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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte uvádza
cyklus „Predstavujeme folklórne súbory“. Pokračujeme FS Škorec a ŽSS Vidovenky.

Bola založená v roku 1992 pri Miestnom odbore Matice slovenskej vo Vidinej.
Vedúcim od jej vzniku až doteraz je stále Jozef Kucej, nielen oddaný folklorista, ale
aj bývalý dlhoročný starosta Vidinej a predseda MO MS.
Čo predchádzalo založeniu. Ešte v roku 1988 sa pri podujatí v klube dôchodcov
stretli muzikanti - Juraj Olšiak, Ján Suja a Jozef Kucej, ktorí hrávali samostatne aj
predtým, ale prvýkrát pripravili spoločný program – Páračky. Keď to dobre dopadlo, skúsili druhý krok a dali na známosť, že kto hrá na nejaký hudobný nástroj
a chcel by sa k nim pridať, má dvere otvorené.... Tak vlastne vznikla skupina.
Názov „Škorec“ si nevybrali náhodne. Folklór tradíciu v obci nemal, skôr to bolo
divadlo a jeden divadelný súbor pracujúci pri vtedajšom zbore požiarnikov sa tiež
volal Škorec. A prečo „škorec“? Vidinčanov v minulosti prezývali „škorce“ a podľa
slov p. Kuceja: „Tam, kde je škorec, je čerešňa a kde je čerešňa, tam je dobrá
čerešňovica. Neberieme to ako urážku, práve naopak, sme na svoju prezývku hrdí.
Najmä tí starší. Ľudové prezývky je potrebné zachovávať“.
Pri založení ich bolo viac ako dvadsať a v súčasnosti je to podobne. Viacero členov
od začiatku pracuje až dodnes, ale členská základňa sa pochopiteľne menila, mnohí už nie sú medzi nimi. Ale spomenúť si zaslúžia všetci. Juraj Olšiak, Olinka Sujová
a Ján Suja boli od samého začiatku, Irena Žingorová, Hanka Ďurišová, Eva Markotánová, Angelika Kokyová, Mária Slováková, Ondrej Segeč, Ján Fungáč, Milan
Šulek, Matej Šatara, Jožko Koreník, Agnesa Danková, Gita Krčová, Marika Dibaľová, Mária Obročníková a Martin Obročník, Valéria Miadoková, Jana Kropáčová, sestry Veronika a Martina Gašparové, Gita Belková, Jozef Šever, Aneta
Pavlíková s manželom Vladimírom, ktorý robí celú dokumentáciu skupiny.
Dve ženy dochádzajú na skúšky až z Lovinobane – Anka Borošová a Jolana Bellová. Najnovšie sú to deti – Kristína a Jožko Matiášovci, Štefan Kocúr a Peter
Kropáč.
Nemožno zabudnúť na Anku Žigovú, ktorá aj keď sa nevedela pohybovať, lebo



Nemožno zabudnúť na Anku Žigovú,

ktorá aj keď sa nevedela pohybovať, lebo mala amputovanú jednu nohu, do
poslednej chvíle bola v stálom kontakte
so skupinou. Ondrej Siman, heligónkar
sa do Vidinej prisťahoval nedávno, ale
už je členom. Viacerí ho poznajú ako organizátora a súťažiaceho volských pretekov na Sihle. Skupinu tvorí spevácka
zložka a hudobná, čo je vlastne ľudová
hudba. Viedol ju Ján Tušim, na druhé
husle hrával a hrá Jozef Kucej, z ďalších
je to Juraj a Martin Stieranka, Juraj Olšiak, Ján Badinka, Barna Szabó či už
nebohý Ján Vojenčiak.
Počas svojej existencie získali niekoľko
ocenení. Každé 4 roky sa zúčastňovali
okresných súťaží, postúpili aj na krajské
– Handlová, Zvolen, V. Krtíš a Čierny
Balog. V roku 2012 pri 20. výročí prevzal
Jozef Kucej z rúk Márie Ambrušovej,
riaditeľky NOS Lučenec, významné ocenenie Národného osvetového centra.

Už 15 rokov hosťujú na festivale Rok na
Gemeri, začínal v Slavošovciach a teraz
sa koná v Rožňave.
Pokr. na str. 2

Za to, že patrili v histórii tohto festivalu
mala amputovanú jednu nohu, do poslednej chvíle bola v stálom kontakte medzi najčastejšie účinkujúcu skupinu,
si minulý rok prevzali ďalšiu cenu. Na

so skupinou.
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V začiatkoch im kroje šili v Detve, neskôr im pribudli originály
– pôvodné ábelovské kroje, ktoré si starostlivo uchovávajú
dodnes.
Písalo sa o nich v regionálnej tlači – Vidinské noviny, REKUS
a p. Dajú sa aj vypočuť. Na CD nazvanom „Od Tatier po Ipeľ“
v časti Piesne z Novohradu, sa predstavili speváčky z FS Škorec, uvádzal ich Jozef Kucej a ľudovú hudbu viedol Ján Tušim.
Vydal ho Úrad BBSK a nahrávané bolo v dňoch 26.-29.4.2008
v Rádiu Regina – štúdiu Banská Bystrica.

Rok na Gemeri

Vlastných podujatí majú viac. Doma vo Vidinej, začínajú rok
fašiangami s pochovávaním basy, pokračujú stavaním mája
a jeho váľaním na Turíce... a rok končia vianočným proZa to, že patrili v histórii tohto festivalu medzi najčastejšie
gramom.
účinkujúcu skupinu, si minulý rok prevzali ďalšiu cenu. Na
Medzinárodnom Novohradskom folklórnom festivale sa viackrát predstavili v rámci otvorenia na Šomoške, či na záver
v Bánku. Zúčastnili sa viacerých významných festivalov doma
a za hranicami. Tri krát vystupovali na FĽK Koliesko v Kokave
nad Rimavicou a Hontianskej paráde v Hrušove, viackrát na
Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve.

Viackrát vystupovali v družobnej obci Egyházasdengeleg v susednom Maďarsku, každoročne sa tam v mesiaci jún koná
tzv. Juniáles, naposledy to bolo v roku 2013 na stretnutí Slovákov. V rámci okresu sa pravidelne prezentujú na podujatí
Timravin chodníček, často vystupujú v Domove dôchodcov
v Lučenci. Návštevníci Bzovských sklárskych dní v Dolnej Bzovej ich mohli takisto obdivovať. Skupina využíva na nácvik
priestory kultúrneho domu, majú vlastnú miestnosť a nácviky
bývajú každý piatok o 18.00 hod. Obec im to poskytuje zdarma a každoročne im pomáha aj finančným príspevkom na
činnosť.
A teraz jedna zaujímavosť – rarita hodná nasledovania. Ako
začínali v minulosti, tak fungujú aj dnes. Vystúpenia ponúkajú
zdarma a preto ani cenu nikdy neuvádzali, ale ak im niekto
pomohol, boli radi a neodmietli. Aj na nácviky často vozil vedúci skupiny niektorých členov bez nároku na cestovné. Ako
sa to v dnešnej dobe dá? „Veru dá“, povedal p. Kucej, odmenou pre týchto dobrých ľudí bol zájazd. Organizoval ho MO
Matice slovenskej, raz – dvakrát do roka a takto už pochodili
krížom-krážom celé Slovensko. Zuberec, Habovku, Vlkolínec,
Oravskú priehradu, Banskú Štiavnicu, Pieniny.

Na Očovskej folklórnej hrude v Očovej r. 2011 sa FS Škorec
predstavila v pásme „Pripútaní v kraji predkov“, autorom bol
Igor Kovačovič. Vystupovali na Festivale hudobného folklóru
vo Vidinej (2012). Nechýbali ani na dožinkových slávnostiach
v obci Bottovo, alebo na Haluškovom festivale v obci Veňarec (MR).
Repertoár majú bohatý. Škorec má spracované staré zvyky
na dedine a najmä z oblasti Novohradu – Ábelovej a Polichna. V programových vystúpeniach ich ponúka až sedem:
Ábelovskú svadbu, Fašiangy na dedine, Pochovávanie basy,
Dožinky na Vidinskom panstve, Varenie lekváru, Šúpanie
kukurice, Vianoce vo Vidinej. Skoro pri všetkých programoch
spolupracovali s Emíliou Nociarovou, významnou osobnosťou
kultúrneho života regiónu. Bývalou výbornou herečkou DS
Timrava, ale aj našou vzácnou kolegyňou, ktorá dala podnet
mnohým kultúrno-osvetovým aktivitám.
Pokr. na str. 3
V začiatkoch im kroje šili v Detve, neskôr im pribudli originály Dokonca, spomína p. Kucej: „Keď sme boli na Bradle, začali
– pôvodné ábelovské kroje, ktoré si starostlivo uchovávajú sme len tak hrať a spievať, že sme všetkých príjemne

REKUS

strana 3

Dokonca, spomína p. Kucej: „Keď sme boli na Bradle, začali sme len tak
hrať a spievať, že sme všetkých príjemne prekvapili a urobili vynikajúcu atmosféru.
Aj takto neplánovane, sme našu skupinu Škorec z Vidinej propagovali“.
Dali sa dokopy ľudia majúci rovnaké záľuby. Jednak je to samotná folklórna skupina, ale zároveň sú to matičiari. Ich akcie sa často prelínajú a vzájomne dopĺňajú.
A niektoré sú naozaj výnimočné, pozývajú si vzácnych hostí, spisovateľku Hanu
Koškovú, doc. Júliusa Lomenčíka, ale bol pri nich aj spisovateľ Ladislav Ťažký a dokonca sa ho podarilo odfotiť aj s harmonikou......
(Foto: Vladimír Pavlík)
Pokr. zo str. 2

Kontakt: Jozef Kucej, Zvolenská 77, 985 59 Vidiná, mobil: 0908 967 954, e-mail:
jozefkucej@azet.sk, Oľga Sujová, Valéria Miadoková, členka FS a podpredsedníčka MO MS

