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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte
uvádza cyklus „Predstavujeme divadelné súbory“. Pokračujeme DS Zsákszínház z Fiľakova.
zik, Gabriella Medeová, Róbert Zupko,
Irena Danyiová, Pavel Balog, Jozef Mihali, Prška Petőczová, Veronika Illésová,
Borbála Balázsová, Gabriel Gáspár, Róbert Gáspár.
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1981
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rockováverzia
verzia
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a prvá rocková
1982
1982––Núdzové
Núdzovépristátie
pristátie
1983
–
KZ
1983 – KZoratórium
oratórium
1984
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Nechžije
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1985
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Snehovákráľovná,
kráľovná,hudobná
rozprávková
hra rozprávková hra
hudobná
1986
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J.B.Thomas:
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Charleyhoteta
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1987
1987––Ecce
EcceHomo
Homo
1988
1988-- Show
Showna
nashow,
show,hudobnozábavnýhudobno-zábavný
program
program
1989
1989––Ján
JánSolovič:
Solovič:Strašne
Strašneošemetná
ošemetná
situácia situácia
1990
1990––Tri
Triletušky
letušky
1991
1991––Tri
Triletušky
letuškyna
naPalóckych
Palóckychdňoch
dňoch
1992
1992––Svätá
Svätárodina
rodina
-- Show
Show
program, hudobnoprogram,
zábavný programprogram
hudobno-zábavný
-- Zázrak
Zázrak
1993
1993––Zázrak
Zázrak
Hippolit
- Lokaj
Lokaj
Hippolit
1994 – György
hlava
1994
GyörgySpiró:
Spiró:Kuracia
Kuracia
hlava
(Csirkefej)
(Csirkefej)
1995 – Verní neverní
1996 – Bohumil Hrabal:
1995 – Verní neverní
Ostro sledované vlaky
1997 – Zdravý nemocný
1996
– Bohumil Hrabal: Ostro
1998 – István Örkény: Mačacia hra
sledované
vlaky
1999 – Eisemann-Zágon-Somogyi:
Čierny Peter, opereta
1997
ZdravýÖrkény:
nemocný
2000 – István
Tótovci
2001 – Bornemisza Péter:
1998 – Maďarská
István Örkény:
ElektraMačacia hra
2002 – Csongor a Lília
2003 – Slečny
vo výškach
1999
Eisemann-Zágon-Somogyi:

Názov vznikol zaujímavo, vymyslelo ho vlastne obecenstvo. Prvá hra divadelných
ochotníkov sa volala „Husiar Maťo“ a v niektorých scénach vystupovali ochotníci
vo vreciach. Po premiére viacerí diváci ešte dlho pokrikovali po hercoch v uliciach
Fiľakova takto: „Aha, to sú tí, čo hrali vo vreciach“. A originálne pomenovanie bolo
na svete.
Prvým zriaďovateľom od založenia súboru v roku 1979
až do roku 1983 bol Závodný klub Kovosmalt Fiľakovo,
po ňom ZO Csemadok Fiľakovo do r. 1987, potom MsKS
Fiľakovo až do r. 2002 a odvtedy patria pod OZ Zsákszínház. Zakladateľom a vedúcim súboru je PhDr. Štefan Mázik, ktorý túto funkciu zastáva dodnes. Je zároveň aj hercom a režisérom takmer všetkých hier, lebo
v dvoch prípadoch mal pomocníkov, spolurežisérom
jednej hry bol András Nagy a pri najnovšej mu pomáhal
László Gulyás. Pri založení ich bolo 80. Zo zakladajúcich
členov spomeňme aspoň niektorých – Róbert Mikula,
Zuzana Holeková, Róbert Molnár, Bélla Mokány, Róbert
Pokr. na str. 2
Varga, Blanka Kerekešová, Lajos Simonidesz, István Má- Čierny Peter, opereta
zik, Gabriella Medeová, Róbert Zupko, Irena Danyiová,
Pavel Balog, Jozef Mihali, Prška Petőczová, Veronika 2000 – István Örkény: Tótovci
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2004 – Egressy Zoltán: Portugál
2005 – Julian Garner: Zobúdzanie
2006 – I. Békeffi – L. Lajtai: Bolo raz
jedno leto, hudobná hra
2007 – Július Barč-Ivan: Matka
2008 – Martin McDonagh:
Stratené morálky
2009 – Príbeh Mrs. Johnstonovej –
(Willy Russell: Pokrvní bratia)
2010 - Stretnutie
2011 – Stretnutie
2013 – Ferenc Molnár: Fialka
2014 – Stephen King: Tortúra
2015 – Podlí ľudia
2016 – Dievča v pulóvri
Prvé tri predstavenia mali premiéru v ZK Kovosmaltu, ďalšie
odohrali v MsKS na Hlavnej ulici (známe Vigadó), kde pôsobili do roku 2012 a vtedy sa presťahovali do terajšieho
MsKS. V ich repertoári sa nachádzajú hry od mnohých známych autorov, ako Jevgenyij Schvarc, Brandon Thomas, Alfonso Paso, Moliére, Hrabal, Solovič a ď.
Z početného hereckého zloženia uvádzame aspoň niektorých: Gabriella Medeová, Félix Tóth, Attila Agócs, Zsuzsa
Molnárová, Xéna Molnárová, Ferenc Mizsér, József Ottmár,
Štefan Tóth, Jozef Rákoš, Július Farkas, Štefan Albert, Erika
Pálová, Arnold Surányi, Ildiko Bozová, Ella Kovácsová, Gejza
Markuš, Laco Gordoš, Štefan Bódi,Gabriel Pálmay, Tomáš
Eibner, Peter Csirke, Štefan Gecso, Csaba Mokány, Irena Danyiová, Géza László, Peter Schneider, László Kovács, Helena
Rózenfeldová, András Nagy, Mária Kovácsová, Márta Kovácsová, Ildikó Péterová, Anett Vargová, Zoltán Kakuk, Ondrej
Szabó, Gabriel Gáspár, Ladislav Kőműves, Júlia Csíková, Renáta Balázsová.
Za 37 rokov úspešnej existencie „brali“ všetko čo sa dalo, 6
hlavných cien na celoštátnych súťažiach to dokazuje. Prvú
hlavnú cenu na Celoslovenskom festivale maďarských študentských a amatérskych divadelných súborov - Jókaiho dni
v Komárne, získali v r. 1982 s hrou Núdzové pristátie, taktiež
dostali cenu za najlepší ženský herecký výkon – Irena Danyiová. V tom istom roku sa s touto hrou predstavili na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – Scénickej žatve v Martine.

Hlavné ceny: Jókaiho dni – 1993 (Zázrak), 1994 (Kuracia hlava), 2005 (Zobúdzanie), 2008 (Stratené morálky), Moldava nad
Bodbou – 2005 (Zobúdzanie), 2007 (Matka). Najviac ceneným
úspechom je Zlaté pásmo v Budapešti (Zobúdzanie). Najlepší
ženský herecký výkon – Gabika Medeová (Svätá rodina-1992),
Mária Kovácsová (Svätá rodina-1992), Ica Rózenfeldová (Zázrak-1993), Gabika Medeová a Andrea Bódi (Mačacia hra-1998),
Andrea Bódi (Stratené morálky-2008, Stretnutie-2010), Mónika
Tóthová (Fialka-2013), Viki Gyetvaiová (Stretnutie-2011, Podlí
ľudia-2015).

