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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte
uvádza cyklus „Predstavujeme divadelné súbory“. Pokračujeme DDS Zsibongó a Apropó:
.

Počas úspešného fungovania súboru
spolupracovali pri scenároch s Attilom
Mizserom a choreografom z Maďarska
Istvánom Énekesom. Každoročne im pomáhajú Fero Mráz (kulisy) a Janka Bialová (kostýmy). V súvislosti s históriou divadla je potrebné spomenúť aj Dušana
Krnáča, prvého vyučujúceho literárnodramatického odboru ZUŠ v r. 1985.

V súčasnosti má dvoch zriaďovateľov, a to Gymnázium Fiľakovo a ZO Csemadok vo
Fiľakove. Súbor Zsibongó bol obnovený v roku 2012, keď bolo založené osemročné
gymnázium. Vedúcou súboru je dnes Mgr. Monika Szacsko.
Menším deťom sa znovu začala venovať hlavne ako režisérka Mgr. Zsuzsanna Szvoráková, k čomu uviedla: „V roku
1986 som začala učiť na ZŠ na Mládežníckej ulici vo Fiľakove, kde vtedy fungovali až tri divadelné súbory pod vedením Tibora Lendvayho, Kláry Szabó a Evy Kerekes a dva
súbory bábkového divadla. K tým piatim som založila šiesty.
Prácu s deťmi som však začala skôr, keď som pracovala ako
osvetová pracovníčka a knihovníčka v Kultúrnom dome
KLUB“. Zsibongó pri ZŠ viedla spolu s Evou Kerekes až do
roku 1995, potom začala učiť na gymnáziu a pracovať so
súborom Apropó.
Apropó. Ako vedúca pôsobila v súbore aj Gyetvai Viktoria. Súbor Zsibonsúborom
gó mal stále viac ako dvadsať členov a dnes ho tvorí sedemnásť malých divadelníkov. Uvádzame mená niektorých hercov (rok 2014): Balog Maros, Bodor Levente, Cibula Károly, Csák Vivien, Hanyus Olívia , Majoros Lucia, Mede Alex, Molnár
Daniella, Palocsányi Ádám, Szacsko Adrián, Székesi Ákos, Tóth Viktória, Molnár
Viktória, Suvert Laura, Pádár Emília, Kelemen András, Gál Orsolya, Molnár Bence,
Mag Kristóf, Márton Mercédesz a Németh Borbála. Od obnovenia činnosti mali
v réžii Z. Szvorákovej nasledovný repertoár (slovenské názvy vo voľnom preklade):

Získali množstvo úspechov a ocenení,
napr. v roku 2015 najväčšie uznanie na
celoslovenskej prehliadke Podunajská
jar v Komárne, a to Diamantové pásmo,
tiež cenu za najlepšiu dramaturgiu a cenu za najlepší herecký výkon. Pravidelne
sa zúčastňujú festivalu v Tornali, ale vystupujú aj na viacerých významných podujatiach doma a v zahraničí. Divadlo
dostalo pozvanie na kultúrne podujatie
FESZ-FESZT, kde súťažia najúspešnejší
divadelníci, herci Karpatskej kotliny.

2012: A négyszögletű kerek erdő (Štvorhranný okrúhly les)
2013: A pincérfrakk utcai cicák (Mačky z ulice)
2014: A walesi bárdok (Potulný spevák z Walesu)
2015: Száll a mese szájrul szájra (Letí rozprávka z úst do úst)
2016: A bajusz (Fúzy)

O súbore sme písali v regionálnom kultúrnom spravodajcovi REKUS, pravidelne je prezentovaný v mestských novinách Fiľakovské zvesti, ale kladné ohlasy
sa objavili aj v domácich a zahraničných
Pokračovanie na s. 2

médiách − Visszhang, Új Szó, Szabad
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médiách − Visszhang, Új Szó, Szabad Újság, www.hirek.sk. Na
svoju činnosť získavajú finančné prostriedky z grantových
systémov Úradu vlády SR, VÚC BBSK, Pro Futuro Polgári
Társulás, ale podporu získavajú aj od sponzorov. Na nácvik
využívajú priestory Gymnázia a Maďarského spoločenského
domu vo Fiľakove. Úspechy detského divadla vo Fiľakove sú
výsledkom zanietených ľudí. Na pozíciách vedúcich či
režisérov sa vystriedalo množstvo ľudí, pričom niektorí vydržali, iní nie. Ale Mgr. Z. Szvoráková pôsobí vo funkciách už viac
ako tridsať rokov. Láska k divadlu ju sprevádza od detstva,
prvé herecké skúsenosti získala na Základnej škole v Radzovciach. Odvtedy sa nevenuje len divadlu, ale ako iniciatívna
učiteľka sa angažuje vo viacerých pozíciách. Ako organizátorka
kultúrneho života vo Fiľakove bola pri založení viacerých OZ,
má veľkú zásluhu na založení Maďarského SD a cez prácu
v Csemadoku sa prepracovala aj do verejných funkcií. Ako
poslankyňa MsZ vo Fiľakove bola predsedníčkou komisie kultúry a osem rokov poslankyňou Banskobystrického samosprávneho kraja. Získala množstvo ocenení − najlepší pedagóg
Banskobystrického kraja, najlepší prípravný učiteľ na celoštátnom kole v prednese poézie a prózy, uznanie za celoživotnú
prácu v oblasti kultúry, rozvoja talentov študentov a v divadelníctve a 20. augusta 2015 jej bolo udelené štátne vyznamenanie Maďarskej republiky.
Na záver ešte jednu zaujímavosť: vedúca súboru Eva Kerekesová je matkou dnes slávnej hereckej hviezdy Vici Kerekes,
ktorá tiež začínala vo fiľakovskom Zsibongó. V školskom roku
1992/93 získala Cenu za najlepší herecký výkon na celoslovenskej prehliadke v Dunajskej Strede. Poukazuje to na skutočnosť, že neoceniteľná pedagogická práca v mladom veku je
tým základom, a preto aj z malého mestečka môže vyrásť výrazná osobnosť na svetovej úrovni.

Súbor eviduje 35 členov, mladých študentov, ktorých vedie
nielen skúsená režisérka, ale neoceniteľná je pomoc ďalších
odborníkov – scenárista, výtvarník, choreograf ap. Preto aj
v tomto súbore spolupracujú s Attilom Mizserom, Istvánom
Énekesom, Ferom Mrázom a Jankou Bialovou. V súbore už
účinkujú deti prvej generácie členov Apropó. Mená všetkých
hercov, ktorí účinkovali v roku 2013, 2015 a 2016 uvádzame
iba v evidenčnej karte súboru na web stránke (www.noslc.sk).
Zoznam premiér je obsiahly, preto uvádzame repertoár iba
posledných rokov: 2011: Dobrí palóci, 2012: R:J, 2013:
Slobodné myšlienky, 2014: ÖRÖMMESÉK − Rozprávky
o radostiach života, 2015: Od Fiľakova k Fiľakovu, 2016:
István Tasnádi – Attila Mizser – Zsuzsa Szvorák: Rebel, réžia:
Zsuzsa Szvorák.

Apropó získalo najvyššie ocenenia na festivale Jókaiho dni v
Komárne, Egressyho Béni v Moldave nad Bodvou, v Maďarskej republike... Napr. v roku 2011 získal na tradičnej celoslovenskej prehliadke amatérskych divadiel Jókaiho dni hlavnú
cenu. Divadelnú hru Dobrí palóci naštudovali študenti gymnázia pod vedením Zsuzsanny Szvorákovej a Kataríny Gáspárovej podľa scenára Attilu Mizséra a Zsuzsanny Szvorákovej. Aj
Kontakt na režisérku: v roku 2016 získali hlavnú cenu za divadelnú hru REBEL, tiež
Mgr. Szvorák Zsuzsanna, tel.: 0905 639 343,
zvláštnu cenu za herecký výkon a cenu za najlepšiu réžiu.
e-mail: szvorak.zsuzsanna@gymfilakovo.sk

Detský divadelný súbor

APROPÓ

Pracuje tiež pri Gymnáziu a ZO Csemadok vo
Filakove. Zakladateľkou bola Mgr. Zsuzsanna
Szvoráková
Szvoráková v roku
1990, ale prvé vystúpenie mali až v roku
1993. Apropó vychováva už ôsmu generáciu študentov ochotZakladateľkou bola Mgr. Zsuzsanna Szvoráková
níckeho divadla.
v roku 1990, ale prvé vystúpenie mali až v roku
1993. Apropó vychováva už ôsmu generáciu
Takmer každoročne do Fiľakova prinesú zvláštnu cenu, cenu
študentov ochotníckeho divadla.
za réžiu a za herecký výkon. V roku 2013 na XV. CeloslovenV súčasnosti je vedúcou Katalin Gásparová
skom divadelnom festivale Béni Egressy v Moldave nad Boda režisérkou Zsuzsanna Szvoráková.
vou bola Zsuzsanne Szvorákovej udelená Cena Károlya Micsa.
Súbor pravidelne vystupuje nielen v regióne, ale aj v
zahraničí. O činnosti súboru písali Fiľakovské zvesti, ale aj
viaceré médiá − www.hirek.sk, Radio Patria, Uj szó, Visszhang, Lakoma. Prostriedky na činnosť získavajú z viacerých
grantových programov doma aj za hranicami. V roku 2004
získali prostriedky na technické vybavenie.
Na nácvik využívajú priestory gymnázia, maďarského
spoločenského domu a MsKS.
KONTAKT: Mgr. Szvorák Zsuzsanna, tel.: 0905 639 343,
V súčasnosti je vedúcou Katalin Gásparová a režisérkou Zsue-mail: szvorak.zsuzsanna@gymfilakovo.sk
zsanna Szvoráková.
Súbor eviduje 35 členov, mladých študentov, ktorých vedie
nielen skúsená režisérka, ale neoceniteľná je pomoc ďalších
odborníkov – scenárista, výtvarník, choreograf ap. Preto aj
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Ján Simon: „Prvé litánie som hral ako 11-ročný“