Počas svojej existencie sa zúčastnili viacerých festivalov a súťaží. Tou prvou bola súťažná prehliadka hudobného folklóru vo Vidinej, konala sa 7.6.2003, predstavili sa piesňami z Kalinova a odvtedy
sa pravidelne zúčastňujú všetkých súťaží. Na festivale hudobného folklóru 10.
10. 2009 vo Vidinej postúpili s vojenskými baladami Novohradu na krajskú
prehliadku do Telgártu (22.11.2009), za
čo vďačia Viliamovi Slovákovi, ktorý ich
na súťaž pripravoval. Vidovenky zožali
úspech aj v roku 2012, Festival hudobného folklóru sa konal opäť v KD vo Vidinej. Ženská spevácka skupina bola ocenená zlatým pásmom s postupom na
krajskú súťaž, táto sa konala 11. novembra 2012 v Slovenskej Ľupči, kde
získali tiež zlaté pásmo. Vidovenky vtedy
potešili slová všetkých porotcov, ktorí
Vznikla 15. 9. 2002 a jej zriaďovateľom od roku 2013 sa stala obec Vidiná. Vedúcou ocenili výber pesničiek, ich odspievanie
od založenia až dodnes je Viera Kamenská. Dôvodom, prečo sa rozhodli ženy a prirodzenosť prejavu. Na prehliadzaložiť spevácku skupinu, bola láska k ľudovej piesni a snaha o ešte väčšie zvidi- kach ich doprevádzal na harmonike
teľnenie Novohradu.
Mirko Melicherčík z Fiľakova.
Pri založení ich bolo osem: Viera Kamenská, Anna Očkayová, Zuzana Trúchla, Želmíra Báťková, Danica Koryťáková, Viera Kotmanová, Vlasta Kubišová, Anastázia
Pavlíková. Počas 13 ročného pôsobenia sa menilo aj zloženie skupiny, niektoré
členky odišli, ale zároveň prišli nové - Zlata Šupaverová, Elena Vrábeľová, Anna
Polická a Anna Porubiaková. V súčasnosti sa počet členiek nezmenil, je ich takisto
8. Až na to, že v roku 2008 k nim pribudol jeden muž, Miroslav Melicherčík, harmonikár, ktorý ich sprevádza nielen na súťažiach, ale aj na kultúrnych podujatiach,
za čo mu všetky ženy chcú aj prostredníctvom nášho spravodajcu poďakovať.
Ich prvým verejným vystúpením bol benefičný vianočný koncert, ktorý sa konal
18.12.2002 v Lučenci. Od roku 2003 spolupracujú s FS Ipeľ a DFS Radosť z Lučenca
Zúčastnili sa mnohých festivalov
pod vedením Mgr. Marcely Janštovej. Majú spracovaný spoločný program, s ktodoma
– Medzinárodný Novohradský folrým už vystupovali nielen v obciach regiónu, ale aj ďaleko za jeho hranicami.
klórny
festival, Festival ľudovej kultúry
Vidovenky majú spracovaný bohatý repertoár ľudových piesní. Z obradových sú to
Koliesko,
Folklórne slávnosti pod Poľanajmä svadobné a z kalendárnych obradových zas jánske, ale ponúkajú aj pijannou,
ale
aj
v zahraničí - Srbsko, Česko –
ské či žartovné.
Jánošíkov dukát, Maďarsko. Minulý rok
Kot si chcela frajera mať,
mali úspech v Radzovciach (20.7.2014),
Kot si prišou, čo si robiu?
kde vystupovali s Milanom Šulekom.
nemala si v noci nespať.
Prečo si ma nezobudiu?
Nechýbali ani na jubilejnom 10. ročníku
Nespala son, čakala son,
Len som sedeu, len som čakau,
Stretnutia rodákov na Mlákach (30. 8.
2014), ale na tomto podujatí vystúpili
kot si prišou, zaspala son.
že be son ťa nenaľakau.
na viacerých ročníkoch.
Novohradské vojenské balady majú vždy úspech. Okrem toho sú to piesne zoz- Úzko spolupracujú s deťmi z Klubu Stromu života Borievka z Lučenca, zúčastnili
bierané z obcí Kalinovo a Ábelová, ale aj z Hriňovej či Detvy.
Prvé kroje si ženy ušili samé. Neskôr sa im podarilo získať originálne ábelovské kro- sa letného tábora, ktorý sa konal 25.
je a v týchto vystupujú dodnes.

-29. júla 2010.

Pokr. na str. 4

Vidovenky sa zúčastnili aj podujatia
pod názvom POSOLSTVO PIESNÍ
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Vidinský kotlík – Spievajúce varešky

Stretnutie rodákov na Mlákach

Vidovenky sa zúčastnili aj podujatia pod názvom POSOLSTVO
PIESNÍ SLOVENSKU A SVETU, ktoré bolo venované 1 150.
výročiu príchodu Sv. Cyrila a Metóda a hlavným garantom bol
Viliam J. Gruska. Presne o 12.00 hod. 20. júla 2013 sa miestom
konania stal fiľakovský hrad a vystúpili spoločne s FS Jánošík Priestory v KD na pravidelné nácviky im poskytuje Obec Viz Fiľakova.
diná, taktiež im dáva finančný príspevok a úzko spolupracuje
aj pri kultúrnych podujatiach, za čo patrí obci poďakovanie.
Za finančnú podporu, ktorá je pre ich činnosť nevyhnutná,
okrem obce, Vidovenky ďakujú aj svojim sponzorom, Ing.
Branislavovi Hámorníkovi, Ing. Milanovi Černokovi a Karolovi
Báťkovi.
Pre všetkých obdivovateľov ľudových piesní uvádzame kontakt:
Viera Kamenská, mobil: 0907610112,
Danica Koryťáková – 0915361778, Potočná 15, 985 59 Vidiná.

FS Ipeľ a ŽSS Vidovenky

Od svojho založenia začali viesť vlastnú kroniku, škoda, že sa
z nej stala časom iba fotokronika, ale pri rozhovore s nimi prisľúbili, že to dajú do poriadku. Veď by to bola aj škoda, lebo
tých zážitkov majú neúrekom.
Skupina doteraz nevydala vlastný nosič, ale to sa onedlho
zmení. V apríli sa už dvakrát stretli členky v nahrávacom štúdiu v Lučenci a pripravuje sa prvé CD. Bude obsahovať až 28
piesní. Aj keď si ho dali nahrať iba pre vlastnú potrebu, prípadným záujemcom alebo tým, kto by si ich rád vypočul, sú k dispozícii.
Ženy sú to naozaj šikovné a nielen ako speváčky. V roku 2010
vypracovali projekt pod názvom „Klbko rozpletania ľudových
piesní z Novohradu“ a bol podporený vďaka programu „Zelená pre seniorov Nadácie Orange“. Boli tam piesne z Ábelovej,
Políchna, Budinej, Kalinova, Málinca, ale aj piesne z Podpoľania, Hontu a zozbierali ich členky. Z tohto projektu bol vydaný
osobitný propagačný materiál a premiéra programu sa konala
8.10.2010 v KD Vidiná, kde sa predstavili spoločne s FS Ipeľ
z Lučenca.
Ich všestrannosť dokazuje ďalšia zaujímavosť. Vo Vidinej sa
organizuje súťaž vo varení pod názvom Vidinský kotlík.
Vidovenky postavili súťažné družstvo a nazvali sa Spievajúce
varešky, v roku 2013 vyhrali a vlani skončili na druhom mieste.
Tých aktivít majú naozaj dosť, okrem verejných kultúrnych
podujatí, často si ich pozývajú na svadby a rodinné oslavy.
Priestory v KD na pravidelné nácviky im poskytuje Obec
Vidiná, taktiež im dáva finančný príspevok a úzko spolupracuje

Blahoželáme! Dvom oslávencom, deň
narodenia majú síce rovnaký (23. máj), len v rokoch je
desaťročný rozdiel

Danka Bakšová,

keramička. V roku 1986 jej udelili osvedčenie pracovníka ĽUV. Od roku 1997 žije a pracuje ako keramička na voľnej nohe v Hrnčiarskych Zalužanoch. Vyhotovuje
rôzne figúrky, dekoračné a úžitkové predmety, ktoré vystavuje
po celom Slovensku, ale aj v zahraničí.

Mgr. Jozef Burič,

kultúrny a osvetový pracovník, folklorista, tanečník, choreograf,. Od roku 1993 pracuje v Národnom
osvetovom centre. Ako tanečník začínal v košickom FS Východniar, bol tanečníkom a neskôr externým choreografom
profesionálneho VUS-u v Bratislave, choreografom a aj umeleckým vedúcim FS Bezanka v Bratislave, s ktorým naštudoval
asi 35 choreografií, pôsobí vo FS Javorček (pri Domove sociálnych služieb pre deti a mládež na Javorinskej ul. v Bratislave),
ako choreograf spolupracoval aj s folklórnymi súbormi Prvosienka z Bratislavy, Malá Trnka z Dolného Kubína; Spiežovec z
Dolného Kubína, Makovica zo Svidníka, Skaličan zo Skalice), ale
aj v Českej republike (folklórny súbor v Břeclavi) a na Ukrajine
(FS Slovenka). Bol autorom celoštátnych prezentačných a
vzdelávacích projektov v oblasti scénického folklorizmu. Podieľal sa na realizácii folklórnych festivalov Východná - riaditeľ
a režisér programov – a Podpolianskej slávnosti v Detve – režisér. Je iniciátorom a spoluautorom projektu Dni tradičnej kultúry (krajiny V 4). Pracuje v porotách celoštátnych súťažných
prehliadok scénického folklorizmu, tiež ako člen poroty na
medzinárodnom folklórnom festivale v Zakopanom, venuje sa
lektorskej, archívnej a dokumentačnej činnosti, bol predsedom
Združenia priaznivcov folklóru v Bratislave.
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„Pani Anna Žarnovická ma naučila systematickosti a precíznosti pri
štúdiu klavírnej hry“.