Najlepší mužský herecký výkon - László Gulyás a Štefan Albert
(Kuracia hlava-1994), Štefan Mázik (Zdravý nemocný-1997),
László Gulyás (Tótovci-2000), László Gulyás (Stratené morálky2008, Tortúra-2014). Zúčastnili sa mnohých významných festivalov a absolvovali viaceré zahraničné zájazdy. Súťaže Jókaiho
dni v Komárne sa zúčastňujú každoročne. Viackrát vystupovali
v Moldave nad Bodvou. Dvakrát sa predstavili na Scénickej žatve v Martine – Núdzové pristátie (1982), Zázrak (1993). V roku
1993 sa zúčastnili v DK Ružinov slávnostného otvorenia VII.
Bratislavských kultúrnych dní, s hrou „Zázrak“ mali obrovský
úspech. V Maďarsku to boli Balážske Ďarmoty, Šalgotarján či
Glob Festival v Solnoku. V Rumunsku sa predstavili s hrami Svätá rodina (1992), Zázrak (1993), Lokaj Hippolit (1993). Navštívili
aj Chorvátsko a Novohrad reprezentovali s hrou Maďarská
Elektra (2001).
Písalo sa o nich v mestskej a regionálnej tlači. Boli prezentovaní
nielen v lokálnej či Slovenskej televízii, ale záznamy predstavení
vysielala aj maďarská Duna TV a rozhlas. Pri príležitosti 15. výročia v r. 1994 vydali propagačný bulletin.
Pokr. na str. 3
Na každú premiéru tlačili plagáty a letáky, vždy si pozývali
fotografa, v začiatkoch to bol Milan Antal, v súčasnosti je to
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Na každú premiéru tlačili plagáty a letáky, vždy si pozývali fotografa, v začiatkoch to bol Milan Antal, v súčasnosti je
to Ondrej Mičuda.
Prinášame niektoré zaujímavosti. Za
zmienku stojí vekové zloženie súboru,
najmladší herec má len 7 a najstarší 75
rokov. Viacerí odchovanci súboru úspešne ukončili štúdium herectva na VŠMU
v Bratislave a dnes sú členmi slovenských a maďarských profesionálnych divadiel.
Kroniku doteraz nevedú, čo je veľká
škoda, lebo materiálov majú veľmi veľa,
ale podľa vyjadrenia vedúceho p. Mázika sa kronike začne on sám naplno venovať až na dôchodku.
V začiatkoch im poskytovali finančné
prostriedky zriaďovatelia, čiže ZK Kovosmalt, Csemadok a MsKS. V súčasnosti
využívajú nielen domáci grantový systém MK SR a Úradu vlády-program Kultúra národnostných menšín, ale úspešní
boli taktiež vo viacerých zahraničných
projektoch. V neposlednom rade je to
Fiľakovo, veď doterajšie úspechy divadelníkov reprezentujú mesto nielen doma, ale aj v zahraničí.
Za takmer 40 rokov vystriedali tri scény,
prvým javiskom bol bývalý ZK, potom
staré MsKS – Vigadó a dnes nové MsKS.
Vo vestibule MsKS pred vstupom do
Divadelnej sály je umiestnená veľká tabuľa OZ Zsákszínház z činnosti, vrátane
plagátov a fotografií.
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Skoro 40 rokov existovania je dlhá doba, vystriedalo sa veľa hercov, technikov, zhromaždilo sa nielen veľa propagačných materiálov, diplomov, ale je to
aj množstvo kulís, kostýmov či ďalších
rekvizít, veď odohrali 35 premiér a viac
ako 500 predstavení. Toto všetko je
potrebné niekde skladovať. Samostatná
miestnosť, v ktorej by aspoň časť tohto
divadelného „bohatstva“ bola stále vystavená aj pre verejnosť, by rozhodne
pomohla všetkým, nielen milovníkom
divadla.
Všetci priaznivci si ich divadelné umenie
mohli vychutnať v najnovšej premiére,
ktorá sa konala nedávno, 24.4.2016.
KONTAKT: PhDr. Štefan Mázik,
047/4381002, e-mail:
zsakszinhaz@filakovo.sk,
istvan.mazik@filakovo.sk

Jozef Deman: „Želal by som si oveľa väčší záujem
o šport najmä u mladých ľudí“
Stavebný stolár, tréner cyklistiky, tréner a rozhodca
kulturistiky Jozef Deman sa narodil 9. 6. 1941 v Lučenci. V r. 1947-55 získal základné vzdelanie v rodnom meste. V r. 1955-58 navštevoval SOU stavebné
v Lučenci. V r. 1958-80 a 1985-92 pracoval ako stolár v Okresnom stavebnom podniku (OSP), neskôr
Stavoúnia v Lučenci. V r. 1980-85 pôsobil ako kondičný tréner reprezentácie ČSSR v parašutizme vo
Zväzarme v Boľkovciach. V r. 1992-97 sa zamestnal
ako údržbár vo firme SLOV CARNE v Lučenci. Súbežne v r. 1985-97 bol vedúcim trénerom Pro Body
Fit Centra v Lučenci. V r. 1998 sa stal invalidným
dôchodcom, v r. 2005 starobným dôchodcom. Žije
v Lučenci.
povolaním
ste stavebný
stolár. Mohli by ste si
Pán Deman,
Deman, pôvodným
pôvodným
povolaním
ste
trocha zaspomínať
na vaše
začiatky
v tomto
odbore?
stavebný
stolár. Mohli
by ste
si trocha
zaspomínať
Po skončení
základnej
školy som sa prihlásil na učňovskú školu pri OSP
na vaše začiatky
v tomto
odbore?
v LučenciPonaskončení
odbor stavebný
pomocou
môjho otca Michala Demana som
základnejstolár.
školySsom
sa prihlásil
tútoučňovskú
školu úspešne
s vyznamenaním
a naučil
na
školuukončil
pri OSP
v Lučenci na
odborsom sa ovládať vypracovanie
jednotlivých
dielovS okien
a dverí,
aby do
sebaMichala
všetko presne zapadalo.
stavebný
stolár.
pomocou
môjho
otca
stala cyklistika. Ako sa to všetko
Demana Vašou
som prvou
túto športovou
školu „láskou“
úspešne saukončil
srozbiehalo?
vyznamenaním
a naučil
som
sa
ovládať
V septembri
1955 dielov
som vyhral
preteky na požičanom
vypracovanie
jednotlivých
okien detské
a dverí,cyklistické
aby
Favorite
na 3 km.
Akozapadalo.
14-ročný som sa zapísal do cyklistického oddielu ako žiak
do
seba všetko
presne
a dostal som
nový
Favorit.
Oddiel „láskou“
viedol Árpád
Melich, člen TJ Poľana LučenecVašou
prvou
športovou
sa stala
Opatová. Ako
som štartoval
na cca 40-ich súťažiach s pomerne úspešnými
cyklistika.
Akopretekár
sa to všetko
rozbiehalo?
výsledkami. Bol som 5-krát majstrom kraja, 5-krát som skončil na 2. mieste, 9-krát
na 3. mieste. Najviac si cením 5. miesto na Majstrovstvách Slovenska mladších
dorastencov v Dubnici nad Váhom a 16. miesto na Pretekoch mieru mládeže
v Brne v r. 1959. Po návrate z vojenskej základnej služby som v cyklistike pokračoval a urobil som si kvalifikáciu trénera 3. triedy. Cyklistický oddiel v Lučenci
zanikol v r. 1964.
Pokr. na str.4
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V r. 1965 vznikol v Lučenci Prvý kulturistický oddiel, ktorého ste sa
stali zakladateľom i trénerom. V minulom roku ste oslávili už 50. výročie jeho
založenia ...
Začalo sa to tak, že sa mi do rúk
dostal časopis Mr. Amerika. V ňom ma
svojou postavou inšpiroval Ricky Wayne, ktorý bol v r. 1964 v Bratislave na
Majstrovstvách ČSSR. V priebehu krátkeho času bolo rozhodnuté – budem kulturista! 24. januára 1965 sme sa s kamarátom Gabrielom Kovácsom (úspešný
modelár – Majster ČSSR) rozhodli, že
budeme cvičiť ako kulturisti. Začali sme
cvičiť u mňa v rozostavanom byte v januárových mrazoch bez vedomostí a bez
náradia. Ako činka nám poslúžilo porisko z metly na konci s voštinkami
(deravými tehlami). Toto náradie nám
však nevyhovovalo, lebo sa rozbíjalo
a bolo nebezpečné a tak sme sa rozhodli,
že budeme pokračovať so železom. Chodili sme do kovošrotu, kde sme vyberali
rôzne tyče a kolieska, z ktorých sme si
vyrábali železné činky. Keďže sme chceli súťažiť, museli sme vstúpiť do oddielu
Poľana Lučenec-Opatová. Po vstupe do
TJ v r. 1970 sme získali registráciu, ktorá nám umožnila súťažiť v tomto športe.
Na prvej oficiálnej súťaži – Majstrovstvách Stredoslovenského kraja v Ružomberku v marci 1971 získal náš junior
Jozef Granitz 1. miesto (do 173 cm). To
bol impulz aj pre ostatných mladých
ľudí, aby sa rozhodli pre kulturistiku.
V r. 1974 som si urobil kvalifikáciu trénera a rozhodcu III. triedy, v r. 1977 kvalifikáciu rozhodcu II. triedy, v r. 1979
trénera II. triedy a v r. 1987 trénera I.
triedy. Ako medzinárodný rozhodca I.
triedy som hodnotil výkony v kulturistike a silovom trojboji – 3-krát v Česku
a 11-krát v Maďarsku.
Ktorí boli vaši najúspešnejší
zverenci?
Boli to: Dušan Hraško, Vladimír Vaculčiak, Pavel Jackuliak, Miroslav
Čánik, Karol Mihók, Pavel Strhársky,
Marián Kamenský, Erika GrossertováGorelíková, Mária Antalíková, Beáta Bírová, Beáta Schullerová, Eva Korimová,
Perla Tanóczkyová a ďalší.
Vaša publikačná činnosť?
Počas mojich aktívnych rokov
som spolupracoval s novinami a časopismi: Tréner, Štart, Československý šport,
Novohradské noviny, Ipeľ. Napísal som
odborné brožúrky: Cvičte s nami: Cviky
na – I. sedacie svaly, II. brušné svaly, III.
dolné končatiny, Cvičte s nami: I. Radíme vám, II. Málo známe cviky, Súťaže

