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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte
uvádza cyklus „Predstavujeme divadelné súbory“. Pokračujeme DDS SME!.
o dospievaní, r. J. Bandžuchová, 2001Stretnutie, r. S. Golianová , Ako sme sa
(ne)najedli, r. J. Bandžuchová, S. Golianová, 2002-Tu som, r. J. Bandžuchová,
Jeden z nás, r. J. Bandžuchová, 2003 –
Maliar a modelka, r. J. Bandžuchová,
Hľadám kamaráta, r. J. Bandžuchová,
Prvý bozk, r. Dušana Nôtová, 2004 –
Rozprávka o psíkovi Foxovi, r. Peter Vrťo, D. Nôtová, 2005 - Mňau-mňau.. Píípíí-pííí, r. D. Nôtová, Ulica d´AMOUR, r.
D. Nôtová, Tajomstvo starého kufra, P.
Vrťo, D. Nôtová, V pralese, r. D. Nôtová,
2006 – Kabelka, r. S. Golianová, Klaun, r.
S. Golianová, 2007 – Čím to je!, r. D. Nôtová, S. Golianová, O bielej rukavičke, r.
D. Nôtová, 2008 – Zakliata princezná, r.
S. Golianová, O červenej čiapočke, D.
Nôtová, Dievčatko, ktoré počulo srdcom, r. D. Nôtová, 2009 – V parku, r. S.
Golianová, Roztopašná lienka a jej dvaja
kamaráti, r. D. Nôtová, Čakanie, r. D.
Nôtová, 2010 – Nový kamarát, r. S. Golianová, 2011 - OOOPS! Prekvapenie
z krabice, r. D. Nôtová, PING-PONG, r. D.
Nôtová, 2012 – Traja chrobáci, r. D. Nôtová, Sme! A akí vlastne sme?, r. D. Nôtová, 2013 – PUTO-VANIE, r. D. Nôtová,
Kura-mačka, bude z toho naháňačka!, r.
D. Nôtová, 2014 – TU „SME“!, r. D. Nôtová, Charleyho srdce, r. D. Nôtová,
2015 – O čarovnej marionetke, r. D.
Nôtová, 2016 - Lady HAHA, r. D. Nôtová.
Súbor sa pravidelne zúčastňuje významných divadelných podujatí, ako je
Zlatá priadka – celoštátna súťaž detskej
dramatickej tvorivosti v Šali, či PAN –
celoslovenská súťažná prehliadka pantomímy a pohybových divadiel v Liptovskom Mikuláši. Získava popredné
umiestnenia: Zlatá priadka – 1995: Cena primátora mesta Šale a Cena detskej
poroty (Nebuďte kráľovnú),

Súbor pantomímy a pohybového divadla založila v roku 1991 Jolana Bandžuchová
a v tomto roku si pripomíname 25. výročie založenia. Pracuje pri Základnej škole
internátnej pre žiakov so sluchovým postihnutím v Lučenci. Pozíciu vedúcej zastávala p. Bandžuchová až do roku 2002, potom sa vedúcou stala Mgr. Dušana Nôtová a je ňou dodnes.
Za celé úspešné obdobie v súbore pôsobili tri režisérky, prvou bola Jolana Bandžuchová, po nej Sylvia
Golianová a poslednou je Mgr. Dušana Nôtová. Prvou úspešnou hrou, s ktorou sa prebojovali až na
celoslovenskú súťaž, bola hra Nebuďte kráľovnú.
Herci, to sú vlastne deti a žiaci so sluchovým postihnutím, počas celej histórie DDS sa vystriedali stovky
detí, ktoré navštevovali školu. Od r. 2006 to bolo
presne 24 žiakov. V súčasnosti má súbor 5 členov,
z ktorých tento školský rok končia dvaja.
Zoznam hier, ktoré nacvičili, vrátane režisérov:
1993-Takí sme?, r. Jolana Bandžuchová, 1995-Nebuďte kráľovnú, r. J. Bandžuchová, 1996- Príhody
z klobúka, r. J. Bandžuchová, 1997-Rodinné obrázky,
r. J. Bandžuchová, 1998 Si..., r. J.Bandžuchová, 1999Zo života ulice, r. J. Bandžuchová, 2000 - Balada
Pokr. na str.2
dospievaní,
J. Bandžuchová,
Za celé úspešné obdobie vosúbore
pôsobili r.tri režisérky,
prvou bola 2001Jolana 1996: 2. miesto a Cena detskej
Bandžuchová, po nej Sylvia Golianová
a poslednou
Mgr. Dušana
Nôtová.
Stretnutie,
r. S. je
Golianová
, Ako
sme sa poroty (Príhody z klobúka), 1997: 3.
Prvou úspešnou hrou, s ktorou sa prebojovali až na celoslovenskú súťaž, bola hra
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Martine: 1996 (Príhody z klobúka), 1998 (Si...), 2001 (Stretnutie) a 2006: (Tajomstvo starého kufra). Predstavili sa tiež na
festivale Zámocké hry zvolenské, napr. 1997-Príhody z klobúka.
Takto sa na Zlatej priadke r. 1999 (Zo života ulice) vyjadril
o nich predseda poroty PhDr. Ľubomír Šárik: „Ukazuje sa, že
dôsledne a partnersky vedená príprava detí na inscenačný
projekt sa odrazí v jej javovej umeleckej stránke. A naozaj:
umeleckosť a estetizácia je devízou divadla hraného deťmi,
kedy je mravné, etické a všedné ako téma sa stáva „estetickým
objektom“. A takto ďalší člen poroty Mgr. Drahomil Šišovič:
„Existencia Detského súboru pohybového divadla a pantomímy
pod vedením Jolany Bandžuchovej je po ôsmich rokoch pravidelnej a cieľavedomej činnosti neprehliadnuteľná“.

1996: 2. miesto a Cena detskej poroty (Príhody z klobúka),
1997: 3. miesto a Cena detskej poroty (Rodinné obrázky),
1998: 1. miesto a Cena detskej poroty (scén. miniatúra Si...),
1999: 2. miesto a Cena primátora mesta Šale (Zo života ulice), individuálna cena pre Martinu Markovú, 2000: Cena
primátora mesta Šale (Balada o dospievaní), 2001: 1. miesto
(scén. miniatúra Stretnutie), 2002: 1. miesto a Cena detskej
poroty (scén. miniatúra Tu som), 2005: 3. miesto (scén. miniatúra Tajomstvo starého kufra), v roku 2010 postúpili na
prehliadku (scén. miniatúra Nový kamarát), 2013: 3. miesto
( Puto-vanie);
Deti zo súboru SME! úspešne reprezentovali svoju školu, mesto
Lučenec a Slovensko aj v zahraničí: 1994 – na Medzinárodnej
súťaži v pantomíme pre sluchovo postihnutých vo Svitavách
(ČR), 1995 – týždenné hosťovanie a vystúpenie na medzinárodnom divadelnom festivale v Provaglio d’Iseo (Taliansko), 1997 –
na medzinárodnej prehliadke divadelných súborov Divadlo bez
hraníc (Rakúsko, nominácia NOC ako jediný súbor zo SR), 1998
– na I. medzinárodnom divadelnom festivale nepočujúcej mládeže v Lisabone (Portugalsko), 1999 a 2005 – na IV. a X. ročníku
Festivalu nepočujúcich Otevřeno v Kolíne (ČR), 2002 – 2009 –
na Nonverbálnom festivale a Medzinárodnom festivale nepočujúcich v Egri (nominácia NOC ako jediný súbor zo SR).
PAN – 1994: cena za herecký výkon na prehliadke – Peter
Vrťo, cena za odvahu – Katarína Martincová, 1995: zvláštna
cena (Nebuďte kráľovnú) a i.; Gorazdov Močenok – 1997:
Cena ZDOS a SSV (Rodinné obrázky), 1999: Cena generálneho riaditeľa NOC za podnetné spracovanie biblickej a
duchovnej tematiky (Zo života ulice);

Festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v
Nitre – 2000, 2002 a 2006: Plaketa sv. F. Saleského (v roku
2006 aj s nomináciou na SŽ). Súbor sa zúčastňuje aj na
vrcholnej prehliadke ochotníckeho divadla Scénická žatva v
Martine: 1996 (Príhody z klobúka), 1998 (Si...), 2001
(Stretnutie) a 2006: (Tajomstvo starého kufra). Predstavili sa
tiež na festivale Zámocké hry zvolenské, napr. 1997-Príhody

Ocenenia získané za štvrťstoročie, sú vystavené v areáli školy.
Písalo sa o nich nielen v propagačných bulletinoch jednotlivých
súťaží či v našom spravodajcovi REKUS. Viackrát vystupovali v
TV klube nepočujúcich na STV 2, tiež spolupracovali s Nadáciou
Vlada Kulíška. Kronika súboru pri vzniku nebola založená,
ale súčasná vedúca Duška, ako ju všetci volajú, starostlivo zhromažďuje všetky materiály, aby sa celá činnosť nielen zdokumentovala, ale aj zachovala ako svedectvo 25 ročnej úspešnej
existencie. Ale ako sama povedala: "Škoda, že času je tak málo
a roboty tak veľa". Držíme jej palce, aby to vyšlo. Finančné
prostriedky získavajú z prostriedkov školy a rôznych školských
projektov, ale aj z podpory iných inštitúcií či nadácií. Pokr. na str.3
Pri výrobe kulís, kostýmov, ale aj samotnej scény vychádzajú
najčastejšie z vlastných zdrojov, šije a maľuje väčšinou sama
vedúca súboru. Ich divadelný rok je pestrý, v marci je to
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Pri výrobe kulís, kostýmov, ale aj samotnej scény vychádzajú
najčastejšie z vlastných zdrojov, šije a
maľuje väčšinou sama vedúca súboru.
Ich divadelný rok je pestrý, v marci je to
regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti – Rozprávková skrinka v
Poltári, apríl patrí už krajskej súťaži –
Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom
a mnohokrát sa prebojovali na celoslovenskú prehliadku do Šale. Nevynechajú
ani prehliadku Deti deťom, zvyčajne
v júni. Pravidelne sa zúčastňujú v máji,
Celoslovenskej súťaže ZUČ žiakov so
sluchovým postihnutím v Bratislave.
Vystupujú tiež na festivale Divadelná
jeseň v Lučenci a rok končia zimnými radovánkami v škole.
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Pokr. zo str. 3

Na nácvik využívajú školskú herňu, poprípade spoločenskú miestnosť školy
s provizórnym javiskom.
Úspešné pôsobenie v DS dokázal zúročiť
Peťo Vrťo. Vyštudoval odbor Výchovnej
dramatiky pre nepočujúcich na Divadelnej fakulte JAMU v Brne. V rokoch
2001-2002 pôsobil ako herec pantomímy v Divadle Aréna v Bratislave. Od r.
2003 pôsobí v Divadle z Pasáže v Banskej Bystrici. Založil prvé profesionálne
divadlo nepočujúcich na Slovensku - Divadlo Tiché iskry.
Vyhliadky do budúcnosti? Integráciou
a začleňovaním sluchovo postihnutých
detí na bežné školy vedie pomaly, ale
isto aj náš súbor k zániku...
Kontakt na vedúcu súboru:
Mgr. Dušana Nôtová, 0904 678 106,
e-mail: notova.dusana@gmail.com.

Významné životné jubileum Pavla Jánoša
Ochotnícky i profesionálny herec
a režisér, výtvarník, regionálny etnograf, historik a spisovateľ Pavel Jánoš sa narodil 14.
6. 1921 v Kalinove, okres Poltár. Ľudovú
a meštiansku školu navštevoval v r. 1927-35
v Kalinove a Lučenci. V r. 1961-64 absolvoval diaľkové štúdium pre režisérov stálych
divadelných ochotníckych scén na Osvetovom ústave v Bratislave. V r. 1966-69 navštevoval kurz výtvarného umenia u Doc. Jána
Jánošku na Pedagogickej fakulte (PgF)
v Banskej Bystrici. V r. 1946-48 pracoval ako
robotník v Strojovom družstve v Kalinove.
V r. 1949-51 bol členom činohry Dedinského
divadla v Bratislave, v r. 1951-57 členom činohry Krajového divadla v Žiline. V r. 195784 pôsobil ako propagačný výtvarník v Slovenských magnezitových závodoch (SMZ)
venských
Kalinovo.
magnezitových
Od r. 1984 závodoch
žije na dôchodku
(SMZ)
v Kalinove.
Kalinovo. Od r. 1984 žije na dôchodku
Pán Jánoš, ako si spomínatevna
vašu mladosť?
Kalinove.
Narodil som sa v Kalinove, vyrastal som na dedine v rodine maloroľníka.
Keďže som nemal súrodencov, otec ma odmalička pripravoval na to, že až raz
vyrastiem, budem poľnohospodárom. Zároveň mi často pripomínal, že práca
v prírode je zdravá a príťažlivá a že sa človeku za dobrú, svedomitú prácu vždy
odvďačí dobrou úrodou. Mamka ma mala veľmi rada i ja ju. Zaujímala ma aj
práca, ktorú vykonávala a najmä piesne, ktoré si pri práci vždy pospevovala.
Neskôr, ako som vyrastal, som si krásu ľudových piesní tak obľúbil, že som si ich
skôr potajomky, potom nahlas pospevoval. Mamka si to všímala a mala zo mňa
veľkú radosť. Jedného dňa, boli sme sami doma na dvore s otcom a otec volá na
mňa: „Paľko, syn môj, poď bližšie, blíži sa búrka, pohrmieva, ideme dnu, do letnej
kuchyne!“ Búrka sa očividne priblížila – začalo pršať. Len čo sme zbehli dnu,
pustil sa veľký lejak a blesky, hromy, jeden za druhým okolo udierali. Zrazu lejak
utíchol a spoza oblakov sa ukázalo slnko. Vyšli sme s otcom na dvor a oproti nám
bledý človek sťažka vyslovil smutnú zvesť, že blesk zabil moju drahú mamku.
Nemal som vtedy ešte ani 16 rokov ...
Napriek tejto ťažkej životnej rane váš život plynul ďalej ...
Za nejaký čas sme sa trápili sami s otcom. Asi po vyše roku otec k nám
priviezol svojich rodičov, mojich starkých. Starký mal 72 a starká 60 rokov. Ona
ešte asi dva roky po starkého smrti vládala viesť našu domácnosť, ale i ona nás
čoskoro opustila. Mal som necelých 17 rokov, ale od toho dňa, ako nás mamka
opustila, nikde som nechodil, nenachádzal som v ničom útechu. Otec to videl
a jedného dňa mi vraví: „Chlapče, nemôžeš takto ďalej, musíš ísť medzi ľudí. Aj
dedinskí chlapci by sa chceli s tebou stretnúť, musíš sa ísť k nim potešiť.“ Zamyslel som sa nad radou, ktorú mi otec dobromyseľne vyslovil a ešte v ten večer
som sa vybral do dedinskej sály, kde mali ochotníci z obce divadelnú skúšku.
Vošiel som s nesmelým úsmevom, ale oni burácajúcim smiechom ma srdečne
privítali. Na druhý deň som sa prihlásil do tohto dramatického krúžku a odvtedy
som tam celé tri roky pôsobil ako nádejný ochotnícky herec až dovtedy, kým som
nenarukoval k delostrelcom do Brezna nad Hronom. Po výcviku v kasárňach
museli slovenskí vojaci ísť na front. My sme boli v Zaisťovacej divízii ako delostrelci na Kryme. Aktívne som sa zapojil aj do Slovenského národného povstania.
Z vojny som sa vrátil do civilu až koncom roku 1945.
Po skončení druhej svetovej vojny ste sa aktívne zapojili do kultúrnoosvetovej činnosti. Vaším prvým pôsobiskom sa stala Bratislava ...
Spolu s miestnymi ochotníkmi sme v Kalinove nacvičili niekoľko divadelných hier.
Pokr. na str.4
Inak som pomáhal otcovi na poli pri poľnohospodárskych prácach. V roku 1948