Elektrotechnický inžinier, stredoškolský učiteľ, organista a kantor Ing.
Ján Simon sa narodil 23. 4. 1957 v obci
Kalonda, okres Lučenec. Základné
vzdelanie získal v r. 1963 − 68 v rodnej
obci a v r. 1968 − 72 na ZDŠ s VJM
v Lučenci. V r. 1972 − 76 navštevoval
gymnázium s VJM vo Fiľakove, maturoval v triede prof. Sándora Kovácsa.
V r. 1976 − 81 študoval na Elektrotechnickej fakulte ČVUT v Prahe. V r. 1999
− 2000 absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium na Technickej univerzite
v Košiciach. V r. 1981 − 92 pôsobil ako
vedúci konštruktér v Kovosmalte Fiľakovo, v r. 1992 − 95 ako súkromný
podnikateľ v oblasti automatizácie a laboratórnej techniky. V r. 1995 − 2012
pedagogicky pôsobil ako stredoškolský
učiteľ na SOU strojárskom vo Fiľakove.
V r. 2012 − 15 pracoval v súkromnom
sektore ako softvérový analytik v oblasti
nemocničných informačných systémov.
V súčasnosti od r. 2016 pôsobí vo firme
Adient Innotec Metal Technologies v
Lučenci ako automatizačný technik na
výrobu trubiek pre opierky hlavy do áut.
V r. 1983 − 92 bol členom Mužského
speváckeho zboru vo Fiľakove. V r.
1990 − 2017 bol kantorom v rímskokatolíckom kostole v Biskupiciach. Od r.
1994 až doteraz je kantorom v rímskokatolíckom kostole vo Fiľakove. Žije vo
Fiľakove.
Pán inžinier, pochádzate z Kalondy, z kultúrne založenej rodiny – vaša mamička bola amatérskou maliarkou, otec miestnym kronikárom.
Povedzte niečo bližšie o vašej
rodine.

Povedzte niečo bližšie o vašej rodine.
Moji rodičia pochádzajú z roľníckeho prostredia, ale v mnohých veciach
boli priekopníkmi svojej doby. Mamka
Klára už od svojich ôsmich rokov až do
smrti zdobila kostol sv. Imricha. Napriek chudobe kúpila prvý klavír v dedine, mala veľkú zbierku gramoplatní vážnej hudby, učila sa maľovať u akademického maliara Františka Gyurkovitsa
a jej maľby sa nachádzajú približne
v sto kostoloch šíreho okolia od Betliara
až po Pásztó. Mala mimoriadny vzťah
ku kráse, či už išlo o opernú hudbu alebo výtvarné umenie, či o kreáciu nádherných a chutných tort. Otec Ján bol
zakladajúcim členom kultúrneho spolku,
iniciátorom a organizátorom mnohých
kultúrnych podujatí regionálneho významu, zakladateľom miestneho múzea
a knihovníkom v dedine. Ich život bol
veľmi ťažký, vždy však dokázali nájsť
to, čo pozdvihuje dušu a snažili sa nemyslieť na negatíva, s ktorými sa každodenne stretávali. Vychovávali príkladom a ja, ako malý chlapec, som samozrejme bol nielen svedkom, ale aj účastníkom ich bohatého života.
Po maturite na fiľakovskom
gymnáziu ste odišli študovať na ČVUT
do Prahy. Aké sú vaše spomienky na
pražské prostredie?
Boli to najkrajšie roky môjho života. Človek sa stal zodpovedným za
všetky svoje rozhodnutia a musel kompenzovať všetko, čo preňho strata rodinného prostredia znamenala. V Prahe
som sa zapájal do života ilegálneho
študentského klubu, dokonca dva roky
som bol jeho predsedom. Ďalej som
pôsobil ako korepetítor folklórneho
súboru, zúčastňoval sa na študentskej
vedeckej činnosti, na vedeckých konferenciách a publikoval som aj článok vo
vedeckom časopise. Profesori a docenti
na ČVUT boli nesmierne priateľskí
a imponovalo mi, že nás volali svojimi
kolegami. Pre veľkú vzdialenosť od domova som si nemohol dovoliť často
cestovať domov. Víkendy som využíval
na vzdelávanie, ako i na zdokonaľovanie sa v kultúre. Veľmi na mňa zapôsobila vysoká úroveň tamojšej cirkevnej
a svetskej hudby, bohatá architektúra

stovežatého mesta, ako aj
mentalita ľudí z akademického

a svetskej hudby, bohatá architektúra
stovežatého mesta, ako aj mentalita ľudí
z akademického prostredia. Myslím si,
že sa mi podarilo nadobudnúť nielen
titul, ale aj inžinierske myslenie so všetkými náležitosťami, ktoré sú potrebné
k tomu, aby človek vo svojom konaní
zostal vždy kultúrnou bytosťou.
Významnú kapitolu vášho života
predstavuje cirkevná hudba. Mohli by
sme sa pri nej na krátko pristaviť?
Od detstva som sa motal okolo svojej mamy v kostole, o zveľadenie ktorého sa najviac zaslúžila práve ona. Zachraňovala liturgické predmety z predchádzajúceho kostola, ktorý Nemci vyhodili
do vzduchu a chodila z domu do domu
zbierať prostriedky na výstavbu nového
kostola. Po vysvätení kľúče od nového
kostola odovzdali práve jej. Mamka maľovala obrazy, pestovala kvety, zdobila
a upratovala kostol na každú nedeľu
či cirkevný sviatok, prala a žehlila a keď
nebolo kantora, tak aj spievala. Navštevoval som hudobný kurz Okresného
osvetového strediska v Lučenci u pani
Gabriely Walterovej a raz, keď mama
nebola doma, pokúsil som sa zahrať
prvé litánie s harmóniou – s trasúcimi sa
nohami. Mal som 11 rokov, takmer čerstvo posilnený sviatosťou birmovania,
približne rok po tom, ako sa pri jednej
udalosti otec biskup Róbert Pobožný
opýtal mojej mamy, či zo mňa bude
kňaz. Ja som odpovedal, že sa na to
necítim byť dostatočne silný. V každom
prípade som sa zaviazal cirkvi. Znamenalo to veľa krásnych chvíľ, ale aj vzdanie sa svetských úspechov, lepšieho
finančného ohodnotenia a kariéry či
konfliktov na civilnom pracovisku. Nespočetnekrát som spieval a zároveň prežíval tragédiu s pozostalými na pohreboch, zdieľal som radosť na sobášoch, či
každodenne prežíval čaro svätých omší.
Samozrejme kantor je vždy inak zúčastnený na svätých omšiach ako veriaci.
Modlitbou kantora je spev a harmónia,
obetou kantora je utiekanie sa do kostola
za každého počasia, stavu zdravia, nálady či únavy. S viac ako 48-ročným
pôsobením organistu súvisí aj moje
podlomené zdravie, Pokračovanie. na s. 4

ale aj slová uznania z úst viac ako
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ale aj slová uznania z úst viac ako
desiatich biskupov, kňazov a hlavne
obyčajných ľudí, ktorí neprišli na cirkevný obrad služobne.
S ktorými kňazmi ste najdlhšie
spolupracovali?
Vo farnosti Rapovce, ku ktorej patrí
aj moja rodná obec Kalonda, pôsobil v r.
1951 − 1990 dekan – farár Anton Ádám.
On ma krstil, naučil miništrovať, pripravil ma na prvé sväté prijímanie i na
birmovku a ako mladého kantora ma
často brával so sebou aj do iných obcí
farnosti. Ale mohol by som spomenúť aj
františkána Konráda Jána Kubovicsa,
ktorý sedem rokov pôsobil vo Fiľakove.
Naša známosť je však podstatne staršieho dáta, lebo počas piatich rokov štúdia
na Elektrotechnickej fakulte ČVUT
v Prahe sme bývali na rovnakom strahovskom internáte. Jemu som vďačný za
to, že podporil myšlienku opravy a prestavby píšťalového organu vo fiľakovskom kostole.
Vaše životné krédo?
Neželám si dlhý život, lebo je tu
Niekto, kto lepšie vie, koľko sa musím
ešte kajať. Mal by som napísať svoj odkaz pre tých, ktorí cítia v sebe hudobný
talent a pokoru – ale predovšetkým
schopnosť obetovať všetko Bohu – ako
prijať chudobu, poslušnosť, odolávať
pokušeniam sveta a potlačiť túžbu stať
sa stredobodom udalostí.

školu v r. 1942 − 46 v Rimavskej Sobote. V r. 1947 − 51 študoval na gymnáziu
v Kláštore pod Znievom. V r. 1952 − 55
študoval slovenský jazyk a telesnú výchovu na PgF UK v Bratislave a v r.
1955 − 62 popri zamestnaní na Vysokej
škole pedagogickej v Bratislave. V r.
1955 − 92 pôsobil ako stredoškolský
učiteľ na Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci. Od r. 1992 žil na dôchodku v Lučenci. Zomrel 3. 7. 2011 v Lučenci.
Ako pedagóg nastúpil ešte do
budovy starého gymnázia (dnes ZŠ J.
Kármána), kde bola veľmi malá telocvičňa. V spolupráci s prof. Jánom Zvarom vybudovali za opatovskými rampami športový stánok, kde sa nachádzala
90 m dlhá atletická dráha, kruh na vrch
guľou, hádzanárske a volejbalové ihrisko. V r. 1962 sa gymnázium sťahovalo
do novej budovy na Haličskej ceste. Aj
tu za budovou Július Becher vystaval za
pomoci projektantov Štefana Szvoráka
a Júliusa Solymosiho športové ihriská,
ktoré slúžia dodnes svojmu účelu.
V spolupráci s kolegom Jánom Šufliarskym dostali svojich basketbalistov do
celoslovenskej dorasteneckej ligy.
V 70-tych rokoch založil tradíciu literárno-vlastivedných exkurzií do
Matice slovenskej, do Slovenskej národnej knižnice a na Národný cintorín
v Martine. Svoje literárne aktivity však
zameriaval najmä na spisovateľov rodPhDr. František Mihály, DiS. art. ného kraja – B. S. Timrava, Koloman
Banšell a i.

Stredoškolský učiteľ Július
Becher, prom. fil., sa narodil 10. 4. 1932
v obci Gemerček, okres Rimavská Sobota. Ľudovú školu navštevoval v r.
1938 − 42 v rodnej dedine, meštiansku
školu v r. 1942 − 46 v Rimavskej
Sobote. V r. 1947 − 51 študoval na
gymnáziu v Kláštore pod Znievom. V r.