v tlaku Lučenec (ženy + muži),
Posilňovanie, ako aj História
Prvého kulturistického oddielu

v tlaku Lučenec (ženy + muži), Posilňovanie, ako aj História Prvého kulturistického oddielu v Lučenci za 30 rokov
(2000). Vlastným nákladom som vydal
tri ručne zviazané knihy v koženke:
Posilňovanie pre každého (2009), Ako
sa nám darilo 1965-2010 (2010), Ako sa
nám darilo v obrazoch 1965 - 2011
(2011). V r. 1978 nakrútila Slovenská
televízia STV Bratislava filmové šoty
v našej činkárni o činnosti oddielu kulturistiky.
Tretím športovým odvetvím,
v rámci ktorého sa v Lučenci skloňuje
vaše meno, bol parašutizmus. Tu ste
vykonávali funkciu kondičného trénera
...
V marci 1980 ma reprezentačný
tréner Československa v parašutizme
Dušan Domský požiadal o spoluprácu,
aby som robil kondičného trénera pre
reprezentáciu ČSSR mužov, žien, juniorov a junioriek na letisku v Boľkovciach.
Bolo to v súvislosti s prípravami na Majstrovstvá sveta v parašutizme v zoskokoch padákoch v Lučenci, ktoré sa
konali v r. 1982. Vzhľadom k tomu, že
parašutisti nemali vlastnú telocvičňu na
fyzickú prípravu, tréningy sa konali
v činkárni oddielu pod mojím dohľadom. Zároveň som tu vykonával aj prácu
videotechnika na snímanie zoskokov
kombinácie RW a presnosti pristátia. Táto spolupráca trvala do marca 1990.
Fungovanie oddielu kulturistiky nebolo
zanedbávané, ale prebiehalo súbežne
s parašutizmom. V rámci ďalšieho pôsobenia sme sa zlúčili s novým oddielom
kulturistiky, kde som robil profesionálneho trénera do r. 1997. Po rozdielnych
názoroch a zlom fungovaní oddielu sme
sa v r. 2000 vrátili do pôvodného stavu
oddielu na Špitálskej ulici.
Čo by ste si zaželali do
najbližšieho obdobia?
Do najbližšieho obdobia si želám hlavne pevné zdravie, aby sme ešte
mohli úspešne pokračovať v našej športovej činnosti a aby sme sa vrátili do
tých čias, kedy bol záujem o šport i o samotnú kulturistiku u mladých ľudí oveľa
väčší ako dnes.

Rozhlasová novinárka, parlamentná
spravodajkyňa Valéria Agócs sa narodila 8. 5. 1946 vo Fiľakove, okres Lučenec. Základné i stredoškolské vzdelanie
získala v r. 1952 - 63 v rodnom meste,
maturovala na gymnáziu s vyučovacím
jazykom maďarským v triede prof. Sándora Kovácsa. V r. 1964 - 67 študovala
matematiku a fyziku na Pedagogickej
fakulte v Nitre, štúdium však nedokončila. V r. 1967-68 pôsobila ako učiteľka
v ZŠ Balog nad Ipľom. V r. 1968-70 bola administratívnou pracovníčkou Úradu
vlády SSR v Bratislave – Sekretariátu
pre národnosti. V r. 1971-72 pracovala
ako prekladateľka v denníku Új Szó
v Bratislave. V r. 1972-2002 pôsobila
ako redaktorka a parlamentná spravodajkyňa v Slovenskom rozhlase Bratislava,
v Hlavnej redakcii maďarského vysielania. V r. 2003-09 bola členkou Rady ministra kultúry SR pre masmédiá a predsedníčkou Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Od nástupu do Hlavnej redakcie maďarského vysielania Slovenského
rozhlasu v Bratislave pôsobila ako vnútropolitická redaktorka v relácii Denná
kronika a moderátorka spravodajských
a publicistických relácií. Parlamentnou
PhDr. František Mihály, DiS. art. spravodajkyňou sa stala v r. 1990. Vo
svojej práci sa zaoberala politickými
témami – ústavnosť, právny štát, postavenie národnostných menšín v krajinách
strednej Európy, parlamentná demokracia, regionálna politika. Vychovala 5 detí, na čo bola ako matka hrdá. Valéria
Agócs zomrela 25. 8. 2012 v Bratislave,
pochovaná je na cintoríne v mestskej
časti Rača.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
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z češtiny a ruštiny, osobitne diela Michaila Šolochova. Viera Handzová zomrela 15. 6. 1997 v Bratislave, jej telesné
pozostatky boli spopolnené a následne
roztrúsené na rozptylovej lúke bratislavského krematória.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Spisovateľka, publicistka, redaktorka,
prekladateľka Viera Handzová sa narodila 12. 5. 1931 v Kokave nad Rimavicou, okres Poltár, v rodine evanjelického farára a spisovateľa Ctibora Jána
Handzu. Bola prvou manželkou spisovateľa Vojtecha Mihálika. Ľudovú školu
navštevovala v r. 1937-42 v Ľubietovej,
dievčenské gymnázium v r. 1942-50
v Banskej Bystrici. V r. 1950-54 študovala odbor ruština – slovenčina na FF
UK v Bratislave. V r. 1953-55 pracovala
ako redaktorka vo vydavateľstve Tatran
v Bratislave, v r. 1955-69 bola spisovateľkou a redaktorkou v slobodnom povolaní. V r. 1969-70 pôsobila ako redaktorka vo vydavateľstve Obzor v Bratislave, v r. 1970-74 ako redaktorka časopisu Nové slovo a v r. 1974-81 ako
vedúca redaktorka pôvodnej tvorby vo
vydavateľstve Smena v Bratislave. V r.
1981-85 sa venovala vlastnej tvorbe ako
spisovateľka v slobodnom povolaní. Od
r. 1985 žila na dôchodku v Bratislave.
Jej tvorba patrí do generácie
slovenskej povojnovej prózy, zameranej
najmä na tematiku SNP, na generačné
vzťahy a problémy v rodinách a spoločnosti, na problematiku žien a i. Je autorkou próz: Madlenka (1957), Človečina (1960), Zrieknite sa prvej lásky
(1965), Zdravas Marta (1966), Lebo
sme vedeli, čo činíme (1969), Chvíle
dvoch slnovratov (1975), Kamaráti do
zlého počasia (1978), Konštatovanie
citu (próza vyšla posmrtne zásluhou jej
dcéry Žofie v r. 1999). Pre deti a mládež
napísala: Dávno sa tmy nebojím (1977),
Kdeže ste mi, vtáčatká (1986). V r. 1985
vydala v spoluautorstve s Jánom Výrostekom historické memoáre svojho starého otca pod názvom Pamäť pamätí.
Okrem vlastnej tvorby prekladala aj
z češtiny a ruštiny, osobitne diela
Michaila Šolochova. Viera Handzová
zomrela 15. 6. 1997 v Bratislave, jej

Poľnohospodársky inžinier, vysokoškolský učiteľ Prof. Ing. Michal Kováč,
DrSc. sa narodil 1. 4. 1936 v obci Hradište, okres Poltár. Ľudovú školu navštevoval v r. 1942-46 v rodnej obci, meštiansku školu v r. 1946-50 v Málinci.
V r. 1951-55 študoval na Strednej poľnohospodárskej technickej škole (SPTŠ)
v Oravskom Podzámku, kde maturoval.
V r. 1955-60 v štúdiu pokračoval na Vysokej škole poľnohospodárskej (VŠP)
v Nitre. V r. 1960-1996 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na VŠP Nitra, kandidátom vied (CSc.) sa stal v r. 1966, docentom v r. 1970, doktorom vied (DrSc.)
v r. 1977, univerzitným profesorom v r.
1979. Súbežne v r. 1970-80 bol prorektorom a v r. 1980-90 rektorom VŠP
v Nitre.

