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Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus predstavujeme fujaristov.

folklorista Juraj Krahulec. Účinkoval v
programe Novohradského osvetového
strediska Sem kresťania, sem pospiechajte, ktoré sa uskutočnilo 28. 12.
2018 v rímskokatolíckom kostole vo Fiľakove pod režijnou taktovkou Romana
Malatinca.
Na Festivale ľudovej kultúry Koliesko v Kokave nad Rimavicou vystupoval
v programe „Koliesko pri fontáne“ (4. 8.
2017).
Anton Ľupták získal niekoľko ocenení, naposledy sa ako sólista-inštrumentalista umiestnil v striebornom pásme na súťažnej prehliadke hudobného
folklóru Banskobystrického kraja – FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU (25. 9.
2016 v Slovenskej Ľupči).
V decembri 2018 sa predstavil v Rádiu Regina Stred v programe venovanom starým otcom.
V banskobystrickom rozhlasovom štúdiu
vzniklo
viacero
nahrávok
hry

Výrobca ľudových hudobných nástrojov, predovšetkým fujár, ale
aj píšťaliek.
Tejto ušľachtilej remeselnej činnosti sa venuje od roku 2000 vo
svojej dielničke v miestnej časti Krásna. Tam trávi väčšinu voľného
času. Podľa jeho vyjadrenia je to vraj iba koníček či záľuba. Ročne vyrobí jednu alebo aj dve fujary, doteraz to bolo okolo 40 nástrojov, lebo
presnú evidenciu si nevedie.
Väčšinou vyrába fujary z bazy, ale najnovšiu začal z agátového
dreva. K fujare sa nedostal náhodou, keďže výrobu fujary dostal akoby
do vienka, asi to mal predurčené alebo možno dané od Boha. Jeho starým otcom bol známy ľudový výrobca a interpret Anton Ľupták z obce
Látky (nar. 1908). Práve jeho štýl hry na fujare, označovaný ako pastiersky či valaský, vykazoval viaceré archaické znaky, ktoré vôbec nie
sú charakteristické pre súčasnosť. Počúvaním zachovaných nahrávok
svojho starého otca sa usiluje čo najviac priblížiť jeho tradičnej pastierskej hudbe.
Svoje jedinečné umenie prezentoval na viacerých folklórnych podujatiach: XXIII. Medzinárodnom novohradskom festivale v Lučenci
(2018), Jánošíkových dňoch v Terchovej, ale aj na Celoslovenskej prehliadke fujarášov (fujaristov) v Korytárkach. Viackrát vystupoval s folklórnou skupinou Kmotry a kmotrovia z Detvy a pri 10. výročí ich založenia a uvedenia CD Piesne časom utkané účinkoval ako hudobný hosť
(10. 6. 2018). Členka skupiny Stela Krahulcová je jeho neter a pochopiteľne ako hráč na heligónke v nej vystupuje jej manžel, známy
folklorista Jurajrozhlasovom
Krahulec. Účinkoval
v programe
Novohradského
V banskobystrickom
tóny, ktoré
sú veľmi prierazné
a vhodné
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tatnú pieseň. Jej Vnázov
možno
súvisí
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na takéto účely. Traduje sa, že zvuk V skutočnosti ide o preskúšanie registra
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Samostatné výstavy svojich hudobných nástrojov doteraz nerealizoval, aj keď pravdepodobne sa v najbližšom čase
uskutočnia.

Anton Ľupták - fujara z agátu v dielni

V skutočnosti ide o preskúšanie registra tónov, o akési
prvé oboznámenie sa s fujarou: „Rozfukom sa fujare pokloním za to, že som si na ňu mohol siahnuť a zahrať na nej."
V Buzitke dnes vynikajúco pracuje Folklórny a divadelný
súbor Dubkáčik. Na svojej webovej stránke v časti história
uvádzajú, že nový impulz prišiel 1. januára 1957, keď sa Buzitka osamostatnila od obce Prša. Kultúrnu činnosť vyvíjala
osvetová beseda, pri ktorej vznikol hudobný krúžok a jedným
zo zakladateľov bol Anton Ľupták, st., otec nášho fujaristu.
Veď má zásluhu na šírení umenia jeho predkov, pričom
ľudovej kultúre sa venuje viac členov Ľuptákovcov. Možno by
bolo zaujímavé spoločné predstavenie všetkých oddaných
folkloristov tejto rodiny.

Kroniku či denník o výrobe si nevedie, zatiaľ má všetko
v pamäti. Vystupuje v detvianskom kroji. Na svoju činnosť doteraz nevyužíval žiadne grantové projekty, všetko si financuje
sám.

Použitá literatúra:
KOČÍK, Karol: Vybrané pastierske ľudové hudobné nástroje a ich
hudba v minulosti a súčasnosti. In: AMBRÓZOVÁ, J. (ed.) Hudobnotanečný folklorizmus: problémy a ich riešenia. Zborník z vedeckej
konferencie. Nitra, 2014, s. 55 −74.
MAČÁK, Ivan: Rukopisný materiál o fujare.

Samostatné výstavy svojich hudobných nástrojov
doteraz nerealizoval, aj keď pravdepodobne sa v najbližšom
čase uskutočnia. Veď má zásluhu na šírení umenia jeho
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priviedlo k uvažovaniu o nových formách komplexného (nie syntetického)
diela. V podstate metakoncept, ktorý
vzniká a pretvára sa nielen v reálnom,
ale aj mentálnom časopriestore. A situáciách. Takéto uvažovanie ma nasmerovalo aj k scénografii ako dôležitej súčasti divadelných produkcií, performanciám, inštaláciám... Ale i k iným multimediálnym formám, prezentovaných aj
ako metakoncept Anticomics – minimal
comics, total comics, abstrakt comics...
Nemožno ho však chápať ako opozíciu
ku „klasickému“ komiksu. V Lučenci
som ich prezentoval v Novohradskom
múzeu a galérii a v priestoroch kalvínskeho kostola v rokoch 2001, 2002
a 2009. Dve z nich videozáznamami
zdokumentoval kultový lučenský fotograf Michal Hanko. Po návrate do Lučenca som sa skontaktoval s lučenskou
divadelnou avantgardou – s Vladom Sadílekom, Arpádom Szabóm a Ivanom
Vojtekom, starším – s ľuďmi s podobnými názormi na divadlo, s ktorými som
spolupracoval na tvorbe viacerých inscenácií.
Ako kolegovia sme sa zoznámili na vtedajšej ĽŠU vo Fiľakove, kde
si začínal pôsobiť ako výtvarný pedagóg...
Na umeleckej škole vo Fiľakove som pracoval v r. 1980 – 86. S kolegami i s riaditeľom Mikulášom Csabom som si veľmi dobre rozumel. Mal
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Výtvarník, scénograf, grafický dizajnér, pedagóg Dušan Krnáč sa narodil 4. 4. 1954 v Lučenci, kde navštevoval Gymnázium B.
S. Timravy (1969 – 73), maturoval v triede stredoškolskej profesorky
Kláry Mišútovej. V štúdiu pokračoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1973 − 77) v odbore učiteľstvo predmetov výtvarná
výchova a slovenský jazyk. Pracoval ako metodik pre výtvarníctvo,
fotografiu a film v Okresnom osvetovom stredisku v Lučenci (1977 −
79), pedagogicky pôsobil ako učiteľ výtvarného a literárno-dramatického odboru na Ľudovej škole umenia vo Fiľakove (1980 − 86)
a potom sa zamestnal ako výtvarník a neskôr sa stal šéfom scénografie v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene (1986 – 92). Od r. 1992
je výtvarníkom v slobodnom povolaní. Žije vo Zvolene.
Dušan, mohol by si úvodom charakterizovať smerovanie
tvojej umeleckej činnosti?
Veľmi dlho uvažujem o tom, čo a prečo robím, čo vlastne
tvorím... Je to pre mňa jediná možná forma existencie, niečo, čo sa
nedá odo mňa oddeliť. Je to nazeranie na svet, na priestor, v ktorom
existujem, na situácie, v ktorých sa nachádzam a ktoré zároveň reflektujem ... Som kultúrnym záhradníkom. Už okolo r. 1977 ma to
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Elektrotechnický inžinier, vedeckovýskumný pracovník, vysokoškolský
učiteľ prof. Ing. Igor Bazovský sa narodil 13. 4. 1914 v Lučenci, kde po vychodení ľudovej školy (1920 −24) navštevoval aj gymnázium (1924 – 32), maturoval v triede stredoškolského profesora Jozefa Janka. V štúdiách pokračoval
na Elektrotechnickej fakulte Technickej
univerzity v nemeckom Berlíne-Charlottenburgu (1932 − 35) a na Nemeckej
technickej vysokej škole v Prahe (1936
− 39). Následne absolvoval postgraduálne štúdiá: 1940 – 41 Slovenská technická univerzita Bratislava, 1949 Graduate of the Institution of Electrical
Engineers Londýn (Veľká Británia),
1963 IEEE – ASQC Reliability Award
Boston (USA), 1963 Fellow of the Institute for Advancement of Engineering
Los Angeles (USA).
Zamestnal sa ako inžinier vo
firme Siemens v Bratislave a v Berlíne
(1939 − 42) a po aktivitách vo vlastnej
firme Igor Bazovský a spol. v Bratislave
(1942 − 45) pôsobil ako poradný inžinier
s vlastnou praxou vo Francúzsku a Anglicku (1946 − 56). Od r. 1957 žil v
USA, kde bol inžinierom vo firme Boeing Airplane Company Renton, štát Washington (1957 − 60), hlavným inžinierom v United Control Corporation Seattle, štát Washington (1961 − 63)
a v Raytheon Company Bedford (Massachustetts). Pôsobil ako manažér v Litton
Systems Woodland Hills, štát California
(1963
−66), riaditeľ divízie v Genge Industries
Sherman Oaks, štát California (1966
−69) a takmer až do svojej smrti pôsobil