Pedagóg, autor prvej slovenskej
učebnice pedagogiky, psychológ, vysokoškolský učiteľ prof. PhDr. Juraj
Čečetka sa narodil 23. 4. 1907 v Polichne, okres Lučenec. Ľudovú školu navštevoval vo svojom rodisku. V r. 1917 −
25 študoval na gymnáziu v Lučenci,
maturoval v triede prof. Jána Kollára.
V r. 1925 − 29 študoval filozofiu a francúzsky jazyk na Karlovej univerzite
v Prahe. V r. 1929 − 38 pracoval v Poradni pre voľbu povolania v Bratislave.
V r. 1939 − 59 prednášal pedagogiku na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave a
zároveň bol externým pedagógom na
Vysokej škole obchodnej. V r. 1959 − 64
pôsobil ako pracovník v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave, v r.
1964 − 69 vo Výskumnom ústave pedagogickom a v r. 1969 − 72 ako vysokoškolský učiteľ na Katedre pedagogickej
psychológie FF UK v Bratislave. Od r.
1972 žil na dôchodku v Bratislave.
Zomrel 24. 6. 1983 v Bratislave,

pochovaný je v urnovom háji
bratislavského krematória.
Vo
vedeckovýskumnej

pochovaný je v urnovom háji bratislavského krematória.

Vo vedeckovýskumnej práci sa
najprv venoval problémom testovania
v pedagogike a kritikou adlerovskej pedagogiky, neskôr otázkam sociológie
mládeže a pedagogickej psychológii. Je
zakladateľskou osobnosťou modernej
slovenskej pedagogiky. Publikácie:
Úvod do všeobecnej pedagogiky (1944),
Pedagogika vo dvoch zväzkoch (1947,
1948), Učiteľ ľudu Samuel Tešedík
(1952), Dejiny školstva a pedagogiky na
Slovensku do prvej svetovej vojny (1956,
spoluautor), Pedagogické dielo Jána
Seberíniho (1957), Sociológia v pedagogike (1965), Medziľudské vzťahy a zoskupovanie mládeže (1967) a i.

Strojný inžinier, vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ doc. Ing.
Otakar Daněk, DrSc. sa narodil 16. 8.
1921 v Lučenci. V r. 1927 − 32 navštevoval cvičnú školu pri Učiteľskom ústave v Lučenci. V r. 1932 − 34 študoval
na gymnáziu v Lučenci, v r. 1934 − 40
na gymnáziu v Kroměříži, kde aj maturoval. V r. 1940 − 42 absolvoval abiturientsky kurz na
Pokačovanie na s.5
Vyššej priemyselnej škole strojníckej
v Brne. V r. 1942 − 45 vykonával nútené
práce u firmy Junkers v Schönebecku,
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Vyššej priemyselnej škole strojníckej
v Brne. V r. 1942 − 45 vykonával nútené
práce u firmy Junkers v Schönebecku,
Hamburgu (Nemecko) a vo Viedni (Rakúsko). V r. 1945 − 48 študoval na
Strojníckej fakulte ČVUT v Prahe.
V r. 1948 − 52 bol odborným
asistentom v Ústave stavby lietadiel pri
ČVUT Praha. V r. 1952 − 70 pôsobil
ako vedúci vedecký pracovník v Štátnom ústave pre stavbu strojov v Běchoviciach. V r. 1970 prešiel do Ústavu
termomechaniky ČSAV v Prahe, kde
zotrval ako vedecký pracovník až do r.
1986, kedy odišiel do dôchodku. Súbežne v r. 1972 − 77 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Strojníckej fakulte
ČVUT v Prahe. Zostal tu pracovať ďalej
ako vedecký konzultant.
Vo vedeckovýskumnej práci sa
zaoberal teoretickou dynamikou strojov.
Výsledky svojich výskumov publikoval
v rôznych odborných časopisoch doma
i v zahraničí, najmä však v Strojníckom
časopise (SAV Bratislava). Spolupracoval so zahraničnými vedeckými pracoviskami: Univeristé Libre de Brussel
(Belgicko, 1969 − 71), Université Franche-Comté Besancon (Francúzsko, 1970
− 86), Technická univerzita Drážďany
(Nemecko, 1984 − 94), SAV Bratislava
(1970 − 99).
Doc. Ing. Otakar Daněk, DrSc.
zomrel 21. 4. 2007 v Prahe. Podľa jeho
poslednej vôle boli jeho telesné pozostatky spopolnené a roztrúsené na rozptylovej lúčke na cintoríne v Kroměříži.
V mesiaci apríl 2017 si pripomíname
10. výročie jeho úmrtia.

Učiteľ hudby, dirigent Ján
Gajdoš sa narodil 9. 4. 1922 vo Fiľakove, okres Lučenec. Ľudovú školu
navštevoval v r. 1928 − 32 v rodnom
Fiľakove, meštiansku školu v r. 1932 −
37 v Lučenci.
V r. 1958 − 63 študoval popri
zamestnaní nástroj klarinet v triede prof.
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V r. 1958 − 63 študoval popri zamestnaní nástroj klarinet v triede prof. Františka Rózsu na Konzervatóriu v Bratislave.
Pôvodným povolaním bol zámočník, túto profesiu vykonával v r.
1938 − 43 vo fiľakovskom Kovosmalte.
V r. 1946 − 59 pracoval ako kultúrny
referent a zároveň dirigent Závodnej
dychovej hudby v podniku Poľana Lučenec-Opatová. V r. 1959 − 83 pôsobil
ako učiteľ hry na dychové nástroje na
Ľudovej škole umenia (ĽŠU) v Lučenci,
z toho bol v r. 1972 − 82 riaditeľom
školy. Súbežne bol v r. 1954 − 59 a 1963
− 68 hráčom na prvý klarinet v Krajskom symfonickom orchestri v Banskej
Bystrici. V r. 1972 − 83 vykonával funkciu dirigenta Mestskej dychovej hudby
pri MsKS v Lučenci a v r. 1981 − 83
Žiackej dychovej hudby pri ĽŠU v Lučenci. Počas svojej pedagogickej kariéry
vychoval viacerých úspešných klarinetistov – František Čeky, Mikuláš Czakó,
Peter Kúdeľa, Ján Nociar, Ján Brachna,
Tibor Koncz a i.
Ján Gajdoš zomrel 19. 11. 1997
v Lučenci a pochovaný je spolu s manželkou Máriou v urnovom háji katolíckeho cintorína v Lučenci.

Herec, režisér, dramaturg a prekladateľ
Mgr. Lajos Horváth sa narodil 10. 4.
1947 v Lučenci. V r. 1953 − 62 navštevoval ZDŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci, v r. 1962 − 66
Strednú
poľnohospodársko-technickú
školu v Moldave nad Bodvou. V r. 1979
− 84 študoval rozhlasovú a divadelnú
réžiu na Divadelnej fakulte AMU (DAMU) v Prahe. Svoju prax začal ako mechanizátor poľnohospodárskych produktov v Brne a v Lučenci. V r. 1969 − 85
pôsobil ako herec a režisér v Divadle
Thália v Košiciach, v r. 1985 − 92 ako
dramaturg a režisér v Jókaiho divadle

pôsobil ako herec a režisér v Divadle
Thália v Košiciach, v r. 1985 − 92 ako
dramaturg a režisér v Jókaiho divadle
v Komárne. V r. 1993 − 97 bol kultúrno-výchovným pracovníkom v Mestskej
knižnici v Prahe. V r. 1998 sa stal šéfredaktorom vydavateľstva PK 62 v Prahe
a od r. 1999 hercom a režisérom v slobodnom povolaní v Prahe. Zomrel 27.
10. 2003 v obci Nová Ves pod Pleší neďaleko Prahy, pochovaný je na Olšanských cintorínoch v Prahe.
V divadle Thália v Košiciach
stvárnil tieto herecké role: Doktor Lombardi (C. Goldoni: Sluha dvoch pánov),
Medvedenko (A. P. Čechov: Čajka), Dr.
Howard (T. Brandon: Charleyho teta)
a i. Z jeho divadelných réžií vyberám:
Košice: H. Ibsen: Nora, G. Büchner:
Leonce a Lena, P. Müller: Smutná nedeľa, Komárno: F. Molnár: Pán doktor,
I. Gyurkó: Elektra, láska moja a i.
Venoval sa aj prekladateľskej činnosti
z češtiny do maďarčiny: K. Čapek:
Matka, J. Jílek: Čarovná Barborka, K.
Svoboda – Z. Borovec: Dracula a i.

Lekár-chirurg, vysokoškolský
učiteľ doc. MUDr. Karol Koreň, CSc.
sa narodil 12. 4. 1927 v Lovinobani,
okres Lučenec. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, gymnázium vo Zvolene
a v Lučenci, kde maturoval v r. 1948
v triede prof. Michala Petiana. V r. 1948
− 49 študoval medicínu na Lekárskej
fakulte UK v Bratislave a v r. 1949 − 55
na LF Medicínskeho inštitútu N. I.
Pirogova v Odese (dnes Ukrajina).

V r. 1955 − 77 pôsobil ako chirurg,
neskôr zástupca prednostu pre liečebnopreventívnu starostlivosť na I. Chirurgickej klinike FN v Bratislave. V r.
1978 − 89 bol prednostom chirurgického oddelenia Štátneho ÚNZ v Bratislave
Pokračovanie na s. 6

a v r.
1990
chirurgického

− 92
prednostom
oddelenia Národného
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Štátneho ÚNZ v Bratislave a v r. 1990 −
92 prednostom chirurgického oddelenia
Národného onkologického ústavu v Bratislave. Od r. 1992 žil na dôchodku
v Bratislave. Zomrel 16. 9. 2003 na
Látkach, okres Detva, pochovaný je
v Bratislave-Lamači.
Počas svojho života napísal
vyše 80 vedeckých štúdií a absolvoval
vyše 200 odborných prednášok na rôznych konferenciách doma i v zahraničí.
Medzi jeho najhodnotnejšie patria práce
o včasnej diagnostike a liečbe nádorových ochorení prsníka, konečníka,
hrubého čreva a žlčníkových kameňov.
Výsledky týchto publikácií sa opierajú
o súbor vyše 900 operovaných pacientov bez jediného úmrtia.
Veľmi rád sa vracal do Lučenca, najmä na pomaturitné stretnutia. Na
základe jeho lásky k rodnému kraju si
s manželkou Jaroslavou kúpili neďaleko
Lučenca chatu, kde najmä na dôchodku
spoločne trávili viac času ako v Bratislave. Doc. Koreň miloval vidiek, prírodu,
najmä hríby, a ako rodák z Lovinobane
inklinoval aj k tejto obci. Zomrel v náručí rodného kraja na Látkach, čiže sa
mu splnilo aj jeho životné krédo: „Nezabúdať na svoje korene“.

