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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte
uvádza cyklus „Predstavujeme divadelné súbory“. Pokračujeme DS HAVKÁČI
vhodné priestory, predsa sa divadlá hrávali. Herci si sami robili kulisy a premiéra bola vždy sviatkom celej dediny.
V decembri 1968 bol odovzdaný do užívania nový kultúrny dom. Začala plodná
spolupráca mladých ľudí s MO Matice
slovenskej a výsledkom bolo viacero divadelných predstavení. Vlastivedná monografia Tomášovce (1997) ďalej uvádza, že v miestnom kultúrnom dome sa
konala okresná súťaž ochotníckych divadiel a tomášovskí divadelníci vyhrali
s hrou Škriatok. Za dva roky vtedy nacvičili päť divadelných hier - Huncút Klinko, Košieľka, Magda Burčová, Návrat,
Zlaté srdiečko. V tom období bol veľký
záujem o divadlo a preto boli vytvorené
dokonca dve skupiny hercov.
V lete roku 2011 sa Ľubica Hrnčiarová rozhodla, že skúsi založiť divadelný súbor,
oslovila niekoľkých vytypovaných ľudí, vyhľadala vhodný scenár, zaobstarala kulisy
a nakoniec rozdelila povinnosti možno už budúcim členom. Takto vlastne vznikli,
začali sa stretávať a vôňa ochotníckych divadelných dosiek ich natoľko opantala,
že im už chýbal iba názov. Nakoniec sa zhodli a pomenovali sa Havkáči. Tento názov vznikol podľa prezývky, nakoľko obyvateľov Tomášoviec v minulosti zvykli volať „havkáči“. Dôvod, kedy a prečo toto pomenovanie vzniklo, je neznámy, ale
nepodložených verzií je údajne niekoľko. Nápad založiť divadlo má svoje opodstatnenie, nakoľko v Tomášovciach malo ochotnícke divadlo bohatú tradíciu, ale
tridsať rokov sa nehralo a domáci súbor nemali.
Preto aspoň v krátkosti pripomeňme slávnu históriu divadla.
Zásluhu na šírení osvety a kultúrno - vzdelávacej činnosti mal
učiteľ a správca vtedajšej evanjelickej ľudovej školy a prvý kronikár obce, Ľudovít Pánik. Pôsobil na škole viac ako štyridsať
rokov a jeho pričinením sa realizovalo množstvo kultúrnych akcií.
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Vedúcou súboru je Ľubica Hrnčiarová,
ale pomáha jej Jana Kurucová, ktorej
otec – Ján Adamove - bol v minulosti
režisérom ochotníckeho súboru. Obidve
úzko spolupracujú a dá sa povedať, že
zastávajú aj pozíciu režisérok. Zastrešuje
ich občianske združenie Havkáči– ochotnícky divadelný súbor, zaregistrované
bolo 27.12.2013 a vedie ho p. Hrnčiarová. Pri založení ich bolo 13 a v súčasnosti sa počet pohybuje od 10 do 15
členov.
Pokr. na str. 2
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Zoznam premiér:
12.2.2012 – Klbko, na motívy hry Pera Budaka Klbko,
kultúrny dom bol vypredaný. S hrou vystúpili ešte aj vo
Veľkej Vsi a Podrečanoch. V tom istom roku nacvičili
ešte v jeseň hru Kubo, aby sa ako divadelníci mohli
predstaviť v rámci Dní obce. Mala úspech a tak ju potom odohrali aj pre dôchodcov pri príležitosti mesiaca
úcty k starším a vystúpili aj v Haliči.
3.11.2013 – Ferko Urbánek: Kamenný chodníček

Pokr. zo str. 1

27.4.2014 - Alain-René Lesage: Turcaret

24.5.2015 – Ján Chalúpka: Starý zaľúbenec

Herci: Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Slávka Gubová,
Barbora Bellová, Brigita Petianová, Ján Mičuda, Ján Fulajtár, Ján Petian, Ján Kamenský, Michal Gubo. V jednej hre
účinkovali ešte Zuzana Hrnčiarová a Maťo Drugda, ktorí sú
tiež členovia DS. Zúčastnili sa aj na regionálnych prehliadkach amatérskych divadelných súborov v Tomášovciach
(26.-27.10.2012) a Lupoči (29.-30.11.2013). S hrou Turcaret
vystúpili 8.11.2014 na regionálnej prehliadke DOS v Divadle
B.S. Timravy v Lučenci. Minulý rok, 14.11.2015, sa zúčastnili
prehliadky v Kokave nad Rimavicou, s hrou Starý zaľúbenec.
O súbore sa písalo aj v našom regionálnom kultúrnom spravodajcovi REKUS. Aktivity súboru propagujú v obecnom rozhlase, ale aj formou plagátov a bulletinu festivalu Divadelná
jeseň. Na obecnej webovej stránke – www.tomasovce.sk –
sú uverejnené aj fotografie a plagáty niektorých hier.
Zaujímavosťou tohto úspešného súboru je, že medzi
hercami majú aj významných predstaviteľov obce. Hrá aj

Zaujímavosťou tohto úspešného súboru je, že medzi hercami
majú aj významných predstaviteľov obce. Hrá aj sám starosta,
Ing. Ján Mičuda, či jeho zástupca Ján Petian, ten aj s manželkou, nechýba ani evanjelický pán farár, Mgr. Michal Gubo
s manželkou a dokonca aj tri poslankyne obecného zastupiteľstva. Klobúk dole, vedúca súboru to chytila za ten správny
koniec. Od začiatku vedú kroniku súboru, začala ju viesť Anna
Urbanová. Finančné prostriedky získavajú zo svojho OZ, sponzorov a pomáha im aj obec, čo je pochopiteľné, veď predovšetkým ju propagujú. Avšak snažia sa aj o získavanie grantov,
v roku 2012 im bola schválená dotácia z VÚC, na obnovu divadla po tridsiatich rokoch. Havkáči hrajú najmä divadlo. Premiéra každej hry bola doma, teda v Tomášovciach bol ten prvý
sviatok, ale odohrali ich aj vo Veľkej Vsi, Vidinej, Haliči, Dobroči, na Dňoch obce v Ľuboreči, pri príležitosti mesiaca úcty k
starším v Lovinobani. Je škoda, že niektoré objednávky museli
odmietnuť, nakoľko im nevyhovovali termíny. Ale okrem divadla sa podieľajú aj na iných obecných aktivitách – Mikuláš,
Štefanská zábava či živý Betlehem. A ako to všetko stíhajú?
Všetko si robia sami, navrhnú a postavia kulisy, takisto si šijú
aj kostýmy. Snaha zviditeľniť sa od samého začiatku, im rozhodne nechýbala. Poslali prihlášku a dokonca ich, ako divadelný súbor, vybrali do televízneho programu Andreja Bičana
„5 proti 5“, ale ako to už býva, medzitým bola účasť zrušená
a mohli sa jej zúčastniť len rodiny. Už teraz rozmýšľajú o dlhodobom fungovaní divadla, zdravý sedliacky rozum im nechýba, čo je dnes u mnohých úplnou vzácnosťou. Aby mali
v budúcnosti nasledovníkov a divadlo neupadlo do zabudnutia
na ďalších 30 rokov. Takto to vyriešili. Pri OZ založili detský
divadelný súbor Havkáčik a už sa im podarilo nacvičiť jednu
hru – Soľ nad zlato. Skúšajú na javisku v kultúrnom dome
v Tomášovciach, zatiaľ nemajú vlastnú miestnosť, ale nádej tu
je a dúfajme, že sa im to aj podarí. Veď takýchto nadšencov –
ochotníkov nájdete málokde. A čo pripravujú v roku 2016, čiže
v roku 5. výročia založenia? Vybrali si hru Ženský zákon a premiéra by mala byť v novembri v rámci divadelnej prehliadky v
Tomášovciach. Ak sa chcete dozvedieť viac, tu je kontakt na
vedúcu súboru: Ľubica Hrnčiarová, 0918566381, e-mail:
1970lubka@gmail.com
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Lekár – rádiodiagnostik MUDr. František Lakatos sa narodil 19. 3. 1946 vo
Fiľakove, okres Lučenec. Základné
vzdelanie získaval v r. 1952-61 vo Zvolene a v Lučenci. V r. 1961-64 študoval
na lučenskom gymnáziu, maturoval
v triede prof. Štefana Volenta. V r.
1964-71 v štúdiu pokračoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity
v Prahe. V r. 1971-75 pôsobil ako sekundárny lekár na internom oddelení
OÚNZ v Lučenci. V r. 1975-2005 pracoval na rádiodiagnostickom (RDG)
oddelení lučenskej nemocnice, z toho
bol v r. 1990-95 jeho primárom. Od r.
2005 pôsobí až dodnes ako lekár na oddelení RDG v Nemocnici Rimavská
Sobota. Súbežne od r. 2006 vedie súkromnú ultrasonografickú (USG) ambulanciu v Medicínskom centre Tatran
v Lučenci. Žije v Lučenci.
Feri, porozprávaj nám úvodom
niečo o svojom detstve ...
Napriek tomu, že som mal len 1,5 roka,
keď sa rodičia z Fiľakova odsťahovali
do Zvolena (otca ako železničiara tam
preložili) ešte si pamätám útržky, keď
som sedel na drevenom hojdacom koníkovi u starých rodičov. Na Zvolen
mám väčšinou krásne spomienky, tu
som prežil detstvo – kamaráti, nádherná
príroda, rieka Hron, prvá láska k peknej
spolužiačke. Netešil som sa, keď otec
ohlásil, že sa presťahujeme do Lučenca
– stalo sa to v r. 1959. Lučenec mal ešte
vtedy neobyčajné čaro, ktoré som našťastie zažil.
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Po vystrájaní komunistov, ktorí veľké
časti mesta dali zbúrať, vrátane krásnych budov v centre, ich miesto prebrali
otrasné betónové paneláky, ktoré sú tu
doteraz – alebo nič – napr. parkovisko
na mieste jednej z najkrajších budov
mesta – bývalej kaviarne Royal, neskôr
knižnice.
Spomínal si mi, že tvoj otec ti
bol vo všetkom vzorom ...
Otec ma často bral na prechádzky po
Lučenci, ukazoval mi pamätihodnosti
tohto pre mňa tak drahého mesta. Mali
sme tu aj príbuzných, ktorých sme navštevovali. Raz ma vzal aj do lučenského
lesa, kde mi ukazoval zákopy, v ktorých
cez vojnu realizovali vojenské cvičenia.
Po otcovi som zdedil náklonnosť ku
všetkému krásnemu: prírode (láska k
lesom, prírode okolo Ipľa, Tatrám, Hronu, Dunaju), k športu (atletika – šprinty,
skoky, v zime lyžovanie, korčuľovanie,
atď.). Pod jeho vplyvom som sa naučil
hrať na husliach, kresliť, maľovať, fotografovať – a zdedil som aj lásku ku
knihám – všetko toto mi zostalo dodnes.
Matka sa zase starala o naše pohodlie,
dobré jedlo a keď sme so sestrou boli
chorí, tak bedlila nad nami, aby sme čo
najskôr vyzdraveli. Do školy (bývalé
staré gymnázium, teraz maďarská škola)
som chodil ulicami, ktoré lahodili môjmu oku krásnymi, väčšinou prízemnými
(ale jednoznačne mestskými) budovami
– mali v sebe niečo zvláštne, akési ľudské teplo. V škole som získal veľa priateľov – občas sa ešte aj teraz schádzame. Predvlani sme oslávili 50. výročie
našej maturity, žiaľ mnohí už nie sú medzi nami. ZUŠ-ky sa vtedy volali ešte
hudobné školy (HŠ), vo Zvolene ma na
husle učil hrať pán riaditeľ Július Konček. Často sa zabudol v blízkej kaviarni
Grandhotela, čo sme s kamarátom, ktorý
doniesol pästiarske rukavice, využili na
boxovanie na pôjde HŠ. V Lučenci ma
na husle učil hrať pán riaditeľ Andrej
Gábor. V tunajšej HŠ som zažil krásne
chvíle aj vďaka pekným žiačkam:-)
Po maturite na lučenskom
gymnáziu v r. 1964 si nastúpil ako
študent na Lekársku fakultu Karlovej
univerzity do Prahy ...
Áno, v Prahe som študoval medicínu na
Fakulte Všeobecného lekárstva. Praha
mala na mňa obrovský vplyv. Ešte aj
len krátko vymenovať, čo všetko mi
toto mesto dalo, by zabralo veľa miesta: od architektonických krás po

