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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 obcami: Mikušovce a Jelšovec

História: Objavené archeologické nálezy pochádzajú z doby
bronzovej. Prvá písomná zmienka je z roku 1326 a predstavuje dedinu pod názvom Myksy. Časté striedanie pisárov
a prepisovanie dokumentov spôsobilo rozličné názvy: Mixen
(1335), Mikfi (1742), Miksy (1773), Mikschi, Miklussowce
(1786), Miksi, Mikussowce (1808), od roku 1863 Miksi, po
slovensky Mikušovce.
O pôvode názvu existuje viacero verzií. Jedna hovorí, že
pomenovanie bolo odvodené od osobného mena Mykus, ako
Mikuš-Mikuláš-Miklós. Podľa zápisu v obecnej kronike sa
uvádza, že názov pochádza od mena syna radzovského statkára Mixenta, ktorý vlastnil dedinu a okolie. So vznikom obce
bola zaznamenaná aj táto zaujímavá udalosť. V roku 1395
synovia Jakuba Šágiho so svojimi familiármi (zemanmi pod
„ochranou“), hospodárskymi správcami a s poddanými
z Trenča a Litke vtrhli do Ľuboreči, odvliekli poddaným osem
volov a zahnali ich do Mikušoviec, kde neskôr začali osídľovať
okolie. Od 14. storočia patrila obec Haličskému panstvu,
zemepánmi boli Forgáčovci. Obec bola pričlenená k Lučencu
v roku 1966 a znovu sa osamostatnila až 1.1.1993.

Kultúrnou pamiatkou je kaplnka Svätej Margity, ktorá bola
postavená v roku 1813 a obnovená v roku 1835. Rímskokatolícky Kostol Ružencovej Panny Márie je z roku 1896.Na
čelnej stene kostola je umiestnená pamätná tabuľa Lajosa
Triznu.
Prírodných zaujímavostí ponúka obec niekoľko. Chránený
areál Volavčia kolónia zasahuje aj do katastrálneho územia
Mikušoviec, je vzdialený len 1,5 km. Vyhlásený bol r. 1992

Podrobnejšie o Lajosovi Trriznovi píšeme v časti-súčasnosť

Prírodných zaujímavostí ponúka obec niekoľko. Chránený
areál Volavčia kolónia zasahuje aj do katastrálneho územia
Mikušoviec, je vzdialený len 1,5 km. Vyhlásený bol r. 1992 na
ochranu hniezdnej kolónie volavky popolavej pri Rapovciach,
jedinej v povodí Ipľa, v ktorom boli úpravami toku narušené
jej prirodzené možnosti hniezdenia. Svojím rozsahom a počtom aktívnych hniezd je jedinečná na strednom Slovensku.
Ďalšou, doslova atrakciou je až sedem obývaných hniezd
bocianov, ktoré sa nachádzajú na stĺpoch po celej obci.

Obyvateľov a návštevníkov určite poteší pohľad do histórie
prostredníctvom uverejnených dvoch obecných kroník na
domácej webovej stránke. Prvá kronika, ktorá je digitalizovaná, zachytáva obdobie rokov 1947 až 1966. Podľa zápisu
z r. 1947 bola kronikárkou Anna Landová. Divadlá nacvičoval
Vojtech Péter. Neskôr, od r. 1961 bol predsedom osvetovej
besedy učiteľ Ondrej Pánik. V obci hrávala ľudová hudba,
viedol ju Vojtech Fodor.
Pokr. na str. 2
Podľa zápisu v kronike z r. 1955, bolo vysadených 600
sadeníc topoľa za účelom ochrany pred vetrom. Posledný
zápis uvádza, že dňom 30.6.1966 obec zanikla a bola
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Podľa zápisu v kronike z r.
1955, bolo vysadených 600 sadeníc topoľa za účelom ochrany pred vetrom.
Posledný zápis uvádza, že dňom 30. 6.
1966 obec zanikla a bola pričlenená
k Lučencu. Druhá kronika je písaná od
obdobia znovu osamostatnenia obce až
po súčasnosť. Prvý zápis je z 15.2.1996,
kronikárkou bola vtedy Mgr. Iveta Miklóšová a kroniku viedla až do roku 2010.
Prvým starostom samostatnej obce, po
voľbách r. 1993, sa stal Zoltán Miklóš.
Súčasnosť:

Predsedníčkou kultúrnej komisie a zároveň obecnou kronikárkou je Agnesa
Kubincová.

Pokr. zo str. 1

Obec má 290 obyvateľov. Starostom je
Ing. Imrich Ágošton.

Obecný úrad sídli v spoločnej budove,
v ktorej sa nachádzajú aj priestory KD.
Sála s javiskom sa zmenila na nepoznanie, okrem novej podlahy a obkladov
boli zakúpené taktiež nové stoly a stoličky. Aj rekonštrukcia sociálneho zariadenia pri kultúrnom dome sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie
SPP, podobne aj revitalizácia celého
okolia. Bol postavený altánok, drevená
studňa s prístreškom a vybudovalo sa
detské ihrisko.

Ako sám starosta uviedol, po 30. rokoch
sa im podarilo zrekonštruovať vodovod
a úspešne dokončili rekonštrukciu cesty
III. triedy Lučenec - Mikušovce. Je toho
oveľa viac, čo by si zaslúžilo spomenúť,
napr. nedávno vysadili 300 stromčekov,
časť z nich sa nachádza na svahu vedľa
kostola.
Chotárom obce prechádza cyklotrasa
z Lučenca, časti Ľadovo a vedie až do

kostola. Chotárom obce prechádza cyklotrasa z Lučenca, časti Ľadovo a vedie
až do Ipolytarnóc v Maďarsku.
Mikušovce sú pravdepodobne jedinou
obcou, kde zásluhou starostu majú vybudované ihrisko na petang či pétanque.

Z podujatí, ktoré obec pravidelne organizuje možno spomenúť fašiangy a obchôdzku masiek, stavanie mája, Deň
detí, v októbri nezabúdajú na starších
občanov a na Mikuláša zase na deti. Ku
všetkým týmto aktivitám majú na web
stránke, v časti fotogaléria, uverejnené
aj množstvo fotografií.

Je to spoločenská hra, pri ktorej sa hráči
snažia umiestniť gule čo najbližšie k cieľu. Pravidelne sa na ňom konajú rôzne
súťaže, naposledy to bolo 26.10.2013,
kedy sa konal petangový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 5 dvojíc. Štvrté miesto starosta obdaroval vreckom zemia- Významnou obecnou udalosťou bolo
kov, prvé tri dvojice získali diplomy.
6.4.2013 posvätenie dvoch nových
zvonov, zvona sv. Rafaela s hmotnosťou 500 kg a menšieho 150 kg zvona sv.
Michala. Pri tejto príležitosti sa konala
slávnostná svätá omša, celebroval ju
diecézny biskup Dr. Beer Miklós z Maďarského Vácova. Zvony daroval pre
kostol pán Lajos Trizna, rodák z Mikušoviec. V roku 1948 ho ešte ako malého
Ďalšie športové aktivity organizuje obec chlapca aj s rodinou, ako aj ďalších
na volejbalovom a futbalovom ihrisku, osem rodín vysťahovali z rodnej obce
ktoré sa nachádzajú na konci dediny. na opačný breh rieky Ipeľ ,do MaďarV tomto areáli sú osadené drevené sto- ska. Práve s biskupom dr. Beerom štulíky s lavicami a pre návštevníkov slúži dovali spolu na gymnáziu vo Vácove
aj stojan, na ktorom sú pripevnené in- a neskôr pokračovali v štúdiu teológie.
formačné tabule, upozorňujúce na Za kňaza však vysvätený nebol a väčšinu
turistické zaujímavosti v okolí, predo- života pôsobil ako lekárnik v Balašských
všetkým na cyklotrasy a Volavčiu koló- Ďarmotách. Aj vďaka ľuďom, ktorí mu
niu.
pomohli uskutočniť jeho zámer, sa
v tento deň naplnil jeho sen. V jeho
rodnej obci zaznel hlas zvonov, ktoré
venoval nielen pamiatke vysťahovaných
rodín, ale aj pamiatke miestnych padlých počas druhej svetovej vojny. Žiaľ
túto slávnosť nemohol zhliadnuť, nakoľko náhle zomrel na Silvestra 2012.
Pokr. na str. 3

Predsedníčkou

kultúrnej

Darcovi zvonov udelila obec Mikušovce
„ Čestné občianstvo – in memoriam “.
komisie Pri tejto príležitosti si z rúk starostu

REKUS
... Darcovi zvonov udelila
obec Mikušovce „ Čestné občianstvo –
in memoriam “. Pri tejto príležitosti si
z rúk starostu obce Ing. Imricha Ágoštona prevzal ďakovnú plaketu nielen
pán biskup mons. Dr. Beer z Vácova, ale
ako prejav poďakovania za dlhoročné
pôsobenie v miestnej farnosti si z jeho
rúk prevzal čestné občianstvo aj pán
dekan Gabriel Rákai z Lučenca.
V máji si oslavu Dňa matiek pripomínajú
inak, ako je to bežné. Prečo? Lebo na
tento sviatok, si pre ženy vymysleli aj
viaceré súťaže. A že nápad bol dobrý, to
dokazuje každoročne viac a viac záujemkýň. Podobne si pripomínajú v Mikušovciach aj mužov. Netradičnou a veľmi
obľúbenou akciou sa v júni stáva Deň
otcov, súťaží sa vo viacerých disciplínach, okrem vedomostných testov cez
zvládnutie ženských prác až po výsostne
mužské úlohy zručnosti.
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Pokr zo str. 2

Deň obce, ktorý sa konal 21.9.2013,
ponúkal množstvo sprievodných aktivít,
od ukážky výcviku nemeckých ovčiakov,
až po dva prvé ročníky športových podujatí. Vo futbale to bol turnaj o Pohár
starostu obce a volejbalisti súťažili v turnaji o Pohár červeného kríža.
Namiesto pôvodného halloweenu si
vybrali oveľa krajší názov, lebo „Mikušovský tekvičák“ s vyrezávanými tekvicami, to je tá pravá atmosféra pred
sviatkom všetkých svätých.
Na území obce pôsobí ZO Slovenského
červeného kríža a výsledkom dobrej
spolupráce s obcou je ich pomoc pri
organizovaní viacerých podujatí.
Publikácia o obci doteraz vydaná nebola, ale informácie o dianí sú uverejňované na internetovej stránke www.
mikusovce.eu.
A čo nové plánuje starosta v najbližšom
období? Z programu Obnovy dediny by
chceli vybudovať oddychovú zónu pre
seniorov za KD, najmä výsadbou zelene
a osadením lavičiek. Tridsaťročnú plechovú autobusovú zastávku by chceli
nahradiť novou, oveľa krajšou... Držíme
im palce.
Zdroj: www.mikusovce.eu

História: Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1573 ako Jelsoch. Staršie pomenovania obce boli: Jelssowec (1808); maďarsky Jelsö. Zachoval sa popis pečatidla,
ktorý vyhotovil obecný notár v roku 1863 nasledovne: „Pečatný obraz tvorí kríž na
trojvrší, pod ním radlice - lemeš a čerieslo." Nakoľko názov obce Jelšovec je odvodený od stromu jelša, aj halúzka s plodmi sa stala podkladom pri tvorbe nového
erbu. Heraldickou komisiou bol schválený v takejto podobe: V zlatom štíte čierna
halúzka jelše so zelenými listami, zelenými a striebornými plodmi, v dolnej časti po
bokoch sprevádzaná čiernymi privrátenými radlicami - lemešom a čerieslom.
Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom a povozníctvom.
Obec patrila hradu Šomoška, od 17. storočia panstvu Halič. V roku 1548 bol zemepánom obce rod Lossonczyovcov. Neskôr, v roku 1598, patrila obec zemepánovi
Žigmundovi Forgáčovi.
Súčasťou obce sú dve miestne časti, a to Rácka a Solisko. Rácka existovala ako
samostatná obec Raczfalw v roku 1499. Patrila panstvu Šomoška. Okolo roku 1650
spustla a stala sa z nej samota.
Rímskokatolícka ľudová škola vznikla začiatkom 19. storočia. Budova školy, ktorá
mala slamenú strechu, zhorela v roku 1874. Vravelo sa, že ľudia v hneve chytili
podpaľača a hodili ho do ohňa. V tom istom roku bola postavená nová škola, s jedným učiteľom a jednou učebňou. Učiteľom v roku 1900 bol Jozef Hyblár. Od roku
1939 bola zriadená ľudová škola pre 1. – 8. ročník, ktorá bola zrušená v roku 1967.
Kultúrnou pamätihodnosťou na území obce je
rímskokatolícky Kostol Panny Márie Kráľovnej
z r. 1907. Celá budova bola v zlom technickom stave. Pre narušenie statiky bol oltár
a drevené lavice premiestnené do budovy
bývalej materskej školy, kde v jednej z miestností bola zriadená modlitebňa.

