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

alebo aj dedinka pod „Plešatým kopcom“, aspoň tak je
prezentovaná na svojej webovej stránke. Tým kopcom sa
myslí Holý vrch v chotári obce, ktorého nadmorská výška je
306 m.
História: Prvá písomná zmienka pochádza z donačnej listiny
kráľa Bela IV. z 10. januára 1246 ako PELYS. Názov obce, je
podľa jednej verzie, odvodený od šľachtického rodu Pilíšovcov (Pilíš-Pleš). Podľa inej je názov Pilis slovanského pôvodu
a znamená pusté, holé miesto. Matej Bel v Monografii Novohradu r. 1742 uvádza príslovie: „V Pleši nie je vidno straku“.
Pilis vraj znamená plešatosť a na plešatej ľudskej hlave nemožno straku vidieť. Prečo Matej Bel uviedol takéto prirovnanie, nie je známe. Možno to súvisí práve s Holým vrchom?
Obec bola starým majetkom rodu Zachovcov. Najznámejší
bol Felicián, ktorý sa 17. apríla 1330 pokúsil spáchať atentát
na uhorského kráľa Karola Róberta. Doplatil na to životom
nielen on sám, ale celý jeho rod až do tretieho pokolenia.
V roku 1319 získal Pilis darom Tomáš Szécsényi, neskôr novohradský župan. Zemepánmi obce boli viaceré významné
rody – Basthy, Kiss, Szakall, Gellén a ď. Obec patrila fiľakovskému panstvu, čoho dôkazom by mohol byť aj vtedajší
názov „Fiľakovský Pleš – Fülekpilís“. Dnešný názov PLEŠ
získala obec v r. 1927.
Medzi kultúrne pamiatky
obce patrí rímsko-katolícky kostol sv. Petra a
Pavla s pôvodným zvonom z roku 1693. S jeho
stavbou začali pred rokom 1826 a dokončený
bol v rokoch 1829-30, renomovaný bol znovu v
roku 1910. Hlavný oltár je
z polovice 19. storočia so
závesným obrazom sv.
Petra a Pavla. Ešte donedávna bola pamätihodnosťou obce stará vahadlová studňa, ktorá sa žiaľ

nezachovala.
Významným rodákom

lová studňa, ktorá sa žiaľ nezachovala.
Významným rodákom bol Ján Geguš (*16. 5. 1793 Pleš – 220.
výročie), prekladateľ, spisovateľ a pedagóg. Od r. 1821 farár
v Očovej, 1827-30 dekan a od r. 1839 zvolenský konsenior.
V roku 1836 vydal kázeň na podporu slepeckého ústavu
v Pešti a jednou piesňou prispel do Kuzmányho Funebrálu
(1848). Významný prekladateľ diela nemeckého pedagóga
J.H. Campeho, ktoré podnetne vplývalo na školskú a ľudovýchovnú spisbu na Slovensku. Zomrel v Očovej.
Ďalšou osobnosťou, ktorá pôsobila v obci bol veľkostatkár
Zoltán Török, verejný činiteľ a právnik. Od r. 1882 bol podnotár Novohradskej župy, krajinský poslanec za lučenský
okres, iniciátor výstavby železničných tratí v regióne. V r.
1891-95 starosta mesta Lučenec, 1898-1905 župan Nov.
župy, 1896 čestný občan mesta Lučenec, 1905 rytier Radu
cisára Leopolda.
Knižnica a Matica slovenská bola v obci založená 8.1.1948.
Obecná kronika bola vedená od roku 1960.
O kultúru v obci a zachovanie tradícií sa zaslúžil Florián
Benčík, ktorý nielen režíroval, ale aj hral v niekoľkých divadelných hrách nacvičených v rámci Csemadoku. (fotografia z div.
hry „Gyímesi vadvirág“).

Divadlá sa hrávali v KD, ktorý v roku 1954 prerobili v priestoroch JRD z bývalej strojovne. Prvým predstavením bola hra
„Ludas Matyi- Husiar Maťko“ (1955) a po nej nasledovali
ďalšie. Najplodnejšie obdobie ochotníckeho divadla boli
práve roky 1955-60. Osvetová beseda vykazovala dobrú činnosť tiež v roku 1981. V kultúrnej oblasti sa zaslúžili o rozvoj
v roku 1992 kultúrni pracovníci – Henrieta Petiková, Adela
Benčíková a Imrich Benčík.
Pokr. na str. 2
Na oslavách 45. výročia Csemadoku vystúpil v kultúrnom
dome divadelný súbor J. Kármána z Lučenca.
Mužský spevácky zbor už dnes neexistuje, ale úspešne
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Pokr. zo str. 1 ... Na oslavách 45. výročia Csemadoku vystúpil Počas starostovania sa snaží neustále zveľaďovať obec

v kultúrnom dome divadelný súbor J. Kármána z Lučenca.

všetkými možnými spôsobmi. Spomenúť je potrebné aspoň
posledný úspešný projekt.

Mužský spevácky zbor už dnes neexistuje, ale úspešne pracoval pod vedením Bolcsó Františka (prvý sprava na fotografii
z r. 1978).
Z ľudových zvykov sa udržiavali najmä fašiangové slávnosti V rámci programu „Európa pre občanov“ z EÚ získali
prostriedky na 5 dňové stretnutie cezhraničného partnerst(fotografia-2006) a Petro-Pavlovské púte.
va, ktoré sa uskutoční tento mesiac, v dňoch 26.-30.6.2013.

Oblečenie žien bolo cifrovanejšie ako odev mužov. Ženská košeľa sa skladala z dvoch častí, a to z vrchnej a spodnej s ažúrovou výšivkou. Charakteristickým ženským oblečením 50. rokov boli šaty z modrotlače. V zime nosili čižmy, v lete poltopánky. Na pole chodili bosí, ale počas žatevných prác si
obúvali papuče – mamusky.
Jedlo sa v minulosti pripravovalo väčšinou z doma dopestovaných produktov. V pracovný deň sa varila puliska – kaša
z kukuričnej múky alebo zemiakové pyré a buchty. Na raňajky
sa jedol krajec chleba so slaninou a na večeru krajec chleba
s kyslým mliekom. Najchutnejším sviatočným jedlom bolo
vyprážané kura, ktoré najskôr povarili a až potom vyprážali.
Na sviatočné príležitosti sa piekli koláče z kysnutého cesta.
Súčasnosť: Pleš patrí do mikroregiónu Pri Velických jazerách.
Obec má 215 obyvateľov a starostkou od roku 1990 je Dorota
Molnárová.

Obecný úrad a kultúrny dom tvoria jednu budovu, v nej sa
nachádza knižnica, zasadačka a sála. Táto sa práve modernizuje a prístavbou by mala mať kapacitu cca 100 miest.
Predsedom kultúrnej komisie je Stanislav Trčan. Hrou na
harmonike sprevádza na vystúpeniach ženskú spevácku
skupinu.