ta: od architektonických krás po veľkomestský ruch na Václavskom námestí,
študovne v Národnom Múzeu alebo v
Klementíne, kiná, divadlá, koncerty medzinárodne známych umelcov v katedrále sv. Víta alebo v chráme sv. Mikuláša, obľúbené organové koncerty
v chráme sv. Jakuba, kde hral slávny
organista Jiří Ropek a kde sme obdivovali mladučkú, elegantne oblečenú
herečku Andreu Čunderlíkovú slovenského pôvodu, ktorá pravidelne chodila
na jeho koncerty. V Prahe prekypoval
duchovný život, zažil som Pražskú jar,
kedy sme zacítili závan demokracie,
veľké demonštrácie na Václaváku proti
vstupu sovietskych vojsk v r. 1968. V r.
1999 som si zaspomínal na krásne časy
v kostole sv. Jakuba v Prahe aj s mojou
dcérkou Reginou, kde sme zažili krásny
organový koncert.
Aké boli tvoje lekárske začiatky v lučenskej nemocnici? Odkedy sa
venuješ rádiodiagnostike?
Po skončení štúdií som sa zamestnal
v Nemocnici s poliklinikou Lučenec na
internom oddelení, kde som pracoval
viac ako 3 roky. V r. 1975 som prešiel
na RTG oddelenie, kde som bol primárom v rokoch 1990-1995. Od r. 1981
som zaviedol prvé katetrizačné vyšetrenia Seldingerovou metódou, kedy sa po
prvýkrát dali zobraziť napr. nádory pečene, obličiek, atď. a dali sa bez priameho napichnutia zobraziť mozgové
cievy. Zaviedol som aj iné metódy PTC,
PTD, kedy sa po prvýkrát dali kontrastne zobraziť žlčové cesty alebo urobiť
ich drenáž. Podal som aj dva zlepšovacie návrhy. V lučenskej nemocnici som
pôsobil do r. 2005. Potom som prijal
pozvanie za primára do Nemocnice v
Rimavskej Sobote, kde odvtedy s prerušeniami pracujem ako lekár. V r. 2006
som otvoril neštátnu USG ambulanciu v
Lučenci, kde robím tri dni v týždni dodnes.
Pristavme sa na chvíľu pri
tvojich záujmových činnostiach …
Po nežnej revolúcii som v r. 1990 začal
hrať v ochotníckom divadle J. Kármána
v Lučenci. Toto obdobie bolo jedným z
najkrajších v mojom živote. Hrali sme
v mnohých mestách a obciach na Slovensku, ale aj v Salgótarjáne, Balassagyarmate a Debrecíne (Maďarsko),
ďalej na Scénickej žatve v Martine.
Pokr. na str. 4

Po vystrájaní komunistov, ktorí
veľkomestský ruch na Václavskom Približne v r. 1998-99 som sa začal
veľké časti mesta dali zbúrať,
námestí, študovne v Národnom zaoberať hrou na organ, ktorého
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Približne v r. 1998-99
som sa začal zaoberať hrou na organ,
ktorého nádherný zvuk ma naučil milovať môj otec. Veľa mi dali školenia v
Bratislave u známej slovenskej organistky Anny Predmerskej-Zúrikovej, vďaka
ktorej som sa dostal k organu na Hrade.
Vyskúšal som si aj pamiatkové organy
okolo Rimavskej Bane. V Lučenci ma
učila absolventka VŠMU pani Beata
Becherová-Štefanková, ktorá (podobne
ako A. Predmerská-Zúriková) študovala
u medzinárodnej kapacity – profesora
Dr. Ferdinanda Klindu.
Tvoj doterajší najkrajší životný
zážitok?
Môžem konštatovať, že som prežil nádherné detstvo – najmä vďaka mojim
rodičom i starým rodičom. To, čo som
dostal od nich do vienka, mi pretrvalo
dodnes a umožnilo žiť hodnotný život
plný pekných zážitkov a ľudských vzťahov.
Pokr. zo str. 3

PhDr. František Mihály, DiS. art.

kciu knihovníka, archivára, riaditeľa
zbierkových fondov i riaditeľa kolégia.
V r. 1990-92 bol viceprimátorom mesta
Pápa. Od r. 1993 žil na dôchodku v Pápe. Zomrel 25. 9. 2010 v Pápe.
Je autorom niekoľkých knižných titulov, týkajúcich sa života reformovanej cirkvi v Pápe a okolí: A Pápai
református gyűjtemény (Zbierka reformovanej cirkvi v Pápe, 1987), Egyház és
közélet (Cirkev a verejný život, 1995),
A Mándi Márton István Pápa Református Kollégiumi Alapítvány 1989-1994
(Nadácia Mártona Istvána Mándiho –
Reformované kolégium Pápa, 1995) a i.
Jeho brat Attila Kövy (1924-2004) bol
stredoškolským učiteľom, vyučoval históriu v meste Harderwijk (Holandsko).
Zsolt Kövy bol veľkým pápskym lokálpatriotom, no rodný Lučenec vždy nosil
vo svojom srdci.

Gertrúda Sternlichtová

Obchodníčka, bývalá predsedníčka Židovskej náboženskej obce v Lučenci Gertrúda Sternlichtová, rodená
Pollaková sa narodila 5.4.1926 v Kremnici, okres Žiar nad Hronom. V rodnom
meste absolvovala ľudovú i meštiansku
Reformovaný kňaz, knihovník, školu (1932-40, 1945-47). V r. 1949 sa
archivár, učiteľ, publicista Zsolt Kövy vydala za Samuela Viktora Sternlichta
(1923-1984), s ktorým žila najprv v Hasa narodil 30. 4. 1926 v Lučenci.
liči a od r. 1960 v Lučenci. Známy bol
ich mäsiarsky obchod, ktorý sa nachádzal v strede hlavnej ulice hneď vedľa
bývalého domu obuvi. Z manželstva sa
im narodili dve dcéry – Judita Sternlichtová-Landshut (*1950), ktorá žije
v Hamburgu (Nemecko) a Viera Sternlichtová-Rozenbaum (1951-2009), ktorá
žila a je i pochovaná v New Yorku
(USA).

