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Máj je nielen čas lásky či sviatok všetkých matiek. Je to aj mesiac úžasných ľudových obyčají
a zvykov. Nepatrí sem len stavanie májov začiatkom mesiaca (v Novohrade sa stavali máje
prevažne na Turíce). Sú to majálesy, májové vatry, turíčne zvyky, upaľovanie bosoriek
a čarodejníc... Obdobie lásky, čas spojenia muža a ženy sa oslavoval tancom a ohňom. Prvé
májové ohne mali zahnať zlé sily. Ak prvý májový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou bohatej
úrody. Na strednom Slovensku sa dievčatá postavili na dážď a tri razy odriekali: Dážď, dážď,
májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť. Prvomájová rosa bola považovaná za účinný liek a za
preventívny prostriedok proti bolestiam (ľudia si ňou umývali oči, natierali lišaje). Bozkávanie
bolo schvaľované. Hovorilo sa, že keď je žena v máji z lásky pobozkaná pod rozkvitnutou čerešňou, bude kvitnúť po celý rok.

NOS Lučenec v rámci monitoringu miest a obcí regiónu uvádza cyklus „Predstavujeme mestá a obce
Novohradu“ . Ide o reportáže zamerané na oblasť miestnej kultúry. Pokračujeme obcou:

Trebeľovce
História:
Prvá písomná zmienka o Trebeľovciach
pochádza z donačnej listiny kráľa Belu
IV. z 10. januára 1246 ako TREBEDID.
Obec patrila Fiľakovskému panstvu,
v 15.-16. storočí panstvu Divín, potom
rôznym zemepánom. V roku 1467 bola
obec rozdelená na Horné a Dolné Trebeľovce. V roku 1469 kráľ daroval obce
Michalovi Országovi a jeho dcéra Ilona
sa stala manželkou Jána Jiskru. Etymologický názov Trebeľoviec pochádza zo
slova „trebiti“ - čistina. Do obce patrili
časti Bába, Muľka a Láza. Prvá písomná
zmienka o Bábe je z r. 1246 Bába bola
v 15.-16. st. samostatná obec, rozčlenená na Hornú a Dolnú Bábu, neskôr zničená a v r. 1670 bola obnovená ako
osada. Nachádzal sa tu veľkostatok Benického so žrebčínom a kúria s parkom.
Muľka sa spomína r. 1423, obnovená
ako osada bola v 18. storočí. Láza sa
spomína ako obec r. 1573, ale prvá
písomná zmienka pochádza z r. 1435.
Zničená bola začiatkom 17. storočia,
obnovená okolo 1670 ako osada.
Trebeľovce sa spomínajú aj v období
Rákocziho
povstania.
Výzvedné

Kúria A. Benyického

Z bývalých architektonických pamiatok
je potrebné spomenúť kaštieľ, ktorý dal
postaviť Aladár Wohl v roku 1898.

Okolie kaštieľa bolo krásne upravené,
nachádzal sa tu park so vzácnymi drevinami. Žiaľ budova bola v r. 1953 zbúraná a na jej mieste dnes stojí MŠ. Ľudová knižnica sa na okresnej súťaži v r.
1979 umiestnila na treťom mieste. Kroniku obce Trebeľovce viedol od roku
1951 Ján Gálik, učiteľ maďarskej základnej školy. Údaje z najstaršej histórie čerpal zo súkromných záznamov Imre Bárdoša, ktorý si „stihol“ urobiť výpisky z
cirkevnej kroniky obce neskoršie zničenej. Zo zápisov kronikára vyberáme túto zaujímavosť:
„V chotári Lázy bol kláštor s mníchmi.
V rokoch tureckého vpádu bol kláštor
zničený. Mnísi zmizli zanechávajúc po
sebe ohromné bohatstvo, ktoré zakopali
pod vrchom Šáfy. Od toho času tu už
našli mnoho cenných vecí.
Pokr. str.2
Doteraz
sa
však
nepodarilo
nájsť
pivnicu
Z bývalých architektonických pamiatok
mníchov
do
ktorej
skryli
svoje
je potrebné spomenúť kaštieľ, ktorý dal
sa objavili 24. postaviť Aladár Wohl v roku 1898. bohatstvo. Podľa povesti, po odchode

kurucké hliadky
8.1703 v okolí Trebeľoviec.

Trebeľovce sa spomínajú aj v období
Rákocziho povstania. Výzvedné kurucké
hliadky sa objavili 24. 8.1703 v okolí
Trebeľoviec.
Patrónom obce bol Svätý Jakub. Rímsko
- katolícky kostol sv. Alžbety bol postavený v roku 1896, obnovený r. 1928.
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Doteraz sa však nepodarilo nájsť pivnicu
mníchov do ktorej skryli svoje bohatstvo. Podľa povesti, po odchode Turkov
istý pastier pásol kone na stráni Šáfy
smerom na Fiľakovské Kováče, keď sa
mu zjavil zarastený mních a chcel ho
doviesť k miestu ohromného bohatstva.
Jednoduchý pastier ho považoval za
neblahé zjavenie a z miesta ušiel. V rokoch 1915-1917 Pál Cipcer, občan Lázy
na stráni smerom na Ipeľ našiel zlatý
peniaz a kľúč od pivnice ... "
V záznamoch obecnej kroniky sa nachádza ďalší zaujímavý údaj. Pri vŕtaní
studne v Kinčeši pri kaštieli bola v hĺbke
12-13 m objavená kostra pravekého
zvieraťa – bostaurusa z mladšej doby
kamennej. Vytiahnuté boli úlomky rohu
a v roku 1954 boli zaslané do Slovenského národného múzea v Bratislave.
Významné osobnosti Trebeľoviec:
Gedeon Ráday – spisovateľ a zemepán
Trebeľoviec, v roku 1782 barón, r. 1790
bol povýšený do grófskeho stavu.
Mal veľkú knižnicu. Prvé verše začal písať v r. 1735, výber z jeho diela vyšiel až
v r. 1892.
Arpád Benyiczký - bol hlavným inšpektorom a dozorcom evanjelického novohradského seniorátu a tiež členom slobodomurárskej lóže. Závetom zanechal
vysoké finančné sumy pre mesto Lučenec, pre evanjelický ženský spolok,
lóžu Phöenix a dievčenský ústav. Ev.
aug. cirkev v Lučenci vydala o ňom pamätnú knihu v roku 1918.
Hermína Benyiczká – Veresová - stretávala sa so spisovateľmi – Imrichom
Madáchom a Mórom Jókaim. V Budapešti založila spolok pre vzdelávanie
žien, r. 1869 prvú vyššiu dievčenskú školu a neskôr učiteľský ústav a gymnázium. Zaoberala sa empirickou psychológiou. Podľa jej mena bola pomenovaná ulica a gymnázium v Budapešti.
Doc. PhDr. Ilona Nagyová – Teleková,
CSc., vysokoškolská učiteľka. V r. 1994
vydala štúdiu „Chotárne názvy Trebeľoviec“ v MJ.
Súčasnosť:
Obec má 967 obyvateľov. Dnešný názov
obce Trebeľovce je od roku 1948. Starostom obce už štvrté volebné obdobie
je Štefan Šulek a skúsenosti v oblasti
verejnej správy by mohol aj rozdávať.
Súčasťou obce sú miestne časti – osady
– Dolná Bába, Láza, Muľka.
V oblasti kultúry obec spravuje 3

Starosta obce Štefan Šulek

V oblasti kultúry obec spravuje 3 kultúrne domy;

jeden v Trebeľovciach, kde je aj sídlo
OÚ, dva ďalšie na Láze a Muľke.