Založili ju 10.3.2012 a vedúcou je Andrea Mederiová. Kroniku obce vedie pracovníčka obecného úradu, Perla Benčíková. Najväčším podujatím býva Deň obce a tohto roku sa
uskutoční 29. júna 2013. Všetko to začne v sobotu o 11.00
hod. bohatým kultúrnym programom, na ktorom vystúpi až
16 súborov, z toho 4 zo zahraničia. Pripravených je viacero
sprievodných podujatí – slávnostné odhalenie pamätného
stĺpa ako pamätníka cezhraničnej spolupráce, jazda na koči,
varenie národných špecialít, ukážky remesiel a iné zaujímavé
atrakcie. Okrem toho v obci organizujú viaceré, tradičné
podujatia, ako fašiangy, stavanie mája, deň detí, Mikuláš,
zdobenie vianočného stromčeka či oslava Silvestra.
Pokr. str.3

Počas starostovania sa snaží neustále zveľaďovať obec
V letných mesiacoch pravidelne usporadúvajú turistické
všetkými možnými spôsobmi. Spomenúť je potrebné aspoň
zájazdy.
posledný úspešný projekt . V rámci programu „Európa pre
Obecné aktivity sa konajú buď v peknom areáli obecného
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... V letných mesiacoch pravidelne usporadúvajú turistické zájazdy.
Pokr. zo str. 2

Obecné aktivity sa konajú buď v peknom areáli obecného
Herečka, sprievodkyňa cestovného ruchu Irena Danyiová sa
úradu alebo v priestore detského ihriska. Vybudovali si ho
narodila 21. 7. 1963 vo Fiľakove, okres Lučenec. Základné
svojpomocne v roku 2012.
vzdelanie získala v r. 1969-77 na ZDŠ s vyučovacím jazykom
maďarským v rodnom meste. Gymnaziálne štúdiá absolvovala tiež vo Fiľakove, kde maturovala v r. 1981 v triede
prof. Lászlóa Fehéra. V r. 1980-83 účinkovala ako zakladajúca členka v divadelnom súbore Zsákszínház vo Fiľakove.
V r. 1983-94 pôsobila ako herečka v divadle Thália v Košiciach. Od r. 1994 je až doteraz herečkou v slobodnom povolaní. Zároveň pôsobí ako sprievodkyňa cestovného ruchu
v Hradnom múzeu vo Fiľakove. Žije vo Fiľakove.
Irenka, približne kedy si sa rozhodla, že sa staneš
herečkou?
Mohla som mať približne 7 rokov, keď som po prvýkrát účinkovala na verejnosti. Bolo teda celkom prirodzené,
že som po určitom čase začala koketovať s myšlienkou stať
sa herečkou. Raz na I. stupni ZDŠ mi jeden pán učiteľ pridelil
Zásluhou starostky obce bola 3.6.2012 podpísaná zmluva o istú báseň, ktorá sa mu v mojej interpretácii natoľko zazaložení cezhraničnej partnerskej spolupráce medzi obcami páčila, že som ju potom musela niekoľkokrát zopakovať pri
Pleš a Jobbágyi (Maďarsko), ktorá sa nachádza v Novo- rôznych príležitostiach. Už vtedy som vedela, že disponujem
hradskej župe, vo vzdialenosti 80 km od Pleša. Obce určitou danosťou vyvolávať v druhých ľuďoch city. Zúčastspolupracujú vo všetkých oblastiach, ako je kultúra, šport, ňovala som sa na každej recitačnej či speváckej súťaži od
turistika, výmena informácií a pod. Ale to nie je všetko. Na školského kola až po krajské a vždy som priniesla nejaké
stretnutí, v rámci Dňa obce, plánujú podpísať ďalšie dve ocenenie. V jednom školskom roku som sa však nezapojila
zmluvy, a to s obcou Velichov v ČR a Mlynky-Pilisszent- do žiadnej súťaže. Riaditeľstvo školy mi totiž zakázalo účasť
na súťažiach z dôvodu, že som birmovala. Keď mi to oznámikereszt v MR. Dobré vzájomné vzťahy udržuje Pleš aj
li, mala som len 11 rokov a pravdupovediac, ani som neves obcami Opatovská Nová Ves, Cserépfalu (MR), Sedmodela, čo sa vlastne deje. Jedno si však pamätám veľmi zrehradsko-Oklánd, Homoródujfalu, Homoródkarácsonyfalva
teľne, že som v ten deň celú cestu zo školy domov prepla(RO).
kala.
O obci bola vydaná dvojjazyčná publikácia pod názvom
Už počas štúdia na fiľakovskom gymnáziu si
„PLEŠ –PILIS 1246-1996“, autorom je PhDr. Jozef Drenko. začala účinkovať vo vznikajúcom súbore Zsákszínház ...
Vydal ju Obecný úrad Pleš v r. 1996, pri príležitosti 750.
V roku 1979 sa z Košíc z divadla Thália vrátil domov
výročia prvej písomnej zmienky o obci. V roku 2013 plánujú István Mázik, aby vo Fiľakove založil divadlo. Pri nábore šivydať nový propagačný materiál.
kovných adeptov mu pomáhal môj priateľ z detstva Róbert
Všetky potrebné informácie sú uverejnené na webovej Mikula. Od začiatku bolo evidentné, že aj ja budem medzi
stránke obce www.obecples.biznisweb.sk.
nimi. Ako prvú súbor naštudoval hru „Ludas Matyi“ (Husiar
Na záver je potrebné spomenúť, že z obce pochádza aj náš Matej), ktorá mala u obecenstva veľký úspech. Ja som v nej
kolega Karol Galcsík, dlhoročný člen Csemadoku a súčasný hrala len epizódnu rolu, zato v ďalšom predstavení Miklós
tajomník Novohradského oblastného výboru Csemadoku Gyárfás: Kényszerleszállás (Núdzové pristátie) som mala
možnosť hrať hlavnú postavu Anjelika. Táto postava bola
v Lučenci.
Zdroj: PhDr. Jozef Drenko „PLEŠ –PILIS 1246-1996“, rozhodujúcou pre moju ďalšiu kariéru.
www.obecples.biznisweb.sk.
Pokr. str.4
Hra mala obrovský úspech aj v odborných kruhoch
a ja som získala cenu za najlepší ženský herecký výkon
v celoštátnej prehliadke. Tu si ma všimli aj divadelní experti
z Košíc. Následne som sa prihlásila – vtedy ešte do Magyar
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Pokr. zo str. 3
Hra mala obrovský úspech aj
v odborných kruhoch a ja som získala
cenu za najlepší ženský herecký výkon v celoštátnej prehliadke. Tu si ma
všimli aj divadelní experti z Košíc.
Následne som sa prihlásila – vtedy
ešte do Magyar Területi Színház (Maďarské oblastné divadlo) do Košíc,
kde ma aj prijali.
Takže v tomto čase odštartovala tvoja divadelná kariéra
v Košiciach ...
V divadle Thália som pôsobila
ako herečka rokoch 1983-1994. Počas
týchto 11 sezón som dostala príležitosť stvárniť mnohé zaujímavé postavy – bola som vílou, starou dievkou,
letuškou, nemou princeznou, kňažnou, módnou návrhárkou, cvrčkom,
korytnačkou ... Medzi moje najvýznamnejšie role patrili: židovské dievča
(F. Karinthy: Sny na hore Gellért), Cica
(L. Németh: Bodnárová), Mariska (E.
Szigligeti: Liliomfi), zlodejka (J. Švarc:
Snehová kráľovná), učiteľka (S. Bródy: Učiteľka), Dorothy (J. B. Priestley:
Nečakaná návšteva), Estelle (J. P. Sartre: S vylúčením verejnosti). Tieto roky
boli v mojom živote veľmi dôležité,
mala som možnosť spolupracovať
s mnohými cennými ľuďmi.
V r. 1994 si sa vrátila do
Fiľakova. Ako sa odvtedy vyvíjal tvoj
životný príbeh?
Koncom roka 1994 som z divadla Thália odišla. Dcéru som už aj
vtedy vychovávala sama a chcela som
skoncovať s večným cestovaním a sťahovaním sa. Mnohokrát som ju vzala
so sebou na predstavenie, nemala som
iné východisko. Chcela som pre ňu
vytvoriť priaznivé rodinné zázemie,
čo sa mi, žiaľ nie veľmi darilo. Bola
som si vedomá toho, že spoločne
strávené večery s ňou mi nenahradia
žiadne divadelné úspechy, nech by
boli akékoľvek úžasné. Preto som sa
rozhodla, že zanechám divadlo. Cítim,
že som sa rozhodla správne a aj dnes
by som urobila to isté.
Časť môjho súčasného života
vypĺňa recitácia. Organizujem programy pre deti, literárne večery a sporadicky účinkujem aj v divadle Zsákszínház. Na rôznych podujatiach spievam,
recitujem, konferujem. Je pravdou, že
táto moja kultúrna činnosť nie je
natoľko viditeľná, ale mne to stačí. Nie
som taký typ človeka, ktorý sa
potrebuje za každú cenu presadiť.
Okrem toho sprevádzam turistov po
fiľakovskom hrade, mám rada túto

prácu.

