ročník 25

regionálny mesačník

číslo 6

jún

2015

NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte uvádza


Molnárová, Natália Salajová, Ema Ulic
ká), strednú zložku tvorí 8 dievčat (Mi
chala Balážová, Ingrid Bialová, Natália
Ivaničová, Michala Kancková, Viktória
Püspökyová, Nina Sekerešová, Dominika
Šinková, Soňa Tóthová) a dospelých členov je 16 (Matej Baláž, Anton Lupták,
Miroslav Ľalík, Milan Molnár, Stanislav
Trčan, Mária Bialová, Jana Budáčová,
Zuzana Bujdáková, Jana Gibalová, Anna
Malčeková, Zuzana Molnárová, Zuzana
Molnárová, Slavomíra Očovanová, Veronika Stančíková, Erika Vilhanová a Ján
Juras).
Každá zložka súboru má spracované
vlastné choreografie. Deti (Hry na lúke,
Húsky, Letné hry), dievčatá (Koliesko –
Lucia, Na Ondreja) a dospelí (Páračky,
Vianoce na dedine, Čepčenie nevesty,
Morena, Betlehemci, Fašiangy – pochovávanie basy, Stavanie mája). Počas svojej existencie sa zúčastnili mnohých festivalov. Z domácich to bola Hontianska
paráda v Hrušove a za hranicami napr.
Padina v Srbsku či Budapešť Főváros
XIV. Herűken Zygló Őnkormányzata.
Vystúpení majú naozaj dosť, nielen na
oslavách Dní obce Buzitka, ale poznajú
ich aj v celom regióne, prezentovali sa
na podujatí Dni obce Rátka, v Tuhári,
Podrečanoch, Šávoli, Šiatorskej Bukovinke, ale aj na Stretnutí rodákov v osade
Mláky.

cyklus „Predstavujeme folklórne súbory“. Pokračujeme FaDS Dubkáčik a DFS Malá Rakonca.

V Buzitke ho založili v roku 1993, v začiatkoch prevládala hlavne divadelná
zložka, ale neskôr, od roku 2011, sa súbor zameral viac na folklór. Názov bol
odvodený od listov duba v obecnom erbe. Vznik ochotníckeho krúžku nadväzoval
predovšetkým na bohatú divadelnú históriu obce. Prvá zmienka o kultúrnej činnosti pochádza z roku 1926, keď pri slávnostnom otvorení školy 22. júna 1926 bolo
večer prvé divadelné predstavenie Spolku divadelných ochotníkov „Falešná kočička“. Dokonca za 10 ročné obdobie práce českých legionárov sa vybudoval aj
kultúrny dom v roku 1935.
Založením „Dubkáčika“ nastáva oživenie kultúrneho života v Buzitke. Zakladateľkou bola Marta
Macková a pod jej vedením sa krúžková činnosť
transformovala do kultúrnej a spoločenskej činnosti, ktorá vrcholila verejnými vystúpeniami pri
rôznych udalostiach a výročiach. Deti a mládež sa
potom každý rok predstavovali ľudovým tancom,
estrádnym programom a celovečerným kabaretom. Funkciu vedúcej zastávala do roku 2009, po
nej bol vedúcim Ľuboslav Salaj až do apríla roku
2015, odkedy sa novou vedúcou stala Slavomíra
Očovanová. Umeleckou vedúcou je Veronika
Stančíková. Zriaďovateľom súboru bola na začiatku obec, potom OZ FaDS Dubkáčik, ktoré založili
16.11.2012
a v súčasnosti
ho vedie
16.11.2012 a v súčasnosti ho vedie
taktiež Slavomíra
Očovanová.
Počet taktiež
členov
Očovanová.
Počet
udávajú takmer 40. Súbor tvorí Slavomíra
tanečná a spevácka
zložka,
ale členov
majú tri udávajú
vekové
takmer
Súbor tvorí
tanečná
a spevácka
zložka,
kategórie. V najmladšej je 14 detí
(Ema40.Budáčová,
Leo
Bujdák,
Maxim Bujdák,
ale Marian
majú triHorňák,
vekové kategórie.
V najmladšej
je 14 Detská zložka
Miloš Bujdák,Doriana Horčíková,
Marian Jačmeník,
Nikoleta
Pokr. na str. 2
detí
(Ema Ľalíková,
Budáčová,Vladimíra
Leo Bujdák,
Maxim Bujdák,
Jačmeníková, Jaroslav Kovalančík,
Zuzana
Malčeková,
Bianka
Na regionálnej súťažnej prehliad-ke
Horčíková,
Marian
Molnárová, Natália Salajová, Miloš
Ema Bujdák,Doriana
Ulická), strednú
zložku tvorí
8 Horňák,
dievčat choreografií detských folklórnych sú(Michala Balážová, IngridMarian
Bialová,Jačmeník,
Natália Nikoleta
Ivaničová,Jačmeníková,
Michala borov, ktorá sa konala 10.4.2015 v Lu-

strana 2
Pokr. zo str. 1

REKUS
Okrem ohlasov v zahraničnej tlači - Hlas ľudu v Srbsku, písala
o nich regionálna tlač - MY Novohradské noviny, Mestské
noviny Lučenca, Naše novinky a p.
Účinkovali v televíznom programe RTVS „Colnica alebo Československo po 20 rokoch“, kde sa predstavili s Morenou. Kroje
majú z regiónu Podpoľania, ale vlastnia taktiež originály z
Novohradu – Lešť a Nedelište. Prvé kroje si šili dievčatá samé
a boli vo farbách obecného erbu. Finančný príspevok na
činnosť získavajú od obce Buzitka, v roku 2014 im bol BBSK
schválený projekt na kroje a čižmy, ale úspešní sú aj v získavaní sponzorských darov. Nácviky mávajú v kultúrnom dome.
Kontakt:
Slavomíra Očovanová,
mobli: 0907 833 314,

Na regionálnej súťažnej prehliadke choreografií detských folklórnych súborov, ktorá sa konala 10.4.2015 v Lučenci, získali
strieborné pásmo. V Buzitke vystupujú na viacerých podujatiach, prvým sú fašiangy, nasleduje stavanie mája, tohto
roku sa predstavili tiež na oslavách Dňa víťazstva, Dňa matiek,
v júli Deň obce, v rámci mesiaca úcty k starším a rok končia
Vianoce a Betlehemci.

slavkaocovanova@zoznam.sk
alebo FaDS Dubkáčik
985 41 Buzitka č.126,
e-mail: fadsdubkacik@gmail.com,
www.dubkacik.estranky.sk