− 66), riaditeľ divízie v Genge Industries
Sherman Oaks, štát California (1966 −
69) a takmer až do svojej smrti pôsobil
ako poradný inžinier s vlastnou praxou
v Los Angeles (California).
Profesor Bazovský významne
prispel k zvýšeniu bezpečnosti lietadiel,
niekoľko rokov sa venoval aj bezpečnosti jadrových reaktorov. V USA prednášal
na California State University, Stanford
University, University of Washington,
New York University a University of
Arizona. Jeho najvýznamnejšia publikácia Reliability Theory and Practice
(New Jersey, 1961) bola preložená do
francúzštiny, taliančiny, ruštiny, japončiny a ďalších jazykov. Okrem toho pravidelne publikoval v časopisoch „Slovák
v Amerike“ a „Kanadský Slovák“.
Jeho otec JUDr. Ľudovít Bazovský (1872 – 1958) bol advokátom
v Lučenci a významným slovenským národným buditeľom v Novohrade. Matka
Božena, rod. Fajnorová, (1879 – 1957)
bola dcérou Emílie Jurenkovej, sestry
matky generála Milana Rastislava Štefánika (1880 – 1919). Štefánik rodinu Bazovských v Lučenci pravidelne navštevoval. Prof. Ing. Igor Bazovský zomrel
13. 7. 2000 vo Woodland Hills (USA),
kde je pochovaný.

škole výtvarných umení v Budapešti
(1947 − 52).
Pôsobil ako reštaurátor v Historickom múzeu v Budapešti (1953 – 62) a
reštaurátor vo Fonde výtvarných umení
v Budapešti (1962 – 82). Od r. 1982 žil
na dôchodku v Budapešti. Vo svojej
umeleckej činnosti sa venoval reštaurovaniu stredovekých fresiek – Csempeszkopács, Velemér, Hidegség (Maďarsko),
ako aj reštaurovaniu barokových fresiek
– Sárvár, Zalaegerszeg, Aszód, Balf,
Fertőrákos, Kecskemét (Maďarsko). Počas svojho života absolvoval niekoľko
umeleckých študijných ciest v zahraničí
– Moskva, Petrohrad (1960), Paríž
(1965), Taliansko (1968), Anglicko a
Španielsko (1971 – 74).
Pál Bozó zomrel 7. 11. 2009
v Budapešti, pochovaný je spolu s manželkou Margitou v obci Veresegyház pri
Budapešti.

Stolár, samizdatový spisovateľ
Adam Mahút sa narodil 5. 4. 1914 v
Dobroči, okres Lučenec. Po získaní základného vzdelania na Ľudovej škole v
rodisku (1920 – 24) navštevoval gymnázium (1924 – 25) a meštiansku školu
v Lučenci (1934) a Majstrovskú drevársku školu v Prešove (1948 – 50). Počas
celého aktívneho života pôsobil ako stolár vo firmách: Bruck Divín (1936 – 44),
Slovenské magnezitové závody Lovinobaňa (1954 – 74), Štátne lesy Zvolen
(1974 – 85). Od r. 1985 žil na dôchodku
v Dobroči.
Samizdatom vydal dve zbierky
poézie, krátku prózu, príbehy, novely
a rozprávky – všetko vlastným nákladom v rozsahu asi 160 normalizovaných
strán.
Pokračovanie na s. 5

Akademický maliar, reštaurátor
Pál Bozó sa narodil 2. 4. 1919 v obci
Večelkov v okrese Rimavská Sobota.
Gymnázium navštevoval v Lučenci
(1930 − 38), maturoval v triede stredoškolského profesora Zoltána Szénffyho.
Potom študoval u profesorov Jánosa
Kmettyho a Auréla Bernátha na Vysokej
škole výtvarných umení v Budapešti
Prispieval
do
časopisov:
(1947 −52).
Pôsobil
ako
reštaurátor Magnezit, Novohrad, Evanjelický posol,
v Historickom múzeu v Budapešti (1953 Smer, Evanjelická mládež, Národné
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Prispieval do časopisov: Magnezit, Novohrad, Evanjelický posol,
Smer, Evanjelická mládež, Národné noviny, Nový rod, Ohňom a perom a Slovenka. Významná je jeho spolupráca so
Slovenským rozhlasom. Absolvoval aj
študijné cesty v zahraničí: Nemecká demokratická republika (1962), Juhoslávia
(1964), Bulharsko (1966), Rumunsko
(1967) a Zväz sovietskych socialistických republík (1969). Bol aktívnym
účastníkom SNP v Mýtnej. Ako cirkevný činiteľ pôsobil vyše 20 rokov vo funkcii svetského zástupcu ev. a. v. farára.
Adam Mahút zomrel 20. 4.
2002 v Detve, pochovaný je v Dobroči.
PhDr. František Mihály, DiS. art.




Osobností

SEDLICKÝ Tibor, doc. PhDr., CSc. –
95. výročie narodenia (2. 4. 1924
Poltár), hudobný pedagóg, vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej
fakulte v Banskej Bystrici (1964 –
89). Bol dlhoročným členom a sólistom Speváckeho zboru slovenských
učiteľov v Trenčianskych Tepliciach.
Autor publikácií: Hudobná pedagogika pre dirigentov speváckych zborov (1984) a i. V Poltári mu bola pri
príležitosti 85. výročia narodenia
odhalená pamätná tabuľa (2009).
Zomrel 27. 7. 2004 (15. výročie
úmrtia) v Banskej Bystrici, kde je
pochovaný.
FÁBIÁN Július – 135. výročie narodenia (12. 4. 1884 Lučenec), maliar,
grafik a spisovateľ. Od r. 1915 profesor výtvarnej výchovy v Szomathelyi (Maďarsko).
DURILOVÁ Alžbeta, rod. Šeďová –
70. výročie narodenia (13. 4. 1949
Dlhá Ves), vychovávateľka, drevorezbárka. Pracovala v Domove mládeže Lučenec (1970 – 2003). Venovala sa drevorezbe, mala vlastný
ateliér, svoju tvorbu vystavovala na
pracovisku. Zomrela 3. 12. 2003
v Lučenci.
PETIAN Juraj Natán – 160. výročie
úmrtia (18. 4. 1859 Lešť), národnokultúrny pracovník, ev. farár v Polichne, podporovateľ slovenských
národných podujatí, v testamente
venoval 7 000 zlatých na založenie
Matice slovenskej. Narodil sa v Polichne.

BOROŠ Július, prof. PhDr., DrSc.
– 85. výročie narodenia (19. 4.
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BOROŠ Július, prof. PhDr., DrSc. –
85. výročie narodenia (19. 4. 1934
Turičky), psychológ, vysokoškolský
pedagóg. Autor viacerých publikácií:
Psychológia pre osvetových pracovníkov (1974), Základy psychológie
(1976) a i. Zomrel 13. 11. 2004
v Trenčíne, pochovaný je v Turičkach.
ŽILÁK Ondrej, ThDr. – 105. výročie
narodenia (22. 4. 1914 Málinec),
evanjelický farár. Ľudovú školu navštevoval v Hradišti (1920 – 27). Vedúci Katedry dejín na SEBF v Bratislave (1968 – 71). Bol autorom vyše 500 článkov z oblasti evanjelických cirkevných dejín. Zomrel 9. 7.
1988 v Bratislave.
WINKLER Oskar, Ing. arch. – 110.
výročie narodenia (29. 4. 1909 Zvolen), architekt, učiteľ na Strednej
priemyselnej škole stavebnej v Lučenci, ktorá od r. 2006 nesie názov
„SPŠ stavebná Oskara Winklera“.

