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Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec v rámci monitoringu záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte predstavuje Štúdiá AVT a AMFO.

V súčasnosti obidve štúdiá pracujú pri Novohradskom osvetovom stredisku
v Lučenci, ale každé z nich má svoju vlastnú históriu. V májovom čísle ich predstavíme všeobecne a v ďalších sa podrobnejšie zameriame na jednotlivých členov.
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v prírode priamo pred krajinným motívom) za účasti odborných lektorov (počas dňa sa tvorí, večery patria konfrontáciám a konzultáciám vytvorených
prác). Tvorivé stretnutie má krajský charakter a koná sa každý rok v inom regióne (Banská Bystrica, Zvolen, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Lučenec,
Veľký Krtíš).
Činnosť štúdia je zameraná aj na
výstavnú prezentáciu na rôznych regionálnych, krajských a celoštátnych podujatiach, napríklad Jesenné stretnutie
(Lučenec, Fiľakovo), Výtvarný salón
(Modrý Kameň), Výtvarné spektrum
(Banská Bystrica, Humenné), Výtvarný
Ružomberok (Ružomberok) a pod. Na
nich sú výtvarníci pravidelne odmeňovaní cenami alebo čestnými uznaniami.
Samotní tvorcovia sa predstavujú autorskými výstavami, najmä pri významných
životných jubileách. Postupová celoštátna súťaž neprofesionálnej výtvarnej
tvorby pod názvom Výtvarné spektrum
dáva priestor práve amatérskym výtvarníkom na prezentáciu vlastnej výtvarnej
tvorby. Súťaž nadväzuje na viacročnú
tradíciu podujatia Výtvarná Dubnica
(vzniklo roku 1963 v Dubnici nad Váhom). Výtvarné spektrum ako vrcholné
podujatie svojho druhu na Slovensku
podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – kresbe, grafike, maľbe, plastike,
úžitkovej tvorbe, ale neobchádza ani
práce intermediálneho charakteru.
Členovia okresného štúdia amatérskej výtvarnej tvorby od r. 1984 po súčasnosť: Pavel Megyeri, Peter Kovács,
Milan Čelinský, Juraj Hahn, Tibor Kobliček, Ivan Pupala, Tibor Pupala, Ondrej
Strapko, Zoltán Kovács, Ervin Gerő,
Magdaléna Jančkárová, Attila György,
Monika Račková, Cecília Nagyová, František Mráz, Július Krňan, Vladimír Oravec, Jozef Badinka, Gizela Schneiderová,
Blanka Kucejová, Štefan Jačmeník, Ľubica Marcineková, Pokračovanie na s. 2
Martin Jaško, Anna Brijaková,

Štefan Šingliar, Lýdia Bellová,
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Členovia okresného štúdia amatérskej fotografie v rokoch
1984 – 2000: Robert Görgy, Michal Galád, Ján Káka, Ondrej
Kamenský, Július Križáni, Ladislav Kőműves, Pavol Križan,
Robert Schill, Martin Sýkorka, Miroslav Sýkorka, Marián Záhorec, Fridrich Schnelczer, Robert Kozlok, Krasimír Damjanov,
Peter Kovács, Arnold Kojnok, Zuzana Budáčová, Július Sirotiak, Jozef Beňovský, Ivan Bábela, Ivan Bitala.

Martin Jaško, Anna Brijaková, Štefan Šingliar, Lýdia Bellová,
Ján Sirotka, Pavol Drugda, Vladimír Solovij, Adriana Bútorová,
Tímea Mihalidesová, Margita Janštová, Boris Novák, Jana Čabová, Csaba Kvak, Eleonóra Salajová, Eva Zsélyiová, Mária
Ľuptáková, Adela Balázsová, Iveta Kuricová, Elena Máliková,
Antónia Teleková, Vojtech Schuller, Edo Pauly, Vladimír Janický, Martina Votavová, Peter Polach, Jana Salajová, Gabriel
Kurák, Štefánia Drastíková, Dušan Kováč, Štefan Košičiar, Martin Ľupták, Patrik Berta, Jana Germušková, Gabriela Hergelová, Eva Čabová, Eva Spišiaková, Miroslav Oroszi, Klára
Hanulová, Alena Vetráková, Milan Berky, Pavel Ožďáni, Milan
Kýpeť, Jana Kocúrová, Kristína Šuhajová, Božena Hozová, Ivana Lekárová, Kristína Janigová, Renata Fuxová, Ján Fuxa, Monika Kyseľová, Mirka Cabanová, Michal Mező, Ján Likavec,
Erik Kružliak, Zuzana Kaššová, Miroslava Csomorová.
 AMFO
Do približne rovnakého obdobia vzniku zaraďujeme aj
amatérsku fotografiu. O jej zviditeľnenie sa zaslúžil nestor
slovenskej amatérskej fotografie Ladislav Noel aj v Novohrade, kde pôsobil často ako lektor.

1988 Fotoklub LC – Michal Galád, Fero Tomík, Gabo Kotek, Miro
Sýkorka, st., Marian Záhorec, Jozef Marcik

Vývoj sa nedá zastaviť a čoraz viac fotografov využíva digitál, ale stále sa nájdu aj nadšenci starých fotografických
techník, väčšinou iba na ukážku starého ale dobrého.

1994 – Tuhár

1983 – Fotoklub LC – Šomoška – Jano Boroš, Mária Majerová,
Ladislav Noel, Ivan Bábela, Janka Strculová

Súčasní zaregistrovaní členovia: Ján Káka, Robert Schill, Július Križáni, Ondrej Kamenský, Jozef Beňovský, Marek Krajčovič, Štefan Purdek, Miroslav Ziman, Alexander Kožuch, Marcel
Mižúr, Jozef Puntigán, Miroslava Tkáčová, Michal Oravec, Ľubomír Činčura, Artur Jamnický, Zdeněk Urban, Ján Palečka,
Mária Zjacová, Roman Čonka, Erik Kružliak, Alena Miklušová,
Daniel Vrbjar, Radovan Vojenčák, Stanislav Spišiak, st., Viktória Košanová, Katarína Čvikotová.
AMFO je zároveň aj názov celoštátnej postupovej súťaže a
výstavy amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou
svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1973.
Vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum a súťaž je určená pre všetky vekové kategórie – autori do 16 rokov, autori
do 21 rokov, autori nad 21 rokov, ktorí súťažia v kategóriách
a žánroch: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia.
Amatérski fotografi sa dvakrát ročne stretávajú v priestoroch Novohradského osvetového strediska Lučenec. Okrem
neoceniteľných rád odborných lektorov Pokračovanie na s. 3

Lučenské štúdio AMFO bolo známe v celom Česko-slovensku takými výraznými menami ako napr. Gabriel Kotek,
Ján Káka, Štefan Repčok, Robert Schill, Michal Galád, Július
Sirotiak, Mária Majerová, Július Križáni, Peter Kóša, Ondrej
Kamenský, Ivan Bábela, Michal Hanko, Martin Sýkorka a
ďalší. Spomínaní autori získali mnoho ocenení nielen na regionálnych, ale aj na celoštátnych výstavách.
Amatérska fotografia nemá dnes toľko aktívnych členov
ako v minulosti, a to z rôznych dôvodov. Okrem náročnosti
technologickej, časovej a finančnej pri spracovaní analógových fotografií je to predovšetkým „moderná“ digitálna fotografia.
Členovia okresného štúdia amatérskej fotografie v rokoch
(fotožurnalista Miroslav Vojtek, František Tomík, Vlado Bača,
1984 – 2000: Robert Görgy, Michal Galád, Ján Káka, Ondrej
Leo Redlinger, Ľubomír Schmida, Jozef Ondzik, Miroslav
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(fotožurnalista Miroslav Vojtek, František Tomík, Vlado Bača, Leo Redlinger,
Ľubomír Schmida, Jozef Ondzik, Miroslav Zaťko...) je to zároveň priestor pre
konfrontáciu prinesených fotografií. Nie
na tradičnom fotopapieri, ale väčšinou
na USB kľúčoch, hlavne z finančných
dôvodov autorov a tvorba každého sa
premieta na plátno.

Každoročne sa v rámci kraja koná
trojdňový plenér – Krajská tvorivá dielňa
AVT, AMFO, FILM, ktorá pozostáva
z troch sekcií a každá má vlastného odborného lektora pozvaného na základe
témy, techniky a pod. V tejto tvorivej
dielni si môžu účastníci všetko odskúšať
a potom zhodnotiť výsledky svojho snaženia.