Zvony z kostolnej veže museli byť tiež demontované a zavesené boli na železnú
konštrukciu zvoničky na dvore MŠ.

Zvony z kostolnej veže museli byť tiež
demontované a zavesené boli na železnú
konštrukciu zvo-ničky na dvore MŠ.
Knižnica bola zriadená v roku 1952. Kultúrny
dom bol postavený v roku 1964.
Knižnica
bola
zriadená
1952. uvádza,
Kultúrny dom bol postavený v roku 1964.
Vlastivedný
slovník
obcí vnaroku
Slovensku
Vlastivedný
slovník
obcí
na
Slovensku
že ešte v 1. polovici 20. storočia sauvádza,
v obci že ešte v 1. polovici 20. storočia sa
vpaličkovali
obci paličkovali
čipky
na
tradičný
ľudový
odev a z hľadiska ľudovej architektúry je
čipky na tradičný ľudový odev
zmienka
o
potočnej
radovej
zástavbe,
ktorej
časti sú ešte aj dnes dobre viditeľné.
a z hľadiska ľudovej architektúry je zmienka
Pre
turistov
je
dôležitá
informácia,
že
cez
o potočnej radovej zástavbe, ktorej časti súobec prechádza cyklotrasa LučenecIpolytarnóc,
tabuľaviditeľné.
pred obecným úradom uvádza, ...
pokr. na str.4
ešte aj dnes adobre
že
do
mestského
parku
v
Lučenci
je
to
ešte
9,5
km.
Pre turistov je dôležitá informácia, že cez
Prírodnou
a geologickou
zaujímavosťou
sú maary pri Jelšovci. Maary predstavujú
obec
prechádza
cyklotrasa
Lučeneckruhovité vulkanické útvary, ktoré vznikali pri mnohonásobných erupciách. V tejto
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Takto sama hodnotí svoje pôsobenie:
„Všetky dlžoby, ktoré sme zdedili, sa
snažíme pomaly, ale isto splácať a sme
radi, že nám funguje aspoň ten rozhlas
a verejné osvetlenie“.
Ale samozrejme okrem odbúravania
toho nepríjemného, robia oveľa viac
a výsledky dokazujú, že úspešne.

Pozornosť prichádzajúceho návštevníka
upúta kruh vysadený kvetmi v parčíku
pred obecným úradom. Je tam aj
obecná studňa s prístreškom a lavičky,
aby sa nielen domáci, ale aj turista mal
kde posadiť. Na okraji parku je detské
ihrisko.

Potočná radová zástavba
Pokr. zo str. 3 ... že do

mestského parku
v Lučenci je to ešte 9,5 km.

Dvor bývalej MŠ s lavičkami a zvonicou
Obecný úrad a kultúrny dom je jedna oddeľuje od KD iba potok. Keď je
veľká, dominantná budova v strede pokojný tak je to pekný pohľad z mosta,
ale keď sa rozvodní, tak sa korytom
obce.
stáva aj cesta pred rodinnými domami.
Prírodnou a geologickou zaujímavosťou
sú maary pri Jelšovci. Maary predstavujú kruhovité vulkanické útvary, ktoré
vznikali pri mnohonásobných erupciách.
V tejto objavenej skupine maarov sa
vyvinuli diatomické sedimenty a argility.
V Jelšovci sa nachádzajú dve obecné
studne a jedna kamenná v časti Rácka.
Sálu sa im v r. 2013 podarilo konečne
vymaľovať, podľa slov starostky nebola
maľovaná 49 rokov, dnes vyzerá veľmi Kaplnka a schody pri kostole sú udržiavané a od hlavnej cesty až do cintorína
dobre.
je vysadená aleja javorov červených.
Obec organizuje viaceré podujatie, ako
karneval na fašiangy, oslavy Dňa matiek, súťaže na Deň detí, varia obecný
guľáš a nezabúdajú ani na darčeky od
Mikuláša.
Milovníci prírody a hlavne poľovníci
dobre poznajú poľovný revír Bagľaš,
ktorý sa nachádza v katastri Jelšovca.
Asi v r. 2000 boli na miestnom cintoríne náhodne objavené hroby 8 nemeckých vyšších dôstojníkov, pozostatky
skúmali viacerí odborníci. Boli tam aj
zástupcovia Spoločnosti starostlivosti
o nemecké vojnové hroby z Prešova
Súčasnosť: Jelšovec patrí do mikroregiónu Velické jazerá.

Po stenách sú nainštalované maľby
zaujímavostí z obce, ako kostol, kruh
plný kvetov či kaplnka v cintoríne. Javisko svojimi rozmermi úplne postačuje
súčasným požiadavkám a väčšina divadiel či folklórnych programov by sa na
ňom dala odohrať.

Tradíciu stavania májov si udržiavajú
doslova, lebo okrem obecného mája,
ktorý je spoločný pre všetky ženy, postavia máje úplne v každom dome, kde
býva dievča. Zaujímavou aktivitou starostky boli blahoželania jubilantom
prostredníctvom obecného rozhlasu,
ale aj posielanie pozdravných listov, či
doručenie vianočných salónok do kažKnižnica je zriadená v jednej z miest- dej rodiny. Ľudia si na salónky rýchlo
Obec má 337 obyvateľov. Starostkou je ností v budove úradu, knihovníčkou je zvykli a dnes to považujú už za samozBc. Viera Sárová.
Klára Roráková.
rejmosť.
Pokr. na str. 5
Takto sama hodnotí svoje pôsobenie:
Starostka
si
pochvaľuje
dobrú
„Všetky dlžoby, ktoré sme zdedili, sa Pozornosť prichádzajúceho návštevníka spoluprácu
s Cirkevným
zborom
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Starostka si pochvaľuje
dobrú spoluprácu s Cirkevným zborom
Bratskej jednoty baptistov z Panických
Draviec, najmä pri organizovaní MDD
a akcií počas Vianoc. Správca zboru
Michal Šinko ml. taktiež sprostredkoval
kurzy angličtiny a učiteľka z ďalekej
Ameriky, menom Amanda, mohla vyučovať deti a dospelých dvakrát týždenne. Deti si obľúbili tvorivé dielne, ktoré
viedla Mária Polachová z NOS v Lučenci
a plánujú ich organizovať aj v tomto
roku. Kronikárkou obce je Andrea Jakabová, na úrade sa nachádza aj stará
školská kronika. Pri obecných aktivitách
pomáha rodina slávnych kolotočiarov,
Vocáskovcov. V Jelšovci býva ešte Lila
Vocásková. Publikácia o obci vydaná
nebola, ale v ručne maľovanej mape
regiónu Novohrad má svoje zastúpenie
aj obec Jelšovec. Z iných propagačných
materiálov, ktoré obec vydala, možno
spomenúť pohľadnice v r. 2002.
Aj keď škola bola dávno zrušená, starostka by bola rada, keby mali aspoň
materskú školu, dnes by ju počtom detí
v predškolskom veku určite naplnili.
Z organizácií pôsobiacich v obci je to
miestny odbor Matice slovenskej, založený bol v r. 2012, predsedom je Ján
Sára. Od svojho vzniku začali s tradíciou
organizovania podujatia, vatry zvrchovanosti v spolupráci s MO MS vo Veľkej
nad Ipľom.

strana 5

Pokr. zo str. 4

Ako osobnosť obce by si podľa starostky
radi pripomenuli Ctibora Filčíka, významného slovenského filmového a divadelného herca. Narodil sa v Dolných
Plachtinciach, pochovaný je v neďalekom Pôtri, ale Jelšovec mu bol krátke
obdobie častou zastávkou. Žila mu tu
matka, ktorú rád navštevoval. Spomienkou na neho by mala byť pamätná
tabuľa. Dúfajme, že sa im to podarí, veď
akékoľvek zviditeľnenie života tejto
hereckej legendy je rozhodne dobrým
skutkom. Počas svojho života vytvoril
množstvo nezabudnuteľných postáv
a patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského divadelného a filmového
umenia. Sám pritom hovorieval: "Žiť na
vavrínoch znamená vždy stagnáciu".
Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku,
www.enviromagazin.sk

Štefan Csák:
„Patríme medzi najlepšie
po maďarsky hrajúce
amatérske divadlá
na Slovensku“

Józsefa Kármána, v r. 2000 vzniklo
občianske združenie Divadlo Józsefa
Kármána v Lučenci. Štefan Csák žije
a tvorí v Lučenci.
Štefan, pochádzaš zo známej lučenskej „csemadokárskej”
rodiny. Ako si v tejto súvislosti spomínaš na svoje detstvo?
Otec a mama boli medzi zakladajúcimi členmi folklórneho zoskupenia Népes. Patronát nad súborom
mal Csemadok a moji rodičia boli hrdí,
že som bol prvým dieťaťom v súbore.
Podľa rozprávania matky, mal som
veľa pestúnok. Zrejme aj tieto zážitky
v útlom veku ovplyvnili môj ďalší
život. Ale aj ja som svojich rodičov
ovplyvnil. Museli súbor zanechať, lebo
sa rozhodli, že dieťa je prvoradé.
Vrátili sme sa do Lučenca, otec sa stal
pracovníkom Csemadoku a samozrejme popritom účinkoval v miestnom
divadelnom súbore. Rodičia ma viedli
k umeniu. Už ako malý školák som
recitoval. Mal som asi 9-10 rokov, keď
som sa prvýkrát postavil na javisko
ako herec. Bola to hra od Józsefa
Kármána: Fanni hagyományai (Fannino dedičstvo). Na strednej škole
som bol členom školského literárneho
krúžku. Bolo to pekné, chodili sme na
celoštátne súťaže, po dedinách a v
krúžku som bol jediný chlap.
Po maturite na fiľakovskom
gymnáziu v r. 1972 tvoje kroky
viedli na FF ELTE do Budapešti ...
Doma sa veľa polemizovalo o
tom, „kde pôjde mladý študovať”. Mama vyhrala a tak som sa dostal na
Univerzitu ELTE do Budapešti. Nebol
som však medzi vyvolenými, ktorí
získali štipendium a mohli automaticky ďalej študovať, hoci aj v Budapešti.
Nebolo inej cesty, len ísť na prijímačky spolu s ostatnými študentmi z Maďarska a samozrejme aj s mnohými
ďalšími z Československa. Boli dve
podmienky: musel si urobiť prijímacie
skúšky a študovať na vlastné náklady.
Celá naša rodina sa tešila, keď sme sa
dozvedeli o mojom prijatí. Otec vybavoval povolenie na Ministerstve a začala sa pekná, zaujímavá etapa môjho
života. A to aj napriek tomu, že všetky
náklady znášali moji rodičia. Posledné
dva roky som kvôli zmenám zákonov
už aj ja dostával štipendium.