Hudobný skladateľ, autor učebníc, publicista, vysokoškolský učiteľ
Prof. Mgr. Belo Felix, PhD. sa narodil
9. 5. 1940 v Divíne, okres Lučenec.
Základné vzdelanie získal vo Dvorníkoch pri Dudinciach a v Lučenci. V Lučenci absolvoval aj Strednú pedagogickú školu, maturoval v r. 1958. V r.
1958-60 študoval na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. V r. 1960-77
pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach
v okrese Žiar nad Hronom. V r. 1977-87
bol pracovníkom Okresného domu pionierov a mládeže v Žiari nad Hronom,
v r. 1987-91 v Mestskom dome detí
v Banskej Bystrici. V r. 1991-2014 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Katedre hudobnej výchovy PgF UMB
v Banskej Bystrici. Žije a tvorí v Banskej Bystrici.
Pán profesor, prenesme sa
úvodom tohto rozhovoru o niekoľko
desiatok rokov späť a zaspomínajme si
na vaše školské začiatky v Lučenci.
Lučenec sa stal mojím domovom v r. 1951, keď sme sa sem presťahovali z hontianskej dedinky Dvorníky.
Môj otec, učiteľ a pôvodne aj evanjelický kantor, ma najprv učil hrať na
husliach. Tie ma však veľmi nezaujali,
keďže som bol ľavák. Tak mi kúpil
starší klavír a dal ma „do učenia“ k svojmu kolegovi a dirigentovi speváckeho
zboru Ozvena, Ladislavovi Bencemu.
Otec sa stal r. 1954 zástupcom riaditeľa
I. osemročnej strednej školy a zasadil sa
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za to, aby vznikajúca ĽŠU mohla byť
dočasne umiestnená v triedach OSŠ. No
a poprosil pani Annu Žarnovickú, aby
ma učila. Nastúpil som k nej v r. 1954
a urobil som súčasne 3. a 4. ročník. Absolvoval som v r. 1958 s vyznamenaním. Pani Žarnovická ma naučila systematickosti a precíznosti pri štúdiu klavírnej hry. Z Lučenca sme sa odsťahovali v r. 1961 a ja som pani Annu stratil
z očí. Keď som po rokoch ako externý
pracovník rozhlasu v Banskej Bystrici
nahrával reláciu Kľúčik od piatich čiar
v lučenskej ZUŠ, stretol som sa s ňou
a bol som rád, že na mňa i na môjho otca spomínala iba v dobrom. Z jej významných žiakov som poznal iba Ivana
Deutscha, ktorý dnes žije v Izraeli. Bol
to vynikajúci klavirista. Významne ma
však ovplyvnila aj Stredná pedagogická
škola v Lučenci. Tam patrila hudobná
výchova medzi hlavné predmety; učil
ma už spomínaný Lacko Bence, potom
Ondrej Gábor (neskorší riaditeľ ĽŠU)
a Štefan Moyzes (bratanec Alexandra
Moyzesa), ktorý ma voviedol do
úžasného sveta improvizácie a harmónie.
Na Vyššej pedagogickej škole
v Bratislave ste mali šťastie na vynikajúcich pedagógov – Ladislav Leng,
Viliam Fedor, Jozef Tvrdoň a i. Pristavme sa na chvíľu pri tejto etape vášho života.
Strednú školu som skončil
s vyznamenaním a prihlásil som sa na
Vysokú školu pedagogickú. Keď som si
však prečítal verdikt komisie – skúšky
ste úspešne urobili, no nie ste prijatý pre
nedostatok miesta – vtedy sa mi zrútil
svet. Dôvod bol však iný: „likvidačný“
posudok z OV KSS v Lučenci na otca.
Otec písal odvolania, intervenovali aj
z hudobnej školy, no nebolo to nič
platné. Ale dobrí ľudia neumreli – jedného dňa som dostal list podpísaný pani
Oľgou Tarekovou (doc. Oľga Šímová),
ktorá spomenula moje výborné výsledky
a poradila mi, aby som si podal prihlášku na Vyššiu pedagogickú školu (VPŠ).
Katedra hudobnej výchovy bola spoločná pre obidve školy. Spomínam si, ako
pre nás Lacko Leng zorganizoval folklórnu exkurziu – týždeň sme chodili po
Slovensku, zapisovali sme piesne a zoznamovali sa s unikátnymi ľudovými
hudobnými nástrojmi a ich interpretmi.
Mirko Filip mi imponoval svojím

perfektným analytickým sluchom. Pravdaže, študovať u neho nebolo ľahké –
harmonické príklady dával v tóninách
zásadne nad 4 posuvkami, tie jednoduchšie považoval za vhodné pre amatérov. No a Jožko Tvrdoň ma dostal
hneď na prvej hodine dejín hudby. Prednášal veľmi pateticky, využívajúc svoj
krásny, sonórny hlas a slovo prerušoval
hrou na husliach, klavíri a spevom.
Od r. 1991 pôsobíte ako vysokoškolský učiteľ na PgF UMB v Banskej Bystrici. Čo vám dala prax učiteľa
základnej školy pre neskoršiu prácu
vysokoškolského učiteľa?
Ešte pred štátnymi záverečnými skúškami celý náš krúžok zvolali na
katedru a dostali sme umiestenky. Prednosť mali študenti s červeným indexom
a to sme boli dvaja – dve miesta boli
v Žiline. Lenže ja som deň predtým hral
a na rozdeľovanie umiesteniek som zaspal. Keď som dorazil, ostalo už len posledné miesto – Žiar nad Hronom. Tam
som si odučil mesiac a potom som vykonal 2 roky základnej vojenskej služby.
Po jej skončení som nastúpil do Veľkej
Lehoty, odtiaľ som prešiel do Hronského Beňadika a po dvoch rokoch
konečne do Žiaru. V škole som vydržal
do r. 1977, vadil mi tam najmä direktívny spôsob riadenia. Tak som odišiel do
Okresného domu pionierov a mládeže
v Žiari nad Hronom. Tu sme s kolegyňou založili spevácky zbor Hrončatá,
neskôr aj detský divadelný súbor. Začal
som sústavnejšie komponovať a postupne som sa etabloval v žánri detskej tanečnej piesne (festivaly v Istebnom,
Bystrické zvony), ale najmä v komponovaní scénickej hudby pre amatérske
i profesionálne divadlá, predovšetkým
však pre detské hudobné divadlo. Toto
všetko som potom uplatnil vo svojej
praxi na Pedagogickej fakulte v Banskej
Bystrici.
Významná je vaša metodická
činnosť v oblasti tvorby učebníc hudobnej výchovy pre základné školy ...
Treba povedať, že som bol v r.
1977-1992 mimo inštitucionálnej hudobnej výchovy a všetky inovatívne
podnety som čerpal predovšetkým z oblasti anglickej tvorivej dramatiky (drama
in education) a snažil som sa ich aplikovať do hudobnej zložky divadla. Na
tom, že som to potom aplikoval do školskej praxe, ...
Pokr. na str.6
perfektným analytickým sluchom. má najväčšiu zásluhu profesorka Eva

za to, aby vznikajúca ĽŠU mohla byť
dočasne umiestnená v triedach OSŠ. Pravdaže, študovať u neho nebolo Langsteinová.

Prizvala

ma

na
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...má najväčšiu zásluhu
profesorka Eva Langsteinová. Prizvala
ma na spoluprácu do projektu rozšírenej
hudobnej výchovy, ktorý vypracovala
a garantovala na ZŠ Kuzmányho v B.
Bystrici. Tu som dostal jednu vyučovaciu hodinu a pracoval som s deťmi na
vytvorení hudobného divadla s využitím
detskej hudobnej tvorivosti. Prvý náš
spoločný opus bola predloha „My, vrabčiaci“ podľa knihy Jordana Radičkova.
S týmto projektom sme napokon vyhrali
celoslovenskú súťaž v Žiline. Evka Langsteinová mi dala ešte jednu veľkú šancu – ponúkla mi členstvo v tíme, s ktorým sme sa prihlásili na konkurz na
nové učebnice hudobnej výchovy. Konkurz sme vyhrali a od r. 1997 sme potom spolu vytvorili učebnice pre 2. – 9.
ročník ZŠ. Ja som sa v nich venoval
rozvíjaniu elementárnej detskej hudobnej tvorivosti, detskému hudobnému
divadlu a hudobno-dramatickým činnostiam a detskej tanečnej piesni.
Čo považujete za najkrajší
zážitok svojho doterajšieho života?
Verím, že najkrajší zážitok ešte
len príde, ale doteraz ich bolo niekoľko:
1. keď som po prvý raz počul z rozhlasu
moju pieseň; 2. keď sme vyhrali s Vrabčiakmi celoslovenskú prehliadku; 3.
keď som na bratislavskom hrade prijímal z rúk prezidenta SR profesorský
dekrét.; 4. keď mi študenti a kolegovia
pri mojom odchode do dôchodku v r.
2014 zorganizovali krásny koncert
z mojich skladieb ... A pravdaže, keď
sme si s mojou manželkou Dankou povedali v r. 1969 svoje áno, keď sa nám
narodili dve krásne, hudobne nadané
deti i tri vnúčatá ...
PhDr. František Mihály
Pokr. zo str. 5

Lekár-fyziológ, vysokoškolský
učiteľ Prof. MUDr. Atanáz Fízeľ,
DrSc. sa narodil 2. 5. 1930 v obci Halič,
okres Lučenec. Ľudovú školu navštevoval v r. 1937-42 v rodnej obci. V r.
1942-45 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, v r. 1945-50 na gymnáziu
v Lučenci, maturoval v triede RNDr.
Zoltána Molnára. V r. 1950-56 v štúdiu
pokračoval na Lekárskej fakulte (LF)
UK v Bratislave. V r. 1956-90 pôsobil
ako vysokoškolský učiteľ na LF UK
v Bratislave, z toho bol v r. 1979-90
vedúcim Katedry patologickej fyziológie. Doktorom vied sa stal v r. 1977,
univerzitným profesorom v r. 1982.