Majiteľ projektového ateliéru v Lučenci (1935 – 41 a 1945 – 48). Zomrel 6. 4. 1970 v Lučenci, kde je pochovaný.


Udalostí



95. výročie (28. 4. 1924) – učiteľ Ján Pánik založil miestny odbor Slovenskej evanjelickej jednoty v Brezničke.



80. výročie (22. 4. 1939) – vysadenie dvoch líp po pravej strane kostola v Uhorskom.



70. výročie (23. 4. 1949) – z
MO SSM vznikol v Kokave nad
Rimavicou Miestny odbor Česko-slovenskej mládeže (ČSM).
Prvý predseda Štefan Struhárik,
posledný Pavol Haluka. ČSM
pracovala v obci do r. 1969.



Tento originálny názov si vymyslel Milan Pupala, predseda OZ PRVÁ ISKRA
Utekáč.

Nazval tak stretnutie členov združenia s rodákmi pri príležitosti 11. výročia
založenia OZ. Uskutočnilo sa dňa 2. marca 2019 v miestnom kultúrnom dome (KD).
Pozvaní boli podporovatelia a sympatizanti občianskeho združenia, aby sa im aj
takouto slávnostnejšou formou mohli poďakovať nielen za ich morálnu podporu,
ale aj za finančnú výpomoc počas celej existencie. Stretnutie otvoril a všetkých
prítomných privítal Milan Pupala. Hneď v úvode mali síce pripravenú prezentáciu
z činnosti, ale zlyhal projektor. Napokon ju pre záujemcov dodatočne uverejnili na
facebooku. Aj keď technika sklame, nikdy nesklame tradičná utekáčska pohostinnosť. Na prípitok bol nápoj „Miešané“, ktorý v minulosti pili sklári, keď išli domov
z fabriky. Skláreň v Utekáči bola najväčšou v Uhorsku, prežila veľa, odolala vojnám
či krízam, ale pred porevolučnou chamtivosťou po roku 1989 ju nič nezachránilo.
Podujatím sprevádzal známy televízny redaktor Ján Škorňa, ktorý prežil detstvo
v tejto sklárskej obci.
Pokračovanie na s. 6
Sála KD bola zaplnená, podľa prezenčnej listiny sa stretnutia zúčastnilo 90 ľudí.
Počas programu hrala neúplná hudobná skupina Jindroband Blue Notes, ktorú
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viacerí, ale tvrdý sklársky chlebík každému nevoňal. On tu
vydržal, hrával aj futbal a ochotnícke divadlo.
Mnohí sa tohto podujatia zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť, ale všetci zúčastnení svoju prítomnosť neľutovali. Preto sa organizátori rozhodli, že podobné stretnutia
rodákov chcú zvolávať aj v budúcnosti a pravdepodobne
podľa vekových ročníkov. Najbližšie plánujú ešte v tomto roku pri prezentácii štvrtého dielu publikácie o Utekáči. Prvé tri
časti a ďalšia regionálna literatúra sa dali zakúpiť aj priamo
na stretnutí.
Foto: Tomáš Bosíni a Michal Abelovský

Sála KD bola zaplnená, podľa prezenčnej listiny sa stretnutia zúčastnilo 90 ľudí. Počas programu hrala neúplná hudobná skupina Jindroband Blue Notes, ktorú vedie tiež rodák z
Utekáča Ing. Jindřich Vídenský, CSc..

Slávnostné odovzdávanie zmlúv
v rámci Fondu malých projektov

Dňa 6. marca 2019 sa na Úrade Boršodsko-AbovskoZemplínskej župy v Maďarsku uskutočnilo slávnostné odovzdanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci 1.
výzvy Fondu malých projektov (FMP). Na podujatí sa zúčastnil Dezső Török, predseda Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej
župy, Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho
kraja, a zástupcovia všetkých vedúcich prijímateľov malých
projektov FMP.
Prítomných privítala Julianna Orbán Máté, riaditeľka
EZÚS Via Carpatia, s r. o.. Predseda Dezső Török a predseda
Rastislav Trnka vo svojich slávnostných prejavoch zdôraznili
dôležitosť cezhraničnej spolupráce a zablahoželali všetkým
úspešným prijímateľom.
Vedúci prijímatelia mali tú česť prevziať si zmluvy z rúk
Prítomných pozdravil starosta obce Miroslav Barutiak, kto- predsedu Košického samosprávneho kraja a predsedu Boršorý spomenul nielen doterajšie úspechy obce, ale zároveň dsko-Abovsko-Zemplínskej župy.
predložil aj plány do budúcnosti. Po ňom sa ujal slova Dušan
Kubinec, ktorý pripomenul slávne roky a mená niektorých ľudí spojených so životom sklárskej fabriky. Pripomenul tzv.
„orchester sklárne“, zvuk vydávaný štrnganím skla a buchotom strojov, nikde inde taký nebol. Pripomenul aj sortiment,
ktorý vyrábal len a len Utekáč...

Za Banskobystrický samosprávny kraj sa stretnutia zúčastnil Mgr. Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry Úradu
BBSK. Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec zastupovala riaditeľka Mária Ambrušová, keďže NOS bolo úspešné s projektom XXIV. Medzinárodného novohradského
folklórneho festivalu.
Za Fond malých projektov sú zodpovedné dve riadiace organizácie (Európske zoskupenia územnej spolupráce). EZÚS
Via Carpatia získal možnosť zastrešovať Fond malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika –
Maďarsko. Fond malých projektov predstavuje nástroj na
podporu projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni.
Hlavným cieľom Fondu malých projektov je posilniť sociálnu
súdržnosť prihraničných regiónov prostredníctvom podpory
spolupráce na miestnej úrovni a zlepšiť tak dlhodobú spoluprácu medzi aktérmi na oboch stranách hranice.

Moderátor potom vyzýval prítomných rodákov, aby prezradili niečo o sebe. Nemožno ich vymenovať všetkých, ale aspoň
niektorých, keďže prišli z celej bývalej Česko-slovenskej republiky: Zdenka Fraňová, rod. Liptáková, až z Příbramu, Ing.
Ján Kruntorád z Piešťan, MUDr. Stela Chudá z Trenčína...
Raritou bolo stretnutie dvoch bratrancov rovnakého mena,
ktorí sa nevideli vyše 20 rokov – starší Rudolf Palenčár žije
v Lučenci a mladší Rudolf Palenčár v Poprade. K slovu sa dostala aj 92-ročná Mária Bieniková, ktorá spomínala na ťažký,
ale krásny život v Utekáči, ľudia žili skromne, ale bez dnešného uponáhľaného tempa a stresu. Stano Piliar prišiel z Horehronia do Utekáča ako učeň „fukársky“ do sklárne. S ním prišli
Pokračovanie na s. 7
viacerí, ale tvrdý sklársky chlebík každému nevoňal. On tu V rámci fondu malých projektov sa podporujú aktivity
smerujúce k rozvoju cezhraničnej spolupráce a vytváraniu
vydržal, hrával aj futbal a ochotnícke divadlo.
Mnohí sa tohto podujatia zo zdravotných problémov nových väzieb medzi subjektmi prihraničných oblastí,
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V rámci fondu malých projektov sa podporujú aktivity
smerujúce k rozvoju cezhraničnej spolupráce a vytváraniu nových väzieb medzi subjektmi prihraničných oblastí, napríklad
Kultúrna výmena, Ľudské zdroje, Plánovacie a rozvojové štúdie, Hospodársky rozvoj, Životné prostredie, Cestovný ruch a
Komunikácia.

