovčieho
mlieka, ktorého akosť bola veľmi chválená a v šesťdesiatych
rokoch 17. stor. sa vyvážal i do Nemecka.“ O jeho veľkej sláve
svedčí aj jeho odber arcikniežaťom Štefanom od roku 1830.
Pokr. na str. 13

Prvý zachovaný písomný materiál dokumentujúci historický
Čo teda robiť. Dvestoročné slávne sklárne zanikli.
pôvod výroby syra v danej oblasti pochádza z roku 1850.
A možno jednou z príčin, bolo aj podcenenie týchto
Päť rokov to schvaľovanie trvalo, a to nadšenie a námaha, čo
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Prvý zachovaný písomný
materiál dokumentujúci historický pôvod výroby syra v danej oblasti pochádza z roku 1850. Päť rokov to schvaľovanie trvalo, a to nadšenie a námaha,
čo tomu predchádzala, to sa už ani neráta. Prečo tak dlho? To nevie nikto,
možno len jeden... A vôbec, musí nám
niekto schváliť našu vlastnú tradičnú
špecialitu, o ktorej jedinečnosti vedeli už
naši predkovia. V tom je tento moderný
demokratický systém naozaj „zakliaty“,
povedal by som slovami Dobšinského.
Nebyť takých nadšencov ako sú manželia Zvarovci z Klenovca či im podobní,
zabudne sa. A pritom máme čo ponúknuť, veď slovenskou ľudovou stravou by
sme sa mali chváliť a nie ju dávať niekomu schvaľovať. Mala by sa vrátiť tam,
kde odjakživa patrila, na stôl.
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Pokr. zo str. 12

Zdroj: Klenovské noviny č. 10/2010.
www.upv.sk, Foto J. Zvara

Novohradského múzea a galérie
v Lučenci - apríl 2015

Jarné prebúdzanie

(Tmavá) komora
Hlavonožci uprene hľadia
na dno misky,
deravia ju žeraví.
Vývoj im už nevonia,
ani vývojka nesmrdí.
Navždy uväznené tiene
pulzujú do odtlačkov tá pravá komora je
tmavá,
ten pravý život je
c´est la vie!
Marilynin víchor

V apríli uzrie svetlo sveta kniha Tibora
Urbašíka "Spomienky z okolia horného Ipľa". Kniha bude mať 272 strán.
Záujemcov o kúpu budeme informovať v nasledujúcom čísle a na stránke
www.noslc.sk

Marilynin víchor
nazerá pod svetre
krajným stromom aleje...
Pod mojim nič,
pod tým druhým dve bipolárne nádeje...
Na truc severáku
vzdychy konárov
do extázy privádzajú pne...
Ja dám miazgu tebe,
ty dáš miazgu mne
Lži.
Z pupočných šnúr
viažeme sitá,
lovíme motýle,
slová nebrané doslovne
uviaznu v zrnku prachu,
bobtnajú v slznom náleve,
plodia zahmlené zrkadlá.
Kriví sa veta?
Cítime, že sa nič nedeje.
Celí sa chytáme
v lepkavom makramé...

– do 12. 4. 2015
Jarné prebúdzanie bolo a aj je súčasťou jarného zvykoslovia od Popolcovej stredy po
Veľký týždeň - Zelený štvrtok, Veľký piatok,
Biela sobota, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok. Práve Veľkonočný pondelok je bez vajíčok - kraslíc, nepredstaviteľný. Kraslica ako zvykoslovný predmet
symbolizovala veľkonočné obdobie. Vajíčko
bolo symbolom slnka, svetla, tepla, zdravia,
plodnosti, lásky, znovuzrodenia. Vytváralo
u ľudí predstavu o jeho nadprirodzených
vlastnostiach a schopnostiach chrániť a zabezpečiť prosperitu v hospodárstve a aj v živote rodiny. Na posilnenie magickej funkcie
vajíčka sa začalo ozdobovať. Ochranná moc
sa znásobovala farbením.
Dodnes je zachovaných niekoľko techník
ozdobovania vajíčok. Každá je zaujímavá,
niečím výnimočná a aj pozoruhodná. Najväčšou pestrosťou, variabilitou vzorov vynikajú vajíčka ozdobované batikovaním.
Plastickosť ornamentu je typická pre maľovanie voskom. Bohatá rastlinná ornamentika vyniká pri vyškrabovaní vajíčok.
Striedmosť a veľká jednoduchosť vo farebnosti dominuje na leptaných krasliciach.
Pôvabné sú oblepované niťou a slamou.
Nevšedné a vzácne sú aj sklenené vajíčka.
Novodobé techniky - ozdobovania semiačkami, perforovanie - madeirová čipka,
patchwork, hačkovanie, maľovanie rôznymi
spôsobmi - pastelmi, fixkami, ...
Na výstave „Jarné prebúdzanie“ sa pokúsime
predstaviť všetky tieto techniky ozdobovania. Do pozornosti návštevníkov dávame
vajíčka z Políchna - zabudnutú ornamentiku jednoduchú, krásnu a tiež zriedkavú tradičnú techniku ozdobovania leptaním. Prezentované kraslice sú zo zbierok
Novohradského múzea a galérie v Lučenci,
Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a od súčasných výrobcov kraslíc.