REKUS

strana 4
Inak som pomáhal otcovi
na poli pri poľnohospodárskych prácach.
V roku 1948 vyhlásilo novozaložené Dedinské divadlo v Bratislave konkurz pre
vyspelých ochotníckych hercov na Slovensku, ktorí by sa mohli stať členmi
činohry spomenutého divadla. Aj ja som
sa prihlásil a bol som prijatý. V súbore
som si našiel medzi kolegami kamaráta,
volal sa Róbert a bol zo Žiliny. Po naštudovaní dvoch hier sa každý súbor vo
svojom autobuse rozletel po slovenskom
vidieku plniť svoje poslanie v kultúre
a v získavaní ľudí do kolektivizácie poľnohospodárstva. Hralo sa každý deň
v inej obci. V autobusoch bolo veselo,
ale veľa voľného času sme nemali. Skúšky nových hier, zájazdy dva mesiace za
sebou a na tretí sa skúšalo. Divadelné
voľno trvalo dva mesiace – jún a júl.
Znovu zájazdy a predstavenia, skúšky.
Najmä zájazdy do veľmi vzdialených
obcí nás vyčerpávali, lebo sme sa vracali
neskoro v noci. Po čase sme sa spolu
s priateľom Róbertom dozvedeli, že Žilinské divadlo vyhlasuje prijímaciu skúšku pre mladých hercov do 40 rokov.
Prihlásili sme sa obaja. Skúšajúci režisér
sa nás iba opýtal, kto bol predsedom
prijímacej komisie v Dedinskom divadle
v Bratislave. „Andrej Bagar,“ odvetili
sme spolu. Viac nás už neoberal o čas
a boli sme prijatí obaja.
Mohli by ste nám priblížiť
vaše žilinské účinkovanie?
V Žiline sa nám páčilo, lebo
sme skutočne neboli až tak pracovne
vyťažení, ako v Dedinskom divadle
a mali sme aj viac času na skúšky. V Žiline som sa zoznámil s dievčaťom, so
sympatickým zjavom – volá sa Lujzka.
Začali sme sa pravidelne vídať, stretávať. Mňa najviac trápilo, že ak si ju
budem chcieť zobrať, nemáme kde bývať. V roku 1955 som sa oženil a tiesnili
sme sa v jednej izbe v podnájme. Narodila sa nám dcérka Tatiana a bol najvyšší
čas rozhodnúť sa, čo ďalej. Dohodli sme
sa na odchode zo Žiliny do mojej rodnej
dediny, k otcovi do Kalinova. 20. decembra 1956 som odohral posledné
predstavenie v Krajovom divadle v Žiline a na Vianoce sme už boli v Kalinove.
Medzi sviatkami som sa vybral večer do
ulíc rodnej obce, prekvapili ma niektoré
novostavby. V sále kultúrneho domu sa
svietilo, pozriem sa, kto a čo tu robí?
Ochotníci pripravovali veselohru Pytači
od Károlya Kisfaludyho.
Rozhodli ste sa teda podľa
príslovia, všade dobre, doma najlepšie
...
V Kalinove som začal pracovať
Pokr. zo str. 3

v tunajšom závode. Prijal som prácu
na rôznych úsekoch, ale asi po
piatich mesiacoch som prešiel

v tunajšom závode. Prijal som prácu na
rôznych úsekoch, ale asi po piatich
mesiacoch som prešiel do novovytvoreného útvaru – výtvarník výrobnotechnického úseku. Funkcia bola zavedená v mnohých závodoch, ale len málo
ľudí malo pre ňu kvalifikáciu. Tak som
tri roky navštevoval PgF a ukončil spomenuté výtvarné štúdium v roku 1969.
Nezabudol som ani na divadelnú činnosť. V SMZ Kalinovo som popri zamestnaní viedol a režíroval Divadelný
súbor pri Závodnom klube ROH. Spoločne s kalinovskými ochotníkmi sme
naštudovali i odohrali niekoľko pekných
divadelných hier. Na toto obdobie rád
spomínam. Popritom som sa venoval
i umeleckej fotografii. Tiež som zhromažďoval historicky podložený materiál
k písaniu monografie Kalinova i o rode
Etre, ktorý žili i v Kalinove a začal som
písať. Pravidelne som prispieval článkami do mesačníka Obzor Gemera a tiež
som sa stal členom Gemerskej vlastivednej spoločnosti.
Vaša knižná publikačná činnosť?
Rád som chodieval po ľuďoch
a zbieral som rôzne zaujímavosti, týkajúce sa histórie Kalinova. Všetky tieto
informácie som potom použil vo svojich
knižných publikáciách: Kalinovo (Martin, 1988, 1990), Povec, že mi moja
milá, povec. Ľudové piesne z Novohradu. (Martin, 1990), Z histórie kalinovsko-hrabovského evanjelického cirkevného zboru (Martin, 1992), Povesti
a príbehy z Novohradu (Lučenec, 1999),
Minerálne pramene a zaniknuté kúpele
v Novohrade (Lučenec, 2007).

Ako by si charakterizovala
svojho otca?
Náš „Ďadík“ bol a aj je veľmi
dobrý človek. Človek, ktorý nikomu
nikdy neurobil zle, lebo to ani nevie.
Patrí k druhu ľudí, ktorých dnes už viac
niet medzi živými a bohužiaľ, sa v terajšom svete ani nerodia. Skrátka, je to
dobrák z minulého storočia! Vie však
byť aj trocha tvrdohlavý, čo si zaumieni,
to musí byť! Posledné roky ho zrádza
zdravie, je slabý a už nevládze na nohy.
Nečudo, veď 14. 6. 2016 bude mať 95
rokov. Celá rodina mu prajeme, aby sa
ešte dlho tešil zo svojich štyroch vnúčat
a štyroch pravnúčat.
PhDr. František Mihály,
DiS. art.