fiľakovskom hrade, mám rada túto
prácu.
Rada snívaš? Prezraď nám,
prosím o čom sa ti najčastejšie
sníva?
Jedným z mojich tajných snov
je monodráma, ktorá sa raz, dúfam,
stane realitou. V mojom živote zohráva dôležitú úlohu dcéra Noémi, ktorá
bude v tomto roku končiť na Univerzite Pétera Pázmánya v Budapešti.
Veľmi by som si priala, aby produkovala hodnoty a aby bola uznávaná.
Svet je dnes úplne iný ako kedysi,
radikálne sa zmenil rebríček hodnôt,
o skutočné hodnoty takmer nie je záujem. Mojím snom je myšlienka, aby
sa ľudia polepšili a smerovali k pravým hodnotám. Aby v ich živote nedominovali len peniaze a známosti, ale
aby každý schopný človek dostal svoj
životný priestor aj vtedy, keď nemá
potrebného krstného otca. Svojho času som aj ja bez akejkoľvek známosti
dosiahla post herečky v maďarskom
divadle. Ďakujem za to osudu i ľuďom,
ktorí mi verili. Myslím si, že tieto moje
sny by sa raz mohli stať aj skutočnosťou. Myslíte si to aj vy?
PhDr. František M i h á l y

Pästiar, tréner, olympionik, majster športu, Jozef Tőre, sa narodil 18. 6.
1933 v Boľkovciach, okres Lučenec. Základné vzdelanie získal vo Fiľakove. Tu
zahájil aj svoje štúdiá na SOU strojníckom v r. 1946, ktoré ukončil na SOU
strojníckom pri ČKD v Prahe v r. 1949.
V r. 1949-50 pracoval ako zámočník
v ČKD Praha. V r. 1950-53 sa vrátil do
Fiľakova, kde sa zamestnal ako zámočník v Kovosmalte Fiľakovo.

V r. 1953 dostal ponuku
z Ústredného domu armády v Prahe,

V r. 1953 dostal ponuku z Ústredného
domu armády v Prahe, kde závodil ako
pästiar do r. 1958 pod trénerským
vedením Júliusa Tormu. V r. 1958-60
pôsobil ako šofér v Telekomunikáciách
Praha a v r. 1960-93 v Uhoľných skladoch Praha. Ako pästiar pretekal za kluby Sparta Praha, Slavoj Žižkov, Slavoj
České Budějovice i Uhoľné sklady Praha, kde pôsobil aj ako tréner boxu pre
všetky váhové kategórie do r. 2003.
Medzi jeho najvýznamnejšie
úspechy patrí víťazstvo v olympijskom
turnaji do 60 kg v r. 1960 v Sofii. Žiaľ, na
OH v Ríme v r. 1960 sa medailovo
neumiestnil. Je päťnásobným majstrom
Československa (1953, 1954, 1957,
1960, 1963). Okrem toho Československo úspešne reprezentoval v mnohých
zápasoch v Anglicku, Francúzsku, Rusku,
Maďarsku, Poľsku, Dánsku, Švédsku,
Nemecku a i. Zomrel 8. 8. 2007 v Kolíne
(ČR), pochovaný je na Olšanských cintorínoch v Prahe.

Hudobný skladateľ, rozhlasový a televízny pracovník, publicista a teoretik
PhDr. Ján Hrk sa narodil 8. 7. 1923
v Ľuboreči, okres Lučenec. Študoval na
gymnáziu v Lučenci a na Učiteľskom
ústave v Banskej Bystrici, na ktorom
maturoval v r. 1943 v triede prof.
Alexandra Matušku. V r. 1943-45 pôsobil ako učiteľ na školách v Sennom
a Mládzove, kde hrával aj na organe.
V r. 1945-49 študoval na Konzervatóriu
v Bratislave – husle u Albína Vrteľa,
dirigovanie u Kornela Schimpla a kompozíciu u Jána Cikkera. V r. 1949-53
pokračoval v štúdiu hudobnej vedy na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave, doktorát filozofie získal na tejto istej škole
v r. 1983.
V r. 1950-79 pracoval ako redaktor v hudobnom vysielaní Čsl. Rozhlasu v Bratislave, v r. 1979-89 ako
hlavný sekretár...
Pokr. na str. 5
Hlavnej redakcie programu
Čsl. televízie v Bratislave. Ján Hrk
komponoval skladby pre rozhlas,

REKUS
...Hlavnej redakcie
programu Čsl. televízie v Bratislave. Ján
Hrk komponoval skladby pre rozhlas,
televíziu, divadlo i film. Svoje kompozície adresoval predovšetkým Orchestru ľudových nástrojov (OĽUN), ako
i Symfonickému orchestru Čsl. rozhlasu
(SOČR). Z 50-tych rokov pochádza azda
jeho najznámejšia skladba Cigánsky
plač a tanec. Z ďalších skladieb vyberám: Zbojnícka veselica, Terchovská
nálada, Ľuborečská svadba, Novohradské Vianoce a i. Od r. 1950 bol členom
Zväzu slovenských skladateľov.
Zomrel 4. 6.1991 v Bratislave,
pochovaný je na Martinskom cintoríne.
PhDr. František M i h á l y
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Pokr. zo str. 4

155. výročie (27.6.1858) - cisár
František Jozef venoval farárovi
Ľudovítovi Pekárovi tisíc zlatých
na obnovu cirkevných budov v Tomášovciach počas jeho návštevy
Viedne.
65. výročie (27.6.1948) – v Kokave
n/R. bol zriadený miestny rozhlas
a schválený Obecnou radou, montáž vedenia a zariadenia – miestna firma Šmatlík

MIADOKOVÁ Milica
- 85. výročie nar.
VODA Gustáv
- 45. výročie úmrtia
GALANDA Mikuláš
- 75. výročie úmrtia
MÄKKÝ Jozef
- 100. výročie nar.
TŐRE Jozef
- 80. výročie nar.
LIZOŇ Peter
- 75. výročie nar.
MEDEOVÁ Gabriela rod. Schneider
- 85. výročie nar.
ČEČETKA Juraj
- 30. výročie úmrtia
VIGH Karol
- 95. výročie nar.
(Viac info o osobnostiach na stránke
www.noslc.sk v časti Kalendár výročí)

KVET KULTÚRY
Deň kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja spojený so slávnostným udeľovaním ocenení „Kvet kultúry a umenia“ sa konal 17. mája 2013
v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene. Otvoril ho predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja Vladimír Maňka. Z jeho rúk si symbolický Kvet kultúry
prevzalo 10 ocenených, z toho 8 jednotlivcov a 2 kolektívy. Z nášho regiónu získali
cenu až dvaja zástupcovia. Za výrazný podiel na rozvoji kultúrnych, osvetových
a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach bola ocenená
Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci.
Ďalším bol rodák z Českého Brezova, PhDr.
Ján Žilák, CSc., pracovník Centra vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici a ocenenie
získal za dlhodobé výsledky pri cieľavedomom vyhľadávaní, uchovávaní a šírení bohatstva kultúrneho dedičstva.
„Všetci ocenení si zaslúžia obrovský obdiv a
úctu, pretože v dobe, ktorá pre kultúru nie je
priaznivá, pracujú s láskou a nadšením. Mnohí z ocenených aktivizujú iných, prinášajú nové inovatívne formy, prezentujú umelecké
diela, snažia sa vzbudiť v ľuďoch lásku ku
kráse a umeniu. Za ich prácu v oblasti kultúry
im patrí veľké ďakujem,“ uviedol na slávnostnom udeľovaní cien Vladimír Maňka.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

Na jubilejnom, 20. ročníku sa prezentovalo 39 účinkujúcich. Regionálna prehliadka
sólistov heligónkarov sa konala v sobotu, 11. mája 2013 v nádhernom prostredí
Budinej. Program začínal až o 15.00 hod., ale prípravy začali už od skorého rána.
Už hodinu pred podujatím bol problém zaparkovať. Budiná a heligónky sú známe
v celom regióne. Ani tento rok to nebolo inak. Sála kultúrneho domu bola doslova
preplnená ešte pred začiatkom, mnohí diváci museli stáť a viacerí sa prizerali aj
zvonku. Novinkou bola výstava zachytávajúca priebeh dvadsať ročnej tradície
podujatia. Prvé slovo mal pochopiteľne starosta obce Ing. Marian Čerpák, ktorý
privítal všetkých prítomných návštevníkov. Potom odovzdal slovo Ing. Branislavovi
Hámorníkovi, prednostovi ObÚ v Lučenci a poslancovi BBSK. Ako tretia na slávnostnom otvorení vystúpila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS v Lučenci.