Založený bol v roku 1999 pri CVČ
Iuvenes vo Fiľakove. Je nástupníckym súborom FS Rakonca,
navštevuje ho 36 detí vo veku
od 6 do 14 rokov. Jeho hlavným
cieľom je autentické sprostredkovanie maďarského tanečného
folklóru. V súčasnom zložení pracuje jeden a pol roka. Majú spracované dve choreografie: Prišla
Kvetná nedeľa a Tance z Medzibodrožia. Súbor je stálym účastníkom regionálnych podujatí a
festivalov, pravidelne sa zúčastňuje na Celoštátnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov, detskej
súťažnej
prehliadke
borov, súťažnej prehliadke maďarských detských folklórnych súborov „Eszterlánc“, Novohradskej
antológie
v Mamaďarských
detských folklórnych
ďarsku, ako aj rôznych ďalších festivalov. V rokoch 1999 a 2003 reprezentoval Banskobystrický
kraj na celoštátnej
prehliadke
„Eszterlánc“,
DFS, a taktiež úspešne reprezentoval národnostné folklórne tradície na medzinárodných súborov
folklórnych festivaloch
v Čiernej
Novohradskej
detskej prehliadky
antológie
Hore, v Rumunsku a v Bulharsku. V roku 2007, 2009 a 2011 súbor sa stal držiteľom zlatého
pásma celoštátnej
v Maďarsku,
aj rôznych
maďarských DFS – Eszterlánc. V roku 2010 získali cenu laureáta festivalu na IV. Medzinárodnom
detskomako
a mládežníckom
ďalších
festivalov.
V rokoch
1999
folklórnom festivale v Maďarsku, a v roku 2013 si vytancovali tretie miesto na Celoštátnej
súťaži
tvorivých
choreografií
a
2003
reprezentoval
maďarských FS.
kraj Varga.
na
Vedúcimi súboru sú Mgr.Banskobystrický
Lia Varga a Mgr. Norbert
celoštátnej10.4.2015
prehliadke
DFS,
V Lučenci sa naposledy predstavili
v rámci Deta taktiež
úspešne reprezentoval
ského folklórneho festivalu
a s choreografiou
Prišla Kvetná
folklórne
tradície
nedeľa, bol súbor ocenenýnárodnostné
zlatým pásmom
s postupom
na
medzinárodných
folklórnych
krajskú prehliadku. Tátonatvorba
stvárňuje jarné
zvyky
festivaloch
Čiernej a toHore,
dvoch regiónov západného
tanečnéhov dialektu,
Pov
Rumunsku
a
v
Bulharsku.
iplia a okolia Nitry. Na krajskej súťažnej prehliadke
dets2007,
2009 a 2011
súbor
kých folklórnych súborovV- roku
DETSKÝ
FOLKLÓRNY
FESTIVAL,
sa
stal
držiteľom
zlatého
pásma
konal sa 7. mája 2015 v Kokave nad Rimavicou, dostali
prehliadky
ocenenie v zlatom pásmeceloštátnej
s postupom na celoštátnu
premaďarských DFS – Eszterlánc.
hliadku (6-7.6.2015 v Likavke).
V roku
2010 Varga,
získali cenu
laureáta
Kontakt: Mgr.
Norbert
0908041947,
festivalue-mail:
na IV.binor@stonline.sk
Medzinárodnom
detskom
a mládežníckom
Vedúcimi súboru sú Mgr. Lia Varga a Mgr. Norbert Varga.
folklórnom festivale
v Maďarsku,
V Lučenci sa naposledy predstavili 10.4.2015 v rámci Detského folklórneho festivalu a s choreografiou
Prišla Kvetná
nedeľa,
a v roku
2013 dvoch
si vytancovali
bol súbor ocenený zlatým pásmom s postupom na krajskú prehliadku. Táto tvorba stvárňuje
jarné zvyky
regiónov
miesto
na Celoštátnej
západného tanečného dialektu, a to Poiplia a okolia Nitry. Na krajskej súťažnej prehliadketretie
detských
folklórnych
súborov -
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sme sa rôzne hry, aké dnes vidieť len
v programoch folklórnych súborov.
Na Bystričke fungovala škola – jednotriedka, na ktorej som mala rada nášho
učiteľa Brezňana a aj on mal rád mňa.
Výtvarníčka, poetka, administraBola som nadaným dieťaťom. Keďže
tívna pracovníčka Elena Králiková,
otec bol železničiar, neskôr sme sa presrod. Bračoková sa narodila 2. 6. 1935
ťahovali do Rimavskej Seči. Moju mav Kalinove, okres Poltár.
mičku som nadovšetko milovala, vo
svojej poslednej knihe som jej venovala
báseň „List matke“. Báseň som napísala, keď som mala 17 rokov.
Čím sa vyznačovali vaše študentské roky v Banskej Bystrici?
Do Banskej Bystrice som dochádzala vlakom, bývala som na internáte. Bola som najlepšou žiačkou v triede. Škola stála na ulici Obrancov mieru,
internát bol v Dolnej ulici. V 50-tych rokoch vznikali po celej republike Krajské
národné výbory (KNV) a z banskobystrického KNV sa obrátili na našu školu
s prosbou, že by potrebovali šikovnú
absolventku ako sekretárku priamo pre
predsedu KNV. Profesorský zbor na túto
V r. 1941-45 navštevovala ľudovú školu pozíciu navrhol mňa. Pracovala som
v Bystričke, Rimavskej Seči a Rimav- tam veľmi veľa, vtedy sa robilo aj v soskej Sobote, v r. 1947-51 meštiansku botu a veľakrát dlho do noci. Po čase sa
školu v Poltári. V r. 1952-55 študovala mi presilili ruky od písania na stroji,
na Strednej hospodárskej škole v Ban- náročné tempo som fyzicky nezvládala.
skej Bystrici. V r. 1955-57 pracovala Dokonca mi museli operovať ruku. Násako sekretárka na organizačnom odbore ledne som odišla pracovať do Krajského
KNV v Banskej Bystrici, v r. 1957-60 archívu a potom do Múzea SNP v Banako zmocnenkyňa pre kultúru a knižnice skej Bystrici.
Pristavme sa teraz pri vašej
na Správe tlačového dozoru KNV
výtvarníckej
činnosti ...
v Banskej Bystrici. V ďalších rokoch
Na
KNV
som robila nástenky,
pôsobila ako archivárka v Krajskom
vyrábala
som
tam
rôzne
plagáty, skrátka
archíve v Banskej Bystrici, ako odborná
vždy
som
bola
výtvarne
činná. Keď v r.
pracovníčka v Múzeu SNP v Banskej
1979
zomrel
môj
manžel,
o rok na to mi
Bystrici a opäť na organizačnom odbore
amputovali
oba
prsníky
kvôli
rakovine.
KNV v Banskej Bystrici. Kvôli rakoBolo
to
veľmi
ťažké
obdobie
v mojom
vine prsníkov odišla v r. 1980 do invaživote,
no
neumárala
som
sa
v
plači –
lidného dôchodku. Odvtedy sa intenzívzačala
som
maľovať.
Sprvoti
to
bolo
pre
ne venuje výtvarníctvu v slobodnom
vlastné
potešenie.
Venujem
sa
najmä
povolaní. Vo výtvarnej tvorbe je samoukom. Je členkou Detvianskej umeleckej olejomaľbe, akrylu, akvarelu. Námetovo
kolónie a výtvarníckeho združenia Arte- sú mi blízke kvetinové zátišia, krajinárfakt v Banskej Bystrici. Žije striedavo stvo, ale aj figuratívna tvorba. Neskôr
v Banskej Bystrici a na Bystričke pri za mnou prišli BAV-isti (banskobystrickí amatérski výtvarníci) a požiadali,
Ozdíne v okrese Poltár.
Pani Králiková, ako si spomí- aby som urobila zo svojich prác výstanate na svoje detské roky, ktoré ste vu. Súhlasila som a odvtedy som absolvovala už 57 samostatných autorských
sčasti prežili tu, na Bystričke?
Mala som láskavých rodičov, výstav v rámci Slovenska. Veľa obrazov
ktorí nás s bratom Jankom starostlivo mám aj v zahraničí – USA, Kanada,
vychovávali. Pre mňa obdobie detstva Bolívia, Venezuela, Juhoslávia, Maďarpredstavoval raj – chodili sme do blíz- sko a i. Moje obrazy nájdete aj v mojich
kej hory, kúpať sa do potoka, hrávali troch doteraz vydaných knihách: Krásne
sme sa rôzne hry, aké dnes vidieť len je žiť (BB, 2011), Krásne je žiť –
vydanie
(BB,
2012),
v programoch folklórnych súborov. rozšírené
Na Bystričke fungovala škola – Holubienka biela, kam si uletela
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je žiť (BB, 2011), Krásne je žiť – rozšírené vydanie (BB, 2012), Holubienka
biela, kam si uletela (BB, 2013).
Odkedy sa venujete básnickej
tvorbe?
Básnickej tvorbe sa venujem
od svojich detských čias, kedy som si
písala modlitbičky do svojho denníka.
Som autorkou aj mnohých príležitostných básní – k meninám, narodeninám,
MDŽ, spomienky na blízkych ľudí
a pod. Často som recitovala v rádiách
LUMEN, REGINA i v Slovenskej televízii. Výber z mojich básní nájdete v už
spomínaných publikáciách. Básnickej
tvorbe sa venujem aj v súčasnosti, i keď
po dcérkinej smrti nastala určitá pauza.
Veľmi ťažké obdobie vo vašom
živote predstavuje skutočnosť, keď
vám náhle zomrela dcérka Janka ...
Dcéra Janka skončila Pedagogickú fakultu UKF v Nitre a neskôr
popri zamestnaní vyštudovala Francúzsky jazyk na UMB v Banskej Bystrici.
Pôsobila ako učiteľka na SOŠ na Tajovského ulici v Banskej Bystrici. Vo voľnom čase sa venovala volejbalu. Tesne
pred 50-imi narodeninami jej zistili rakovinu. Nasadili jej drastickú liečbu –
chemoterapiu, následkom čoho jej zlyhali orgány a zakrátko na to v r. 2012
zomrela. Bol to najstrašnejší deň v mojom živote. Pochovala som ju na evanjelickom cintoríne na Lazovnej ulici
v Banskej Bystrici. Jej som venovala
obraz, báseň i knihu „Holubienka biela,
kam si uletela“.
Ako žijete dnes?
Cez toto všetko, čo som vám
porozprávala, som sa dokázala prekliesniť vďaka SAHAJA YOGE – duchovnej
joge. Jej zakladateľkou je Shree Nirmala Srivastava, ktorá bola žiačkou
Mahátma Gándhího. Táto činnosť ma
drží pri živote, ráno i večer odriekam
mantry. Pravidelne chodím na lekárske
kontroly, bojujem, nevzdávam sa.
V Banskej Bystrici sa stretávam s členkami občianskeho združenia Viktorky,
ktoré sú rovnako postihnuté rakovinou
ako ja.
PhDr. František Mihály

REKUS
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bol sekundárnym lekárom na 1. Internej
klinike v Prahe. V r. 1934-39 pôsobil
ako súkromný praktický lekár v Spišskej Novej Vsi. Kvôli židovskému pôvodu mal v ďalšom období zakázanú
lekársku prax. V r. 1941-44 pracoval
ako odborný lekár v tuberkulóznej liečebni v Poprade-Kvetnici. V r. 1944 mu
aj tu úrady zakázali vykonávať lekársku
prax.

Geológ, vedecko - výskumný
pracovník, vysokoškolský učiteľ Doc.
RNDr. Milan Bobro, CSc. sa narodil
15. 6. 1940 v Kokave nad Rimavicou,
okres Poltár. Základné vzdelanie získal
v r. 1946-54 v rodnej obci, gymnázium
navštevoval v r. 1954-57 v Hnúšti. V r.
1957-62 študoval na Prírodovedeckej
fakulte UK v Bratislave. V r. 1973-78
absolvoval vedeckú ašpirantúru na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach. V r.
1963-67 pracoval ako vedúci oddelenia
v Geologickom prieskume v Lučenci.
V r. 1967-79 bol odborným pracovníkom Ústavu vlastností hornín SAV
v Košiciach. Od r. 1980 pôsobil ako
vedecký pracovník v Ústave geotechniky SAV v Košiciach a súbežne od r.
1985 ako vysokoškolský učiteľ na Prír.
F UK Bratislava a na Fakulte BERG
Technickej univerzity v Košiciach.
Vo svojej vedecko-výskumnej
práci sa zameriaval na oblasť mineralógie a petrológie so zameraním na životné prostredie. Bol autorom a spoluautorom vyše 250 vedeckých prác,
odborných posudkov a expertíz v oblasti
mineralógie jemnodispergovaných látok
v ovzduší. Doc. RNDr. Milan Bobro,
CSc. zomrel náhle po operácii srdca
18.7.2008 v Košiciach, pochovaný je
v rodnej Kokave nad Rimavicou.
PhDr. František Mihály

Lekár, horolezec MUDr. Zoltán Brüll sa narodil 22. 6. 1905 v Lučenci. V r. 1915-23 navštevoval gymnázium v Lučenci, maturoval v triede prof.
Júliusa Pályiho. V r. 1923-29 študoval
medicínu na KU v Prahe. V r. 1931-34
bol sekundárnym lekárom na 1.