Pripomíname si
5555555

Demograf, knihovník, vedecký
pracovník JUDr. Dezső Dányi sa narodil 17. 6. 1921 v Balassagyarmate
(Maďarsko). Krátko po smrti jeho otca
sa rodina presťahovala do Lučenca.
V Lučenci absolvoval základné i gymnaziálne štúdiá, maturoval v r. 1939
v triede prof. Fülöpa Kardosa. V r. 193943 študoval právo na Právnickej fakulte
Univerzity Petra Pázmánya v Budapešti.
V r. 1943-44 pracoval ako sociálny referent v Štátnom sociálnom inšpektoráte
v Budapešti, v r. 1945-46 ako československý a poľský referent vo Východoeurópskom vedeckom inštitúte v Budapešti. V r. 1947-55 pôsobil ako vedecký
pracovník, neskôr vedúci oddelenia
v Štátnom plánovacom úrade v Budapešti. V r. 1955-83 bol vedúcim oddelenia, neskôr riaditeľom knižnice Ústredného štatistického úradu v Budapešti.
V r. 1983-85 bol odborným poradcom
Výskumného ústavu vývoja populácie
v Budapešti. Od r. 1985 žil na dôchodku
v Budapešti.
Vo svojej vedecko-výskumnej
práci sa zameriaval na historickú štatistiku a historickú demografiu. Podieľal
sa na dodatočnej publikácii sčítania ľudu
z r. 1941. Pravidelne referoval o anglickej, nemeckej, francúzskej, ruskej, poľskej, českej a slovenskej odbornej demografickej literatúre. Je autorom a spoluautorom viac než 200 vedeckých publikácií. V r. 1981 sa stal členom Medzinárodnej únie pre vedecké štúdium populácie...
Pokr. na str. 5
(International Union for the Scientific
Study of Population). Jeho manželka
Irena, rod. Rakottyay (*1922) pochádza
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(International Union for the Scientific
Study of Population). Jeho manželka
Irena, rod. Rakottyay (*1922) pochádza
z Lučenca. JUDr. Dezső Dányi zomrel
17. 11. 2000 v Budapešti, pochovaný je
na cintoríne Farkasrét (Vlčia lúka).
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Herečka, úradníčka Blanka
Fialová, vydatá Sprocková sa narodila
2. 6. 1926 na pustatine Fülöpszállás
medzi Veľkými Dravcami a Buzitkou
v okrese Lučenec. V r. 1932-39 získavala základné vzdelanie na rôznych školách na Slovensku – Banská Bystrica,
Veľké Dravce, Buzitka, Dobšiná, Modra. V r. 1939-42 zasa putovala po rôznych meštianskych školách v Protektoráte Čiech a Moravy. V r. 1942-47 študovala herectvo v triede prof. Zdeňky
Gräfovej na brnianskom konzervatóriu,
z ktorého v r. 1947 vznikla Janáčkova
akadémia múzických umení (JAMU).
Ako herečka účinkovala v r. 1947-48
v Slovenskom komornom divadle v
Martine, v r. 1948-53 v Divadle Jonáša
Záborského v Prešove a v r. 1954-55
v Divadle Jozefa Gregora Tajovského
vo Zvolene. Po tomto období sa na určitý čas vzdala hereckej kariéry a usadila sa v obci Lazisko pri Liptovskom
Mikuláši. V r. 1964-68 pôsobila ako
herečka, asistentka réžie a rekvizitárka
v činohre Štátneho divadla v Brne. Od r.
1968 pracovala až do odchodu na dôchodok v r. 1982 ako úradníčka v závode Stavoindustria v Liptovskom Mikuláši. Žila striedavo na Lazisku a Liptovskom Mikuláši.
Ako
herečka
stvárňovala
predovšetkým role mladých dievčat
a žien v rozmanitej škále vážnych či

strana 5
Ako herečka stvárňovala predovšetkým role mladých dievčat a žien
v rozmanitej škále vážnych či komických inscenácií. Mala kultivovaný prejav, ktorý uplatňovala jednak v činohernom, ale aj operetnom repertoári. Jej
manželstvo s vysokoškolským učiteľom,
rektorom VŠLD vo Zvolene Prof. Ing.
Viktorom Sprockom, CSc. (1915-1979)
sa asi po siedmich rokoch spoločného
života skončilo rozvodom. Blanka Fialová zostala bez angažmán a musela sa
starať o syna Viktora. Oporu našla
u svojej matky v domčeku na Lazisku
pri Liptovskom Mikuláši, kde sa presťahovala. Žila tam asketickým životom
v samote a meditáciách. Jej sestra herečka Květa Fialová (*1929) je úspešnou
herečkou a žije v Prahe. V poslednom
čase sa jej zdravotný stav zhoršil. Blanka Fialová zomrela 28. 2. 2006 v Liptovskom Mikuláši, pochovaná je na
Lazisku vedľa svojej matky.

tábora Ravensbrück v Nemecku. Do
Lučenca sa aj s mamičkou vrátila koncom mája 1945.
Po vojne pôsobila Magdaléna
Jelínková ako úradníčka v textilnej továrni v Opatovej, v náplni práce mala
sociálnu starostlivosť o pracujúcich. V r.
1950 sa presťahovala do Banskej Bystrice, kde najprv pracovala ako redaktorka spravodajstva v Československej
tlačovej kancelárii (ČTK). V r. 1960 sa
stala internou redaktorkou denného
spravodajstva Československého rozhlasu, štúdia Banská Bystrica. V tejto pozícii tu zotrvala až do konca svojho života. Pomáhala vychovať niekoľko významných slovenských novinárov. Zomrela 21. januára 1996 v Banskej Bystrici, pochovaná je v urnovom háji na
cintoríne pri krematóriu v Banskej Bystrici.
Vo svojej redaktorskej činnosti
sa špecializovala na vnútropolitické
PhDr. František Mihály, DiS. art. spravodajstvo. Okrem toho spolupracovala aj s literárno-dramatickou redakciou rozhlasu, s Rádiovíkendom, s BBSobotníkom a inými redakciami. Ako
spisovateľka publikovala v slovenčine
i maďarčine, jej tvorba je zameraná najmä pre deti a mládež. Je autorkou 3
rozprávkových kníh: Egyszer volt, hol
nem volt (Kde bolo, tam bolo, 1957),
A telhetetlen tarisznya (Nenaplniteľná
kapsa, 1961), Tmavulienka (1964). Známe sú niektoré jej básne v maďarčine:
Szellődal (Pieseň o vánku), Kora őszi
eső hull (V skorú jeseň prší dážď),
Tündérvarázs (Čarovná víla), v ktorých
ospevuje krásnu prírodu, zvieratá, kvety,
bájne bytosti. V jej rozprávkach sa deti
nikdy nestretávali s príšernými drakmi,
či ježibabami, ale len so spievajúcimi
rastlinkami, hovoriacimi dobrými zvieratkami, či bájnymi bytosťami, ktoré
chceli svetu len dobre.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Publicistka, redaktorka, spisovateľka Magdaléna Jelínková, rod.
Rényiová sa narodila 26. júna 1926
v Modrom Kameni, okres Veľký Krtíš.
Svoje detstvo a mladosť prežila v Lučenci, kde navštevovala ľudovú školu.
V r. 1936-44 študovala na gymnáziu
s vyučovacím jazykom maďarským
v Lučenci v triedach Bálinta Mihálya,
Pála Békésiho a Dr. Lajosa Siposa.
Zmaturovať však nemohla, pretože 14.
6. 1944 ju aj s matkou Gabrielou Rényiovou internovali v koncentračnom
tábore v Osvienčime (Auschwitz) v Poľsku. Pred príchodom oslobodzujúcej
Červenej armády odtiaľto všetkých
väzňov evakuovali do koncentračného
tábora Ravensbrück v Nemecku. Do
Lučenca sa aj s mamičkou vrátila
koncom mája 1945.