Počas prvého dňa venovaného keramike spoločne vyrobili
dielko na tému Môj ostrov, pričom si deti vyskúšali točenie na
hrnčiarskom kruhu. Na druhý deň bola pripravená plsť,
z ktorej technikou mokrého plstenia vyrábali brošne a technikou suchého plstenia zápichy do kvetináčov. Témou tretieho
dňa bola vosková batika. Na jednofarebné šatky aplikovali
Zdroj a foto: www.viacarpatia.eu
vosk a následne ich zafarbili textilnými farbami. Náplňou ďalšieho dňa bolo odstraňovanie vosku, vyrobenie morenky
a vyzdobovanie lyžičky technikou fimo.

v Banskobystrickom kraji
Krajské kolo súťaže v prednese slovenských povestí
Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského v Banskobystrickom kraji sa konalo dňa 12. 3. 2019 v Lučenci. V novo zrekonštruovaných priestoroch starej radnice si recitačné sily zmeralo 39 detí od ôsmich až do trinástich rokov. Mladí recitátori
svojimi skvelými výkonmi rozhodovanie porote veľmi neuľahčili. Porota sa preto dlho radila a porovnávala medzi súťažiacimi najmenšie detaily, no nakoniec svoj ťažko dosiahnutý
verdikt vyriekli a potešili len troch postupujúcich súťažiacich.
Stihli sme toho naozaj dosť a dúfam, že výrobky detí
im budú ešte dlho robiť radosť.
Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec

V I. kategórii postúpil do celoslovenského kola Filip Korim
z Lučenca; víťazka druhej kategórii je zo Žiaru nad Hronom,
ktorá okrem prednesu prezentovala aj pekný kroj a ešte
krajší spev; v tretej kategórii bude Banskobystrický kraj reprezentovať Maroš Izák z Dudiniec, ktorý sa prezentoval tiež
v kroji a zaspieval aj milú pieseň na koniec svojej povesti.

Celoslovenská súťaž Mihálya Tompu v umeleckom prednese
v maďarskom jazyku
V dňoch 26. a 28. februára sa konalo okresné kolo XXVIII.
ročníka súťaže M. Tompu v umeleckom prednese v maďarskom jazyku. Okresnej súťaže sa zúčastnilo celkom 73 súťažiacich v I. – IV. kategórii, 43 v poézii a 30 v próze. Súťažiacich
hodnotila porota v zložení P. Kerner Edit, Andó Ákos zo Šalgótarjánu a Štefan Csák z Lučenca. Súťaž otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS Lučenec, a Karol Galcsík, odborný pracovník NOS, oblastný tajomník OV Csemadoku.

Text a foto: Teodor Sitarčík

V Novohradskom osvetovom stredisku sa už po štvrtýkrát
počas jarných prázdnin (4. – 8. 3. 2019) konali výtvarné tvorivé dielne v čase od 9. – 12.00 hod. Deti od 7 do 13 rokov
mali možnosť tvorivo prežiť prázdniny, spoznať nových kamarátov a priučiť sa novému remeslu.

Víťazi okresnej súťaže, prvé tri miesta v každej kategórii,
postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo dňa 22. marca
2019 v Tornali. Z krajského kola do celoslovenského postúpili
z Lučenského okresu:
Poézia: Farkas Ádám Bálint – ZŠ L. Mocsáryho Fiľakovo,
Darabos Barbara – Gymnázium Fiľakovo, Keszeg Ella Ilona –
ZŠ J. Kármána Lučenec, Balog Maros – Gymnázium Fiľakovo,
Fekete Virág Fanni – Gymnázium Fiľakovo.
Pokračovanie na s. 8

Próza: Illés Dorka – ZŠ I. Koháryho Fiľakovo, Sonkoly Krisztián
Počas prvého dňa venovaného keramike spoločne – Gymnázium Fiľakovo, Molnár Karolina – ZŠ I. Koháryho Fiľavyrobili dielko na tému Môj ostrov, pričom a si deti vyskúšali
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DDS NOK (Na Opatovskom Kopci) pri Súkromnej ZUŠ Lučenec
– My sa nenudíme (scénická miniatúra), DDS Kukátko pri ZUŠ
Poltár – V. Berkyová: Za čias nečias, pán učiteľ!, DDS Athéna
pri ZŠ s MŠ Cinobaňa – S. Albertová: Dvanásť nahnevaných
prasiatok, DDS Eňoňuňo pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou –
Ďalší prípad! (na motívy knihy J. Wilsona „Dieťa s kufrom“),
DS Šuli Teatro pri ZUŠ Poltár – V. Berkyová: Počin alebo čin? –
divadlo mladých.

Próza: Illés Dorka – ZŠ I. Koháryho Fiľakovo, Sonkoly Krisztián – Gymnázium Fiľakovo, Molnár Karolina – ZŠ I. Koháryho Fiľakovo, Vass Roland – ZŠ I. Koháryho Fiľakovo, Mészáros Fatime – Gymnázium Fiľakovo. V kategórii zhudobnených veršov postúpila skupina Everest z Fiľakova.
Celoslovenská súťaž sa uskutoční v dňoch 25. – 27. apríla v Rimavskej Sobote.
Karol Galcsík, NOS Lučenec

sa otvorila 21. 3. 2019 v Kultúrnom dome v Poltári a my sme
mohli nahliadnuť do čarovného, hravého a tvorivého sveta
detí na regionálnej súťažnej prehliadke dramatickej tvorivosti detí a dospelých hrajúcich pre deti. Na prehliadke sa predstavilo deväť detských divadelných súborov, jeden divadelný
súbor mladých a diváci v hľadisku videli v ich podaní činoherné divadelné inscenácie, scénické miniatúry, pohybové divadlo aj detské recitačné kolektívy.
Pred prvým predstavením všetkých prítomných privítala
a pozdravila primátorka mesta Poltár Mgr. Martina Brisudová a riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci Mária Ambrušová.

Vystúpenia detských divadelných súborov pozorne sledovala a odborne hodnotila porota v zložení PhDr. Ľubomír
Šárik, Mgr. Dušan Krnáč a Mgr. Arpád Szabó. Z hodnotenia
poroty vyberáme: „Umelecká úroveň detských divadelných kolektívov sa opierala o úpravy aktuálnych aj rozprávkových motívov. Kolektívnemu detskému spracovaniu dominovala detská
spontánnosť. Niekedy prevládala ilustratívnosť posilnená hudbou a strácali sa vnútorné vzťahy.“

Na krajských súťažiach budú náš región reprezentovať:
DDS Eňoňuňo sa predstaví s hrou Ďalší prípad! na Rozprávkovom javisku v Žiari nad Hronom v kategórii divadlo hrané
deťmi. DS Šuli Teatro uvedie hru Počin alebo čin? na súťažnej
prehliadke Zochova divadelná Revúca v kategórii divadlo mladých.
Program Rozprávkovej skrinky bol rozdelený do dvoch
programových blokov. V prvom bloku za účasti žiakov prvého stupňa ZŠ sa predstavili súbory:
DDS Mimoni pri ZUŠ Poltár – WIFIntená Snehulienka, DDS
POH (Pohodoví Ochotníci – Hrdinovia) – P. O. Hviezdoslav:
Ežo Vlkolinský (detský recitačný kolektív), DDS Dokorán pri
ZŠ L. Novomeského Lučenec – Už dosť!, DDS Hrnčiarik Halič
pri SZUŠ Lučenec – Lavička, DDS Eňoňuňo pri ZŠ s MŠ Kok-va
nad Rimavicou – M. Rúfus: Sestrička (detský recitačný kolektív), DDS Maskované guliverky pri ZUŠ Poltár – DUO – ale
rozdielne (scénická miniatúra).
Predstavenia v druhom programovom bloku boli určené
žiakom staršieho školského veku:

DDS NOK (Na Opatovskom Kopci) pri Súkromnej ZUŠ
Lučenec – My sa nenudíme (scénická miniatúra), DDS

Pokračovanie na s. 9

DDS Eňoňuňo – detský recitačný kolektív bude súťažiť
s inscenáciou Sestričky na Sládkovičovej Radvani v Banskej
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„Láska na prvý pohľad to
nebola“, spomína Gustáv Virág,
keramikár zo Slovenskej Ľupče.
Gustáv Virág sa do hliny nezaľúbil na prvý pohľad. Prácu
s hlinou v Ľudovej škole umenia v Bratislave priam neznášal.
Viac inklinoval k maľbe a ku
DDS Eňoňuňo – detský recitačný kolektív bude súkresbe. Až učňovská prax v Ľubietovej pod vedením majstra
ťažiť s inscenáciou Sestričky na Sládkovičovej Radvani v BanEmila Majnholda, st. zmenila
skej Bystrici v kategórii detských recitačných kolektívov.
jeho nazeranie na hrnčiarstvo.
Časom sa Gustáv s hlinou skaprepracoval
sa až na
marátil a prepracoval sa až namarátil
pozíciua majstra
v ľubietovskej
pozíciu
majstra
v ľubietovskej
keramikárskej dielni. V roku 1989
začal
podnikať
a spoluprakeramikárskej
dielni.
covať s ÚĽUVom. Dodnes pracuje
vo svojej
dielni Vv roku
Slozačaldžbány,podnikať
venskej Ľupči. Vyrába hrnce,1989
misy, fľaše,
poháre,
a spolupracovať
s ÚĽUVom.
väčšinou dekorované engobami
a glazované hnedou,
zelenou
alebo priesvitnou glazúrou. V jeho tvorbe sa často vyskytuje
aj rytý vzor vo forme bodiek, línii, vlnoviek, dokonca jedna
vlnovka nesie jeho meno, tzv. „virágova vlnovka“. Stretnúť ho
môžete v letných mesiacoch na remeselných trhoch.