V súčasnosti je predsedníčkou obce
Helena Vajová, rodená Fischerová. Spoločne s vtedajším primátorom mesta
Lučenec Milanom Markom a iniciátorom podujatia Františkom Mihályom sa
zúčastnila na slávnostnom odhalení pamätnej tabule hudobnému skladateľovi
Williamovi Bukovému-Brüllovi, lučenskému rodákovi v r. 2005. Gertrúda
Sternlichtová zomrela 24.12.2007 v Lučenci, pochovaná je na tunajšom židovskom cintoríne.
Akademik

Ondrej P a v l í k
Pedagóg, vysokoškolský učiteľ,
akademik ČSAV a SAV prof. PhDr.
Ondrej Pavlík, DrSc. sa narodil 1. 4.
1916 vo Zvolenskej Slatine, okres Zvolen. Meštiansku školu ako i Učiteľský
ústav absolvoval v Lučenci, maturoval
v r. 1936.

Zsolt K ö v y

V rodnom meste navštevoval ľudovú
školu i gymnázium, maturoval v r. 1944
v triede Dr. Lajosa Siposa. V r. 1944-45
študoval na Teologickej fakulte Univerzity v Debrecíne (Maďarsko) a v r.
1947-50 na teologickej akadémii v Pápe
(Maďarsko). V r. 1949-53 bol pomocným kňazom reformovanej cirkvi v Kaposvári a Enyingu, v r. 1953-92 reformovaným kňazom v obci Kéttornyúlak pri
Pápe. Pri Reformovanom cirkevnom
obvode v Pápe súbežne zastával aj funkciu knihovníka, archivára, riaditeľa
zbierkových fondov i riaditeľa kolégia.
V r. 1990-92 bol viceprimátorom mesta

Gertrúda Sternlichtová bola v r.
1993-2004 predsedníčkou Židovskej
náboženskej obce v Lučenci. Pred ňou
túto pozíciu zastávali: Mikuláš Gross,
Samuel Viktor Sternlicht, Pavol Jonáš,
Juraj Fischer, Ondrej Preisach.
V súčasnosti je predsedníčkou obce
Helena Vajová, rodená Fischerová.

Spoločne s vtedajším primátorom

V r. 1936-42 študoval na Filozofickej
a Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Súbežne v r. 1936-44 pôsobil ako
učiteľ na viacerých miestach na Slovensku. Počas SNP bol tajomníkom ÚV
KSS a zástupcom povereníka školstva
v Banskej Bystrici. V r. 1945-48 bol
zástupcom povereníka školstva a osvety
v Bratislave, v r. 1948-50 povereníkom
informácií a osvety v Bratislave. V r.
1950-51 pôsobil vo funkcii prvého námestníka ministra školstva v Prahe. V r.
1952-53 a 1956-57 vyučoval na Vysokej
škole pedagogickej v Bratislave. V r.
1953-55 bol predsedom SAV v Bratislave, v r. 1957-71 vedeckým pracovníkom
vo Výskumnom ústave pedagogickom
v Bratislave. V r. 1971-89 pôsobil ako
vysokoškolský učiteľ na FF UK v Bratislave.
Pokr. na str.5
Od r. 1989 žil na dôchodku v Bratislave.
V pedagogickej teórii venoval
hlavnú pozornosť otázkam rozvoja

REKUS
Od r. 1989 žil na
dôchodku v Bratislave.
V pedagogickej teórii venoval hlavnú
pozornosť otázkam rozvoja socialistického školského systému, didaktiky,
teórie mravnej a pracovnej výchovy
i pedagogickým dôsledkom vedeckotechnickej revolúcie. Bol autorom publikácií: Návrh na reformu školského
systému (1945), Školstvo – základ kultúrnej výstavby Slovenska (1946), Didaktika (1948), Automatizácia a škola
(1963), Mravná výchova (1963), Za
nový školský systém (1984) a i. Bol
členom hlavnej redakcie Encyklopédie
Slovenska (1977-1982), predsedom
hlavnej redakcie Pedagogickej encyklopédie Slovenska (1984-1985). Mal aktívny podiel na zakladaní nových vysokých škôl a iných celonárodných kultúrnych ustanovizní na Slovensku –
Výskumný ústav pedagogický, Lúčnica,
SĽUK a i. Akademik Ondrej Pavlík
zomrel 19. 12. 1996 v Bratislave, pochovaný je na cintoríne v Slávičom
údolí.
Pokr. zo str. 4
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KOVÁČ Michal – 80. výročie nar.
(1.4.1936 Hradište) - vysokoškolský
profesor. V rokoch 1980-1990 rektor
VŠP v Nitre.
KUSÝ Ivan – 95. výročie nar. (6.4.1921
Dobroč) – literárny vedec, editor.
Pseudonym Róbert Konečný. V r. 1944
– 49 pracovník Literárnohistorického
odboru MS v Martine, 1945 – 51 spolu redaktor Slov. pohľadov, 1946 – 49
aj dramaturg martinského Slov. komorného divadla, od 1949 pôsobil v
Bratislave: r. 1949 – 51 vedúci oblastného sekretariátu Matice slov., 1951 –
89 pracovník Ústavu slov. literatúry
SAVU, neskôr SAV, 1957 – 70 jeho riaditeľ, zároveň 1956 – 70 redaktor
časopisu Slov. literatúra, od r. 1989 na
dôchodku.
Autor publikácií Jozef Miloslav Hurban
(1948), Cesta kritika (1957), autor monografií Hečkova Drevená dedina
(1954), Mladý Ladislav Nádaši (1966),
Božena Slančíková - Timrava (1967),
Význam Eleny Maróthy - Šoltésovej v
slovenskej literatúre a v slovenskom
ženskom hnutí (1968), Mladý Vajanský
(1987), Zrelý Vajanský (1992). Ako
editor vydal Korešpondenciu Timravy
a Šoltésovej (1952), pripravil nové vydanie Timraviných Zobraných spisov

(1955 – 59), zostavil zborník Timrava v
kritike a spomienkach (1957) a i.
LIPSKÝ Ján – 250. výr. nar. a 190. výr.
úmrtia (10.4.1766 Sedličná – 2.5.
1826) – kartograf, autor najlepšej mapy Uhorska svojich čias, na 9 listoch
obsahovala všetky uhorské mestá, dediny, hrady, pevnosti, bane, hámre a
pod. Školské vzdelanie získal na kalvínskej škole v Lučenci (1776-1777).
PEKÁR Štefan -150. výročie úmrtia
(12.4.1866 Kokava n/R.) – evanjelický
farár, senior, publicista, zakladajúci
člen Učenej spoločnosti malohontskej.
Pochovaný je v Kokave, kde pôsobil
v rokoch 1832 – 1866.
MEGGYESI Tamás – 80. výročie nar.
(12.4.1936 Prša) - stavebný inžinier,
vysokoškolský učiteľ. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberá otázkami urbanistických sídiel, odhaľovaním a hodnotením stavu kultúry životného prostredia ako i parkovej a záhradnej architektúry v rôznych mestách Maďarska.
BAZOVSKÝ Oktáv – 100. výročie nar.
(15.4.1916 Lučenec) - krajinský pracovník, redaktor, právnik. Spoluzakladateľ a predseda Slov. spolku vo Veľkej Británii, zapojil sa do činnosti Slov.
oslobodzovacieho výboru, neskôr svetového kongresu Slovákov, vedúci slovenského vysielania rádia BBC v Londýne.
URBANČOK Milan – 35. výročie úmrtia (15.4.1981 Bratislava) – jazykovedec. Narodil sa 14.10.1928 v Cinobani,
časť Turičky. V jazykovedných štúdiách venoval pozornosť otázkam syntaxe spisovnej slovenčiny, slangovým
a archaickým slovám.
KOLBÁNY Pavol – 200. výročie úmrtia
(16.4.1816 Bratislava) - zdravotnícky
osvetár a lekár. Narodil sa 23.1.1758
v Ozdíne. Študoval v Ožďanoch a neskôr na gymnáziu v Bratislave a medicínu v Halle a Viedni. Priekopník očkovania proti kiahňam v Uhorsku.
PETIAN (PETÉNYI) Juraj Natán – 210.
výročie nar. (20.4.1806 Polichno) –
kultúrny pracovník, mecén, podporovateľ slov. národných podujatí. Od r.
1827 evanjelický farár v Polichne, kde
dal vystavať faru. Juraj sa stal podporovateľom slovenských národných podujatí a ústavov, testamentálne venoval základinu 7.000,- zlatých na založenie Matice slovenskej.

(1955 – 59), zostavil zborník
Timrava v kritike a spomienkach
(1957) a i.

FALŤAN Michal – 100. výročie nar.

PhDr. František Mihály, DiS. art.