Starosta sa vyjadril, že sa veľmi nechvália, nakoľko dobré sa má chváliť samo.
Celé kultúrne dianie financujú z vlastných zdrojov. Organizujú pravidelne sa
opakujúce podujatia –fašiangy, stavanie
mája, v júni akciu nazvali „Hurá na
prázdniny“ a v septembri zasa „Hurá do
školy“.

Stavanie mája

Fašiangy

KD Láza

KD Muľka

Podľa slov starostu už toto spravovanie
hovorí samo o sebe. Všetky tri KD sú
využívané a v minulosti prevádzkovali
ešte aj štvrtý KD, ktorý bol časom prestavaný na školskú cvičebňu. Okrem toho si vybudovali vedľa KD prírodné javisko, viacúčelové ihrisko a tenisový
dvorec.

Starosta sa vyjadril, že sa veľmi

Organizujú aj folklórne podujatia, nakoľko viacerí občania obce, vrátane
brata starostu Ing. Jozefa Šuleka, sú
členovia folklórnej skupiny Jánošík pri
Dome MS vo Fiľakove. A práve v Trebeľovciach s folklórnou skupinou Jánošík
vydali a krstili CD nosiče:
1/ Od Lučenca
2/ Od Lučenca po Lešť
3/ Puto k Podpoľaniu
V Trebeľovciach uviedla do života 8. CD
aj známa ľudová hudba Ďatelinka, ktorá
v týchto dňoch tiež v Trebeľovciach
a na Láze pripravuje vydanie hudobného nosiča k 40.výročiu svojho založenia.
Pokr. na str. 3
Ďalej or ganizujú aj výstavy zručných

kultúrne
domy;
jeden nechvália, nakoľko dobré sa má chváliť umelcov-remeselníkov
z obce.
samo.
Celé
kultúrne
dianie
financujú
v Trebeľovciach, kde je aj sídlo OÚ,
V Trebeľovciach sa každoročne
z vlastných

zdrojov.

Organizujú
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Pokr. zo str 2:

AMFO 2011
Regionálna výstava amatérskej fotografie AMFO 2011 bola sprístupnená
vernisážou 13.4.2011 o 16.30 hod.
v Malej galérii Domu Matice slovenskej,
Rázusova 33 v Lučenci.
Krst CD

ĽH Ďatelinka
Ďalej organizujú aj výstavy zručných
umelcov-remeselníkov z obce.
V Trebeľovciach sa každoročne koná
v júli FESTIVAL BOCCIE – Stretnutie kultúr cestou kotúľajúcej sa gule. Toto podujatie organizuje športový Boccia klub
Fortíno z Lučenca. Okrem série športových podujatí sa prezentuje aj viacero
ľudových súborov v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská Republika 2007 2013 spolufinancovaný z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
V obci pracuje komisia kultúry, ktorej
predsedom je Mgr. Marcel Hudec. Ale
činnosť vyvíjajú aj ďalšie organizácie –
dva kluby dôchodcov, Csemadok a SČK.
V blízkosti OÚ sa nachádza historický
park. V chotári sa vyskytujú minerály
bazaltov – augit, olivín. Na lúke pod
Trebeľovcami sa zachovali dva jedince
gledíčií, ľudove nazývané Kristova koruna a v časti Dolná Bába zrejme
najstarší dub na okolí. Z kopca Blatný
vrch, kde sa nachádza TV vysielač je
prekrásny výhľad na okolie, čo by si
priam vyžadovalo vybudovať rozhľadňu.
Obec vydala publikáciu „TrebeľovceTerbeléd“, 1246-1996, autorom bol
PhDr. Drenko Jozef. Aktuálne informácie o dianí v obci sú sprístupnené na
webovej stránke : www.obectrebelovce.sk.
Zdroj: PhDr. Jozef Drenko: TrebeľovceTerbeléd (1996), www.obectrebelovce.sk

Vystavených bolo 42 fotografií od 11
autorov – členov okresného štúdia
AMFO pri Novohradskom osvetovom
stredisku v Lučenci ( Marcel Mižúr, Štefan Purdek, Jozef Beňovský, Ján Buday, Marek Krajčovič, Majka Ďurišková, Katarína Čvikotová, Štefan Kazi,
Ivan Bitala, Miroslava Tkáčová a Zoltán
Ilés). Otvorili ju Ing. Rezková Alena,
riaditeľka Domu MS, Mária Ambrušová,
riaditeľka NOS a všetkých prítomných
pozdravil Mgr. Miroslav Zaťko, lektor
z Banskej Bystrice. Výstava trvala do 29.
apríla 2011.
Renáta Ádamová

a jednotlivcov. Zastúpené boli tieto tanečné kategórie – malé choreografie
(9), disco (1), hip-hop (5), open choreografie ( 4), mažoretky (2), show choreografie (1) a scénický tanec (1).
Odborná porota pracovala v zložení
PhDr. Eva Chylová zo Zvolena, Iveta
Hrivnáková z Hnúšte a Viera Jackuliaková z Lučenca. Výsledky sú nasledovné: V detskej kategórii z piatich súťažiacich postúpili tri skupiny – FANTASTIC
GIRLS pri ZŠ Radzovce s choreografiou
Tanec je život, MAŽORETKY IUVENESKY
pri CVČ Fiľakovo s choreografiou Double
a KVAPKY pri ZUŠ Poltár s choreografiou
Pomáda. V kategórii juniorov bola udelená aj mimoriadna cena skupine NEET
STREET pri ZŠ Cinobaňa s choreografiou
Fonsiho produkcia ye ye. Prihlásených
bolo deväť skupín a postúpili nasledovné – STORM pri ZŠ s MŠ Kokava nad
Rimavicou s choreografiou Ťažko milovať, MAŽORETKY IUVENUS pri CVČ
Fiľakovo s choreografiou Loca a JASMÍNA pri ZŠ Halič s choreografiou Orientálne tance. Do poslednej kat. mládež sa
zapojilo taktiež deväť súťažiacich. Postúpili: Radka Černá z Lučenca, Martina
Vuová s Ester Jenigárovou so ZUŠ Poltár, Roland Dandóo so ZUŠ Lučenec,
skupina GIM-HOP z Gymnázia Fiľakovo
a Štefan Balázs so skupinou KUKI DANCE
z Fiľakova. Osobitne boli udelené dve
hlavné ceny: Cenu riaditeľky NOS v Lučenci získala skupina WANTED z Lučenca s choreografiou Hotovo,