DDS Athéna z Cinobane získal za hru Dvanásť nahnevaných prasiatok Cenu primátorky mesta. Hra zaujala dramaturgiou a spracovaním zaujímavej témy.

Rozprávkovú skrinku organizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v spolupráci s Mestom Poltár, ktoré
je príkladným hostiteľom a každoročne poskytuje pre malých, nádejných „hercov“ priestory kultúrneho domu, technickú pomoc, občerstvenie a malú pozornosť pre účinkujúce
deti. Za to všetko patrí vedeniu mesta poďakovanie.

Žiaci zo ZŠ. M. R. Štefánika v Lučenci sa s pánom Virágom stretli na tvorivých dielňach priamo v priestoroch školy.
V rámci projektu Visegrad Novohradské osvetové stredisko
organizovalo tvorivú dielňu zameranú na ľubietovskú keramiku. Po krátkej prednáške nasledovala ukážka točenia na hrnčiarskom kruhu, po ktorej si žiaci mali možnosť vyskúšať proces točenia. Po vyschnutí a vypálení v keramickej peci sa
výrobky vrátili naspať žiakom.
Ďakujeme pánovi Virágovi za ochotu podeliť sa o svoje
vedomosti a zručnosti a prajeme veľa energie do ďalšej tvorby.
Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec

Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec
Foto: Milan Alberti, viac na FB/Novohradské osvetové stredisko
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Dňa 7. 3. 2019 bola v Mestskom vlastivednom múzeu vo
Fiľakove otvorená putovná výstava Črepiny svetla a Skvostné znamenia, prezentujúca kolekciu oslnivých sklenených
mozaík a ručne vyrobených šperkov. Autorom zbierky sklenených mozaík je výtvarníčka z juhozápadného Slovenska
Rozália Molnár, ktorá pôvodne pracovala ako učiteľka výtvarnej a hudobnej výchovy. Časť jej diel, hýriaca hravými
farbami, stelesňuje subjektívne vnímanie rozprávkového sveta. Druhú skupinu tvoria pomenej farebné obrazy so špecifickou symbolikou, z ktorých sa odráža neoblomné vierovyznanie veriaceho človeka a jej dôverná spätosť s Bohom. Jej
obrazy hlásajú najšľachetnejšie ľudské cnosti – lásku, úctu
a ochotu pomáhať. Pomerne často sa objavujúcim motívom
je strom, pevne zakorenený v zemi, ktorý svojou korunou
siahajúcou k oblakom symbolizuje spojenie rajského neba
a pozemského sveta. Prostredníctvom sklenených mozaík vyjadruje navonok svoj vlastný vnútorný svet, ktorý napĺňajú
každodenné modlitby a rozjímanie.

Názov Skvostné znamenia sa vzťahuje na tematicky trochu odlišnú časť zbierky, ktorú tvoria remeselné šperky Olgy
Valacsay. Vlastným povolaním vychovávateľka na základnej
škole, pochádzajúca zo Žitného ostrova, sa k šperkárstvu dostala postupne. Vyskúšala a aplikovala rôzne techniky, ktoré
sprístupňovala deťom počas remeselníckych dielní v letných
táboroch a na rozličných podujatiach. Výstava predstaví farebne aj tvarovo bohaté, skvostné doplnky, zdobené prevažne
leštenými sklenenými korálikmi. Autorka ich často navrhuje
na mieru, pre konkrétneho človeka alebo jeho odev, zvýrazňujúc tým prirodzenú krásu danej osoby.
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Dňa 14. 3. 2019 o 15.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutočnila
vernisáž výstavy 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine.
Výstava pripravená pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia
Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina predstavuje nielen rastlinstvo, živočíšstvo a neživú prírodu tohto regiónu, ale aj jej históriu a činnosť Správy CHKO Cerová vrchovina
pri ochrane tohto jedinečného územia. Výstavu pripravila Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote. Výstava potrvá do 9. mája
2019.
Vyhláškou Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky (SSR) č. 113 zo dňa 10. októbra 1989 bola vyhlásená Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina na pôvodnej
výmere 16 280 ha, ktorá sa nachádza na juhu stredného Slovenska v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota. V roku 2000
boli hranice územia upravené a rozloha CHKO sa zväčšila na
16 771 ha. Na území CHKO platí druhý stupeň ochrany, vyšší, 4.
a 5. stupeň ochrany platí v maloplošných chránených územiach, napríklad v Národných prírodných rezerváciách Pohanský hrad, Ragáč a Šomoška, Prírodnej pamiatke Jalovské vrstvy
a v Národnej prírodnej pamiatke Kostná dolina. Cerová vrchovina je známa svojím vulkanickým reliéfom, ktorý však predstavuje menej ako 10 % plochy, ostatnú časť tvoria pieskovce.
V území sa stretávajú panónske a karpatské prvky, a tak tu
možno vidieť teplo- a suchomilné biotopy a na ne viazané druhy rastlín a živočíchov, ale v chladnejších polohách sú zastúpené aj niektoré podhorské a horské druhy.

Na vernisáži odznel básnický prednes divadelnej umelkyne
Xénie Molnár, ako aj úryvok prozaického diela v podaní syna
Rozálie Molnár, Hunora.
Výstava bude sprístupnená do 10. mája 2019.
Návštevníci budú môcť prostredníctvom fotografií,
textov, dermoplastických preparátov a interaktívnych hier bližšie spoznať známe a menej známe organizmy a krajinu tohto
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mer tridsať diel od rozličných amatérskych a profesionálnych
autorov. V tento deň sa v meste uskutočnila aj spomienková
slávnosť na revolúciu roku 1848, usporiadaná Základnou organizáciou Csemadok vo Fiľakove. Program osláv začal
o 15:00 hod. na Námestí hrdinov a končil v hradnom areáli.
Otvorenie výstavy je súčasťou oficiálneho otvorenia tohtoročnej turistickej sezóny na Fiľakovskom hrade. Stredoveká
pevnosť, podobne ako v predchádzajúcich obdobiach, očakáva návštevníkov tematickými výstavami, zaujímavými podujatiami a stálymi expozíciami hradu a podzemných chodieb.
Expozície sprevádza počnúc touto sezónou, okrem slovenského a maďarského popisu, aj anglický textový materiál.
Návštevníci budú môcť prostredníctvom fotografií, Všetci priaznivci histórie a kultúry sú srdečne vítaní!
textov, dermoplastických preparátov a interaktívnych hier
bližšie spoznať známe a menej známe organizmy a krajinu
tohto regiónu Slovenska a zistiť, ako prebieha ochrana tohto
územia a aké činnosti sa vykonávali a prebiehajú pre to, aby Vernisáž 19. 3. 2019; výstava potrvá do 12. mája 2019.
sa príroda Cerovej vrchoviny zachovala aj pre budúce geneVýstava vznikla s finančnou podporou Banskobystrickérácie.
ho samosprávneho kraja.
Ing. Eva Belanová (Správa CHKO Cerová vrchovina),
RNDr. Monika Gálffyová (Gemersko-malohontské múzeum
Rimavská Sobota)

Otvorenie putovnej výstavy
V dňoch 1. – 3. 6. 2018 sa na území cezhraničného Novohrad-Nógrád globálneho geoparku UNESCO uskutočnil štvrtý
ročník prestížneho fotografického podujatia Medvešský.fotomaratón, ktorého sa zúčastnilo vyše 350 účastníkov z Maďarska, Slovenska, ale aj zo vzdialenejších štátov. Fotografi vytvorili tisíce záberov, ktoré cez médiá, sociálne siete a súkromné stránky šíria krásu tohto regiónu. Organizátormi podujatia
boli koordinujúce organizácie geoparku na slovenskej aj maďarskej strane, a jeho partnermi boli miestne samosprávy
a environmentálne inštitúcie. Súčasťou maratónu bola fotosúťaž, prebiehajúca v troch tematických kategóriách: krajina, ľudia a živá príroda. Snímky, prihlásené do súťaže, vyhodnotila
odborná porota, a okrem cien v jednotlivých kategóriách bola
udelená aj cena verejnosti (za najvyšší.počet získaných hlasov
na facebooku), zvláštna cena pre fotografa do 18 rokov a hlavná cena, ktorú získal.účastník s najvyšším celkovým počtom
bodov, udeleným odbornou porotou za tri najlepšie fotografie.