FALŤAN Michal – 100. výročie nar.
(26.4.1916 Hradište) - slovenský a československý politik, poslanec Národného zhromaždenia. Zástupca riaditeľa ekonomického ústavu SAV, povereník pôdohospodárstva a pozemkovej
reformy.
KUBINEC Juraj – 30. výročie úmrtia
(28.4.1986 Kokava n/R- časť Utekáč,
Salajka) – nestor slovenských fujaristov, zakladateľ prvého fujarového tria
na Slovensku, výrobca ľudových hudobných nástrojov, spevák a hudobník. Narodil sa 19.5.1890 v Detvianskej Hute - časť Čechánky. V 50-tych
rokoch pôsobil vo folklórnej skupine
v Kokave nad Rimavicou. Pravidelne sa
zúčastňoval folklórnych festivalov. Jeho hudobné nástroje sú v zbierkach
historického aj etnografického ústavu
na Slovensku.
ČECH Ľudovít – 70. výročie úmrtia
(29.04.1946 Revúca) - maliar a učiteľ.
Po roku 1918 žil v Lučenci. Jeho plenérové záznamy z povodia Ipľa v okolí
Lučenca vznikli akoby po daždi, v prírode prevládajú modré a sýtozelené
farby.
OBROČNÍK Pavel – 55. výročie nar.
(30.4.1961 Hnúšťa-Likier) – tanečník,
od r. 1970 člen detského folklórneho
súboru v základnej škole pod vedením
Pavla Zajaca v Kokave nad Rimavicou.
Neskôr tanečník SĽUK-u, kde tancoval
až do r. 1992. V roku 1993 začal pracovať ako riaditeľ MKS v Kokave nad
Rimavicou.

630. výročie (30.4.1386) – prvá
písomná zmienka o hrade v Haliči.
230. výročie (1.4.1786) – drevená
márnica – zrubová stavba v Prahe
pri Lučenci
30. výročie (16.4.1986) - Ondrej
Hankó napísal list na MNV Uhorské, aby nadviazal spoluprácu s
obcou Hradište, odkiaľ pochádzal
Ján Sekerka, jeden zo spoluzakladateľov Békešskej Čaby a v tom
istom roku sa uskutočnila prvá
návšteva krajanov v Hradišti
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Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť...

Narodil sa 17. 4. 1946 v Lučenci, kde
navštevoval ZŠ (1952-60) a Gymnázium
BST (1961-64). Študoval v r. 1965 –
1970 na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Od r. 1977
pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a od r. 1999 jeho riaditeľ.
V r. 1997 – 2003 bol predsedom, od
2003 je podpredsedom Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. V r. 1985 –
1989 pôsobil externe na Katedre herectva a réžie Vysokej školy múzických
umení v Bratislave, r. 1993 – 1995 na
Katedre slovenského jazyka Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v r. 1996 – 1998 na Katedre slovenského jazyka Fakulty humanitných
vied Univerzity Mateja Bela a v r. 1999
– 2001 na Katedre lingvistických štúdií
Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v r.
2000 bol aj vedúcim tejto katedry. Je
autorom množstva odborných monografií a prác, členom viacerých výborov,
spoločností, spolkov a vedeckých rád.
Redaktor časopisu Slovenská reč. Získal
viacero ocenení - 2000 Čestná plaketa
SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách a Cena Mateja Bela za
preklad v kategórii spoločenských vied,
2003 Medaila prezidenta Slovenskej republiky, 2005 Medaila SAV za podporu
vedy. Venuje sa sociolingvistike, syntaktickej a lexikálnej sémantike, prozódii
a ortoepii, všeobecnej jazykovede, jazykovej politike, jazykovednej historiografii a encyklopedistike. Pseudonym Ondrej Slavkovský.

Folklorista, interpret kokavských ľudových piesní a náš priateľ, ktorý sa 28.
apríla dožíva významného životného
jubilea.

Bývalý Východočeský dnes Královohradecký kraj, má družbu s krajom Banskobystrickým. Už dobrých pár rokov. V kultúrnej oblasti sa to prejavuje asi
najviac. Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, začalo pred tromi rokmi
spolupracovať s divadelným súborom „Na Tahu“ z Červeného Kostelca. Podnet
k spolupráci dal IMPULS Hradec Králové, na odporúčanie pani Nade Grigarovej.
Po úspešných návštevách tohto divadelného súboru do Lučenca a Fiľakova, prišiel
čas, že sme sa my vybrali ku nim, do Červeného Kostelce a to rovno na „Východočeskou přehlídku amatérskeho činoherního a hudebního divadla.“
Samozrejme, že to nebolo len tak, náhodou, ale výsostne pracovne. Režisér divadelného súboru Na Tahu, Vlastík Klepáček vymyslel a zorganizoval projekt „Hej,
Slované“ podľa piesne Sama Tomášika, ktorá je známa a sa spieva dodnes. Slovensko zastupoval súbor Timrava z Lučenca, ktorý zahral dva obrazy z adaptácie
novely B.S.Timravy Ťapákovci.

Témou projektu, ktorého sa zúčastnili Česi, Slováci a Poliaci bolo zahrať o tom, čo
nás všetkých spája a čo je pre každý národ typické. A čo vyšlo? Česi sú pivkári,
pivo nielen radi pijú, ale ho aj výborne varia, Slováci sú viac na tvrdé, čiže tu
prevláda borovička a Poliaci sa našli pri vodke. Z toho vyplynulo, že nás spája
alkohol. V živote mnohokrát smutné, ale v divadle prevládal humor. Verím, že to
všetci aj tak chápali.
A tak sme prišli do Červeného Kostelca. Priamo
do divadla. Neocitli sme
sa uprostred príprav, lebo už všetko bolo hotové; súbory prichádzali,
porota začínala pracovať
a krásna budova Divadla
J.K. Tyla, sa postupne
zapĺňala divákmi. S pribúdajúcimi dňami ich
bolo viac a viac. Hrali sa
tri predstavenia denne,
a čuduj sa svete, ani na
jednom neboli žiaci, či študenti z miestnych škôl, ale poctivo platiaci diváci.
Samozrejme
nebudem
hodnotiť jednotlivé predstavenia, na to bola odborná porota,
študenti
z miestnych
ktorú
viedol
prof.platiaci
Jan Císař. Predstavenia, ktoré sme videli, boli ako na každej
škôl, ale
poctivo
prehliadke
rôzne, niektoré nás oslovili viac iné vedľa nás len prešli. Tak sme to
diváci.
videli my. Ale pri vyhlásení výsledkov súťažnej prehliadky sme sa zhodli
s rozhodnutím poroty. Aj nás zaujala výborne upravená Jiráskova Vojnarka
z Hronova, ale aj predstavenie Divadla Jesličky Josefa Tejkla Búh Masakru, aj
ďalšie súbory zaujali výbornými nápadmi, či už dramaturgicky, režijne, alebo
herecky.
Náš projekt „Hej, Slované“ mal premiéru v nedeľu poobede. Videli sme tri rôzne
predstavenia, ktorým nechýbal humor, smiech cez slzy a dobrá nálada. Budeme sa
tešiť na reprízu u nás na festivale Divadelná jeseň.
Pokr. na str.7

Ak by som mala náš pobyt na Východočeskej prehliadke amatérskeho divadla
zhodnotiť ako celok, musím konštatovať, že aj v Českej republike aj u nás na
Slovensku vidíme aké dôležité je pre ochotníkov, alebo ak chcete amatérov, aby sa
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Pokr. zo str. 6

Ak by som mala náš pobyt na Východočeskej prehliadke amatérskeho divadla
zhodnotiť ako celok, musím konštatovať, že aj v Českej republike aj u nás na
Slovensku vidíme aké dôležité je pre ochotníkov, alebo ak chcete amatérov, aby sa
mohli každoročne stretávať a prezentovať na krajskej prehliadke.
Ďalej nás milo prekvapila systematická a obetavá práca domáceho súboru“ Na
Tahu“, ktorí zabezpečujú služby spojené s občerstvením pre všetkých, ktorí do
divadla zavítajú. Majú pripravené rôzne jedlá, nápoje a iné pochúťky pre hladných
a smädných účinkujúcich a divákov. Svojou nezištnosťou a snahou, aby sa všetci
dobre cítili, vytvárajú nezabudnuteľnú festivalovú atmosféru, ktorá trvá niekedy do
skorých ranných hodín.

Vysokú spoločenskú váhu podujatia zvýrazňuje prítomnosť predstaviteľov mesta
na každom predstavení. Ďakujeme zástupcovi starostu Richardovi Bergmanovi,
ktorý nám vo svojom voľnom čase „robil sprievodcu“ po pamätihodnostiach
a prírodných krásach Červeného Kostelca a okolia. Môžeme povedať, že mesto
žije 4 dni divadelnou prehliadkou, čo môžeme domácim len závidieť. Samozrejme
v dobrom.
Divadelná prehliadka priniesla veľa príjemných divadelných, ale aj osobných
zážitkov a nemálo podnetov do ďalšej práce. Už len to, že sme sa mali možnosť
lepšie spoznať a veľa vidieť. Dnes je vlastne takéto vzájomné poznávanie a porovnávanie najdostupnejšou formou odborného vzdelávania. Boli sme radi, že sme
videli ako to robia inde.
Všetkým chceme poďakovať za plodne strávené dni, zaželať veľa síl a nápadov
v ďalšej práci. Tešíme sa na ďalšie stretnutia! Dovidenia.
Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci
Foto: Ivo Mičkal

Novohradská knižnica v Lučenci pripravila 25.2.2016 besedu s PhDr. Jozefom Drenkom o jeho novo vydanej knihe „Hriešni ľudia Novohradu“, ktorú
vydalo Novohradské osvetové stredisko
v Lučenci. Podujatie otvorila PhDr. Dáša
Filčíková, riaditeľka knižnice a potom
odovzdala slovo už samotnému autorovi, známemu lučenskému historikovi
a dlhoročnému bývalému kronikárovi
mesta Lučenec.
Ten vysvetlil ako to vlastne začalo. Pred
časom ho oslovili z regionálnej redakcie,
či by nespracoval cyklus článkov o nezbedných ľuďoch a vtedy to nazvali
„hriešni ľudia“. Po rokoch sa autor k téme vrátil a spracoval ich v knižnej podobe.