V tradičnej kultúre sa so sviatkami Veľkej noci spájali obyčaje spojené s príchodom
jari. Pôvodné zvyky mali zabezpečiť prosperitu hospodárstva.
Na Smrtnú nedeľu dievčatá na dedinách
od stredoveku vynášali Morenu (Kyselicu,
Babu). Táto figurína ženy symbolizovala zimu. Zhotovovali ju z dreva v tvare kríža
obaleného slamou a obliekli ju do miestneho odevu. Spievajúce dievčatá ju nosili
po dedine, za dedinou ju vyzliekli, zapálili a
hodili do tečúcej vody. V Novohrade patrí
k najstarším zvykom na našom území, ktorého korene siahajú do predkresťanského
Moreny z MŠ Sklárska v Poltári
obdobia. Podľa poverových predstáv sa
vynesením a zničením Moreny mala magicky
privolať
jar. PiesneMoreny
spievanémala
pri
vynesením
a zničením
vynášaní symbolickej zimy patria k najstarším
K sviatkom
magicky obradovým
privolať jar. piesňam.
Piesne spievané
pri
Veľkej noci sa viazalo množstvo tradičných
úkonov.symbolickej
Kvetná nedeľa
je posledná
vynášaní
zimy
patria
nedeľa pred veľkonočnými sviatkami. V tento
deň saobradovým
konzumovalipiesňam.
varené cestoviny
k najstarším
a strukoviny, aby sa zabezpečila ich bohatá úroda. Zelený štvrtok bol spojený aj
s umývaním sa v čerstvej tečúcej vode s predstavou, že tak sa človek zbaví lišajov,
vredov, bradavíc, svrabu, ale aj pieh a vyrážok. Voda mala očistný, ale i ozdravujúci
PhDr. František Mihály, DiS. art. charakter. Dievčatá verili a takto spievali: Vodička čistučká, Kristova matička,
omývaš brehy, korene, omývaj i mňa, biedne, hriešne stvorenie.
Veľkonočnú vodu zamurovali aj do základov nového domu, aby sa jeho stavba a
život v ňom vydarili. Vykropili ňou stajňu, keď sa krava otelila. Gazdiné pred
východom slnka museli poumývať všetok riad a najmä nádoby na mlieko, aby kraMgr.
,
vy dobre dojili. Taktiež všetko riadne pozametať a vyniesť smeti von, aby sa v dome nedržal hmyz.
riaditeľke Novohradského múNa Zelený štvrtok sa prvýkrát vyháňal dobytok na pastvu a rozšírené boli obyčaje
zea a galérie v Lučenci, ktorá
spojené s jeho magickou ochranou proti zlým silám a chorobám a na zabezpečenie
10. apríla oslávi významné žiprosperity: dobytok musel prekračovať žeravé uhlíky, šibali ho vŕbovými prútmi,
votné jubileum.
koňom do hrivy a kravám na rohy uväzovali červené stužky proti urieknutiu a
podobne. Dobrú úrodu mala zabezpečiť príprava a konzumácia zeleninových jedál
(špenát, šťaveľ, žihľava) a cestovín. Gazdiné museli pozametať dom ešte pred východom slnka a smeti odniesť na križovatku, aby nemali v dome blchy. V noci
zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok sa schádzali strigy. Ľudia predpokladali, že
škodlivá činnosť stríg a strigôňov bola namierená predovšetkým proti dobytku, a
preto natierali večer dvere stajní kolomažou alebo cesnakom. Aby kravám niektorá striga nepočarila, mala gazdiná urobiť venček zo šípového prútia a o polnoci
mlieko cezeň precediť.
Na Veľký piatok sa mali otvárať hory, ktoré vydávali svoje poklady a nemalo sa nič
požičiavať, lebo požičaná vec by mohla byť začarovaná; nesmelo sa manipulovať so
zemou (ryť, kopať), ani prať bielizeň. Výrobcovia textílií priadli pašiové nite, tými
urobili zopár stehov, ktoré potom chránili pred zarieknutím a zlými duchmi celú
rodinu. Košeľa ušitá pašiovými niťami chránila pred bleskom.
V tradičnom zvykosloví sa na Bielu sobotu varili a piekli obradové jedlá (údená
bravčovina, klobásy a huspenina − studeno), ktoré sa 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 tento deň sa jedla kyslá polievka z údeného mäsa, zahustená vajcom, alebo kapustnica s hríbmi, cesnakom a zápražkou. Najstarším veľkonočným
pokrmom sú vajíčka a z nich pripravené jedlá.
Pokračovanie na s. 7
Začiatkom 20. storočia sa obradovým jedlom stalo pečené jahňa.

Ivete Kaczarovej

Tradične sa piekol sladký koláč z kysnutého cesta, v Novohrade tzv.
mrváň.
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Začiatkom 20. storočia sa obradovým jedlom stalo pečené
jahňa. Tradične sa piekol sladký koláč z kysnutého cesta, v Novohrade tzv. mrváň.

Šiby ryby masné ryby, kus koláča od korbáča, grajciar groš,
už je toho dosť. Kázal gazda aj gazdička, aby dali tri vajíčka,
jedno biele, dve červené, to je moje potešenie.
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Pranostiky
 Keď sa na Kvetnú nedeľu spustí dážď,
každú nedeľu bude pršať.
 Veľký piatok pochmúrny,
zvestuje rok neúrodný.

Na Veľkú noc sa vajíčka varili pre oblievačov v cibuľových šupách, tým sa sfarbili na hnedočerveno. Inak sa nezdobili.
K starej tradícii patrilo pečenia jahňaťa alebo kozľaťa. Na
pôstne obdobie boli vhodné kaše. Varili sa z pohánky, jačmenných krúp, strukovín (bôb, cícer, fazuľa, hrach, šošovica),
zemiakov, v regióne to bola známa fučka a grís. V tradičnom
vidieckom prostredí sa varili dlhé šoprle, časté boli šifľíke
s dusenou kapustou. Typickým pokrmom na Kvetnú nedeľu
boli cestoviny posypané makom, aby na obilí narástli dlhé
klasy.

„Korbáčom vraj vyšibal a ešte dostal aj po vajci“. Tak na to sa
najviac tešili šibači, korbáče si plietli z čerstvo narezaných prútov vŕby. Zvyk je napodobením magického úkonu rozšíreného
v tradičných roľníckych spoločenstvách − bitia s použitím zeleného prútika, ktoré malo zabezpečiť znovuobnovenie sily,
rastu a zdravia.

V Novohrade na Zelený štvrtok napájali kravy čerstvou vodou, aby dobre dojili a varili sa rezance a šúľance. Na Bielu
sobotu bývalo studeno (huspenina) a tradíciou bolo pečenie
obradového koláča z bieleho kysnutého cesta − mrván − mal
okrúhly tvar.

V Novohrade sa väčšinou oblievalo vodou priamo zo studne
na dvore alebo z potoka. Neskôr mládenci používali aj voňavky. Oblievanie dievčat na Veľkonočný pondelok sa považovalo
za očistné, plodonosné a malo im na celý rok zabezpečiť
zdravie.
Šiby, šiby, šibáky, išiel otec na raky.
Raky štípu, pichá jež, naše prúty musia tiež!
Korbáčmi šibali najmä gazdiné, aby vraj neoprašiveli. Najprv
obliali, potom šibali a odriekali aj takúto veršovanku:
Šiby, ryby, mastné ryby, kus koláča od korbáča
a vajíčka do košíčka.
Zdroj: E. Horváthová: Rok vo zvykoch nášho ľudu, 1986

Pranostiky
Keď sa na Kvetnú nedeľu spustí dážď, každú nedeľu bude

Zdroj: J. Lomenčík: Z Máľinské túrňi pozerán, 2016
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odkryla svoje tajomstvá 21. marca 2017 v poltárskom kultúrnom dome na regionálnej súťažnej prehliadke dramatickej
tvorivosti detí a dospelých hrajúcich pre deti.
Na prehliadke sa predstavilo desať detských divadelných súborov. Sme radi, že aj v tomto roku sme na prehliadke mohli
vidieť okrem už známych súborov aj vystúpenia nových, začínajúcich súborov (DDS Plamienok, DDS Machuľky), ktoré majú vo svojich členoch veľký potenciál a dúfame, že sa s nimi
v budúcich rokoch budeme často stretávať. Program Rozprávkovej skrinky sme rozdelili do dvoch programových blokov. V prvom bloku sa predstavili súbory:
DDS Eňoňuňo pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou – Fóbia,
DDS Maskované guliverky pri ZUŠ Poltár – Janko Hraško,
DDS Ťuťmáci pri CZUŠ v Lučenci – O ôsmej na arche (na
motívy knihy Ulricha Huba), DDS Machuľky pri ZŠ MRŠ Lučenec – Dá sa s deťmi dohodnúť?, DDS Plamienok pri CZUŠ
Lučenec – T. Kelementová: Čarovné slovíčka, DDS Kukuk pri
ZUŠ Lučenec – M. Válek: Pampulóni