Regionálna výstava AMFO sa koná
každé dva roky (strieda sa s výstavou
AVT), a to hlavne z priestorových dôvodov, pretože NOS nemá vlastné výstavné priestory. Výstava sa tak realizuje
v priestoroch Novohradského múzea
a galérie v Lučenci. Krajskej výstavy
AMFO sa však členovia môžu zúčastňovať každoročne, aj keď sa regionálna
výstava nekoná, vtedy realizujeme výber fotografií za náš región. Fotografi sa
môžu zúčastňovať aj iných podujatí organizovaných či už na krajskej alebo celoslovenskej úrovni organizovanými partnerskými inštitúciami, združeniami
a pod.
Štúdiá od roku 1984 vedie Renata
Ádamová, ako metodička pre amatérsku výtvarnú tvorbu, fotografiu a film pri
Novohradskom osvetovom stredisku. Za
35 rokov sa podieľala na organizovaní
a realizácii mnohých podujatí, napr. zájazdy po Slovensku, ale aj na Interkamere v Prahe, školenia, tvorivé dielne,
výstavy a pod. Členom OŠ AMFO môže
byť každý záujemca o fotografiu od šestnástich rokov.
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István Tóth: „Hudobná komédia Charleyho teta mi k srdcu prirástla najviac“
Elektrotechnik, ochotnícky herec, spevák a tanečník István Tóth sa narodil 21. 5.
1949 v Radzovciach, okres Lučenec. Po získaní základného vzdelania v rodnej obci
(1955 – 64) študoval na SOU strojárskom
(1964 – 67) a SPŠ elektrotechnickej (1982 –
84) vo Fiľakove. Ako elektrotechnik pôsobil
v Kovosmalte Fiľakovo (1964 – 84) a v Tesle
Halič (1984 – 85). Najdlhšia etapa jeho pracovnej činnosti sa viaže k SOU stavebnému
v Lučenci (1985 – 2011), kde pôsobil ako údržbár a elektrotechnik. Ako ochotnícky herec,
spevák a tanečník vytvoril viacero postáv
v divadelných ochotníckych súboroch vo Fiľakove a v Lučenci. Od r. 2011 žije na dôchodku v Lučenci.
Pišta, aká bola tvoja cesta k ochotníckemu divadlu?
Moja cesta k ochotníckemu divadlu sa začala v Radzovciach, kde som v r.
1967 – 68 účinkoval v jednej divadelnej hre, ktorej názov si už nepamätám. Hral
som v nej úlohu učiteľa, predstavenie bolo uvádzané len v Radzovciach. V r. 1969
som sa oženil s Katarínou, rodenou Miklóšovou, z Lučenca. Po svadbe sme žili štyri roky u starých rodičov v Radzovciach, v r. 1974 sme dostali nový družstevný byt
v Lučenci a tu žijeme dodnes. V tom čase ma oslovil Vlado Sadílek, ktorý vtedy
pracoval na Okresnom osvetovom stredisku v Lučenci, a požiadal ma, aby som od
neho prevzal tanečný súbor moderného scénického tanca. Tento súbor som od neho
prevzal roku 1976 a dal som mu meno Elektronik. Vedúcou sekcie bola vtedy Mária Ambrušová, dnešná riaditeľka NOS. Nácviky sme realizovali týždenne v súčasných priestoroch oddelenia náučnej literatúry Novohradskej knižnice. Vystupovať
sme chodili na rôzne dedinské veselice, plesy, na okresné i krajské súťaže a iné podujatia. Všetky tieto aktivity som realizoval mimo môjho hlavného zamestnávateľa
– Kovosmaltu Fiľakovo.
Tvojím prvým divadelným ochotníckym súborom bol Zsákszínház vo
Fiľakove, ktorý založil István Mázik v r. 1979…
István Mázik ma požiadal o účinkovanie v hre Miklósa Gyárfása Kényszerleszállás (Núdzové pristátie) v r. 1982, kde som hral hlavnú úlohu profesora
s Irenou Danyiovou. S touto hrou sme sa zúčastnili aj na Jókaiho dňoch v Komárne
a Irena tu získala cenu za najlepší ženský herecký výkon. Tanečný súbor Elektronik
som viedol až do r. 1988. V tom istom roku ma oslovili Éva Duray-Hahn, István
Böszörményi a Dezider Dancs, aby som im pomohol s nácvikmi hry Fannino dedičstvo od Józsefa Kármána. Túto ponuku som prijal a odvtedy som členom divadelného súboru Józsefa Kármána v Lučenci. Do Fiľakova som sa ešte vrátil ako
hosť roku 1996, keď som tam hral postavu náčelníka stanice v hre Bohumila Hrabala Ostro sledované vlaky.
V r. 1988 bol v Lučenci založený divadelný ochotnícky súbor Józsefa
Kármána…
Ako som už spomínal, mojou prvou úlohou v tomto súbore bola postava
Ferenca Baranyu v hre Józsefa Kármána Fannino dedičstvo v úprave spisovateľky
Magdy Szabóovej. Premiéra sa konala 11. 3. 1989 v kultúrnom dome (dnes Divadlo
B. S. Timravy). Zišli sme sa tam viacerí nadšenci – ochotnícki herci z Lučenca pod
režijným vedením Lajosa Horvátha z Prahy (tiež rodáka z Lučenca). Na premiére
obecenstvo zaplnilo celú sálu, mnohí sedeli aj na schodoch. Roku 1990 prišla na
rad hra Salto mortale, kde som hral postavu riaditeľa cirkusu. Za túto postavu som
na predstavení v Šuranoch získal cenu ÚV Csemadoku za najlepší mužský herecký
výkon.
Pokračovanie na s. 4

Berrarda Pomerarca mala premiéru roku
1991 v spoločenskej miestnosti nad plavárňou SOŠ stavebnej
Hra Elefántember (Sloní muž)

REKUS

strana 4
Hra Elefántember (Sloní muž)
Berrarda Pomerarca mala premiéru roku
1991 v spoločenskej miestnosti nad plavárňou SOŠ stavebnej v Lučenci. Režisérom bol Árpád Szabó. Za postavu
Johna Merricka som na Jókaiho dňoch
v Komárne opäť získal cenu za najlepší
mužský herecký výkon. V tejto hre si ma
všimol režisér Jenő Jankovits z Gyöngyösu, ktorý ma následne obsadil do hudobnej komédie Charleyho teta. Hral
som tam postavu lorda Beberlyho, za
ktorú mi udelili umeleckú cenu za najlepší herecký výkon. Musím sa priznať,
že túto hudobnú komédiu mám dodnes
veľmi rád a k srdcu mi prirástla najviac.
Tvoje ďalšie významné účinkovanie?
Z ďalších hier, v ktorých som
účinkoval, vyberám: Biedermann a podpaľači, Kvet kaktusu, Lehárov večer,
Ivan Hrozný, Zbožňujem sa vydávať,
Pán doktor, Pes, anjel a tí druhí – s touto
hrou sme boli roku 1998 na zahraničnom
vystúpení v meste Vejen (Dánsko), Kabaret bozkov, Na krídlach melódie,
Dáma, Kino dávnych čias, Foter Ferike
Hernera, Týždeň v kaviarni. Mojím posledným účinkovaním bolo vystúpenie
v programe k 30. výročiu založenia divadelného súboru Józsefa Kármána „Múzeum hudobného divadla“ v marci 2019
v Lučenci.
S ktorými režisérmi sa ti počas
uplynulých rokov najlepšie spolupracovalo?
Boli to: Lajos Horváth, Árpád
Szabó, Jenő Jankovits, Vlado Sadílek,
Alfonz Krizsik, Gábor Erdélyi, István
Mázik. Najmilšie spomienky ma viažu
k Jenő Jankovitsovi, s ním som pracoval
na viacerých inscenáciách. Naučil ma
mnohým detailom v hereckej profesii.

Vojenský pilot, historik, sumerológ, publicista, vydavateľ, vysokoškolský učiteľ prof. Dr. Ferenc BadinyJós, CSc. sa narodil 3. 6. 1909 v Haliči,
okres Lučenec. Meštiansku školu a prvé
štyri roky gymnázia absolvoval v Balážskych Ďarmotách. Študoval na Vojenskom reálnom gymnáziu I. Bocskaya
(1923 – 27) a Maďarskej kráľovskej vojenskej akadémii Akadémia Ludovika
(1927 – 31) v Budapešti. Potom pokračoval v štúdiu na Vysokej škole pre pilotov v Szombathelyi (1931 – 33), po
ktorých začal svoju dôstojnícku činnosť
v armáde. Roku 1940 z maďarského kráľovského vojska vystúpil a pokračoval
v štúdiách na budapeštianskej Technickej univerzite.
Roku 1946 odišiel do Argentíny, kde sa začal zaoberať sumerológiou
V r. 1961 – 64 študoval evanjelickú teológiu na Marcos Paz v Buenos Aires
(Argentína). Teoretické základy sumerológie získal štúdiom i obhajobou diplomovej práce na Institutum Pontificum
Biblicum v Ríme (1966). Od tejto inštitúcie získal splnomocnenie založiť Katedru sumerológie na Jezuitskej univerzite v Buenos Aires (1966), kde zároveň
začal vyučovať. Ako univerzitný profesor tu pôsobil až do r. 1991.
Roku 1972 založil kultúrno-historický štvrťročník „Ősi gyökér” (Pradávne korene), ktorého bol v Argentíne
redaktorom, vydavateľom i majiteľom.
Od r. 1999 tento časopis vychádza v Maďarsku pod záštitou Súkromnej univerzity Kráľa Ľudovíta Veľkého (Nagy
Lajos Király Magánegyetem) v Miskolci. Jeho „večným“ šéfredaktorom sa stal
aj tu prof. Ferenc Badiny-Jós. Na tejto
univerzite založil Katedru pravekých
blízkovýchodných a sumérskych kultúr
(1997), ktorú viedol ako univerzitný
profesor až do svojej smrti. Ešte aj pred
trvalým návratom do Maďarska z Argentíny pravidelne dochádzal vyučovať.