Stredoškolský učiteľ, amatérsky herec, živnostník Mgr. Štefan
Csák sa narodil 2. 5. 1954 v Lučenci.
Základné vzdelanie nadobudol v r.
1960-69 na ZDŠ s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) v Lučenci. V r.
1969-72 navštevoval SVŠ s VJM vo
Fiľakove, maturoval v triede prof.
Sándora Kovácsa. V r. 1972-77 študoval maďarský jazyk a literatúru
a pedagogiku na Filozofickej fakulte
(FF) Univerzity Lóránda Eötvösa
(ELTE) v Budapešti. Ako stredoškolský učiteľ pôsobil v Lučenci nasledovne: 1977-2004 – Stredná poľnohospodársko-technická škola (SPTŠ), 20042007 – Pedagogická a sociálna akadémia, od 2008 doteraz Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera. Súbežne v r. 1985-88 bol vedúcim kabinetu maďarského jazyka
a literatúry na KPÚ v Banskej Bystrici.
Od r. 1994 začal pracovať ako živnostník pod menom Štefan Csák – Kultúrny manažment. Zabezpečoval organizáciu rôznych podujatí najmä pre
Redutu v Lučenci – Miss Novohrad,
Medzinárodné džezové a dixielandové
dni, plesy, konferencie ... V r. 1989 sa
stáva hercom i manažérom divadelného ochotníckeho súboru (DOS)
Pokr. na str.6
Józsefa Kármána, v r. 2000 vzniklo
V Budapešti som sa nadýchal
občianske združenie Divadlo Józsefa ozajstnej profesionálnej divadelnej
Kármána v Lučenci. Štefan Csák žije

kultúry a toto zostalo vo mne
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V Budapešti som sa
nadýchal ozajstnej profesionálnej divadelnej kultúry a toto zostalo vo
mne dodnes. Osobne si myslím, že 70te roky v Maďarsku boli veľmi dobré
– za internát sa platilo 50 HUF na
mesiac, za stravu (obed, večera) mesačne 250 HUF, za hromadnú dopravu
mesačne 50 HUF ... K tomuto asi niet
čo dodať.
Od ukončenia vysokej školy
pôsobíš ako pedagóg na stredných
školách v Lučenci. Čím je charakteristická táto tvoja činnosť?
V Lučenci som začal vyučovať
na SPTŠ a v kolektíve týchto učiteľov
som sa cítil veľmi dobre. Žiaľ, záver
bol smutný – po 25 rokoch som prácu
na tejto škole ukončil, lebo sa už neotvárali maďarské triedy. V rámci týchto rokov som viackrát vyučoval aj na
Strednej pedagogickej škole. Veď som
mal aprobáciu maďarský jazyk a literatúra – pedagogika. Od roku 2008
vyučujem maďarský jazyk a literatúru
na Strednej priemyselnej škole stavebnej Oskara Winklera v Lučenci.
Nesmierne som hrdý na všetkých mojich vynikajúcich žiakov, ale aj na
tých, ktorým sa až tak nedarilo. Teší
ma, že sú medzi nimi aj umelci, básnici. A toto mi je veľmi blízke.
V r. 1989 spoluzakladáš
DOS Józsefa Kármána v Lučenci,
ktorý vyvíja svoju činnosť dodnes.
Pristavme sa teraz pri zlomových
momentoch tohto divadla.
Áno, bol som pri prvých stretnutiach, ale zo zdravotných dôvodov
v rodine som z prvej hry vystúpil.
Naplno som sa však zapojil už druhý
rok. Pomaly sme prevzali vedenie
súboru a išli vlastnou cestou. Bolo to
správne rozhodnutie, o čom svedčia
úspechy divadla aj fakt, že tento rok
oslavujeme 25. výročie jeho založenia.
Patríme medzi najlepšie po maďarsky
hrajúce amatérske divadlá na Slovensku. Mali sme šťastie, že sme sa niekoľkí našli, ktorým sa divadelníctvo
stalo životným štýlom. Navzájom sme
sa podporovali a úspešne sme vyriešili mnohé ťažké situácie. Samozrejme, veľkú podporu som dostal od
manželky, bez ktorej by som nebol
schopný sa stať vedúcim, hercom a
manažérom Divadla Józsefa Kármána.
Ako divadlo, tak aj ja osobne sme
dosiahli, myslím si, pekné úspechy.
Aby bol úspech plnohodnotný, každý
člen súboru musí priložiť ruku k dielu.
Pokr. zo str. 5

Tvoje plány do budúcnosti?
Pokračovať

v

úspešnom

Tvoje plány do budúcnosti?
Pokračovať v úspešnom pernom živote tak, aby sa našla harmónia aj v osobnom živote. Aktívne
pracovať a potom ciele i úspechy prídu za tebou.
PhDr. František M i h á l y

Psychológ, publicista Mgr. Peter Tarjáni sa narodil 4. 5. 1949 v Lučenci. Základné vzdelanie absolvoval
v r. 1955-64 v rodnom meste. Následne
navštevoval v r. 1965-68 SOU strojnícke
v Lučenci a potom v r. 1970-74 v štúdiu
popri zamestnaní Strednú zdravotnícku
školu v Lučenci, kde získal maturitu. V r.
1977-82 externe vyštudoval psychológiu na FF UK v Bratislave. V r. 1968-70
pracoval ako zámočník v ČSAO Lučenec,
v r. 1970-82 ako ošetrovateľ na nervovom, chirurgickom a internom oddelení
v OÚNZ Lučenec. V r. 1982-84 pôsobil
ako psychológ v Okresnej pedagogickopsychologickej poradni v Lučenci a v r.
1984-2004 ako školský psychológ v ZŠI
pre sluchovo postihnutých v Lučenci.
Významná je jeho publikačná
činnosť, v rámci ktorej sa venoval propagácii kultúry a rodákov Novohradu.
Miloval svoje rodisko a vážil si ľudí, ktorí písali jeho históriu. Je autorom publikácií: XXIV. celoštátne hry sluchovo postihnutých žiakov (1988), XXXIII. celoštátne hry sluchovo postihnutých žiakov
(1997), Spomienky na Lučenec – vybraná kapitola z knihy Andreja Plávku
Smädný milenec (2000). V tejto súvislosti inicioval odhalenie pamätnej tabule
slovenskému
spisovateľovi
Andrejovi Plávkovi na priečelí budovy
YMCA v Lučenci v r. 2000.

bule slovenskému spisovateľovi Andrejovi Plávkovi na priečelí budovy YMCA
v Lučenci v r. 2000.
Prečítanie knihy Louisa Armstronga „Môj návrat do života“ ho inšpirovali k spracovaniu výberu z najpodstatnejších pasáží pod názvom
„Skutočný príbeh muža, ktorý prekonal
návrat do života“. Vyšla v marci 2003
ku Dňu narcisov. V jej úvode napísal:
„Viera a nádej vo vyzdravenie pomáhajú prekonať všetky ťažkosti ... do
daru daný život treba prežiť s úctou,
zodpovedne a do poslednej chvíle statočne“. Sám o svojom živote napísal:
„Život je ako divadlo – raz v ňom hráme
veselohru, raz drámu a iba režisér vie,
v koľkých dejstvách sa predstavíme ...“
Peter Tarjáni zomrel 8. 5. 2004 v Lučenci, pochovaný je na tunajšom hlavnom cintoríne.
Za spoluprácu pri napísaní tohto článku ďakujem pani Mgr. Vierke
Tarjániovej, lekárničke, manželke Petra
Tarjániho, ktorá s ním prežila 27 rokov.

Architekt Ing. arch. Igor Teplan sa narodil 1. 3. 1934 v obci Zelené,
okres Poltár. Základné vzdelanie získal
v rodnej obci a v Turíčkach. V r. 194552 študoval na gymnáziu v Lučenci, kde
maturoval v triede prof. Karola Kalamára. V r. 1952-58 v štúdiu pokračoval na
Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave. V r. 1958-92
pracoval vo firme Stavoprojekt Banská
Bystrica najskôr ako projektant, neskôr
vedúci projektant, hlavný špecialista
pre urbanizmus a architektúru a napokon ako vedúci ateliéru.
Pokr. na str. 7

V r. 1992-97 pôsobil ako autorizovaný
architekt v slobodnom povolaní. Bol
členom Zväzu slovenských architektov
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V r. 1992-97 pôsobil ako
autorizovaný architekt v slobodnom povolaní. Bol členom Zväzu slovenských
architektov a po r. 1989 Spolku architektov Slovenska. Zomrel 14. 5. 1997
v Banskej Bystrici, pochovaný je v Uhorskom, okres Poltár.
V spoluautorstve je autorom
Pamätníka v Nemeckej (1959), prístavby
administratívnej budovy KOR v Banskej
Bystrici (1967), SPŠ spojovej techniky
Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
(1969), KNV v Banskej Bystrici (1979),
krematória v Banskej Bystrici (1980) a i.
S projektmi architekta Igora Teplana sa
môžeme stretnúť aj v Lučenci, konkrétne ide o montovaný obytný dom MBDU-71 či MBD-U-65 v spolupráci s arch.
Jozefom Chrobákom na sídlisku Sad
pionierov (dnes Rúbanisko).
PhDr. František Mihály
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Pokr. zo str. 6

Výročia
významných osobností:
GAŠPARIDES Ján Vladár – 220. výročie
nar. (24.5.1794 Lešť), spisovateľ, ev. farár
v Polichne, za jeho pôsobenia cirkev vystavala školu. Autor básní v duchu klasicistickej poetiky.
KUBÍNYI Augustín – 215. výročie nar.
(30.5.1799 Vidiná), filozof, matematik, od
roku 1829 pôsobil v správe Novohradskej
stolice, v rokoch 1843-1869 bol poverený
vedením Národného múzea v Pešti.
MARÓTHY Ján Pravdoľub – 200. výročie nar. (4.5.1814 Mašková), starší
brat Daniela Maróthyho, ako evanjelický
farár pôsobil v Českom Brezove, kde aj
zomrel (24.4.1864 – 150. výročie). Písal
básne, najmä balady, v ktorých opisoval
dramatické udalosti z národných dejín.
ANTAL Eduard – 85. výročie nar.
(18.5.1929 Vidiná), maliar, grafik, vysokoškolský učiteľ. Mal samostatné výstavy
aj v Novohrade, v Lovinobani (1959),
v Lučenci (1976), ale mnoho výstav po
celom svete – okrem Európy - USA, Japonsko, Mexiko, Indonézia a ď.
KVIETIK Štefan, doc. – 80. výročie nar.
(10.5.1934 Dolné Plachtince), herec, vysokoškolský učiteľ. V rokoch 1945-53 študoval na Gymnáziu v Lučenci.
TÓTH István – 65. výročie nar.
(21.5.1949 Radzovce), elektrotechnik,
amatérsky herec, spevák, tanečník. Vytvoril viacero postáv v DOS J. Kármána
Lučenec a DOS Zsákszinház Fiľakovo. V r.
1990 v Šuranoch získal cenu ÚV Csemadoku za najlepší mužský herecký výkon.
JACKULIAK Ján – 65. výročie nar.
(31.5.1949 Lučenec), pracovník štátnej
správy, od roku 1998 do r. 2002 prednosta Okresného úradu v Lučenci.

Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku
sa konalo 27.3.2014 v obci Sečianky. Do celoslovenského kola postúpilo za okres
Lučenec až 5 súťažiacich: Ruszó Emil, Kalocsai Bianka, Bari Kamilla, Bystrianska
Karina a Konc Bianca. Uskutočnilo sa 24. a 26. apríla v Rimavskej Sobote. Zlaté
pásmo získala Karina Bystrianska, strieborné Kamilla Bari a ostatní súťažiaci boli
ocenení v bronzovom pásme.
45. Kármánové dni
Kármánové dni sa organizujú už tradične každý rok v mesiaci marec na počesť
významného spisovateľa, rodáka mesta Lučenec. Tohtoročné 45. Kármánové dni
sa začali usporiadaním okresnej súťaže v umeleckom prednese v jazyku
Kármánové Mihálya
dni sa Tompu,
organizujú
tramaďarskom
4. a už
6. marca.
dične
každý
rok
v
mesiaci
marec
na
Dňa 14. marca sa uskutočnil pietny poakt kladenia vencov pri pomníku Józsefa
česť významného
spisovateľa,
rodákakultúrny program v Dvorane Reduty pri
Kármána.
Potom nasledoval
slávnostný
mesta Lučenec. Tohtoročné 45. Kármápríležitosti 166. výročia maďarskej revolúcie v roku 1848. V programe vystúpili
nové dni sa začali usporiadaním okresžiaci Základnej školy Józsefa Kármána a ľudová hudba Folk Lc.
nej súťaže v umeleckom prednese v
V rámci kultúrnych dní sa uskutočnili dve výstavy. Výstava Takí sme boli pri
jazyku maďarskom Mihálya Tompu,
príležitosti
25. výročia vzniku Kármánovho divadla v priestoroch novohradskej
4. a 6. marca.
knižnice , a druhá výstava v maďarskom kultúrnom stredisku Pohľadnice z čias
Rakúsko
Uhorska.
Dňa 14. –marca
sa uskutočnil pietny akt
Dňa
23.
marca
B.S.T bola
slávnostná premiéra Kármánovho divadla
kladenia vencovv Divadle
pri pomníku
Józsefa
pod
názvom
Týždeň
v
kaviarni.
Kármána. Potom nasledoval slávnostný
Záujemcovia
vážnej hudby
si mohli
vychutnať koncertné vystúpenie mladých
kultúrny program
v Dvorane
Reduty
talentov
košického
konzervatória
v priestoroch Pamätného domu J. Szabóa
pri príležitosti
166.
výročia maďarskej
Záverečné
sa uskutočnilo
apríla audiovizuálnou prednáškou Istvána
revolúcie vpodujatie
roku 1848.
V programe3.
vysBöszörményiho,
s tematikou
túpili žiaci Základnej
školy školské
Józsefa disciplinárne predpisy a prípady na
lučeneckom
reformovanom
lýceuLc.
pred rokom 1848.
Kármána a ľudová
hudba Folk
Kármánové
V rámci kultúrnych
dni organizovala
dní sa Základná
uskutočnili
organizácia Csemadoku v Lučenci, Oblastný
dve výstavy.
Výstava
Takíasme
pri
výbor
Csemadoku
v Lučenci
BBSKboli
- Novohradské
osvetové stredisko v Lučenci.
príležitosti
Karol
Galcsík 25. výročia vzniku Kármánovho divadla v priestoroch novohradskej knižnice, a druhá výstava
v maďarskom kultúrnom stredisku
Pohľadnice z čias Rakúsko – Uhorska.
Dňa 23. marca v Divadle B.S.T bola
slávnostná premiéra Kármánovho divadla pod názvom Týždeň v kaviarni.
Záujemcovia vážnej hudby si mohli
vychutnať koncertné vystúpenie mladých talentov košického konzervatória
v priestoroch Pamätného domu J. Szabóa
Záverečné podujatie sa uskutočnilo 3.
apríla audiovizuálnou prednáškou Istvána Böszörményiho, s tematikou
školské disciplinárne predpisy a
prípady na lučeneckom reformovanom
lýceu pred rokom 1848.
Kármánové dni organizovala Základná
organizácia Csemadoku v Lučenci,
Oblastný výbor Csemadoku v Lučenci a
BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci.
Karol Galcsík
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DIPLOM za uplatnenie prvkov nonsensu získalo DDS
Dokorán z Lučenca s hrou Ako na to. DIPLOM za divadelné
uplatnenie prvkov humoru si odniesol DDS Eňoňuňo z
Kokavy nad Rimavicou s hrou Mäsožravec. DIPLOM za výber spoločensky závažnej témy patril DDS Athéna z Cinobane za hru Za Múrom. DIPLOM za významové premeny
scénických prvkov získalo Divadlo mladých z Lučenca za
hru Cesta Janka Hraška veľkým svetom. Udelené boli aj dve
osobitné ocenenia, tzv. CENY DETSKEJ POROTY, z ktorých
Divadelný súbor a OZ s rovnakým názvom Timrava v Lučenci, jednu získal DDS Athéna z Cinobane. Všetkým oceneným aj
uviedli adaptáciu čiernej komédie Ivana Holuba Pohreb, pod touto cestou ešte raz blahoželáme!
názvom Testament. Premiéra sa konala v piatok, 4. apríla
2014 o 19.00 hod. v Divadle B.S. Timravy. Ako režisér opäť
nesklamal Árpi Szabó, asistovala mu Sylvia Golianová. Z domácich divadelníkov sa predstavili: Marian Šulek, Ivan Hor- Regionálne kolo celoštátnej súťažnej prehliadky v umeleckom
váth, Lýdia Poláková, Ján Havran, Eliška Lörincová, Miro prednese poézie a prózy sa konalo dva dni, 14. a 15.4. 2014
v Dome Matice slovenskej v Lučenci. Prvý deň sa súťažilo v I.
Vítek, Viktor Kvak, Sylvia Golianová a Marta Krepčárová.
a II. kategórii a druhý deň v III. a IV. kat. Podujatie otvorila
Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci a na pôde Domu
Matice slovenskej prítomných privítala jeho riaditeľka Ing.
Alena Rezková, ktorá venovala víťazom aj knižné ceny.
Trojčlenná porota v zložení PhDr. Ľubomír Šárik, Jarka Siváková a Mgr. Arpád Szabó hodnotila celkom 55 súťažiacich.
Predseda poroty zdôraznil, že prednes poézie a prózy je v regióne stále na vysokej umeleckej úrovni a zaujala ho skutočnosť, že sa objavilo mnoho zaujímavých začínajúcich autorov.
Bolo vidieť, že pedagógovia sa venujú najmä detským recitátorom. Okrem miest Lučenec a Poltár, ho zaujali najmä žiaci
ZŠ v Kalinove.
Takto sám autor predstavil komédiu: "Ak chcete vedieť o čom Výsledky regionálneho kola: I. kategória:
to je, tak odpoviem banálne – o medziľudských vzťahoch. Ináč Poézia: 1. Martin Ďurian - ZŠ Slobody, Poltár, 2. Ivan Kulich každému hovorím, že je to o peniazoch. V každom prípade ide Súkromná ZŠ, Lučenec, 3.Kristína Belková - ZŠ Halič, Próza: 1.
o čiernu komédiu, ktorú ma baví robiť, pretože v nej nejde len Lucia Drugdová - ZŠ MRŠ Haličská 8, Lučenec, 2. Emma Kyzurová , ZŠ Rapovce, 3. Anna Vitoslavská, ZŠ Slobody 2, Poltár
o zábavu, ale aj o myšlienku a výpoveď o tomto svete."
Po klaňačke boli diváci svedkami odovzdávania niekoľkých II. kategória:
ocenení. K významnému životnému jubileu si Árpi Szabó Poézia: 1.Pavel Trnavský - ZŠ s MŠ Kalinovo, 2. Nikolaj Maprevzal od ochotníkov sošku Oskara, obrovskú tortu dostal od tisko - ZŠ MRŠ Haličská 8, Lučenec, 3.Erik Bolla - ZŠ Školská,
primátorky Lučenca a úsmevno-vážne blahoželanie od riadi- Fiľakovo a Matej Janšto - Súkromná ZŠ, Lučenec, Próza: 1. Sára Kružliaková - Gymnázium BST Lučenec, 2. Barbora Muríteľky a pracovníkov NOS, ako bývalých kolegov, osvetárov.
nová - Súkromná ZŠ, Lučenec a Stela Paučová - ZŠ s MŠ Kalinovo, 3. Bianka Molnárová - ZŠ Farská Lúka, Fiľakovo a Matúš Golian - ZŠ Haličská 7, Lučenec

Adaptácia čiernej komédie I. Holuba Pohreb

ochotníkov z Lučenca

Pod týmto názvom sa 7. apríla 2014 o 15.00 hod. konala
vernisáž výstavy Dušana Krnáča v Novohradskej knižnici Lučenec. Výstava bola sprístupnená v Galérii oddelenia náučnej
literatúry až do konca apríla.

Krajská prehliadka dramatickej tvorivosti detí a dospelých
2014 sa konala 10. - 11.4. 2014 v Žiari nad Hronom. Organizátormi prehliadky boli BBSK – Pohronské osvetové
stredisko Žiar nad Hronom a Mesto Žiar nad Hronom. Náš
región zastupovali štyri súbory a ocenené boli nasledovne:

DIPLOM za uplatnenie prvkov nonsensu získalo DDS
Dokorán z Lučenca s hrou Ako na to.
DIPLOM za divadelné uplatnenie prvkov humoru si

III. kategória:
Poézia: 1. Martina Mikušová - ZŠ Farská lúka, Fiľakovo, 2.
Kristína Kraváriková - ZŠ Slobody 2, Poltár, 3. Alexandra Sabacká - ZŠ MRŠ Haličská 8, Lučenec, Próza: 1. Terézia Tršová ZŠ Kubínyiho, Lučenec, 2. Dominik Géč - ZŠ s MŠ Kalinovo, 3.
Viktória Berkyová - Cirkevná ZŠ J.Bosca, Lučenec Pokr. na str.9
IV. kategória:
Poézia: 1. Oliver Obročník - Súkromné gymnázium Lučenec,
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Pokr. zo str. 8

IV. kategória:
Poézia: 1. Oliver Obročník - Súkromné gymnázium Lučenec,
2. Gabriela Baraová - Obchodná akadémia Lučenec, 3. Adriana Valachová - PaSA Lučenec, Próza: 1. Ivan Horváth –
Gymnázium BST Lučenec, 2. Lucia Ptáčniková - PaSA Lučenec, 3. Elena Kováčová - Stredná zdravot. škola Lučenec a
Roman Lörinčík - SPŠ stavebná Lučenec.
Krajská prehliadka pod názvom Sládkovičova Radvaň sa
uskutoční v dňoch 5.- 6.5.2014 v Banskej Bystrici a postupujú
na ňu všetci umiestnení na prvých miestach.
Celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie
a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel
poézie 60. Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční v dňoch 20. 23. júna 2014 v Dolnom Kubíne.