Banský inžinier, vysokoškolský
učiteľ Doc. Ing. Zoltán Novek, CSc. sa
narodil 7. 6. 1941 v Kokave nad Rimavicou, okres Poltár. Základné vzdelanie
získal v rodnej obci a v Stupave. V r.
1955-59 študoval na SPŠ baníckej
v Spišskej Novej Vsi, kde aj maturoval.
V r. 1963-70 v štúdiu pokračoval na
Baníckej fakulte Vysokej školy technickej (VŠT) v Košiciach. V r. 1959-63
pracoval ako revírnik v Slovenských
magnezitových závodoch v Košiciach
a v r. 1963-70 ako technik na VŠT
v Košiciach.
Pokr. na str. 6
Od r. 1970 pôsobil až do

svojej predčasnej smrti ako
vysokoškolský učiteľ na VŠT
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Od r. 1970 pôsobil až do svojej predčasnej smrti ako vysokoškolský
učiteľ na VŠT v Košiciach. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberal
organizáciou výroby a ekonomiky v baníctve. Z tejto oblasti napísal viacero vedeckých publikácií, ktoré boli publikované v domácich i zahraničných odborných
časopisoch: Uhlí – Rudy – Geologický průzkum, Moderní řízení, Podniková organizace, Mineralia Slovaca a i. Jeho otec Ing. Štefan Novek bol významným odborníkom v oblasti pálenia cementu a magnezitu. Doc. Ing. Zoltán Novek, CSc. zomrel 13. 9. 2002 v Košiciach, pochovaný je v Kokave nad Rimavicou.
Pokr. zo str. 5

PhDr. František Mihály, DiS. art.

Súčasťou prehliadky bol aj odborný seminár pre dirigentov, ktorý viedli lektorky: dirigentka PaedDr. Katarína Koreňová z Konzervatória J. L. Bellu v Banskej
Bystrici a dirigentka Mgr. art. Oľga Budinská.

Všetky zbory podali v koncertnej sále
ZUŠ v Poltári kvalitné výkony. Môžeme
konštatovať tendenciu zvyšovania kvality
etablovaných zborov (Breznička, Poltár),
ktoré interpretovali aj náročnejšie viachlasné kompozície.

6. mája 2016 sa v priestoroch ZUŠ v Poltári zišli členovia detských speváckych
zborov na regionálnej prehliadke detských speváckych zborov. Poslaním tejto
prehliadky je, aby sa deti učili svojim spevom vnímať krásu hudby, aby si pestovali
a uchovávali spevnosť ako jeden z významných atribútov kultúry osobnosti moderného človeka, aby sa navzájom stretávali, aby sa mohli navzájom konfrontovať,
aby mladí ľudia nadobudli pocit spolupatričnosti so svojimi rovesníkmi rovnakých
záujmov, aby ich to v konečnom dôsledku motivovalo v ich snahe zdokonaľovať sa,
prekonávať prekážky a klásť si náročnejšie ciele. Pre pedagógov hudobnej výchovy
a zbormajstrov zborových telies je ideálnym priestorom na napĺňanie vlastných, no
predovšetkým spoločensky prospešných pedagogicko-výchovných cieľov.
Tohoročnej prehliadky sa zúčastnili tieto zbory: Prípravný spevácky zbor Krištálik
pri ZUŠ Poltár, Detský spevácky zbor Campanella pri Cirkevnej ZUŠ Lučenec –
pracovisko Breznička, Dievčenský spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda
v Poltári, Spevácky zbor Spolu – HLÁSKY a Detský spevácky zbor Krištálik pri ZUŠ
Poltár.

Tešíme sa, že prehliadky sa zúčastnil aj
novovzniknutý detský spevácky zbor
Spolu-HLÁSKY zo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, ktorý má nadšené dirigentky a má
potenciál umeleckého rastu.

Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec
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Malá novohradská obec Budiná sa raz v roku stáva cieľom
milovníkov ľudového umenia. Húfne sem prichádzajú milovníci, fanúšikovia a hlavne hráči na dnes veľmi populárny
hudobný nástroj – heligónku. Podujatie sa za 23 rokov stalo
neoddeliteľnou súčasťou tejto rázovitej dedinky.

Na Budinej je každý rok premiéra, málokedy sa niečo zopakuje, čo už bolo. A keď, tak v nových súvislostiach.

Inak to nebolo ani 7. mája, na regionálnej súťaži, kde sa
predstavilo 28 súťažiacich z regiónu, čo znamená, z okresov
Lučenec a Poltár. Porota v zložení Jaroslav Zvara, Róbert
Kanda a Peter Purdek vybrala na regionálnu prehliadku Ľubomíra Laššáka, Milana Gaberu, Andreja Mičiana; speváčky
– Martu Sýkorovú, Stelu Ľuptákovú a Miroslavu Podhorovú.
Okrem domácich súťažiacich sa predstavilo 23 hostí z iných
regiónov – Detva, Brezno, Zvolen a Rimavská Sobota. Ďalej
účinkovali – „rodina Milana Gábora z Budinej, mladí heligonkári z Hrušova, heligonkári z Novej Bane, Peter Purdek
a jeho hostia na krste nového CD nosiča – Mau som jednu
frajerôčku“ a celé podujatie, ktoré bolo plné energie, rytmu
a pohody uzavrela ľudová hudba Jaroslava Hazlingera so
sólistami ako Anna Šatanová, Igor Danihel, Peter Smutný
a Anka Klímová. Aj keď mnohí diváci sedeli v sále plné 4
hodiny, nikomu sa nechcelo odísť. Naopak, spolu s účinkujúcimi začala spievať celá sála, diváci akoby dostali nový impulz,
novú energiu.

Stretnutie heligonkárov je na Budinej len raz v roku. A je ako
víno, čím zrelšie, tým lepšie. Plné spevu, ľudí, ktorí sa prišli
zabaviť a potešiť už aj z toho, že sa po roku, v zdraví znovu
stretli. Kto neprišiel, môže banovať.

Organizátori „heligonkárov“ nenechávajú nič na náhodu, ale
každoročne sa dobre pripravia; najlepšie to vidieť na programe, občerstvení, alebo originálnych darčekoch pre účinkujúcich. V tomto roku domáci začali vylepšovať priestor pred
kultúrnym domom, aj malý krôčik je pohyb, a všimol si to
každý; lebo sem tam prehánka na Budinej nie je výnimkou.
Obec sa stará, má záujem a snahu, aby sa mnohé vylepšilo.
Na Budinej je každý rok premiéra, málokedy sa niečo
zopakuje, čo už bolo. A keď, tak v nových súvislostiach.