PRIMÁTORKY MESTA
A RIADITEĽKY NOS
Regionálna súťažná prehliadka moderného tanca má už svoju tradíciu
v meste Lučenec. Konala sa 7.4.2011
v Dome kultúry B.S. Timravy a organizátormi boli Novohradské osvetové
stredisko v Lučenci a Mesto Lučenec.
Otvorili ju spoločne obidve dámy,
o ktorých ceny sa súťažilo, a to Mária
Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci a
PhDr. Alexandra Pivková, primátorka
mesta Lučenec. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách – deti (do 11 rokov), juniori (do 15 rokov) a mládež ( od
16 rokov). Na prehliadku sa prihlásilo
celkom 23 tanečných kolektívov a
jednotlivcov. Zastúpené boli tieto
tanečné
kategórie
–
malé

choreografie (9), disco (1), hip-hop
(5), open choreografie ( 4),

Cenu primátorky mesta Lučenec získala skupina CESPOM THE FAME z Lučenca s choreografiou White angels.

Z hodnotenia porotcov v záverečnom protokole
vyplynulo, že prehliadka bola organizačne dobre
pripravená a mimoriadne bol ocenený aj výkon
moderátorky.
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V piatok 15. apríla 2011 o 10.00 v DK BST Lučenec sa konala
Regionálna súťažná prehliadka choreografií detských folklórnych súborov. Prihlásených bolo sedem kolektívov z okresov Lučenec a Poltár a vystúpilo 190 detských účinkujúcich.
Podľa propozícií, súťažiaci ako členovia DFS nesmú prekročiť
vek 16 rokov, pri hudobnom sprievode je vek max. 21 rokov,
dĺžka programu musela byť v rozpätí 3-10 min, neprípustné
je použitie hudby zo zvukového nosiča.
Porota pracovala v zložení: Juraj Matiaš z V. Krtíša, Mgr.
Attila Agócs z Fiľakova a Stanislava Zvarová z Klenovca.
Udeľovať sa mohli pásma - zlaté, strieborné a bronzové a takéto sú výsledky: Zlaté pásmo s postupom DFS KIS RAKONCA
(Malá Rakonca) pri CVČ Fiľakovo, Strieborné pásmo s postupom DFS KOKAVAN pri ZŠ s MŠ a MKS v Kokave nad
Rimavicou, Strieborné pásmo bez postupu - DFS PITYPANG
(Púpava) pri ZŠ J. Kármána Lučenec a DFS RADOSŤ pri OZ Ipeľ
Lučenec, Bronzové pásmo - DFS KIS NÓGRÁD (Malý Nógrád)
pri ZŠ s MŠ Radzovce, DFS KIS PITYPANG (Malý Pitypang) pri
ZŠ J. Kármána Lučenec, DFS LULUĎI pri ZŠ Rapovce.