V úvode svojho vystúpenia oboznámil
autor návštevníkov s prierezom tvorby
venujúcej sa oblasti prehreškov, ale pripomenul, že spracoval a vydané boli aj
diela o slušných ľuďoch regiónu a pozornosť upriamil na dielo o cirkevných
predstaviteľoch. Potom spomenul dielo
„Kriminalita, bezpečnosť a súdnictvo
v minulosti miest a obcí na Slovensku“,
ktoré bolo vydané ako zborník vedeckej
konferencie konanej v Lučenci, roku
2003. Ešte pred samotným predstavením najnovšej knihy pripomenul, že
viaceré publikácie z tejto oblasti už podrobnejšie spracoval, napr. Ako sa popíjalo v Novohrade a ď. Potom požiadal
pracovníčku NK, Zoru Nagyovú, aby prítomným rozdala názorné listy, bolo ich
viac ako desať. Takto začal p. Drenko
prechádzať jednotlivými kapitolami.
Najskôr to boli hriešni muži, potom
hriešne ženy a posledná kapitola sa
venuje hriešnym láskam. Samozrejme,
že rozprávanie bolo mimoriadne pútavé
a pre záujemcov o históriu aj nesmierne
cenné, ...
Pokr. na str. 8
veď takéto informácie sa bežný človek
ani nemá šancu dozvedieť. Aj to svedčí
o dokonalom prehľade autora, ktorý sa
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...veď takéto informácie sa bežný človek ani
nemá šancu dozvedieť. Aj to svedčí o dokonalom prehľade
autora, ktorý sa tejto obdivuhodnej činnosti venuje už niekoľko rokov, dokonale pozná, kde a čo majú archívy nielen
na Slovensku, ale aj v Budapešti či Šalgotarjáne. Spomenul
zlé skutky Folkuša z rodu Kačicovcov, vlastníka hradu Fiľakovo, lúpežného rytiera Imricha Balašu, ale aj Feliciána Zacha, ktorý sa pokúsil spáchať atentát na uhorského kráľa
Karola Róberta. Nezabudol poznamenať, že najstarší slovenský erotický zápis na Slovensku je z Novohradu a najdlhšia
nadávka v Uhorsku tiež pochádza z Novohradu.
Z hriešnych žien to bola najmä Juliana Korponayová, rod.
Géciová, známejšia ako „levočská biela pani. Tretia a posledná kapitola dokumentuje hriešne lásky, kde zaradil Máriu
Séčiovú, nazývanú Muránska Venuša.
Škoda, že takáto beseda nie je vhodná pre najmladšiu generáciu, určite by sa mohli poučiť. Ale? Takéto besedy by sa
mali robiť častejšie a to nielen v knižniciach. Veď ako sa popíjalo či hriešni ľudia, koľkí „štamgasti“ v početných „krčmách“ by si to možno radi vypočuli a pri patričnom uvoľnení
by to malo aj oveľa väčšiu odozvu. Veď doslova pikošky z úst
samotného autora, títo ľudia nemajú kde počuť, lebo nepatria medzi „stálych“ návštevníkov knižníc.
V závere ešte pripomenul, že už v apríli je plánované vydanie
publikácii o Starej Haliči. Nasledovala diskusia, každý sa mohol autora opýtať, čo ho zaujímalo. Ako prvý to využil RNDr.
Jozef Klinda a prekvapila ho „cenzúra“ neuvádzania niektorých mien, keďže išlo o zdokumentované materiály. Taký je
život.
Čo dodať? Výborná akcia, asi nikto z prítomných neľutuje, že
prišiel. Klobúk dole pred samotným rečníkom, ktorý bez
prestávky viac ako hodinu, dokázal všetkých zaujať. Ešte je
potrebné pripomenúť, že p. Drenko oslávi v lete významné
životné výročie.
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Pokr. zo str. 7

V dňoch 8. a 10. marca sa konalo okresné kolo XXV. ročníka
celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy,
spievaných básní a divadiel poézie Mihálya Tompu.
Na okresnej súťaži sa zúčastnilo celkom 84 súťažiacich, z
toho 53 na poéziu a 31 na prózu. Súťažiacich hodnotila porota v zložení P. Kerner Edit, Csongrádi Béla zo Šalgótarjánu,
a Štefan Csák. Súťaž otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka
NOS Lučenec a Karol Galcsík, odborný pracovník NOS a oblastný tajomník OV Csemadoku. Víťazi okresnej súťaže postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo dňa 22. marca 2016
v Tornali. Výsledky súťaže, a do celoslovenského /krajské/
predkola postupujú : Poézia
I. kategória:1. Alabán Dániel , ZŠ Šíd, 2. Illés Panka, ZŠ Istvána
Koháryho, Fiľakovo, 3. Keszeg Ella Ilona, ZŠ J. Kármána Lučenec, II. kategória:1. Gulíšek Alexandra, ZŠ Istvána Koháryho
Fiľakovo, 2. Mező Veronika, Gymnázium Fiľakovo, 3. Fekete
Emma Lili, ZŠ J.Kármána Lučenec, III. kategória:1. Fekete Virág Fanni, ZŠ J.Kármána Lučenec, 2. Tamás Petra, ZŠ J.Kármána Lučenec, 3. Galamb Krisztián, ZŠ Radzovce, IV. kategória: 1. Nagymatyó Evelin, Pedagogická a sociálna akadémia
Lučenec, 2. Princz Réka, Gymnázium Fiľakovo, 3. Lakatos
Diana, Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec

Próza
I. kategória: 1. Botos Máté János, ZŠ Lajosa Mocsáryho

Próza - I. kategória: 1. Botos Máté János, ZŠ Lajosa Mocsáryho Fiľakovo, 2. Ferencz Katalin, ZŠ J. Kármána Lučenec,
3. Mede Dominik, ZŠ Istvána Koháryho Fiľakovo, II. kategória:
1. Vass Roland Eduard, ZŠ Istvána Koháryho Fiľakovo, 2. Kasza
Karina Alexandra, ZŠ Istvána Koháryho, 3. Kóšik Réka, ZŠ
Istvána Koháryho Fiľakovo, III. kategória: 1. Tóth Viktória,
Gymnázum Fiľakovo, 2. Tamás Petra, ZŠ J. Kármána Lučenec,
3. Galamb Krisztián, ZŠ Radzovce, IV. kategória: 1. Bystrianska
Karina, Gymnázium Fiľakovo, 2. Bari Kamilla, Gymnázium Fiľakovo, 3. Prokselj Brigitta, Pedagogická a sociálna akadémia
Lučenec

Z krajského do celoslovenského kola postúpili:
Alabán Dániel – I. kategória poézia ZŠ Šíd, Fekete Emma Lili –
II.kategória poézia, ZŠ J.Kármána Lučenec, Nagymatyó Evelin
– IV. kategória poézia, Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec, Princz Réka – IV.kategória poézia, Gymnázium Fiľakovo, Botos Máté János – I.kazegória próza, ZŠ L.Mocsáryho
Fiľakovo, Galamb Krisztián – III.kategória próza, ZŠ Radzovce,
Bystrianska Karina – IV.kategória próza, Gymnázium Fiľakovo
Celoslovenská súťaž sa uskutoční v dňoch 28.- 30. apríla 2016
v Rimavskej Sobote.
Karol Galcsík, NOS Lučenec

V dňoch 11. - 12. marca 2016 sa v Divíne uskutočnilo dvojdňové školenie pre vedúcich folklórnych súborov a skupín,
ktorého organizátorom bolo Novohradské osvetové stredisko
v Lučenci. Lektormi boli PhDr. Zuzana Drugová a Matúš
Druga z Banskej Bystrice, ktorí vedú Detský folklórny súbor
Matičiarik a sú profesionálmi v tejto oblasti.
Školenie pozostávalo z dvoch častí: prvá časť bola zameraná
na teoretické poznatky ohľadom skúmania a spracovania témy pre tvorbu choreografie, ale aj potrebu zachovania nárečia a tradičného odevu v choreografiách na základe dôkladného výskumu konkrétnej lokality, ktorú autor/choreograf
spracováva. Druhá časť školenia bola praktická, kde lektori
predviedli základné cviky na správne rozohriatie svalov, aby si
deti pri tancovaní neublížili.
Pokr. na str. 9