V dňoch 7. a 9. marca 2017 sa v rámci Karmanových dní konalo okresné kolo XXVI. ročníka v umeleckom prednese v jazyku maďarskom M. Tompu. Na okresnom kole sa zúčastnilo
celkom 84 súťažiacich, z toho 52 v kat. poézia a 32 v próze.
Súťažiacich hodnotila porota v zložení P. Kerner Edit, Andó
Ákos, Sándor Zoltán zo Šalgótarjánu a Štefan Csák z Lučenca. Súťaž otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS Lučenec,
a Karol Galcsík, odborný pracovník NOS, oblastný tajomník OV
Csemadoku. Víťazi okresnej súťaže postúpili do krajského
kola, ktoré sa konalo dňa 30. marca 2017 v Sečianke, okr. Veľký Krtíš.
Výsledky súťaže:
Poézia: I. kategória: 1.Keszeg Ella Ilona - ZŠ a MŠ J. Kármána
Lučenec, 2.Haris Sándor – ZŠ a MŠ J. Kármána Lučenec, 3.Mihalovics Zsófia – ZŠ L. Mocsáryho Fiľakovo, II. kat.: 1. Demecs
Virág Boglárka – ZŠ a MŠ J. Kármána Lučenec, 2. Gulísek
Alexandra – ZŠ a MŠ J. Kármána Lučenec, 3. Danyi Chanel – ZŠ
L. Mocsáryho Fiľakovo a Botos Máté János – ZŠ L. Mocsáryho
Fiľakovo, postupuje ako víťaz z r. 2016, III. kategória: 1.
Ardamica Júlia – ZŠ I. Koháryho Fiľakovo, 2. Magtamás Csilla –
Gymnázium Fiľakovo, 3. Gál Orsolya – Gymnázium Fiľakovo,
IV. kategória: 1. Bari Kamilla, 2. Házik Ildikó, 3. Princz Réka,
všetci z Gymnázia Fiľakovo.
Próza: I. kategória: 1. Illés Panka – ZŠ I. Koháryho Fiľakovo, 2.
Ferencz Katalin – ZŠ a MŠ J. Kármána Lučenec, 3. Szókovács Hry, ktoré tieto súbory uviedli, boli určené mladším deťom
Viktor – ZŠ I. Koháryho Fiľakovo, II. kategória: 1. Vass Roland a prišli si ich pozrieť aj deti z materských a základných škôl
Eduard – ZŠ I. Koháryho Fiľakovo, 2. Becze Emília – ZŠ I. Ko- z Poltára a okolia.
háryho Fiľakovo, 3. Oláh Katalin – ZŠ a MŠ Radzovce, III. kategória: 1. Sonkoly Dalma – Gymnázium Fiľakovo, Kasza Karina
Alexandra – ZŠ I. Koháryho Fiľakovo, 3. Molnár Karolina – ZŠ
Koháryho Fiľakovo a Galamb Krisztián – ZŠ a MŠ Radzovce,
postupuje ako víťaz v r. 2016, IV. kategória: 1.Bystrianska
Karina – Gymnázium Fiľakovo
Z krajského do celoslovenského kola postúpili:
Ardamica Júlia (poézia), Illés Panka (próza), Galamb Krisztián (próza), Bystrianska Karina (próza) a v VI. kategórii zhudobnené verše skupina Broslevel a Everest z Fiľakova.
Celoslovenská súťaž sa uskutoční v dňoch 27.- 29. apríla 2017
v Rimavskej Sobote.
Karol Galcsík, NOS Lučenec

Pokračovanie na s. 9

Druhý blok predstavení tvorili inscenácie, ktoré sa tematicky
zaoberali problémami tínedžerov a ich adresátom boli staršie
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Druhý blok predstavení tvorili inscenácie, ktoré sa tematicky zaoberali problémami tínedžerov a ich adresátom
boli staršie deti. V tomto bloku sa predstavili súbory:
DDS Dokorán pri ZŠ L. Novomeského Lučenec – Veľká
Jarné tvorivé dielne 27. 2 .− 3. 3. 2017
banková lúpež, DDS Athéna pri ZŠ s MŠ Cinobaňa – S.
Jarné prázdninové tvorivé dielne v NOS Lučenec sa úspešne
Albertová: Ja a oni, DDS Šuli Teatro pri ZUŠ Poltár −
skončili. Deti a mládež z Lučenca a jeho okolia strávili spolu päť
Ostrov dejín, DDS NOK (Na Opatovskom Kopci) pri Súktvorivých dní. A čo stihli vytvoriť? Vyskúšali si tkanie na ráme,
romnej ZUŠ Lučenec − Pssst!
tkanie na doštičke, krížikovú výšivku, vytvorili si obrázky technikou vykrývacia rezerváž a vyrobili si originálne veľkonočné vajíčka. Dúfam, že sa im v tvorivej dielni páčilo a odnesú si so
sebou veľa vedomostí aj zážitkov.

Všetky predstavenia pozorne sledovala porota v zložení:
PhDr. Ľubomír Šárik, Mgr. Dušan Krnáč a Mgr. Arpád Szabó. Z hodnotenia poroty vyberáme: „Súbory zaujali výberom témy, ktorá odrážala aktualizáciu súčasného života
mladých. V scénickom spracovaní prevažovali jednoduché
rekvizity s dôrazom na prácu s detským kolektívom. Dominovali jednoduché scény s minimálnymi prostriedkami. Na
krajskú prehliadku postúpili štyri súbory v troch kategóriách.“
Na krajských súťažiach budú náš región reprezentovať:
DDS Kukuk pri ZUŠ Lučenec a DDS Eňoňuňo pri ZŠ s MŠ
Kokava nad Rimavicou sa zúčastnia na Sládkovičovej Radvani v Banskej Bystrici v kategórii detských recitačných kolektívov.
DDS Dokorán pri ZŠ L. Novomeského sa predstaví na Rozprávkovom javisku v Žiari nad Hronom v kategórii divadlo
hrané deťmi.
DDS Šuli Teatro pri ZUŠ Poltár bude súťažiť na Rozprávkovom javisku v Žiari nad Hronom v kategórii divadlo
dospelých hrajúcich pre deti.
Okrem toho DDS Šuli Teatro získal aj Cenu primátora mesta Poltár.

Podujatie organizovalo Novohradské osvetové stredisko
v Lučenci v spolupráci s mestom Poltár, ktoré je príkladným hostiteľom a každoročne poskytuje pre malých, nádejných „dramatických umelcov“ priestory kultúrneho domu, občerstvenie pre účinkujúce deti, technickú pomoc
a udeľuje Cenu primátora mesta Poltár. Za to všetko patrí
vedeniu mesta poďakovanie.
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec

Tvorivá dielňa − kraslice
21. 3. 2017 sa v tvorivej dielni zdobili kraslice voskom. Ide
o tradičnú techniku, aj keď v minulosti nie veľmi rozšírenú. Známejšia bola na východnom Slovensku v okolí Bardejova, Svidníka
a Humenného. Charakteristická je svojím plastickým dekorom,
ktorý je vytváraný farebným alebo bielym voskom. Deti zo Základnej školy na Herzovej ulici v Lučenci mali možnosť vyskúšať si
túto zaujímavú techniku. Stačil im k tomu farebný vosk a špendlík upevnený v ceruzke.

Batikované vajíčka
20. 3. 2017 sa v NOS v Lučenci konala veľkonočná tvorivá dielňa
na tému − dekorovanie kraslíc technikou batikovania. Pozvanie
prijala lektorka Mgr. Tünde Benko z Fiľakova. Našim čitateľom
prinášame krátky rozhovor.
Pokračovanie na s. 10

Pani Tünde predstavte sa nám.
Pracujem ako učiteľka na prvom stupni Základnej školy L.
Mocsáryho vo Fiľakove. Pochádzam však z východného
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ktoré nechcem mať leptané a do nádoby s
octom ponorím vajíčko. Musím však pracovať veľmi rýchlo lebo ocot je silné leptadlo. Na vyleptanie úplne stačí aj pol minúty.
Ďakujem pani Tünde za rozhovor a prajem
veľa inšpirácie do ďalšej tvorivej práce.

Pracujem ako učiteľka na prvom stupni Základnej školy L. Mocsáryho vo Fiľakove. Pochádzam však z východného Slovenska,
z Veľkej Idy. S deťmi máme krúžok šikovných
rúk a učím ich tam tradičné techniky ako
práca so šúpolím, s prútím, s hlinou a robíme
aj medovníky.
Akým technikám sa najčastejšie venujete?
Hlavne vajíčkam batikovaným trubičkou a
výrobe šperkov. Kedysi som vyrábala aj kroje
pre súbory.
Kde sa môžu stretnúť naši čitatelia s vašimi
výrobkami?
Napríklad na podujatí Palócka Veľká noc,
ktoré je organizované na Veľkonočný pondelok na Fiľakovskom hrade. Tu môžu návštevníci vidieť rôzne techniky zdobenia kraslíc a je tam aj pestrý hudobný program. Ďalej
na festivale Koliesko v Kokave nad Rimavicou
a Ilosvai festivale vo Veľkej Ide. Pozývajú ma
aj na dni obcí do rôznych dedín. Spolupracujem aj s ÚĽUVom.
Vaše kraslice sú nádherné, farbené prírodnými prostriedkami, mohli by ste nám prezradiť postup ich výroby?
Samozrejme. Vajíčko si umyjem a odmastím
prípravkom na riad, vyfúknem ho, umyjem
vnútro, na čo použijem striekačku s vodou.
Dobre ho usuším. Na písanie dekoru použijem trubičku, čo je stočený kus medeného
alebo hliníkového pliešku (dobrý je z čajových sviečok) vsadený do tenkej halúzky
a omotaný drôtikom. Výroba je veľmi jednoduchá a pripraviť si takýto nástroj zvládne
každý. Týmto nástrojom, ktorý sa v okolí
Fiľakova nazýva Kipce alebo Gice naberám
včelí vosk, na to mi slúži sviečka vyrobená
z medzistienky. Keď mám dekor napísaný,
dám variť cibuľové šupy a pridám 1 − 2 lyžice
octu. Varím asi hodinu, vypnem, nechám
vychladnúť asi na 30° C, scedím šupy a vložím vajíčka. Vajíčka nechám v tomto odvare
celú noc. Ráno odstránim vosk. Keď chcem
mať vajíčka trojfarebné, znovu píšem voskom a vajíčka ponorím do odvaru z bazových
bobúľ, ktoré farbia na čierno. Tri hrste bazových bobúľ nechám vrieť s vodou hodinu,
vypnem a nechám vychladnúť. Pridám zelenú skalicu, na jeden liter jednu lyžicu. Počkám tri hodiny a vajíčka vyberiem. Ak chceme mať biele miesta, na to používam ocot.
Predtým však zakryjem voskom miesta,

Papierový pedig
Pani lektorka Ivetka Kiššová viedla v mesiaci marec tvorivé dielne zamerané na
prácu s papierovým pedigom. Záujemcom o túto techniku ponúkame krátky
rozhovor.
Dobrý deň pani Ivetka, predstavte sa našim
čitateľom.
Volám sa Iveta Kiššová, pochádzam z Tuhárskej doliny. Starám sa o postihnutého
syna.
Akým technikám sa venujete?
Pletenie z papierového pedigu, šijem, háčkujem, vyrábam mydlá, sviečky a enkaustické obrázky.
Viem, že rada používate ako materiál papierový pedig. Aké boli vaše začiatky?
Bola som v správny čas na správnom mieste.
Videla som pár ukážok a potom som skúšala
sama. Som taký samouk.