Na tejto škole získal čestný
doktorát (1997).
V júni 2000 zomrela jeho milovaná manželka Ilonka. Po tejto smutnej
udalosti sa rozhodol s konečnou platnosťou presťahovať do Maďarska. Konkrétne sa tak stalo 13. 4. 2001. V budapeštianskom 2. okrese v časti Máriaremete mu pridelili malý apartmán v Domove dôchodcov pre pedagógov, kde
strávil posledné roky svojho života.
Ako 92-ročný sa na základe
povzbudzovania svojich dcér naučil pracovať s počítačom, aby mohol pružnejšie písať svoje ďalšie knihy. Napriek vysokému veku prednášal v rozhlase, televízii a na rôznych kongresoch. Jeho historické publikácie vychádzali v španielskom a maďarskom jazyku. Bol členom
Medzinárodného orientalistického kongresu, v zahraničí publikoval svoje diela
pod menom Francisco Jos-Badiny. Jeho
najvýznamnejšie práce: Kaldeától IsterGamig I, II, III, Mah-Gar a magyar...!,
Jézus Király a Pártus Herceg, Az Esztergomi-Ister-Gami oroszlánok titka, Indiánok Nógrádban a mnoho ďalších. Počas svojho aktívneho života absolvoval
viacero zahraničných študijných ciest:
Ann Arbor (USA, 1967), Canberra
(Austrália, 1971), Tokio (1971), Paríž
(1973), Hamburg (1981), Istanbul
(1985), Cleveland (USA, 1986), a i.
Jeho otec Ferenc Jós (Jorcsik)
bol do r. 1913 vedúcim Župného úradu
v Haliči, potom ho premiestnili do Balážskych Ďarmôt. Matka Ilona Badiny
sa narodila v Rovňanoch (Ipolyróna).
Badinyovci mali príbuzných v Rimavskej Sobote a vo Zvolene, v Košiciach
udržiavali kontakty s rodinou SzinyeiMerse.
Prof. Dr. Ferenc Badiny-Jós,
CSc. zomrel po dlhom a plodnom živote
10. 3. 2007 v Budapešti, pochovaný je
na cintoríne Vlčia lúka (Farkasrét).

Lekár – internista, vedeckovýskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ,
spisovateľ prof. MUDr. Imre Magyar,
DrSc. sa narodil 14. 10. 1910 v Lučenci.
Medicínske štúdiá ukončil na Lekárskej
fakulte v Budapešti (1934). Svoju lekársku kariéru začal na III. Internej klinike
Sándora Korányiho v Budapešti. Počas
druhej svetovej vojny pracoval v súkromnej nemocnici, neskôr bol prevelený
na front. Od r. 1945 pôsobil ako odborný
asistent na I. Internej klinike v Budapešti, roku 1952 získal hodnosť kandidáta
vied.
Pokračovanie na s. 5
PhDr. František Mihály, DiS. art.
V
r.
1960
–
65
viedol Inštitút
Na tejto škole získal čestný doktorát

Aká je tvoja „hlavná rola“
v súčasnosti?
Momentálne „hrám“ rolu starého otca v našej rodine a podľa mojej
vnučky bravúrne. Rád chodím na operetné predstavenia v Lučenci, kde sa
stretávam so svojimi priateľmi i niekdajšími divákmi, ktorí si ma pamätajú od
mojich divadelných začiatkov. Ich povzbudivé slová na moje niekdajšie herecké výkony mi v tomto veku padnú
skutočne veľmi dobre.

(1997).

lekárskeho
vzdelávania
ako
univerzitný
profesor
a
od
r.
1962
V júni 2000 zomrela jeho
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Lekár – onkodermatovenerológ
MUDr. Jozef Tomašovič sa narodil 8.
5. 1929 v Novom Meste nad Váhom
v železničiarskej rodine. Mal dve staršie
sestry; jedna zo sestier spolu s matkou
ochoreli na týfus, ktorému podľahli.
Otec sa neskôr znova oženil, malý Jozef
našiel v jeho novej manželke obetavú
druhú matku a do rodiny pribudol aj
mladší brat. Základné i stredoškolské
vzdelanie získal v rodnom meste (1935
– 48), kde potom maturoval na tamojšom gymnáziu (1948). Ako nadaný študent si po maturite zvolil štúdium medicíny, ktorá sa stala jeho poslaním na
celý život. Medicínu vyštudoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského
V r. 1960 – 65 viedol Inštitút v Bratislave (1948 – 54).
lekárskeho vzdelávania ako univerzitný
profesor a od r. 1962 ako jeho riaditeľ.
V r. 1962 sa stal doktorom vied. V r.
1965 – 80 pôsobil ako univerzitný profesor a riaditeľ I. Internej kliniky Semmelweissovej lekárskej fakulty v Budapešti. Od r. 1980 žil na dôchodku v Budapešti.
Bol vynikajúcim interným terapeutom, ktorý pracoval vo všetkých oblastiach tejto súčasti medicíny na vysokej úrovni. Medzi stovkami vedeckých
publikácií a monografií zaujíma významné miesto učebnica Základy interného lekárstva (Bp., 1977), ktorú napísal spoločne s Gyulom Petrányim
a ktorá sa dočkala až dvadsiatich reedícií. Ďalšie lekárske publikácie: Choroby
žlčníka a žlčových ciest (Bp., 1966),
Krátka interná medicína (Bp., 1975),
Diagnostika vnútorných chorôb (Bp.,
Po úspešnom ukončení štúdia
1981), Ochorenia pečene, žlčových ciest
na základe umiestenky začal svoju lekára pankreasu (Bp., 1985) a i.
sku prax v nemocnici Rimavská Sobota,
Popri medicíne sa venoval aj
kde sa stretával aj so svojou budúcou
tvorbe krásnej literatúry. Bol to vysoko
manželkou MUDr. Jarmilou Tomašovivzdelaný humanista, z jeho literárnych
čovou, rod. Špatnou, ktorá tam nastúpila
diel často vystupujú do popredia názory
tiež na umiestenku po skončení Lekárlekára. Beletristické práce: Ruth (Bp.,
skej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.
1971), Judit (Bp., 1973), A kérdés –
Už ako manželia odchádzajú v r. 1955
Otázka (Bp., 1984), Oly korban éltem én
do Fiľakova, kde im ponúkli byt a kde
– Žil som v takej dobe (Bp., 1984) a i.
Dr. Tomašovič pracoval najskôr ako záV románe Az évszázad gyermeke – Dievodný lekár pre Kovosmalt Fiľakovo
ťa storočia (Bp., 1980) opisuje svoj žia neskôr ako telovýchovný lekár. Z manvot v Lučenci v r. 1917 – 18.
želstva sa narodili tri deti – Igor, Ivo a
Prof. MUDr. Imre Magyar,
Dáša. Roku 1970 sa s rodinou presťahoDrSc. zomrel 24. 5. 1984 v Budapešti,
val do Lučenca, kde pôsobil v rámci
pochovaný je na cintoríne Vlčia lúka
OÚNZ ako kožný lekár až do svojho od(Farkasrét). Pamätnú tabuľu na počesť
chodu na dôchodok (1993). Súbežne
jeho mimoriadnych zásluh v oblasti inv tomto období viacero rokov vykonával
ternej medicíny mu odhalila samospráva
aj funkciu vedúceho odboru zdravotXIII. budapeštianskeho okresu 12. 10.
níctva ONV Lučenec, neskôr funkciu
2012 na budove, v ktorej žil – Budapest,
riaditeľa Polikliniky vo Fiľakove.
Radnóti Miklós u. 21/B.
Jeho celoživotnou láskou bol
šport – volejbal, tenis, plávanie, box.
Športoval takmer denne pre radosť

Jeho celoživotnou láskou bol
šport – volejbal, tenis, plávanie, box.
Športoval takmer denne pre radosť z pohybu i výkonu. Žiaden šport mu nebol
cudzí, ale najviac si obľúbil ľahkú atletiku – vrh guľou a hod diskom. V rámci
týchto disciplín sa zúčastňoval aj na
rôznych športových súťažiach v Československu, neskôr na veteránskych majstrovstvách vo vrhu guľou a v hode diskom: 1978 ME Viareggio (Taliansko),
1979 MS Hannover (Nemecko), 1980
ME Helsinki (Fínsko). Viacero rokov
bol činný aj ako funkcionár v Československom zväze telesnej výchovy
a Česko-slovenskom červenom kríži.
Po celý svoj život sa riadil krédom: „V zdravom tele zdravý duch“,
takže športoval aj vo veľmi ťažkých
zdravotných situáciách a nikdy sa nevzdával. Svoj životný boj s osudom
MUDr. Jozef Tomašovič prehral 19. 8.
2002 v Lučenci, kde je pochovaný na
tunajšom mestskom cintoríne.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Štefanovi Csákovi, hercovi a manažérovi Divadla J. Kármána, k životnému jubileu, ktoré si pripomenie 2. mája.

Danke Šulekovej, ktorá získala
cenu na 18. ročníku celoštátnej súťaže O najkrajšiu kraslicu vo voskovej technike. Vernisáž sa konala
3. 4. 2019 v Oravskom kultúrnom
stredisku v Dolnom Kubíne, ktoré je
vyhlasovateľom súťaže.
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REKUS
KUBÍNYI Augustín – 220. výročie narodenia (30. 5. 1799
Vidiná), filozof, matematik, od roku 1829 pôsobil v správe Novohradskej stolice, v rokoch 1843 – 1869 bol poverený vedením Národného múzea v Pešti.
JACKULIAK Ján – 70. výročie narodenia (31. 5. 1949 Lučenec), pracovník štátnej správy, od roku 1998 prednosta Okresného úradu v Lučenci. Otec herca Jána Jackuliaka.
 Udalostí
90. výročie (26. 5. 1929) odhalenia pamätnej tabule na
pamiatku padlým v I. svetovej vojne (26 občanov z Poltára, 13 zo Zeleného a 6 zo Slanej Lehoty), ktorá sa nachádza v evanjelickom kostole v Poltári.