Študenti Konzervatória J.L. Bellu z Banskej Bystrice predviedli svoj talent 15. apríla 2014 v Poltári na podujatí,
ktorého súčasťou bola spomienka k nedožitému 90. výročiu
narodenia hudobného, vysokoškolského pedagóga, doc.
PhDr. Tibora Sedlického, CSc. Spomienkový akt sa
uskutočnil o 15.00 hod. v budove ZŠ na Ulici školskej, pri
pamätnej tabuli významného rodáka z Poltára. Zúčastnil
sa ho syn, Mgr. Tibor Sedlický, riaditeľ Konzervatória
a vnuk Ján Sedlický.

Regionálna súťažná prehliadka detských ľudových hudieb,
speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov sa
konala 16. apríla 2014 v kultúrnom dome Halič. Podujatie
otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS. Prihlásených bolo
celkom 18 súťažiacich, z toho 5 speváckych skupín, 1 inštrumentalistka, 11 sólistov a 1 ľudová hudba. Odborná porota
pracovala v zložení: Juraj Matiaš, Stanislava Zvarová a Katarína Ďaloková. Kladne hodnotila dobrú pripravenosť a úroveň súťaže.
Na krajskú prehliadku, ktorá sa bude konať 7.5.2014 v Kokave
nad Rimavicou, postúpili: spevácke skupiny VRETIENKO zo ZŠ
s MŠ v Kokave nad Rimavicou a SNEŽIENKY zo ZŠ Školská vo
Fiľakove, inštrumentalistka Katarína Golianová z Poltára, sólisti Adrian Rendek zo ZŠ M.R. Štefánika v Lučenci, Bianka
Molnárová zo ZŠ Farská lúka Fiľakovo a Viktória Vargová zo
ZŠ Školská vo Fiľakove.
Na Hronseckú lipovú ratolesť, teda krajskú súťaž v speve ľudových piesní, ktorá sa uskutoční 31. mája 2014 v Hronseku,
postúpili dve Fiľakovčanky, Bianka Molnárová a Viktória Vargová. Prehliadku moderovala Lucia Ptáčniková.
Poďakovanie organizátorov patrí Jožovi Pročkovi, majiteľovi
pizzerie Zbrojnica, ktorý sponzorsky daroval pizzu pre všetkých súťažiacich.

Primátor Poltára, Pavel Gavalec vo svojom príhovore
zdôraznil, že vedenie mesta si takéto významné osobnosti
bude vždy pripomínať. Po úvodných slovách položil
kyticu kvetov k pamätnej tabuli.

Potom sa návštevníci presunuli do koncertnej sály ZUŠ
v Poltári, kde o 16.00 hod. pokračoval program koncertom mladých umelcov. Po úvodných slovách riaditeľky
ZUŠ Mgr. Ľuboslavy Slebodníkovej, nasledovala prezentácia fotografií zo života p. Sedlického. Koncert pozostával
z 10 hudobno-speváckych blokov, záver patril husľovému
majstrovstvu Jána Sedlického.

Výsledky: Spevácke skupiny: Zlaté pásmo - VRETIENKO pri ZŠ
s MŠ Kokava nad Rimavicou, SNEŽIENKY pri ZŠ Školská Fiľakovo. Strieborné pásmo - SRDIEČKO pri ZŠ s MŠ Halič, ZVONČEK pri ZŠ Vajanského, Lučenec. Bronzové pásmo - LANÍK pri
ZŠ L. Novomeského, Lučenec
Inštrumentalisti: Zlaté pásmo - Katarína Golianová, ZŠ Slobody, Poltár
Sólisti speváci: I.kategória: Zlaté pásmo – Bianka Molnárová,
ZŠ Farská lúka, Fiľakovo, Adrian Rendek, ZŠ M.R. Štefánika,
Haličská 8, Lučenec. Strieborné pásmo – Anna Pastierovičová,
ZŠ Školská, Fiľakovo. Bronzové pásmo – Igor Tazberík, ZŠ Školská, Poltár. II. kategória: Zlaté pásmo – Viktória Vargová, ZŠ
Školská, Fiľakovo, Soňa Ňuňuková, ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou. Strieborné pásmo – Kristína Vrbiniaková, ZŠ Lovinobaňa, Veronika Franeková, ZŠ Štefánika, Lučenec. Bronzové
pásmo – Nina Sláviková, ZŠ s MŠ Halič, Soňa Šináľová, ZŠ Divín
Ľudové hudby: Strieborné pásmo – LÚČINA, žiacka ľudová
hudba pri ZUŠ Poltár
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na Fiľakovskom hrade
Jediné kultúrno-zábavné podujatie na
Veľkonočný pondelok v Novohrade.
Vo Fiľakove sa organizuje každoročne
bez ohľadu na počasie. Tento rok to
pripadlo na 21. apríla. Keďže je to deň
pracovného pokoja, mnohí ho berú ako
deň voľna a tradíciu „oblievačiek“ zachovávajú len v rodine. Fiľakovčania,
predovšetkým hlavný organizátor, ktorým bolo OZ Pro Gaudio, ale aj spoluorganizátor Hradné múzeum či iné
združenia, to zobrali z tej druhej stránky. Pripravili niečo pre tých ostatných.
A že im to vychádza, dokazuje preplnený hradný areál a nádvorie NTICNovohradského turisticko-informačného centra. Maďari či Slováci, všetkým sa to páčilo. Od tých najmenších
až po „dospelákov“, každý si mohol
vybrať. Program bol pripravený od
10.00 do 17.00 hod. Okrem „bežných“
vystúpení folklórnych súborov a koncertov sa tu konali aj ukážky ľudového
umenia a tvorivé dielne. V rámci nich
najmä zdobenie veľkonočných kraslíc
rôznymi technikami, maľovanie na
tvár a p. Ale? Keďže Fiľakovo bolo známe aj smaltovaním, nechýbali ani
ukážky smaltovania šperkov. Na gastronomické špeciality tohto podujatia
sa tešili asi všetci. Okrem pečenia mlynárskych koláčov a medovníkov to bola
najmä ochutnávka špecialít palóckej
ľudovej kuchyne.
Kolotoč na ľudský pohon, predtým
úplná novinka a dnes ho všetci berú
ako samozrejmosť.
Kto chcel toho vidieť viac, mal možnosť. Veď okrem stálej expozície Hradného múzea, boli sprístupnené ešte dve
výstavy v Bebekovej veži, výstava Gemersko-malohontského múzea s názvom „Dámska meštianska móda v 19.
storočí“ a výstava sedmohradských ľudových krojov, zo súkromnej zbierky
Márie Konthurovej.
A kto už nevládal, mohol si obhliadku
historického centra vychutnať na koči s
konským záprahom. Nechýbala ani
nová atrakcia, ktorou bola „hladkáreň“
zvieratiek.
Čo dodať? Vstupné bolo naozaj iba
symbolické, dokonca každý kto vlastní
Kartu priateľov Fiľakovského hradu,
ten to mal zadarmo. Dobrá rada na budúci ročník - kúpte si ju a neoľutujete,
veď jej platnosť je jeden kalendárny
rok a podujatí je neúrekom.

Pod týmto názvom sa v Lučenci konala
24. apríla 2014 v Divadle B.S. Timravy
regionálna súťažná prehliadka v modernom tanci.
Súťaž otvorili spoločne Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci a PhDr.
Alexandra Pivková, primátorka mesta
Lučenec.
Súťažilo sa v troch kategóriách – deti,
juniori a mládež. Aj na tomto ročníku
boli zastúpené viaceré tanečné kategórie: malé choreografie, hip - hop, open
choreografie, mažoretky, scénické choreografie a národné tance.
Odborná porota pracovala v zložení
Iveta Hrivnáková, Štefan Chlebo a Pavel Imre. Konečné výsledky sú nasledovné:
V detskej kategórii postúpili:
 žiačky Súkromnej ZUŠ na Gemerskej ceste v Lučenci s choreografiou
Pramienok
 Dorinka Mezőová z CVČ IUVENES
vo Fiľakove s choreografiou Abrakadabra
 MINI-MAŽI pri CVČ IUVENES Fiľakovo s choreografiou Balerina
 WANTED tanečná škola Lučenec
s choreografiou What is Love
V kategórii juniorov postúpili:
 RYTMIK pri ZŠ s MŠ Radzovce s
choreografiou Red secret
 Genesis crew z Fiľakova s choreografiou Introducing
 MAŽORETKY IUVENES pri CVČ Fiľakovo s choreografiou Dance soldiers
 ZUŠ v Poltári s choreografiou Dotyk
nekonečna
 Slniečko Poltár
V poslednej kat. mládež postúpila Wanted tanečná škola z Lučenca s choreografiou Na ulici.

Cenu riaditeľky NOS v Lučenci získala skupina MINI – MAŽI pri CVČ IUVENES Fiľakovo

Cenu primátorky mesta Lučenec
získala tanečná škola Wanted z Lučenca
s choreografiou What is Love.
Organizátormi prehliadky boli BBSK –
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Mesto Lučenec.
Katarína Györgyová
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Ukážky rôznych veľkonočných dekorácií
si záujemcovia mohli pozrieť 16. apríla
2014 o 16.00 hod. v Dome Matice slovenskej v Lučenci. Aj keď do Veľkonočnej nedele chýbal už len krôčik, návštevníci výstavy sa určite nechali inšpirovať.

BYTOSTI – NEBYTOSTI
Vernisáž výstavy obrazov Mgr. Marcely Cerovskej sa uskutočnila 24.4.2014 v Dome Matice slovenskej v Lučenci.
Výtvarné diela upútajú zjednocujúcim štýlom, krásnou
a kultivovanou farebnosťou. Výstava potrvá do 15. mája
a otvorená je po-pia od 9.00 do 12.00, 13.00-16.00 hod.

Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov sa uskutočnila 24. apríla 2014 v kultúrnom dome v Poltári. Podujatie
sa konalo pod záštitou primátora Pavla Gavalca. Organizátormi boli Okresná organizácia a ZO Jednoty dôchodcov v Poltári.

dokáže bystrých ľudí povzbudiť.
Tak by som mohol opísať posedenie pri príležitosti uvedenia
bibliografie „Jozef Klinda, životné prostredie a environmentalistika“, ktorú zostavila Zora Nagyová. Podujatie sa konalo
25.4.2014 od 10.00 hod. v priestoroch Novohradskej knižnice
v Lučenci na odd. náučnej literatúry. Stretnutie otvorila PhDr.
Mgr. Dáša Filčíková, riaditeľka NK a predstavila dvoch vzácnych hostí – RNDr. Jozefa Klindu a RNDr. Jozefa Puntigána.