Ako dlho sa tejto technike venujete?
Tri roky.
Čo by ste poradili čitateľom, ktorí by chceli
s touto technikou začať?
Mali by mať vzťah k tvorbe.
Aký je princíp pletenia z pedigu?
Spôsob pletenia je rovnaký ako pletenie
z prútia. Pri pletení z pedigu sa často používajú formy (napr. kužeľ, zvonček, črepník),
podľa toho aký predmet chceme opletať.
Najskôr si však musíme vyrobiť ruličky z papiera, ja ich týždenne spravím asi 15 000.
Mojou najväčšou radosťou je, keď výrobkami poteším druhých. Potom práce žijú
svojím životom, niektoré mám v Dominikánskej republike, na Pobreží Slonoviny, v Írsku,
Švajčiarsku, Holandsku, Francúzsku, Nemecku, Kanade, Austrálii, v Amerike...

Kde je možnosť zakúpiť vaše výrobky?
Obchodík u Zuzky v Lučenci.
Ďakujem za rozhovor a prajem veľa tvorivých nápadov.
Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec

Mládež spieva je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí a mládeže na Slovensku. Účastníci prehliadky – deti a mládež
jednotlivých typov škôl, a to základných, základných umeleckých a stredných – sa
učia svojím spevom vnímať krásu hudby, pestujú a uchovávajú si spevnosť ako
jeden z výrazných, hoci v poslednom čase oslabovaných atribútov kultúry osobnosti moderného človeka. Vytváranie návyku spievať, mať záľubu a porozumenie
pre kultivovaný spev má osobitný význam v dnešnej dobe, kedy sa mladému človeku vtieravo núka reprodukovaná monofunkčná hudba priemyslu zábavy. Regionálne kolo tejto postupovej súťaže organizovalo Novohradské osvetové stredisko
Lučenec 28. marca 2017 v priestoroch ZUŠ v Poltári. Zúčastnili sa ho štyri detské
spevácke zbory, z toho tri boli z Poltára a jeden z Brezničky. V koncertnej sále ZUŠ
v Poltári sa postupne predstavili so svojimi skladbičkami tieto zbory: Prípravný
spevácky zbor Krištálik pri ZUŠ Poltár, Dievčenský spevácky zbor pri Kostole sv.
Cyrila a Metoda v Poltári, Detský spevácky zbor Campanella pri Cirkevnej ZUŠ
Lučenec – pracovisko Breznička, Detský spevácky zbor Krištálik pri ZUŠ Poltár.
Výkony malých spevákov hodnotila odborná porota: dirigentka PaedDr. Katarína
Koreňová z Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici, dirigentka Mgr. art. Oľga
Budinská a dirigentka Veronika Veverková. Porota konštatovala, že všetky zúčastnené zbory podali kvalitné výkony a majú tendenciu zvyšovania kvality, o čom
svedčí aj skutočnosť, že interpretovali aj náročnejšie viachlasné kompozície. Na
krajskú prehliadku boli navrhnuté až tri zbory:
Pokračovanie na s. 11

ktoré nechcem mať leptané a do Detský spevácky zbor Krištálik pri ZUŠ Poltár, Dievčenský spevácky zbor pri Kostole
nádoby s octom ponorím vajíčko. sv. Cyrila a Metoda v Poltári a Detský spevácky zbor Campanella z Brezničky.
Musím však pracovať veľmi rýchlo Súčasťou prehliadky bol aj odborný seminár pre dirigentov, na ktorom
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Národné osvetové centrum vyhlásilo 26. ročník celoštátnej
postupovej súťaže detských folklórnych súborov Pod Likavským hradom. Je to vrcholné podujatie tohto druhu na
Slovensku. Detské folklórne súbory musia prejsť viacerými
regionálnymi kolami.
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci dňa 31. 3. 2017
zorganizovalo Detský folklórny festival - regionálnu prehliadku choreografií detských folklórnych súborov, na ktorej
sa zúčastnili súťaže nasledovné kolektívy: FaDS Dubkáčik
z Buzitky, DFS Radosť z Lučenca, DFS Jánošík z Fiľakova,
Malá Rakonca z Fiľakova, DFS Kokavan z Kokavy nad
Rimavicou.
Detský spevácky zbor Krištálik pri ZUŠ Poltár, Dievčenský spe- O postupe na krajské kolo, ktoré sa uskutoční za náš kraj 28.
vácky zbor pri Kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári a Detský 4. 2017 v Kokave na Rimavicou, rozhodovala odborná porota
v zložení: Mgr. Michaela Škodová z Novohradského múzea
spevácky zbor Campanella z Brezničky.
a galérie v Lučenci, Mgr. Milan Obrtal umelecký vedúci
DFS Hviezdička z Hriňovej, a bývalý a dlhoročný osvetový
pracovník a umelecký vedúci folklórnej skupiny Bažalička –
Juraj Matiaš z Plachtiniec.

Súčasťou prehliadky bol aj odborný seminár pre dirigentov, na
ktorom lektorky podrobne hovorili o výkonoch jednotlivých
zborov, o dramaturgii, repertoári, hlasovej príprave, intonácii,
o tvorbe hlasu, ale aj ako deti zaujať, prípadne ako zbor vie
vytvoriť atmosféru. V Poltári bola atmosféra vynikajúca a bolo
až dojemné počuť krásny kultivovaný spev v podaní detí.
Umiestnenie súborov:
Malá Rakonca z Fiľakova – Zlaté pásmo priamy postup na
krajské kolo – Klobúk dole - Tance z Medzibodrožia, choreografia: Lia Varga, Norbert Varga.

Prajeme malým spevákom, aby im záujem o zborový spev
vydržal a aby sa mohli tešiť zo spoločného súznenia hlasov
v zboroch.
FaDS Dubkáčik – Zlaté pásmo s návrhom na postup do
krajského kola - Hry a tance školskej mládeže, choreografia:
Veronika Stančíková, Matej Baláž
DFS Jánošík – Zlaté pásmo – Na pažiti za husami, choreografia: Miroslava Podhorová
DFS Radosť – Zlaté pásmo –Poďme sa spolu hrať, choreografia: Marcela Janštová
DFS Kokavan – Zlaté pásmo –Na Zbojníkov, choreografia:
Jana Becániová
DFS Kokavan – Strieborné pásmo - Na Rimave, choreografia: Jana Obročníková
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec

Pokračovanie na s.12

Víťazom gratulujeme k postupu a prajeme na krajskom kole
veľa úspechov.
Pokiaľ sa detský kolektív umiestni na krajskom kole na
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Víťazom gratulujeme k postupu a prajeme na krajskom kole
veľa úspechov.

Hradné múzeum vo Fiľakove, pri príležitosti 10. výročia svojho založenia, otvorilo 14. marca 2017 turistickú sezónu
s rozšírenou a zmodernizovanou stálou expozíciou.
Paleontologická expozícia na prízemí, predstavujúca flóru a
faunu treťohornej krajiny, sa rozšírila o viac ako 20 miliónov
rokov staré pozostatky vyhynutých bezstavovcov a odtlačky
rastlín z Fiľakova a jeho okolia. Stálu expozíciu s názvom StáPokiaľ sa detský kolektív umiestni na krajskom kole na ročia Fiľakovského hradu spestril nálezový materiál z arprvých priečkach, potom mu už nič nebráni zúčastniť sa fes- cheologických výskumov posledného desaťročia. Vystavené
tivalu Pod Likavským hradom, kde môže bojovať o umiest- sú aj novo vypožičané nálezy z Archeologického múzea SNM
nenie na celoštátnom kole. Cesta pod likavský hrad však nie z výskumu Dr. Jánosa Kalmára, ktoré predstavujú najkrajšie
je taká jednoduchá. Stojí za tým veľa práce choreografov, kúsky celého súboru. Rôzne dobové rekonštrukcie návštevníorganizačných vedúcich súborov a neposlednom rade vynalo- kom oživia exponáty prezentujúce históriu okolia. Zatiaľ čo
ženie veľkého úsilia a energii hlavne u detí, ktoré majú v sebe rekonštrukcia mužského hrobu zo slovansko-avarského pohzakorenené dedičstvo predkov. Obdivujem ľudí, ktorí sa
rebiska z Prše priblíži záujemcom každodennú prácu archeovenujú detskému folklóru a venujú svoj život, energiu, voľný
lógov, slávnostný ženský kroj z doby bronzovej predvedie
čas mladej generácii a vychovávajú ju ku vzťahu k tradičnej
ľudovej kultúre. Prinášajú tak neoceniteľnú hodnotu pre tento spôsob nosenia kovových šperkov a nášiviek z hodejovského
región, pre zachovanie a aktívnejšie oživenie kultúry v Novo- pokladu. Prezentované je aj dobové oblečenie posledného
hradného kapitána, Štefana Koháriho II., znázornené na viahrade a na Gemeri.
cerých olejomaľbách. Obnovená stála expozícia Hradného
múzea vo Fiľakove od marca očakáva návštevníkov už na
štyroch poschodiach.
Piate poschodie Bebekovej bašty poskytne naďalej priestor
rôznym tematickým dočasným výstavám, ktorých rad otvára
výstava Tribečského múzea v Topoľčanoch s názvom Od
chmeľu k pivu o histórii piva a pivovarníctva. Kurátormi
výstavy sú Ing. Oľga Kostolná a Mgr. Ondrej Godál. Výstava
potrvá do 14. 5. 2017

Keď sa zamyslíme nad tvorbou detských folklórnych súborov
dnes, vidíme mnohé súbory, ktoré sa chcú podobať dospelým
súborom. Každý z nás, keď bol dieťa chcel byť dospelým. Je
to však správne? Na tvorbu s deťmi sa pozerajú mnohí autori,
porotcovia rôznymi pohľadmi ako by mala vyzerať tvorba v
detských folklórnych súboroch. Som presvedčený, počas
mojej praxe, že v rámci folklorizmu by na javiskách deti mali
ostať deťmi. Dobrý choreograf by mal využiť potenciál detí,
to, čo je im prirodzene dané a čo majú v sebe zakorenené –
hravosť, jednoduchosť, prirodzený detský prejav a z tohto
môžu tvoriť a dotvárať v rámci choreografie. Nie vždy dávajú
pozor v rámci tvorby autori choreografií na výber materiálu a
jeho spracovanie, vzhľadom na vek a interpretačné zručnosti
detí. Zároveň musí mať na pamäti a dbať hlavne na tanečnú a
hudobnú úroveň interpretov a celkový umelecký dojem. Región Novohradu je zdrojom mnohých inšpirácií na tvorbu
a stále sa objavujú klenoty, ktoré stoja za pozornosť pracovať
s nimi v rámci tvorby. Prajem všetkým kolektívom, aby sa im
darilo a naďalej vychovávali mladú generáciu, ktorá bude
pokračovateľom tradícií v Novohrade.