DFS Rakonca

Usporiadateľmi prehliadky boli NOS Lučenec a Mesto Lučenec. KD bol zaplnený, návštevníci nadšení. Novohrad má
bohaté folklórne tradície a chvalabohu, že aj prostredníctvom takýchto podujatí sa zachovávajú. V roku 2011 sa
celoštátna súťaž bude konať v obci Likavka v termíne 3. - 5.
júna.
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JA MALKÁČ
DS Timrava pracujúci pod občianskym združením TIMRAVA má za
sebou už tretiu premiéru v tejto divadelnej sezóne 2010/2011. Po
„Zradných ilúziách“, ktoré režisérsky viedla p. Jolana Bandžuchová
a rozprávke „Tajomstvo dverí“ pod vedením Mariana Lacka, sa premiéry dočkala aj dramatizácia úspešného románu „Ja malkáč“.
Režisérsku taktovku mal Árpi Szabó, ktorý sa opäť pustil do náročnej
úlohy.
Po celoslovenskom úspechu autobiografických kníh Ľuba Dobrovodu
„Ja malkáč“ a „Ja veľkáč“ sa z knižnej predlohy stala vďaka
Ľubomírovi Feldekovi aj divadelná predloha, po ktorej sme bez
váhania siahli a pustili sa tak do ťažkej úlohy. Ťažkej preto, lebo v hre
sa veľmi rýchlo a veľmi často striedajú prostredia, časy, postavy.
Bolo treba vymyslieť polyfunkčnú scénu, ktorá sa bude pomerne
rýchlo a ľahko meniť(byt v Čechách, byt na Slovensku, Koliba,
krematórium, vlak...), s tým si nakoniec poradil sám režisér. Ďalej
bolo treba dať dokopy 13 ľudí a mohlo sa začať skúšať. Bolo to
veľakrát náročné obdobie, ale stálo za to, o čom svedčil aj
premiérový aplauz a standing ovations, ktorý vháňal slzy do očí.
Premiéra sa naozaj vydarila. Predstavenie malo v sebe podobnú
hravosť ako samotná kniha a ľudia sa naozaj bavili, čoho dôkazom
boli salvy smiechu počas celého predstavenia.
Čo ale bolo mimoriadne na tejto premiére, bola návšteva samotného autora Ľuba Dobrovodu a p. Feldeka s manželkou, ktorí si
predstavenie nenechali ujsť, nakoľko to bola prvá premiéra tejto hry
na Slovensku. Doteraz túto hru robilo ako scénické čítanie len
Divadlo v Dlouhé. „Divadlo v Dlouhé je profesionálnym divadlom
a Lučenčania sú ochotníci. Bude Vám stačiť, keď poviem, že sa mi
domáci páčili viac? A aj publikum bolo úžasné. Keď sa dnes večer
postavilo, tak to svedčí o kvalite nielen hercov ale aj divákov.
Standing ovations je vec, ktorá určite nie je bežná ani
v profesionálnom divadle, tobôž nie v ochotníckom divadle.“povedal po predstavení Ľubomír Feldek. Slovami chvály nešetril ani
samotný autor, ktorý sa po predstavení postavil na dosky, čo
znamenajú svet a hodnú chvíľu zabával publikum historkami
z detstva, ktoré sa do knihy nedostali.
Teraz nás čaká krajská súťažná prehliadka „Zochova divadelná
Revúca“ (28.04.2011)a potom by sme si hru chceli ešte zahrať
v okolitých obciach a 13. mája dáme v Lučenci reprízu.
Na záver patrí veľké poďakovanie všetkým čo sa na tvorbe hry
podieľali: účinkujúci: P. Golian, J. Havran, S. Golianová-Čiefová, L.
Poláková, M. Krepčárová, P. Pokorádi, E. Podhorcová, E. Lorincová,
J.Kókaiová, S. Galovič, O. Obročník, L. Pelč, Z. Halgašová. Technická
pomoc: L. Šináľ, P. Galád, J. Tamáš, P. Malček, K. M. Szabó. Partneri:
Mesto Lučenec, Ostpol s.r o., OZ Caduceus, Region Neogradiensis,
Novohradské osvetové stredisko Lučenec.
Sylvia Golianová- Čiefová
OZ TIMRAVA
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-zium B. S. Timravy, Lučenec, 2.Peter Franík – Gymnázium B.S.
Timravy, Lučenec, 3.Patrícia Pálová – Pedagogická a sociálna
akadémia, Lučenec, IV. katregória – próza: 1.Stanislav
je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti Tomaľa – Pedagogická a sociálna akadémia, Lučenec, 2.Ján
umeleckého prednesu. Vyhlasovateľom v poradí už 57. Fiľo – Gymnázium B.S. Timravy, Lučenec, 3.Veronika
ročníka je Národné osvetové centrum. Ide o celoštátne Kupčeková – Stredná odborná škola, Zvolenská 83, Lučenec
postupové súťaže a prehliadky v detskom a umeleckom
prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov
a divadiel poézie. Súťaž je rozdelená medzi jednotlivcov,
kde sa súťaží až v VI. kategóriách a kolektívy. Organizuje
sa od triednych a školských kôl, cez spádové, obvodné,
regionálne, krajské až po celoštátne kolo. Spádové kolá
pre okres Lučenec sa konali v CVČ Magnet v termíne
15.3. – 18.3. V Poltári to bolo 21.3. 2011. Porota pracovala v zložení Mgr. Arpád Szabó, Mgr. Milada Bolyošová
a Klára Volentová. Najlepších 60 recitátorov si zmeralo
sily v regionálnom kole, ktoré bolo 12. 4. 2011 v Dome
kultúry B.S. Timravy Lučenec.
Porota pracovala v zložení: I. – II. kat. – Mgr. Marián
Lacko, Mgr. Arpád Szabó, Klára Volentová, III. – IV. kat. –
Autorská výstava svetoznámeho sklára Jána Zoričáka. Vernisáž
PhDr. Ľubomír Šárik, Jarmila Siváková, Mgr. Milada Bolyosová. Porotcov prekvapil veľký počet chlapcov s prí- výstavy sa konala 7. apríla 2011 o 16.00 hod. v Novohradskom
jemnou hĺbkou hlasu a celkový nárast talentovaných múzeu a galérii na Kubínyiho námestí v Lučenci. Výstava potrvá
do 31. mája 2011.
adeptov pre túto krásnu záľubu.
Ján Zoričák sa narodil v roku 1944 v Ždiari (SR). Vyštudoval
odbor sochár na VŠ umeleckopriemyselnej v Prahe v rokoch
1963 – 1969 u Prof. Stanislava Libenského.
Od roku 1970 žije a tvorí v Talloires vo Francúzsku. Jeho tvorba je zastúpená vo svetových galériách i v súkromných zbierkach všetkých kontinentov. Ocenený bol mnohými prestížnymi
medzinárodnými cenami. Je nositeľom titulu Rytier rádu
umenia a literatúry Francúzskej republiky. Podieľal sa na vytvorení medzinárodného sklárskeho strediska v Aix-en-Provence, na jeho podnet bolo vo Francúzsku založené prvé múzeum
skla a výtvarného centra v Sars Poteries i prvé sklárske sympózium. Zoričák pomáhal aj univerzitám v Kanade, kde organizoval sklárske kurzy.
Vo svojej tvorbe uplatňuje inovačné technologické postupy a
optické vlastnosti materiálu ovplyvňuje šošovkovitými výbrusmi, zvlnením či zošikmením stien základných geometrických
Výsledky regionálneho kola:
I. kategória – poézia: 1. Milan Podhorec – ZŠ L. Novo- foriem, použitím farby, matovania a ďalších výtvarných postumeského, Lučenec, 2. Terézia Mičianiková – ZŠ Lovino- pov, ktoré umocňujú konečný výtvarný výraz plastiky. Origibaňa, 3. Martina Ďurianová – ZŠ s MŠ Kokava nad nálnym umeleckým stvárnením sa zaradil medzi priekopníkov a
Rimavicou, I. kategória – próza: 1. Nela Vašová – ZŠ propagátorov nového prístupu ku sklu ako samostatnému
Školská 3, Poltár, 2. Annamária Krnáčová – ZŠ Školská 1, výtvarnému médiu. Celoživotným leitmotívom jeho diela je
Fiľakovo, 3. Anna Ďurišová – Súkromná ZŠ, Lučemec, 3. vesmír - nekonečné univerzum a priestor netušených možností.
Matúš Golian - ZŠ Haličská 7, Lučenec, II. kategória – Výstava Jána Zoričáka v Novohradskom múzeu a galérii v
poézia: 1. Matej Gajdoš – ZŠ s MŠ Kubínyiho nám. 42/6, Lučenci ponúka zriedkavú príležitosť vidieť autorove diela v
984 01 Lučenec, 2.Ivan Horváth – ZŠ Vajanského, Lučenac, jeho materskej krajine.
3.Viktória Kelementová – ZŠ s MŠ Kalinovo, II. kategória
– próza:, 1.Nikoleta Arbecíková – ZŠ Školská 3, Poltár,
2.Ema Kulichová – Súkromné gymnázium, Lučenec, 3.Barbora Jackuliaková – ZŠ Školská 1, Fiľakovo, III. kategória
– poézia: 1.Samuel Galovič – Súkromné gymnázium, Lučenec, 2.Stanislava Krnáčová – ZŠ M.R. Štefánika, Lučenec,
3.Lucia Ptáčniková – ZŠ L. Novomeského, Lučenec, III. kategória – próza: 1.Oliver Obročník – Súkromné gymnázium, Lučenec, 2.Peter Juhász – Gymnázium B.S. Timravy
Lučenec, 3.Alexandra Filipiaková – ZŠ s MŠ Kalinovo, IV.
kategória - poézia: 1.Katarína Chromeková – Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec, 2.Peter Franík – Gymnázium
B.S. Timravy, Lučenec, 3.Patrícia Pálová – Pedagogická
a sociálna akadémia, Lučenec, IV. katregória – próza:
1.Stanislav Tomaľa – Pedagogická a sociálna akadémia,
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na fiľakovskom hrade – šiestykrát
25. apríla sa konal 6. ročník sviatočného folklórneho festivalu Palócka
Veľká noc na fiľakovskom hrade.
V roku 2006 iniciovali členovia Tvorivej
dielne Motolla z Fiľakova, aby bol hrad,
ktorý sa vtedy už tešil zvyšujúcemu sa
záujmu zo strany návštevníkov, otvorený aj na Veľkonočný pondelok a aby
sa záujemcovia mohli zapojiť aj do
tvorivých dielní, a pozrieť si ukážky remeselníckej zručnosti. Podujatie sa stalo z roka na rok čoraz populárnejším,
kým sa pretavilo do jarného festivalu,
ktorý mal v roku 2009 už okolo 1500
návštevníkov. Do organizačných prác sa
aj v tomto roku zapojilo viac fiľakovských občianskych združení a úlohy
hlavného organizátora sa toho roku
zhostila Spoločnosť Pro Gaudio. Na šiestom ročníku podujatia vystúpili, popri
obvyklých dielňach, súťažiach a ochutnávke tradičných jedál, Folklórny súbor
Búzavirág z Rožňavy, Folklórny súbor
Ilosvai z Veľkej Idy ako i Gergely Agócs
s kapelou Fonó Zenekar z Budapešti.
Éva Korpás so svojou kapelou predstavila detskú platňu „Csalogató“ – s podnázvom „Naše najmilšie detské pesničky
nielen deťom“. Návštevníci podujatia si
mohli pozrieť v Bebekovej bašte hradu
aj bohatú národopisnú výstavu pod
názvom „Ľudové umenie historického
Novohradu“. Ďalšie informácie
na
webstránke:www.palochusvet.szm.com