Mária Ambrušová, riaditeľka NOS Lučenec
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Novohradské úspechy v oblasti kultúry:

Výtvarné – Výtvarné spektrum, súťaž neprofesionálnej
výtvarnej tvorby, na krajskom kole vystavovalo 12 autorov,
členov klubu AVT pri NOS Lučenec. V kat. B: Kristína
Šuhajová, Alexandra Kuráková, Gabriel Kurák, Monika
Kyseľová. Kategória C – Miroslav Oroszi, Eva Čabová,
Adela Balászová, Gizela Schneiderová, Margita Janštová,
Pavel Ožďáni, Klára Hanulová. Kat. D – Anna Brijaková. Do
celoštátneho kola postúpili za Lučenec až deviati – Kristína
Šuhajová, Alexandra Kuráková, Gabriel Kurák, Monika
Kyseľová, Miroslav Oroszi, Adela Balázsová, Margita
Folklórne – Šaffova ostroha – na krajskej prehliadke orgaJanštová, Pavel Ožďáni a Anna Brijaková.
nizovanej Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene,
ktorá sa uskutočnila 16.4.2016 v DK ŽSR Zvolen, bola úspešná Rakonca z Fiľakova. V kategórii B - Zlaté pásmo
s návrhom na postup do celoštátneho kola: Daniel Gášpar
a Friderika Györgyová, Maté Krajcso. Kategória D - Zlaté
pásmo s postupom do celoštátneho kola: Angéla Gáspárová
a Bernadett Csomorová, Márko Antal a Sofia Janštová. Zlaté
pásmo s návrhom na postup do celoštátneho kola: Dániel
Varga a Nikolas Molnár. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, ktorej vyhlasoCenu na krajskom kole získal Pavel Ožďáni a čestné uznanie vateľom je Národné osvetové centrum sa uskutočnila 28. 5.
manželia Kurákovci, Alexandra a Gabriel. Krajské kolo 2016 v Dlhom Klčove. Hronsecká lipová ratolesť – krajská
organizovalo Stredoslovenské osvetové stredisko Banská prehliadka v speve ľudových piesní detí – Lenka Ivanová
Bystrica a výstava sa konala v termíne 5.-28.4.2016 v Múzeu z Fiľakova a Mike Hric z Lučenca
SNP v Banskej Bystrici.

Tanečné – Deň tanca, celoslovenská prehliadka moderného
tanca sa konala 10.5.2016 v MsKC Žiar nad Hronom. Organizátorom bolo Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad
Hronom. Mažoretky pri ZŠ s MŠ Radzovce pod vedením
Tímey Mihalidesovej dosiahli vynikajúce výsledky, Iuvenes
sa umiestnili na 1. mieste, a mažoretky Rytmik získali druhé
miesto. Dorina Mezőová, ktorú sprevádzal huslista Renátó
Botoš v kategórii malá choreografia obsadila 2. miesto.
Mažoretka-sólistka, Lucia Péčiová získala diplom za účasť.

Divadelné – Novohrad na 42. ročníku Zochovej divadelnej
Revúcej, krajskej súťažnej prehliadke amatérskeho činoherného divadla a divadla mladých, reprezentovali dva súbory.
Prehliadka sa uskutočnila v dňoch 28. až 30. apríla 2016
v MsKS Revúca. Naše súbory sa predstavili až posledný deň.
Prvým bol DS Strašidlá z Haliče s hrou NA SVITANÍ a po
nich nasledovali ŤAPÁKOVCI v podaní DS Timrava z Lučenca.
Foto: P. Poboček, Pokr. na str. 9
DS Strašidlá

Folklórne – Šaffova ostroha – na krajskej prehliadke Literárne - Janičiarka Hany Koškovej bola nominovaná na
organizovanej Podpolianskym osvetovým strediskom vo Cenu Spolku slovenských spisovateľov za rok 2015.
Zvolene, ktorá sa uskutočnila 16.4.2016 v DK ŽSR Zvolen, Prezentácia autorov a ich diel nominovaných na túto cenu sa
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Pokr. zo str. 8
Literárne - Janičiarka Hany Koškovej bola
nominovaná na Cenu Spolku slovenských spisovateľov za
rok 2015. Prezentácia autorov a ich diel nominovaných na
túto cenu sa uskutočnila 12. mája 2016 v Klube spisovateľov
na Laurinskej 2 v Bratislave.
Recitačné – Na krajskej prehliadke 62. Hviezdoslavovho
Kubína – SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2016, ktorá sa
konala 5.- 6. mája v Banskej Bystrici nás reprezentovali:
Poézia – Liana Oláhová z Lučenca (I. kat.), Soňa Fehérpatakyová z Poltára (II. kat.), postup na HK, Milan Podhorec
z Lučenca (III. kat.), Ivan Horváth z Lučenca (IV. kat.), Próza
- Peter Kliment z Lučenca (I. kat.), Bianka Molnárová z Buzitky (II. kat.), postup na HK, Dušan Ambróš z Tomášoviec
(V. kat.).

Hudobné - Sendreiovci z Kokavy sú stále v kurze, dostali
prestížne pozvanie. Oscarový Hans Zimmer v rámci turné
Live on Tour koncertoval 5.5.2016 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Na Vlada Sendreia a kapelu Kokavakére Lavutára nezabudol.
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práve prvú májovú sobotu. Súťažiť na troch miestach pri
vzdialenosti menšej ako 20 km je takmer nemožné. Diváci to
mali oveľa jednoduchšie, pri lepšej snahe, mohli stihnúť všetky. Horšie na tom boli remeselníci a predajcovia, tí sa museli
rozhodnúť, kde to bude asi najvýhodnejšie.
Cinobanský kotlík. Prvú májovú sobotu na námestí obce
Cinobaňa rozvoniavali kotlíkové guľáše. To sa členovia 13
družstiev snažili získať cenu, ktorú dostali len tí, čo navarili
najlepší guľáš.

Ťažko bolo rozhodovať, chute máme všetci rozdielne. A pravdupovediac, výber nebol vôbec jednoduchý. Nakoniec však
stupienky víťazov obsadili tri družstvá: 1. miesto - Julo Palík a
spol. z Cinobane, 2. miesto - HDP Čebovce a 3. miesto - DHZ
Cinobaňa . Návštevníci podujatia mohli udeliť aj cenu diváka,
ktorú získalo sympatické družstvo z Čeboviec. Finančný výťažok z predaja lístkov odovzdal starosta obce v plnej výške
217,50 EUR v MŠ Cinobaňa. Ďakujeme všetkým súťažiacim,
divákom, návštevníkom za účasť a pracovníkom Obce Cinobaňa, aktivačným pracovníkom, poslancom OZ a členom OZ
Cinobančan za pomoc pri príprave a realizácii podujatia.
Silvia Očovanová, Obec Cinobaňa,
Foto: Maroš Kuric, OZ Cinobančan

Až tri súťaže vo varení sa konali v jeden deň, 7.5.2016. V
okresnom Poltári to boli Majstrovstvá Novohradu vo varení
a jedení bryndzových halušiek, súťažili 4 družstvá. V blízkej
Hrnčiarskej Vsi sa súťažilo vo varení kapusty na podujatí
Hrnčiarska kapusta, kde bolo prihlásených 6 družstiev.