Vo vedecko-výskumnej

Vo vedecko-výskumnej práci sa zaoberal metabolickými, morfologickými
a funkčnými zmenami myokardu pri
adaptácii srdca na objemové a tlakové
preťaženie i počas následného zlyhávania srdca. Je autorom a spoluautorom
vysokoškolských učebníc a textov: Kapitoly z patologickej fyziológie (1964),
Špeciálna patologická fyziológia 2-3
(1975), Farmakologická propedeutika
(1984), Patologicko-medicínska propedeutika (1991) a i. Prednášal na mnohých domácich i zahraničných svetových medicínskych podujatiach: USA,
Fínsko, Maďarsko, ZSSR, Turecko, Rakúsko, Bulharsko a i. Profesor Atanáz
Fízeľ zomrel 12. 7. 1990 v Bratislave,
kde je pochovaný na cintoríne v Ružinove.

V r. 1961-70 navštevoval ZDŠ
v Kalinove. V r. 1970-74 bol žiakom lučenského Gymnázia B. S. Timravy, maturoval v triede prof. Štefana Rusnáka.
V r. 1975-79 študoval sociológiu na FF
UK v Bratislave. V r. 1980-93 pracoval
v Slovenskom rozhlase v Bratislave najprv ako sociológ, neskôr ako vedúci
redaktor zábavných žánrov. Od r. 1993
pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní, bol spolumajiteľom Agentúry Filipson a For Media v Bratislave.
Jeho fejtóny a aforizmy boli
publikované v časopisoch: Nedeľná
Pravda, Roháč, Rodina, Smena, Stop,
Plus 7 dní, Domino, SME ... Je autorom
publikácií: Aforizník (1990), Apropo –
prvá päťročnica (1999), autorom rozhlasových komédií: Vetrolam (1983),
Zverokruh (1985), Memoáre starej mamy (1986), A potom za plotom ...
(1988), Dallas nad Váhom (1992) ... Ako
herec
a moderátor
účinkoval
vo
viacerých televíznych reláciách: Telecvoking, Reservé, Reklamátor, Kaviareň
u Filipa, Sedem s. r. o. ... Bol ženatý
s Ivetou Radičovou, rodenou Karafiátovou, bývalou premiérkou Slovenskej
republiky. Stano Radič zomrel na infarkt ako 50-ročný 8. 4. 2005 v Bratislave, pochovaný je na cintoríne v Ružinove.

Administratívno - osvetový pracovník, ochotnícky režisér, publicista a
fotograf Štefan Repčok sa narodil 16. 5.
1925 v Kokave nad Rimavicou, okres
Poltár. V r. 1931-36 navštevoval ľudovú
školu vo svojom rodisku, v r. 1942-43
Dvojročnú hospodársku školu v Brezne.
V r. 1950-85 pôsobil ako administratívny pracovník a vedúci odboru na
Miestnom národnom výbore v Kokave
nad Rimavicou. V r. 1968-73 bol kronikárom obce. V r. 1950-70 sa venoval
miestnej osvetovej práci a spolu s Pavlom Zajacom aj režírovaniu divadelných
predstavení. V r. 1963-64 absolvoval
diaľkové školenie režisérov divadelných
ochotníckych súborov na Osvetovom
ústave v Bratislave. V r. 1984-91 bol
pravidelným dopisovateľom denníka
Smer v Banskej Bystrici. V 80-tych rokoch sa stal členom Gemerskej vlastivednej spoločnosti v Rimavskej Sobote.
Štefan Repčok je autorom publikácií: Ľudové povesti a balady z Kokavy nad Rimavicou a okolia (1998), Verše
času (1999), Papierne v Kokave nad
Sociológ, scenárista, redaktor, Rimavicou (2000), Sklárne v Malohonte
humorista PhDr. Stanislav Radič sa (2001 – spoluautor), Kronika organizovaných foriem folklóru...
Pokr. na str. 7
narodil 7. 5. 1955 v Lučenci.
V r.

1961-70

navštevoval

ZDŠ

v Kokave nad Rimavicou (2001).

Pre Jazykovedný ústav Ľudovíta
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Pokr. zo str. 6

…v Kokave nad Rima-

vicou (2001).

Pre Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra
SAV v Bratislave spracoval nárečové
texty: Príslovia, porekadlá, úslovia
a pranostiky z Kokavy nad Rimavicou
(počet hesiel 2.131), Kokavský nárečový
diferenčný slovník (počet slov 3.616).
V období r. 1970-92 sa venoval amatérskemu fotografovaniu, jeho ťažiskom
bola reportážna fotografia. Bol pravidelným účastníkom súťaže AMFO až po
celoštátnu úroveň. Svoje fotografie
publikoval v časopisoch Život, Slovenka, Výtvarníctvo, fotografia, film a i.
Štefan Repčok zomrel 27. 10. 2006
v Hnúšti, pochovaný je v Kokave nad
Rimavicou.
PhDr. František Mihály
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balovej muzike. Zomrel 7. 11. 2000 v Kokave, kde je aj pochovaný. Do
posledných chvíľ svojho života neodložil svoje čarovné husličky. Tri dni pred
smrťou, 4.11.2000, odohral celovečerný program FS Kokavan.
Juraj KUBINEC – 125. výročie narodenia –
19.5.1890, Detvianska Huta-Čechánky. Folklorista,
fujarista a zakladateľ prvej skupinovej hry na
fujare. So svojimi synmi Františkom a Martinom
založili slávne kokavské trio fujaristov – Kubincovcov. Vystupoval na folklórnych festivaloch vo
Východnej, v Detve, v Strážnici aj v Ľubľane.
Vyrábal ľudové hudobné nástroje (fujary, píšťaly,
flautičky), viaceré z nich sú v zbierkach múzeí i v
súkromných zbierkach. Bol držiteľom mnohých
ocenení, Cien Dr. Ladislava Lenga, získal 1. miesto
v Eurovíznej súťaži o Zlatého páva a ď. V roku
2013 mu v Utekáči bola odhalená pamätná tabuľa.

31.3.2015 mali žiaci zo ZŠ M.R.Štefánika
v Lučenci, možnosť naučiť sa pliesť veľkonočný
korbáč. Po tridsať minútovom filme, v ktorom sa
žiaci dozvedeli o veľkonočných zvykoch v oblasti
Hontu, sa s nadšením pustili do výroby
Pán Juraj Matiaš
Krtíša
Hontu,korbáča.
sa s nadšením
pustiliz Veľkého
do výroby
učil žiakov pliesť korbáč z ôsmich korbáča.
vŕbových prútov,
ktoré
museli
byť
vlhké,
aby
sa
Pán Juraj Matiaš z Veľkého
dali lepšie tvarovať. Ako sám povedal,
najvhodnejšia
je
„košikárska
vŕba“
a
prúty
Krtíša učil žiakov pliesť korbáč
zbierané už vo februári. Upliesť zkorbáč
si vyžaduje
zručnosti,
trpezlivosti
ôsmich
vŕbovýchveľa
prútov,
ktoré
museli
a hlavne praxe. On sám sa venuje výrobe korbáčov, aj keď len pre potrebu známych
byť
vlhké,
aby
sa
dali
lepšie
tvarovať.
už 15 rokov. Ďakujem Pánovi Matiašovi, žiakom zo ZŠ M.R.Štefánika a ich pani
Akodopoludnie.
sám povedal, Mgr.
najvhodnejšia
je
učiteľkám za pekne strávené kreatívne
art. Eva Srníková

„košikárska vŕba“ a prúty zbierané už vo
februári. Upliesť korbáč si vyžaduje
veľa zručnosti, trpezlivosti a hlavne
praxe. On sám sa venuje výrobe
Regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa uskutočnila 31. marca
korbáčov, aj keď len pre potrebu
2015 v kultúrnom dome v Poltári. Prihlásených bolo týchto 8 detských divaznámych už 15 rokov.
delných súborov: MASKOVANÉ GULIVERKY a ŠULI TEATRO pri ZUŠ Poltár, SME! pri
Ďakujem
Pánovi
žiakom
zo
ZŠI pre sluchovo postihnutých v Lučenci,
ATHÉNA
pri ZŠMatiašovi,
s MŠ Cinobaňa,
EŇOŇUŇO
ZŠ
M.R.Štefánika
a
ich
pani
učiteľkám
pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, RAPKÁČIK pri ZŠ Farská lúka Fiľakovo, ŤUŤMÁCI
zaa pekne
strávené
dopoludnie.
Breznička pri Cirkevnej ZUŠ Lučenec
DOKORÁN
pri ZŠ L.kreatívne
Novomeského
Lučenec.
Mgr.riaditeľka
art. Eva NOS.
Srníková
Podujatie otvorila Mária Ambrušová,
Výsledky hodnotila odborná
porota, ktorej predsedom bol PhDr. Ľubomír Šárik, členmi Mgr. Arpád Szabó a
Mária Ambrušová.
Pokr. na str. 8

Ondrej RADIČ – 90. výročie narodenia - 3.5.1925 v Kokave nad Rimavicou. Primáš ľudovej hudby od r.
1955. Pochádzal zo slávneho muzikantského rodu Radičovcov. Už ako
osem ročný hrával v kokavskej cimbalovej muzike. Zomrel 7. 11. 2000
v Kokave, kde je aj pochovaný. Do
posledných chvíľ svojho života

Prehliadka prebiehala v dvoch blokoch, v ktorých sa predstavilo takmer 120
účinkujúcich.
Porota vyhlásila nasledovné výsledky. Na krajskú prehliadku dramatickej tvorivosti
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Prehliadka prebiehala v dvoch blokoch, v ktorých
sa predstavilo takmer 120 účinkujúcich. Porota vyhlásila nasledovné výsledky. Na krajskú prehliadku dramatickej tvorivosti detí a tvorby dospelých pre deti - Rozprávkové javisko
2015 postupujú:
Pokr. zo str. 7

REKUS
Folklórny program otváral miestny Detský folklórny súbor
Malá Rakonca s predstavením Jarných zvyklostí, po ktorom
nasledovalo spoločné vystúpenie folklórnej skupiny Jánošík
a ľudovej hudby Ďatelinka. Očakávaným bodom programu bolo
predstavenie Tanečného divadla Ifjú Szivek s názvom „Kukučie
vajíčko“ a záverečný koncert etno-jazzovej formácie Cimbalom
Trio (Lakatos Róbert – významný violista, Balogh Kálmán –
svetoznámy cimbalista, Novák Csaba – kontrabasista). Zaujímavou tanečno-hudobnou vsuvkou formou rozprávkovej hry sa
prezentoval spolok Kerek Perec Egylet.
Počas celého dňa boli v Bebekovej bašte hradu sprístupnené
stále expozície Hradného múzea vo Fiľakove ako aj dočasná
Medzinárodná fotografická výstava Hrad svetov VII. Hlavným
organizátorom podujatia bolo OZ Pro Gaudio, Hradné múzeum
vo Fiľakove a spoluorganizátormi miestne občianske združenia
a organizácie.