Poznávajme zručné ženy z Novohradu
a pani Violou Bajaníkou (známa slovenská bábkárka), ktoré moje bábiky pochválili a povzbudili ma do ďalšej tvorby.
Bola to vaša prvá účasť na medzinárodnej súťaži?
Bola to vôbec moja prvá účasť na súťaži.
To, že som sa zúčastnila tejto súťaže je
vlastne aj vďaka pani Violky Bajaníkovej,
ktorá ma tak trochu „postrčila“. S pani
Bajaníkovou som sa zoznámila na kurze,
ktorý viedla minulého roku v Habří na
Morave. Bábky som však začala šiť už
v roku 2009 a ďakujem za to veľmi zlatej
pani Milotke Gašperíkovej z Ružomberka, ktorá sa mi venovala jedno sobotňajšie dopoludnie a vlastne ma zasvätila
do šitia bábok.

Ing. Šuleková Daniela

sa zúčastnila súťaže „umeleckých panenek“ nazvanej Doll - Prague 2011
v dňoch 1.-3. 4. 2011 v Prahe, ktorú
pripravuje Český panenkový klub. Súčasťou súťaže v Prahe bola aj výstava
pačvork – patchwork, čo je technika
zošívania malých kúskov textilu rôznej
veľkosti do podoby obrázkov alebo geometrických vzorov.
Pracuje vo Fiľakove a vo svojom voľnom
čase sa venuje niekoľkým ušľachtilým
záľubám. Okrem výroby textilných báMgr. Attila Agócs, bik a bábok, zhotovuje aj pedigové koriaditeľ Hradného múzea Fiľakovo šíky, keramické predmety a maľuje na
hodváb (šatky, vianočné pozdravy, puzdra na okuliare a i.). Skúsenosti získala
taktiež na kurze Desatoro remesiel, ktoré sa organizujú v malebnej KrkonošKokavskí divadelníci nesklamali
skej obci Poniklá. Prihlásených bola
- zabodovali aj na kraji.
takmer stovka súťažiacich, ale len 9 ich
Na krajskej prehliadke dramatickej
prišlo zo SR. Medzi nimi aj zástupkyňa
tvorivosti detí a dospelých
nášho regiónu. A vám prinášame jej ne„Rozprávkové javisko“, ktorá sa
zabudnuteľné postrehy:
uskutočnila v dňoch 13.-14. 4. 2011
Aké sú vaše prvé dojmy bezprostredne
v POS v Žiari nad Hronom sa
po návrate domov?
Kokavčanom podarilo výborné
Do súťaže som sa prihlásila s obavami,
umiestnenie. DDS Eňoňuňo pri ZŠ
svoje bábky som nikdy nedávala nikos MŠ v Kokave nad Rimavicou bol
mu hodnotiť a bola som tak trochu zvenominovaný na celoštátnu
davá ako sa na ne bude pozerať odborprehliadku Zlatá priadka.
ná porota. Počas výstavy som sa rozpráOcenenie za humornú interpretáciu
vala s pani Patti Medaris Culea (porotzískal aj DDS Pošteklím ťa pri
kyňa z USA), s pani Pětovou (predsedsúkromnej ZUŠ v Lučenci.
kyňa Českého panenkového klubu)

a pani Violou Bajaníkou (známa
slovenská bábkárka), ktoré moje
bábiky pochválili a povzbudili ma do

Aká bola atmosféra, aké skúsenosti ste
získala?
Súťaž bola spojená s výstavou, hodnotenie súťaže bolo 1.4.2011 a ja som do
Prahy pricestovala až v sobotu 2. apríla,
čiže som videla len výstavu, ktorá bola
nádherná. Okrem prác súťažiacich boli
vystavené aj práce porotkýň a tie boli
pre mňa veľmi inšpirujúce. Nádherné
boli bábiky z tvrdých materiálov a tie by
som raz chcela robiť.
Dozvedel som sa o vás, že svoju tvorivosť prezentujete aj vo Fiľakove na
podujatí k Veľkej noci. Chcem sa opýtať
určite aj za iných záujemcov, či svoju
tvorbu prezentujete aj inde?
Na zopár podujatiach som prezentovala
pletenie košíkov a maľovanie veľkonočných kraslíc. Bolo to vo Fiľakove, u nás
v Trebeľovciach a v Lučenci. V lete na
Zelenom mlyne (pri Ožďanoch) budem
učiť pliesť pedigové košíky. Občianskej
združenie kRaj tam organizuje „víkendovky“ zamerané na keramiku a jedna
„víkendovka“ bude zameraná aj na
košíky.
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lej miere samostatne stojace krby. Vo
voľnom čase hráva futbal, rád sa realizuje v prácach okolo rodinného domu
a venuje sa svojim 3 vnúčatám.
PhDr. František Mihály