Pokr na str. 6

Tohtoročnú prehliadku moderoval skúsený Roman Malatinec, poslanec BBSK
a riaditeľ Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici.
Najskôr pozdravil všetkých prítomných, osobitne privítal hostí, sponzorov

strana 6
Tohtoročnú prehliadku moderoval skúsený
Roman Malatinec, poslanec BBSK a riaditeľ Regionálneho
centra remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici. Najskôr pozdravil
všetkých prítomných, osobitne privítal hostí, sponzorov
a nakoniec predstavil toho, kto všetkých sólistov bude hodnotiť. Nebol to nikto neznámy, na Budinej je Anton Budinský
veru ako doma.
Ako býva na Budinej dobrým zvykom, ešte pred samotnou
prehliadkou sa predstavil zakladateľ tohto podujatia, bývalý
starosta, pán Milan Gábor a zahral aj so synom Miroslavom
a vnúčatami Martinom a Miroslavom.
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Po prehliadke nasledovalo oceňovanie, každý účastník získal
od organizátorov Pamätný list a vecnú cenu. Ešte pred samotným programom sa konal krst CD Jána Sekereša z Detvy.
Program hostí mal názov „ŠIROKÔ JE TO BUDÍNSKÔ POLE“
a účinkujúcich bolo neúrekom: Vladimír Homola z B. Bystrice,
Ján Chabada z Očovej, Miroslav Trebuľa z Hriňovej, Ján
Matuška z Detvy, Anna Celiková z Hriňovej, Matej Smutný
z Dúbrav, Kristína Sujová z Detvy a FS Podpoľanec z Detvyľudová hudba a dievčenská spevácka skupina.
Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou BBSK.
Čo dodať na záver? Z iniciatívy p. Budinského sa počas
prehliadky zabezpečovalo fotografovanie jednotlivých heligónkarov, aby na ďalšom ročníku mohol uzrieť svetlo sveta
materiál, zachytávajúci 20 ročné obdobie Heligónok nad
Budinou.
Zoznam všetkých sólistov je uverejnený na stránke
www.noslc.sk a na facebooku.
Tu je:
Ján Kantorák, Milan Šulek, Ľuboš Laššák, Ján Sekereš ml., Ján
Sekereš st., Štefan Kumštár, Ladislav Kouba, Jaroslav
Obročník, Ján Kubiš, Milan Gibaľa, Juraj Bartoš, Rudolf
Václavík, Pavel Obročník, Miroslav Kubíček, Milan Gábor,
Miroslav Gábor, Juraj Krahulec, Jozef Bulka, Andrej
Kamenský, Ľubomír Mlynarič, Robert Terek a Sýkorová Marta,
Vojtech Jasenský, Ľubo Gábor, Ján Badinka, Daniel Ivanič,
Mikuláš Stehlík, Robert Veselovský a Žofia Veselovská,
Miroslav Volko, Jozef Fízeľ, Ľubomír Mišík, Juraj Olšiak, Milan
Halaj, Peter Belko, Jozef Pančík, Matej Medveď, Ľubo Kosík,
Klapiš Milan, Ján Ďuriš, František Poprovský, Obročník Patrik,
Mirko Trebuľa ...

Tohto roku sme podujatie Deti deťom realizovali v rámci
projektu V4 STREAM s finančnou podporou Vyšehradského
fondu Standard grands, a preto naše deti mali možnosť
vidieť okrem úspešných súborov z nášho regiónu aj detské
divadelné súbory zo zahraničia.
V dňoch 13. – 15. mája 2013 vystúpili v Divadle B. S.
Timravy v Lučenci bábkové divadelné súbory zo ZUŠ F.A.
Šporka z mesta Jaroměř (ČR). Bábkové divadlo má
v tomto meste dlhoročnú tradíciu a na ZUŠ sa mladým
záujemcom o toto umenie venuje pani Jaroslava Holasová,
ktorá okrem toho sama hrá bábkové divadlo pre deti
a venuje sa aj lektorskej činnosti – vedie tvorivé dielne pod
názvom Od predmetu k bábke. Pod jej režijným vedením
sme mali možnosť vidieť štyri bábkové súbory, štyri rôzne
bábkové hry, v ktorých boli použité rôzne druhy bábok.
Súbor Malé dvě uviedol hru Lakomá Barka, ktorú tri
dievčatá hrali s maňuškami, ktoré si sami vyrobili, na
„školskom“ paraváne, súbor Skorojo rozprávku Cisárové
nové šaty hral „v rukavičkách“ . Obidve predstavenia zaujali
najmladších návštevníkov – žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorí si po vystúpení s veľkým záujmom
prezerali jednotlivé bábky.

Starším žiakom bola určená hra Hotel inšpirovaná
siedmimi hlavnými hriechmi v podaní súboru Mikrle, ktorý
si vybral formu klasického bábkového žánru – „rakvičkárnu“ (je to špecifický maňuškový žáner čierneho humoru
a hrával sa pre pobavenie dospelého publika na jarmokoch). Staršiemu publiku bola adresovaná aj hra Tygr
Thomase Tracyho, ktorú naštudoval súbor Traumatizovaní tygříci a je hraná marionetami a manekýnmi.
Je to hra o hľadaní, nachádzaní a strácaní... Členmi týchto
súborov sú stredoškoláci a vysokoškoláci, ktorí navštevujú
už druhý stupeň ZUŠ.
Všetky predstavenia sa hrali súčasne v rôznych priestoroch
Divadla B. S. Timravy v Lučenci – hralo sa vo veľkej sále,
v bábkovej sále i v spoločenskej miestnosti. Našich hostí
z Českej republiky pred ich prvým vystúpením privítala
riaditeľka Novohradského osvetového strediska Mária
Ambrušová a pozdraviť ich prišla aj primátorka mesta
Lučenec PhDr. Alexandra Pivková. Ďakujeme mestu
Lučenec za pomoc pri organizovaní tohto podujatia a za
poskytnutie priestorov Divadla B.S.Timravy.

Pokr. str. 7

Počas troch dní bolo „Divadlo plné divadla“. Na
vystúpeniach sa vystriedalo asi 800 divákov a väčšina
sledovala predstavenia s veľkým záujmom. Žiaľ 14. mája si
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2. – 4.5.2013

Foto z otvorenia

Na 39. ročníku krajskej prehliadky
amatérskeho činoherného divadla a
divadla mladých na javisku MsKS v
Revúcej, mali zastúpenie aj ochotníci
z Novohradu. V piatok, 3. mája sa DS
TIMRAVA z Lučenca predstavil hrou
Ondreja Šulaja, voľne spracovanou na
motívy z próz R. Slobodu „ Krv, Jeseň a
všeličo iné“: „GAZDOVA KRV“. Réžíroval ju pochopiteľne, skúsený Árpi
Szabó.
Prehliadka sa uskutočnila v dňoch 2.4. mája 2013 a za štyri dni diváci mali
možnosť zhliadnuť až 12 predstavení.
Naši divadelníci si odniesli Čestné uznanie.
Pozn.: Lučenčania si premiéru hry
„Gazdova krv“ mohli vychutnať
23.5.2013.