Nasledovali rôzne cvičenia a hry zamerané na vnímanie
rytmu v hudbe a v pohybe, na rozvíjanie motorických
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Nasledovali rôzne cvičenia a hry zamerané na
vnímanie rytmu v hudbe a v pohybe, na rozvíjanie motorických schopností u detí a osvojenie si základných tanečných
prvkov (jednokročka, valašský, šnurovaný, správne držanie
tela, atď.). Tieto všetky cvičenia a hry, ktoré si mali možnosť
zúčastnení osvojiť, vychádzajú z rôznych metodík, ktorými sa
lektori inšpirujú. Záver školenia patril rozboru konkrétnej
choreografie, na základe ktorej sa mohli vedúci naučiť odkiaľ
čerpať námety, ako zapojiť deti rôzneho veku do jednej
choreografie, ako nechať vyniknúť talentovaných interpretov
a zakryť tých menej zdatných, ako využiť rekvizity v
choreografii, akým spôsobom začať a ukončiť choreografiu,
aký odev a hudbu zvoliť a ako môžu byť aj samotné deti
inšpiráciou pri tvorbe choreografie.
V rámci školenia sme sa vybrali na
divínsky hrad, aby sme si pripomenuli našu históriu a nezabúdali na
pamiatky, ktoré sú v našom blízkom
či ďalekom okolí. Okrem krásneho
výhľadu sme urobili osoh aj pre
naše telo. Školenia sa zúčastnili
Slavomíra Očovanová, Gabriela
Horčíkova, Veronika Stančíková a
Matej Baláž z divadelného a folklórneho súboru Dubkáčik z Buzitky, Janka Becániová a Janka Obročníková z FS Kokavan z Kokavy
nad Rimavicou, Jaroslavanad
Kubaliaková,
Miroslava
Rimavicou,
JaroslavaKýpeťová
Kubalia-a
Ivana Trhanová z DFS Kukučky
z Poltára aKýpeťová
Janka Kropáčová
ková, Miroslava
a Ivana
za FSk Škorec z Vidinej.Trhanová
Všetkým zúčastnením
z DFS Kukučkyveľmi
z Poltára
pekne
a
ďakujeme. Obidve časti školenia
Janka Kropáčová
boli nahrané
zaa FSk
po spracovaní
Škorec z
budú k dispozícii k nahliadnutiu
Vidinej. v Novohradskom osvetovom
stredisku.
Mgr. zúčastnením
Dana Sihelská, veľmi
NOS Lučenec
Všetkým
pekne
ďakujeme. Obidve časti školenia
boli nahrané
a po spracovaní budú
Nultý ročník jarných
prázdninových
k dispozícii k nahliadnutiu v
tvorivýchNovohradskom
dielní sa vydaril osvetovom
stredisku.
Ako sme trávili čas jarných prázdnin v Tvorivej dielni Novohradského osvetového strediska (NOS)?
NOS pripravilo pre deti a mládež výtvarné tvorivé dielne
počas týždňa trvania jarných prázdnin. Stretávali sme sa každý deň od 9.-11.00 hod. V tomto čase sme sa zamerali na
vybrané techniky ako je plstenie, maľovanie vajíčok, výroba
záložiek, koláž, práca s hlinou, výroba mydla a servítková
technika. Všetky práce, ktoré deti vytvorili si odniesli domov.
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Pokr. zo str. 8

Pre pozitívny ohlas by sme chceli pokračovať s jarnými
tvorivými dielňami aj v budúcnosti.

Pre pozitívny ohlas by sme chceli pokračovať s jarnými tvorivými dielňami aj v budúcnosti.
Osemnásť detí sa v utorok 1.3.2016 zúčastnilo výtvarnej tvorivej dielne v Novohradskom osvetovom stredisku. Témou
stretnutia bolo „moje obľúbené zvieratko“, vytvorené technikou papierová koláž. Trhanie novín a farebných papierov
bolo počuť po celej dielni. Výsledky Vám ponúkane formou
fotografickej dokumentácie.

Pod týmto názvom aj tohto roku - 23. marca - organizovalo
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci regionálnu prehliadku detskej dramatickej tvorivosti, na ktorej sa zúčastnili
detské divadelné súbory z dvoch okresov Novohradu t. j.
z okresu Lučenec a Poltár. Opäť sa toto podujatie konalo
v Kultúrnom dome v Poltári, pretože spoluorganizátorom prehliadky je Mesto Poltár, ktoré už trinásty raz prichýlilo malých
divadelníkov pod svoje krídla a každoročne im poskytuje svoje
priestory, občerstvenie aj ceny. Predstavitelia mesta sú veľkými „fanúšikmi“ detskej dramatickej tvorivosti, podporujú všetky zmysluplné voľnočasové aktivity detí a sú radi, že práve
v ich meste sa deti každoročne stretávajú, aby sa navzájom
spoznávali, obohacovali a ukázali svoje schopnosti v inscenáciách, ktoré si pripravili. Vo svojom príhovore to potvrdil aj
primátor mesta pán Pavel Gavalec, ktorý spolu s riaditeľkou
Novohradského osvetového strediska Máriou Ambrušovou
otvoril tohoročnú Rozprávkovú skrinku.
Pokr. na str. 10

Potom už začal prvý blok predstavení, v ktorom sa predstavili
tieto súbory:

REKUS

strana 10

nografie. Nechýbala kreativita tvorcov hľadať nie texty, ale
témy, o ktorých sa oplatí pred detským publikom hrať. Fiktívne
príbehy sa tak stali výzvou k humanite v čase, keď svetu hrozia
teroristi, a to je pozitívne zistenie.“

Porota sa rozhodla oceniť dva súbory postupom na krajskú prePokr. zo str. 9 Potom už začal prvý blok predstavení, v ktorom hliadku dramatickej tvorivosti detí a dospelých Rozprávkové
javisko, ktorá sa uskutoční v Žiari nad Hronom. Náš región budú
sa predstavili tieto súbory:
reprezentovať: DDS Eňoňuňo z Kokavy nad Rimavicou s hrou
DDS Šuli Teatro pri ZUŠ Poltár – M. Janoušek:
Duchovplná rozprávka alebo Nedotýkajte sa trollov Cesta a DDS Maskované guliverky zo ZUŠ v Poltári s hrou Katka
a zopár trpaslíkov.
DDS Maskované guliverky pri ZUŠ Poltár
– E. Žírošová: Katka a zopár trpaslíkov
DDS Dokorán pri ZŠ L. Novomeského Lučenec
– M. Szabóová : V sieti
DDS Eňoňuňo pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou
– E. Švingálová a kol.: Záchrana
V druhom bloku predstavení vystúpili súbory:
DDS Ťuťmáci pri CZUŠ v Lučenci
– Omrvinky (na motívy rozprávky O bohatom)
DDS NOK (Na Opatovskom Kopci )
- T. Bahledová: Čarovný kufrík
DDS Athéna pri ZŠ s MŠ Cinobaňa
– S. Albertová: Trinásta komnata
DDS Eňoňuňo pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou
– Cesta (na motívy hry K. Horáka Fragmenty)

Cenu primátora mesta Poltár udelila porota DDS Ťuťmáci
z Brezničky za hru s pesničkami Omrvinky. Cenu odovzdal prednosta MsÚ v Poltári Ing. Pavel Olšiak.

Podujatie bolo realizované v rámci projektu Picnic of V4 Nations s finančnou podporou Vyšehradského fondu.
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec

Výkony svojich rovesníkov pozorne sledovali žiaci z poltárskych základných škôl, ktorí účinkujúcim vytvorili príjemnú atmosféru a všetkých odmenili potleskom. Veľmi pozorne predstavenia detských divadelných kolektívov sledovala
aj odborná porota v zložení PhDr. Ľubomír Šárik, Mgr. Dušan
Krnáč a Mgr. Arpád Szabó. Z hodnotenia poroty vyberáme:
„Prehliadka detskej dramatickej tvorivosti v Poltári potvrdila
záujem tvorcov hľadať spoločne s deťmi také témy svojich
inscenácií, ktoré odrážajú aktuálne problémy súčasnosti.
Jednou z tém je osamelosť človeka vo svete médií. Na druhej
strane sa aktualizovali aj rozprávky, do ktorých sa vniesli
dnešné problémy vzťahov rodičov a detí, hmotného sveta
a sveta myšlienok. V oblasti žánrov sa objavilo divadlo hrané
deťmi, divadlo so spevmi, divadlo pohybové, ale aj divadlo
pohybu, v ktorom dominuje hudobná zložka, či inscenácia
bez slov s využitím detského interpreta ako súčasť scénografie. Nechýbala kreativita tvorcov hľadať nie texty, ale
témy, o ktorých sa oplatí pred detským publikom hrať.
Fiktívne príbehy sa tak stali výzvou k humanite v čase, keď