Na krajskom kole až deväť vystavujúcich z regiónu Lučenca V kategórii dramatickej tvorivosti detí: DDS Eňoňuňo pri ZŠ Timea Mihalidesová, Pavel Ožďáni, Margita Janštová, Štes MŠ Kokava nad Rimavicou pod vedením Mgr. Evy Švin- fánia Drastíková, Alena Vetráková, Kristína Šuhajová, Migálovej s hrou Morozko. V kategórii scénických miniatúr: roslav Oroszi, Eva Spišiaková a Adela Balázsová.
DDS SME! pri ZŠI pre žiakov so sluchovým postihnutím v Lučenci pod vedením Mgr. Dušany Nôtovej s hrou O čarovnej
marionetke.

Ocenení boli dvaja - Pavel Ožďáni a Kristína Šuhajová.
Cenu primátora mesta Poltár získal DDS Eňoňuňo pri ZŠ
s MŠ Kokava nad Rimavicou a odovzdal ju osobne primátor
Pavel Gavalec. Každý divadelný súbor získal diplom za
úspešné účinkovanie na tohtoročnej prehliadke. Občerstvenie, priestory a technický personál zabezpečilo mesto
Poltár, ako spoluorganizátor podujatia. Záver prehliadky bol
venovaný rozboru s vedúcimi a režisérmi súborov.
Krajská prehliadka Rozprávkové javisko sa konala 17. a 18. 4.
2015 v Žiari nad Hronom a na celoslovenskú postúpil DDS
SME! Blahoželáme!

Kvôli nepriaznivému počasiu jubilejný 10. ročník Palóckej
veľkej noci sa konal namiesto fiľakovského hradu v Mestskom kultúrnom stredisku dňa 6. apríla 2015, od 10:00 do
17:00 hodiny. V rámci tvorivých dielní sa záujemcovia mohli
zapojiť do zdobenia veľkonočných kraslíc, pečenia mlynárskych koláčov a medovníkov, pletenia z pálky, ľudových hudobných nástrojov, šúpolienok a mali možnosť ochutnať aj
špeciality palóckej ľudovej kuchyne. Už tradične sa konalo aj
svätenie jedál a súťaž recitácie veľkonočných riekaniek.
Folklórny program otváral miestny Detský folklórny súbor
Malá Rakonca s predstavením Jarných zvyklostí, po

Vernisáž sa konala 9. 4. 2015 vo výstavných priestoroch Múzea
SNP v Banskej Bystrici a výstava trvala do 26. apríla. Výtvarné
spektrum je celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorá nie je žánrovo ani tematicky vymedzená.
Organizátorom krajského kola je Stredoslovenské osvetové
stredisko.

REKUS
Regionálna súťažná prehliadka choreografií detských folklórnych súborov sa konala 10.4.2015 v Divadle B.S. Timravy
v Lučenci. Prihlásených bolo 7 súborov a 8 choreografií.
Folklórny a divadelný súbor Dubkáčik z Buzitky, DFS Radosť
z Lučenca, DFS Pitypang pri ZŠ Kármána Lučenec, DFS Malá
Rakonca z Fiľakova, DFS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou,
DFS Jánošík z Fiľakova a DFS Romani ľuludi z Kokavy. Podujatie otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci. Moderátorka Lucia Ptáčniková potom predstavila porotu, ktorej
predsedal Juraj Matiaš, členkami boli Mgr. Stanislava Zvarová a Mgr. Mária Matiašová.
Do bronzového pásma zaradila porota DFS Pitypang s choreografiou Podunajské tance, ktorý pôsobí pri ZŠ J. Kármána
v Lučenci a vedie ho Eleonóra Kertészová, DFS Jánošík z Fiľakova pod vedením Miroslavy Podhorovej a DFS Romani ľuludi
pri Súkromnom centre voľného času v Kokave nad Rimavicou,
vedie ho Janka Sendreiová ml.
V striebornom pásme sa umiestnili – FaDs Dubkáčik, DFS
Radosť z Lučenca pop vedením Mgr. Marcely Janštovej a DFS
Pitypang s choreografiou Tance z východného Maďarska.

Ocenení v zlatom pásme s postupom na krajskú súťaž sú DFS
Malá Rakonca z Fiľakova, pracuje pod vedením manželov
Vargovcov a predstavili sa choreografiou Prišla Kvetná nedeľa. DFS Kokavan pod vedením Mgr. Jany Becániovej a Jany
Obročníkovej postúpil s choreografiou Zahrajme sa! Krajská
prehliadka sa uskutoční 7.5.2015 v Kokave nad Rimavicou. Po
vyhlásení výsledkov sa uskutočnil rozbor s vedúcimi súborov.
Organizátormi festivalu bolo NOS a Mesto Lučenec.

Krajská súťažná prehliadka detských speváckych zborov sa
konala 17.4.2015 v Koncertnej sále ZUŠ J. Cikkera v Banskej
Bystrici. Náš región reprezentovali dva detské miešané spevácka zbory: KRIŠTÁLIK pri ZUŠ v Poltári s dirigentkou Mgr.
art. Máriou Sihelskou a CAMPANELLA pri Cirkevnej ZUŠ Lučenec-Breznička, ktorý diriguje Mgr. Terézia Kelementová.
A ako obstáli? Krištálik získal zlaté pásmo a Campanella strieborné. Blahoželáme! Organizátorom bolo SOS v Banskej Bystrici.
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- 21. - 22.4.2015 v Dome Matice slovenskej Lučenec
Víťazi regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže v
umeleckom prednese poézie a prózy: I. kat. poézia: 1. Nina
Kulichová – ZŠ Haličská 7, Lučenec, 2. Tamara Péter – ZŠ
Školská ul. Fiľakovo, 3. Miloš Janoštiak – ZŠ Kokava nad Rimavicou, 3. Alexandra Oláhová – ZŠ Halič, próza: 1. Anna Vitoslavská – ZŠ Slobody, Poltár, 2. Eva Kubicová – ZŠ Haličská
7, Lučenec, 3. Žofia Urbanová – ZŠ L. Novomeského Lučenec.
II. kat. poézia: 1. Patrícia Gondášová – ZŠ M. R. Štefánika,
Haličská 8, Lučenec, 2. Nikoleta Mikušová – ZŠ Farská lúka,
Fiľakovo, 3. Szabolcs Tóth – ZŠ Radzovce, próza: 1. Marko
Fehérpataky – Gymnázium B. S. Timravy Lučenec, 2. Stela
Paučová – ZŠ s MŠ Kalinovo, 3. Soňa Fehérpatakyová – ZŠ
Slobody 2, Poltár. III. kat. poézia: 1. Viktória Berkyová – Cirkevná ZŠ J. Bosca Lučenec, 2. Martina Mikušová – ZŠ Farská
lúka Fiľakovo, 3. Milan Podhorec – ZŠ L. Novomeského, Lučenec, próza: 1.Terézia Tršová – ZŠ Kubínyiho nám., Lučenec,
2. Matúš Golian – ZŠ Haličská 7, Lučenec, 3. Anna Magdaléna Hroboňová – ZŠ Vajanského ul., Lučenec. IV. kat. poézia:
1. Ivan Horváth – Gymnázium B. S. Timravy Lučenec, 2. Adriana Valachová– Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec,
3. Michaela Remencová – Gymnázium B. S. Timravy Lučenec,
próza: 1. Matej Gajdoš – Gymnázium B. S. Timravy Lučenec,
2. Simona Uhliarová – Gymnázium B. S. Timravy Lučenec, 3.
Timea Petrovičová – Stredná zdravotnícka škola Lučenec.
Na krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy
Sládkovičova Radvaň, ktorá je súčasťou 61. Hviezdoslavovho
Kubína, sa okrem víťazov jednotlivých kategórií predstaví
aj DDS Kukuk pri ZUŠ v Lučenci s inscenáciou Laktibrada a DS
Stužka z Kokavy nad Rimavicou, ktorý v kategórii divadiel
poézie uvedie hru Žltá ľalia.
Ďakujeme riaditeľke Domu Matice slovenskej v Lučenci za
spoluprácu pri organizovaní tohto podujatia a za knižné ceny,
ktorými sme odmenili najlepších recitátorv.
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec
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Eva Kmeťová

...keď ťa necítim doma
Kuchyňa tri dni neuprataná.
Na károvanom obruse
dve šálky s čajom.
Vôňa jablka a škorice
sa stále šíri miestnosťou.
A ešte jeden pohár
od vína.
Moldavské akurát
na naplnenie deravej stoličky
na ľavej strane.
Trochu pobolieva,
keď žujem chlieb so soľou.
Stále neklopeš…
Musím sa
cez to prehrýzť.
...keď sa cítim byť doma.
Keď sa izba zúži,
stiahne opasok,
akoby mala práve šestnásť,
uložím sa priamo do jej lona.
Polnoc bude klopať,
vylomí dvere,
rozbije okná
a hoci ju naplní tmou,
viem, že ma
nikdy nevydá.
Autoportrét.
Neznášam december.
Rovnaké stopy,
stopy v snehu.
Rovnaké stopy
veľkosti štyridsať-bohviekoľko
a filmy sladké ako marcipán,
ľudia plačúci pre cudzích.
A ja pred zrkadlom nariekam
nad ďalšou kŕčovou žilou,
ktorú si doteraz nenašiel.
28.6.2014
Chcela by som mať toľko sily,
aby som zatriasla stenami
a vyprášila ľudí z paneláka,
králikárne dvadsiateho storočia.
Keď je sparno, ako dnes,
chcem sa zminimalizovať,
na drobnú
ako prach,
nech ma letný zefyr
odnesie tam, kde ho strieda
severák.
Zaseknutá v kožušine ľadového
medveďa
by som načúvala tichu
a klokotaniu polárnej krajiny.