To je názov najnovšej knihy spisovateľky Hany Koškovej.
Predstavená bola 21. 3. 2017 v bratislavskom Zichyho paláci
v rámci Vydavateľského dňa Spolku slovenských spisovateľov. Obsahovo je vhodná pre sedemročné deti, ktoré sa učia
čítať, budovať si vzťah k prírode a tiež myslieť na to, čo
jedia. Dozvedia sa totiž o chémii, ktorá sa dostáva do potravín, pričom autorka pomocou detského príbehu vychováva k
tomu, aby deti pochopili, že nie všetko, čo vyzerá najkrajšie,
je aj najlepšie. Netýka sa to len krásnych postrekovaných
jabĺk, ale aj všelijakých sladkostí a nápojov, ktoré v krásnych
obaloch lákajú deti, pritom ich zdraviu škodia. Repujúci grep
je pomôckou pre rodičov, aby mohli deti správne nasmerovať proti konzumnému tlaku. Pôsobivosť knižky umocňujú
aj vtipné ilustrácie Martina Kellenbergera.
Kniha vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov a na 64 stranách obsahuje 23 nádherných príbehov.
Mgr. art. Roman Malatinec Kniha je už v predaji a okrem internetových obchodov ju po– metodik pre folklór, NOS Lučenec núkajú aj viaceré lučenské kníhkupectvá.
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kronikárov
Vlastivedný odbor Matice slovenskej v Martine nadväzuje na
dlhoročnú úspešnú tradíciu DOMOVINY v Martine, ktorá realizovala školenia kronikárov a pozýva na školenie kronikárov
miest a obcí SR − nielen začínajúcich, ale skúsených kronikárov.
Školenia sú jedno alebo dvojdňové s nasledovným programom: Všeobecné zásady kronikárskej činnosti – písanie kroník
(obecné, školské, klubové, iné),
vedenie dokumentácie, získavanie informácií, vedenie pamätných kníh, práca kronikára pri
spracovávaní monografií a iných
obecných, mestských tlačív, nové trendy v súčasnosti, technické
možnosti a i. Miestom konania
je MARTIN a termín prispôsobíme podľa možností záujemcov
(pracovné dni + sobota). Cena
školenia: 1-dňové − 44 eur, 2dňové − 98 eur; v cene je zahrnuté: poplatok, dokumenty – dohody, zmluvy s obecným, mestským zastupiteľstvom, bádateľský list, návrh preukazu kronikára, príručka kronikára, menovací dekrét, osvedčenie. V prípade 2-dňových školení + ubytovanie a strava, návšteva Múzea
slovenskej dediny, Národného
cintorína (podľa záujmu).
Odborný garant:
PhDr. Dáša Daneková,
predseda VLO MS,
kontakt: tel.: 0918 156 622
(informácie),
e-mail: dasa.danekova@gmail.com
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pri príležitosti 150. výročia narodenia (2. 10. 1867)
spisovateľky, národnej umelkyne Boženy Slančíkovej Timravy.
KNIHY-DARČEKY na T. G. Masaryka 15
(047/4331684) − ponúkajú viac titulov:
Skúsenosti − Výber z noviel: Skúsenosť,
Bez hrdosti, Veľké šťastie, Skon Paľa
Ročku. Edícia Zlatá niť (Pevná väzba bez
prebalu, 300 strán, MOC 6,90 €, Matica
slovenská 2009)
Tri vojnové novely (Hrdinovia, V čas vojny, Záplava) − pevná väzba bez prebalu,
165 strán, MOC 10,- €, Spolok Martina
Rázusa 2015.

 GOLEM na Jókaiho 31 (0908 919 502,
info@knihy-golem.sk, www.knihy-golem.sk):
Skúsenosti, Prózy, Za koho ísť?

 PHOENIX, Vajanského 6
Zora Jesenská
TIMRAVE
Vy, novohradské vŕšky,
vy, novohradské dediny,
kde zbojník-vietor hvízda po hore!
Raz rokov ťažký pluh nám život zaore
a nebudeme pritom celkom bez viny.

(0907 872 540, info@phoenix.eu.sk):
Pre záujemcov majú kompletnú tvorbu
Boženy Slančíkovej Timravy.

(SK, 2007, 29 min.)

Námet, scenár a réžia: Katarína Kočalková

Veď čo sme vlastne chceli:
či opál ranných pár
a pieseň tancujúcu po lese,
či šťastie pokorné, čo mier nám donesie,
kus chleba čierneho a utíšenú tvár?
Len čo z nás potom bude,
keď sa nám hviezdy zmenia,
ó, dievča pochabé,
na trpkosť ľudských úst?
Ty z nás, čo pero máš, to z rúk nevypusť
a zaznač zákruty a priepadliská cnenia
a farbu našej lásky a smútku nížiny
a osamelé cesty v sivom obzore,
kde iba zbojník-vietor hvízda po hore,
vy, novohradské vŕšky,
vy, novohradské dediny!

Tvorbu spisovateľky Boženy Slančíkovej
Timravy si môžete:
požičať v Novohradskej knižnici Lučenec, napr. Hrdinovia, Korešpondencia Timravy a Šoltésovej, Ťapákovci, Skúsenosť, Prvé rozprávky,
Veľké šťastie, Za koho ísť? a ďalšie
tituly
kúpiť v nasledovných kníhkupectvách v Lučenci:
Martinus.sk (www.martinus.sk, 047/
7774747), sídli v OC Galéria Lučenec, kde
okrem viacerých titulov ponúkajú aj drevenú záložku s menom spisovateľky.

KNIHY-DARČEKY na T. G. Masaryka
15 (047/4331684) − ponúkajú viac

Prvý slovenský dokument o významnej ženskej osobnosti európskeho formátu, autorke
slávnych noviel a poviedok, kontroverznej i
citlivej realistickej spisovateľke Božene
Slančíkovej 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.
Film získal ocenenia na medzinárodných festivaloch a má výborné odozvy u odbornej aj
širšej verejnosti doma a v zahraničí. V roku
2010 ho schválilo Ministerstvo školstva SR
za didaktickú pomôcku pre stredné školy.
Toto originálne DVD ponúka Katarína Kočalková 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 a v Roku TIMRAVY to platí
dvojnásobne. Pre záujemcov ponúkame kontakt priamo na autorku − tel.: 0902 629 474,
e-mail: ekocalkova@gmail.com alebo zavolajte na NOS Lučenec a radi Vám pomôžeme.
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V tomto roku častejšie ako inokedy chceme čítať, či
počuť meno spisovateľky, národnej umelkyne Boženy Slančíkovej Timravy. Je rokom 150-teho výročia jej narodenia
a súčasne pre mnohých nazvaným „Rok Timravy“. Mne osobne navodzuje spomienky na rok 1947, v ktorom Timrave bol
udelený titul „národná umelkyňa.“ Ja som vtedy bola študentkou lučenského gymnázia.
Boli to roky, v ktorých sme sa spamätávali z krutých
vojnových zážitkov i materiálnych strát a žili v akejsi eufórii
prameniacej v nádeji na pokojné žitie v mieri. Vďaka mladosti
sme rýchlo zabúdali na zlé, a s nadšením sa oddávali vidine
života v nových podmienkach.
V gymnáziu, ktoré bolo obnovené hneď po vojne v roku 1945, som sa ocitla ako kvintánka. V nasledujúcom roku
bol na našom gymnáziu založený literárny krúžok Milana Rastislava Štefánika, následne vypísaná anonymná súťaž na básnickú i prozaickú tvorbu. Po jej vyhodnotení sme získali dosť
materiálu, nuž začali sme vydávať aj študentský časopis pod
názvom „Živý sen“.
Na jeseň r. 1947 sa spisovateľka Timrava dožila svojho životného jubilea a bol jej udelený titul národná umelkyňa.
Bola to celonárodná udalosť s osobitným významom pre literárne kruhy, a najmä pre Lučenec, kde Timrava už trvale bývala.
Lučenec získal vtedy na význame a vošiel do povedomia nielen v literárnych kruhoch, ale celkovo. Oslavovalo sa
na rozličných úrovniach. Osobne som sa tiež ocitla ako účastníčka za naše gymnázium ako redaktorka spomínaného študentského časopisu v jednej z gratulačných skupín. Navštívili
sme pani spisovateľku v súkromí, kde bývala. Samozrejme
s kyticami a prejavmi vďaky uznania za jej celoživotné zásluhy
ako spisovateľky. Keďže to bolo pred 70 rokmi, nechcem opisovať detaily. Uvediem len, že som v skupine delegátov poznala jednu účastníčku. Bola ňou Zorka Zeiwaldová, no neviem, ktorú organizáciu zastupovala. Keďže som bola pravdepodobne najmladšou gratulantkou, možno predpokladať, že
väčšina z nich už nežije, hoci by som rada niekoho z nich
stretla a spolu si mohli zaspomínať.
Nedá mi však nespomenúť milý úsmev tety Timravy
a slová, ktorými nás privítala i poďakovala sa nám za blahoželania. Boli to slová sprevádzané úsmevom a dojatím: „Mám
vás všetkých rada“. Vtedy mi síce hlboko utkveli v pamäti, ale
až v ostatnom čase začínam chápať a uvedomovať si ich skutočný význam. Nebol to iba citový poryv ženy, ktorá sa ocitla v
poslednej fáze života a prejavuje svoje emócie voči nám oveľa
mladším. Teraz ich chápem skôr ako odkaz dnešnej dobe,
v ktorej dominujú iné hodnoty ako Láska.
Vďaka Vám teta Timrava, úprimná vďaka!