MARÓTHY Ján Pravdoľub – 205. výročie narodenia (4. 5.
1814 Mašková), starší brat Daniela Maróthyho. Ako evanjelický farár pôsobil v Českom Brezove, kde aj zomrel (24.
4. 1864 – 155. výročie). Písal básne, najmä balady, v ktorých opisoval dramatické udalosti z národných dejín.
ŠTEFÁNIK Milan Rastislav, generál, PhDr. – 100. výročie
úmrtia (4. 5. 1919 Ivanka pri Dunaji), astronóm, fotograf,
diplomat, politik, generál ozbrojených síl Francúzska.
V Lučenci sa zrodili viaceré diela o Štefánikovi: Zápisník
Dr. Milana Rastislava Štefánika z Equádoru z roku 1913, 
Korešpondencia Dr. Milana Rastislava Štefánika (1928),
Dr. Milan Rastislav Štefánik, národný bohatier (1925), Pamiatke Štefánikovej (1929), Z básní Pavla Štefánika
(1932), O mamičke Milana R. Štefánika (1938), ktorých
autorom je Vladimír Polívka, ktorý bol v príbuzenskom
vzťahu s Milanom Rastislavom Štefánikom. V Lučenci sa
nachádza pomník M. R. Štefánika v parčíku vedľa budovy
divadla, pamätná tabuľa na Haličskej ceste, busta na okresnom úrade. Pomenovaná je po ňom Štvrť M. R. Štefánika a v meste pôsobí aj Spolok M. R. Štefánika. Roku
2008 bol škole na Haličskej ceste odovzdaný čestný názov
Základná škola Milana Rastislava Štefánika Lučenec. Štefánik osobne navštívil Lučenec roku 1911 a táto návšteva
je zapísaná v Zozname nehmotných pamätihodností mesta Lučenec.
KVIETIK Štefan, doc. – 85. výročie narodenia (10. 5. 1934
Dolné Plachtince), herec, vysokoškolský učiteľ. V rokoch
1945 – 53 študoval na Gymnáziu v Lučenci.
SLANČÍK Pavel – 110. výročie úmrtia (13. 5. 1909 Polichno), evanjelický farár v Polichne, otec spisovateľky
Boženy Slančíkovej Timravy.
Dve slová známej detskej vyčítanky tvorili názov detskej
CSEKY Marián – 60. výročie narodenia (16. 5. 1959 Luče- súťažnej prehliadky okresov Lučenec a Poltár.
nec), hudobný redaktor, stredoškolský učiteľ. Od r. 1989
Novohradské osvetové stredisko ju pripravilo a zorganipôsobí v Slovenskom rozhlase Banská Bystrica. Je auto- zovalo 4. apríla 2019 v Divadle B. S. Timravy v Lučenci. Prihlárom hudby k vyše 60 inštrumentálnym i vokálno-inštru- silo sa 9 súborov z rôznych kútov regiónu. Vystúpenia hodnomentálnym skladbám. Jeho skladby zverejňuje najmä Slo- tila odborná porota v zložení: Juraj Matiaš, predseda, Stanisvenský rozhlas.
lava Zvarová a Roman Malatinec, členovia.
ANTAL Eduard, prof. – 90. výročie narodenia (18. 5.
Súbory, ktoré sa predstavili na regionálnej súťaži, mali
1929 Vidiná), maliar, grafik, vysokoškolský učiteľ. Od r. svoje súťažné bloky postavené väčšinou na detských hrách,
1953 pôsobil na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Mal ktoré sa deti hrávali v regióne. Sprevádzal ich väčšinou harsamostatné výstavy aj v Novohrade – Lovinobani a Lučen- monikár, alebo heligónkar, ale niektoré mali hudbu z CD-čka.
ci, ale aj mnoho výstav po celom svete – okrem Európy – Hoci sa v propozíciách tento variant nepripúšťa, porota prihUSA, Japonsko, Mexiko, Indonézia a ď. Zomrel 21. 11. liadla na možnosť súťažného vystúpenia v regióne pre všet2011 v Bratislave.
kých záujemcov.
GAŠPARIDES Ján Vladár – 225. výročie narodenia (24. 5.
Trochu netradičný bol výber hudby, ktorá nebola vhodná
1794 Lešť), spisovateľ, ev. farár v Polichne, za jeho pôso- pre detského interpreta (Kandráčovci). Niektoré súbory vsabenia cirkev vystavala školu. Autor básní v duchu klasi- dili na výskum folklórneho materiálu priamo v regióne
cistickej poetiky.
a predviedli hry Na paši – Malý Dubkáčik Buzitka, Na jarKRUŽIČ Gustáv – 15. výročie úmrtia (24. 5. 2004 Bratis- moku – DFS Jánošík Fiľakovo, Na kašu – DFS Málinčok.
lava), maliar, grafik, výtvarný pedagóg. Narodil sa 18. 11. Detské hry zahrali DFS Radosť – Na slepú babu, Pitypang ZŠ
1911 na Látkach. Základné vzdelanie získal v Točnici, Kot- s vyuč. jazykom maďarským – Detské hry, Kukučky pri Meste
manovej a Lučenci. Bol zapisovateľom a súdnym tajom- Poltár – Detské hry. Súbor Hrnčiarik z Haliče, ktorý pracuje
níkom na Okresnom súde v Lučenci (1956 – 69). V r. 1950 pri elokovanom pracovisku SZUŠ – Lučenec-Opatová svojím
– 62 založil a viedol amatérsky výtvarný krúžok pri Dome vystúpením Do dvorčeka, do dvora priblížil piesňový a taosvety v Lučenci. Autor grafického návrhu erbu mesta nečný repertoár viacerých krajov Slovenska.
Lučenec (1962).
Pokračovanie na s. 7

KUBÍNYI Augustín – 220. výročie narodenia (30. 5.
1799 Vidiná), filozof, matematik, od roku 1829

Súbor Dubkáčik z Buzitky siahol po náročnejšom námete
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(scénické choreografie), Wanted tanečná škola Lučenec s choreografiou Detská párty (Hip Hop), Mini-Maži pri ZŠ s MŠ Radzovce s choreografiou Mačiatka (mažoretky a roztlieskavačky).

Súbor Dubkáčik z Buzitky siahol po náročnejšom námete
a pripravil scénický obraz života dedinskej mládeže podľa
zápisov Bartolomeja Krpelca Polichnianska mlaď. Porota vo
svojom hodnotení konštatovala snahu všetkých zúčastnených
priblížiť v práci s deťmi tradície a ľudovú kultúru. Nie každému sa to podarilo, ako si predstavoval.
Na krajskej súťaži v Kokave nad Rimavicou bude región
reprezentovať FS Kukučky z Poltára.

V juniorskej kategórii: Mažoretky IUVENES zo ZŠ s MŠ
Radzovce s choreografiou Egypt (mažoretky a roztlieskavačky), SZUŠ Opatová, choreografia To som ja (open choreografie) a Odette (klasický tanec). Cenu riaditeľky NOS odovzdala Mária Ambrušová SZUŠ Opatová (To som ja). Cenu
primátorky odovzdala primátorka Lučenca PhDr. Alexandra
Vedúcich/vedúce súborov upozorňujeme, aby sa inten- Pivková tanečnej škole Wanted z Lučenca.
zívnejšie zamýšľali nad prípravou detí a zúčastňovali sa na odborných školeniach, seminároch a tvorivých dielňach, ktoré
organizuje Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a iné
kultúrne a osvetové zariadenia.
Mária Ambrušová, riaditeľka NOS

Dňa 5. apríla 2019 sa v Divadle B. S. Timravy konala regionálna súťažná prehliadka moderného tanca, ktorú otvorila
riaditeľka NOS Mária Ambrušová. V troch kategóriách – deti
I. a II., juniori sa predstavilo viac ako 100 súťažiacich. Členkami poroty boli Mgr. Miroslava Lenďáková, Petra Hericová
a Lucia Zvarová. Porota z celkového počtu 16 choreografií
vybrala 6 postupujúcich.

V detskej kategórii boli ocenení SZUŠ Opatová – elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Halič s choreografiou Rybníček
(scénické choreografie), Wanted tanečná škola Lučenec
s choreografiou Detská párty (Hip Hop), Mini-Maži pri ZŠ s
MŠ Radzovce s choreografiou Mačiatka (mažoretky a roz-

Foto: Milan Alberti
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Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých 65. Hviezdoslavov Kubín sa konalo 9. apríla 2019 v
priestoroch Radnice v Lučenci (poďakovanie za to patrí Mestu Lučenec a organizácii LUKUS Lučenec).
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a recitátori umiestnení na prvých troch miestach získali aj
knižné ceny, ktoré venovali Dom MS v Lučenci a OZ Priatelia
histórie Novohradu.

Výsledky regionálneho kola súťaže 65. Hviezdoslavov
Kubín:
Z okresných a obvodných kôl postúpilo do regionálneho
kola 48 recitátorov. Súťažili v piatich kategóriách, pričom v I.
– III. kategórii súťažia žiaci zo základných škôl, IV. kategória
je vyhradená stredoškolákom a mládeži do 19 rokov a v V.
kategórii súťažia dospelí recitátori. Prednesy hodnotila odborná porota, ktorá mala za úlohu určiť víťaza každej kategórie, ktorý náš región bude reprezentovať na Sládkovičovej
Radvani, t. j. krajskej súťaži v Banskej Bystrici. Ďalšie miesta
mohli byť znásobené, čo porota aj využila.