Deň 25. 3. 2015 bol
výnimočný pre nás všetkých – žiakov, učiteľov,
rodičov. V koncertnej sále ZUŠ sa pripravoval
koncert, ktorý bol svojou formou iný „RODINNÝ“. ZUŠ v Poltári je škola súrodencov, ale i veľkou rodinou, pretože spoločné
muzicírovanie opätovne potvrdilo vzťah: žiak –
učiteľ – rodič – starý rodič – rodinný príslušník,
či priateľ školy.

Čo bolo jedinečnosťou tohto koncertu? Nuž na
pódiu muzicírovali so svojimi deťmi mamky,
otcovia, krstné mamy, ale i starí rodičia, súrodenecké páry, sesternice, či bratranci spolu
s pánmi učiteľmi. Program bol zostavený predovšetkým z komornej hry, duá, triá, kvartetá
rôznych evergreenov, piesní ľudových i populárnych, ale i skladieb vážnej hudby.
Rodina Fehérpatakyovcov – otec, Sonička
a Marko zahrali v gitarovom triu českú ľudovú
pieseň „Chovejtemněmátičko“, ktorých suverénne na klavíri doprevádzal mladší súrodenec
Tomáško.
Slávne YellowSubmarine skupiny Beatles
predviedol Oliver Adam s oteckom v gitarovom duete. Pani Danka Garajová si už po
štvrtýkrát zahrala na koncertnom pódiu so svojou dcérou Deniskou (priečna flauta), kde
zahrali skladbu P. Wedwooda Comedancewithme, sprevádzanú kajonom ich učiteľkou
Ľ. Slebodníkovou. Zaznel i úryvok z baletu Labutie jazero P. I. Čajkovského, v podaní malej
Niny Bavalovej z Kokavy nad Rimavicou,
ktorá si zahrala so svojou sesternicou Máriou
Tisovčíkovou. Je úžasné, ak rodičia, ktorí chodievali do umeleckej školy si sadli i po 20
rokoch za klavír a zahrali si so svojím dieťaťom
ako JUDr. Bronislava Garajová s dcérkou
Bronkou, ktoré predviedli Moderato od A.
Diabelliho. Starý otec p. J. Kuvik si zahral tiež
na heligónke a zaspieval i s triednou učiteľkou
Ľ. Slebodníkovou východniarsku pieseň „A od
Prešova“ za sprievodu vnučky Radky Gombalovej (priečna flauta). Koncert vygradoval ľudový súbor Lúčina s piesňou „V tom hriňovskom peknom hájiku“, ktorej primášom bol
MVDr. Július Balog. Program koncertu bol
zostavený
z 21
umeleckých
výkonov
interpretov. Muzikantské výkony všetkých

MVDr. Július Balog. Program koncertu bol
zostavený z 21 umeleckých výkonov interpretov. Muzikantské výkony všetkých interpretov boli odmenené bohatým potleskom
a dospelí peknou voňavou ružou.
V rodine nesmie chýbať komunikácia. Tá
prebehla neformálne na javisku, kde pani
zástupkyňa Mgr. D . Vývleková a p. uč. Mgr.
art. M. Sihelská vtipne vyspovedali súrodencov ,rodičov i starých rodičov. Bolo to
smiechu, či zaujímavých odpovedí a informácií o cvičení, či rodinných vzťahoch, tréme, či láske k hudbe.
Záver „Rodinného koncertu“ patril učiteľskému kvartetu F. Klempárovi – saxofón, O.
Gállovi – klavír, L. Černákovi – gitara, B.
Szabóovi – kontrabas, ktoré profesionálne
zahralo skladbu G. Michaela – Carelesswhisper.

Po koncerte sa uskutočnila „koláčová“ párty
a občerstvenie pre deti, rodičov a učiteľov,
a v neformálnych rozhovoroch sa rozoberali
dojmy z koncertu, slová vďaky a radosti.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková,
riaditeľka školy

na Pódiu mladých umelcov 2015
vo Veľkom Krtíši

Dňa 31. 3. 2015 sa mladí klaviristi 1.- 4. ročníka ZUŠ zúčastnili tejto umeleckej súťaže,
kde predviedli na koncertnom krídle svoj repertoár, zahrňujúc skladbičky minimálne
dvoch slohových období slovenských i svetových skladateľov. Predsedom poroty bol profesor Akadémie umení z Banskej Bystrice
Mgr. art. Peter Špilák, ArtD., ... Pokr. na str. 11
ktorý odborne vyhodnotil celú súťaž
a poďakoval sa mladým klaviristom a ich
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...ktorý odborne vyhodnotil celú súťaž a poďakoval sa mladým klaviristom a ich učiteľom za prípravu.
ZUŠ Poltár reprezentovali a získali pekné umiestnenia: Bronislava Garajová (I. kategória) – 2. miesto z triedy p. uč. Ľ.
Slebodníkovej, Patrícia Bystrianská (II. kategória) – 2. miesto
z triedy p. uč. K. Kubaliakovej, Miriama Strašková (III. kategória) – 3. miesto z triedy z p. uč. V. Novákovej, Tamara Stieranková (IV. kategória) – 1. miesto z triedy p. uč. M. Sihelskej.
Súťažiace boli odmenené krásnou medailou a diplomom.
Pokr. zo str. 10

Dňa 10.4 2015 sa na ZUŠ v Poltári konala súťaž v speve. Naši
speváci sa rozhodli obhájiť svoj úspech spred troch rokov,
kedy na PMU 2012 v ZUŠ Jesenskom získali výborné
umiestnenia.
Súťaže sa zúčastnilo 34 spevákov z rôznych ZUŠ – Hnúšťa,
Rimavská Sobota, Balog nad Ipľom, Veľký Krtíš, Lučenec,
Tornaľa, Fiľakovo, Revúca a Poltár. Predsedníčkou poroty
Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy bola Mgr. Zlata Vondrová – dlhoročná pedagogička na ZUŠ
a Konzervatóriu v Košiciach. Členmi poroty boli učitelia ZUŠ
– Agnesa Kuraliová a Mgr. art Patrik Kobela.

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici bola
hlavným organizátorom podujatia Dni detskej knihy, v dňoch
24.-27. marca 2015. Cieľom stretnutia spisovateľov detských
kníh, ilustrátorov a animátorov z televízie, bola podpora čitateľskej gramotnosti u mladej generácie a snaha upriamiť ich
na tvorbu a tvorcov kníh, ktoré spisovatelia píšu.
Pozvanie prijali mnohí známi spisovatelia, pre ktorých je detská literatúra vzácnym posolstvom a sú radi, keď aj v osobnom kontakte s mládežou komunikujú. Okrem oficiálnych
povinností (prijatie spisovateľov primátorom), sme sa podieľali na autorských besedách v meste B. Bystrica, ale aj v iných
školách mimo mesta. Ja osobne som mala, počas trojdňového
pobytu až šesť besied, na ktorých spontánny prístup žiakov,
ale aj prehľad ktorý mali o mojich knižkách pre deti, radosť z
toho, že žiaci čítajú a sú zorientované v tvorbe pre deti.

ZUŠ v Poltári reprezentovalo 7 žiakov. V prvej kategórii bol
najmladším účastníkom Tomáško Fehérpataky (z triedy p.
uč. Mgr. art. Márii Sihelskej), ktorý si svojím výkonom vysúťažil krásne zlaté pásmo. V druhej kategórii, ktorá bola
najpočetnejšia (17 súťažiacich) našu školu reprezentovali
Barborka Almášiová (z triedy p. uč. Mgr. art. Márii Sihelskej) bronzové pásmo,
Lukáš Urbančok – zlaté pásmo,
Michaela Szepesyová – zlaté pásmo a Sára Partlová – zlaté
pásmo ( žiaci z triedy p. uč. Mgr. Dagmar Vývlekovej DiS
art). V tretej kategórii nás reprezentoval Mirko Dirbák (z
triedy p. uč. Mgr. art. Márii Sihelskej), ktorý získal strieborné
pásmo a v poslednej kategórii naša najstaršia žiačka – Karin
Uhríková (z triedy p. uč. Mgr. Dagmar Vývlekovej DiS art),
ktorá získala krásne zlaté pásmo. Korepetítormi boli Mgr. art.
Mária Sihelská, Mgr. Katarína Kubaliaková DiS art a Ondrej
Gáll.

Čo mi Dni detskej literatúry priniesli ? Stretnutia s ilustrátormi, ako Martin Kellenberger, Juraj Martiška, Danica Pauličková, ale i ďalší a kontaktovanie s kolegami- spisovateľmi,
ako Peter Holka, Roman Brat, Janka Šimulčíková, Marta Hlušíková ma presvedčili o tom, že písať pre deti je dôležité,
najmä ak je priaznivá spätná väzba.
Hana Košková

Mgr. Dagmar Vývleková DiS art.
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Pri príležitosti 95. výročia narodenia
spisovateľa Františka Kreutza, rodáka
z Cinobane, ktoré si pripomíname v
apríli, sa v piatok 17. apríla 2015
v priestoroch Novohradskej knižnice
uskutočnila zaujímavá a podnetná
prednáška doc. PaedDr. Júliusa Lomenčika, PhD. za účasti širokej verejnosti a študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci.

dáka a Júliusa Križániho, je voľným
pokračovaním knihy Zrod a vývoj slovenského skla – Sklárne stredného Slovenska, ktorá vyšla v roku 2012. Pokiaľ
prvá kniha sa zaoberala sklárňami a najmä ľuďmi, ktorí sa zaslúžili o zrod a vývoj slovenského skla, táto pojednáva
o ich výrobkoch, o kráse slovenského
skla. V priebehu jednotlivých období od
renesancie až po súčasnosť autori tejto
knihy opisujú výrobu a na početných fotografiách prezentujú tvary skla, ktoré sa
vyrábali na území Slovenska. Krása skla
sa nerodila razom, na jej vývoji sa podieľali mnohí dizajnéri, technológovia,
taviči a sklárski majstri.