Život treba žiť naplno,
kto nič nerobí – nič nedosiahne
Elektromechanik, kultúrny pracovník,
manažér Ján Molnár sa narodil 17. 11.
1955 vo Fiľakove. Základné vzdelanie
získal v rodnom meste. V nasledujúcich
rokoch v štúdiu pokračoval na SOU
elektrotechnickom v Lučenci a SOU
strojníckom vo Fiľakove. V r. 1988-90
absolvoval Odborársku školu pre kultúrnych pracovníkov v Sládkovičove. Po
návrate z vojenskej základnej služby
pracoval ako elektromechanik v železničnom depe ČSD vo Fiľakove, následne
v r. 1979-90 v Kovosmalte Fiľakovo. V r.
1990-2003 pôsobil ako riaditeľ Domu
kultúry vo Fiľakove. Od r. 2003 je až
doteraz manažérom predaja pre tuzemský trh a strednú Európu vo firme
THORMA - VÝROBA Fiľakovo. Žije vo
Fiľakove.
Jeho kultúrne aktivity siahajú do
polovice 80-tych rokov, kedy sa stal vedúcim závodného klubu ROH Kovosmaltu Fiľakovo. Aktívne sa zúčastňoval
na organizácii kultúrnych podujatí pre
zamestnancov podniku ako aj celého
mesta – divadlá, koncerty, plesy, zájazdy. V závodnom klube vo svojej činnosti
pokračovala aj Mestská dychová hudba,
mužský a ženský spevácky zbor, folklórny súbor Rozkvet, viaceré tanečné súbory, rôzne záujmové krúžky – video,
foto, numizmatika, Klub mladých Panoráma. Koncom 80-tych rokov sa začala
veľká generálna oprava budovy, kedy sa
zrekonštruovala divadelná sála, strecha,
schodiská, kúrenie a všetky vnútorné
priestory.
Po r. 1990 nastala veľká komercializácia, klub si musel na seba zarobiť.
Od r. 1990 sa tu začala prevádzka kina.
V r. 1996 sa v závodnom klube po prvýkrát uskutočnila súťaž MISS Fiľakovo,
ktorá existuje dodnes. Pribudli ďalšie
koncerty, svadby a ostatné priestory sa
museli prenajímať s cieľom získania finančných prostriedkov.
Ján Molnár je v súčasnosti manažérom predaja a marketingu firmy THORMA - VÝROBA, v ponuke sú tradičné
výrobky ako kachle či sporáky a v nemalej miere samostatne stojace krby. Vo
voľnom čase hráva futbal, rád sa
realizuje v prácach okolo rodinného

Atletická trénerka, stredoškolská učiteľka PaedDr. Agáta Janková, rod. Dorová sa narodila 30. 4. 1961 v Lučenci.
V r. 1967-76 navštevovala II. ZDŠ v Lučenci, v r. 1976-80 Gymnázium BST v Lučenci, maturovala v triede prof. Eleny
Chrtianskej.

skočila výkonom 410 cm v skoku do
diaľky rekord školy. Svoju ZDŠ som reprezentovala vo všetkých možných súťažiach v atletike, basketbale, volejbale,
streľbe zo vzduchovky, orientačnom
behu či na branných pretekoch. V 8.
roč. si ma na okresných pretekoch škôl
v atletike všimli dvaja tréneri – Ivan
Eibner a Ján Szalay, keď som vyhrala
beh na 60 m, skok do diaľky a vrh guľou.
V apríli 1975 som začala s atletikou pod
trénerským vedením Ivana Eibnera a už
v r. 1976 som sa dostala do juniorskej
reprezentácie vtedajšej ČSSR. Počas
gymnaziálnych štúdií v r. 1976-80 mi
bolo riaditeľom školy Tiborom Mackom
a triednou profesorkou Elenou Chrtianskou umožnené študovať podľa individuálneho študijného plánu a denne
dvojfázovo trénovať. Na FTVŠ UK v Bratislave bol mojím trénerom a vzorom
Doc. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.
Po zranení odrazovej nohy pred OH
1980 v Moskve a neúčasti na nich to bol
on, kto mi pomohol psychicky sa postaviť na nohy, navrhol mi zmeniť odrazovú nohu a tak som sa mohla vrátiť na
atletickú dráhu.
Tvoje najvýznamnejšie športové
úspechy?
Za svoje najvýznamnejšie úspechy
považujem 2. miesto v skoku do diaľky
v r. 1978 v Jablonci n/Nisou na halových
MČSSR (593 cm), takisto 2. miesto v r.
1979 v Jablonci n/Nisou na halových
MČSSR (609 cm). V r. 1979 som na
Medzinárodnom mítingu vo Viedni
zvíťazila výkonom 605 cm a v tom istom
roku som v Bratislave na pretekoch
Pravda-Televízia-Slovnaft opäť zvíťazila
výkonom 620 cm. Na juniorských ME
v Bydgoszczi v r. 1979 som obsadila výkonom 605 cm 13. miesto. Aktívnu
športovú kariéru som ukončila osobnými výkonmi 620 cm z pôvodnej – pravej odrazovej nohy a 616 cm zo zmenenej – ľavej odrazovej nohy. Som 6násobnou majsterkou ČSSR v skoku do
diaľky v kategóriách dorast a juniori
(1975-82) a 10-násobnou majsterkou
Slovenska v skoku do diaľky (1975-82).
Po ukončení vysokej školy si sa rozhodla pre pedagogickú dráhu ...
Najkrajšie roky mojej pedagogickej činnosti som strávila v r. 19922008 na SZŠ v Banskej Bystrici. Pod vedením riaditeľa školy Mgr. Vladimíra
Danišku a jeho zástupkýň – Dr. Evy
Obrtancovej...
pokr. str. 8
a Dr. Beáty Frcovej škola

V r. 1980-85 študovala telesnú výchovu
(TV) a nemecký jazyk (NJ) na Fakulte telesnej výchovy a športu (FTVŠ) UK v Bratislave, na tej istej škole vykonala v r.
1986 rigoróznu skúšku – PaedDr. V r.
1986-92 pôsobila ako odborná asistentka na Katedre telesnej výchovy PgF
UMB v Banskej Bystrici. V r. 1992-2008
pracovala ako učiteľka NJ a TV na Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Banskej
Bystrici, v r. 2008-09 ako učiteľka NJ na
Strednej odbornej škole služieb a hotelierstva vo Zvolene. Od r. 2009 žije až
doteraz v meste Sindelfingen v Nemecku, kde pôsobí ako atletická trénerka
a stredoškolská učiteľka NJ a športu na
Stift-gymnáziu.
Ági, aká bola tvoja cesta k športu?
Už od malička som bola pohybovo
veľmi aktívne dieťa, všade som sa pohybovala viac behom, ako chôdzou. Môj
otec nás so sestrou Beátkou viedol
k športu, dal nám základy lyžovania,
korčuľovania, bicyklovania, streľby zo
vzduchovky a plávania. Na II. ZDŠ som v
6. roč. na hodine telesnej výchovy
skočila výkonom 410 cm v skoku do
diaľky rekord školy. Svoju ZDŠ som kvitla
reprezentovala vo všetkých možných