I. kategória poézia: 1. Filip Korim – Súkromná základná škola Lučenec (Ľ. Podjavorinská: Čin-čin), priamy postup – minuloročný víťaz
krajského kola; 1. Lucia Svoradová – Základná škola, Ulica Vajanského 47, Lučenec (M. Rúfus: Starý Bodrík a vlk); 2. Lara Danyiová –
ZŠ, Farská lúka, Fiľakovo; 3. Nela Nyariová – ZŠ, Školská ulica 2, Fiľakovo, 3. Michaela Šuľajová – ZŠ s MŠ Breznička. I. kategória próza: 1.
Ema Martinková – ZŠ, Školská ulica 2, Fiľakovo (R. Dahl: Matilda); 2.
Tomáš Fehérpataky – ZŠ, Ulica slobody 2, Poltár; 3. Lukáš Oláh – ZŠ
s MŠ Kokava nad Rimavicou; 3. Matej Kyzúr – ZŠ Rapovce. II. kategória poézia: 1. Liana Oláhová – ZUŠ Fiľakovo (J. Tuwim: Vtáčie rádio),
priamy postup – minuloročná víťazka krajského kola; 1. Lukáš Ostrihoň – ZŠ, Školská 1, Fiľakovo (V. Šefčík: Keď padá hviezda); 2. Michaela Poliaková – ZŠ s MŠ Cinobaňa; 3. Ľubica Dováľová – ZŠ M. R.
Štefánika, Haličská 8, Lučenec. II. kategória próza: 1. Michal Zachar –
Súkromná ZŠ, Gemerská cesta, Lučenec (M. Vrkoslavová-Ševčíková:
Erik vstúp si do seba); 2. Filip Golský – ZŠ M. R. Štefánika, Haličská 8,
Lučenec; 3. Lea Cesnaková – Cirkevná ZŠ J. Bosca, Lučenec. III. kategória poézia: 1. Nikoleta Mikušová – ZŠ, Farská lúka, Fiľakovo (A. S.
Puškin: Kráľovič Janyš); 2. Eva Kučerová – ZŠ s MŠ Halič; 3. Emma
Vantrubová – ZŠ s MŠ Kalinovo. III. kategória próza: 1. Bianka Molnárová – ZŠ, Farská lúka, Fiľakovo (A. P. Čechov: Chameleón); 2. Peter Kliment – ZŠ, Vajanského ulica, Lučenec; 3. Lucia Drugdová – ZŠ
M. R. Štefánika, Haličská 8, Lučenec. IV. kategória poézia: 1. Milan
Podhorec Gymnázium B. S. Timravy Lučenec (P. O. Hviezdoslav: Potecha); 2. Pavel Halák – Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec.
IV. kategória próza: 1. Karolína Albertová – Pedagogická a sociálna
akadémia Lučenec; 2. Martina Mikušová – Gymnázium B. S. Timravy
Lučenec; 3. Lukáš Štupák – Gymnázium B. S. Timravy Lučenec.
V. kategória próza: 1. Stanislava Laurincová – Kokava nad Rimavicou
(G. Rothmayerová: Láska na vlásku).

Prednesy v I. a II. kategórii hodnotila porota v zložení:
predseda poroty Mgr. art. Cyril Páriš a členky Jarmila Siváková a Klára Volentová. Umelecká úroveň prednesov v týchto kategóriách bola na uspokojivej úrovni, ale v I. kategórii
boli prednesy prózy na vyššej úrovni ako prednesy poézie
a naopak v II. kategórii boli výraznejší recitátori poézie. Porote pre III. – V. kategóriu predsedal PhDr. Ľubomír Šárik
s členmi Mgr. Dušanom Krnáčom a Mgr. Arpádom Szabóom. V týchto kategóriách porota kladne hodnotila vhodný
výber textových predlôh. Prevládala dramaturgia s humornými textami, ale objavili sa aj náročné veršované skladby,
napr. P. O. Hviezdoslava. Nominovaní na krajskú súťaž sa
najviac priblížili k súčasnému pohľadu na interpretáciu textu
ako pódiového útvaru.
Aj napriek veľmi dobrej úrovni v detských kategóriách sa
recitátori prechodom na stredné školy akosi „strácajú“. Záujem o prednes poézie je minimálny, niektoré stredné školy
sa do súťaže vôbec nezapájajú a nezúčastňujú sa ani odborV kategórii detských recitačných kolektívov bude náš rených seminárov, ktoré Novohradské osvetové stredisko v gión na krajskej súťaži reprezentovať DDS Eňoňuňo pri ZŠ
Lučenci pre recitátorov organizuje.
s MŠ Kokava nad Rimavicou (M. Rúfus: Sestrička)
Všetci účastníci dostali od organizátora súťaže diplomy
Mgr. Milada Bolyošová
a recitátori umiestnení na prvých troch miestach získali aj
knižné ceny, ktoré venovali Dom MS v Lučenci a OZ Priatelia
histórie Novohradu.
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V Základnej umeleckej škole Jána Cikkera v Banskej
Bystrici sa po roku opäť rozozneli hlasy mladých spevákov
na krajskom kole celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva.
Podujatie je vrcholným svojho druhu na Slovensku a realizovalo sa už 50-krát. Každý párny rok je venovaný mládežníckym a každý nepárny rok detským speváckym zborom.
Krajskému kolu predchádzala regionálna prehliadka detských speváckych zborov, ktorá sa konala 28. marca 2019
v priestoroch koncertnej sály ZUŠ v Poltári. Na regionálnej
prehliadke sa zúčastnili dva zbory: Detský spevácky zbor
Campanella z Brezničky pod vedením Mgr. Terézie Kelementovej. Spoločne spievajú a zabávajú sa na rôznych spoločných akciách školy a obce. Zbor patrí pod Cirkevnú základnú umeleckú školu z Lučenca. Spojený detský spevácky
zbor z Poltára pod vedením dirigentky Mgr. art. Márie Sihelskej, hlasovým pedagógom je Mgr. Dagmar Vývleková,
DiS art. a korepetítorom Mgr. Katarína Kubaliaková, DiS art.
Zbor vznikol spojením troch telies – Dievčenského speváckeho zboru pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári, Prípravného speváckeho zboru ZUŠ a Speváckeho zboru Krištálik
pri ZUŠ Poltár. Dva z týchto zborov sa úspešne zúčastnili aj
na krajskom kole súťaže Mládež spieva 2017.
Spevácke zbory na prehliadke zaspievali veľmi pekne a
Mgr. art. et MgA. Oľga Budinská, ArtD., ktorá zbory hodnotila, pochválila dramaturgiu, krásnu intonáciu aj nasadenie
spevákov. Vystúpenia spevákov boli pre divákov krásnym
zážitkom.
Náš región na krajskej súťaži Mládež spieva 2019 reprezentoval Spojený detský spevácky zbor z Poltára. Okrem
našich spevákov v programe vystúpili detské spevácke zbory
z Detvy, Heľpy, Brezna, Novej Bane a Ružomberka. Členmi
odbornej poroty boli PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. –
pedagogička Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici,
PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. a prof. PaedDr. Milan Pazúrik,
CSc. z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Po
takmer dvojhodinovom súťažnom programe mali hodnotiaci
veľmi náročnú úlohu, keďže výkony zborov boli na veľmi
dobrej úrovni.

je názov krajskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a tvorby dospelých hrajúcich pre deti, ktorú organizovalo Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom
v dňoch 10. – 12. apríla 2019 v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.
Z nášho regionálneho kola postúpili na krajskú prehliadku
tri detské divadelné súbory – DDS Eňoňuňo pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou s hrou Ďalší prípad!, ktorú na motívy knihy
J. Wilsona Dieťa s kufrom zdramatizovala Eva Švingálová, DDS
Athéna pri ZŠ s MŠ Cinobaňa, ktorý sa predstavil autorskou
hrou Simony Albertovej Dvanásť nahnevaných prasiatok a
DDS Dokorán pri ZŠ L. Novomeského Lučenec uviedol hru Už
dosť!, ktorú s členmi súboru pripravila vedúca Monika Szabóová. Ich vystúpenia videli diváci aj porota 11. apríla. Porota
v zložení Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD, Mgr. art.
Alexandra Štefková, PhD. a Mgr. art. Michaela Čilíková, udelila
DDS Eňoňuňo druhé miesto a odporučila na postup na celoštátnu súťaž detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka,
ktorá bude v Šali.
Mgr. Milada Bolyošová

Deň narodenia talianskeho umelca Leonarda da Vinci
(15. 4. 1452 – 2. 5. 1519) je Svetovým dňom umenia. Schválili
ho v dňoch 5. – 6. apríla 2011 na Valnom zhromaždení Medzinárodného združenia výtvarného umenia (AIAP/IAA) v mexickom meste Guadalajara. Prvýkrát sa oslavoval roku 2012.