Knihu spoločne pokrstili Mgr. Iveta Kaczarová, riaditeľka
NMG a Ing. Vladimír Mužila, podpredseda predstavenstva
spoločnosti AGRO CS Slovakia.
Najskôr p. Klinda prezentoval jednotlivé časti bibliografie, ale
prítomných v krátkosti oboznámil aj so svojimi doteraz vydanými publikáciami. Nasledoval krátky film o geoparku Novohrad-Nógrád. Potom prítomným návštevníkom predstavil
tento unikát osobne vedúci kancelárie, Jozef Puntigán. Záver
patril diskusii a odznelo toho naozaj dosť. Jednoznačne z nej
vyplynulo, že v regióne máme čo ukázať, čím by sme sa mohli
chváliť. Geopark nie sú len skaly, ale čo nám chýba, že sa
nevieme predať. Pán Klinda uviedol, že sa stále akoby hráme
a o turistike či cestovnom ruchu sa hovorí už 40 rokov.
A výsledok? Inde nehovoria, ale konajú a z turistiky profitujú
aj tam, kde nemajú čo ponúknuť. Ako zdôraznil p. Klinda. Ide
o zážitok. Ale ako sa to dá, keď chýba prepojenie všetkých so

A výsledok? Inde nehovoria, ale konajú a z turistiky profitujú
aj tam, kde nemajú čo ponúknuť. Ako zdôraznil p. Klinda. Ide
o zážitok. Ale ako sa to dá, keď chýba prepojenie všetkých so
všetkým. Je nemysliteľné, aby nejaký turista dočítajúci sa oj
jaskyni či prírodnej pamiatke zavítal do Lučenca. A nič sa nedozvedel, ubytovanie, stravu či akékoľvek suveníry od výmyslu sveta si ani nemá kde kúpiť.
Čo dodať na záver? Takýchto „klindov“ či „puntigánov“ , keby
ich bolo viac a keby ich aj niekto konečne nielen vypočul, ale
uznal ich pravdu. Potom by sme nemuseli cestovať za krásami
kultúrneho bohatstva do sveta, keď ho máme doma. A keby
to fungovalo tak, ako to funguje v normálnych, kultúrne vyspelých krajinách, nemuselo by sa cestovať ani za prácou. To
„zlato“, ktoré sme zdedili, tú krásu, ktorá tu je a je všade
okolo nás. Toto bohatstvo sa dá veľmi výhodne speňažiť. Nie
jednorázovo predať celý región a hneď zbohatnúť. Nič nové
predsa nemusíme vymýšľať, všetko toto prírodné a kultúrne
„nádherno“ sme dostali aj v Novohrade. Ale, nestačí len
chcieť, treba aj vedieť. Každý nemôže byť manažérom alebo
hrať sa len na svojom políčku. Musí to fungovať ako celok.
Potom by to šlo.
Takéto stretnutia odborníkov s neodborníkmi, profesionálov
s amatérmi môže priniesť len pozitíva, pochopiteľne, ak ľudia
chcú a majú podporu. Entuziazmus sa u mnohých stráca, keď
zistia byrokratické a zdĺhavé prekážky na tému, ako sa to
nedá. Často krát sa stáva, že odmietavá dokumentácia a čas
je oveľa väčšia, ako by trvalo daný skutok zrealizovať. U nás
to tak chodí. Dokedy? Inde dokážu predať vodu, dokonca aj
v nevkusnom balení či pár centimetrový kamienok. A napodiv, ľudia to kupujú. V Novohrade sa o takéto skvosty potkýname. Viem, o čom hovorím. Poctivo som prešiel už 78 obcí v okresoch Lučenec a Poltár, v rámci ich prezentácie v regionálnom kultúrnom spravodajcovi REKUS.
Posledný dojem. Len ten čo horí, môže zapáliť iných, vyhasnutých nerozdúchate. Ak návštevník podujatia odchádza
s pocitom, že nie je všetko stratené... Tak za to patrí vďaka
hlavne výnimočnej osobnosti, akou Jozef Klinda, rozhodne je.
„Kultúrny národ, teda rozumný národ, môžu tvoriť len múdri
slobodymilovní ľudia, ktorí dokážu vnímať hodnotovú orientáciu a diferenciáciu, rozpoznať dobro od zla, odhaľovať
ťahúňov do pekla a miesta, jednotlivcov alebo skupiny,
z ktorých vychádzajú impulzy a podnety vedúce k neslobode
a úpadku kultúry.“ (Jozef Klina: V tieni vyhasnutých sopiek,
z enviropríbehu Chochláč)
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Veľmi dobrá správa pre všetkých milovníkov Thálie. Nielen
A.
deti, ale už aj mládežnícki divadelníci začali ochotne tvoriť vo
vždy kultúre naklonenej Kokave. Premiéra ich prvej divadelnej
hry HRIECH bola 26.4.2014 o 18.00 hod. v kultúrnom dome.
Na motívy básne Vodník od K.J. Erbena ju režírovala skúsená
Eva Švingálová. A toto sú hlavní predstavitelia: Katarína Repková, Alena Štromajerová, Ján Šuniar, Lucia Šuniarová, Veronika Vrábľová.
Pár slov o novom súbore. Vybrali si názov Divadlo 2Ška (Tuška) a ich zriaďovateľom je Miestne kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou. Vedúca Eva Švingálová to komentovala
nasledovne: „DS 2Ška vznikol tento rok celkom prirodzene,
keďže sa z detí stali mladí ľudia, ktorí milujú divadlo a chcú sa
mu venovať aj ako mládež. A tak sa stretli herci z pôvodného
detského divadla Eňoňuňo z Kokavy s herečkou ochotníckeho
divadla Samá ochota a vedúcou detského divadelného súboru Budíček z Utekáča, Alenou Štromajerovou. Rozbehla sa
spolupráca, ktorá nás všetkých nesmierne napĺňa“.
Držíme im palce a tešíme sa na ďalšie hry.
Premiéra bola druhou časťou podujatia, ktorému dali výstižný
prívlastok, folklórna a divadelná sobota. Folklórna preto, lebo
folklórom to všetko začalo. Stavaniu obecného mája o 16.00
hod. pred KD dali tú správnu atmosféru všetky domáce súbory. Vystúpil detský folklórny súbor, sólisti spevácj, heligónkari,
FS Kokavan s ĽH a nechýbala ani dychová hudba Kokavčanka.

REKUS
Celoslovenská súťaž pod týmto názvom je vyhlásená
v nasledujúcich dvoch kategóriách:
A. Kroniky – A.1 Kronika obce
A.1.1. kronika obce do 1000 obyvateľov
A.1.2. kronika obce nad 1000 obyvateľov
A.2. Kronika mesta, mestskej časti
A.2.1. kronika krajského a okresného mesta
A.2.2. kronika mesta a mestskej časti
A.3. Iný druh kroniky
A.3.1. kronika občianskeho združenia, spolku,
folklórneho súboru, skupiny ľudovej hudby,
kronika školy a pod.
A.3.2. historická kronika,
napríklad rodová či rodinná kronika
B. Monografie – B.1. monografia obce
B.2. monografie mesta, regiónu, mikroregiónu
Prihlášky možno posielať od 1.4. do 31.7.2014 na adresu organizátora: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34
Bratislava, heslo: Slovenská kronika. Podrobnejšie informácie sú
zverejnené na stránke www.nocka.sk .

Časopis pre mladú literatúru a umenie DOTYKY, ktorého
vydavateľom je Spolok slovenských spisovateľov, uverejnil
v čísle 1/2014 prezentáciu nášho literárneho klubu VLAS
pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.
Celkom na 10 stranách (22-31) sa v rozhovore s lektorkou
klubu, spisovateľkou Hanou Koškovou, dozviete viac o fungovaní klubu, ale nechýbajú ani ukážky z tvorby niektorých
členov, súpis edičnej činnosti a predstavenie významnejNa tejto krajskej súťažnej prehliadke amatérskeho či- ších projektov klubu. Viac na www.noslc.sk, v časti aktuanoherného divadla a divadla mladých, ktorá sa konala lity.

v dňoch 29.4. – 1.5.2014 v MsKS Tisovec, sa predstavili hneď prvý deň aj dva súbory z Novohradu. O 14.00
hod. to bol súbor Divadlo 2Ška (Tuška) z Kokavy nad
Rimavicou. Uviedol hru HRIECH, ktorú na motívy básne Vodník K.J. Erbena režírovala Eva Švingálová. Po
nich, o 15.00 hod., nasledoval súbor Šuli Teatro, ktorý
je zriadený pri ZUŠ v Poltári. Predstavil sa hrou Vlada
Moresa TAK TO NAPÍŠ, ZLATÍČKO!, ktorú režírovala
Eva Žírošová.

Pripadá každoročne na 31. mája. Je to prastarý slovanský zvyk,
ktorý sa pripomína v období Turíc, sviatku vstupu do letného
obdobia a v kresťanskej tradícii sviatku zoslania Ducha Svätého
na apoštolov zhromaždených v Jeruzaleme. Počas tohto dňa
ľudia vyčistením otvárajú studničky v chotári. Ak by tak nevykonali, podľa povier by boli postihnutí nedostatkom vlahy.
Ľudia tiež veria, že kto otvorí aspoň jednu studničku, bude
celý rok zdravý, nebude ho bolieť hlava, budú mu odpustené
hriechy.

je predo dvermi. Mnohí sa tešíte na rôzne aktivity. Ale?
Poznáte kluby slovenských turistov v regióne Novohradu
a Malohontu? Aspoň takto ich predstavujeme:
305 RR Lučenec
305008 KST Sova Gregorova Vieska, bgafrik@zoznam.sk
305006 KST Lampáš Lučenec, pavol.orsag@gmail.com
305003 KST Clara Utekáč, utekacsky.tiger@gmail.com
305002 KST Javor Divín, elenkabh@gmail.com
305001 KST TJ Javor Lučenec, jozef.dorniak@gmail.com
Zdroj: www.kst.sk
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Výročia udalostí:
55. výročie– 5.5.1959 – začiatok výstavby KD v Tomášovciach
85. výročie– 26.5.1929 odhalenia pamätnej tabule na pamiatku padlým v I.
svetovej vojne v Evanjelickom kostole
v Poltári

počas prvej svetovej vojny
v Novohrade:
Slovenskí navrátilci rozhýbali lavínu
dvadsiatich piatich vzbúr a pokusov o
povstanie, ktoré na jar a začiatkom leta
1918 vypukli v rôznych posádkach náhradných útvarov rakúsko-uhorskej
armády. K významnejším vzburám došlo u náhradných útvarov v Rimavskej
Sobote,Trenčíne, Lučenci, Bratislave,
Judenburgu, Mursu, Regione, Pätkostolí,
Lubline, Kielci,Rumburku, Šumperku, v
boke Kotorskej a Kragujevaci. Vzbury
boli prevažne živelné a len s malými
prvkami organizovanosti. Všetky boli
potlačené, niektoré až po ozbrojených
bojoch. Okrem malých výnimiek šlo o
náhradné útvary s prevahou mužstva z
niektorého nerovnoprávneho slovanského národa či národnosti a podiel
slovenských vojakov na týchto vzburách
vysoko presahoval ich pomerné 4% zastúpenie v armáde. Slováci celkovo podnietili päť z dvadsiatich piatich vzbúr:
• 28. mája sa vzbúrili i Slováci a Maďari z náhradnej stotiny 29. práporu
poľných strelcov v Lučenci (48% Maďarov, 40% Slovákov). Išlo zväčša o
roľníkov z Gemersko-malohontskej župy. V utorok 28. mája mali nastúpiť na
ranný rozkaz. Keď inšpekčný dôstojník
poručík Schwarz chcel rozkaz vyhlásiť,
vojaci odopreli poslušnosť. Odmietli
nastúpiť na raňajky a ich zástupcovia
tlmočili poručíkovi Schwarzovi, že žiadajú okamžité zlepšenie stravy a povolenie pohybovať sa po dennom zamestnaní až do večierky v okruhu svojich obcí, kde mali vlastné hospodárstva
a rodiny. Schwarz zalarmoval 1. a 2. Pochodovú stotinu a pod hrozbou ich zbraní zlomil odpor navrátilcov. Celú náhradnú stotinu 29. práporu poľných
strelcov, až do zistenia vodcov odporu,
internovali v kasárňach 25. pešieho pluku. Sedem navrátilcov postavili pred
súd. Lučenecký peší pluk, kde Slováci
predstavovali asi 16% jeho príslušníkov
a 29. prápor poľných strelcov s asi 40%
Slovákov, boli súčasťou 53. pešej brigády v rámci 27. pešej divízie.