Viacerí návštevníci sa čudovali, prečo si organizátori vybrali
práve prvú májovú sobotu. Súťažiť na troch miestach pri
vzdialenosti menšej ako 20 km je takmer nemožné. Diváci to
mali oveľa jednoduchšie, pri lepšej snahe, mohli stihnúť

Deň matiek v tvorivej dielni
Druhá májová nedeľa je sviatok všetkých mám. Žiaci s NKS
internátna na Herzovej č. 6 v Lučenci, sa rozhodli pripraviť pre
svoje mamičky darčeky.

Prváci a tretiaci si vybrali techniku maľba na drevo. Tenkými
štetcami maľovali ľudové ornamenty. Pre druhákov bola pripravená hlina. Z valčekov hliny vymodelovali srdcia, ktoré po
výpale vyzdobili krajkou a gorálkami.
Pokr. na str. 10
Dúfame, že maminky mali z darčekov venovaných z lásky
veľkú radosť.
Dielňa pre verejnosť- šperky z organzy
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Dúfame, že maminky mali z darčekov venovaných z lásky veľkú radosť.
Pokr. zo str. 9

Dielňa pre verejnosť- šperky z organzy
Organza- jemná priehľadná textília používaná hlavne na
dekoračné účely, sa stala hlavným materiálom pre tvorbu
brošní. Pri výrobe brošne sme si nastrihali požadované tvary z organzy, ktorých okraje sme následne začistili nad plameňom sviečky. Jednotlivé tvary sme spolu zošili, pridali
niekoľko gorálok a na spodnú stranu prilepili brošňový
špendlík.

Dielňa pre verejnosť- keramická dóza
V utorok 10.5.2016 sa nadšenci keramiky stretli na ďalšom
keramickom stretnutí. Témou tvorivej dielne - bola
keramická dóza. Všetci účastníci si zvolili techniku
modelovania z hlinených valčekov, ktoré spájali pomocou
keramického lepidla. Vznikli originálne dózy v tvare srdca,
valca a iných tvarov. Po vysušení a prvom výpale si budú
môcť zobrať svoje dielka domov.

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš a obec
Kokava nad Rimavicou, už po niekoľký krát zorganizovali
DETSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL - krajskú súťažnú prehliadku detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov
spevákov a inštrumentalistov, ktorá sa uskutočnila 6. mája
2016 v Kokave nad Rimavicou. Festival z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia. Mali sme možnosť vypočuť
si 30 súťažných čísel v podaní účinkujúcich z regiónov Podpoľania, Pohronia, Horehronia, Handlí, Gemera, Hontu, Malohontu a Novohradu. Hodnotila ich odborná porota v zložení –
Mgr. Alžbeta Lukáčová PhD., Mgr. Michal Noga a Juraj
Matiaš. Z každej kategórie bol vybratý jeden kolektív alebo
jednotlivec (v prípade speváckych skupín dva), ktorý sa zúčastní celoslovenského kola tejto prehliadky v Habovke.
Dôraz pri hodnotení trojčlenná komisia už tradične kládla
najmä na výber a spracovanie pôvodného folklórneho materiálu, na interpretačnú úroveň účinkujúcich, štýl hudobného
prejavu, dramaturgiu a výstavbu súťažných čísiel, vizuálnu
úpravu, ako aj celkový dojem z vystúpenia.
Spevácke skupiny boli kategóriou, v ktorej súťažilo sedem
kolektívov. Porota zhodnotila, že všetky spevácke skupiny boli
na veľmi dobrej úrovni. Najviac zaujala dievčenská spevácka
skupina Zornička zo Zvolena, číslom Jánske piesne z Môťovej
− zároveň postúpila do celoslovenského kola. Postup odporučili
aj druhej skupine, dievčenská (či skôr detská) spevácka skupina
DFS Zornička z Klenovca, ktorá sa predstavila číslom Malí
vinšovníci − vianočné piesne, koledy a vinše.

DSS Klenovec - dievčenská spevácka skupina Zornička z Klenovca

Kategória sólového spevu bola najviac zastúpená 11 súťažnými
číslami. Čistá intonácia je základným predpokladom pre sólový
spev, ale nie vždy je jediným kritériom pre účasť v speváckej
súťaži. Do zlatého pásma boli teda zaradení speváci, z ktorých
prejavu bolo jasné, že sa spevu skutočne pravidelne venujú a
majú aj dobré fyzické a umelecké predpoklady pre sólový spev.
Postup na celoštátne kolo odporučili Lucii Kolačkovskej z Dobrej Nivy.

Bianka Molnárová z Fiľakova, pôsobí v DFS Jánošík z Fiľakova
(Zlaté pásmo)

Kategóriu ľudových hudieb naplnilo šesť súťažiacich kapiel.
Tie tvorili zoskupenia hrajúce od tradičného neštylizovaného
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Kategóriu ľudových hudieb naplnilo šesť
súťažiacich kapiel. Tie tvorili zoskupenia hrajúce od
tradičného neštylizovaného folklóru (DĽH Hučava), cez
pokusy o rekonštrukciu konkrétnych hudobných vzorov
(DĽH Detvančok), až po ľudovú hudbu s výraznejšími
autorskými zásahmi (DĽH Lykovček). Vo všeobecnosti
možno povedať, že ich interpretačná úroveň bola dobrá.
Na celoštátnu prehliadku postúpila s Ponickými podľa
Všiváka DĽH Detvančok z Detvy.
Pokr. zo str. 10

V dňoch od 19. mája až do 5. júna 2016 sa už po ôsmy raz na území
Novohrad - Nógrád geoparku koná tzv. Týždeň Novohrad-Nógrád
UNESCO Geoparku. Ide o sériu podujatí pre všetky vekové skupiny
obyvateľstva s cieľom popularizovať posolstvo geoparku, prezentovať jeho geologické, prírodné a kultúrno-historické hodnoty s
dôrazom na ich záchranu a ochranu. Ponuka programov je bohatá:
od populárno-vzdelávacích a súťažných programov pre deti materských a základných škôl, premietanie filmov, túry so sprievodcom,
letný mládežnícky tábor až po Medvešský fotomaratón – veľkolepé
podujatie, ktoré spája fotografovanie a poznávanie. Organizátormi
sú Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád, Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft, Správa CHKO Cerová vrchovina,
Mesto Fiľakovo, Hradné múzeum vo Fiľakove, Novohradské turisticko-informačné centrum, ZŠ Koháriho II Fiľakovo, ZŠ Školská Fiľakovo, ZŠ Farská lúka Fiľakovo, OZ Koháry.