Internej klinike v Prahe. V r.
1934-39 pôsobil ako súkromný

Začal pracovať ako nosič na
Téryho chate vo Vysokých Tatrách,
neskôr ako železničný robotník vo Važci. Zapojil sa do ilegálneho odboja, rozširoval ilegálnu tlač. V septembri 1944
sa stal príslušníkom partizánskeho oddielu Vysoké Tatry, v ktorom pôsobil
ako lekár spolu so svojou manželkou
Violou. Svoj posledný tatranský výstup
uskutočnil v novembri 1944 na vrch
Kriváň. 5. januára 1945 ošetril dr. Brüll
aj zajatého zraneného nemeckého vojaka, ktorý po niekoľkých dňoch z partizánskej základne ušiel. Následne na
Grúnik pod Kriváňom, kde mali partizáni bunkre, priviedol trestnú jednotku
SS z Važca. Nemci 14. januára 1945 obsadili celý Grúnik a všetkých postrieľali
vrátane dr. Zoltána Brülla. Pochovaný
bol v spoločnom hrobe na cintoríne
v Liptovskej Kokave. V septembri 1946
bol exhumovaný a následne pochovaný
na židovskom cintoríne v Lučenci. In
memoriam bol vyznamenaný Československým vojnovým krížom 1939 a Radom SNP I. triedy. V r. 1966 mu bola na
jeho rodnom dome v Lučenci na Kubínyiho námestí 10 odhalená pamätná
tabuľa.
Od r. 1930 bol nadšeným horolezcom
a propagátorom Vysokých Tatier, neskôr
sa stal členom Spolku tatranských horolezcov IAMES. V súčinnosti so svojím
povolaním pôsobil aj ako horský záchranca.
Absolvoval
približne
20
prvovýstupov, napr. južná stena Ostrého
štítu, juhovýchodný pilier Pyšného štítu,
západná stena Lomnického štítu a i. Bol

ranca. Absolvoval približne 20 prvovýstupov, napr. južná stena Ostrého štítu,
juhovýchodný pilier Pyšného štítu,
západná stena Lomnického štítu a i. Bol
jedným zo slávnej poľsko-československej štvorice – S. Motyka, J. Sawicki, Š.
Zamkovský, Z. Brüll – ktorá stála na
čele športového horolezectva vo Vysokých Tatrách v 30-tych rokoch 20.
storočia.
PhDr. František Mihály

Spisovateľ pre deti a mládež,
knihovník – informatik, vysokoškolský
učiteľ PhDr. Ján Berky-Ľuborecký sa
narodil 20. 6. 1940 vo Zvolene. V r.
1951-54 navštevoval Osemročnú strednú školu v Haliči, v r. 1954-58 Vyššiu
hospodársku školu v Lučenci. V r. 196166 študoval popri zamestnaní vedecké
informácie a knihovníctvo na FF UK
v Bratislave. V r. 1962-65 pracoval ako
knihovník v Ústrednej knižnici SAV
v Bratislave, v r. 1965-71 v Slovenskej
technickej knižnici v Bratislave. V r.
1971-98 pôsobil ako vedúci vedecký
pracovník v Ústave vedeckých zdravotníckych informácií v Bratislave. Súbežne v r. 1972-76 bol samostatným
odborným referentom na Ministerstve
zdravotníctva SSR a v r. 1998-2002
prednášal rómsky jazyk a literatúru na
Pedagogickej fakulte UKF v Nitre.

Vo svojej činnosti spracovával
odborné témy z oblasti knihovníctva
a vedeckých informácií, ako aj problematiku osvetovej, výchovno-vzdelávacej a reportážnej publicistiky. Venoval
sa aj literárnej tvorbe pre deti a mládež,
námety čerpal najmä z rómskeho folklóru.
Pokr. na str. 5
Knižne vydal nasledovné publikácie:
Dežoviny – Smiechoty zo života Rómov
(1955), Predstavujú sa zvieratá (1977),

Romani daj – Rómska matka
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Knižne vydal nasledovné
publikácie: Dežoviny – Smiechoty zo života Rómov (1955), Predstavujú sa zvieratá (1977), Romani daj – Rómska matka (1991), Sny o šťastí (1994), Remešina
vernosť (1998), monografia Ľuboreč
(2002), Národovci rodu Maróthy (2003).
Je spoluautorom Slovensko-rómskeho
a rómsko-slovenského slovníka (1995)
a Učebnice rómskeho jazyka (2000).
PhDr. Ján Berky-Ľuborecký zomrel 1. 6.
2004 v Hrubej Borši, okres Senec, pochovaný je na cintoríne pri bratislavskom krematóriu.
PhDr. František Mihály
Pork. zo str.4

Publicista, textár tanečných
piesní, dramaturg Vít Ilek sa narodil 25.
6. 1925 v Haliči, okres Lučenec. V r.
1931-36 absolvoval ľudovú školu v rodnej Haliči. V r. 1937-41 navštevoval
gymnázium v Lučenci, Banskej Bystrici
a Moravských Budějoviciach (ČR). V r.
1941-45 študoval na Obchodnej akadémii v Třebíči (ČR). V r. 1945-50 pôsobil ako redaktor v Lidových novinách
v Brne, Olomouci a v Bratislave. V r.
1950-52 bol redaktorom v týždenníku
Roháč. V r. 1953-61 pracoval v Čsl.
rozhlase Bratislava ako redaktor humoru
a satiry, v r. 1961-71 v Čsl. televízii ako
dramaturg. V r. 1971-85 bol tajomníkom
a propagačným referentom v Divadle
Nová scéna v Bratislave. Od r. 1985 žil
na dôchodku v Bratislave.
Ako vedúci dramaturg Televíznej filmovej tvorby sa autorsky podieľal na medzinárodných úspechoch
slovenských televíznych filmov: Krotká
(1968), Balada o siedmich obesených
(1969), Sladké hry minulého leta (1969).
Bol autorom inscenovaných kabaretov
v bratislavskej Tatra revue: Koktail Dona Chichota (1960), Sen noci šansónovej (1962), Hovoríme viacerými
jazykmi (1966), Nečakaj ma už nikdy
(1970). Najznámejším sa stal vďaka
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novej (1962), Hovoríme viacerými jazykmi (1966), Nečakaj ma už nikdy
(1970). Najznámejším sa stal vďaka
svojim textom k slovenským populárnym piesňam: Nič krajšieho nepoznám,
Očarená bývam, Môj manžel, Nie sme
takí starí, Pesnička z predmestia, Takú
mi hudba zahraj, Pod Akropolou a mnoho ďalších. Tieto piesne interpretovali
najmä Bea Littmannová, Melánia Olláryová, Gabriela Hermelyová, Zuzka
Lonská, Zdenek Sychra. V období rokov
1970-89 bol postihnutý zákazom publikačnej činnosti, jeho diela vychádzali
pod pseudonymom Ján Bolek. Vít Ilek
zomrel 11. 12. 2009 v Bratislave, pochovaný je na cintoríne v rodnej Haliči.
PhDr. František Mihály

220. výročie (24.6.1795) - vyhorela
celá obec Veľká Suchá a obeťou sa
stal i starobylý kostolíček (drevený z
XIII. stor.)
75. výročie (29.6.1940) – bol slávnostne otvorený pôvodný Kultúrny
dom v Kokave nad Rimavicou (Staré
kino), medzi darcami boli – Úverové
družstvo, Urbárska a pasienková
spoločnosť, Clara Utekáč, firma Kiwisch and Company, učitelia ľudovej a meštianskej školy a iní. Zbierku
na postavenie KD zorganizovali matičiari v celkovej hodnote 340 tisíc
korún. V súčasnosti sa budova nevyužíva.

Významné životné jubileum 5. júna
oslávi Pavel Haluka, rodák z Kokavy
nad Rimavicou.

Pavel Bielčík s Pavlom Halukom

Stavebný technik, publicista, historik amatér, funkcionár mládežníckych organizácií, predseda Klubu mládeže, autor
pomníka padlých v II. svetovej vojne
v Kokave. Zozbieral a vytvoril zaujímavé
výstavy týkajúce sa dejín evanjelickej
cirkvi v Kokave nad Rimavicou, autor
publikácií: Pečiatky a pečate obce Kokava, Zničenie Kokavy, Dejiny osvety v Kokave nad Rimavicou, Železničná trať
Poltár – Utekáč. Žije na dôchodku striedavo v Kokave aj v Prahe.

Mgr. art. Ervín VARGA – 60. výročie narodenia - 25. 6. 1955, Čierna nad Tisou
(† 4. 6. 2013 Bratislava), choreograf,
tanečník, tanečný pedagóg, umelecký
vedúci SĽUK-u. Tancoval v maďarskom
folklórnom súbore Új nemzedék a v maďarskom umeleckom súbore Szőttes, v
Lúčnici - bol aj asistentom profesora Nosáľa, umeleckým vedúcim a choreografom súboru Szőttes, umeleckým vedúcim a choreografom tanečnej zložky FS
Ifjú szívek, umeleckým vedúcim SĽUK-u.