REKUS

17. marca 2017 sa uskutočnil v Banskej Bystrici 28. ročník
Krajskej súťažnej prehliadky Divertimento Musicale, ktorej
organizátorom bolo Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica.
Divertimento Musicale je súťažná prehliadka inštrumentálnej
amatérskej hudby, ktorej sa môžu zúčastniť neprofesionálne
inštrumentálne hudobné zoskupenia vo všetkých vekových
kategóriách – deti, mládež a dospelí. Jej vyhlasovateľom je
Národné osvetové centrum v Bratislave.
Poslaním podujatia Divertimento Musicale je podchytiť talentovaných inštrumentalistov v rôznych nástrojových obsadeniach, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti tzv. vážnej hudby a konfrontovať ich výsledky.
Cieľom je sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej
umeleckej činnosti vo všetkých regiónoch Slovenska.
Súčasťou súťažnej prehliadky je aj prezentácia a priblíženie
menej známych hudobných diel jednotlivých štýlových období
domácich a zahraničných skladateľov. Je zameraná i na prezentáciu diel skladateľov 20. storočia s dôrazom na využitie
rôzneho aj menej tradičného nástrojového obsadenia. V dramaturgii súťažného repertoáru sa odporúča prihliadať i na
M. Miadoková výročia významných slovenských a svetových hudobných
Pozn. red.: O doc. RNDr. M. Miadokovej, CSc. sme písali v Rekuse č. 2/2017.
osobností.
Základnú umeleckú školu Poltár reprezentovalo trio priečnych
fláut – Denisa Garajová, Daniela Švantnerová, Radka
Gombalová, ktoré interpretovali skladby baroka a hudby 20.
a 21. storočia. Flautistky pripravila na súťaž Mgr. Ľuboslava
Slebodníková. Za interpretáciu 7 skladieb získali strieborné
pásmo a verejnú pochvalu za najlepšiu dramaturgiu a skladby
20. a 21. storočia L. Holoubka, J. Hogenhuisa. Súčasťou prehliadky bol odborný seminár členov poroty a odovzdanie
vzácnych diplomov.
Vedenie ZUŠ gratuluje k úspechu i reprezentáciu ZUŠ i mesta
Poltár.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy

Timrava so synovcom dr. Čečetkom na Sliači
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Žiaci našej Cirkevnej ZŠ sa zúčastnili dňa 28. marca 2017
nakrúcania zábavno-súťažnej relácie „Daj si čas“ v RTVS. Reprezentovali nás žiaci piateho ročníka – Michaela Lastovková,
Sofia Chen, Filip Bizé a Martin Pocklan. Pozvanie dostali aj
naši ďalší žiaci, ktorí tvorili veľmi povzbudzujúce publikum.
Súperom bola základná škola z Bratislavy.
Súťažná téma sa týkala vedomostí z oblasti histórie, špeciálne
Galilea Galileiho, ktorú sa súťažiaci dozvedeli tesne pred nakrúcaním. Súťaž nebola len o histórii, ale aj o šikovnosti, zručnosti a pohotovosti. To, že máme naozaj šikovných žiakov,
potvrdilo ich víťazstvo. Atmosféra pri nakrúcaní bola výborná, plná energie a radosti. Všetci si domov odniesli nezabudnuteľné dojmy a zážitky zo samotného nakrúcania pod vedením režiséra, moderátorov, asistentov, osvetľovačov a mnohých ďalších, a samozrejme, radosť z 1. miesta.
Ako sa nám darilo si môžete pozrieť 10. júna 2017 o 9,10 hod.
na Jednotke.
M. Vinarčíková

Výstava Podunajského múzea v Komárne predstaví vzájomné spolužitie Avarov a Slovanov na území dnešného
Slovenska prostredníctvom archeologických nálezov.

Výstava Súkromnej strednej umeleckej školy z Hodruše
- Hámrov a SNM - Archeologického múzea v Bratislave.
Originálne artefakty z archeologických zbierok múzea
bude možné porovnať s ich umelecky spracovanými replikami.
Vernisáž oboch výstav sa bude konať dňa 11. 4. 2017
o 16.00 v priestoroch Novohradského múzea a galérie na
Kubínyiho nám. 3 a návštevníci si ich budú môcť pozrieť
do 28.5.2017.
Mgr. Michaela Škodová, etnológ/ kurátor,
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Umelecké slovo, divadlo
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN:
11. − 12. 4. Regionálna súťaž
a prehliadka;
miesto: Dom MS Lučenec o 9.00 hod.
Foto, film, výtvarná tvorba
Apríl − Piotr Stramski
– sklo „KREHKÉ“,
výstava fotografií z tvorby autora;
miesto: vestibul NOS
od 8.00 do 15.00 hod.
Folklór, hudba, tanec
6. 4.O cenu primátorky mesta
a riaditeľky NOS
– regionálna súťažná prehliadka
v modernom tanci;
miesto: Divadlo B. S. Timravy v Lučenci
o 11.00 hod.
Výchovno-vzdelávacie podujatia
Apríl − Svetový deň zdravia
– podujatie pre seniorov, prvá pomoc,
organizované v spolupráci s ČK;
miesto: ZŠ, obce a mestá regiónu
Apríl – Podvody páchané na senioroch
– prednáška k preventívnym aktivitám
v spolupráci s OR PZ v Lučenci;
miesto: obce a mestá regiónu
Apríl – Deň Zeme – kombinované
podujatie: Les ukrytý v knihe,
v spolupráci s NK Lučenec a CHKO
Cerová vrchovina;
miesto: Mestský park Lučenec
Klubové podujatia
24. 4. Literárny klub V.L.A.S. – stretnutie
členov, program podľa rámcového plánu;
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
Dielňa ľudových remesiel
Ponuka pre základné a materské školy:
Paličkovanie (plátnová väzba), tkanie na
dostičke, darček ku Dňu matiek. Termíny
dielní pre školy − po tel. dohode
na 0907 503478 alebo na
vytvarnedielnicky@gmail.com
Ponuka pre verejnosť:
Keramický šperk – 4. 4. o 10.00 hod.
a 5. 4. o 14.00 hod.

Kultúrno-spoločenské podujatia
48. Kármánové dni venované pamiatke
Józsefa Kármána,
organizované ZO Csemadok:
1. 4. Prechádzka mestom s J. Puntigánom
10. 4. Malé divadelné predstavenie
Jókaiho divadla z Komárna:
To je láska;
miesto: ZŠ J. Kármána
12. 4. Veľkonočný Dom hier Csiribiri;
miesto: ZŠ J. Kármána o 15.00 hod.
21. 4. Výstava zo zbierok
László Kelemena;
miesto: Maďarské kultúrne stredisko
29. 4. Jarný koncert; miesto: Pamätný dom
Júliusa Szabóa – galéria.

Dom Matice slovenskej Lučenec
6. 4. Výstava obrazov 4 ročné obdobia
autorky Evy Čabovej;
miesto: Dom MS,
otvorená v pracovné dni 9.00 − 15.30 hod.
a potrvá do 28. 4. 2017.

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
7. – 8.4. (piatok – sobota)
Veľkonočný jarmok
– prvý jarmok v roku 2017 sa nesie vo
veľkonočnom šate;
miesto: Námestie republiky
o 10.00 hod.
25. 4. Adam Ďurica – Spolu tour;
miesto: kino Apollo o 19.00 hod.
28. 4. Stavanie mája;
miesto: priestranstvo pred Divadlom B. S.
Timravy o 17.00 hod.

Fiľakovo
7. 4. KLUB 2017
Live MusicNight.
Hudba: Guru Brothers.
Počas prestávky:
tanečná škola swingových tancov
20. až 40. rokov 20. storočia;
miesto a org.: MsKS
o 20.00 hod.
17. 4. Palócka
Veľká noc
na Fiľakovskom hrade;
miesto: Fiľakovský hrad
o 10.30 hod.
Hlavný org.: MsKS,
spoluorg.: Hradné múzeum,
MO Csemadok, VPS
28. 4. S cimbalom okolo sveta –
Cimbalový koncert
Viktórie Herencsár;
miesto: Bývalá koncertná sála ZUŠ
(Koháryho nám.)
o 18.00 hod.,
organizátor: MsKS
29. 4. Svetový deň tanca;
miesto a org.: MsKS
o 15.00 hod.
Do 12. 5. Výstava
Adely LédyVašovej
s názvom Kaiga
– autorská výstava malieb;
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
– galéria,
org.: Hradné múzeum
Do 12. 5. Výstava s názvom Od chmeľu
k pivu; miesto: Fiľakovský hrad –
Bebekovaveža,
organizátor:
Hradné múzeum vo Fiľakove.

Kokava nad Rimavicou

28. 4. Lucia Šoralová & NEREZ –
koncert Lucie Šoralovej a pôvodných
členov skupiny Nerez;
miesto: Synagóga
o 19.00 hod.

23. 4. Koncert kapely
KOLLÁROVCI;
miesto: Kokava nad Rimavicou

30. 4. Divadlo GUnaGU – Herečky
– hra napísaná pre skvelú herečku
Zuzanu Krónerovú, ktorá prvýkrát hosťuje
v GUnaGU;
miesto: kino Apollo
o 19.00 hod.

o 17.00 hod.
28.4. Detský folklórny festival,
krajská súťažná prehliadka choreografií
detských folklórnych súborov,
hlavný org.: H-IOS Veľký Krtíš;
miesto: KD o 13.00 hod.

Kultúrno-spoločenské podujatia
48. Kármánové dni venované pamiatke
Józsefa Kármána, organizované ZO
Csemadok:

1. 4. Prechádzka mestom s J.
Puntigánom
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