Spojený detský spevácky zbor z Poltára za svoj výkon
v silnej konkurencii nakoniec získal strieborné pásmo. Na
adresu poltárskeho zboru odzneli z úst porotcov aj takéto slová: „krásna intonácia, výborná dramaturgia, dobrý repertoár,
koncertný výstup sa rozvíjal – mal gradáciu, zbor umelecky
rastie“. Okrem potlesku bol určite pre všetkých prítomných
najväčšou odmenou umelecký zážitok z krásneho súzvuku
detských hlasov.
Malým spevákom z Poltára blahoželáme a dúfame, že
ich láska k zborovému spevu neopustí a naďalej budú usilovne pracovať na svojom speváckom prejave.
Mária Sihelská, Milada Bolyošová

Pokračovanie na s. 10

Novohradské múzeum a galéria si tento deň pripomenulo
14. apríla 2019 a pripravili podujatie, na ktorom sa predstavili
súčasní mladí umelci z Novohradu. Prostredníctvom

REKUS

strana 10
Novohradské múzeum a galéria si tento deň pripomenulo 14. apríla 2019 a pripravili podujatie, na ktorom sa predstavili súčasní mladí umelci z Novohradu. Prostredníctvom
rozprávania a konkrétnych diel návštevníkom priblížili zákulisie vzniku výtvarných diel a rôznych sfér výtvarného umenia,
napr. maľba, keramika, umelecké kováčstvo, street art, sieťotlač a iné. Zároveň dostali možnosť stať sa na chvíľku výtvarníkmi a spoluautormi diel. Sprístupnené boli aktuálne výstavy Spoločne a Paličkovaná čipka z Hontu. V priestoroch
výstavy Spoločne sa konala komentovaná prehliadka, v rámci
ktorej sa návštevníci dozvedeli viac o jednotlivých technikách, ktorými pracovali manželia Antalovci.

V priestoroch Novohradského múzeá a galérie bola 11.
apríla 2019 v spolupráci s Maticou slovenskou predstavená
nová knižná monografia Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938 – 1939. Knihu uviedol autor PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M. A.. Rodák z Novohradu je v súčasnosti
vedeckým tajomníkom Matice slovenskej.
Autor venuje pozornosť dosiaľ monograficky nespracovanej téme agresie hortyovského Maďarského kráľovstva
voči autonómnemu a neskôr samostatnému Slovensku. Na
rozdiel od zaužívaného rámca určeného 23. marcom až 4.
aprílom 1939, tento konflikt ohraničuje širším časovým
rámcom od októbra 1938 až po prelom jari a leta 1939.
Publikácia tak prináša širší pohľad na ozbrojený konflikt,
ktorý ukázal ochotu slovenskej verejnosti chrániť vlastný
štát aj navzdory vtedajším zložitým okolnostiam.

spolku. Do súťaže prebiehajúcej v štyroch kategóriách bolo
prihlásených celkovo 1208 záberov. Výber víťazných diel jej
posledného ročníka s názvom XVIII. Medzinárodná výstava
umeleckej fotografie maďarských fotografov, pozostávajúci z
viac ako štyridsať záberov, si od októbra 2018 mohli záujemcovia pozrieť v niekoľkých galériách na južnom Slovensku a v Maďarsku. Prezentované snímky zachytávajú momenty tradičného spôsobu života a podčiarkujú hlboko zakorenenú spätosť
autorov s rodnou krajinou. Výstava potrvá do 12. mája 2019.

Dni detskej knihy Trnava – H. Košková a M. Kellenberger

Festival kníh pre deti a mládež DNI DETSKEJ KNIHY sa
konal 9. – 11. apríla 2019 v Trnave. Hlavným organizátorom 36.
ročníka bola Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Naša rodáčka,
Na Fiľakovskom hrade otvorili výstavu
spisovateľka a lektorka literárneho klubu V.L.A.S pri Novohradskom osvetovom stredisku, Hana Košková sa zúčastnila
Svetového združenia maďarských fotografov
v rámci stretnutí s tvorcami detských kníh až dvoch besied –
Vernisáž sa uskutočnila 18. apríla 2019 v Bebekovej baš- 10. apríla v ZŠ s MŠ na Atómovej 1 a 11. apríla na oddelení pre
te. Výstavu otvoril Dr. Sándor Patrus, predseda Svetového deti v knižnici Juraja Fándlyho.
Slávnostné otvorenie sa konalo v Divadle Jána Palárika v
združenia maďarských fotografov, a Teodor Nagy, podpredTrnave.
Počas troch dní sa uskutočnilo 28 podujatí, na ktorých
seda združenia.
sa zúčastnili známe osobnosti detskej literatúry a ilustrátori.
Súčasťou stretnutí bol aj celoslovenský seminár pod názvom
FANTÁZIA ČÍTANIA.
Zdroj a foto: www.kniznicatrnava.sk

Palárikova Raková je celoslovenská súťažná prehliadka
ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej
slovenskej dramatickej tvorby. 52. ročník sa uskutočnil 24. –
30. apríla 2019 v Čadci a Rakovej.
V Dome kultúry v Čadci sa 24. apríla predstavil Divadelný
súbor Timrava z Lučenca s hrou Osvalda Zahradnika ZURABÁJA alebo EPITAF PRE ŽIVÉHO.
Na Kysuce prišli súťažiť aj divadelníci z Brezna, Tisovca,
Ráztoky, Prievidze a ako hostia sa predstavili divadelné súbory
zo srbskej Starej Pazovy, Spišskej Novej Vsi, Kysuckého Nového Mesta, Banskej Bystrice a Trenčína.
Počas celého týždňa bol pre návštevníkov podujatia pripravený bohatý kultúrny program v Dome kultúry v Čadci a v
Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej.

Svetové združenie maďarských fotografov ako spolok
zastrešuje fotografov rôznych žánrov, žijúcich mimo svojej
materskej krajiny – Maďarska. Ide prevažne o amatérskych
tvorcov, ktorí zhotovujú snímky zo záľuby a pre radosť, ale o
úrovni a kvalite ich práce svedčí profesionalita samotných
záberov.
Združenie už tradične organizuje súťaž, ktorej najúspešnejšie práce sú na základe hodnotenia odbornej poroty
zaradené do putovnej výstavy a zverejnené v katalógu tohto
Pokračovanie na s. 11
spolku. Do súťaže prebiehajúcej v štyroch kategóriách bolo Organizátormi podujatia sú Kysucké kultúrne stredisko v
prihlásených celkovo 1208 záberov. Výber víťazných diel jej
Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca a
posledného ročníka s názvom XVIII. Medzinárodná výstava

Obec Raková.
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šikovností, jazda na koni a lukostreľba. Podujatie bolo sprevádzané ochutnávkou a svätením jedál, veľkonočnou oblievačkou a jarmokom v hradnom areáli i na Podhradskej ulici.
Na javisku pod hradom vystúpila ľudová hudba Jána Maka a
jeho hostí z Banskej Bystrice, miestne folklórne súbory Rakonca a Malá Rakonca, detská ľudová hudba File Banda,
detské spevácke skupiny Galáris a Foncsik a hudobná skupina
Herczku Ági és a Banda z Budapešti.

Organizátormi podujatia sú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca a Obec Raková.

Občianske združenie Opona z Poltára uviedlo na domácom javisku 26. apríla 2019 premiéru veselohry LETUŠKY.
Podľa predlohy Marca Camolettiho „Tri letušky v Paríží“, upravil Martin Zachar, ml. Parížsky architekt a starý mládenec
má vzťah s tromi snúbenicami súčasne. Všetko je ideálne, dámy o sebe nevedia, kým nenastali v letovom poriadku zmeny.
Účinkovali: Petra Ridzoňová, Diana Balogová, Karin Janišová,
Patrik Lašák, Pavel Skýpala a Vlasta Kojnoková.
Repríza sa uskutočnila 28. apríla 2019.

Na podujatí sa predstavili remeselníci Školy zručnosti z
obce Hrnčiarske Zalužany, miestna remeselnícka dielňa Motolla, spoločnosť BANYA-társaság, OZ Fiľakovskí vlci, OZ
Pro Gaudio a bábkový divadelný súbor Mestského kultúrneho
strediska vo Fiľakove. Sprievodnými programami v Bebekovej veži hradu boli stále expozície Hradného múzea vo Fiľakove a dočasná expozícia s názvom XVIII. Medzinárodná
výstava umeleckej fotografie maďarských fotografov.

Autor divadelnej predlohy Marc Camoletti (1923 – 2003)
bol francúzsky dramatik, ktorý sa najviac preslávil svojou klasickou fraškou Tri letušky v Paríži, táto bola roku 1991 zapísaSpoluorganizátormi akcie boli Hradné múzeum vo Fiľaná do Guinessovej knihy rekordov ako najhranejší francúzsky
kove
a Verejnoprospešné služby Fiľakovo. Podujatie je realititul na svete.
Foto:FB/OZ Opona
zované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Zdroj: www.kultura.filakovo.sk

V Novohrade v tento sviatočný deň asi jediná a opäť jedinečná akcia.
Dňa 22. apríla 2019 sa uskutočnil 14. ročník Palóckej
Veľkej noci na Fiľakovskom hrade, ktorej hlavným organizátorom bolo Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove.
Účinkujúci prezentovali slovenskú aj maďarskú kultúru s
dôrazom na regionálne, tzv. palócke tradície. Návštevníci na
hradnom nádvorí si vyskúšali zdobenie kraslíc s leptaním,
drôtovaním, s voskovo-batikovou technikou, oblepovaním
s nitkami a oliepaním slamou, zúčastnili sa zdobenia medovníkov a vyskúšali si drôtovanie alebo techniku maľovania ľudového nábytku s jarnými motívmi. Najmenších čakal rozprávkový kútik, maľovanie na tvár, dobový kolotoč, skúšky