K významnému životnému jubileu,
šesťdesiatke, Štefanovi Csákovi,
stredoškolskému učiteľovi, amatérskemu hercovi a manažérovi Divadla
Józsefa Kármána v Lučenci

Pravidlá slovenského pravopisu uvádzajú ako správny výraz iba „guľôčku“ a
„gulička“ je považovaná za nesprávny, či
nevhodný výraz. Spomínam to v súvislosti s názvom súťaže v ľudovom speve
detí „O Zlatú guľôčku“, ktorá sa dlhé
roky organizovala v Utekáči. A ani teraz
to nebude inak, podujatie sa uskutoční
30. mája 2014 a hlavným organizátorom bude OZ Prvá iskra Utekáč.
Zlatá guľôčka, to bol aj názov ceny, ktorá bola udeľovaná v rámci súťaže. Bola
to vlastne miniatúrna sklárska píšťala
s nafúknutou zlatou, striebornou alebo
bronzovou žiarovkovou baňkou, uloženou v kazete. Tento symbol sklárskej výroby v závode Utekáč najlepšie opísal
a vysvetlil v blogu Naša Kokava, Ing. Richard Kafka.
Začiatkom 20. storočia bola v sklárni na
Utekáči najvýnosnejším výrobným programom výroba predmetov zo skla, ktoré
slúžili ako osvetľovacie telesá, boli to
najskôr petrolejové lampy, cylindre a
podobne. V roku 1917 sa začali vyrábať
žiarovkové banky, ale aj tyčinky a trúbky, ktoré sa používali do vnútorného
vybavenia žiaroviek. Na túto výrobu sa
60 sklárov z Utekáča zaučovalo vo Viedni. Nový druh výrobkov udržal skláreň
až do čias, kým sa žiarovkové banky nezačali vyrábať na automatických strojoch. Sklárom pri tejto výrobe hovorili
„guličkári“ a jej zavedenie znamenalo
novú etapu vývoja v sklárskom odvetví,
Zdroj: www.mil.sk najmä preto, že sa jednalo o spracovanie skla na tenkostenné a presné

žiarovkové banky – guličky,
ktoré museli mať rovnomernú

nie skla na tenkostenné a presné žiarovkové banky – guličky, ktoré museli mať
rovnomernú hrúbku. Každá banka bola
prísne kontrolovaná, napríklad meraním
hrúbky skla /hodinkovanie/ a vizuálnym
pozorovaním každého výrobku, za chybné výrobky sa neplatilo. Rozvojom elektrifikácie sa rozširoval aj sortiment výrobkov najmä výrobou baniek rôznych
veľkostí, ale napríklad aj baniek pre
rádiolampy a žiarovky do rôznych prístrojov. Vyrábali sa aj žiarovky rôznych
farieb, veľmi populárne boli „opálové“
z bieleho skla , po druhej svetovej vojne
bolo zavedené tzv. „matovanie“ baniek
kyselinou fluorovodíkovou. Fúkanie guličiek sa stalo veľmi žiadanou profesiou
a treba povedať, že utekáčania boli skutoční majstri.

Na fotografii sú mladí sklári, ktorí vyfukovali
guličky a na fotografiu sa prišli pochváliť svojimi
výtvormi, každý drží opálovú banku /guličku/
sviečkovitého a guľatého tvaru. Fotografia je pravdepodobne z rokov 1940 – 1944 a a sú na nej
nasledujúci sklári : horný rad zľava Ján Romaniak,
Ján Gibaľa, Štefan /Pišta/ Marák, Jozef /Pepo/
Kafka, Jozef /Pepo/ Hazlinger, Johan Nosáľ, dolný
rad zľava Ondrej Lašiak, Rajmund Kopp, Ján
Turňa.

Traduje sa taká udalosť, že po vzniku I.
Československej republiky chceli guličkárov z Utekáča odlákať do novej sklárne v Tokode v Maďarsku, no nepodarilo
sa a guličkári zostali na Utekáči, neskôr
sa prišli na Utekáč zaškoľovať sklári zo
spomínaného Tokodu, ale aj zaškolenie
utekáčskí guličkári nedovolili. Nič sa
nedalo robiť.
V roku 1930 pracovalo v sklárni 170 guličkárov a celkove bolo v sklárni zamestnaných 450 robotníčiek a robotníkov. Za
prvej Československej republiky sa vyrábalo okolo jedného milióna žiarovkových baniek každý mesiac.. Skláreň bola
vo väčšine rokov až do znárodnenia zisková, hoci sa najmä v časoch hospodárskej krízy dosť často „vysadzovalo“,
robotníci boli pre nedostatok objednávok posielaní na niekoľko dní až týždňov
domov. Žiarovkové banky sa vyrábali aj
po druhej svetovej vojne až do čias, keď
ich začali vyrábať automatické stroje.
Zdroj:http://naakokava.blogspot.sk/2010/04/gulick
ari-zo-sklarne-na-utekaci.html
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S našimi malými kamarátmi zo škôlky sme si porozprávali
o všetkých týchto tradíciách, zvykoch, obyčajoch. Na interaktívnej tabuli vyfarbili veľkonočné vajíčka, kde si deti precvičili pršteky a svoju fantáziu. Chlapci si vyskúšali, ako na
Celoslovenská súťaž v speve - Stančekova Prievidza 2014 Veľkonočný pondelok vyšibú dievčatá. „ Šiby ryby, mastné
ryby“,.......kričali. Nakoniec si deti vyrobili zajačikov a veľDňa 20. marca 2014 sa v koncertnej sále ZUŠ v Prievidzi ko- konočné vajíčka, ktoré si zobrali so sebou. Našim kamarátom
nal 17. ročník celoslovenskej súťažnej vokálnej prehliadky. ďakujeme, že si s nami pripomenuli veľkonočné zvyklosti. Už
Dňa 20.
marcapod
2014
sa vmesta
koncertnej
sále
ZUŠ
Súťaž
sa konala
záštitou
Prievidza,
ZUŠ
Prievidza a sa tešíme na ďalšiu vydarenú akciu.
MO
Matice slovenskej
Prievidzi.
Cieľom prehliadky bolo
v Prievidzi
konal 17.vročník
celoslovenskej
Vychovávateľka ŠKD
priblížiť
vokálnu
tvorbu
prievidzského
hudobného
skladateľa
súťažnej vokálnej prehliadky. Súťaž sa konala pod
prof. Ladislava Stančeka, slovenských skladateľov, ale aj
záštitou mesta Prievidza, ZUŠ Prievidza a MO
skladateľov európskeho a svetového významu. Súťaž bola
Matice slovenskej
v Prievidzi.
jednokolová,
súťažilo sa
v 5 vekových kategóriách a súťaže sa
Cieľom
prehliadky
priblížiť
tvorbuZlaté
zúčastnilo 72 spevákovbolo
z rôznych
ZUŠ vokálnu
(Žilina, Martin,
Moravce,
Komárno,
Prievidza,
Nové
Mesto
nad
Váhom,
Zvo- "Čo je v živote najdôležitejšie?" Táto otázka zaneprázdňuje
prievidzského hudobného skladateľa prof.
hlavy filozofov, kňazov, politikov aj nás samých už odpralen,
Dunajská
Streda,
Banská
Bystrica,
Trenčín,
Ružomberok
Ladislava Stančeka, slovenských skladateľov, ale a dávna. Jedni hovoria, že zdravie, iní za najdôležitejšiu vec
iné). Nad všetkým dozerala odborná porota v zložení významaj skladateľov európskeho a svetového významu.
ných operných spevákov – Mgr. art. Dagmar Livorová – považujú lásku, no veľa ľudí tvrdí, že sú to peniaze.
Súťaž bola jednokolová,
súťažilo
sa v 5 –vekových
Konzervatórium
Bratislava, Mária
Beloridová
ZUŠ Žilina, Aj my sme boli zvedaví na túto otázku a tak sme 8. apríla
kategóriách
a
súťaže
sa
zúčastnilo
72
spevákov
Mgr. art. Martin Malachovský ArtD., sólista Opery SND, pripravili pred našou školou peknú akciu s názvom „ Viera,
rodina, poznanie... .
Konzervatórium
Bratislava.
z rôznych ZUŠ
(Žilina, Martin, Zlaté Moravce,
Pedagógovia spolu s deťmi zo 4., 8. a 9. ročníka vytvorili
Komárno, Prievidza, Nové Mesto nad Váhom,
„Strom života“, ktorý symbolizoval významné ľudské hodnoty
Zvolen, Dunajská Streda, Banská Bystrica,
ako sú viera, rodina a poznanie. Okoloidúci boli milo prekTrenčín, Ružomberok a iné). Nad všetkým
vapení, že v tak uponáhľanej dobe si nájdu ľudia čas, na
zamyslenie sa nad hodnotami ľudského života. A tak, veľmi
dozerala odborná porota v zložení významných
operných spevákov – Mgr. art. Dagmar Livorová – ochotne, v sprievode našich najmenších, sa nachvíľu zastavili,
aby sa zamysleli nad hodnotami v ich živote. Potom si vybrali
Konzervatórium Bratislava, Mária Beloridová –
symboly viery, rodiny alebo poznania a s úsmevom na tvári ho
ZUŠ Žilina, Mgr. art. Martin Malachovský ArtD.,
pripli na náš „Strom života“. Po chvíli bolo všetko jasné.
sólista Opery SND, Konzervatórium Bratislava.
U ľudí zvíťazila na prvom mieste rodina, potom viera a nakoniec poznanie.
ZUŠ z Poltára sa súťaže zúčastnila prvý

krát a Poltár reprezentovali– v 1. kategórii Lukáš
Urbančok,
získal
zlaté prvý
pásmo,
2. kategórii
ZUŠ
z Poltára ktorý
sa súťaže
zúčastnila
krát av Poltár
reprezenMichaela
Szepesyová
–
strieborné
pásmo
Sárapástovali– v 1. kategórii Lukáš Urbančok, ktorý získala zlaté
Partlová
– zlatéMichaela
pásmo aSzepesyová
súčasne sa– stala
mo,
v 2. kategórii
strieborné pásmo
alaureátkou
Sára Partlová
– zlaté kategórii,
pásmo a súčasne
sa stala laureátkou
vo svojej
kde spomedzi
27
vo
svojej
kategórii,
kde
spomedzi
27
detí
získala
najväčší
detí získala najväčší počet bodov. Súťažiace
počet bodov. Súťažiace korepetovali p. riaditeľka ZUŠ Mgr.
korepetovali
p. riaditeľka
Mgr.Dagmar
Ľuboslava
Ľuboslava
Slebodníková
a p. ZUŠ
uč. Mgr.
Vývleková
Slebodníková
a
p.
uč.
Mgr.
Dagmar
Vývleková
DiSart, ktorá je aj ich triedna učiteľka. Všetkým speváčkam
DiSart,ZUŠ
ktorá
je aj ich
triedna
učiteľka.
vedenie
gratuluje
a želá
im veľa
síl v umeleckom rozvoji
svojich speváckych
schopností avedenie
úspechovZUŠ
v reprezentovaní
Všetkým speváčkam
gratuluje
školy,
ale
aj
mesta
Poltár.
Vedenie
ZUŠ
Poltár
a želá im veľa síl v umeleckom rozvoji svojich
speváckych schopností a úspechov
v reprezentovaní školy, ale aj mesta Poltár.
Vedenie ZUŠ Poltár