Zoltán Agócs
- Kontrastné kontexty
– do 12. 4. 2015
Autorská výstava mladého umelca, rodáka
z Novohradu, absolventa Fakulty výtvarných
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Poklady minulosti
- stála expozícia z najcennejších zbierok
Novohradského múzea a galérie z archeológie, histórie, etnológie a výtvarného umenia.
Katarína Köbölová, kultúrno-výchovná
pracovníčka, Novohradské múzeum a galéria
Lučenec

REKUS
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BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
10.4. Detský folklórny festival
– regionálna súťažná prehliadka
choreografií detských folklórnych súb.
miesto: Divadlo B.S. Timravy Lučenec
21.-22.4. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
- regionálna prehliadka 61. ročníka
celoštátnej postupovej súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy,
v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel
poézie detí, mládeže a dospelých,
miesto: Dom Matice slovenskej v Lučenci
29.4. Literárny klub V.L.A.S. – stretnutie,
prezentácia a rozbor tvorby,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
28.4. „O cenu primátorky a riaditeľky
NOS“ – regionálna súťažná prehliadka
v modernom tanci,
miesto: Divadlo B.S. Timravy Lučenec
46. DNI KÁRMÁNA - kultúrne aktivity
venované pamiatke Józsefa Kármána,
organizované v spolupráci so ZO a NOV
Csemadoku v Lučenci:
9.4. Milujem Lučenec ,
hudobno-zábavný kvíz,
miesto: ZŠ J. Kármána Lučenec
o 17.00 hod.
11.4. Literárny program pri príležitosti
Dňa maďarskej poézie.
Hostia: Zoltán Szászi a Attila Mizser,
spisovatelia. Vedie: Csilla Nagy, l
iterárny estetik.
Miesto: Pamätný dom J. Szabóa
o 16.00 hod.
Dielňa ľudových remesiel:
Výroba šperkov, smaltované šperky, práca
s drôtom – zapichovátka.
Termíny dielní, kurzov pre deti,
dospelých a jednotlivcov je potrebné
dohodnúť vopred.
Informácie Mgr. art. Eva Srníková,
0907 503 478,
e-mail: evasrnikova1@gmail.com
alebo osobne v tvorivej dielni.
Miesto: NOS Lučenec, na poschodí

Do 12.4.: Zoltán Agócs
– Kontrastné kontexty, výstava
Jarné prebúdzanie – výstava kraslíc
Poklady minulosti – stála expozícia

BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
17.4. Beseda s Júliusom Lomenčíkom

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
1.4. Jan Kraus – skvelý a popredný
moderátor, zabávač a herec sa predstaví
so svojim britkým humorom,
miesto: kino Apollo o 19.00 hod.
9.4. Mladý Európan 2015 - vedomostná
súťaž o EÚ pre študentov stredných škôl
- regionálne kolo
miesto: Divadlo B.S. Timravy o 9.30 hod.
12.4. „Kto zhasol svetlo?“
– Brilantná komédia o tom, čo všetko sa
môže stať, ak si domov privediete milenca
vo chvíli, keď sa tam objaví milenka
s vašim manželom.
Miesto: kino Apollo o 19.00 hod.
18.4. Jarná pieseň – regionálna prehliadka
speváckych zborov,
miesto: Divadlo B.S. Timravy o 15.00 hod.
21.4. Diabolské husle
– koncert Jána Berkyho - Mrenicu ml.
a Diabolských huslí,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 18.00 hod.

Fiľakovo
6.4. Palócka Veľká noc
na Fiľakovskom hrade,
miesto: hradný areál
a nádvorie NTIC,
org.: Hradné múzeum vo Fiľakove
23.4. Premietanie prírodopisných
filmov – Štúdio K2,
miesto: Mestská knižnica,
org.: Hradné múzeum Fiľakovo
Do 10.5. Hrad svetov VII.
– Medzinárodná fotografická výstava“,
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
- Galéria a Bebeková veža,
org.: Hradné múzeum vo Fiľakove

Cinobaňa
30.4. Stavanie mája

Hrnčiarska Ves
30.4. Stavanie mája o 19.00

Klenovec
2.-7.4. Veľkonočné ozdoby na námestí
30.4. Stavanie mája

Tomášovce
25.4. Poznávací pochod
po zrušenej železničnej trati
Veľká Ves – Tomášovce,
začiatok o 11.00 hod. na ŽS V. Ves,
org.: OZ Naše Tomášovce
a Obec Tomášovce,
viac info: 0904 454 715

24.4. EKO Deň – pri príležitosti Dňa Zeme,
miesto: Námestie republiky
o 9.00 hod.
28.4. „O pohár primátorky
a riaditeľky NOS“
- Regionálna súťažná prehliadka
moderného tanca,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
30.4. Stavanie mája,
miesto konania: priestranstvo
pred Divadlom B.S. Timravy o 17.00 hod.
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