šikovností, jazda na koni a lukostreľba. Podujatie
bolo sprevádzané ochutnávkou a svätením jedál,
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19. marec 2019 sa niesol v duchu spomienok na časy dávno minulé,
ktorých ohlas ale cítime stále. Matica slovenská v Martine spolu s Domom MS
a MO MS v Lučenci a Mestom Lučenec si pripomenula 250. výročie narodenia
národovca, pedagóga, básnika, dramatika a vydavateľa, poslanca uhorského snemu za mesto Krupina Juraja Palkoviča. Tento rodák z Gemera sa po štúdiách
dostal na krátky čas aj do nášho mesta. V rokoch 1794 – 1796 bol profesorom na
kalvínskom gymnáziu.
Oslavy sa začali v priestoroch starej radnice. Viceprimátor Mgr. P. Baculík
privítal vzácnych hostí – najvyšších predstaviteľov Matice slovenskej – predsedu
JUDr. M. Gešpera, 1. podpredsedu Mgr. M. Hanusku a riaditeľa kancelárie
predsedu a správcu MS Mgr. P. Schvantnera, docenta J. Lomenčíka z Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, predstaviteľov mesta, kultúrnych inštitúcií, členov
MS a žiakov s ich pedagógmi.
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Budiná, okres Lučenec
Z rozhovoru
Moj bou kostou íkon, kot túto školu
robe i. poton už bo i aj dvaja. No bože
muoj, bo i aj pá e ice. poton uš pi i,
kla i. Hen dvanádz‿bolo tich pá eníc.
Poton si vipá e i. nema i a i čo jesť.
e poton ichtár vráťeu a dau a poton
som poslala do šporkasi. Šakovag‿bolo.
Oku ér mi za i. Ľebo son sa ja dobre učela naspam ť. Pauko si aj ťeras, kod‿e
na voj e. Tak som mu Ožem Pa a.
Povedau: Bres‿sobáša? Jaj, duša moja,
za šťiri d i bívala svadba. Osobážme
jich vraj v nede u. Nat‿farou zme bívaľi.
Dvanác‿párou nán stálo pri sobáši, s
paňiou farárkou. Náž‿apa na Jabelovej.
Rozprávala Jana Paľagová, 88 r.
Zapísal E. Jóna, 1936

Po príhovore predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera bol
premietnutý dokumentárny film o živote J. Palkoviča z dielne Matice slovenskej.
Potom sa slova ujal doc. Július Lomenčík, ktorý v prednáške priblížil túto významnú osobnosť pútavým spôsobom z rôznych hľadísk. Potom účastníci prišli pred
budovu ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici J. Kármána, kde bola
inštalovaná pamätná tabuľa. Po krátkych príhovoroch predsedníčky MO MS Mgr.
Ľ. Lacovej a riaditeľky Domu MS v Lučenci M. Podhorovej odhalili predseda MS Strašidlá
JUDr. M. Gešper a viceprimátor mesta Mgr. P. Baculík veľmi peknú pamätnú taApa spomínávaľi naveki, že na našé
buľu pripomínajúcu účinkovanie Juraja Palkoviča na spomínanom kalvínskom lúki strašéva. Tag vraj oňi pásľi koňe,
gymnáziu.
PhDr. J. Beráneková, MO MS Lučenec
kim bole té lúke ešťe panské. „Iba ľen si
jei stojín, a ľen chrkaju koňíke. No,
preiďe mojei haľena, pomesľeu son si.
Na té lúki bola jama. Šuchotalo to a gu
té jame. Príďe gu jame a čľup Skočelo
do jame do vode. Jei son, prauda, hňet
pochistau koňe, a hibaj domou. Na
druhí ďem príďen gu té jame, a jama
suchá. – Že čó to mohlo beťi? A žádon
šľach taň ňebou. Tá jama je ač podňes
tan. Tam pám boh vé, že čó to bolo.
Teraz ňi dáuno son bou vartáš.

Zelené, súčasť Poltára,
okres Lučenec

Pokračovanie na s. 13

Iďen tu poľa susedou a na šránkach seďí
si béla mačka. Ako edoras. Meseičok
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Štefan Repčok v knihe Tradičná kokavská svadba ponúka riešenie v podobe uspávaniek. Malé dieťa potrebovalo
neustále starostlivosť. V prípade, že sa
mu nikto nevenoval, stále plakalo. Vždy
ho musel niekto „čičíkati“ či už kolísaním, spievaním, alebo hraním. Pri malom dieťati, ak nespalo, musel vždy
niekto byť, aby sa s ním hral, prípadne
ho kolísal a pritom mu aj spieval. Dieťa
sa uspokojilo, ak bola pri ňom matka
a tá sa mu prihovárala. V prípade, že
matka mala prácu, tak ju museli nahradiť starší súrodenci dieťaťa. V lete pri
poľných prácach matka brávala dieťa so
sebou. V poli mu postavila z troch kolov
stojan, na ktorom bola uviazaná plátenná plachtička a tá tvorila kolísku, do
ktorej dieťa uložila. Pri kolísaní dieťa
zaspalo. Pri uspávaní spievali matky deťom rôzne uspávanky.

Iďen tu poľa susedou a na šránkach seďí
si béla mačka. Ako edoras. Meseičok
svéťeu. Iďen dolu s Poutára, iba kľepoce
voľa za mnou. Kot son prišou na
židouski cinťerín, ozreu son sa, aľe ňič
soň ňeviďeu. Príďen kuz ňiše, tam
preckočeu predo mňei takí čérne pes, oj
večí bou ako naše ťeľeitko. Tan son
zastáu, a ón predo mňei. Kot son prišou
pot cinťerín, vibehou do cinťerína, a za
mnou kľepotalo ako pre en. Tag‿aj
Uvádzame niektoré z nich na ukážku:
sťaďe domou vnohe. – Nuš tag aj tera s
touto mačkou. – A bou son trézve. Aj
suset povédau, že opitej ňebou, kot sa
edora‿sud vaľkau za ňin. – Tuž aľebo aj
Plavuchovi. Tomu už dva roke. Tuš tak
todei že tú hrušku dobre s koreňou
ňevivráťelo. Ako aj tód náš pán rechtor.
Maľi pipasár ako metlovó porisko. Kot
sa nahňevaľi, tag oňi trsťaňičku ňepotrebovaľi. Naostatok sa ta zmárňiľi. Zastreľiľi sa na lúki za ďeďinou. A tam poton
strašévalo. Pred vojnou sa to ľiďei vejӡ
Búvaj – že mi búvaj,
bojaľi ako teras.
Rozprával J. Boroš-Málinka, 44 r. en s enadúvaj.
Zapísal E. Jóna, 1931 Ľepši ťi je spaťi,
Zdroj: Eugen Jóna: Novohradské nárečia, ako nadúvaťi.
2009

Hájušky, hájušky,
ninto ťi mamušky.
Tajšla ťi do po a,
nazbierať oriešky.
Ťap, ťap, ťapušky,
iš i mačky na hrušky.
Potrha i kožušky.
Popada i do blata,
poveša i na vráta,
príde vetrík popláta.
Buvikaj, buvikaj,
do po privikaj.
Do po šíreho,
hájka ze eného.
Spinkaj, sinčok, spinkaj,
en s epocikaj.
Kod ť mama búši,
šetko s usuší.
Štefan Repčok v knihe Tradičná
kokavská svadba ponúka riešenie
v podobe uspávaniek. Malé dieťa
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko
4. 5. Heligónky na Budinej –
súťažná prehliadka heligónkarov,
organizovaná v spolupráci
s Obcou Budiná;
kultúrny dom Budiná o 14.30 hod.
10. 5. Rétorika s ľahkosťou
– seminár a súťaž v rétorike;
Dom MS v Lučenci.
16. 5. Veriť – Milovať – Pracovať,
spomienkové podujatie k 100. výročiu
tragickej smrti
Milana Rastislava Štefánika;
Lučenec o 13.00 hod.
26. 5. Viva il canto – 4. ročník
celoštátnej postupovej súťaže;
Divadlo B. S. Timravy Lučenec.
Máj – Tímea Mihalidesová
„LINORYT“ – výstava;
NOS Lučenec, 8.00 – 15.00 hod.
27. 5. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov,
prezentácia a rozbor tvorby;
NOS Lučenec o 15.30 hod.
Dielňa ľudových remesiel
– DIELNIČKA
Ponuka pre materské a základné
školy: Hlina, termíny po tel. dohode
na 0907 503 478
alebo na
vytvarnedielnicky@gmail.com,
poplatok 1,- € alebo kultúrny poukaz.
Ponuka pre verejnosť
– tvorivé dielne:
20. 5. Enkaustika – maľba horúcim
voskom od 15.30 hod., poplatok 5,- €.
BBSK – Novohradské múzeum a
galéria
Do 12. 5. Spoločne – Eduard Antal
a Elvíra Antalová,
výstava otvorená:
po – pi: 9.00 – 17.00,
ne: 14.00 – 17.00 hod.
16. 5. Výstava 30 rokov ochrany
prírody v Cerovej vrchovine
– vernisáž o 16.00 hod.
V roku 2019 oslávi Chránená krajinná
oblasť Cerová vrchovina
30. výročie vyhlásenia.
Výstava pripravená pri tejto
príležitosti predstaví

prostredníctvom fotografií, textov
a dermoplastických preparátov
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Výstava pripravená pri tejto
príležitosti predstaví prostredníctvom
fotografií, textov a dermoplastických
preparátov rastlinstvo, živočíšstvo
a neživú prírodu Cerovej vrchoviny.
Návštevníci tak bližšie spoznajú
známe aj menej známe organizmy
obývajúce toto územie, oboznámia
sa s anorganickými javmi a spoznajú
krajinu tohto jedinečného regiónu
Slovenska. Výstava vznikla
v spolupráci s ŠOPSR – CHKO
Cerová vrchovina,
Gemersko-malohontským múzeom
v Rimavskej Sobote
a Východoslovenským múzeom
v Košiciach.
Výstava potrvá v priestoroch NMG
do 16. júna.