a podporovala všetky
zaujímavé aktivity učiteľov. Nakoľko
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Pokr. zo str. 7 ...a Dr. Beáty Frcovej
škola kvitla a podporovala všetky zaujímavé aktivity učiteľov. Nakoľko som
učila NJ a na študijných pobytoch v
zahraničí som získala viaceré kontakty,
nadviazala som kontakt so školou fyzioterapie v Tübingene (SRN), s ktorou
sme v r. 1999-2008 zrealizovali dva
medzinárodné projekty a každoročne
uskutočňovali výmenné pobyty žiackych
skupín. Ďalšou školou, ktorú som v r.
2007-08 oslovila pre spoluprácu na
projekte s protidrogovou tematikou,
bolo gymnázium v Tauragé (Litva). Súčasne som v r. 2005-09 pôsobila ako
externá vysokoškolská učiteľka na Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici.
Predstavíš nám svoje súčasné účinkovanie?
Momentálne žijem a pôsobím v Nemecku. Je to paradox, ale v r. 1979 som
bola nominovaná na halové ME v Sindelfingene, kde som sa ale nedostala,
lebo som v poslednej chvíli z nevysvetlených dôvodov vypadla z nominácie. Do tohto mesta som sa vrátila po
30 rokoch ako učiteľka NJ a športu na
plný úväzok na gymnáziu a atletická
trénerka v športovom klube VfL Sindelfingen. Hneď v prvý rok môjho pôsobenia sa dostavili prvé úspechy mojich
zverencov. Trénujem skupinu 15-ročných žiakov a 16-ročných dorastencov.
Práca v škole i v klube ma napĺňa, som
veľmi spokojná.
Ktoré hodnoty sú najdôležitejšie v
tvojom živote?
Mám dve krásne a úspešné dcéry,
ktoré študujú a zároveň hrajú basketbal. Obom som odmalička vštepovala
lásku ku športu. Obe boli členkami reprezentácie SR v basketbale mládežníckych kategórií, Agáta hrala v r. 2006 na
ME U16 v Košiciach a v r. 2010 na ME
U20 v Čiernej Hore. Som na obe dcéry
veľmi hrdá, Agáta študuje súčasne na 2
univerzitách – na Fakulte politológie a
medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici ako i na Columbia University
v New Yorku (USA). Silvia je študentkou
Drexel University vo Philadelphii (USA).
Pomocou internetu som s obidvomi v
úzkom kontakte, dievčatá sa navzájom
každý mesiac navštevujú. Aj keď som
1000 km vzdialená od svojej rodiny na
Slovensku, udržiavam s rodičmi, ako aj
so sestrou a jej rodinou veľmi úzke kontakty. Každé prázdniny cestujem do

Lučenca. V Nemecku neplánujem
zapustiť korene, po niekoľkých
rokoch by som sa chcela vrátiť do

Lučenca. V Nemecku neplánujem zapustiť korene, po niekoľkých rokoch by
som sa chcela vrátiť do môjho rodiska.
Vo svojom voľnom čase športujem, 2krát týždenne si zacvičím vo fitnescentre a 2-krát týždenne si zabehám v
lese. Pomedzi to bicyklujem či lyžujem.
Na záver moje krédo: “Život treba žiť
naplno, lebo kto nič nerobí – nič nedosiahne“. Toto sa mi splnilo do posledného písmena.
PhDr. František M i h á l y

Výročia v máji 2011:
VODA Gustáv – 125. výročie nar.
(3.5.1886 Modra) – lekárnik, kultúrny
a verejný činiteľ. V r. 1920-1962 pôsobil
v Lučenci, kde zriadil lekáreň Salvator,
prvý mešťanosta Lučenca, aktívny člen
lučenskej MS.
AGÓCS Valéria – 65. výročie nar.
(8.5.1946 Fiľakovo) – rozhlasová novinárka, redaktorka, parlamentná spravodajkyňa.
MIHÁLIKOVÁ–HANDZOVÁ Viera –
80. výročie nar. (12.5.1931 Kokava nad
Rimavicou) – spisovateľka, redaktorka,
prekladateľka. V r. 1970-73 bola redaktorkou časopisu Nové slovo, v r. 197481 bola vedúcou redaktorkou pôvodnej
tvorby vo vydavateľstve Smena.
KRÁĽ Janko – 135. výročie úmrtia
(23.5.1876) – básnik. V rokoch 18491854 pôsobil v Novohrade a v r. 1850
priamo v Lučenci. V roku 1996 bola vydaná publikácia J. Drenka: Janko Kráľ
a Novohrad.
ALTMANN Gabriel – 80. výročie nar.
(24.5.1931 Poltár) – lingvista, vedecký
pracovník, vysokoškolský učiteľ. V oblasti matematickej lingvistiky publikoval
vyše 200 knižných prác.

Blahoželáme!
URBANČOK Pavol – 70.
výročie nar. (10.5.1941
URBANČOK
Pavol
Kotmanová)
– kultúrno– 70. výročie
nar.
výchovný Kotmanová)
pracovník,
(10.5.1941
knihovník.
Dlhoročný
– kultúrno-výchovný
pracovník,
riaditeľ
Novohradskej
knihovník.
knižnice
v Lučenci.
Dlhoročný
riaditeľ
Novohradskej knižnice v Lučenci.

Do pozornosti kronikárom!
Školenia kronikárov miest a obcí
DOMOVINA v Martine organizuje už od
roku 1998 cyklus 3 - dňových (pi-so-ne)
stretnutí kronikárov v Martine. Počet
účastníkov jedného stretnutia je max.
10. V nákladoch (155,- €) je zahrnuté:
kurzovné, vydanie osvedčenia o absolvovaní, exkurzie (Matica slovenská,
SNM, Národný cintorín), ubytovanie,
strava, materiály zo školenia, poradenské služby a ď.
Termíny na mesiac máj:
 29.04. - 01.05.2011
 13.05. – 15.05.2011
 20.05. – 22.05.2011
 27.05. – 29.05.2011
Júnové termíny budú uverejnené v mesačníku REKUS č. 6 a na našej web
stránke: www.noslc.sk. Podrobnejšie
informácie: PhDr. Dáša Daneková –
DOMOVINA, Kollárova 49, 036 01 Martin , Tel.: 043/ 4221455, 0918 156 622,
e-mail: dasa.danekova@gmail.com
resp. Novohradské osvetové stredisko
Lučenec, Abelovký, 047 / 45 12 703,
abelovsky@noslc.sk

– od mecenášov či sponzorov!
Lučenský autor mnohých publikácií
s vlastivedno - historickou tematikou, monografií miest a obcí Novohradu PhDr. Jozef Drenko má spracovanú novú publikáciu. Nazval ju
„Etniká, národnosti a menšiny v dejinách Lučenca“. Žiaľ jej vydaniu
bráni nedostatok finančných prostriedkov. Preto sa namiesto neho
obraciame na všetkých dobrých ľudí, ktorým záleží na vydávaní podobných diel z našich dejín, aby
podporili svojim prispením vydanie
tohto diela. Pri vydávaní takýchto
diel nikdy nejde o „biznis“. Knihu
využijeme nielen teraz, ale v budúcnosti bude nenahraditeľným zdrojom čerpania informácií z tejto oblasti. Pochopiteľne, že darcov, sponzorov či mecenášov uvedieme aj
v monografii.