Vo vedecko - výskumnej činnosti sa venoval otázkam výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat. Špecializoval sa na výživu hydiny v intenzívnych veľkochovoch. Svojou výskumnou
prácou prispel k rozvoju hydinárskej
výroby vo vtedajšom Československu.
V uvedenej oblasti bol autorom i spoluautorom viacerých vysokoškolských
učebných textov. Jeho dcéra PhDr. Adriana Kronerová (*1963) je dramaturgičkou, prekladateľkou a producentkou
mnohých projektov v Slovenskej televízii v Bratislave – Profesionáli, Ordinácia v ružovej záhrade a i. Prof. Ing.
Michal Kováč, DrSc. zomrel 6. 1. 1996
v Nitre, pochovaný je na cintoríne
v Slávičom údolí v Bratislave.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Hudobný pedagóg a klavirista, zakladateľ Hudobnej školy vo Fiľakove, jej
prvý riaditeľ Július Schiller sa narodil
1. 5. 1906 v Čabradskom Vrbovku, okres Krupina. Po absolvovaní základnej
a strednej školy študoval hudbu na
École Universelle v Paríži (Francúzsko).
Po návrate domov sa stal učiteľom hudby v Mestskej hudobnej škole vo Zvolene. V priebehu ďalších rokov pôsobil
ako súkromný učiteľ hudby v Banskej
Bystrici, Leviciach a v Lučenci, kde sa
presťahoval aj s rodinou v r. 1948.
V r. 1953 bol vymenovaný za
riaditeľa Hudobnej školy vo Fiľakove,
neskôr Ľudovej školy umenia a v tejto
funkcii zotrval do r. 1967. Na škole pôsobil až do r. 1973, vyučoval klavír
a hudobnú náuku. Počas svojho tunajšieho pôsobenia sa aktívne podieľal na
zakladaní školských hudobných súborov
(akordeónový, husľový), ako i na organizovaní kultúrneho života vo Fiľakove.
Počas svojej dlhoročnej pedagogickej praxe vychoval mnohých významných absolventov: Zlata Rybáriková-Karasová, Ivan Deutsch, William
Bukový-Brüll, Judita Rozsnyaiová-Hernádiová, Anna Tóthová-Szitásová a i.
Július Schiller zomrel 12. 8. 1980 v Lučenci a tu je i pochovaný. V mesiaci máj
2016 si pripomíname 110. výročie jeho
narodenia.
PhDr. František Mihály, DiS. art
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Jozefovi Klindovi,

ktorý 5. mája
oslávi významné životné výročie. Je geograf, enviromentalista, ochranca prírody
a pamiatok. Pseudonym Ľudovít Klef.
Študoval vo Fiľakove. Je priekopníkom
ochrany prírody, protagonista environmentalizmu a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva.

K významnému životnému jubileu, ktorého sa dožíva 27. mája. Je rodáčkou
z Detvy. Folkloristka, kultúrna pracovníčka a predsedníčka Zväzu Slovákov
v Maďarsku.
Bola zakladajúcou členkou FS Podpoľanec. Významne sa zaslúžila o uchovanie
a posilnenie národnostnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku. S jej menom
sa spája množstvo kultúrnych aktivít celoštátna súťaž detí a mládeže v speve
slovenských ľudových piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy Slovenské
spievanky a veršovačky, celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku v
Banke - prehliadku speváckych a tanečných skupín slovenskej národnosti (ktorý
usporadúva ZSM spolu s Novohradským
osvetovým strediskom a miestnou samosprávou v obci Banka), výstavy krojovaných bábik (kroje Slovákov v Maďarsku) na Slovensku (FSP Detva 2003),
v Maďarsku i v Rakúsku, Deň detí na
Veľvyslanectve SR v Budapešti, národopisný tábor pre deti, súťažnú prehliadku
speváckych a folklórnych skupín Slovenský škovránok, každoročné stretnutie
Slovenská gazdinka na Veľvyslanectve
SR v Budapešti, podujatie pre slovenskú
mládež Slovenské lipky a vytvorenie Slovenského lipového hája v matranskom
Alkári. Každoročne sa podieľa na organizovaní jazykových táborov na Slovensku pre slovenskú mládež z Maďarska a na organizovaní konferencií o situácii slovenskej národnostnej menšiny v
Maďarsku. Bola umeleckou riaditeľkou
Novohradského medzinárodného folklórneho festivalu. Je autorkou projektu
Škola v prírode na Slovensku pre deti a
študentov slovenskej národnosti v Maďarsku Poznaj svoje korene.

Pavlovi Urbančokovi,

ktorý si
10. mája pripomína životné jubileum 75. Kultúrno - výchovný pracovník, knihovník. V rokoch 1974 – 2010 bol riadiAutor a spoluautor 27 monografií, navr- teľom Novohradskej knižnice v Lučenci.
hovateľ 9 zákonov, 8 nariadení vlády SR, Aktívny člen MO Matice slovenskej v Luvyše 150 iných predpisov a ď.
čenci.
.

O CENU PRIMÁTORKY MESTA A RIADITEĽKY NOS
Regionálna súťažná prehliadka v modernom tanci sa konala 6.4.2016 v Divadle
B.S. Timravy. Podujatie otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci a Alena Galádová za mesto Lučenec. Súťažilo sa v troch kategóriách – deti, juniori a
mládež. Výkony tanečníkov sledovala porota, ktorá pracovala v zložení - Denisa
Šeďová, predsedníčka a členmi boli Vierka Jackuliaková a Patrik Budáč.
Podujatie moderovala Lucia Ptáčniková. Na krajskú súťaž pod názvom Deň tanca
do Žiaru nad Hronom postúpili v I. kategórii: Dorina Mezöová a Lucia Péčiová,
obidve zo ZŠ a MŠ Radzovce, Tanečná škola Wanted z Lučenca. V II. kategórii to
bol Kökény Zolika z Komunitného centra Fiľakovo a Mažoretky Iuvenes zo ZŠ a MŠ
Radzovce. Tretiu kategóriu reprezentovali Mažoretky Rytmik zo ZŠ a MŠ Radzovce
a Tanečná skupina Genesis crew z Komunitného centra vo Fiľakove.
Cenu riaditeľky NOS Lučenec si z rúk Márie Ambrušovej prevzala tanečná skupina
Genesis crew.

Cenu primátorky Lučenca získala tanečná škola Wanted z Lučenca a odovzdala ju
osobne PhDr. Alexandra Pivková.
Organizátormi prehliadky boli Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Mesto
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Pokr. zo str. 6

22. marca literárny večer, beseda s autorom Gézom DunajCenu primátorky Lučenca získala tanečná škola Wanted szkym.
z Lučenca a odovzdala ju osobne PhDr. Alexandra Pivková.

Záujemcovia operetnej hudby si mohli vychutnať v rámci
vystúpenia herca Györgya Derzsiho hudobnú hru zo života
dirigenta a skladateľa Ferenca Lehára, vo Dvorane Reduty
dňa 1. apríla. Záverečné podujatie sa uskutočnilo 8. apríla pri
príležitosti svetového dňa poézie, beseda s mladým autorom a
slam poetry interperetom, Róbertom Labodom. Účasť na
Organizátormi prehliadky boli Novohradské osvetové stre- všetkych podujatiach bola dobrá. Kármánové dni organizodisko v Lučenci a Mesto Lučenec.
vali Základná organizácia Csemadoku v Lučenci, Oblastný
výbor Csemadoku v Lučenci a BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci.
Karol Galcsík, NOS Lučenec

Kármánové dni sa organizujú už tradične každý rok v mesiaci
marec na počesť významného spisovateľa, rodáka mesta
oslavoval vo veľkom štýle
Lučenec . Tohtoročné sa začali usporiadaním okresnej súťaže
v umeleckom prednese v jazyku maďarskom, Mihálya Tompu V sobotu 16. apríla v kultúrnom dome v Haliči sa zišli občania, priaznivci a rodinní príslušníci členov súboru Haličan,
8. a 10. marca.
ktorý oslavoval 10. výročie svojho vzniku. Vedúci súbor Ing.
Emil Ďurica všetkých privítal a zaspomínal; na „náhodu“,
ktorá dala impulz k vzniku spevácko-hudobnej skupiny. Boli to
Vianoce, keď si susedovci išli jeden druhému zaspievať koledy, ako si pamätali z detstva a mladosti. Všetkým sa to
páčilo, a slovo dalo čin; začali sa stretávať, spievať a neskôr
aj vystupovať. Postupne vznikla spevácko-hudobná skupina
Haličan.

Haličan

Dňa 13. marca sa uskutočnil pietny akt kladenie vencov pri
pomníku Józsefa Kármána. Potom nasledoval slávnostný
kultúrny program v Dvorane Reduty pri príležitosti 168.
výročia boja Maďarov za slobodu a nezávislosť v roku 1848.
V programe vystúpili žiaci Základnej školy Józsefa Kármána,
ľudová hudba Folk Lc, členovia Kármánovho divadla a mužský spevácky zbor Pro Kultúra z Fiľakova.