Marec už tradične spájame nielen s príchodom jari, ale i s
knihami. V rámci mesiaca knihy a súčasne aj celoslovenského
podujatia Týždeň slovenských knižníc, pripravilo Hradné múzeum vo Fiľakove zaujímavé programy. Mestská knižnica vo
Fiľakove srdečne pozývala všetky deti na podujatie pod
názvom Hodinka v knižnici cez jarné prázdniny, ktoré sa
uskutočnilo 1. marca 2016. Čítanie rozprávok, krátka beseda
o knižnici, rozprávkový kvíz a omaľovánky čakali slovenské
deti od 10:00 do 11:00 hod., maďarské od 11:00 do 12:00 hod.
Ďalším podujatím v Mestskej knižnici bolo otvorenie výstavy s
názvom Miniatúrne knihy, v spojení s besedou so zberateľom
Ing. Gejzom Szamosom, 3. marca 2016, o 16:30 hod. Výroba
miniatúrnych kníh sa vo viacerých prameňoch spomína od 14.
storočia, existujú však dohady, podľa ktorých ich poznali už
v antike.
Pokr. na str. 11

vyrábajú s rôznou tematikou,
od kuchárskych kníh, až po lexikóny. Ich produkcia
Dnes sa miniatúrne knihy
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Dnes sa miniatúrne knihy vyrábajú s
rôznou tematikou, od kuchárskych kníh, až po lexikóny.
Ich produkcia je však veľmi náročná, čím sa zo zbierania
týchto miniatúr stáva drahý koníček. Gejzu Szamosa
z Fiľakova očarili miniatúrne knihy už v šiestich rokoch,
kedy prvú zočil v kníhkupectve vo Fiľakove. Ich zbieraním sa zaoberá od začiatku sedemdesiatych rokov. Podľa
jeho slov: „Na vytvorenie zbierky je potrebných mnoho
rokov, trpezlivosti, skúmania a pochopenia, hlavne od
rodinných príslušníkov. Ja som rád, že som mal všetko k
dispozícii“. Jeho zbierka v súčasnosti pozostáva z takmer 500 kusov miniatúrnych kníh, z ktorých si najkrajšie mohli pozrieť práve v Mestskej knižnici vo Fiľakove.
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Pokr. zo str. 10

Turistická sezóna na hrade sa už tradične otvára v polovici marca.
Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo 11. marca 2016, v rámci
ôsmeho ročníka podujatia Hrad svetov, dve zaujímavé krátkodobé
výstavy v Bebekovej bašte fiľakovského hradu. Prvá, rozšírená výstava Gemersko-Malohontského múzea v Rimavskej Sobote s názvom „Hrady v Gemeri-Malohonte a v Novohrade“, sa zameriava na
históriu, výskum a súčasný stav hradov v uvedených regiónoch. Okrem fotografií bol prezentovaný aj výber pravekých a stredovekých
nálezov pochádzajúcich z archeologických výskumov, medzi nimi aj
súbor nálezov z fiľakovského dolného hradu. Vernisáž otvoril hlavný
kurátor výstavy, PhDr. Alexander Botoš, archeológ Gemersko-Malohontského múzea. Fotografická expozícia s názvom „Očami Maďarov v Karpatskej kotline“, je pokračovaním, resp. odozvou na
minuloročnú výstavu s tematikou ľudovej kultúry Slovákov žijúcich
v Maďarsku. Tentokrát sa predstavila druhá strana mince, čiže ľudová kultúra a život zahraničnej maďarskej menšiny, prostredníctvom tvorby profesionálnych fotografov. Expozíciu otvoril riaditeľ
Maďarskej tlačovej agentúry, Dr. Gazsó L. Ferenc. Výstavy budú
návštevníkom sprístupnené do 12. mája 2016

Účasť flautistiek ZUŠ Poltár na VII. Medzinárodnom
Vernisáž výstavy obrazov sa konala pri príležitosti žifestivale a konkurze súčasnej hudby pre deti a a mládež
votného jubilea autorky, nositeľky ocenení krajských
„SrebrnaSzybka“ v Krakowe
a celoslovenských súťažných výstav, členky OŠ amatérskej výtvarnej tvorby pri Novohradskom osvetovom streV dňoch 9.-12. marca 2016 sa uskutočnil medzinárodný festival
disku 15.3.2016 na mestskom úrade v Lučenci. Výstava
a konkurz „SrebrnaSzybka“ v Krakowe, ktorého sa zúčastnili talenpotrvá do 30.4.2016.
tovaní mladí muzikanti z Litvy, Bieloruska, Ukrajiny, Rumunska,
Maďarska, Slovenska a Poľska v sólovej i komornej hre na rôzne
nástroje. Organizátorom festivalu bola SzkolaMuzyczna I. i II.
stopnia im. BronislawaRutkovskiego v Krakowe, patrónom bol
prezident mesta Krakow a Akademiamuzyczna v Krakowe.

V 3. kategórii medzi najmladšími interprétmi sa prezentovala
v sólovej hre na priečnej flaute Denisa Garajová, ktorá predviedla
skladby I. Dibáka, J. Z. Bartoša a Barbari Mikuszewskej za klavírneho doprovodu jej učiteľky Mgr. Ľuboslavy Slebodníkovej. V komorných súboroch vo svojej vekovej kategórii sa predstavilo flautové trio: Denisa Garajová – Daniela Švantnerová – Radka
Gombalová.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
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Rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik 16.
marca zavítal do Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca
v Lučenci, aby pri slávení svätej omše posvätil novú kaplnku
bl. Zdenky Schelingovej, ktorá bude k dispozícii pre duchovný rast žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov školy.
O siatí rôznych plodín – oharky sypú na sv. Marka (25.
apríla) o 12. hodine, práve na poludnie.
Na Jura (24. apríla):
Keď pred Jurom žaba krká (škreká) po Jure zamlkne.
Keď dievča najde pred Jurom žabu (skokan zelený) má
jej odtrhnuť nohu a zadrapnúť ňou do mládenca,
ktorého si žiada. Ten si ju potom musí vziať vraj za ženu.
Pehavá dievka na deň sv. Jura má vstať pred východom
slnka a vyjsť na rosu, tam sa umyť a potom vyšuchať
(vysušiť) mravcami z kopca. Pehy sa jej ztratia.
Z knihy Vladimíra Polívku: Lučenec a kraj novohradský
(1928)
Na slávnosti boli prítomní viacerí kňazi Rožňavskej diecézy,
medzi nimi generálny vikár vsdp. Ján Mihok, dekan Lučeneckého dekanátu vsdp. Adrián Olach, duchovní správcovia
oboch lučeneckých farností, riaditeľ Diecézneho školského
úradu Mgr. Norbert Bize a tiež poverený duchovný správca
tejto cirkevnej základnej školy Mgr. Marián Krupčiak.
Po poďakovaní riaditeľky školy Mgr. Gabriely Oravcovej a
zástupcov žiakov slávnosť posviacky vyvrcholila arcipastierskym požehnaním a pápežskou hymnou.

Sú veľmi vzácne, lebo len raz do roka ich môžeme obdivovať
a konzumovať. Skoro na jar to vždy vypukne a trvá to krátku
dobu, zvyčajne mesiac. Potom zostanú len spomienky a čakanie ďalších 12 mesiacov na tieto unikátne pochúťky. Tohtoročné prvé smrčky, v Novohrade nazývané smrže, sa objaDp. Patrik Balázs
vili už v polovici marca, teda takmer o mesiac skôr ako vlani.
Odštartovali tú pravú hubársku sezónu. Mne sa podarilo nájsť
9. Celoslovenská súťažná prehliadka
na jednom mieste neuveriteľných 168 ks. Pre ich výraznú
Základných umeleckých škôl Slovenska
chuť si ich labužníci nevedia vynachváliť. Dokazuje to aj ich
a Česka v hre na keyboard
cena, v niektorých štátoch za kilogram sušených smrčkov
zaplatíte tisíce eur. Gurmáni poznajú množstvo receptov na
Keyboard ako najmladší nástroj vo vyučovaní na základných ich prípravu, výborná je polievka tzv. smrčkovica, či originálna
umeleckých školách má svoju najvyššiu ministerskú súťaž, praženica...
Pokr. na str. 13
ktorej organizátorom je ZUŠ Považská Bystrica.
Dňa 22.3.2016 sa zúčastnilo 71 súťažiacich v 5. kategóriách
v sólovej hre na keyboard a 7 komorných zoskupení. Základnú umeleckú školu v Poltári reprezentovali dve žiačky –
v I. kategórii Martina Severíniová, ktorá získala bronzové
pásmo a v IV. kategórii Alžbeta Blahutová získala zlaté
pásmo. Obe žiačky na česko-slovenskú súťaž pripravil p. uč.
Ondrej Gáll.
Vedenie Základnej umeleckej školy v Poltári gratuluje k úspechom i reprezentácii školy a mesta Poltár na tejto súťaži.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy

Cesnak medvedí, táto rastlina je prvou jarnou lahôdkou,
ktorú nám príroda ponúka. Tento všeliek si vysoko cenili už
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Pokr. zo str. 12

Cesnak medvedí, táto rastlina je prvou jarnou lahôdkou,
ktorú nám príroda ponúka. Tento všeliek si vysoko cenili už
naši predkovia. V gastronómii je nenahraditeľný.