Bol tiež odborným asistentom slovenského ľudového tanca na Katedre tanečnej tvorby VŠMU, vyučoval a propagoval
slovenský ľudový tanec v Japonsku,
Hongkongu, USA, Maďarsku, Poľsku,
Nemecku a v Českej republike. Ako choreograf spolupracoval so SĽUK-om (choreografie: Pred zábavou, Na valaloch,
Uprostred sna, Voľakedy na zábave, Načumide man pro drom, Na myjavských
kopaniciach, Vohľady a prekárania na
Podpoľaní, Zábava; Sen, 2003 – námet a
scenár: E. Varga, M. Ťapák; Tanec medzi
črepinami, 2012), s Tanečným divadlom
Bralen, brnenským súborom Ondráš,
budapeštianskym profesionálnym súborom Honvéd v Budapešti, folklórnymi
súbormi Železiar, Zemplín, Šarišan, Hornád, Zobor, Družba, Technik, Sabinovčan, Omladina, Dimitrovec/Lipa, Bezanka, realizoval 6 samostatných celovečerných programov: Hoj, prievozník...,
Väzby, Nepokojná pieseň, V čiernom a
bielom, Sen, Tanec medzi črepinami. Bol
dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra v oblasti tradičnej ľudovej kultúry; členom programového štábu a autorom programov
Folklórneho festivalu Východná. Pôsobil
aj ako člen a predseda porôt na krajských a celoštátnych folklórnych prehliadkach. V Biskupiciach žil a chodil do
základnej školy.
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Takí sme(?)
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ktorý uviedol hru Takí sme (?). Obidva súbory vystúpili na
prehliadke v sobotu 2. mája. Mladí divadelníci odohrali svoje
predstavenie dopoludnia a DS Timrava účinkoval o 14:00 hod.
popoludní. V hľadisku žiaľ, sedeli iba Lučenčania, ktorí prišli
s divadelníkmi a členovia Medzibrodského kočovného divadla, ktorý takisto hrali v sobotu dopoludnia. Po predstavení sa
všetci členovia divadelných súborov stretli s porotou na rozborovom seminári.

je názov krajskej súťažnej prehliadky dramatickej tvorivosti
detí a dospelých Banskobystrického kraja, ktorá sa konala
17.- 18. apríla 2015 v MsKC v Žiari nad Hronom. Na prehliadke sa zúčastnili dva detské divadelné súbory reprezen29. marca 2015 sa uskutočnila v Divadle B. S. Tim- tujúce náš región: DDS SME! Pri ZŠI pre sluch. postihnuté deti
ravy v Lučenci premiéra hry Takí sme (?), ktorú naštudovali z Lučenca a DDS Eňoňuňo z Kokavy nad Rimavicou.
členovia Divadla mladých pri OZ Timrava pod režisérskym
vedením Silvie Golianovej. Táto hra je o mladých a pre mladých, a preto má ambíciu osloviť všetkých ...násťročných,
všetkých tých, ktorí podobne ako hrdinovia tejto inscenácie
hľadajú samých seba, ktorými zmieta puberta, ktorí riešia
vzťahové problémy, hľadajú lásku, porozumenie, chcú si nájsť
svoje miesto na tomto svete, chcú sa stať dospelými... Téma
je ťažká, pre mladých stále aktuálna a rodičom odkrýva hra
svet tínedžerov, svet detí, ktorým často vôbec nerozumejú.
Ako sa môžeme dočítať v bulletine k tomuto predstaveniu,
autorom hry je súčasný švédsky spisovateľ a dramatik Stefan
Lindberg a vo svojej domovine vyvolal po uvedení tejto inscenácie priam divadelný ošiaľ a záujem mladej generácie o di- DDS SME! získal na prehliadke 2. miesto a porota odporučila
vadlo. Členovia Divadla mladých sú vo veku hrdinov, ktorých scénickú miniatúru O čarovnej marionetke, ktorej autorkou
hrajú, a asi preto ich táto hra oslovila a rozhodli sa ju naštu- a režisérkou je Dušana Nôtová, na celoštátnu prehliadku
dovať. Je nám jasné, že vedia o čom hrajú a prečo. Predsta- Zlatá priadka v Šali.
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec
venie je rýchlym sledom viac či menej súvisiacich situácii.
Autor používa v hre slovník dnešných mladých ľudí, a tak na
O CENU PRIMÁTORKY MESTA
javisku odznejú aj vulgárne slová, ktoré mnohých divákov,
hlavne tých skôr narodených, iritujú a „dvíhajú zo sedadiel“,
A RIADITEĽKY NOS
ale taký je dnešný svet a takí sú mladí ľudia. Sú drzí, sebavedomí, ľahkovážni, ignorantskí, a to iba preto, aby zakryli
svoju neistotu, precitlivenosť, komplexy, rozpaky, lebo vo
svete, v ktorom žijú a ktorí sme im my pripravili, sa nevedia
orientovať. Aj reakcie publika preto boli rôzne. Mladí sa
s mladými hrdinami stotožnili a z ich reakcii bolo jasné, že ich
hra oslovila. Starší diváci boli niekedy v rozpakoch, ale určite
ich mnohé obrazy prinútili zamyslieť sa. Je ťažké byť tíne- Regionálna súťažná prehliadka v modernom tanci sa tento rok
džerom... Napriek kontroverzným názorom na túto hru dúfa- konala 28. apríla 2015 v Divadle B.S. Timravy v Lučenci.
me, že si ju pozrú hlavne tí, ktorým je určená – starší žiaci Podujatie otvorila riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci pani Mária Ambrušová spoločne s Mgr.
a študenti stredných škôl.
S touto hrou sa Divadlo mladých zúčastnilo 41. ročníka Linduškom, ktorý zastúpil neprítomnú primátorku mesta.
krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho činoherného di- Osvedčená moderátorka Lucia Ptáčniková sa tradične dobre a
s prehľadom zhostila svojej úlohy a navodila v sále výbornú
vadla a divadla mladých Zochova divadelná Revúca.
atmosféru.Odborná porota, zložená z aktívnych tanečníkov,
pracovala v zložení Štefan Chlebo, predseda poroty, Pavel
Imre a Juraj Marcinek. Tá zhodnotila tohtoročnú prehliadku
V dňoch 30.4. – 2.5.2015 sa v obnovených priestoroch kladne a vyjadrila sa “ že úroveň sa oproti vlaňajšku opäť
Mestského kultúrneho strediska v Revúcej konal 41. ročník zvýšila, hoci jednotlivé tanečné kategórie neboli dostatočne
krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho činoherného di- zastúpené. Prioritou trénerov je viditeľná snaha zaodieť
vadla a divadla mladých Zochova divadelná Revúca. Pre- tanečníkov jednotne. Vynikajúca atmosféra, ktorú si navzájom
hliadky sa zúčastnili aj naše súbory: DS Timrava z Lučenca tanečníci vytvárajú, umocňuje spolupatričnosť a vzájomnú
Pokr. na str. 7
s hrou Testament a Divadlo mladých pri OZ Timrava, podporu.”

ktorý uviedol hru Takí sme (?). Obidva súbory vystúpili
na prehliadke v sobotu 2. mája. Mladí divadelníci Prihlásených bolo 24 súborov a jednotlivcov, z
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Prihlásených bolo 24
súborov a jednotlivcov, z ktorých sa
napokon prehliadky zúčastnilo 16 choreografií (130 súťažiacich). Boli rozdelení do 3 kategórií - deti, juniori a
mládež. V prvej - detskej kategórii
súťažilo 7 choreografií a naši najmenší
sa predstavili veľmi pekne spracovanými choreografiami, začo sa im ušlo
obrovského potlesku, ktorý bol ocenením ich umenia a práce tréneriek. Za
ich vystúpením bolo vidieť veľa snahy a
trpezlivosti, ktorá sa v predstavení detí Potlesk detí a vyjadrenia poroty hovoria za všetko. Prehliadka sa páčila a my
veríme, že všetci, ktorých odborná porota odporučila na krajskú prehliadku, nás
ukázala v plnej kráse.
budú vzorne reprezentovať na tejto súťaži. Iste si na vyhodnotení a rozbore vzali k
srdcu rady a odporúčania tých, ktorí ich hodnotili a dali im svoju dôveru.
Pokr. zo str. 6

Milan Filčík, NOS Lučenec

V kategórii juniori sa predstavilo šesť
súborov a odborná porota sa pochvalne
vyjadrila o ich predvedených výkonoch.
Práve z radov juniorov upútal ako jednotlivec člen dua Genesis Crew Zoltán
Kokény, ktorého ocenila porota za
energický tanečný prejav.

Dňa 13.5.2015 na Krajskej prehliadke v modernom tanci v Žiari nad Hronom sme
mali úspešných reprezentantov.Tanečníci zo školy Štefana Chleba priniesli dve
zlaté pásma, skupina Genesiss Crew zlaté pásmo a pohár, v zlatom pásme sa
umiestnilo aj Slniečko z Poltára, strieborné pásmo získal súbor Hip hop break team
z Fiľakova a veľký úspech mali fiľakovské mažoretky vo všetkých kategóriách získali dve zlaté a dve strieborné pásma. Všetkým účinkujúcim srdečne blahoželáme!

Program tohtoročnej prehliadky, konanej 2.5.2015 v obci Budiná, bol rozdelený
na tri časti - prvá súťažná, v ktorej sa v hre na heligónku predstavili muzikanti z
nášho regiónu a zabojovali o postup na regionálnu prehliadku sólistov spevákov,
inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb na Festivale hudobného
folklóru. V druhej, nesúťažnej, ale početnejšej skupine vystúpili heligonkári z
blízkeho aj ďalekého okolia, od Vyhní, Čierneho Balogu až po Klenovec. No a
záverečná, tretia časť bola venovaná zakladateľovi podujatia, jubilantovi Milanovi
Gáborovi.