V rámci kultúrnych dní v priestoroch ZŠ J. Kármána sa uskutočnila výstava zo života významného paleontológa, archeológa, politika, rodáka z Vidinej, Ferenca Kubínyiho.
a 22. marca literárny večer, beseda s autorom Gézom
Dunajszkym.
Záujemcovia operetnej hudby si mohli vychutnať v

Od oných pamätných Vianoc už prešlo 10 rokov a stihli sa
rozrásť a nacvičiť niekoľko programov, ktoré uvádzajú na
rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v regióne, i mimo neho. V ten slávnostný večer sme aj my zažili fašiangy,
rúcanie májov, svadbu, žatvu a skončili sme na jarmoku.
Pesničkami, humornými aj dojímavými scénkami z jednotlivých ročných období predstavili svoje videnie pásma „Rok na
dedine.“ Členovia spevácko-hudobnej skupiny Haličan prišli
do Haliče z rôznych kútov Podpoľania, oni, alebo ich predkovia.
Pokr. na str. 8
Postavili si tu domy, založili rodiny a stali sa veľmi
životaschopnou súčasťou obce. Na svoju dedovizeň ale
nezabudli. Celý ich piesňový repertoár tvoria podpolianske
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Postavili si tu domy, založili rodiny a stali sa
veľmi životaschopnou súčasťou obce. Na svoju dedovizeň ale
nezabudli. Celý ich piesňový repertoár tvoria podpolianske
pesničky. Pre mňa sympatické je to, že vystupujú v novohradských krojoch. Akoby si uvedomovali, že prišli z inokade, ale
žijú tu, a kroj je znak ich novej integrity. Snaha neuraziť nikoho vyšla, a veľmi svojrázne.
Pokr. zo str. 7

Radi by sme touto cestou poďakovali p. Ivane Hukeľovej z OC
Galéria za výbornú spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné
akcie.
Tvorivý prvý apríl v Muli
Muľa je malá dedinka blízko maďarských hraníc, známa vďaka secesnému kostolu postavenému zo železobetónu. Aj keď
Muľa patrí do Veľkokrtíšskeho okresu, na podnet p. riaditeľky
Mgr. Žigovej, sme sa rozhodli spestriť deťom piatkové doobedie výtvarnou tvorivou dielňou. Dvadsaťštyri žiakov prvého
až štvrtého ročníka základnej školy nás privítalo s úsmevom
a chuťou pustiť sa do práce.

Ďalším milým prekvapením, je spev. Ženy a dievčatá spievali
naplno 3 hodiny a v sále to len tak zunelo. Z javiska sršala
veľká energia a piesne boli plné citu, rytmu a radosti. Aj keď
mužov je v súbore ako šafránu, nedali sa zahanbiť a svojimi
vstupmi rozospievali sálu. Kto sa v tú aprílovú sobotu rozhodol stráviť večer v spoločnosti spevácko-hudobnej skupiny
Haličan, neoľutoval. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí
nás divákov v nesmiernom tempe zabávali, a pripomenuli, že
tradičná kultúra je rodinné striebro, ktoré svojím leskom aj
po rokoch ukazuje svoju hodnotu. A my sme to na tejto milej
slávnosti tak cítili. Vinšujeme spevácko-hudobnej skupine
Haličan ešte veľa síl a nápadov do ďalších rokov.

Hlina- bola ich hlavným materiálom, z ktorej sa žiaci naučili
techniku modelovania z valčekov a vytvorili si dózy na ceruzky. Po vyschnutí a prvom výpale – tzv. prežahu, si budú môcť
zobrať svoje dielka domov.
Keramické šperky v Novohradskom osvetovom
stredisku
Dňa 6.4.2016 sa brány Novohradského osvetového strediska
Mária Ambrušová, opäť otvorili verejnosti.

riaditeľka NOS Lučenec

Spolupráca Novohradského osvetového strediska
s OC Galéria Lučenec
V sobotu 26.3. 2016 sa v Obchodnom centre Galéria v Lučenci, konali výtvarné tvorivé dielne pod názvom TVORIVÁ
A HRAVÁ VEĽKÁ NOC. Dielne boli zamerané na veľkonočné
témy, ako zdobenie vajíčok a korbáčov. Deti a mládež si mali
možnosť vyskúšať súčasné techniky zdobenia vajíčok ako
napríklad decoupage, vytváranie vzorov pomocou nálepiek,
alebo nalepovanie farebných škrupiniek. Pre chlapcov (ale
zúčastnili sa aj dievčatá) boli pripravené korbáče, ktoré si
ozdobovali farebnými stuhami. Pre tých najmenších boli prip- Na výtvarnej dielni sme vyrábali keramické šperky z plátov
ravené maľovanky s veľkonočnou tematikou.
hliny. Účastníkom boli ponúknuté rôzne druhy vykrajovačiek,
ako aj zaujímavé štruktúry látok. Šperky sme ešte pred vysušením dotvorili farebnými engobami, ktoré po výpale dajú
šperkom jemný pastelový nádych. V tejto chvíli sa naše šperky vypaľujú v keramickej peci a my sa tešíme akú krásu z nej
vyberieme.

V OC Galéria sme strávili príjemné tvorivé sobotné popoludnie.
Radi by sme touto cestou poďakovali p. Ivane Hukeľovej z OC
Galéria za výbornú spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné
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„Základným predpokladom umeleckého prednesu je schopnosť vnímať slovo ako kľúč k otváraniu ďalších svetov, schopnosť vidieť, cítiť a poznávať svety, ktoré autor zachytil a dotvoril, a schopnosť vyjadriť tieto svety prostredníctvom hovoreného slova divákovi či poslucháčovi. Bez týchto schopností
sa umelecký prednes stáva len zvukovou reprodukciou tlačeného slova, ktoré informuje, ale neotvára dvere vyššieho vnímania a poznania.“
(J. Čajková: Recitátor a tvorba)
Aj v našom regióne máme veľa vnímavých recitátorov, ktorí
nám stále otvárajú nové svety. Presvedčili nás o tom v jednotlivých kolách súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 62. Hviezdoslavov Kubín. Obvodné kolá súťaže sa konali
15. marca 2016 v Poltári a 16.-18. marca v Lučenci. Zúčastnilo
sa ich 115 recitátorov. Z nich na regionálnu súťaž postúpilo
49 recitátorov I. – IV. kategórie. Regionálne kolo súťaže
organizovalo Novohradské osvetové stredisko v spolupráci
s Domom Matice slovenskej v Lučenci 11. a 12. apríla 2016
v priestoroch Domu MS. Jednotlivé prednesy hodnotila
odborná porota v zložení PhDr. Ľubomír Šárik – predseda
a členovia Mgr. Dušan Krnáč a Mgr. Arpád Szabó. Porota
ocenila v detských kategóriách predovšetkým tie prednesy,
ktoré zaujali výkladom, detskou radostnou spontánnosťou a
dobrým pedagogickým vedením. Porota vo svojom hodnotení
tiež konštatovala: „Prednes poézie a prózy v III. a IV. kategórii
neodrážal schopnosti recitátorov. Oproti predchádzajúcim
ročníkom pociťujeme ústup od dramaturgického vyhľadávania kvalitných, veku primeraných autorov.“
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– ZŠ Lovinobaňa. Próza: 1. Terézia Tršová– ZŠ Kubínyiho nám., Lučenec, 2. Marko Fehérpataky – Gymnázium B. S. Timravy Lučenec, 3.
Dorota Kanátová – Cirkevná ZŠ J. Bosca, Lučenec. IV. kategóriaPoézia: 1. Ivan Horváth – Gymnázium B. S. Timravy Lučenec, 2.
Martina Mikušová – Gymnázium Fiľakovo, 3. Annamária Koroncziová
– Gymnázium Fiľakovo. Próza: 1. Michaela Remencová – Gymnázium
B. S. Timravy Lučenec, 2. Sára Jana Gazdíková – Stredná zdravotnícka škola Lučenec, 3. Patrik Krška – Gymnázium B. S. Timravy
Lučenec.
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec

je názov krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti
a tvorby dospelých pre deti, ktorú organizuje Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. Tohtoročná prehliadka sa
konala 14. a 15. apríla 2016 v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom a predstavilo sa na nej 11
detských divadelných súborov z nášho kraja a 4 divadelné súbory dospelých, ktorí hrajú pre deti. Náš región úspešne
reprezentovali dva súbory: DDS Maskované guliverky zo ZUŠ
v Poltári a DDS Eňoňuňo z Kokavy nad Rimavicou, ktorý získal
v silnej konkurencii 3. miesto a tiež Cenu a diplom za autentické spracovanie témy dospievania. Blahoželáme a prajeme
nádejným divadelníkom, aby im nadšenie pre divadlo vydržalo aj naďalej, aby pod vedením svojich vedúcich pripravili ešte
veľa zaujímavých a úspešných predstavení.
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec

Víťazi jednotlivých kategórií budú náš región reprezentovať
na krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy
Sládkovičova Radvaň v Banskej Bystrici.
Víťazi regionálneho kola súťaže v umeleckom prednese
poézie a prózy 62. Hviezdoslavov Kubín v Lučenci:
I. kategória-Poézia: 1. Liana Oláhová – ZŠ Haličská 7, Lučenec, 2. Jakub Šuhaj – ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 8, Lučenec, 3. Žofia Urbanová – ZŠ L. Novomeského Lučenec. Próza: 1. Peter Kliment – ZŠ Vajanského, Lučenec, 2. Katarína Mičianiková – Súkromná ZŠ, Lučenec,
3. Eva Kubicová – ZŠ Haličská 7, Lučenec, II. kategória-Poézia: 1.
Soňa Fehérpatakyová – ZŠ Slobody 2, Poltár, 2. Patrícia Gondášová –
ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 8, Lučenec, 3. Nikoleta Mikušová – ZŠ
Farská lúka, Fiľakovo. Próza: 1. Bianka Molnárová – ZŠ Farská lúka,
Fiľakovo, 2. Lucia Drugdová – ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 8, Lučenec, 3. Monika Kminiaková – ZŠ s MŠ Kalinovo. III. kategória-Poézia:
1. Milan Podhorec–ZŠ L.Novomeského Lučenec, 2. Pavol Trnavský –
ZŠ s MŠ Kalinovo, Samuel Gonda – ZŠ Halič, 3. Terézia Mičianiková –
ZŠ Lovinobaňa. Próza: 1. Terézia Tršová– ZŠ Kubínyiho nám.,

Dňa 20. apríla 2016 sa v kultúrnom dome v Haliči konala
súťažná postupová prehliadka sólistov spevákov, sólistov
inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb –
detský hudobný folklór. Súťaže sa zúčastnilo 65 detí z okresu
Poltár a Lučenec. Na prehliadke sa predstavilo 16 sólistov spevákov, jedno spevácke duo, 6 speváckych skupín, jeden sólista
inštrumentalista a jedna ľudová hudba.
Predsedníčkou poroty bola Mgr. Stanislava Zvarová z Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote, Ing. Lenka Sihelská a Pavol Chlebničan, Dis. art. Moderátorkou prehliadky bola Mgr. Ľubomíra Karmanová.
Porota odporučila viac dbať na výber regionálneho piesňového materiálu, učiť deti spievať piesne v nárečí a prispôsobiť
tóninu hlasovému rozsahu dieťaťa.
Pokr. na str.10

Lučenec, 2. Marko Fehérpataky – Gymnázium B. S. Timravy Odborná porota pochválila vysokú kvalitu speváckych
Lučenec, 3. Dorota Kanátová – Cirkevná ZŠ J. Bosca, Lučenec. výkonov jednotlivcov, ale dodala, že treba naďalej
IV. kategória-Poézia: 1. Ivan Horváth – Gymnázium B. S. pracovať na hlasovej príprave žiakov, aby vedeli správne
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Ďakujeme sponzorovi podujatia – Pizzérii Zbrojnica za
poskytnutie občerstvenia pre deti.

Odborná porota pochválila vysokú kvalitu
speváckych výkonov jednotlivcov, ale dodala, že treba naďalej pracovať na hlasovej príprave žiakov, aby vedeli správne intonovať a eliminovať tzv. “spievanie nosom“.
Pokr. zo str. 9

Mgr. Danka Sihelská, NOS Lučenec

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci sa podieľalo na
príprave a realizácii podujatia v rámci celoslovenskej kampane
„Les ukrytý v knihe“, ktorého organizátorom bola Novohradská
knižnica v Lučenci. Podujatie sa uskutočnilo 20. apríla 2016
v mestskom parku vo vynovenom priestore pri altánku. V spolupráci so študentmi PaSA v Lučenci, ktorí zahrali dramatizáciu
rozprávky a príbehy s tematikou prírody a života v lese, strávili
žiaci základných a materských škôl príjemné dopoludnie. NK
Lučenec ponúkla deťom sprievodné aktivity na tému les
a príroda, relaxačné cvičenia a prezentáciu knižného fondu.

Na krajskú prehliadku, ktorá sa bude konať dňa 6. mája
2016 v Kokave nad Rimavicou postúpili sólisti speváci Bianka Molnárová zo ZŠ Farská Lúka Fiľakovo, Adrian Rendek zo
ZŠ M.R. Štefánika v Lučenci, sólista inštrumentalista Peter
Mužík z Málinca, spevácka skupina detského folklórneho
súboru Jánošík z Fiľakova a Žiacka ľudová hudba „Lúčina“
z Poltára. Dvaja sólisti speváci - Lenka Ivanová zo ZŠ Farská
Lúka Fiľakovo a Mike Hric zo ZŠ M.R. Štefánika v Lučenci postúpili aj na krajskú súťaž v speve ľudových piesní detí
„Hronsecká Lipová Ratolesť“, ktorú organizuje Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici. Súťaž sa bude
konať dňa 28. mája 2016 v Hronseku. Všetkým súťažiacim
srdečne blahoželáme a držíme im palce na krajských prehliadkach. Ďakujeme rodičom, učiteľom a vedúcim za prípravu detí a prajeme im veľa chuti a energie do ďalších
rokov. Taktiež chceme vyjadriť obdiv každému súťažiacemu,
ktorý si zastal na javisko a nebál sa pred obecenstvom
ukázať svoj talent.
Ďakujeme sponzorovi podujatia – Pizzérii Zbrojnica za
poskytnutie občerstvenia pre deti.
Mgr. Danka Sihelská, NOS Lučenec

NOS realizačne zabezpečilo prezentáciu Ing. Belanovej z CHKO
Cerova vrchovina, ktorá sa zaujímavým rozprávaním prihovárala žiakom. Čerpala témy z biológie, zoológie a botaniky. Priblížila poslucháčom určovanie stôp zvierat v cykle „Nájdi stopu
v lese“ a rozvíjala ďalšie témy, vychádzajúce z učiva pre základné školstvo, vyplývajúce z učebných osnov I. stupňa. Podujatia
sa napriek chladnému počasiu zúčastnilo úctyhodných 480
návštevníkov.
Milan Filčík, NOS Lučenec
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Poltárski ochotníci, alebo presnejšie Ochotnícki POl- Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo pre návštevníkov tematickú výstavu s názvom „Veterány“, kde sa prezentujú modely
társki NAdšenci, opäť dokázali, že sú vyzretým divadelautomobilov zo súkromnej zbierky JUDr. Jaroslava Balčíka.
ným súborom.
Ďalšie vystavené predmety a fotografie poskytol pán Richard
Mede a Veterán klub Lučenec. Výstava v galérií Mestského
vlastivedného múzea, kde si na svoje prídu nielen deti, ale aj
dospelí a zberatelia modelov, priblíži rozmanitosť najvyužívanejšieho dopravného prostriedku zo známych automobiliek 20. storočia. V rámci sprievodného programu na nádvorí múzea, čakala
záujemcov aj prehliadka ozajstných veteránov. Vernisáž sa uskutočnila 8. apríla 2016 v Mestskom vlastivednom múzeu. Výstava
bude sprístupnená do 12. mája 2016

Ubehli iba dva mesiace, kedy sa pri spomienke na nedožité 70. výročie narodenia + zakladateľa, režiséra a herca, Ing. Daniela Žiláka, predstavili novou hrou a už je tu
ďalšia. Stačilo im šesť týždňov a iba 12 stretnutí, aby
nacvičili Tri vrecia zemiakov. Ľudovú veselohru od Jozefa Korbačku z roku 1935, upravil pre súbor Jozef Kuvik. Zároveň sa predstavil v úlohe gazdu Mudráka.
Okrem neho účinkovali – Vlasta Kojnoková, Petra Ridzoňová, Patrik Lašák, Tomáš Kuvik, Anna Turoňová,
Jana Melová, Milan Baláž a Edita Klembasová. Premiéra sa konala v piatok 22. apríla a repríza v nedeľu
24.4.2016. Preplnená sála poltárskeho kultúrneho domu len potvrdzovala, že záujem o divadlo pretrváva aj
v tejto neľahkej dobe a v oblasti miestnej kultúry je to
citeľné najviac. Diváci sa výborne bavili, veď intrigy
a špekulácie neboli typické len pre vtedajšie dedinské
prostredie, ale vývoj ukazuje, že podobné praktiky sa
udomácnili skoro všade aj v dnešnej dobe...

Po premiére nasledovala malá recepcia, ktorú divadelníci už tradične pripravujú pre partnerov a sponzorov,
na nej divadelníkom poďakoval osobne primátor mesta,
Pavel Gavalec.
Čo dodať na záver? Azda iba jedno želania. Je rozhodne
veľkou chybou, že takýto vyspelý súbor sa nezúčastňuje
súťaží, lebo má čo ukázať. Tak či onak, jeho zakladateľ
môže z divadelného neba spokojne a hrdo nazerať, lebo
jeho divadlo žije...

Pre všetkých, ktorí si všimli na titulnej strane Bzučovín v tomto
roku veľkú pätnástku, vysvetlenie: áno, náš školský časopis už má
15 rokov. 8. apríl sa stal jeho narodeninovým dňom. Organizátori
na čele s pani riaditeľkou vyhútali veľkolepú slávnosť, na ktorej sa
predstavil tanečný súbor Smile pod vedením pani vychovávateľky
Štaudingerovej za choreografickej podpory pani učiteľky Morkovej.
Práve ona stála na začiatku pri vzniku loga i prvého resp. nultého
čísla. Pekne nám zaspievali aj naši malí speváci. Súčasťou osláv
bolo vyhlásenie Kráľa čitateľov, teda žiaka, ktorý prečítal najviac
kníh.