IX. ročník Dňa obce sprevádzal v sobotu 4.5.2013 pestrý program. Okrem stavania mája a vystúpenia viacerých folklórnych, tanečných či speváckych skupín, boli asi najväčším
lákadlom súťaže. V obci sa ich tento
deň konalo až osem. Súťažilo sa vo
varení kapustnice, v behu dvojíc s fúrikom, muži behali s vajíčkom a ženy
zas v gumených čižmách, ale na svoje
si prišli aj priaznivci športových disciplín. Deň plný prekvapení a dobrej
nálady zakončili koncertom skupiny
EDDA majdnem.

Foto: Karol Galcsík

Počas troch dní bolo „Divadlo plné
divadla“.

Na vystúpeniach sa vystriedalo asi 800
divákov a väčšina sledovala predstavenia s veľkým záujmom. Žiaľ 14. mája
si naši „pubertiaci“ pomýlili divadlo
s hokejovým štadiónom a svojim správaním našich hostí, ktorí sa veľmi
snažili ukázať im niečo zo svojho
umenia a zaujať dôležitými témami,
riadne zaskočili. A priznám sa, že
zaskočili aj nás organizátorov. Škoda.

Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec

19. apríla 2013 sa v koncertnej sále
ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici konala súťažná prehliadka detských speváckych zborov Banskobystrického
kraja, Mládež spieva. Náš región na
prehliadke reprezentoval detský spevácky zbor Campanella, ktorý pracuje
pri CZUŠ Lučenec, detašované pracovisko Breznička. Členmi zboru sú deti
z Brezničky, pre ktoré je vzorom predovšetkým ich úspešný „veľký“ zbor
Campana. Malí speváci spievajú chrámové, ľudové i klasické zborové piesne. Z týchto skladieb zostavila dirigentka Terézia Kelementová aj súťažný repertoár. Okrem toho naštudovali
zboristi aj súťažnú skladbu Chýrna
svadba, od Iris Szeghyovej a skladbu
Hajulienky, haj, od nášho významného
hudobného skladateľa Zdenka Mikulu,
ktorý tohto roku zomrel. Odborná porota v zložení Prof. Dr. Milan Pazúrik,
CSc., Dr. Katarína Koreňová, ArtD.,
a Dr. Alfonz Poliak, PhD udelila zboru
Campanella strieborné pásmo.
Blahoželáme a prajeme ešte veľa úspešných vystúpení.
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec

Je názov súťaže vo varení gulášu,
ktorú 4.mája 2013 pripravila Obec
Cinobaňa v spolupráci s Občianskym
združením Cinobančan. Kuchárske
umenie predviedlo celkom päť trojčlenných družstiev: Motorest Halier,
Turičan, Fogo-team, OZ Cinobančan a
Poslanci obecného zastupiteľstva. Porota rozhodla, že najlepší guláš navarilo družstvo „Motorest Halier“.

Foto: Maroš Kuric, OZ Cinobančan
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Detský folklórny festival
Dňa 7. mája 2013 sa uskutočnila v Kokave nad Rimavicou „Krajská prehliadka
choreografií detských folklórnych súborov Banskobystrického samosprávneho
kraja“. Prehliadka mala súťažný charakter a zúčastnili sa jej víťazné detské folklórne súbory z regionálnych súťaží. Cieľom festivalu bolo podporiť rozvoj detských folklórnych súborov, zvýšiť ich
umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a viesť deti k poznaniu a uchovávaniu tradícií.
Jednotlivé vystúpenia sledovala a odborne hodnotila porota v zložení:
Katarína Babčáková a Petra Klobušická
z Národného osvetového centra v Bratislave a Vanda Krtištofová z Horehronského múzea v Brezne. Odborná porota
zaradila súťažné kolektívy do troch pásiem a najlepšie odporučila na postup
do celoštátnej prehliadky Detský folklórny festival 2013:
Zlaté pásmo s postupom na CP:
DFS BREZINKY z Polomky
DFS ZORNIČKA zo Zvolena
Zlaté pásmo s návrhom na postup na
CP:
DFS LASTOVIČKY zo Zvolena
DFS RAGAČINKA z Hrušova
Zlaté pásmo:
DFS MATIČIARIK z B. Bystrice
Strieborné pásmo:
DFS LYKOVČEK z Revúcej
DFS RATOLESŤ z Detvy
DFS KRTÍŠANČEK z V. Krtíša
Bronzové pásmo:
DFS KOKAVAN z Kokavy nad
Rimavicou
DFS RADOSŤ z Lučenca
DFS MLADOSŤ z Klenovca

pásma a dobrá úroveň všetkých zúčastnených kolektívov.
Po vyhlásení výsledkov sa uskutočnil
odborný seminár pre vedúcich folklórnych súborov, na ktorom získali vzácne
rady do budúcna.

DFS LASTOVIČKY zo Zvolena

Hlavným organizátorom podujatia bolo
BBSK – Hontiansko - ipeľské osvetové
stredisko Veľký Krtíš a uskutočnilo sa
s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Mgr. Ivana Lešková, poverená výkonom funkcie
riaditeľa HIOS Veľký Krtíš

Sládkovičova Radvaň
krajská súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy, divadiel poézie a detských recitačných kolektívov sa konala
v dňoch 9. – 10. mája 2013 v Banskej
Bystrici a zúčastnili sa jej aj víťazi regionálneho kola v Lučenci. Z našich recitátorov bola najúspešnejšia Veronika
Šmírová z Gymnázia B.S.Timravy v Lučenci, ktorá vo IV. kategórii v prednese
prózy získala prvé miesto a nomináciu
na celoštátne kolo súťaže 59. Hviezdoslavov Kubín.
V II. kategórii v prednese poézie obsadil Milan Podhorec (ZŠ L. Novomeského Lučenec) 2.miesto a v I. kategórii
v prednese poézie získala 3. miesto Terézia Kanátová z Rapoviec.
V kategórii detských recitačných kolektívov obsadilo Divadielko z kufra (Matúš Golián a Milan Podhorec) pri OZ
Timrava Lučenec 3. miesto. Všetkým
blahoželáme!
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec

DFS BREZINKY z Polomky

Podľa slov predsedníčky poroty Kataríny
Babčákovej bola úroveň krajskej prehliadky z celoštátneho hľadiska výnimočne vysoká, o čom svedčil aj vysoký
počet súťažiacich zaradených do zlatého
pásma a dobrá úroveň všetkých
zúčastnených kolektívov.
Po vyhlásení výsledkov sa uskutočnil

V priestoroch Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove sa dňa 10.
mája 2013 o 14,30 hod. otvorila
výstava pod názvom „2x60“, ktorá je
inštalovaná z príležitosti 60. výročia
založenia Základnej umeleckej školy
vo Fiľakove a 60. narodenín Františka
Mráza, riaditeľa ZUŠ a známeho karikaturistu, autora komiksov a ilustrátora.
Fero Mráz sa narodil 19.

apríla 1953 v Žiline. V rokoch 1972
- 1976 študoval na Pedagogickej

Fero Mráz sa narodil 19. apríla 1953 v
Žiline. V rokoch 1972 - 1976 študoval
na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici aprobáciu slovenský jazyk – výtvarná výchova. Po jej úspešnom ukončení žil s rodinou na severe Oravy v
obci Sihelné, kde pôsobil na ZŠ ako
učiteľ, neskôr ako zástupca riaditeľa
školy. Od roku 1987 žije vo Fiľakove,
kde pôsobí ako učiteľ výtvarného odboru na Základnej umeleckej škole, od
roku 2001 ako riaditeľ menovanej školy. V osemdesiatych rokoch bol členom
Krajského štúdia amatérskych výtvarníkov pri KOS v Banskej Bystrici. Od
roku 1989 spolupracoval s viacerými
časopismi ako výtvarný redaktor, bol
spoluzakladateľom komiksového magazínu BUBLINKY a počas jeho trvania i
jeho šéfredaktorom. V súčasnosti sa
venuje voľnej maliarskej a grafickej
tvorbe, karikatúre, komiksu, novinovej
a ilustrátorskej tvorbe a iným disciplínam aplikovaného výtvarného
umenia – napr. scénografii v spolupráci s divadelným súborom Apropó či
návrhom na potlač rukavíc, tričiek,
žiackych potrieb, diplomov a pamätných listov. Jeho karikatúry boli publikované v časopisoch na Slovensku,
v Česku, Maďarsku, Juhoslávii, Lotyšsku, Poľsku a Nemecku. Svoju výtvarnú
tvorbu prezentoval na 150-tich domácich i zahraničných, kolektívnych i individuálnych výstavách. Výstava bude
verejnosti sprístupnená do 30. júna
2013.
Mgr. Attila Agócs, riaditeľ
Hradného múzea vo Fiľakove