V najstaršej vekovej kategórii - mládež sa predstavilo najmenej súborov, ale tie
stáli za to. Všetky tri zúčastnené kolektívy boli ako čerešnička na torte a vybojovali si postup na krajskú prehliadku.
Na krajskú prehliadku podľa rozhodnutia poroty postúpili Wanted baby
Lučenec, Mažoretky Iuvenesky z Fiľakova, deti zo SZUŠ v Opatovej, pracovisko Halič, Mini-maži z Fiľakova,
Roma dance z Kokavy nad Rimavicou,
juniorky Mažoretky z Fiľakova, súbor
Slniečko z Poltára, Genesis Crew z Fiľakova a spomínaní mládežníci Wanted gangsta z Lučenca, najstaršie
Mažoretky Iuvenesky a Hip hop break
team z Fiľakova. Cenu riaditeľky
osvetového strediska si vybojovali deti
z tanečnej školy Štefana Chleba Wanted
baby a nakoniec ich starší kamaráti z
Wanted gangsta Lučenec sa stali držiteľmi ceny primátorky mesta.
Potlesk detí a vyjadrenia poroty
hovoria za všetko. Prehliadka sa páčila a
my

Regionálnej prehliadky sa zúčastnilo 10 heligonkárov, každý s dvomi súťažnými
piesňami. Ich vystúpenia mali spád a samozrejme, dobrú úroveň, čo vďační diváci
oceňovali častým potleskom. Napriek absencii dlhoročných účastníkov sa diváci
dobre bavili pri prehliadke, k čomu značne napomohol moderátor podujatia, pán
Latinák z Hriňovej, ktorý sa stáva zárukou dobre odvedenej práce na tejto
prehliadke. Tak isto, ako aj jediný člen poroty, znalec hry na harmoniky, folklorista
pán Anton Budinský. Ten okrem hodnotenia ukázal svoje umenie aj publiku a
svojim spôsobom zavinšoval oslávencovi. Vhodným programom prehliadku
doplnili aj “kmotrovci” z FS Bazalička z Plachtiniec-Príbeliec, Juraj Matiaš a Mária
Kropáčová, ktorí vystúpili v samostatných blokoch.
Pokr. na str. 8
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strediska, ktorá vyspovedala oslávenca, ocenila jeho prínos
pre podujatie v tejto obci a šírenie jej dobrého mena na Slovensku. Vyzdvihla skutočnosť, že k folklóru pritiahol nielen syna, ale aj svojich vnukov. No a že si Milanovu prácu vážia aj
kolegovia muzikanti a sólisti z Ďatelinky, to prezentovali výborným vystúpením na záver prehliadky.

Juraj Matiaš a Mária Kropáčová

Aby si aj uši oddýchli, nasledovala tichšia časť, počas ktorej
sa odovzdávali účinkujúcim pamätné listy a dozvedeli sme
sa aj o postupujúcich. Tejto pocty sa ušlo Pavlovi Obročníkovi z Poltára, Ľubomírovi Laššákovi zo Šoltýsky, Jozefovi
Fízeľovi z blízkeho Divína, ktorého vystúpenie spevom
skrášlili Mirka Podhorová a Stela Ľuptáková a Petrovi
Mužíkovi z Málinca. Odovzdávanie prebehlo za účasti
poslankyne NR p. Laššákovej, prednostu OÚ p. Hámorníka,
riaditeľky NOS p. Ambrušovej a starostu Budinej p. Čerpáka.

O nič horšiu úroveň nemala ani druhá časť. V nej zazneli
známe aj menej známe piesne v podaní hosťujúcich heligónkarov a nabudili príjemnú atmosféru pred očakávaným
medailónom k 75. výročiu narodenia Milana Gábora, zakladateľa prehliadky, dlhodobého účastníka súťaže a folkloristu telom aj dušou.

Pódium sa zaplnilo gratulantmi k jeho životnému jubileu.
Darčekové koše, fľaše, kvety... A nakoniec torta v tvare
heligónky od jedného zo sponzorov, NOV Csemadoku,
ktorú osobne odovzdal tajomník p. Galcsík. Skôr ako sa
slova ujali nástroje za sprievodu ľudovej hudby Ďatelinka
Ondreja Molotu, slova sa ujala riaditeľka osvetového
strediska, ktorá vyspovedala oslávenca, ocenila jeho prínos
pre
podujatie v tejto obci a šírenie jej dobrého mena na

Menšia účasť súťažiacich bola doplnená hosťujúcimi heligónkarmi a bohatým kultúrnym programom, ktorý zdvihol latku
úrovne “Heligóniek na Budinej” ešte na vyššiu úroveň a určite
organizátorom nedovolí, aby v príprave budúceho ročníka
poľavili. Už teraz môžeme prisľúbiť, že tomu nasledujúcemu
ročníku budeme venovať ešte viacej úsilia a zabezpečíme kvalitný priebeh XXIII. ročníka.
Milan Filčík, NOS Lučenec

Krajská prehliadka choreografií detských folklórnych súborov je úspešne za nami. 7. mája 2015 sa v kultúrnom dome v Kokave nad
Rimavicou stretlo približne 300 malých (či veľkých) folkloristov z celého
Banskobystrického kraja. Odborná porota v zložení – Katarína Babčáková, Michal Noga a Juraj Matiaš pozorne sledovala 10 súťažných
choreografií, ktoré na záver pochválila a vyzdvihla vynikajúcu úroveň
súťažiacich. Do bronzového pásma boli zaradení DFS Makovička z
Hliníka nad Hronom a DFS Lykovček z Revúcej. Strieborné pásmo získali DFS Ragačinka z Hrušova a DFS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou.
Zlaté pásmo bolo pridelené DFS Matičiarik II. z Banskej Bystrice, DFS
Brezinky z Polomky a DFS Hájik z Rimavskej Soboty. Odborná porota
udelila zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátnu prehliadku
DFS Malá Rakonca z Fiľakova a DFS Klások z Mýta pod Ďumbierom.

Zlaté pásmo s priamym postupom do Likavky získal DFS Zornička zo
Zvolena. Celoštátna prehliadka sa uskutoční 6.-7.6.2015 v Likavke.
Postupujúcim držíme päste a všetkým účinkujúcim želáme veľa síl do
ďalšej práce. ĎAKUJEME. Organizátormi prehliadky boli Hontianskoipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš a Obec Kokava nad Rimavicou.
Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou MK SR.
Zdroj a foto: www.h-ios.sk
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Krajská súťaž 61. Hviezdoslavovho Kubína – Sládkovičova
Radvaň sa konala v dňoch 6. – 7. mája V Banskej Bystrici.
Zúčastnili sa jej víťazi I. – IV. kategórie v prednese poézie
a prózy, ale obsadili sme aj kategóriu detských recitačných
kolektívov a kategóriu divadiel poézie.
Naši recitátori aj divadelníci boli hodnotení veľmi dobre a
Marko Fehétpataky z Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci
obsadil v II. kategórii v prednese prózy 1. miesto a postup
na celoštátnu prehliadku 61. Hviezdoslavov Kubín. Ivan
Horváth z Gymnázia B. S. Timravy vo IV. kategórii
v prednese poézie získal vo veľmi silnej konkurencii 3.
miesto.

Hradné múzeum vo Fiľakove organizovalo ôsmy ročník celovečerného podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutočnilo
16. mája 2015.
Program zahájila vernisáž výstavy „Kamenári a kamenné kvety“ v Mestskom vlastivednom múzeu o 18:00 hodine. Expozícia, ktorej kurátorom bol primátor mesta Fiľakovo, etnológ
Mgr. Attila Agócs, PhD., návštevníkom predstavila históriu
novohradských kamenárov a kameňopriemyslu. Okrem pracovných nástrojov, odevu, písomností a zväčšených dobových
fotografií sa tu prezentovali aj pozoruhodné minerálne útvary
pochádzajúce z okolitých kameňolomov. Vystavený materiál
pochádza zo zbierok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Hradného múzea vo Fiľakove, z fondu Novohradskej knižnice v Lučenci a zo súkromných zbierok. Výstava bude sprístupnená do 7. augusta 2015. Po vernisáži sa
uskutočnilo premietanie ďalšieho cyklu archívnych filmov
niekdajšieho Filmového krúžku fungujúceho pri Závodnom
klube vo Fiľakove z rokov 1967-1972.
V Bebekovej bašte Fiľakovského hradu bola o 19:00 hodine
otvorená výstava s názvom „Naša budúcnosť v našej minulosti“, ktorá návštevníkom priblížila ľudovú kultúru Slovákov
žijúcich v Maďarsku. Expozíciu, predstavujúcu ľudové tradície
prostredníctvom zväčšených dobových fotografií a figurín
oblečených v tradičnom odeve, dopĺňa zbierka čepcov a
evanjelických spevníkov. Prezentované kroje a exponáty poDDS Kukuk pri ZUŠ v Lučenci sa predstavil hrou Laktibrada, v ktorej použili text Milana Rúfusa a súbor v kat. chádzajú zo zbierok súkromných osôb, resp. z národopisných
zbierok Slovákov v Maďarsku. Výstava, ktorej kurátorkou je
detských recitačných kolektívov obsadil 3. miesto.
riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, etnologička
Mgr. Katarína Király, PhD., bude sprístupnená do 13. 9. 2015.
V rámci sprievodného programu na strednom hrade, predviedol o 19:45 Folklórny spolok Furmička typické tance Slovákov
z Čemera s názvom „Momenty z Čemera“.
O 20:15 hodine nasledovalo literárno-hudobné predstavenie
divadla Csavarszínház, s prednesom básní Fracoisa Villona.
Jedinečnú atmosféru večera dotvárali špeciálne farebné osvetlenia Fiľakovského hradu s barokovými motívmi, v sprievode koncertu funkovej kapely Guru Brothers od 21:30 hodiny.
V priebehu večera návštevníkov zabávala aj historická skupina Defensores s animačným programom v „Dobovej krčme“ v kazemate, kde mali odvážlivci možnosť ochutnať aj
dobové nápoje za symbolickú sumu. Hradný areál bol v deň
podujatia otvorený do 23:00 hodiny. Vstup na všetky programy bol voľný.
DS Stužka pri MKS v Kokave nad Rimavicou divadelne
spracoval baladu J. Bottu Žltá ľalia a v kat. divadiel poézie
získal 2. miesto.
Stanislava Laurincová z Kokavy nad Rimavicou, ktorá je
študentkou UMB v Banskej Bystrici získala v kategórii dospelých recitátorov 2. miesto za prednes textu A. P. Čechova Irina.
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec

REKUS

strana 10

Vladislav Král

na krajskej súťaži neprofesionálnej fotografie
AMFO 2015
V kategórii do 16 rokov získala III. miesto Eva
Černáková s čiernobielou fotografiou Strach.
časťou je nielen 45 informačných panelov,
smerové tabule či oddychové miesta, ale aj
také zaujímavosti, ako Mučínska jaskyňa, či
Lipovianske pieskovce. Všetky informácie
o projekte nájdete na web stránke www.
magistralanovohradu.eu. Počasie neprialo
mnohým návštevníkom a príroda opäť ukázala svoju silu, ale pre pripravených turistov ani
to nebolo prekážkou za pekným zážitkom.