Osláv sa zúčastnili aj prizvaní hostia. Boli medzi nimi primátorka
mesta p. Pivková, spisovateľka Hana Košková i jej kolega spisovateľ Peter Gajdošík, redaktor regionálneho vysielania pán Roman
Grebáč, pracovníčka Novohradského osvetového strediska slečna
Sihelská i naši bývalí žiaci, mnohí sú dnes osobnosti—akademická
maliarka Martinka Pilzerová, Petra Krajčiová i Ivko Horváth.
Ešte treba spomenúť a poďakovať pani učiteľkám Banašovej a
Mičianikovej za výzdobu školy i telocvične, bez ktorých by boli
oslavy chudobnejšie, tetám kuchárkam za vynikajúce pagáčiky,
ďalším pedagógom za organizovanie toho náročného predpoludnia
/fotenie, natáčanie, starostlivosť o občerstvenie a triednym učiteľom
za pomoc pri organizovaní besied/. A nakoniec nemôžem zabudnúť
na našich redaktorov Lucku Gombalovú a Ninku Jurišovú za
konferovanie slávnosti v telocvični.
Ešte raz BZUČO, všetko dobré a veľa rokov ešte spríjemňuj a
skrášľuj túto školu.
Mgr. Soňa Pinzíková
ZŠ Vajanského Lučenec
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podporí nápady občanov i obcí
Máte nápad, ako zveľadiť kultúrne dedičstvo nášho regiónu,
prispieť k rozvoju cestovného ruchu alebo originálne zviditeľniť región Malohont? Potom práve pre vás sú určené
výzvy na predkladanie projektov, ktoré 18.04.2016 vyhlásila
Miestna akčná skupina (ďalej len MAS) MALOHONT.
Výzva č. 01/GP/MAS/2016 v rámci grantového programu
Región občanom - občania regiónu, je určená predovšetkým
pre občianske organizácie pôsobiace na území MAS MALOHONT. S nápadmi, ktoré prispejú k zveľadeniu historického a kultúrneho dedičstva, k podpore miestnych produktov alebo k rozvoju cestovného ruchu, sa môžu uchádzať
o podporu vo výške od 500 do 2 500 €.
Fantázii sa pritom medze nekladú. Môže ísť o kultúrne
podujatie, tvorivé dielne alebo rekonštrukciu drobných pamätihodností v obciach, rovnako môže byť podporený farmársky trh aj kuchárska kniha, alebo vytvorenie novej služby v cestovnom ruchu, či originálna propagácia regiónu.
Celkový rozpočet vyčlenený na výzvu predstavuje 25 000 €.
Výzva č. 02/GP/MAS/2016 vyhlásená v grantovom programe Cestou – necestou, je určená pre obce a mikroregióny
pôsobiace na území MAS MALOHONT. Príspevok vo výške 1 000 - 7 000 € je možné získať na obnovu, resp. vytváranie turisticky zaujímavých objektov, na zhotovenie informačných tabúľ, na budovanie náučných chodníkov, alebo na
značenie turistických či cykloturistických trás. Zvýhodnené
budú projekty, ktoré prispejú k rozvoju cestovného ruchu na
území viacerých obcí. Celkovo bolo na túto výzvu vyčlenených 21 000 €.
Pre získanie podpory z grantového programu MAS je potrebné premeniť váš nápad na projekt, vyplniť jednoduchý
formulár a predložiť ho spolu s prílohami najneskôr do 30.
mája 2016 do 16:00 hod. v sídle MAS MALOHONT v
Hrachove.
O výbere projektov rozhodne na základe bodovacích kritérií
Výberová komisia MAS zložená zo zástupcov verejného,
súkromného a občianskeho sektoru, pričom výsledky hodnotenia budú zverejnené v polovici júna. Viac informácií
nájdete na web stránke MAS: www.malohont.sk
Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2016 je spolufinancovaný z príspevkov 43 obcí zahrnutých do územia MAS: Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice,
Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová,
Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik,
Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské
Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký
Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce
Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT

Pripomenuli sme si 190. výročie narodenia
Karolíny Štúrovej.
V stredu 30. marca 2016 sme sa my, žiaci 7., 8. a 9 . ročníkov
Základnej školy, Ulica Vajanského 47 v Lučenci, zúčastnili na
pietnom akte pri príležitosti okrúhleho výročia narodenia
Karolíny Štúrovej, sestry Ľudovíta Štúra.
V príhovore riaditeľky školy Ľudmily Lacovej sme sa dozvedeli, že Karolínka sa narodila v Uhrovci ako piate dieťa
v rodine Štúrovcov, 11 rokov po Ľudovítovi Štúrovi. Ako jediné dievča zo súrodencov rada pomáhala svojim rodičom, no
i svojim bratom. Najmä v čase vydávania prvých slovenských
novín bola nápomocná bratom ako i ďalším redaktorom
v bratislavskom byte. Po smrti rodičov, brata Karola a Ľudovíta, sa presťahovala do Fiľakova k najmladšiemu bratovi
Jankovi a pomáhala mu s vedením domácnosti. No ani jej
osud nedoprial dlhý život. Už ako 33-ročná ťažko ochorela
a umrela. Priala si však ešte za života, aby ju pochovali
v Lučenci, kde ešte ako tak počuť slovenské slovo. Bohužiaľ,
jej hrob vandali zničili, takže presné miesto jej večného
odpočinku ani nepoznáme. Po príhovore pani riaditeľky sme
pokračovali v speve piesní Kopala studienku, Kto za pravdu
horí a na záver podujatia sme si zaspievali slovenskú hymnu
Nad Tatrou sa blýska. Pomedzi spev piesní zazneli ďalšie
básne a citáty od Ľudovíta Štúra, z ktorých sa nám niektoré
hlboko vryli do pamäti. Najviac nás oslovil Štúrov výrok: „My
stali sme si do služieb ducha, a preto musíme prejsť cestou
tŕnistou.“ Naše podujatie prišla podporiť aj pani riaditeľka
Domu Matice slovenskej v Lučenci, Ing. Alena Rezková, s ktorou už niekoľko rokov udržiavame pestrú spoluprácu. Určite
nás zorganizované podujatie potešilo a sme radi, že sme
mohli byť prítomní pri pamätníku skromnej, ale pracovitej
mladšej sestry Ľudovíta Štúra, génia, tvorcu slovenského národa, ktorý dokázal presvedčiť nie jedného študenta či rovesníka prijať jeho predstavu: vytvoriť z ľudu pod Tatrami samostatný slovenský národ.
Naše postrehy z pietneho aktu v cintoríne ukončíme ďalším
citátom Ľudovíta Štúra: „Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa nemôže
naučiť obetiam, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve
v obetiach duch ukazuje svoju silu, svoje panstvo“.
Žiaci 8.ročníkov ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
(výber z príspevku)
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec

Novohradského múzea a galérie
v Lučenci

6.5. Regionálna prehliadka detských
speváckych zborov,
miesto: Koncertná sála ZUŠ Poltár
o 9.00 hod.

– do 12. 6. 2016.
Je množstvo ľudí, ktorí sa venujú zberateľstvu. Pre niektorých môže byť výsledkom momentálneho nadšenia, či záľubou z detstva, iní sa mu venujú aj po
celý život. Zbierať možno takmer všetko, fantázii sa medze nekladú. História
zberateľstva je taká stará ako ľudstvo
samé. Archeologické náleziská dokazujú, že už v dobe kamennej ľudia hromadili rôzne predmety. Zberateľmi boli a
sú mnohé známe osobnosti, napr. taliansky spisovateľ F. Petrarca a francúzsky
panovník Ľudovít XIV. vášnivo zbierali
mince, A. Einstein poštové známky.
Dnes sa zberatelia združujú v spolkoch,
vydávajú špeciálne časopisy a knihy, organizujú výstavy a veľtrhy, na ktorých si
vzájomne vymieňajú rôzne predmety.
Výstava v priestoroch našej inštitúcie je
prezentáciou predmetov zo zbierok súkromných zberateľov z Novohradu – tradičné poštové známky, aerogramy, ktoré
sa používali v leteckej doprave, bankovky, historické pohľadnice o Lučenci, Fiľakove a okolitých obcí, fotoaparáty, požiarnické helmy z rôznych krajín sveta,
sklenené ryby z produkcie novohradských sklární, zbierka bankoviek, zápaliek, pivových pohárov, podpivníkov,
kalendárikov, telefónnych kariet, hračiek,...
Poklady minulosti - stála expozícia
z najcennejších zbierok Novohradského
múzea a galérie z archeológie, histórie,
etnológie a výtvarného umenia. Návštevníci môžu obdivovať poklady z doby
bronzovej, strieborný poklad mincí zo
Šuríc, kópie zlatého pokladu objaveného
v krypte kalvínskeho kostola v Lučenci, nálezy z archeologických lokalít Radzovce a Fiľakovo, historické sklo a
smalty z produkcie už zaniknutých sklární a smaltovní, ľudovú hrnčinu z Haliče a okolia, župné kreslá a nábytok
z interiéru Haličského zámku, ukážky
najstarších historických kníh a výber
z tvorby významných výtvarných umelcov novohradského regiónu.
Katarína Köbölová, kultúrno-výchovná
pracovníčka NMG Lučenec