Potrebujeme: 500 g hladkej múky, 20 g čerstvého droždia,
1 lyžičku cukru, 100 ml mlieka, 150 g kyslej smotany, 1
vajce, 250 g margarínu alebo masla, 150 g tvarohu, 3
lyžičky soli, hrsť mladých lístkov medvedieho cesnaku, 1
vajce na potretie.
Postup: V teplom mlieku zmiešame cukor a droždie. Počkáme, kým nevyjde kvások.
V miske zmiešame múku so soľou a do tejto zmesi rozdrobíme margarín a potom aj tvaroh. Vajce rozmiešame so
smotanou a pridáme ho do múčnej zmesi. Nakoniec pridáme aj kvások a vypracujeme tuhé cesto (pracujeme rýchlo,
aby sa margarín príliš nezohrial). Vložíme na cca 1 hodinu
odstáť do chladničky.
Po uplynutí tejto doby cesto preložíme na pomúčenú dosku a rozvaľkáme na tenký plát (cca 1,5 cm hrubý). Posypeme krájanými listami medvedieho cesnaku a následne
preložíme na polovicu a polovicu opäť na polovicu.
Necháme odležať 10 minút, opäť rozvaľkáme a opäť prekladáme. Po 10 minútach opäť cesto rozvaľkáme, prekladáme a následne rozvaľkáme na hrúbku približne 2 cm.
Z cesta vykrajujeme pomocou pohára jednotlivé pagáče.
Poznámka: Ak sa vám cesto nechce prekladať, môžete
cesnak pridať priamo do cesta. Ja som však zvyknutá
pracovať takto a výsledok je vždy skvelý.
Pagáče preložíme na plech vystlaný papierom na pečenie
a kým sa rúra rozohreje, necháme ešte cca 15-20 minút
podkysnúť.
Potrieme rozšľahaným vajíčkom a vložíme do vyhriatej
rúry. Pečieme pri teplote 200 stupňov približne 15-18 minút.
Zdroj: Facebook/To je nápad

BBSK Novohradská knižnica v Lučenci si v roku 2016 pripomína 165. výročie prvej zmienky
založenia knižnice. Pri tejto príležitosti sa obraciame na všetkých čitateľov, priaznivcov a priateľov knižnice, ako aj všetkých pamätníkov o
pomoc pri zostavovaní publikácie o histórii našej
knižnice, ako aj príprave výstavy a prezentácie
knižnice. Budeme vďační za každú fotografiu,
spomienku či predmet viažuci sa ku knižnici,
ktoré nám pomôžu oživiť minulosť a tak spestriť pripravovanú publikáciu a názornú prezentáciu knižnice formou výstavy. Za vašu pomoc
vopred ďakujeme.

- 15. 4. - 12. 6. 2016.
Je množstvo ľudí, ktorí sa venujú zberateľstvu. Pre niektorých
môže byť výsledkom momentálneho nadšenia, či záľubou
z detstva, iní sa mu venujú aj po celý život. Zbierať možno
takmer všetko, fantázii sa medze nekladú. História zberateľstva je taká stará ako ľudstvo samé. Archeologické náleziská dokazujú, že už v dobe kamennej ľudia hromadili rôzne
predmety. Dnes sa zberatelia združujú v spolkoch, vydávajú
špeciálne časopisy a knihy, organizujú výstavy a veľtrhy, na
ktorých si vzájomne vymieňajú rôzne predmety. Výstava
v priestoroch našej inštitúcie bude prezentáciou predmetov
zo zbierok súkromných zberateľov z Novohradu - tradičné
poštové známky, historické pohľadnice, fotoaparáty,...

- stála expozícia z najcennejších zbierok Novohradského
múzea a galérie z archeológie, histórie, etnológie a výtvarného umenia.
Katarína Köbölová, kultúrno-výchovná pracovníčka
Novohradského múzea a galérie Lučenec
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
6.4. „O cenu primátorky mesta
a riaditeľky NOS“
- regionálna súťažná prehliadka
v modernom tanci,
miesto: Divadlo B.S. Timravy Lučenec
12. - 13.4. Hviezdoslavov Kubín 2016
- regionálne kolo celoštátnej postupovej
súťaže v umeleckom prednese
poézie a prózy,
miesto: Dom Matice slovenskej Lučenec
20.4. Detský hudobný folklór
– regionálna súťažná prehliadka sólistov
spevákov, inštrumentalistov, speváckych
skupín a ľudových hudieb,
miesto: KD Halič
Telo ako dôkaz - Mária Ria Zajacová
– výstava fotografií
miesto: vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.
Výchovno-vzdelávacie podujatia
Svetový deň zdravia – podujatie pre
seniorov,
miesto: Mestá a obce regiónu
Deň Zeme – kombinované podujatie
v spolupráci s Novohradskou knižnicou:
Les ukrytý v knihe,
miesto: NK Lučenec
Podvody páchané na senioroch prednáška k preventívnym aktivitám
v spolupráci s OR PZ v Lučenci,
miesto: obce a mestá regiónu
Klubové podujatia
25.4. Literárny klub V.L.A.S. – stretnutie
členov, prezentácia a rozbor tvorby,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
Kultúrno-spoločenské podujatia
Kármánove dni, kultúrne aktivity
venované pamiatke Józsefa Kármána,
hlavný organizátor ZO Csemadok
Lučenec, v spolupráci s NOS:
1.4. Literárno-hudobný večer LEHÁR,
miesto: Lučenec - Dvorana Reduty
8.4. Deň poézie pri príležitosti Dňa
maďarskej poézie,
miesto: ZŠ s MŠ J. Kármána v Lučenci

Dielňa ľudových remesiel
pre školy:
textilná, papier. koláž, práca s drôtom
Celoročne prebieha možnosť naučiť sa
techniku enkaustiky a práce s
hlinou. Termíny podľa dohovoru,
poplatok 1 euro alebo kultúrny poukaz
pre verejnosť:
4. - 5.4. – enkaustika, poplatok 4 eurá,
začíname o 15.00,
pridať sa môžete do 17.00 hod.
6.4. – keramické šperky, poplatok 3 eurá,
začiatok o 15.00 hod.
Podrobnejšie informácie: 0907 503 478,
e-mail: vytvarnedielnicky@gmail.com

BBSK- Novohradská knižnica
Lučenec
Novohradská knižnica si vás dovoľuje
pozvať na dve zaujímavé výstavy z
Lesníckeho a drevárskeho múzea vo
Zvolene, ktoré si môžete pozrieť v dňoch
29.2.- 20.4. Dve výstavy z Lesníckeho a
drevárskeho múzea vo Zvolene:
„Hlas lesa“ a „Drevo vždy živé“.
Prvá časť výstavy predstavuje vývoj
lesníctva na Slovensku, približuje
povolanie lesníka a osobnosť J. DekrétaMatejovie. Druhá výstava je venovaná
tradičným drevárskym remeslám a
najrozšírenejším technikám spracovania
dreva na našom území-štiepanie, dlabanie,
tesárstvo, tokárstvo či stolárstvo.
Predstavuje ich historickú podobu a
zároveň prezentuje typické nástroje a
konečné výrobky remeselníkov.
Miesto: Galérie oddelenia náučnej
literatúry Novohradskej knižnice

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
3.4. Detská tour Petra Sagana
– kultúrno – športová akcia
pre deti a rodičov,
miesto: Mestský park
o 8.00 hod.
6.4. „O cenu primátorky mesta
a riaditeľky NOS“
- Regionálna súťažná prehliadka
moderného tanca,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 10.00 hod.

6.4. Pavol Hammel Tour 2016
– koncertné turné k najnovšiemu albumu
„Z pekla šťastie“,
miesto: Divadlo B.S.Timravy o 19.00 hod.
12.4. Honza Nedvěd – koncert českej
folkovej legendy,
miesto: kino Apollo o 19.00 hod.
29.4. Stavanie mája,
miesto: priestranstvo pred Divadlom
B.S. Timravy o 17.00 hod.

Fiľakovo
do 12.5. Výstavy „Hrady v Gemeri Malohonte a v Novohrade“
- archeologická výstava
„Očami Maďarov v Karpatskej
kotline“- fotografická výstava,
miesto: Hrad Fiľakovo – Bebekova veža,
Organizátor: Hradné múzeum
vo Fiľakove
7.4. Kurz grafológie
– prvé stretnutie,
vedúca kurzu: Mgr. Eva Jambrichová,
miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 16.00 hod. Organizátor: Hradné
múzeum vo Fiľakove
8.4. - 12.5. „Veterány“
-výstava modelov automobilov
zo súkromnej zbierky.
Sprievodný program:
Stretnutie veteránov na nádvorí múzea.
Miesto: Mestské vlastivedné
múzeum – galéria o 16.30 hod.,
organizátor:
Hradné múzeum vo Fiľakove
21.4. - 12.5. Výstava Kláry Hanulovej
s názvom
„Zo sna skutočnosť“
35 rokov – 35 obrazov.
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 16.30 hod., Organizátor: HM vo
Fiľakove

Polichno
30.4. Otváranie studne TIMRAVA

Málinec
23.4. ĎURSKÝ MÁLINSKÝ JARMOK
miesto: námestie od 8.00 hod.

Dielňa ľudových remesiel
6.4. Pavol Hammel Tour 2016 –
pre školy – textilná, papierová
koncertné turné k najnovšiemu
koláž, práca s drôtom
albumu „Z pekla šťastie“,
Celoročne prebieha možnosť
naučiť sa techniku enkaustiky a
miesto: Divadlo B.S.Timravy
práce
Termíny
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