Mgr. Radovan Mácal,
Novohradská knižnica Lučenec

Pripravuje sa nová kniha
Na území dnešného Slovenska sa v priebehu vývoja sklárskej výroby vytvorili
štyri oblasti výroby skla. Najstaršia
vznikla pri banských mestách v okolí
Kremnice, Novej Bane a Banskej Štiavnice, ďalšia v lesoch neďaleko Bardejova, tretia v oblasti Slovenského Rudohoria severne od Lučenca a štvrtá na
Hornom Považí.
Majstrovstvo sklárov, ktorí pracovali
v mnohých hutách sa dedilo z otca na
syna. Mnoho sklárov sa vybralo do sveta, aby sa naučili niečo nové a veľa
sklárov prišlo pracovať do slovenských
hút, lebo tu mali lepšie podmienky ako
doma. Na nové pôsobisko si prinášali
poznatky, ktoré prezentovali a obohacovali aj slovenskú výrobu skla. Dnes môžeme napísať, že v slovenských hutách
sa vyrábalo sklo rovnaké ako vo vyspelom svete. Úspešné nemecké, sliezske a
české sklárstvo, ktoré v 18. storočí predbehlo benátske sklárstvo, sa presadilo aj
na Slovensku. Krása a dokonalosť medzinárodne uznávaného českého a nemeckého skla sa začala vyrábať aj na
našom území. Od polovice 19. storočia
sa aj slovenské sklo stalo známym na
medzinárodnom poli. Práce našich sklárskych majstrov boli oceňované na prestížnych výstavách a veľtrhoch. Slovenské sklo sa presadilo v silnej konkurencii
a zaznamenalo významný obchodný
rast. Pripravovaná nová kniha Krása
slovenského skla autorov Pavla Hlodáka a Júliusa Križániho, je voľným

pokračovaním knihy Zrod a vývoj
slovenského skla – Sklárne

Títo ľudia svojim umom a zručnosťou
dali výrobkom dokonalý tvar a pôsobivý
vzor. Vytvorili dokonalú harmóniu krásy
a úžitkových vlastností, ktorú oceňujú
nielen obchodníci ale aj bežní užívatelia
a zberatelia starožitného skla. Snahou
autorov je vydať knihu začiatkom budúceho roka. Jej vydanie je podmienené
zabezpečením finančných zdrojov od
sponzorov, ktorým záleží na uchovaní
kultúrneho dedičstva našich predkov.
A preto?
Je tu výzva pre mecenášov kultúry.
Obraciame sa na všetkých dobrých Slovákov, rodákov, na ľudí, ktorým záleží
na vydávaní podobných diel z našich
dejín, aby podporili svojim prispením
skoré vydanie tejto publikácie. Pri tvorbe takýchto diel nikdy nejde o „biznis“.
Knihu využijeme nielen teraz, ale v budúcnosti bude nenahraditeľným zdrojom
čerpania informácií z oblasti sklárstva.
Pochopiteľne, že darcov, sponzorov či
mecenášov uvedú autori aj v knihe.
Akýkoľvek príspevok pomôže.
Ohľadom bližších informácií uvádzame
kontakt na autora Pavla Hlodáka:
tel.: 0907 806 317,
e-mail: kermats.r.o@stonline.sk.

Pohyblivé kresťanské sviatky slávené
sedem týždňov po Veľkej noci. Staroslovanský názov Turíce je odvodený od
zvieracej masky tura, dominantne zastúpenej v jarných ochranných a obetných obradoch. Názov Rusadlá, používaný na východnom Slovensku, súvisí
pravdepodobne s názvom mladších antických slávností pascha rosarum. Po
rozšírení kresťanstva cirkev na pôvodné
turíčne sviatky terminovala sviatky svätého Ducha, znázorňovaného plamienkom alebo holubicou. Symbolika i význam pohanských sviatkov sa zachovali
v tradícii do začiatku 20. storočia. Staršiu vrstvu tvorili sprievody masiek, bujaré zábavy so spevom a tancom, hostiny, streľba, obchádzanie chotára s fakľami, hluk. Duše mŕtvych predkov sa
mali cez turíčny týždeň vracať na zem
pomáhať a ochraňovať živých. Na severnom Slovensku sa konali zádušné
omše za zosnulých za obdobie od minulých Turíc, na hroby sa kládli zelené
vetvičky, vajíčka. Turíčnu zeleň prijalo
kresťanstvo – na ochranu domu, hospodárstva i dobytka sa používali v kostole posvätené vetvičky. Pozostatkom
starého obyčaja voľby turíčneho kráľa
(volila ho mládež a tri dni mu patrila
všetka svetská moc v obci), ktorý vďaka
zákazom zanikol v 18. storočí, je voľba
turíčnych mládeneckých richtárov.
S postavou kráľovnej sa stretávame
v dievčenských hrách a obchôdzkach.
V mestách sa na Turíce konali strelecké
preteky na terč v tvare vtáka, víťaz dostal titul vtáčieho kráľa. Obľúbené boli
sprievody dievčat s ružovými girlandami
a vencami, prevážanie sa na kvetmi
ozdobených loďkách, výlety do prírody,
majálesy, juniálesy. Na Slovensku turíčne obyčaje postupne zanikali, v tradícii sa uchovávajú zábavy, stavanie
májov (stredné Slovensko, Novohrad),
vkladanie zelených vetvičiek za okná
domov, miestami aj čistenie studničiek.

Zdroj: www.ludovakultura.sk,
autor: Viera Feglová
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Oznam! Milovníci kultúry, obraciam sa na Vás s prosbou
o spoluprácu a pomoc pri digitalizácii tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Som členkou akvizično – digitalizačného tímu Centra tradičnej
ľudovej kultúry pri Slovenskom ľudovoumeleckom kolektíve a chcela
by som s Vašou pomocou zozbierať čo najviac materiálov o našom
krásnom regióne Gemer – Malohont a Novohrad. Prosím Vás o kontakty a sprostredkovanie osobných stretnutí vo Vašich obciach s ľuďmi, ktorí by nám mohli poskytnúť archívne fotografie, rozhovory, resp.
by nám dovolili nafotiť kultúrne objekty a poskytli nám o nich informácie – príbeh. Jedná sa napr. o dobové fotografie, ku ktorým potrebujeme v prípade že je známy, autora fotografie, jeho majiteľa, rok
vzniku fotografie, informáciu o tom čo sa na fotografii nachádza.
Jedná sa o ľudí, pracovné činnosti, tradičný odev, pracovné náradia.....tiež architektúru v obciach s popisom kedy stavba vznikla, kto
v nej býval, čím bola budova významná. Fotografie naskenujeme
a vrátime. Tiež ak sa vo Vašej obci nachádzajú súčasti tradičného
odevu, tiež s Vašim, resp. majiteľovým súhlasom ich nafotíme.
Tiež v prípade, že existujú staré pracovné náradia, keramika....tieto
s Vašim, resp. s majiteľovým súhlasom tiež nafotíme. V materiály
bude uvedený aj darca poskytnutých materiálov, informácií. Ak žije vo
Vašej obci človek, ktorý nám vie porozprávať o nejakom zvyku, zaspievať pesničku, ukázať výrobu napr. hudobného nástroja, náradia aj
toto môžeme zaznamenať.
Nakoľko sa tejto činnosti venujem len v rámci voľného času, prosím
o Vašu pomoc a typy vo Vašich obciach, keďže mi záleží na tom, aby
sa náš región mohol spropagovať na digitálnej mape tradičnej ľudovej
kultúry Slovenska, v rámci projektu: Digitálny fond tradičnej ľudovej
kultúry. S majiteľmi fotografií bude spísaná ZMLUVA O UDELENÍ SÚHLASU NA POUŽITIE DIELA, uzatvorená v zmysle § 40 a nasl. zákona
č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach (ďalej len „autorský
zákon“) medzi zmluvnými stranami, čím je majiteľ diela chránený
a tiež Koordinančné centrum bude mať týmto udelený súhlas o zverejnenie, zároveň nemôže poskytovať podklady tretej osobe.
Vaše informácie, resp. otázky píšte na e-mail:
zvara.jaroslav@pmxmail.sk, alebo telefónne informácie:
0904 875 369.
S úctou a vďakou Mgr. Stanislava Zvarová, Klenovec

V. ročník Memoriálu Miroslava Pulca
ryžovanie zlata v Rapovciach
Aj tohto roku Klub zlatokopov Novohradu uskutoční podujatie V.
ročník Memoriálu Miroslava Pulca ryžovanie zlata pod názvom
Novohradská zlatinka. Podujatie k MDD sa uskutoční dňa 30.
mája 2015 o 10. 00 hod na futbalovom štadióne v Rapovciach
pod záštitou starostu obce Ing. Ladislava Sókyho. Odborným
garantom súťaže v ryžovaní zlata je Slovenská asociácia zlatokopov. Generálnym sponzorom podujatia je termálne kúpalisko
Novolandia. Súťaž v ryžovaní zlata je športová disciplína, ktorej
36. výročie si pripomenieme 10. júna 2015.
Súťaž v ryžovaní zlata začala v roku 1979 v Slaníku na zlatonosnej Otave. Súťažiť sa bude v kategóriách deti, ženy, muži,
seniori, družstvá. Ryžovať sa bude v upravených drevených kadiach. Každý súťažiaci dostane vedro piesku, v ktorom budú
zlatinky, ktoré je potrebné vyryžovať do 15 minút.
Pre deti budú pripravené stanovištia, kde si môžu zasúťažiť
a dozvedieť sa viac o geologickej stavieb Rapoviec a okolia
spoznávať minerály a horniny a taktiež si môžu vyskúšať
ryžovanie zlata v tzv. „Škole ryžovanie zlata“. Po úspešnom
absolvovaní stanovíšť budú deti odmenené. Celé podujatie bude
spestrené vystúpením hasičov a kynológov.
Deti sa môžu povoziť na koníkoch a navštíviť kúpalisko