21. 5. „Detektív v prírode“
– prednáška s dobrovoľným strážcom
a ochranárom prírody Ing. Jaroslavom
Slašťanom určená pre žiakov
základných a stredných škôl sa koná
v rámci cyklu Les ukrytý v knihe
o 10:00 hod.

18. 5. Noc múzeí a galérií
– netradičná prezentácia NMG
sa ponesie v duchu témy ochrany
prírodného a kultúrneho dedičstva
nášho regiónu. Pripravené sú
programy pre všetky vekové kategórie
návštevníkov v čase
od 16.00 do 22.00 hod..

Máj – prednáška s lesným pedagógom
v rámci cyklu Les ukrytý v knihe
o práci lesníka a potrebe ochrany
lesov pre deti materských škôl,
žiakov základných stredných škôl
sa uskutoční na
oddelení náučnej literatúry.

BBSK – Novohradská knižnica
2. 5. Prírodná lekáreň ukrytá
v mydle – tvorivá dielňa
s výrobkyňou prírodnej kozmetiky
Katarínou Slaninovou,
oddelenie literatúry pre deti
o 9.00 hod.
10. 5. Les ukrytý v knihe v parku
– podujatie (ktoré je súčasťou cyklu
Les ukrytý v knihe),
spojené s rôznymi zábavnými
a poučnými aktivitami; určené
je deťom materských škôl a žiakom
základných škôl;
mestský park od 9.00 do 12.00 hod.
15. 5. Poďme spolu „lietať“
– beseda spojená s autorským čítaním
z novej knihy slovenskej
spisovateľky Kristíny Balúchovej
v rámci cyklu
Brána príbehov dokorán,
oddelenie náučnej literatúry.
16. 5. Beseda so spisovateľkou
Marianou Čengel Solčanskou
o jej novej knihe Generál Štefánik
pri príležitosti 100. výročia úmrtia
M. R. Štefánika určená pre študentov
stredných škôl v čase od 9:00 hod.
a pre verejnosť od 16.00 hod.,
oddelenie náučnej literatúry.

21. 5. „Detektív v prírode“ –
prednáška s dobrovoľným
strážcom a ochranárom prírody

Máj – „V zdravom tele zdravý
duch“ – prednáška/beseda
určená žiakom základných
a stredných škôl a verejnosti v podaní
úspešných regionálnych športovcov
Tomáša a Dávida Zöldovcov
a Lucie Orságovej Šüliovej
o zdravom životnom štýle.
Podujatie je súčasťou cyklu
Knižnica pre mládež,
oddelenie náučnej literatúry.

Počas mesiaca máj je v galérii
oddelenia náučnej literatúry
sprístupnená výstava
Les v zrkadle vedy a Diviak lesný
– čierna zver našich lesov,
zapožičané z Lesníckeho
a drevárskeho múzea vo Zvolene.
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
1. 5. Majáves
– 9. ročník májovej veselice
– FS Dubkáčik a ĽH ZUŠ, n. o.,
Novohradská ulica, humorista Robo
Kaiser, Jožo Pročko pokúša,
Maloveská zábava;
Námestie pred Rúr-Gasom
– Malá Ves o 16.30 hod.
2. 5. Dni M. R. Štefánika
– akadémia k 100. výročiu úmrtia
M. R. Štefánika;
Divadlo B. S. Timravy
o 11.00 a 17.00 hod.
3. 5. Dni M. R. Štefánika
– spomienka na významnú slovenskú
osobnosť: Pietna spomienka
pri pamätníku, športové podujatie,
výtvarná súťaž;
Nám. republiky, Divadlo B. S.
Timravy o 9.00 hod.
4. 5. – 5. 5. Medzinárodná výstava psov
všetkých plemien CACIB; Mestský
park o 9.00 hod.
6. 5. Fragile – koncert slovenskej a-
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4. 5. – 5. 5. Medzinárodná výstava
psov všetkých plemien CACIB;
Mestský park o 9.00 hod.
6. 5. Fragile
– koncert slovenskej a-capely,
ktorá svojou kreativitou dáva
svetovým hitom novú tvár;
kino Apollo o 18.00 hod.
8. 5. Oslavy 74. výročia ukončenia
druhej svetovej vojny
– koncert dychovej hudby,
ukážky bojov, občerstvenie,
pietna spomienka pri pamätníku;
Mestský park, altánok v mestskom
parku o 9.00 hod.
11. 5. Míľa pre mamu
– tradičné podujatie pre celé rodiny
konané pri príležitosti Dňa matiek;
Námestie republiky o 14.00 hod.
12. 5. Srdce na dlani
– program venovaný Dňu matiek,
vystúpi Slovenský kresťanský
spevácky zbor KRÉDO-VIRUJU;
Synagóga o 15.00 hod.
18. 5. Noc v mestskom múzeu
Lučenec – „šrotArt“
– koncepcia je riešená v kontexte
detskej riekanky
„Železo, železo, oželezilo si sa“
pretože sa bude niesť v duchu
recyklácie. Večer spríjemní
hudobným programom balkánska
dychovka zo Srbska
„ORKESTAR KRISTIJANA
TRAJKOVICA“;
Radnica + nádvorie o 18.00 hod.
19. 5. Predstavím ťa oteckovi
– Divadelné predstavenie o tom,
čo všetko sa môže zomlieť,
ak váš nastávajúci túži spoznať
vašich rodičov, lenže otecko vlastne
nie je vaším oteckom?
Hrajú: Kamila Magálová,
Jana Kovalčíková, Jozef Vajda
a Juraj Bača;
kino Apollo o 18.00 hod.

Spolok M. R. Štefánika,
Dom MS Lučenec,
A MO MS Lučenec

1944 – každý december nový máj
veští, Mestské vlastivedné múzeum
o 18.00 hod.,
organizátor: Hradné múzeum.

7. 5. Odborná prednáška
PhDr. Pavla Mičianika, PhD.
pri príležitosti 100. výročia úmrtia
M. R. Štefánika,
spojená s filmovým predstavením;
Divadlo B. S. Timravy o 11.00 hod.

24. 5. Čitateľská beseda
so spisovateľom
Zoránom Ardamicom;
Mestská knižnica o 16.30 hod.,
organizátor: Hradné múzeum.

Fiľakovo
Do 10. 5. Výstava Rozálie Molnár
a Olgy Valacsay
s názvom
Črepiny svetla a skvostné znamenia;
Mestské vlastivedné múzeum
– galéria,
organizátor: Hradné múzeum (HM).
Do 12. 5. XVIII. Medzinárodná
výstava umeleckej fotografie
maďarských fotografov;
Fiľakovský hrad – Bebekova veža,
organizátor: Hradné múzeum,
spoluorganizátor: Svetové združenie
maďarských fotografov.
15. – 17. 5. Umelecká dielňa FOLT
– Filmová tvorivá dielňa
s Gabrielom Vargom;
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM,
organizátor: Mestské kultúrne
stredisko (MsKS), podujatie prebieha
v maďarskom jazyku.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.
18. 5. Noc múzeí a galérií
– otvorenie nových výstav s bohatým
sprievodným programom:
História colníctva a Hajnáčske zafíry
v stálej expozícii HMF; Fiľakovský
hrad – Bebekova veža,
Staronové poklady Hradného múzea
– výstava nových zbierkových
predmetov múzea; Mestské
vlastivedné múzeum – galéria.
Premietanie archívnych záberov
o Fiľakove a filmu s názvom Vianoce
1944 – každý december nový máj
veští, Mestské vlastivedné múzeum
o 18.00 hod., organizátor: Hradné
múzeum.

25. 5. – 10. 6. Týždeň európskych
geoparkov – vedené pešie túry,
vedomostné súťaže a ďalšie podujatia
s environmentálnou tematikou,
lokality Novohrad-Nógrád globálneho
geoparku UNESCO,
organizátor: Z. p. o. Geopark
Novohrad-Nógrád, spoluorg.: SAŽP
Banská Bystrica, Správa CHKO
Cerová vrchovina, obecné
samosprávy a školy na území N-N G.
30. 5. Hudobné ročné obdobia –
jarný koncert klasickej hudby:
Jordana Palovičová a Ivan Palovič;
Základná umelecká škola o 17.00
hod., organizátor: MsKS,
spoluorganizátor: ZUŠ–MAI
Fiľakovo. Realizované s finančnou
podporou Fondu na podporu umenia.
Hrnčiarska Ves
11. 5. Hrnčiarska kapusta
Halič
23. 5. Francúzska komédia
Hra bez následkov, účinkujú:
Michaela Čobejová, Lucia Hurajová,
Lukáš Pelč, Gregor Hološka
a Lukáš Dóza;
kultúrny dom – divadelná sála
o 19.00 hod.
Hrnčiarske Zalužany
31. 5. Váľanie mája
– FS Hrnčiarka a DHZ
Utekáč
1. – 2. 6. Dni obce Utekáč.

24. 5. Čitateľská beseda so
spisovateľom Zoránom
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