- 15. mája 2013 od 17,00 do 23,00 hod.
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sa do medzinárodného projektu
Noc múzeí a galérií zapája pravidelne od
roku 2005. Aj v tomto, v poradí už 9.
ročníku podujatia, ponúklo netradičné
programy pre všetky vekové kategórie
návštevníkov. Po otvorení o 17,00 hod.
sa deti, ale aj dospelí mohli realizovať
v rámci tvorivých dielní (kresba, práca
s textilom a hlinou). Na 18,00 hod. Mgr.
Štefan Chrastina pripravil prezentáciu
histórie Lučenca vo fotografiách pod
názvom -Derivácie (premeny) Lučenca.
O 19,00 hod. nasledovalo literárno hudobný program v interpretácii poetov
Generácie Nula z Banskej Bystrice
Pokr. str. 9

Cirkevnej ZUŠ J. Bosca
z Lučenca. Milovníkov rokenrolovej
a žiakov
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a žiakov Cirkevnej ZUŠ J. Bosca z Lučenca. Milovníkov rokenrolovej hudby iste potešil koncert lučenskej kapely Mr.Psycho
& The Dark Angeles o 21,00 hod. Podujatie uzatvorila od
22,00 do 23,00 hod. nočná prehliadka stálej expozície Poklady Utekáč sa čoraz viac zviditeľňuje, nedávno to bolo podujatie
minulosti a komentovaná prehliadka výstavy Deriváty za Jánošíkova skrýša. A o dva mesiace je tu ďalšia veľkolepá
akcia. Zásluhu na zorganizovaní tohto festivalu, ktorý sa
účasti prezentujúcich sa autorov.
konal 18. mája 2013, má vzácny človek, miestny nadšenec
histórie, Milan Pupala. Je predsedom občianskeho zduženia
Podobne ako v predošlých rokoch, aj v tomto roku PRVÁ ISKRA. Stačí ho počúvať pár minút a hneď vás strhne
odštartovalo Noc múzeí vo Fiľakove otvorenie troch nových do svojej vízie budúceho Utekáča. Jeho plány, či plány
aktuálnych výstav dňa 18. mája. Podujatie sa v novohradskom združenia sú priam dych zarážajúce. Prvou väčšou aktivitou
mestečku konalo po šiesty krát. V Mestskom vlastivednom bol práve tento festival. Program bol perfektný, diváci
múzeu čakal návštevníkov po otvorení výstavy „Fiľakovo na spokojní, čo viac si treba želať. Viac informácii a fotografie
starých pohľadniciach zo súkromnej zbierky Jána Spodniaka“ prináša OZ na facebooku.
o 18,00 hodine, koncert študentov jubilujúcej Základnej umeleckej školy vo Fiľakove v priestoroch výstavy „2x60. Po
koncerte boli premietané zdigitalizované archívne filmy
niekdajšieho filmového krúžku Závodného klubu vo Fiľakove,
ktoré zachytávajú spoločenský život vo Fiľakove v rokoch
1967-1972.
V Bebekovej veži hradu sa o 19,00 otvorila multimediálna výstava kanadskej výtvarníčky Tammy Lu pod názvom „Castling – Hradovanie“. Jej kresby a digitálne animácie
otvárajú cez symboliku hradov otázky migrácií, kultúrnej
pestrofarebnosti a identity, ktoré spájajú národy Kanady
a strednej Európy. Sprístupnená bude do 13. septembra,
denne od 10,00 do 18,00. Hlavným sponzorom výstavy je
nadácia Saskatchewan Arts Board. Výstava „Doba bronzová na
území historického Novohradu a Gemera-Malohontu“, je
spoločným projektom Archeologického ústavu Slovenskej
akadémie vied a Hradného múzea vo Fiľakove. Popri charakteristickej hrobovej keramike boli prezentované aj vyše 3000
ročné bronzové zbrane, šperky a nástroje zo známych lokalít Tento názov pre svoju výstavu obrazov si vybral Miroslav
ako Radzovce, Hodejov, Kyjatice, Včelince a Piliny (MR). Na Hrdlička. Výstava je inštalovaná v Malej galérii Domu Matice
výstave boli použité zbierkové predmety Novohradského slovenskej v Lučenci. Vernisáž sa konala 22. mája 2013
múzea a galérie, SNM – Múzea Betliar, Archeologického ús- o 15.30 hod. a otvorila ju riaditeľka Ing. Alena Rezková. Výstavu SAV, Gemersko-malohontského múzea, Stredosloven- tava potrvá do 13. júna a otvorená je v pracovných dňoch v
ského múzea a Maďarského národného múzea. Prednášky čase od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hod.
viažuce sa k výstave si v slovenskom, českom a maďarskom
jazyku mohli záujemcovia vypočuť v kazemate hradu. Po
vernisáži vystúpila s renesančnou módnou prehliadkou a tancom bratislavská skupina historického tanca Galthilion a
lučenecká džezová kapela Traditional Dixie Stompers odohrala
koncert s prednáškou o dejinách new orleánskeho džezu z rokov 1910-1930. Na podujatí predviedli svoje nové kostýmy
členovia miestnej historickej skupiny Defensores a v dolnom
hrade predvádzal kováčske remeslo Vladimír Eperješi, cechmajster Cechu kováčov a umeleckých kováčov na Slovensku, v
živej kováčskej dielni z roku 1860. Hrad osvetlený fakľami bol
otvorený do 23,00. Vstup na všetky programy bol voľný!!!

Lučenčan, Miroslav Hrdlička pôsobil ako pedagóg v rôznych
kútoch Novohradu. Štrnásť rokov v Utekáči a svoju štyridsaťdva ročnú pedagogickú prax zavŕšil v Lučenci. Zanietený športovec, s láskou k futbalu, hokeju i basketbalu a autor výtvarných diel z rôznych kútov Slovenska.
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Európsky piknik v Šávoli
Trojdňové podujatie sa konalo v dňoch 24.-26. 5.2013. Obec
Šávoľ realizovala projekt v rámci programu Európa pre občanov. Pripravený bol bohatý kultúrny program a množstvo
sprievodných podujatí, ako festival varenia, bezhraničné remeselnícke práce, jazdy na koni, lukostreľba a pod. Hneď po
slávnostnom otvorení starostom Júliusom Ferenczom, bola
uzavretá zmluvy o družobnom vzťahu obcí. Predstavenie
týchto štyroch obcí bolo súčasťou osláv prvého dňa.

Majstrovstvá Novohradu vo varení a jedení
bryndzových halušiek v Poltári
Májová bryndza vraj chutí najlepšie. Potvrdiť alebo vyvrátiť to
mohli nielen návštevníci, ale najmä kuchári a jedáci. Družstvá
si zmerali sily, jedlo sa o dušu a chutilo. V sobotu 18. mája
začala halušková mánia. Viac info v nasledujúcom čísle.