Eduard Antal a Elvíra Antalová vystavujú v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci svoje obrazy, akvarely a gobelíny. Výstava s názvom Spoločne prezentuje výber z diela
prof. E. Antala, rodáka z Vidinej, (1929 – 2011) a jeho manželky, prof. E. Antalovej (1924 – 2011). Spoločné v ich živote
bolo vysokoškolské výtvarno-pedagogické štúdium v Bratislave, manželstvo, rodina, pedagogická pôsobnosť a celoživotná
umelecká tvorba. Umenie i aktívna účasť v slovenskej výtvarnej moderne i výtvarnom živote od druhej polovice 20. storočia.

Spoločne boli členmi Zväzu slovenských výtvarných
umelcov, Skupiny 66, československého Klubu konkretistov,
od roku 1989 Slovenskej výtvarnej únie. Manželia Antalovci
spoločne vystavovali v Lučenci už roku 1959 a neskôr. Ich
výtvarné dielo má spoločné východiská a inšpirácie v prírode,
krajine, v motívoch vidieka a mesta i v geometrickej, konštruktivistickej abstrakcii. Je to originálna, autorská tvorba
dvoch výrazných osobností našej výtvarnej kultúry. Dielo
vyhranených autorských programov, štýlu, formy a štylizácie.
Dielo jedinečnej kultúry a kultivovanosti, vizuálnej príťažlivosti, kúzla a sugescie v bielych monochrómoch geometrie E.
Antala i v sýtom kolorite obrazov a gobelínov E. Antalovej.
Výstava pripomína tohtoročné nedožité jubileá manželov a je
Vernisáž putovnej výstavy, zostavenej z najlepších záberov, pozdravom mestu i regiónu Novohradu a priateľom, znalcom i
sa uskutočnila 15. 3. 2019 o 16.30 hod. na piatom poschodí ctiteľom moderného výtvarného umenia.
PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., kurátor výstavy
Bebekovej veže Fiľakovského hradu. Záujemcovia uvidia takFoto: Milan Alberti
mer tridsať diel od rozličných amatérskych a profesionálnych
autorov. V tento deň sa v meste uskutočnila aj spomienková
slávnosť na revolúciu roku 1848, usporiadaná Základnou
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Beseda so spisovateľom

Petrom Forgácsom
Hradné múzeum vo Fiľakove zorganizovalo 22. 3. 2019 čitateľskú besedu s
Petrom Forgácsom. Spisovateľ zo Štúrova, ktorý má fiľakovské korene, predstavil miestnemu publiku zbierku noviel
s názvom Supermesiac (Szuperhold),
vydanú v edícii Spolku Madách. Literárny časopis Irodalmi Szemle uviedol knihu v decembri minulého roka v Maďarskom inštitúte v Bratislave, a odvtedy
Novohradská paličkovaná čipka má
vzbudil veľký záujem v kruhoch čitatesvoje neodmysliteľné miesto v slovensľov i odbornej literárnej verejnosti.
kej histórii. Je to mnoho párová čipka,
vyniká svojím nahusto paličkovaným
geometrickým vzorom. Paličkovanie v
Lučenci začína zažívať svoje znovuzrodenie. V novembri 2016 sa pod vedením
Mgr. Evky Novej stretlo pár milých žien,
ktoré čipka nadchla. Po prvom kurze
v Novohradskom osvetovom stredisku
nasledoval ďalší a láska k čipke sa ďalej
rozvíjala. Dnes môžeme povedať, že
vďaka Evke sme založili klub paličkovanej čipky pri NOS v Lučenci. Klub vePeter Forgács, pôvodne stredoškol- die Mgr. Eva Kyzúrová:
„Keď vám pod rukami vzniká čipka,
ský učiteľ matematiky a fyziky, sa venuje
to
veľmi upokojujúce. Možnosť vypnúť
je niekoľkým odborným aj záujmovým
od
každodenných,
bežných starostí a počinnostiam, zásluhou ktorých sa k písaniu vážnejšie dostal len pred niekoľkými noriť sa do vzoru, počúvať klepkanie parokmi. Roku 2013 absolvoval majstrov- ličiek, je nesmierne príjemné. Paličkovaský spisovateľský kurz inštitúcie Ma- nie ma lákalo už ako dievča, keď som
gyar Író Akadémia a v súčasnosti nav- mala možnosť naučiť sa to. V tom čase
števuje spisovateľské semináre Jánosa sa to ale spájalo v vysokými nákladmi,
Háya a Istvána Turcziho. Autorove čo by mi mamka nemala ako umožniť, a
krátke prozaické diela získali viacero tak sa paličkovanie odsunulo. Keďže miocenení, a sú zahrnuté do spomínaného lujem ručné práce a tvorbu ako takú,
zväzku. Jeho publikácie získali prestížne
vypĺňala som si čas inými ručnými práocenenia v mnohých literárnych súťacami. Mám pocit, že tuším všetkými, o
žiach (2014 – Zeusz Papucsa – 1.cena,
2015 – Nabokov és én – hlavná cena, ktorých som sa dopočula.
V prvom kurze som sa neskutočne te2016 – Pegazus – osobitná cena Lajosa
šila,
že konečne som sa to mohla naučiť.
Grendela, 2017 – Arany Opus – hlavná
Valec,
paličky, to všetko som už mala
cena). Roku 2017 získala jeho poviedka
zabezpečené.
Dokonca aj literatúru a nis názvom Családfa (Rodokmeň) cenu
publika, a na základe hodnotenia od- te, vzorkovníky Špaňodolinskej čipky, už
bornej poroty si toto dielo mohli prečítať mi len ostávalo naštartovať a začať. Zaaj cestujúci na budapeštianskych zastáv- čiatky sú vo všetkom ťažké, keď dnes
kach. Svoje publikácie zverejňuje v ma- pozerám na prvé výtvory, smejem sa.
ďarských aj domácich odborných perio- Čas to tak zariadil, že prišiel ďalší kurz a
dikách, ako aj na literárnych portáloch. nápad založiť klub, pretože nám so žienOkrem práve prezentovaného Superme- kami bolo na stretnutiach veľmi prísiaca vydal autor v decembri minulého jemne. A tak sa teraz stretávame vždy
roka ďalšiu knihu určenú pre mládež niektorý pondelok v mesiaci v Dielničke
s názvom Fadrusz (OZ Pozsonyi Kifli).
NOS v Lučenci. A dvere máme otvorené.
Čitateľskú besedu v Mestskej knižTešíme sa na nových členov, ktorí by
nici vo Fiľakove viedol Attila Mizser,
šéfredaktor mesačníka Irodalmi Szemle. mali záujem o paličkovanie. Naše stretnutia majú hlavne za úlohu to, aby nás
nepohltila doba a zhon, aby sme
neodložili valec s paličkami do kúta, aby
sme sa navzájom podporovali a učili sa
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nepohltila doba a zhon, aby sme neodložili valec s paličkami do kúta, aby sme
sa navzájom podporovali a učili sa navzájom, zdokonaľovali sa. Som veľmi rada, že máme takúto možnosť stretávať
sa. Dnes mi paličkovanie otvára nové
sféry, ktoré by som chcela dosiahnuť,
veľmi sa teším, že novohradská čipka
začína znovu dýchať. Naším cieľom aj v
KPČ Pavúčik je zdokonaliť sa natoľko,
aby sme toto dedičstvo verne odovzdávali ďalej."

Ukážka tvorby bola prezentovaná
na predajnej výstave, ktorá sa uskutočnila 20. 3. 2019 v Dome Matice Slovenskej v Lučenci.
Eva Kyzúrová, vedúca klubu paličkovanej
čipky Pavúčik, Lučenec

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne organizuje už 18. ročník
celoštátnej výtvarnej súťaže O najkrajšiu kraslicu. Podmienkou je, aby vajíčko
bolo vyfúknuté, pričom technike sa medze nekladú. Použité môžu byť tradičné
aj experimentálne techniky.
Je mi veľkým potešením, že do súťaže sa zapojili aj ženy z Novohradu, ktoré
navštevujú dielňu ľudových remesiel
a súčasných techník – Dielnička pri Novohradskom
osvetovom
stredisku
v Lučenci.

Evka Kyzúrová použila techniku maľby voskom, kde špendlíkovou hlavičkou
nanášala vosk na výduvok. Danka Šuleková maľovala farebnými voskami, ale
vajíčka predtým zafarbila v cibuľových
šupkách.
Pokračovanie na s. 13
Tunde
Benko
vytvára
kraslice

technikou batikovania, kde nanáša
včelí vosk za pomoci ručne
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pohostil. Termín, dokedy bolo treba
studničky vyčistiť, bol v jednotlivých
regiónoch odlišný. Najčastejšie ho
bolo potrebné vykonať do Veľkej noci
alebo do Turíc.