REKUS

- Novohradská knižnica v Lučenci
Les je prostredie plné života, kde vedľa
seba v úzkom vzťahu existujú stromy,
rastliny aj živočíchy. Niektoré si pomáhajú, iné navzájom súperia, bojujú alebo sa aj požierajú. Všetko má však
v tomto veľkom spoločenstve svoje
miesto.
Rok 2011 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok lesov 2011. Novohradská
knižnica v Lučenci sa zapojila do celoslovenského projektu „Les ukrytý v knihách“, ktorý je organizovaný Národným
lesníckym centrom – Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo
Zvolene v rámci „Medzinárodného roka
lesov“.
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regionálnej tlači informujúce o podujatí. Jeden veľký diplom formátu A1, na
ktorý sa podpíšu všetky zúčastnené deti, nám zostane v knižnici ako príjemná
spomienka na čitateľský maratón. Všetodporúčaných, alebo ľubovoľných kniž- ky zúčastnené deti budú zaradené do
ných titulov o lese, doplnené motivač- zlosovania detských knižiek.
nými súťažami (poznávanie stromov,
lesných zvierat, zážitkové čítanie kníh
o lesnej problematike, kreslenie a pod.)
Pre návštevníkov sú pripravené aj zaujímavé stretnutia s lesníkmi, s certifikovanými lesnými pedagógmi. Už od apríla sme pre vás pripravili zaujímavú
výstavu s touto tematikou, ktorá je
umiestnená a sprístupnená na oddelení
náučnej literatúry NKLC v prevádzkových hodinách knižnice. Svojou návštevou prispejete k zvýšeniu povedomia
Zo skúseností z minulého roku viea posilnenia trvalo udržateľného obhosme, že naša knižnica má veľmi dobrý
podarovania lesov, ochrany prírody
vzťah so školami ale aj individuálnym
a rozvoj všetkých typov lesov tak, aby
detským čitateľom a preto na záver
mohli byť využívané aj budúcimi geVám ponúkame kontaktné čísla, resneráciami.
pektíve e-mail adresy, na ktoré nám
Daša Filčíková, riaditeľka NKLC
nahláste presnú hodinu Vašej účasti na
celoslovenskom čitateľskom maratóne
„Čítajme si“ : 047/45 119 32, 047/45
119 33, 047 43 263 69,
sluzby@nklc.sk,naucna@nklc.sk,
predeti@nklc.sk, pobocka@nklc.sk
Novohradská knižnica v Lučenci po
minuloročnom úspechu celoslovenského projektu „Čítajme si...“ a prekonaní
slovenského rekordu o Najpočetnejší
detský čitateľský maratón, sa na základe výzvy Slovenskej asociácie knižníc
a Spolku slovenských knihovníkov rozhodla zapojiť a pokračovať v tradícii
tohto podujatia.
V roku 2011 chceme opäť spojiť deti
pri čítaní kníh a pokúsiť sa náš minuloročný rekord prekonať. Podujatie sa
Tešíme sa na spoluprácu
uskutoční 31. 5. 2011 pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí v rozprávkovej miestnosti oddelenia detí Novohradskej knižnice v Lučenci.
Deti účastné maratónu budú čítať
knihu, ktorej titul vyberie naša knižnica.
Evanjelická cirkev a.v.
Každý zapojený čitateľ prečíta jednu
a obec Tomášovce
stranu. Simultánne čítanie bude v NKLC
ako aj vo všetkých mestách Slovenska
vydali publikáciu
prebiehať v ten istý deň 31. 5. 2011
„ Dejiny ECAV v Tomášovciach“,
a v presne určenom čase od 09.00 do
ktorú autorsky spracoval
15.00.
PhDr. Jozef Drenko.
Pre účasť čitateľov na čitateľskom
Publikáciu ponúka ECAV
maratóne „Čítajme si“ bude nevyhnutfarský úrad Tomášovce,
né vyplniť potrebné formuláre o účasti.
p.
Takáč
alebo sa dá zabezpečiť
Celé podujatie bude zdokumentované
aj na ObÚ.
fotodokumentáciou a prípadné články v
regionálnej
tlači
informujúce
o podujatí.
Jeden veľký diplom

Touto cestou pozývame a vyzývame
všetky predškolské, školské zariadenia
ako aj širokú verejnosť v Lučenci a širšom okolí aby sa zapojili v rámci tohto
projektu do ponúkaných podujatí, ktoré
naša knižnica pripravila v termíne od 2.
5. 2011 – 6. 5. 2011. Cieľom projektu je
zvyšovanie povedomia o význame lesa,
jeho funkciách pre človeka, čítanie
odporúčaných,
alebo
ľubovoľných
knižných titulov o lese, doplnené
motivačnými súťažami (poznávanie formátu A1, na ktorý sa podpíšu
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
7. 5. „HELIGÓNKY NAD BUDINOU“ XVIII. ročník prehliadky heligónkarov
– Kultúrny dom Budiná
10.5. – 31.5.
MESTO V OBRAZOCH
– OBRAZY V MESTE
– autorská výstava Milana Kýpeťa
– Dom Matice slovenskej Lučenec
(NOS – spoluorganizátor)
21. 5. Regionálna súťažná
prehliadka tvorivých choreografií
folklórnych súborov – Radzovce
BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
do 31.5. 2011
Veľký tresk a tajomstvo života
– autorská výstava svetoznámeho
sklára Jána Zoričáka
14.5. Noc múzeí a galérií
– netradičné pútavé podujatie pre
všetky vekové kategórie
od 17.00 do 24.00 hod.
BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
2.-6. 5. Les ukrytý v knihách
31. 5. Čítajme si

9.5. – Kladenie vencov - pri
príležitosti 66. výročia
víťazstva nad fašizmom
miesto konania: Pamätník padlých
na ul. J. Kármána o 14.00 hod.
11.5.– GASP 3
– pokračovanie najúspešnejšej
tanečnej show
v réžii Jána Ďurovčíka
miesto konania:
DK B.S. Timravy o 19.00 hod.
29.5. - Cesta začarovaným lesom
– súťaže a kultúrny program pri
príležitosti MDD
miesto konania:
Mestský park o 9.00 hod.

Poltár
21. 5. Majstrovstvá
Novohradu vo varení
a jedení bryndzových
halušiek
Miesto: Námestie pred KD
Kokava nad Rimavicou
6.5. Detský folklórny festival
– krajská súťažná prehliadka
choreografií detských folklórnych
súborov
28.5. Prehliadka heligónkarov
– XIV. ročník
miesto: MsKS
Cinobaňa
14.5. Stretnutie heligónkarov
– IV. ročník
miesto: KD Cinobaňa o 17.00
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