7.5. HELIGÓNKY NA BUDINEJ
– súťažná prehliadka heligónkarov
organ. v spolupráci s obcou Budiná,
miesto: KD Budiná o 14.30 hod.
20.-22.5. Krajská tvorivá dielňa
AVT, AMFO, FILM,
miesto: Hotel Biela Medvedica-Bystrá
22.-23.5. Ekológia – beseda s Gustávom
Murínom o knihe V tieni Černobyľa,
miesto: NK Lučenec

Naposledy 1.5.1951, teda pred 65 rokmi
prestal v Poltári bubnovať bubeník. Dôvodom bola výstavba mestského rozhlasu. Posledným obecným hlásnikom bol
Pavel Uhrín, pred ním bubnoval jeho
brat Michal. Originálny bubon je dodnes
uložený v mestskom múzeu v Poltári.
Foto bubna: Július Imrovič

Fascinujúce tajomstvo, magické smrže či cesnak medvedí nám príroda
ponúka iba pár dní. Aby tieto dary
boli vzácnejšie? Alebo, aby ich človek
nestihol zneužiť? Teda zas o rok hubári...

23.5. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie, tvorba,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
28.5. Spomienka na Juraja Kubinca
– nestora slovenských fujaristov,
hlavným organizátorom je obec Utekáč,
miesto: Utekáč
Telo ako dôkaz - Mária Ria Zajacová
– výstava fotografií,
miesto: vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.
Dielňa ľudových remesiel
- nachádza sa v budove Novohradského
osvetového strediska, J. Kármána č.2,
(hore na poschodí).
pre školy – hlina, hlinené keramické
portréty, zvieratá
Výtvarná tvorivá dielňa pozýva základné
a stredné školy v regióne Novohrad na
májové tvorivé dielne.
Základným materiálom bude hlina a
vytvárať budeme hlinené portréty, alebo
zvieratá. Termín si môžete dohodnúť na
uvedených kontaktoch.
Školy, ktoré sa nachádzajú vo väčšej
vzdialenosti od centra Lučenca, alebo
školy na dedinách - možnosť viesť dielne
priamo v priestoroch školy. Poplatok za
materiál: kultúrny poukaz
alebo jedno euro na žiaka.
pre verejnosť- brošne z organzy,
keramické dózy
9. 5. – šperky z organzy, poplatok
3,- €,15.00 - 17.00 hod.
10.5. – keramické dózy, poplatok
3,- €,15.00 - 17.00 hod.
Info: tel.: 0907 503 478, e-mail:
vytvarnedielnicky@gmail.com,
www.noslc.sk
Nájdete nás aj na: www.facebook.com/
novohradske.stredisko.
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Výstava Kláry Hanulovej Telekovej
s názvom „Zo sna skutočnosť“
- 35 rokov – 35 obrazov,
miesto: Mestská knižnica

Mestské kultúrne stredisko:
14.5. „Mazsola a Tádé“ – predstav.
bábkového divadla Ametist z Budapešti,
miesto: MsKS

1.5. Srdce na dlani
– program venovaný Dňu matiek,
miesto: Kostol Krista kráľa na Rúbanisku
o 15.00 hod.

15.5. Vedená pešia túra,
miesto: Územie Geoparku NovohradNógrád o 9.00 hod.
Organizátor: Z.p.o. Geopark NovohradNógrád, Novohradské turistickoinformačné centrum

21.5. VII. Kresťanský majáles,
miesto: MsKS o 19.00 hod.

3.5. Verejný milenec – svetoznáma
komédia, ktorá vtipným spôsobom
prevedie diváka nástrahami, ktoré čakajú
na muža po 22. ročnom manželstve.
Hrajú: Karin Hajdu, Mirka
Partlová, Sláva Daubnerová, Igor Adamec.
Miesto: Divadlo B.S. Timravy o 19.00 hod.
5.5. Deň M. R. Štefánika – spomienka na
významnú slovenskú osobnosť: pietna
spomienka pri pamätníku, športové
podujatie,výtvarná súťaž,
miesto: Námestie republiky, Foyer
Obradnej siene MsÚ o 9.30 hod.
7.5. Míľa pre mamu – podujatie konané
pri príležitosti Dňa matiek,
miesto: Námestie republiky o 13.00 hod.
9.5. Oslavy 71. výročia ukončenia II.
svetovej vojny – položenie vencov,
miesto: pamätník na ul. J. Kármána
o 14.00 hod.
29.5. MDD v Mestskom parku,
miesto: Mestský park o 9.30 hod.

Fiľakovo
Hradné múzeum:
5.5. Kurz grafológie – druhé stretnutie –
vedúca kurzu Mgr. Eva Jambrichová,
miesto: Mestská knižnica o 16.30 hod.
Do 7.5. „Hrady v Gemeri – Malohonte a v
Novohrade“ – archeologická výstava
„Očami Maďarov v Karpatskej kotline“
− fotografická výstava
Miesto: Hrad Fiľakovo – Bebekova veža
Do 12.5. „Veterány“ − výstava modelov
automobilov zo súkromnej zbierky,
miesto: Mestské
vlastivedné múzeum – galéria

21.5. Deň biodiverzity,
miesto: Nádvorie hradu Fiľakovo o 14.00
hod., organizátor: Hradné múzeum vo
Fiľakove, CHKO Cerová vrchovina
21.5. Noc múzeí a galérií
„Výstava malieb – Výber z tvorby
akademického maliara Alfréda Balázsa“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum –
galéria.Vernisáž výstavy: 18:00
Sprievodný program: Premietanie
archívnych filmov na nádvorí múzea
Archeologická výstava
„Grécko na úsvite dejín“
Výstava z modernej keramickej tvorby
„Včerajšok dnes“
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža.
Vernisáž výstav: 19:00
Sprievodný program: Ochutnávka
gréckych špecialít, vystúpenie tanečného
súboru Iliosz a kapely Mydros, výučba
gréckych tancov, večerný koncert,
špeciálne osvetlenie hradu a iné
prekvapenia! Organizátor: Hradné
múzeum vo Fiľakove, výstavy budú
sprístupnené do 31.7.
23.5.-5.6. Týždeň európskych geoparkov
v Novohrad-Nógrád Geoparku,
miesto: Územie Novohrad-Nógrád
Geoparku, Org.: Z.p.o. Geopark
Novohrad-Nógrád, Hradné múzeum
27.5. Prednáška terapeutky Anikó
Náfrádi o rozprávkach a terapii
rozprávkami Prednáška prebehne
v maďarskom jazyku.
miesto: Mestská knižnica o 17.00 hod.
28.5. Vedená pešia túra,
miesto: Územie Novohrad-Nógrád
Geoparku o 9.00 hod.
Organizátor: Z.p.o. Geopark NovohradNógrád, Novohradské turistickoinformačné centrum

28.5. IV. Rockový majáles,
miesto: Hradný areál vo Fiľakove
o 16.00 hod., org.: MsKS

Poltár
7.5. Majstrovstvá Novohradu vo varení
a jedení bryndzových halušiek

Kokava nad Rimavicou
6.5. Detský hudobný festival
– krajská súťažná prehliadka detských
ľudových hudieb, speváckych skupín,
sólistov spevákov a inštrumentalistov.
Hlavným organizátorom je Hontianskoipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš,
miesto: KD Kokava nad Rimavicou
o 13.00 hod.
Festival z verejných zdrojov podporil
„Fond na podporu umenia"

Hrnčiarska Ves
7.5. Hrnčiarska kapusta
– V. ročník súťaže vo varení kapusty

Cinobaňa
7.5. Cinobanský kotlík, súťaž vo varení
guľášu, miesto: námestie obce
od 12.00 hod.

Málinec
14.5. Ján Ambróz a ľudová hudba
BORIEVKA, miesto: Spoločenský dom
o 19.00 hod.

Tuhár
4.5. Kandráčovci,
miesto: Kultúrny dom o 18.00 hod.

Utekáč
7.5. Turistický výstup na Pasiečky
28.5. Spomienka na Juraja Kubinca

Mestské kultúrne stredisko:
Výstava Kláry Hanulovej

14.5. „Mazsola a Tádé“ –

predstav. bábkového divadla
Telekovej s názvom „Zo sna
skutočnosť“ - 35 rokov –
Ametist z Budapešti, miesto:
35 obrazov, miesto:
MsKS
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