Novolandiu. Ocenenie súťažiacich sa uskutoční o 16. 00
hodine. Pre účastníkov je pripravená aj bohatá tombola.
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Deti sa môžu povoziť na koníkoch a navštíviť kúpalisko
Novolandiu. Ocenenie súťažiacich sa uskutoční o 16. 00
hodine. Pre účastníkov je pripravená aj bohatá tombola.
Večer od 19. 00 hodine sa návštevníci môžu okúpať a pobyt
im na kúpalisku spestrí kapela Blue trend, ktorá zahrá na
počúvanie i do tanca až do rána bieleho. Súčasťou podujatia je vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením IV. ročníka výtvarnej súťaže „Koník môj priateľ“, ktorá sa uskutoční dňa 29. mája 2015 vo výstavnej sále KD vo Veľkom
Krtíši pod záštitou primátora Veľkého Krtíša. Ocenení
výtvarníci dostanú okrem pekných cien aj voľné vstupenky
do termálneho kúpaliska Novolandie v Rapovciach. Deti
čaká príjemne strávený deň plný prekvapení. Dúfame, že
výtvarné práce IV. ročníka svojou úrovňou prekonajú III.
ročník, ktorý sa uskutočnil v Poltári s celkovým počtom
prihlásených prác 146. Súťaž v ryžovaní zlata má okrem
mimoriadnej atraktívnosti aj značný spoločenský význam.
Šlichová prospekcia – ryžovanie je jedna z najlacnejších
a pritom efektívnych metód výskumu pri vyhľadávaní
rudných ložísk. Dúfame, že všetci návštevníci odídu
z Rapoviec príjemne naladení a deti si odnesú okrem
zlatiniek v skúmavke aj príjemný pocit z ryžovania zlata.
Mgr. Mária Pulcová, vedúca organ. štábu Klubu zlatokopov Novohradu

LITERÁRNY LUČENEC
Propozície IX. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo
vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2015 v rámci XIX.
ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej
poézie a prózy TIMRAVINA STUDNIČKA Lučenec.
Vyhlasovateľ súťaže: Banskobystrický samosprávny kraj Novohradská knižnica Lučenec a Mesto Lučenec
Termín: 19.11. 2015
1. Vekové kategórie súťaže: I. kategória: 5. – 9. ročník
základných škôl a osemročných gymnázií, II. kategória: stredné
školy, III. kategória: dospelí
2. Literárne formy súťaže: POÉZIA ,PRÓZA
Termín zaslania prác: do 1. 10. 2015 na adresu:
Mgr. Radovan Macál, Novohradská knižnica, J. Kármána
č. 2, 984 01 Lučenec,
e-mail: sluzby@nklc.sk
r.macal@nklc.sk
Bližšie informácie na web stránke Novohradskej knižnice

Plán výstav Novohradského múzea a galérie v Lučenci
- máj 2015
Keď utíchli zbrane – do 24. 5. 2015 2. svetová vojna priniesla do
dejín ľudstva doposiaľ najväčšiu intenzitu zabíjania a ničenia.
Konflikt, ktorý skončil vytúženým mierom v roku 1945, trval
takmer 6 rokov. Zapojilo sa doň mnoho krajín z celého sveta.
Novohradské múzeum a galéria pri príležitosti 70. výročia jej
ukončenia pripravila výstavu s názvom “Keď utíchli zbrane“.
Prináša obraz nezmyselnosti vojny vo všetkých jej aspektoch.
Predstaví kompaktný prehľad všeobecných udalostí a faktov
týkajúcich sa priebehu druhej svetovej vojny, ktoré pomôžu
dokresliť vystavené dobové zbrane a militárie.
Noc múzeí a galérií - 16. 5. 2015 od 17,00 do 23,00 hod.
Naša inštitúcia sa do projektu Noc múzeí a galérií zapája pravidelne od roku 2005. Aj v tomto roku ponúkne netradičné
programy pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Pre deti
pripravíme tvorivé dielne, v rámci ktorých môžu kresliť a maľovať na nádvorí. Iste mnohých zaujme prezentácia uniforiem,
výstroja a statická ukážka bojovej techniky z obdobia 2.svetovej
vojny tiež na nádvorí NMG. Ani v tomto roku neporušíme
tradíciu, aby sa v rámci podujatia Noc múzeí a galérií prezentovali súčasní remeselníci. Návštevníci si budú môcť pozrieť
stálu expozíciu Poklady minulosti a výstavu Keď utíchli zbrane.
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6.5. Ôsmy svetadiel
– Najhranejší muzikál v réžii Jána
Ďurovčíka s legendárnymi pesničkami
od skupiny Elán,
miesto: ŠH Arena o 19:00 hod.

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
2.5. HELIGÓNKY NA BUDINEJ
– súťažná prehliadka heligónkarov,
miesto: KD Budiná o 15.00
26.5. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie, prezentácia a rozbor tvorby,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
30.5. Nositelia tradícií – regionálna
súťažná prehliadka folklórnych skupín,
miesto: Radzovce
Kristína Šuhajová – z tvorby, výstava,
miesto: vestibul NOS Lučenec,
od 8.00 do 15.00 hod.
Dielňa ľudových remesiel:
Sklenené šperky, hlina – tvarovanie z hliny,
šperky zo živice.
Termíny dielní, kurzov pre deti, dospelých
a jednotlivcov je potrebné dohodnúť
vopred. Informácie
Mgr. art. Eva Srníková, 0907 503 478,
e-mail: evasrnikova1@gmail.com alebo
osobne v tvorivej dielni.
Miesto: NOS Lučenec, na poschodí

BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
Do 24.5. Keď utíchli zbrane
16.5. Noc múzeí a galérií
Poklady minulosti – stála expozícia

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
1.5. Retro máj
– Oslava 1. mája v retro štýle,
premietanie osláv prvých májov v Lučenci
z dôb socializmu, výstava, miesto:
Mestský park o 10.00 hod.
5.5. Deň M.R. Štefánika – Spomienka na
významnú slovenskú osobnosť:
pietna spomienka pri pamätníku,
športové podujatie, výtvarná súťaž,
miesto: Námestie republiky,
ZŠ M.R. Štefánika o 9.30 hod.

6.5. Ôsmy svetadiel – Najhranejší
muzikál v réžii Jána Ďurovčíka
s legendárnymi pesničkami od
skupiny Elán, miesto: ŠH Arena
o 19:00 hod.

7.5. Andreas Varady Trio fead. Radovan
Tariška – koncert len 16 ročného
gitaristu z Rimavskej Soboty,
miesto: Divadlo B.S. Timravy o 19.00 hod.
8.5. Oslavy 70. výročia ukončenia druhej
II. svetovej vojny – Položenie vencov,
promenádny koncert dychovej hudby,
ukážky bojov a vojenskej techniky - Klub
vojenskej histórie Košice,
miesto: Mestský park o 11.00 hod.
9.5. Míľa pre mamu – Podujatie konané
pri príležitosti Dňa matiek v rámci
celoslovenskej akcie,
miesto: Námestie republiky o 14.00 hod.
10.5. Srdce na dlani – program venovaný
Dňu matiek,
miesto: Kostol Krista kráľa na Rúbanisku
o 15.00 hod.
28.5. Vernisáž „Szabóov grafický
Lučenec“,
miesto: Novohradské múzeum a galéria
o 10.00 hod.

Kokava nad Rimavicou
7.5. Detský folklórny festival
- krajská súťažná prehliadka choreografií
detských folklórnych súborov,
miesto: KD o 13.00 hod.

Cinobaňa
7.5. Oslavy víťazstva nad fašizmom
9.5. Cinobanský kotlík
16.5. Stretnutie heligónkarov

Hrnčiarska Ves
8.5. HRNČIARSKA KAPUSTA - IV. ročník
súťaže vo varení kapusty od 13.00 hod,
o 19.00 zapálenie vatry oslobodenia,
20.00 diskotéka,
miesto: Areál ZŠ na Hrádku

Málinec
10.5. Oslavy Dňa matiek spojené s krstom
knihy Tibora Urbašíka
„Spomienky z okolia horného Ipľa“,
miesto: Spoločenský dom
30.5. Kysucký prameň,
vystúpenie hudobnej skupiny,
miesto: Spoločenský dom o 18.00 hod.

30.5. MDD v Mestskom parku,
miesto: Mestský park o 9.30 hod.

Breznička

Fiľakovo

1.5. Breznický majáles,
miesto: Štadión TJ Tatran od 15.00 hod.

16.5. Noc múzeí a galérií 2015:
Mestské vlastivedné múzeum vo Fiľakove

Polichno a Tuhár

18:00 Otvorenie programu v Mestskom
vlastivednom múzeu
Vernisáž výstavy
„Kamenári a kamenné kvety“
18:30 Premietanie archívnych filmov
Hradný areál a múzeum

1.5. 1. MÁJ – od 8.30 h. pochod
z Tuhára k studni Timrava, odtiaľ
prvomájový sprievod do Polichna,
účastníci s transparentmi alebo
v dobovom oblečení majú zľavu na
občerstvení, záver o 12.00 v krčme
„U Ťapákov 1914“ v Polichne.

19:00 Vernisáž výstavy v Bebekovej bašte
Fiľakovského hradu
„Naša budúcnosť v našej minulosti“
19:45 Prehliadka tradičného
ľudového oblečenia
20:15 Literárno-hudobné predstavenie
– básne Fracoisa Villona
21:30 Vystúpenie funkovej kapely
Guru Brothers
- Špeciálne osvetlenie hradu
po západe slnka
- Animačný program historickej skupiny
Defensores v Kazemate

Utekáč
29.- 30.5. Utekáčske májové dni 2015
Festival histórie a remesiel
organizovaný pod záštitou
MK SR pri príležitosti 70. výročia
ukončenia 2. svetovej vojny

22.- 23.5. Otvorenie

Magistrály
Novohradu
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ročného gitaristu z Rimavskej Soboty,