Tunde Benko vytvára kraslice technikou
batikovania, kde nanáša včelí vosk za
pomoci ručne vyrobenej trubičky. Vajíčko farbí viackrát podľa toho, koľko farieb chce použiť. Používa pri tom prírodné farbivá – cibuľové šupky alebo
kvet bazy. Na dosiahnutie bielej farby
používa ocot ako leptadlo.

Cinobaňa

NOS sa snažilo tento zvyk oživiť
roku 2012 pod názvom Otváranie
studničiek na Turíce. Vtedy sa do neho zapojili niektoré obce, školy a folklórne súbory.

alebo Kyseľ (Novohrad),
Váľuľa (Vidiná), Váľbaba (Ľuboreč)
či Bábuľa (Hradište)
Figurína ženy symbolizujúca zimu
či smrť. Zhotovovala sa zo slamy, ktorou sa obalil drevený kríž a obliekla
do miestneho odevu. Spievajúce
dievčatá ju nosili po dedine, za dedinou ju rozobrali alebo spálili, rozVšetkým zúčastneným dámam drží- trhali, hodili do vody, zahádzali kame palce, aby aj ich kraslice boli ocene- meňmi a s krikom bežali späť do dené.
diny.
Zo zaslaných prác vznikne výstava, ktorá potrvá od 3. – 26. 4. 2019
v Oravskom kultúrnom stredisku Dolný
Kubín.
Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec

Zabudnuté čistenie studničiek
V minulosti tradičný jarný zvyk,
dnes takmer zabudnutý. Praktický význam bol jasný, veď podľa zdravého sedliackemu rozumu sa každý okoloidúci
rád osvieži dúškom pramenistej vody,
lebo udržiavané studničky boli po celom
chotári. Tento akt sa spája s pozostatkom starších úkonov obetovania
studničkám a prameňom, doložených
v Uhorsku kráľovskými zákazmi v 11.
storočí.
U nás sa verilo, že vyčistenie
studničky zabezpečí človeku zdravie a
chotáru dostatok vlahy. Väčšinou ich
čistili mládenci, za čo získali aj nejakú
odmenu od obce alebo ich richtár

pohostil. Termín, dokedy bolo
treba studničky vyčistiť, bol

V Novohrade a Malohonte sa vynášanie Moreny konalo na Smrtnú
nedeľu. Podľa poverových predstáv sa vynesením a zničením Moreny
mala magicky privolať jar. Piesne
spievané na celom území Slovenska
pri vynášaní symbolickej zimy patria
k najstaršej vrstve obradových piesní.
Prvé správy o obrade sú zo 16. storočia. Aktérmi boli dospelí obyvatelia, neskôr ich vystriedali dievčatá.

Ak áno, ponúkame výber tradičných
ľudových hier, aby sa mohli inšpirovať
najmä tí, ktorí sa chcú venovať tvorivej
činnosti a možno sa podarí odpútať deti
od často nezmyselných počítačových
hier.
Na to sú ako stvorené zozbierané
hry Štefana Repčoka z Kokavy nad Rimavicou, ktorý ich unikátne zaznamenal. Jarné detské hry a rôzne slovné
útvary sprevádzali deti od kolísky až po
dospievanie. Autor ich rozdelil do viacerých častí podľa funkčného zamerania
a uvádza ich v kokavskom nárečí tak,
ako ich deti odriekali.
V hre na mlynské koleso sa deti pochytajú za ruky do kruhu a chodia okolo,
pričom odriekajú:
Kolo, kolo mľinské, za šteri rinskie.
Koľeso sä dolámalo
a do vodi popadalo,urobilo čľup.
Po týchto slovách sa deti pustia a sadnú
si na zem.
Obľúbená bola aj hra na zlatú
bránu a deti ju často hrávali aj v Kokave
nad Rimavicou. Pri nej odriekali veršovanku:
Zlatá brána otvorená,
zlatým kľúčen podoprená.
Kto do ňej vuojde, Aňičku nájďe.
Či je ona, či je on,
ňepusťín ho z bráni von.
Ďalšou obľúbenou hrou bola húsky, poďte domov. Deti si najprv zvolili
gazdinú a vĺčka. Vlk sa schoval a gazdiná
zvoláva húsky domov, pričom sa hovorí:
Húske mojie,
Kto ho tkau ?
poťe domou.
Tkáčka.
Ňejďemo.
Kto ho višívau ?
Prečo ?
Višívačka.
Pre vĺčka.
Húske mojie
Ďe ho máťe ?
poťe domou.
Za stromom.
Ňejďemo.
Čo tam robí ?
Dán ván zrna.
Umíva sä.
Iďemo.
Čím sä uťiera ?
Zlatim uťerákon.
Osobitným a zaujímavým slovesným prejavom boli riekanky, ktoré
deťom slúžili na vyčitovanie, aby sa určilo, kto bude „žmúriťi“, alebo robiť inú
povinnosť pri hre. Iné zasa slúžili ako
„dobiedzanky“ či posmešky určené kamarátom.
Pokračovanie na s. 14

Vyčítanky používali deti pri
hrách na nestranné určenie nejakej
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Vyčítanky používali deti pri hrách na
nestranné určenie nejakej povinnosti pri hre.
Vyčítanku hovoril jeden
a ostatné deti stáli okolo.
Eňiki, beňiki, kľiki bé,
ábr, fábr, domine.
Erce, berce, staré perce
do koberce – tronf !

Aká fuka,
fuňďa luka.
Aká fuk,
fuňďa luk.
Keven káva,
keven duk !
Vyvolávanky

Dňa 2. marca 2019 sa obci Uhorské
konala obecná zabíjačka. Hostina bola
priamo pred obecným úradom. Ako povedal nový starosta, Ing. Pavel Olšiak:
„Toľko návštevníkov som nečakal, ale
okrem domácich ich prišlo veľa najmä
z Poltára“. Nič ich však nezaskočilo, pripravené mali štyri polky, ponúkali pečené klobásy, jaternice, kapustnicu, slaVoľakedy obľúbená detská zábavka. Podľa etno- ninku...
muzikológa Dr. Ladislava Lenga, rodáka zo Zeleného,
patrí do skupiny zvukových hudobných nástrojov
a on ho uvádza ako trúbeľku z vŕby, ale ľudový názov
prdák je prenádherný. Mohol sa urobiť dokonca aj
z hrubšej rastlinnej stonky, najčastejšie to bola púpava. Väčšinou sa však vyrábal z vŕby na jar v období
miazgy, buď iba zo stiahnutej kôry alebo z tenkej
halúzky. Nástroj má jačavý a výrazný zvuk.
Dnes sa s ním stretávame u detí zriedka.
Literatúra: LENG, Ladislav:
Slovenské ľudové hudobné nástroje. Bratislava, 1967

Sľimák, sľimák,
vitrč rožke,
dán ťi mušku
na parožke.
Aš ich ňevitrčíš von,
podpáľin ťi dom.

Vrana leťí,
ňemá deťi
A mi máme,
ňepredáme,
pánbožkovi
darme dáme.

Prvý apríl nie je len deň na žarty, ale často sa nesprávne uvádza ako Deň vtákov. Oficiálne sa tento deň
nazýva Svetový deň vtáctva a vôbec sme ho neprevzali
zo „Západu“.
Túto tradíciu založil slovenský ornitológ Oto Herman
(1835 – 1914), narodil sa v Brezne a roku 1893 založil
a viedol Uhorské ornitologické stredisko. Zomrel r. 1914
v Budapešti. Prvýkrát roku 1900 vo vtedajšom RakúskuUhorsku zasvätil tento deň práve vtákom, konali sa rôzne
akcie hlavne pre školy. Apríl bol vybraný preto, lebo tento mesiac prilieta na Slovensko väčšina sťahovavých vtákov. K oslave vtákov sa môže pridať každý...