Celoslovenská súťaž Pink Song 2013 vo Zvolene
Pink Song je názov celoslovenskej súťaže, ktorá sa konala už
po tretí krát vo Zvolene na Súkromnej základnej umeleckej
škole a Súkromnom konzervatóriu Pink–Harmony a to v sólovom klasickom a populárnom speve.
Dňa 19.4.2013 sa vo Zvolene zišlo 56 spevákov, ktorí vo
svojich kategóriách interpretovali piesne slovenských, ale aj
svetových skladateľov v dvoch štýloch – v klasickom a populárnom speve. Súťaže sa zúčastnilo okolo 17 škôl (Poprad,
Levice, Zlaté Moravce, Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen,
Detva, Kláštor pod Znievom....). Súťaž bola jednokolová a nad
všetkým dozerala odborná porota v zložení významných
operných spevákov – Mgr. Božena Freserová PhD., Mgr. art
Miroslava Kiseľová – Pastorková PhD., Mgr. art Patrícia
Solotrubová a zriaďovateľky Pink Harmony – PaedDr. Mgr. art
Ingrid Pinkovej ArtD.

ZUŠ z Poltára reprezentovali v klasickom speve – Sára
Partlová, získala strieborné pásmo, Michaela Szepesyová –
strieborné pásmo, Nina Nociarová – strieborné pásmo, Karin
Uhríková – strieborné pásmo (zlaté nebolo udelené) a Michaela Matejková – bronzové pásmo. V populárnom speve
súťažili Sára Partlová – strieborné pásmo a Michaela Matejková – strieborné pásmo. Najväčším úspechom bola mimoriadna cena, ktorú získala Karin Uhríková za interpretáciu
umelej piesne V. Kubička – Hospodin je môj pastier. Súťažiace
korepetovali p. uč. Ondrej Gáll a p. uč. Mgr. Dagmar
Vývleková DiSart, ktorá je aj ich triedna učiteľka.
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umelej piesne V. Kubička – Hospodin je môj pastier. Súťažiace korepetovali p. uč. Ondrej Gáll a p. uč. Mgr. Dagmar
Vývleková DiSart, ktorá je aj ich triedna učiteľka.
Osobná vďaka patrí p. Matejkovej za dopravu a p. Ing. D.
Nociarovi za dopravu a foto dokumentáciu. Všetkým speváčkam vedenie ZUŠ gratuluje a želá im veľa síl v umeleckom
rozvoji svojich speváckych schopností a úspechov v reprezentovaní školy, ale aj mesta Poltár.
Vedenie ZUŠ Poltár.

Koncert víťazov Pódia mladých umelcov na
hrade v Modrom Kameni
Nadregionálna súťaž Pódium mladých umelcov združuje 14
ZUŠ regiónov Novohrad, Malohont, Gemer a Hont. Každý rok
sa táto umelecká súťaž organizuje v iných nástrojoch a
ZUŠkách, ktoré majú vytvorené vhodné priestorové podmienky – koncertnú sálu, či profesionálne hudobné nástroje.
V roku 2013 sa PMU uskutočnilo v hre na sláčikové nástroje
v ZUŠ v Revúcej (22.3.2013), v hre na akordeón v ZUŠ Tisovec
(21.3.2013), v hre na gitare v ZUŠ Poltár (12.4.2013), v hre na
keyboard v ZUŠ Veľký Krtíš (16.4.2013).
Víťazi jednotlivých nástrojov, laureáti súťaží, ich pedagógovia, korepetítori a riaditelia ZUŠ sa 26.4.2013 zišli na krásnom umeleckom podujatí „Koncerte víťazov PMU 2013“ na
hrade v Modrom Kameni.

Riaditeľka ZUŠ Modrý Kameň PaedDr. Lívia Hrušková privítala interpretov, rodičov, učiteľov, riaditeľov, poslancov
a hostí a vyzdvihla cieľ umeleckej súťaže PMU – vyhľadávanie mladých talentovaných žiakov, výmena skúseností
pedagógov, či zdravou súťaživosťou zvyšovanie umeleckej
úrovne žiakov ZUŠ 4 regiónov.
Koncert mal vysokú umeleckú úroveň. ZUŠ v Poltári reprezentovali Alžbeta Blahútová (1. miesto II. kategória keyboard), Martina Ďurianová (1. miesto III. kategória keyboard), ktorá predviedla známu skladbu Allofme s tvorivou
improvizáciou a zaujímavým aranžmánom. Žiačky sú z triedy
p. uč. Ondreja Gálla. Gitaristka I. kategórii Soňa Feherpatakyová, ktorá okrem 1. miesta obdržala i cenu primátora
mesta Poltár, zahrala suverénne skladbu M. Matoušeka –
Titanus. Najväčší úspech z koncertu víťazov zožal gitarista
štúdia pre dospelých Tomáš Kuraňko, ktorý predviedol slávnu skladbu J. Helfielda – NothingelseMathers s profesionálnym prístupom a emóciou nadchol publikum, ktoré ho dva
krát vytlieskalo k poklone.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka ZUŠ Poltár
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Ak sa stretnete s Jánom Beňom, zrazu zistíte, že Vy
musíte stíchnuť, pretože chcete len počúvať a čerpať z tejto studnice širokého záberu vedomostí, skúseností a príbehov takmer 80 – ročného autora.
Ján Beňo je významný slovenský prozaik, autor 18 kníh
pre dospelých a 14 kníh pre deti a mládež, scenárista, literárny kritik, venoval sa rozhlasovej a publicistickej tvorbe
a prekladom. Je členom Klubu nezávislých autorov. Naše
pozvanie na besedu prijal už pred niekoľkými mesiacmi
a zaslal našim žiakom detské knihy, aby ich spoznali, prečítali, aby sa zoznámili s hrdinami, ktorí nesú zaujímavé
hravé mená: Šaľo, Dobrunka, morský Vasko...

Naše deti boli ale na pána Beňa pripravené. Jeho krásne diela Chlapec zo sedla a morský Vasko a Šaľo a päť mudrlantov mali „prelúskané“, a tak po prečítaní krátkeho
úryvku z jednej z týchto kníh, ihneď spoznali názov knihy.
My dospelí sme počúvali, ale naši zvedaví žiaci mali na
autora neúrekom otázok. Chceli vedieť, kto a čo je pre
pána Beňa inšpiráciou, kde inšpirácie zbiera, čo najnovšie
píše, ktoré dielo je pre neho najmilšie, ktorí spisovatelia ho
ovplyvnili, ako autor píše, ako tvorí, či píše na počítači,
dokonca, aký najkrajší darček dostal...
Zaujímali sme sa o to, ako začal písať. Všetko sa to
začalo v škole. „Mali sme výbornú pani profesorku, ktorá
nás nechala písať to, čo nás zaujímalo, naše skúsenosti,
zážitky. Mal som ale pocit, že neviem písať,“ hovorí
o svojich začiatkoch. Chceli sme sa dozvedieť aj to, čo je
potrebné pre písanie. „Pre spisovateľov neexistuje škola.
Musíte mať talent a nadanie. Pre písanie je dôležitá
skúsenosť, vzdelanie, čítanie, poznávanie ale aj fantázia.“
Autora vo svojej tvorbe ovplyvňovali ruskí, anglickí,
americkí spisovatelia a vysoko vyzdvihol vplyv Jozefa
Cígera Hronského. „Čechov ma naučil písať úsporne,“
hovorí Ján Beňo o svojich skúsenostiach.
Ján Beňo zanechal v nás, vekovo mladších, množstvo
dojmov a myšlienok. Stretnutie s ním bolo stretnutím
s úžasným energickým človekom, ktorí sa prihovoril mladej
generácii. „Ak je niekto dobrý, popchne ma. Rozumný
tvorivo uvažujúci človek uzná, keď je niekto lepší!“ A my
sme vedeli, že má pravdu. Na záver vyjadril uznanie nad
aktivitou a záujmom našich žiakov krátkou vetou: „Nemám
slov!“ A odvďačil sa nám prečítaním jeho najnovšieho
príbehu.
Pán Beňo pricestoval 9. mája 2013 do Lučenca vlakom.
Našu školu, ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, navštívil v roku
1996 spolu s MUDr. Andrejom Reinerom, ktorý v roku
2007 tragicky zahynul. Spomenul si na priateľa pri písaní

strana 11
Pán Beňo pricestoval 9. mája 2013 do Lučenca vlakom. Našu
školu, ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, navštívil v roku 1996 spolu s MUDr. Andrejom Reinerom, ktorý v roku 2007 tragicky
zahynul. Spomenul si na priateľa pri písaní spomienky do
kroniky. Autor sa prešiel školou, pozrel si výstavu výtvarných
prác Memoriálu M. R. Štefánika, navštívil školskú knižnicu.
Knihám preukázal úctu, zastavil sa a nadchýnal sa, kde uvidel
zaujímavé dielo... Ďakujeme, pán Beňo!
ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

Plán výstav a podujatí v Novohradskom
múzeu a galérii - jún 2013
Szabóov grafický Lučenec - 5. - 16. 6. 2013, vernisáž dňa
5.6.2013 o 10,00 hod.