Návrat včiel (ekologická)
Krátke leto končí,
posledná včela vyletela
z útrob úľa:
sama, bez kráľovnej,
stratená,
v ústrety postreku
proti mutantovi hmyzu X.
Čierna žena biely muž
Čierna žena biely muž –
opovrhovaný pár.
Ako to môžu?
Dotyky, nežnosti,
bozky na verejnosti.
Ich deti?
Sú hriech.
A čo naše ideály?
Kto vylieči dokonale
pestovanú chorobu?
Farby moci
nie sú farby noci
Farby moci nie sú farby
noci.
Nie sú farebné,
sú čierne plné tmy.
Noc farbí moc stojac pod
prasknutou podkovou.

Prvé miesto v kategórii nad 21 rokov vo farebnej kategórii získal Artur JAMNICKÝ (Pocta O. Zoubkovi II.,IV.) a III. miesto Ľubo Činčura (Voda-kúpeľ). Osobitná cena – Čestné uznanie – bola udelená za fotografiu Voda- rozmýšľanie Ľubovi Činčurovi. Blahoželáme!
Výstava bude sprístupnená v dňoch 1.-30. 6.
2015 v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Boli organizované pri príležitosti otvorenia južnej turistickej magistrály – turistického náučného chodníka Novohrad-Nógrád geoparkom.
Konali sa 22. a 23. mája 2015. Obec Lipovany
sa stala centrom podujatia. Dva dni čakal
účastníkov bohatý program. Lákadlom bolo
otvorenie vyhliadkovej veže, táto oceľová rozhľadňa je vysoká 20 m.

V mesiaci máj sa v Novohradskom osvetovom
stredisku v Lučenci konali tvorivé dielne na tému
Smaltovanie. Technika je založená na nanášaní
ľahko taviteľných skiel na kovový podklad, ktorý
sa následne vypáli. Vrstva smaltu chráni kov pred
koróziou, ale poskytuje aj možnosť výtvarného
dekorovania. Zloženie smaltov sa líši, hlavnou
zložkou však zostáva živec (ako tavivo) a kremeň.
Klasická technika smaltu spočíva na vypaľovaní
výrobkov v smaltovacej peci, pri teplote od 750 850 ˚C. My sme použili rýchlejšiu a dostupnejšiu
techniku a to smalt vypaľovaný na elektrickom
variči. Ako podkladový kov sme použili medené
pliešky rôznych tvarov, ktoré bolo potrebné pred
aplikáciou prášku odmastiť. Smaltovacie prášky sa
nanášajú na kov cez sitko, alebo silonku kvôli rovnomernej aplikácii prášku. Zaujímavosťou je, že sa
nepoužíva voda a štetec ako pri klasickej maľbe.
Pri zahriatí je možnosť zasahovať napr. kovovým
hrotom a zmiešať rôzne farby do seba, aplikovať
gorálky, drôtiky a pod.
Výsledky z tvorivej dielne

V mesiaci jún pripravujeme kurzy viazanej a sypanej batiky a taktiež maľovanie na textil. Žiakov,
študentov a širokú verejnosť pozývame stráviť čas
pri kreatívnej aktivite a domov si odniesť vlastnoručne vyrobené batikové tričko, tašku, obrus etc.
Gurmánstvo Novohradu ponúkalo ochutnávku Bližšie informácie na tel. čísle: 0907 503478
tradičných jedál. V obecnom kultúrnom dome Tešíme sa na Vás!

sa konal seminár. Pripravených bolo viacero
sprievodných aktivít – výstavy , tvorivé dielne,
nechýbal folklór a ď. V sobotu bola vyhliadková veža sprístupnená pre turistickú verejnosť.
Viac ako pol dňa bol venovaný výletom, pričom nástupy na trasu magistrály boli z viacerých miest. Celá trasa je dlhá 24,5 km a vedie
z Kalondy po Šiatorskú Bukovinku, jej súčasťou je nielen 45 informačných panelov, Mgr. art. Eva Srníková, Dielňa ľudových remesiel
smerové tabule či oddychové miesta, ale aj NOS Lučenec
také zaujímavosti, ako Mučínska jaskyňa, či
Lipovianske pieskovce. Všetky informácie
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Spevácky zbor Krištálik na krajskej prehliadke
Mládež spieva 2015 v Banskej Bystrici
Mládež spieva, je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou detských a
mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou.
Dňa 17. apríla 2015 sa v koncertnej sále ZUŠ v Banskej
Bystrici konala krajská prehliadka detských zborov, ktoré
postúpili z regionálnej prehliadky.

Prvý krát sa tejto prehliadky zúčastnil aj náš spevácky zbor
Krištálik s dirigentkou Mgr. art. Máriou Sihelskou, korepetítorom Ondrejom Gállom a hlasovým pedagógom Mgr.
Dagmar Vývlekovou DiS art. a reprezentoval tak nielen školu,
ale aj mesto Poltár. Súťaže sa zúčastnilo 7 zborov z rôznych
miest – Zvolen, Heľpa, Banská Štiavnica, Nová Baňa, Lučenec – Breznička, Poltár a Rimavská Sobota.
Súťaž hodnotila trojčlenná odborná porota, ktorú tvorili pedagógovia a dirigenti – Dr. Alfonz Poliak, prof. Milan Pazúrik
a Dr. Katarína Koreňová. Jednotlivé zbory zadelili do zlatého,
strieborného a bronzového pásma. Po vyhlásení výsledkov sa
konal hodnotiaci seminár, na ktorom porota zhodnotila
jednotlivé zbory i jednotlivé skladby a poradila im, v čom by
sa mohli zbory zdokonaliť. Porota hodnotila celkový prejav
zboru, vystupovanie, hlasovú kultúru, zapojenie pohybových
prvkov a dramaturgiu zostavenia programu.
Spevácky zbor Krištálik získal na krajskej prehliadku zlaté
pásmo a to aj napriek tomu, že bol v tejto súťaži nováčikom a
mal najmenší počet členov.
Všetkým členom zboru gratulujeme a prajeme veľa úspechov
do ďalšej tvorivej práce.

Súťaže sa zúčastnilo 67 mladých interpretov v troch kategóriách. Odborná porota bola zostavená z profesorov konzervatórií, či členov Slovenskej filharmónie z Bratislavy. Predseda poroty Mgr. art. Radoslav Solárik vyzdvihol význam súťaže a udržiavanie dlhoročnej tradície, taktiež stúpajúcu úroveň interpretov. Hlavným cieľom je vyhľadávať mimoriadne
talentovaných žiakov, podporovanie ich nadania a talentu, či
výchova budúcich umelcov v kultúrnom živote. ZUŠ Poltár
pripravila do súťaže 4 žiakov – Radku Gombalovú, Denisu
Garajovú (priečne flauty) z triedy Mgr. Ľ. Slebodníkovej,
Pavla Trnavského (klarinet) z triedy p. uč. F. Klempára
a Gabrielu Láskovú (priečna flauta) z triedy Mgr. M. Kurekovej. Do druhého kola v ťažkej konkurencii postúpili Denisa
Garajová a Pavol Trnavský, ktorí obsadili krásne tretie miesta.
Každý festivalový večer bol naplnený hudbou – koncertmi veľkých umelcov – interpretov, ktorí svojou hudbou a umeleckým
zážitkom boli aj vzorom, či motiváciou pre súťažiacich, nádejných mladých umelcov. Vedenie ZUŠ gratuluje úspešným
žiakom Denise Garajovej i Pavlovi Trnavskému, ale i Gabike
Láskovej a Radke Garajovej za vzornú reprezentáciu školy, ale
i mesta Poltár.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy

Koncert víťazov „Pódia mladých umelcov 2015“
na hrade v Modrom Kameni
Základné umelecké školy regiónov Novohrad, Gemer a Malohont v tomto roku organizovali umeleckú súťaž Pódium
mladých umelcov 2015. Víťazi a laureáti jednotlivých nástrojov a spevu vo svojich kategóriách sa zišli na slávnostnom koncerte víťazov PMU 2015 dňa 6. mája 2015 na hrade v Modrom
Kameni.
Pokr. na str. 12

vedenie ZUŠ Poltár

Celoslovenská detská interpretačná súťaž
Jána Cikkera v BanskejBystrici
sa uskutočnila už po 23-krát na Slovensku v dňoch 24.-26.
apríla 2015. Vyhlasovateľom súťaže je MŠ SR, Nadácia Jána
Cikkera a jej hlavným organizátorom je ZUŠ J. Cikkera
v Banskej Bystrici. Súťaž sa organizuje každý rok pre inú
skupinu nástrojov, takže súťažiaci v hre na dychové nástroje
sa dostanú na celoslovenskú súťaž len raz za 5 rokov. Je to
dvojkolová súťaž, takže súťažiaci musia zvládnuť náročný
repertoár prvého kola a odborná porota len tých najlepších
odporúča do druhého kola, kde mladí umelci prednesú nový
repertoár charakterovo odlišných skladieb.
V krásnej historickej sále hradu odznel koncert mladých