Veľkonočné tvorenie so škôlkarmi
Obdobie Veľkej noci je v kresťanstve
najvýznamnejším sviatkom cirkevného roku.
Oslavuje sa zmŕtvychvstanie Ježiša Krista,
znovuzrodenie jari či príchod hospodárskeho roka.
S našimi malými kamarátmi zo škôlky sme si
porozprávali o všetkých týchto tradíciách ,
zvykoch , obyčajoch. Na interaktívnej tabuli
Obdobie
noci je v vajíčka,
kresťanstve
najvýznamnejším
sviatvyfarbiliVeľkej
veľkonočné
kde
si deti precvičili
kom cirkevného roku. Oslavuje sa zmŕtvychvstanie Ježiša
pršteky a svoju fantáziu. Chlapci si vyskúšali, ako
Krista, znovuzrodenie jari či príchod hospodárskeho roka.
na Veľkonočný pondelok vyšibú dievčatá. „ Šiby
mastné
Nakoniec
si deti
Sryby,
našimi
malýmiryby“,.......kričali.
kamarátmi zo škôlky
sme si porozprávali
ovyrobili
všetkýchzajačikov
týchto tradíciách
, zvykoch
, obyčajoch.
a veľkonočné
vajíčka,
ktoré si Na
interaktívnej tabuli vyfarbili veľkonočné vajíčka, kde si deti

Ani sme sa nenazdali a naša akcia sa blížila ku koncu. To, že
sa pri nás zastavilo tak veľa ľudí, hovorí samo za seba. Aj
nás veľmi potešilo to, že ešte stále sa nájde dosť ľudí, ktorí
ochotne rozprávali o svojich životoch a aspoň na chvíľu
otvorili svoje srdcia.
Monika Vargová, Mária Mičianiková, Katarína Gajdošová,
Cirkevná ŽS sv. J. Bosca Lučenec

REKUS

strana 15
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec

Pannou v hore, babou v dome;
hlavu dole, nohy hore;
po izbe beháva, pod lavicou spáva?
(M e t l a z b r e z y)

3.5. Heligónky nad Budinou
– 21. ročník súťažnej prehliadky
heligónkarov v spolupráci
s obcou Budiná,
miesto: Kultúrny dom v Budinej
o 14.30 hod.

Bielym kvitne, zeleným odvisne,
červeným odpadne.
(J a b l k o)

26.5. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov, rozbor tvorby,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.

Môj gazda má dve ruky, dvanásť žien,
šesťdesiat synov a šesťdesiat dcér?
(H o d i n y, m i n ú t y, s e k u n d y.)
Zdroj: www.dikda.eu

Dielňa ľudových remesiel
pre deti a dospelých:
Enkaustika, batikovanie, ekologická
plastelína, spekanie skla, šperky.

Zostavil a zozbieral: Pavel Dobšinský

Plán výstav a podujatí
Novohradského múzea a galérie
v Lučenci

- 29. 4. - 6. 6. 2014
Výstava sa realizuje v spolupráci s Husitským múzeom v Tábore pri príležitosti 600. výročia úmrtia Majstra Jána
Husa. Jej poslaním je vyzdvihnúť osobnosť tohto významného českého teológa,
rektora Karlovej univerzity a reformátora cirkvi. Bol veľkým kritikom pápeža
a cirkvi. Pre šírenie týchto myšlienok
bol vyhlásený za kacíra a 6. júla 1415
v Kostnici upálený. Po jeho smrti v Čechách vypukla husitská revolúcia, ktorá
odolala križiackym výpravám západnej
cirkvi. V Čechách bol prvýkrát v stredovekej Európe vytvorený model náboženskej tolerancie rôznych kresťanských
vierovyznaní. Ján Hus sa zaradil medzi
najvýznamnejšie osobnosti českých dejín a tento postoj k nemu zostal aj
v súčasnosti.
Výstava bude doplnená exponátmi zo
zbierkového fondu Husitského múzea
v Tábore.
Poklady minulosti - stála expozícia
z najcennejších zbierok Novohradského
múzea a galérie z archeológie, histórie,
etnológie a výtvarného umenia.

Termíny dielní, kurzov pre deti,
dospelých, aj jednotlivcov je potrebné
vopred dohodnúť. Informácie na tel.
č.: 0903 517 938
alebo osobne v tvorivej dielni,
miesto: NOS Lučenec
BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
Do 6.6.

v roku 1415
a 600 rokov potom,
výstava
miesto: NMG, Kubínyiho nám. 3,
otvor.: ut.-pi.: 9.00-17.00,
ne: 14.00-17.00
Poklady minulosti
- stála expozícia z najcennejších
zbierok Novohradského múzea
a galérie, z archeológie, histórie,
etnológie a výtvarného umenia.

6.5. Deň M.R. Štefánika
Spomienka na významnú
slovenskú osobnosť:
pietna spomienka
pri pamätníku,
športové podujatie,
výtvarná súťaž,
miesto: Námestie republiky
o 9.30 hod., ZŠ M.R. Štefánika
6.5. Vernisáž výstavy obrazov
Tomáša Kríža,
miesto: Foajé pred obradnou sieňou
MsÚ Lučenec o 15.00 hod.
8.5. Oslava ukončenia
II. svetovej vojny,
položenie vencov,
promenádny koncert dychovej hudby,
miesto: Mestský park
o 14.00 hod.
10.5. Míľa pre mamu
Podujatie konané pri príležitosti
Dňa matiek v rámci celoslovenskej
akcie, do ktorej je zapojených 61
miest a obcí z celého Slovenska.
Miesto: Námestie republiky
o 13.00 hod.
11.5. Srdce na dlani
– program venovaný Dňu matiek,
miesto: Kostol Krista kráľa na
Rúbanisku o 15.00 hod.
11. - 12.5. Výstava kólií a shetií,
miesto: Mestský park o 10.00 hod.
14.5. Koncert Ľuba Virága,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 19.00 hod.
18.5. Otvorenie
športového areálu Ľadovo,
miesto: vodná nádrž Ľadovo
o 9.00 hod.
27.5. Nízkotučný život
Hra určená tým, ktorí aspoň raz
v živote chudli,
alebo sa na to chystajú.
Účinkujú herci Divadla GUnaGU.
Miesto: kino Apollo o 19.00 hod.

Katarína Köbölová

28.5. Streetbalový turnaj
– Športové podujatie pre všetky
vekové kategórie, miesto: ihrisko ZŠ L.
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31.5. Deň detí na Fiľakovskom hrade,
miesto: nádvorie Fiľakovského hradu
o 10.00 hod.
28.5. Streetbalový turnaj
– Športové podujatie pre všetky
vekové kategórie,
miesto: ihrisko ZŠ L. Novomeského
o 13.00 hod.
31.5. O Pohár primátorky mesta
- tenisový turnaj,
miesto: Tenisové kurty pri parku
o 10.00 hod.

Org.: Hradné múzeum vo Fiľakove,
Centrum voľného času IUVENES, 47.
Skautský zbor Š. Koháryho Fiľakovo

31.5. VI. Na krídlach
medzinárodných melódií,
slávnostný koncert
- stretnutie speváckych zborov,
miesto: Rímskokatolícky kostol
o 18.00 hod.
Org.: OZ Melódia, spoluorg.: MsKS

Poltár
Fiľakovo
7.5. Otvorenie výstavy
„Víťazstvá a prehry.
Slovenský šport 1993-2012“,
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
o 16.00 hod.
Organizátor: Hradné múzeum
v spolupráci s Olympijským klubom
v Lučenci.
10.5. Guľášový festival,
miesto: hradný areál o 9.00 hod.
16.5. VI. Kresťanský majáles,
miesto: MsKS o 19.00 hod.
Org.: Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Fiľakovo
17.5. NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
- vernisáž výstav
„Krása kachlíc“,
„Smaltovnícky a sklársky priemysel
Novohradu“
a „Klasici novohradského výtvarného
umenia v 20. storočí“.
Miesto: Fiľakovský hrad
a Mestské vlastivedné múzeum
o 18.00 hod.
Org.: Hradné múzeum
24.5. OSSIAN koncert,
hosť - Steve Misik & Co,
miesto: hradný areál
o 19.00 hod.
Organizátor: MsKS vo Fiľakove

10.5. Majstrovstvá Novohradu
vo varení a jedení
bryndzových halušiek,
miesto: námestie pred KD

7.

Cinobaňa
7.5. Oslavy pri príležitosti
Dňa víťazstva nad fašizmom
o 15.30 hod.
Vatra,
miesto: futbalové ihrisko
o 20.00 hod
10.5. Súťaž vo varení guľášu
trojčlenných tímov,
prihlásiť sa dá aj e-mailom:
ocovanova@cinobana.sk
alebo na OÚ, uzávierka prihlášok
je 2.5.2014,
miesto: námestie obce o 11.00 hod.
17.5. Stretnutie heligónkarov
– 7. ročník prehliadky hráčov
na heligónku,
miesto: KD o 17.00 hod.

16.5. Autorská projekcia filmu
Arnolda Kojnoka LYRIK
Spomienkový večer venovaný
osobnosti historika
Jána Zoltána Mlynárika
miesto: KD Poltár o 17.30 hod.

Kokava nad Rimavicou
7.5. Krajský detský festival ľudovej
hudby,
miesto: KD o 13.00 hod.

Utekáč
30.-31.5.
FESTIVAL HISTÓRIE A REMESIEL,
stretnutie a prehliadka bývalých
finalistov súťaže „O ZLATÚ
GUĽÔČKU“, večerný hudobný
program – vývoj populárnej hudby
vplyvom príchodu sklárov,
hlavný organizátor.: OZ PRVÁ ISKRA
Utekáč,
miesto: futbalové ihrisko,
MKS v Utekáči

31.5. Deň detí na
Fiľakovskom hrade, miesto:
nádvorie Fiľakovského hradu
o 10.00 hod.
Org.: Hradné múzeum vo
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