Fašiangový sprievod masiek
v Kokave nad Rimavicou

Mravce, kokavce,
dajťe nán vína,
mi ván dámo piva.
Zdroj: Štefan Repčok:
Tradičná kokavská svadba
(Predsvadobné, svadobné
a posvadobné zvyky
a obyčaje na pozadí
historických dokumentov),
2002

Foto: Peter Vranský
Zdroj: www.kokava.sk

Zabíjačka v Uhorskom
Dňa 2. marca 2019 sa obci Uhorské konala obecná

Zdroj a foto: www.uhorske.sk

– fotoreportáž Milana Albertiho

REKUS

strana 15

Novohradské osvetové stredisko Vás pozýva na výstavu linorytov Tímei Mihalidesovej, členky OŠ AVT
pri NOS v ktorej odborná porota na krajskej výstave Výtvarné
spektrum
v Banskej
Bystrici udelila čestné
uznanie, práve za linoryt.
Výstava je nainšalovaná vo vstupnom vestibule NOS a je prístupná každý pracovný
deň od 8:00 – 15:00
hod.
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko
4. 4. ENIKI BENIKI – regionálna
prehliadka detských folklórnych súborov;
Divadlo B. S. Timravy Lučenec
o 10.00 hod.
5. 4. O cenu primátorky mesta
a riaditeľky NOS – regionálna súťažná
prehliadka v modernom tanci;
Divadlo B. S. Timravy Lučenec
o 10.30 hod.
Hviezdoslavov Kubín, 65. ročník
celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
v umeleckom prednese poézie a prózy, v
tvorbe recitačných kolektívov a divadiel
poézie detí, mládeže a dospelých
9.. 4. regionálne kolo;
Stará Radnica Lučenec.
15. 4. Literárny klub V.L.A.S. – stretnutie
členov, prezentácia a rozbor tvorby;
NOS Lučenec o 15.30 hod.
4. – 26. 4. Kármánové dni – 50. ročník
kultúrnych aktivít venovaných pamiatke
Józsefa Kármána, Lučenec.
Dielňa ľudových remesiel
– DIELNIČKA
Ponuka pre materské a základné školy:
Drotárstvo, termíny po tel. dohode na
0907 503 478 alebo na mejlovej adrese
vytvarnedielnicky@gmail.com,
poplatok 1,- € alebo kultúrny poukaz
Ponuka pre verejnosť
– aprílové tvorivé dielne:
1. 4. Sgrafito v hline – výrobky budú
vypálené v keramickej peci.
16. 4. Radosť s hlinou.
23. 4. Radosť s hlinou.

BBSK – Novohradské múzeum a
galéria
Apríl – Spoločne
– Eduard Antal a Elvíra Antalová,
výstava potrvá do 12. mája 2019,
otvorená:
po – pi: 9.00 – 17.00, ne: 14.00 – 17.00

Novohradská knižnica
4. 4. beseda pre študentov stredných škôl
so spisovateľkou Michaelou Ellou
Hajdukovou o jej tvorbe a motivácii
mladých k čítaniu a písaniu, oddelenie
náučnej literatúry.

16. 4. beseda s ilustrátorom detských kníh
Martinom Kellenbergerom
a spisovateľkou Hanou Koškovou pod
názvom Knižky, ktoré sa usmievajú,
určená žiakom základných škôl
a študentom stredných škôl, oddelenie
náučnej literatúry o 9.00 a 10.30 hod.
25. 4. sa na oddelení literatúry pre deti od
10.00 hod. uskutoční tvorivá dielňa
s ilustrátorom detských kníh Miroslavom
Regitkom – Zvieratká rukami(očami)
Regitka, oddelenie literatúry pre deti
o 10.00 hod.
Beseda s kpt. Ing. Petrom Káčeríkom
Prevencia drogových a iných závislostí pre
žiakov základných škôl a študentov
stredných škôl sa bude konať na oddelení
náučnej literatúry.
Počas mesiaca apríl bude inštalovaná
v galérii oddelenia náučnej literatúry
výstava Les v knižnici, spojená
s premietaním náučného filmu.
Na oddelení literatúry pre deti sa budú
konať počas celého mesiaca tvorivé dielne
v rámci projektu Les ukrytý v knihe,
ktoré sa budú venovať modelovaniu
zvieratiek, výrobe zvieratiek z papiera,
kresleniu... Dramatizácia rozprávky
o lesných zvieratkách v podaní žiakov
Základnej umeleckej školy v Lučenci.
Podujatia z verejných fondov podporil
Fond na podporu umenia

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
11. – 12. 4. Veľkonočný jarmok
– prvý jarmok v sezóne, veľkonočný
predajný sortiment, bohatý kultúrny
program, dobré občerstvenie a jarná
nálada; Námestie republiky Lučenec.
12. 4. Veľkonočný koncert klasickej
hudby v Synagóge
– orchester a sólisti Štátnej opery
z Banskej Bystrice. Približne 80
účinkujúcich, nekonečná krása vážnej
hudby a nezabudnuteľný umelecký
zážitok! Program: J. S. Bach – Ouverture ,
Suita No.1 , BWV 1066 F. Schubert –
Erlkonig, Ständchen. Sólo Š. Svitok G.
Faure – Requiem, op. 48 Sólisti: K.
Procházková Š. Svitok,
Synagóga o 18.00 hod.
13. – 14. 4. Výstava kólií a shetlií
– celoslovenská súťaž ušľachtilých
plemien; Mestský park Lučenec
o 9.00 hod.

14. 4. Odchody vlakov – druhá séria
úspešnej, vynaliezavej a invenčnej
komédie pre dvoch hercov z pera
legendárneho autora Petra Zelenku
na motívy hry Michaela Frayna.
Účinkujú: Adela Vinczeová,
Viktor Vincze; Divadlo B. S. Timravy
o 19. 00 hod.
15. 4. Vernisáž výstavy obrazov insitných
maliarov Juraja Lavroša a Vladimíra
Galasa z Padiny, Srbsko. Výstava potrvá
do 20. 5. 2019; foyer Mestského úradu
v Lučenci o 16.00 hod.
30. 4. Stavanie mája; priestranstvo pred
Divadlom B. S. Timravy o 17.00 hod.

Fiľakovo
17. 4. Umelecká dielňa FOLT – Slam
poetry workshop s Róbertom Labodom;
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM o 10.30 hod.,
18. 4. XVIII. Medzinárodná výstava
umeleckej fotografie maďarských
fotografov; Fiľakovský hrad – Bebekova
veža o 16.30 hod.,
22. 4. Palócka Veľká noc na
Fiľakovskom hrade; Hradný areál
o 10.30 hod.,
25. 4. Koncert historickej hudby v
podaní formácie Lotz Trio; Fiľakovský
hrad – Bebekova veža o 17.00 hod.,
26. 4. Prezentácia knihy RNDr. Jozefa
Klindu s názvom Jan Jiskra z Brandýsa
a Bitka pri Lučenci, spojená s
premietaním a besedou s autorom;
Mestská knižnica Fiľakovo o 16.30 hod.,
26. 4. UDVart Klub – Komiksy,
prednáška Gabriela Vargu s premietaním,
následne komiksová spoločenská hra;
Arsenal Pub o 18.00 hod.,
Do 14. 4. Výstava Medvešský
fotomaratón 2018; Fiľakovský hrad –
Bebekova veža,
Do 10. 5. Výstava Rozálie Molnár a
Olgy Valacsay s názvom Črepiny svetla
a skvostné znamenia; Mestské vlastivedné
múzeum – galéria,

Kokava nad Rimavicou
6. 4. THE BEATLES REVIVAL –
kultúrny dom o 18.00 hod.
21. 4. Veľkonočná tancovačka.
26. 4. Koncert v synagóge.
27. 4. Stavanie mája.

Hrnčiarske Zalužany
30. 4. Stavanie mája pred obecným
úradom,

16. 4. beseda s ilustrátorom
14. 4. Odchody vlakov – druhá séria
detských kníh Martinom
úspešnej, vynaliezavej a invenčnej
Kellenbergerom a spisovateľkou
komédie pre dvoch hercov z pera
Hanou Koškovou pod názvom
legendárneho autora Petra
Knižky, ktoré sa usmievajú,
určená
žiakom
základných
škôl
REKUS – regionálny kultúrny mesačník. VYDÁVA:
Novohradské
osvetové
Kármánova 2, 984 01 Lučenec. Registrované na MK
Zelenku
na motívy
hrystredisko,
Michaela
aSRštudentom
– evidenčnéstredných
číslo: EV 3991/10.
škôl, ISSN 1338-9939,
IČO 45 020 094, REDAKTOR: Michal Abelovský, tel.: 45 12 703, 45 131 78,
Frayna.
JAZYKOVÝ REDAKTOR:
doc. PaedDr.
Július Lomenčík, PhD., GRAFICKÁ ÚPRAVA: Renáta Ádamová, FOTO: Milan Alberti,
oddelenie
náučnej literatúry
o 9.00
v Lučenci, E-mail: noslc@noslc.sk , abelovsky@noslc.sk, TLAČ: NOS v Lučenci,
aZODPOVEDNÁ:
10.30 hod. Mária Ambrušová, riaditeľka NOS
Účinkujú: Adela Vinczeová, Viktor
www.noslc.sk

NEPREDAJNÉ

Vincze; Divadlo B. S. Timravy o 19.
00 hod.