Súťaže sa

zúčastnilo 67 mladých interprétov v troch umelcov, ktorého dramaturgia prezrádzala už vopred vysokú
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Pokr. zo str. 11 V krásnej historickej sále hradu odznel koncert

mladých umelcov, ktorého dramaturgia prezrádzala už vopred
vysokú úroveň. Koncert otvorila riaditeľka ZUŠ Modrý Kameň
PaedDr. Lívia Hrušková, ktorá úvodom oboznámila prítomných o 20 ročnej histórii umeleckej súťaže „Pódia mladých
umelcov“. Účastníkom tohto pekného koncertu sa prihovoril
aj predseda Rady školy a poslanec Obecného zastupiteľstva
Mgr. Jozef Nociar, ktorý vyzdvihol tradíciu uskutočňovania
koncertu víťazov na hrade v Modrom Kameni a súčasne vysokú interpretačnú úroveň mladých umelcov. Vedúca Spoločného školského úradu vo Veľkom Krtíši Mgr. Ľudmila Korbelová vyzdvihla význam tohto podujatia, a povedala, že veľkou
snahou všetkých školských úradov je podporovať základné
umelecké školy, ktoré tvoria pilier umeleckého vzdelávania
v obciach a mestách a pripravujú žiakov i na štúdium umeleckých odborov na stredné a vysoké školy. Tiež vyjadrila úprimnú vďaku mladým interprétom a vzdala hold ich interpretačnému umeniu.
Mladí interpréti od 6 – 20 rokov predniesli krásne, technicky
náročné skladby. Striedali sa tu výkony interprétov spevu,
klavíra, akordeónu, ktorí predniesli skladby starých nástrojov
baroka, klasicizmu, romantizmu i 20. a 21. storočia. Bohatý
potlesk publika bol srdečný a úprimný, že laureáti boli potleskom niekoľkokrát vyvolaný k poklone a u mnohých pedagógov
vyvolal slzy šťastia zo svojich zverencov.
ZUŠ Poltár reprezentovali dve speváčky Sára Partlová (1.miesto v II. kategórii) a laureát speváckej súťaže Karin Uhríková
(1.miesto v IV. kategórii) z triedy Mgr. Dagmar Vývlekovej,
korepetoval na klavíri ich p. uč. Ondrej Gáll.
Všetci víťazi, laureáti, pedagógovia i korepetítori boli odmenení ružou a malým sponzorským darčekom.
Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy

Národný symbol Slovenska .... Mnohí turisti pri ňom
stáli, dotýkali sa ho a fotili sa pri ňom, mnohí ho poznajú z viacerých fotografií našich veľhôr. Ale jeho históriu
nepozná každý. A mal by. Veď jedným z trojice, ktorá
prišla s nápadom obnovenia kríža, bol náš rodák, matičiar Dušan Kubinec z Utekáča. V tom čase bol riaditeľom Domu MS v Lučenci a predseda Krajskej rady
MS.
Kriváň je vysoký 2494,7
m n.m. a do tejto výšky
ho bolo potrebné vyniesť a osadiť. Ale najskôr
ho musel niekto vyrobiť. Na to sa podujali
dvaja, syn p. Kubinca,
Zdenko Kubinec a drevorezbár Ondrej Zelina
z Utekáča. Vyrábali ho
dlho, drevený dvojkríž
je vysoký 2, 5 m a ako
materiál použili smrekovec opadavý, ľudovo
známy ako červený
smrek. Okovaný meďou
vážil skoro 50 kg. Hneď
bolo jasné, že to také
jednoduché nebude.
Kriváň je vysoký 2 494,7 m n.m. .a Najskôr
do tejto výšky
ho bolo
sa vybrala
potrebné vyniesť a osadiť. Ale najskôr
niekto
trasa, ho muselz Troch
vyrobiť. Na to sa podujali dvaja,
syn
p.
Kubinca,
studničiek po zelenej

Najskôr sa vybrala trasa, z Troch studničiek po zelenej značke je to
asi 6 km– a dátum – 16. august 2003, ostávalo nájsť tých statočných, ktorí dielo dokončia. Na to sa odhodlala skupina turistov
z Utekáča a Liptova. Trvalo im to viac ako 5 hodín, ale o pol druhej
sa z Kriváňa ozývala pieseň „Kto za pravdu horí“. Príhovor mal p.
Kubinec a neplánovane ho v tento deň aj vysvätili, lebo čírou náhodou sa na Kriváni ako turista nachádzal grécko-katolícky dekan,
Emil Turiak zo Žiliny. Na dvojkríži sa nachádzajú ešte dve diela
Ondreja Zelinu, vyrezané z lipového dreva, je to znak MS z príležitosti 140. výročia jej založenia a logo KST. A ako vyzerá tento
skvost dnes? „Má tmavší vzhľad, lebo ho chodíme pravidelne
lakovať, v takej výške počasie urobí svoje“, dodal Dušan Kubinec.
Ako ešte prezradil, že 42 krát chce vystúpiť na Kriváň so svojimi
vnukmi a potom už hádam končí... Držme mu palce a ďakujme Bohu
za takýchto Slovákov....

Marec, je už tradične spájaný s označením mesiac knihy. Presne
pred rokom sme mali veľmi zaujímavú besedu o knihe Dedina môjho detstva, ktorú pre svojich krajanov napísala naša spoluobčianka
z Mládzova pani docentka Milica Miadoková. Narodila sa v kanadskom Montreale, väčšiu časť svojho detstva a školských rokov prežila však v malej dedinke Novohradu v Mládzove. Literatúre sa venovala už počas gymnaziálnych štúdií v Lučenci, zúčastňovala sa literárnych súťaží, dokonca s mnohými oceneniami, redigovala a prispievala do študentského časopisu „Živý sen“. Napriek tomu si pre
ďalšie štúdium zvolila pre ženu na to obdobie náročné, štúdium
exaktných vied. Vyštudovala fyziku, matematiku a chémiu na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave, na ktorej pôsobila neuveriteľných
štyridsať rokov. Popri vedeckej práci sa venovala a doposiaľ neúnavne venuje literárnej tvorbe, poézii a próze, srdcovým záležitostiam,
ktoré sú pre ňu zároveň prirodzeným relaxom.
Autorka nezaháľala, s noblesou jej vlastnou prekvapila a obdarovala
nás poéziou, knihou básní zhrnutých v pôsobivo viazanej knižočke
pod názvom Chvenie duše v prúde času, ktorú odprezentovala
v priateľskej atmosfére na besede s občanmi a žiakmi základnej
školy, za prítomnosti učiteľky slovenského jazyka a literatúry pani
Mgr. Albertovej - opäť ako vlani v susednej dedine Cinobaňa.
Autorka, bývalá vysokoškolská učiteľka, pútavým, sugestívnym výkladom dokázala sa znížiť na úroveň nižšej vekovej kategórie žiakov,
vysvetlila a podčiarkla hlavné hodnoty bytia, akými sú ľudský život
a láska. Priliehavým výkladom tak rozobrala a priblížila verše jednotlivých básní, ktorými priblížila život ľudí na dedine kedysi a dnes.
Spoločne s nami „cestovala a spomínala v čase.“ „Každá doba niečo
dá a niečo berie „ – vzácna a poučná myšlienka z jej pera, môže rezonovať v mysli každého z nás.
Pri čítaní týchto ľahkosťou zrozumiteľných veršov čo je dnes veľká
vzácnosť, nadobúdate zrazu pocit vnútorného pokoja. Čo slovo, to
pravda plynúca z reality života.
Pokr. na str. 13
V každej básni sa snúbia láskavé, vlastné slová s hlboko

precíteným a nehou poznačeným tónom k svojmu
okoliu, blízkym, milovaným osobám, preto sa aj veľmi
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V každej básni sa snúbia
láskavé, vlastné slová s hlboko precíteným a nehou poznačeným tónom k
svojmu okoliu, blízkym, milovaným osobám, preto sa aj veľmi ťažko hľadajú
slová, ktorými by sa dali vyjadriť úcta, obdiv a úprimné poďakovanie našej
milej krajanke pani Milici Miadokovej za
myšlienky pretavené do veršov, hodných zamyslenia a nasledovania.
Pokr. zo str. 12

Foto: V. Albertová

Básne svojim obsahom sú zrozumiteľné,
hrejivé. Dobre a ľahko sa čítajú, nútia
k zamysleniu pri každom slove, verši,
preto sa k nim dá ako k vrúcnej modlitbe opakovane vracať, čerpať sily do
každého nastávajúceho dňa. Srdečná
vďaka vám zato, milá naša krajanka, pani Milica Miadoková od všetkých, ktorí
vás máme radi. Poďakovanie aj zato, že
na svojich krajanov ani takýmto pozdravom nezabúdate. Zároveň zato, že svojim prirodzeným, nefalšovaným, vľúdnym aj básnickým slovom približujete
život a prácu ľudí v neľahkej dobe v našej malej dedinke Mládzovo. Ale predovšetkým zato že odkrývate intímnu časť
svojej duše, čo posúva k zamysleniu sa
nad bytím a zmyslom života. Neuveriteľne výstižné, dojímavé, chytajúce za srdce sú verše Ženské ruky, venované osobe najbližšej, najmilšej – matke. Možno
veriť, že v dnešnej uponáhľanej dobe
majú čo povedať každej vekovej kategórii. Majú čo povedať mladým i tým
skôr narodeným. Ak oslovia predovšetkým našu dorastajúcu mlaď, naplní sa
tým v plnom rozsahu ľudský a edukatívny charakter tohto podujatia. Básne
sa dajú prečítať jedným dychom. Kniha
ilustrovaná jemnými kresbami nepustí,
kým ju neprečítate do konca. Život je
presne o obsahu jej veršov. Každý sa
v nich chtiac-nechtiac nájdeme. Keď sa
v človeku snúbia dva tak odlišné fenomény, akými sú nežná poézia a vzťah
k exaktným vedám aké autorka