XVI. ročník celoslovenskej a IX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí, mládeže a dospelých v grafike. Koná sa
každoročne na počesť významnej osobnosti Novohradu,
maliara a grafika Júliusa Szabóa, v tomto roku na tému
„Živel IV. - Zem“. Realizuje sa v spolupráci s Mestom Lučenec. Súťaží sa v siedmich vekových kategóriách zo základných, základných umeleckých, špeciálnych a stredných
škôl. Zo zaslaných grafík odborná porota na výstavu vyberie a ocení najlepšie práce z každej kategórie. Slávnostné
vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa uskutoční v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci v rámci
vernisáže výstavy za prítomnosti členov poroty a autorov
ocenených prác. Súčasťou vernisáže bude aj vyhlásenie
témy na ďalší ročník Szabóovho grafického Lučenca v roku
2014.
Človek a vesmír - 19. 6. - 31. 7. 2013
Výstava z výtvarných zbierok Novohradského múzea a galérie tematicky zameraná na vesmírne javy v dielach
umelcov. Prezentované budú olejomaľby, akvarely, grafiky
a priestorové objekty. Jej súčasťou bude aj kolekcia fotografií zachytávajúca vesmír zapožičaná z Hvezdárne v Rimavskej Sobote. Sprievodným podujatím k výstave bude
premietanie dokumentárnych filmov o pozorovaní vesmíru.
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
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Vás srdečne pozýva na besedu so slovenským spisovateľom Michalom Hvoreckým, autorom kníh Naum, Dunaj v Amerike, Lovci a zberači....... Beseda sa
uskutoční dňa 4.6.2013 o 15.15 hod. na oddelení
náučnej literatúry Novohradskej knižnice. Tešíme sa
na Vás.
Tento rok sa uskutoční už 6. ročník Najpočetnejšieho
detského čitateľského maratónu "Čítajme si..." V
utorok 4. júna 2013 v čase od 09.00 do 15.00 hod. sa
opäť pokúsime prekonať spolu s deťmi zo základných škôl rekord vo verejnom čítaní z predchádzajúceho roku! Tak veľa šťastia.
Od 4.6.2013 do 13.6.2013 bude na oddelení náučnej
literatúry Novohradskej knižnice prebiehať výstava
výtvarných prác študentky Gabriely Hergelovej.
Srdečne Vás pozývame.
Otvorenie výstavy výtvarných prác s názvom „Koník,
môj priateľ“ dňa 14.6.2013 o 10.00 hod. pri príležitosti III. ročníka výtvarnej súťaže Banskobystrického
samosprávneho kraja na oddelení náučnej literatúry
Novohradskej knižnice. Výstava má putovný ráz a
potrvá do 30.6.2013.
Šatarová Monika, NK Lučenec

(Ján – 24. júna):
„Na Jána dévčatá vyhadzujú vence na
strome, keré sa zachytí, tá sa do roka vydá.
A abe neostale staré dévky, tak šetke staré
metle popálej“.
Zdroj: Vladimir Polívka: LUČENEC A KRAJ NOVOHRADSKÝ (1928)

REKUS

REKUS

strana 13

REKUS

strana 14
24.6. Literárny klub VLAS
– stretnutie autorov, prezentácia
a rozbor tvorby
miesto: NOS o 15.30 hod.
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec

BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec

28.6. VII. LUČENSKÁ VŠEHOCHUŤ
– prehliadka hudobných skupín,
otvárací koncert lučenského
kultúrneho leta,
miesto: Amfiteáter - Mestský park
o 18.00 hod.
Fiľakovo

5.-16.6. Szabóov grafický Lučenec

22.-23.6. XIV. Fiľakovské
historické hradné dni
miesto: Hradný areál
a Podhradná ulica

19.6.-31.7. Človek a vesmír
Poklady minulosti
- stála expozícia z najcennejších
zbierok NMG
miesto: NMG, Kubínyiho nám. 3,
otvor.: ut.-pi.: 9.00-17.00,
ne: 14.00-17.00
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu

19.-20.6. DETI DEŤOM
– festival detského divadla
s medzinárodnou účasťou
miesto: Fiľakovo, Cinobaňa,
Kokava n. R.
jún – Miroslav Oroszi
výber z tvorby, výstava
miesto: vestibul NOS Lučenec
od 7.30 do 15.30 hod.

1.6. MDD
miesto: Mestský park o 9.30 hod.
5.6. Szabóov grafický Lučenec,
miesto: NMG – vernisáž výstavy
o 10.00 hod.
13.6. Radošínske naivné divadlo
„Jááánošííík po 300 rokoch“
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 19.30 hod.
17.6. Neznáma minulosť
Slovenska - vernisáž výstavy
obrazov Ing. Mariana Tkáča, PhD.,
miesto: Foajé obradnej siene MsÚ
o 15.00 hod.
23.6. Spomienka na holokaust
– pietna spomienka na obete
holokaustu
miesto konania :
Mestské kúpalisko
o 9.30 hod.

Jarmok a ukážky ľudového
remeselníctva, súťaže, bábkové
divadlo, lukostreľba, jazda na koni,
hojdačka na ručný pohon,
historické hradné hry ukážky
bojového umenia ,sokoliarstvo a
rekonštrukcia obliehania a dobývania
hradu v roku 1593

26.6. Regionálna prehliadka
celoštátnej súťaže tvorivých
choreografií FS a festivalu
„Eszterlánc“
miesto: MsKS o 17.00 hod.,
organizátor: Fórum tanca

BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec

29.6. V. Na krídlach
medzinárodných
melódií
Stretnutie
s odborníkmi

Slávnostný jubilejný koncert -

vybraných
relaxačných centier
stretnutie speváckych zborov
a kúpeľných
stredísk
miesto: Mestské
kultúrne
podujatie
zamerané
stredisko
o 16.00na
hod.,
organizátor:
MsKSživota
a OZ Melódia
zlepšenie kvality
seniorov. Organizuje
Ratka
Novohradská knižnica
8.6. Stretnutie
Slovákov
s finančným
príspevkom
CBA
miesto:
Ratka
o
14.00
hod.
Slovakia, s.r.o. Centrum pre ,
filantropiu Poltár

Zoznam podporených projektov s
1.6. RYŽOVANIE
ZLATA –BanskobysIII. ročník
finančnou
podporou
Memoriálu
M. Pulca, western
show,
trického
samosprávneho
kraja
v
bál
roku 2013, country
pre okresy
Lučenec
– mestskénakúpalisko
amiesto:
Poltár,Zelené
je uverejnený
stránke
od 9.00 hod.
VÚC (www.vucbb.sk).

28.6. VII. LUČENSKÁ
VŠEHOCHUŤ – prehliadka
hudobných skupín, otvárací
24.6. Literárny klub VLAS
koncert lučenského kultúrneho
– stretnutie autorov, prezentácia
leta, miesto: Amfiteáter - Mestský
a rozborkultúrny
tvorbymesačník. VYDÁVA:
REKUS - regionálny
Novohradské
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22.-23.6. XIV. Fiľakovské
historické hradné dni miesto:
Hradný areál a Podhradná ulica
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