vyštudovala,

napadá

nás

iba

mény, akými sú nežná poézia a vzťah
k exaktným vedám aké autorka vyštudovala, napadá nás iba jediné, epiteton:
„šťastná to žena„. To šťastie, zdravie
k tomu a ešte veľa tvorivých rokov jej
my všetci, pre ktorých je básnická zbierka Chvenie duše v prúde času, obohatením ducha, do ďalších dní života zo srdca tak žičíme. Tí čo ju lepšie poznajú, zároveň lepšie chápu obsah slov pretavených do veršov. Prichodí mi záverom,
pridať našej milej autorke srdečné a úprimné poďakovanie za hlboké emotívne
obohatenie, aké sme si z besedy odniesli. Skromné, zato ale veľké poďakovanie
patrí tiež starostovi obce Cinobaňa, pánovi Jozefovi Melicherovi, ktorý nám
toto podujatie umožnil a pod záštitou
ktorého stretnutie prebiehalo. V neposlednom rade nemožno opomenúť kultúrnu pracovníčku pani Silviu Očovanovú, ktorá je zakaždým dušou celej
akcie a aj majstrovským osnovateľom
v príprave podobných podujatí. Ako
inak, aj toho nášho sa zhostila na výbornú. Všetko zabezpečila, zorganizovala,
pripravila, viedla a dala tak celému podujatiu ten správny komorný rozmer.
Jela Macková

môžu získať ďalšie výrobky z regiónu
Miestna akčná skupina MALOHONT
ako koordinátor regionálneho značenia
vyhlásila druhú výzvu na predkladanie
žiadostí o udelenie značky „regionálny
produkt GEMER-MALOHONT®“. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii
MAS MALOHONT najneskôr do 29.
06. 2015. Predložené žiadosti posúdi
certifikačná komisia, ktorá bude rozhodovať o pridelení ďalších certifikátov
pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont.
Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť
a podporiť miestnych producentov, ktorí
sa okrem svojej produkcie podieľajú aj
na tvorbe pracovných príležitostí, na
budovaní dobrého mena regiónu a na
zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a
jedinečností.

Vhodnými žiadateľmi o udelenie

Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky
sú remeselníci, súkromne hospodáriaci
roľníci, živnostníci a firmy so sídlom
alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné
výrobky, ktoré splnia vopred stanovené
kritériá. Regionálna značka, ktorou budú
označené miestne produkty, bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku v
regióne, ako aj využívanie tradičných
postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov. A čo prinesie značenie
produktov ich výrobcom? Predovšetkým
propagáciu produktov doma i v zahraničí, priestor pre vzájomnú spoluprácu a
účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja
miestnych produktov. Po udelení značky
budú výrobcovia povinní označiť svoje
produkty začlenením loga do etikety
alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného pultu a pod. Miestna akčná skupina
MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia zabezpečí pre certifikovaných výrobcov v rámci druhej výzvy
rôzne formy propagácie: jednotná marketingová stratégia, prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni, samolepky a visačky
na označenie certifikovaných výrobkov
(úvodný balík), prezentácia v katalógu
výrobkov v elektronickej verzii na
www.gemer-malohont.sk
ďalšie podľa možností a kapacít koordinátora regionálneho značenia. Región
Gemer - Malohont má svoj vlastný
neopakovateľný charakter daný prírodným bohatstvom, kultúrou a storočnými
tradíciami jej obyvateľov. Časť tohto
charakteru majú v sebe aj výrobky a
produkty pochádzajúce z tohto regiónu,
do ktorých je vložená práca miestnych
ľudí a časť ich duše. Zavedenie regionálneho značenia pre výrobky z regiónu
Gemer-Malohont je jednou z ciest, ako
zviditeľniť produkty miestnych výrobcov pre návštevníkov i jeho obyvateľov.
Ďalšie informácie, konzultácie a odpovede na otázky Vám radi poskytneme v
kancelárii MAS MALOHONT v Hrachove alebo na nižšie uvedených kontaktoch: Ing. Miroslava Vargová - 0903
772453, mirkakubka@malohont.sk
O udelenie značky „regionálny produkt
GEMER-MALOHONT®“ sa budú môcť
uchádzať aj poskytovatelia vybraných
služieb na území regiónu Gemer-Malohont, a to na základe výzvy na predkladanie žiadostí, ktorá bude vyhlásená do
29.05.2015.
Ing. Miroslava Vargová,
manažérka MAS MALOHONT
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Plán výstav Novohradského múzea
a galérie v Lučenci - jún 2015
Szabóov grafický Lučenec
28. 5. - 14. 6. 2015,
vernisáž: 28.5.2015 o 10,00 hod.
XVIII. ročník celoslovenskej a XI. 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 „Šport“. Realizuje sa v
spolupráci s Mestom Lučenec. Súťaží sa
v ôsmich vekových kategóriách zo základných, základných umeleckých, špeciálnych, stredných a vysokých škôl. Zo zaslaných prác odborná porota na výstavu
v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci vyberie tie najlepšie. Slávnostné vyhodnotenie súťažnej prehliadky
sa uskutoční 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 2016.
Palo Macho - „V službách svetla“
18. 6. - 2. 8. 2015
Autorská výstava sklárskeho umelca Paľa
Macha. ktorý pracuje s tabuľovým sklom,
s jeho tvarovaním a deformáciou za tepla.
To mu umožňuje vytvárať obojstranné
maľby – reliéfy, obrazy – objekty. Je možné
okolo nich chodiť, dívať sa na ne z obidvoch strán, pričom každá sprostredkuje inú
podobu maliarskeho diela. Závisí od stupňa a druhu pigmentovania, podmaľovania,
matovania vnútra a povrchu, od transparentnosti, pohlcovania a vyžarovania svetla
farbami a aj od vonkajších svetelných reflexov meniacich reliéf obrazu. Macho dômyselne narába s transparentnými i krycími farbami, využíva kovy, listre, mat i
lesk, predelenie tabule na priehľadnú a
nepriehľadnú časť. Skutočnosť, že pri tavení spája niekoľko vrstiev maliarsky spracovaného skla dotvoreného jednoduchou
linkovou kresbou, vo vnútri i na povrchu,
dáva jeho obrazom – objektom reliéfnosť,
hĺbku, ilúziu vytvorenia vnútorného priestoru, ktorý je vlastne skutočný.
Poklady minulosti
- stála expozícia z najcennejších zbierok
Novohradského múzea a galérie z archeológie, histórie, etnológie a výtvarného
umenia.
Katarína Köbölová, kultúrno-výchovná
pracovníčka, Novohradské múzeum a galéria
Lučenec

Fiľakovo
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
22.-26.6. DETI DEŤOM
– vystúpenie najúspešnejších DDS,
miesto: Lučenec, Fiľakovo, Radzovce,
Halič, Divín
- Kristína Šuhajová – z tvorby,
výstava vo vestibule NOS
17.6. Metodika výučby ľudového tanca I.
– cyklické vzdelávanie v oblasti
tanečného folklóru,
lektori: Mgr. Norbert Varga a Juraj Matiaš,
miesto: Divadlo BST Lučenec
Dielňa ľudových remesiel
Batika, maľba na textil,
miesto NOS – na poschodí

BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
5.6. Lučenec číta deťom, hostia programu
Alexandra Pivková, primátorka Lučenca
a spisovatelia – Hana Košková,
Marta Hlušíková a Martin Dzúr,
miesto: Divadlo BST Lučenec o 9.00 hod.

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
8.6. PEACE RUN – mierový beh
z Poľska až na Ukrajinu,
miesto: areál SPŠS o 9.00 hod.
10.6. Peter Nagy a Indigo
(The Best of 30 rokov 2015)
– koncert známeho speváka spolu
s jeho dnes už legendárnou kapelou,
miesto: kino Apollo o 19.00 hod.
23.6. Sčista - jasna
– divadelné predstavenie RND,
miesto: Divadlo BST o 19.30 hod.

do 7.8. Výstava
„Kamenári – kamenné kvety“,
miesto: Mestské vlastivedné
múzeum – Galéria,
organizátor:
Hradné múzeum vo Fiľakove
do 13.9. Výstava
„Naša budúcnosť v našej minulosti“,
miesto: Bebekova veža, organizátor:
Hradné múzeum vo Fiľakove
4.6. „Amerika“ alebo „malá Moskva“ História novohradského
kameňopriemyslu,
prednáša Mgr. Attila Agócs PhD.
Miesto: Mestská knižnica o 17.0 hod.
Org.: HM vo Fiľakove
do 7.6. Týždeň európskych geoparkov
v Novohrad-Nógrád geoparku,
miesto: územie Novohrad-Nógrád
geoparku, organizátor: Z.p.o. Geopark
Novohrad-Nógrád
18. 6. Prednáška o autizme,
prednáša Barbara Lakatos,
miesto:
Mestská knižnica o 17.00 hod.
Organizátor:
Hradné múzeum vo Fiľakove
27. – 28.06. XVI. Fiľakovské historické
hradné hry,
miesto: Hradný areál
a ulica Podhradová, organizátor: OZ
KOHÁRY

Kokava nad Rimavicou
6.6. Stretnutie heligónkarov
– XVIII. ročník,
miesto: KD o 16.00 hod.

Málinec

29.6. Koncert spevokolu OZVENA,
miesto: Kalvínsky kostol o 17.00 hod.

20.6. Jánske dni
o 17.30 hod. - Drišľak

Divadlo J. Kármána

Klenovec

7.- 9. 6.Berlínska ľalia – komorné
predstavenie Divadla Kármána podľa
románu B.Brechta v réžii Maté Krisztiána,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 19.00 hod.

26.-28.6. KLENOVSKÁ RONTOUKA
– 37. ročník Gemersko-malohontských
folklórnych slávností
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