Detvančok – Detská ľudová hudba z Detvy

Kategória sólistov-inštrumentalistov bola zastúpená
šiestimi, no v prípade takých folklórne bohatých oblastí,
aké sú v Banskobystrickom samosprávnom kraji, by sa
žiadalo i vyššie číslo. Na celoštátnu prehliadku postúpil
heligonkár Peter Belko z Čierneho Balogu a špeciálna
cena bola udelená Marcelovi Berkymu z Hrochote, ktorý
predviedol štýlovo čistú hru, akou sa podľa poroty vyznačoval chýrny muzikantský rod Paľáčovcov (ktorého je
pokračovateľom).
Postupujúcim gratulujeme a prajeme im veľa šťastia na
celoslovenskej prehliadke - VIDIEČANOVA HABOVNovohrad-Nógrád geopark je územie s výnimočnými geologickými,
KA.
Bc. Anna Brlošová, HIOS Veľký Krtíš, Foto: Ivan Vredík prírodnými, kultúrno-historickými jedinečnosťami rozprestierajúce
sa na juhu Banskobystrického kraja a severe maďarskej Nógrádskej
župy. Jeho výnimočnosť je cenená celosvetovo – geopark sa hrdí
titulom UNESCO Globálny geopark: spoločne so 119 územiami z
celého sveta je členom Globálnej siete geoparkov a kategória „geoto je názov románu o neviditeľnej smrti, veľkých pe- park“ je od roku 2015 začlenená do UNESCO, podobne ako napr.
niazoch a láske z pera renomovaného publicistu Gus- Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva.
táva Murína. Prezentáciu jeho knihy zorganizovalo NOS
v Lučenci v spolupráci s NK dňa 22.5.2016 pre verejnosť
a 23. mája pre žiakov základných a stredných škôl.
Besedy sa zúčastnilo takmer 150 účastníkov a tešila sa
značnému záujmu.

RNDr. Jozef Puntigán, vedúci kancelárie

Netradičná jednodňová reštaurácia v réžii občianskeho združenia
kRaj otvorila svoje brány v blízkosti Kokavy nad Rimavicou, v miestMilan Filčík, NOS Lučenec nej časti Liešnica.
Pokr. na str.12
Výnimočné jedlo na výnimočnom mieste servírovali včelári a
dobrovoľníci Miestnej akčnej skupiny MALOHONT len počas
jedného dňa, a to v sobotu 21. mája od 12:00 hod., kedy sa
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Výnimočné jedlo na výnimočnom mieste servírovali včelári a
dobrovoľníci Miestnej akčnej skupiny
MALOHONT len počas jedného dňa, a to
v sobotu 21. mája od 12:00 hod., kedy
sa vzdelávacia včelnica Včelí kRaj zapojila do celosvetového podujatia Restaurant Day. Okrem jedla bolo možné zoznámiť sa so včelami, nahliadnuť do úľa
a zistiť, ako vzniká med a ako sa získava.
Restaurant Day naberá na Slovensku,
vďaka darcovskej platforme DobraKrajina.sk, nový rozmer. 14 neziskových organizácií z celého Slovenska, ktoré hľadajú podporovateľov práve na tomto
portáli, si otvorili svoje jednodňové reštaurácie a bistrá. Rovnako tomu bolo aj
vo vzdelávacej včelnici Včelí kRaj, kde
mohli návštevníci doslova nazrieť do
kuchyne združenia, skamarátiť sa s jej
členmi a v neposlednom rade prispieť na
ich aktivity dobrovoľným príspevkom.
A to všetko pri výnimočnom jedle. Netradičným menu chceli vo vzdelávacej
včelnici poukázať na to, že to hlavné, čo
nám včely poskytujú je opeľovanie. Med
je len sladká a zdravá bodka, ktorá na to
bude upozorňovať vo „včeľom menu".
„Chceme, aby si ľudia uvedomovali nezastupiteľný význam včiel pre krajinu aj
náš jedálny lístok. Najjednoduchšie
a najjasnejšie na to poukážeme práve
cez jedlo. Ako sa hovorí, sýty hladnému
neverí alebo trochu pozmenený výrok
klasika vraví, že až keď máme plné bruchá, môžeme vnímať prírodu,“ hovorí
Dávid Turčáni, riaditeľ občianskeho združenia kRaj.
Prvotným cieľom Restaurant Day nie je
zarobiť. Jednodňová reštaurácia funguje
na báze dobrovoľného príspevku – zaplať, koľko chceš. Návštevníci mohli
ochutnať pripravené špeciality a zároveň
podporiť aktivity občianskeho združenia
kRaj, ktoré výťažok z dobrovoľných príspevkov použije na stavbu vzdelávacieho
centra.
Ďalšie jednodňové reštaurácie boli otvorené v Bratislave, Prešove, Trenčíne,
Malackách a vo Vinodole.
Restaurant Day vznikol vo fínskych
Helsinkách v roku 2011 a odvtedy sa
koná v 60 krajinách na celom svete.
Každoročne sa do neho zapájajú tisícky
jednodňových reštaurácií po celom
svete. Jednodňovú reštauráciu si môže
otvoriť každý, kto má chuť. Stačí si
vybrať originálne miesto a chcieť sa
pochváliť chutným jedlom. Darcovský
portál DobraKrajina.sk spravuje Nadácia
Pontis od roku 2009 s cieľom
Pokr. zo str. 11

Pontis od roku 2009 s cieľom rozvíjať individuálne darcovstvo. Každý rok dáva
bezplatnú možnosť využívať portál približne 60 neziskovým organizáciám z celého Slovenska, pričom tento rok patrí
medzi ne aj občianske združenie kRaj,
ktoré prevádzkuje vzdelávaciu včelnicu
Včelí kRaj.
Zdroj: Nadácia Pontis a Včelí kRaj

Odhalili pamätnú tabuľu
V Hrnčiarskych Zalužanoch odhalili 6.
mája 2016 pamätnú tabuľu padlým
občanom obce v prvej a druhej svetovej vojne. Je inštalovaná na budove
obecného úradu.

Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo
21. mája 2016 IX. ročník celovečerného
podujatia Noc múzeí a galérií. Program
začal vernisážou výstavy akademického
maliara Alfréda Balázsa v Mestskom
vlastivednom múzeu. Po vernisáži, ktorú
otvorila umelecká terapeutka a výtvarníčka Ágnes Pécsi, nasledovalo premietanie archívnych filmov niekdajšieho
Filmového krúžku fungujúceho pri Závodnom klube vo Fiľakove. Filmy zdigitalizované v roku 2015 uvideli návštevníci po prvýkrát.

V Bebekovej bašte Fiľakovského
rozvíjať individuálne darcovstvo. hradu bola otvorená výstava s
názvom „Grécko na úsvite

V Bebekovej bašte Fiľakovského hradu
bola otvorená výstava s názvom „Grécko na úsvite dejín“, ktorá predstavila
zabudnutú, niekoľko tisíc rokov starú
vyspelú civilizáciu Egejského sveta. Pozoruhodná zbierka cestovateľa a zberateľa Jána Hertlíka návštevníkom priblížila rozmanitosť a vysokú umeleckú
kvalitu starovekých nálezov v podobe
vierohodných replík, pochádzajúcich z
Kykladských ostrovov, Kréty a pevninského Grécka z obdobia neolitu až po
rozpad mykénskej civilizácie (7000 –
1200 pred n. l.). Protipólom tejto zbierky
bol výber z modernej keramickej tvorby
s historickou tematikou, prezentovaný v
rámci druhej dočasnej výstavy s názvom
"Včerajšok dnes". Diela umelcov Medzinárodného keramického sympózia
Lučenec – Kalinovo, zo zbierky Novohradského múzea a galérie v Lučenci,
priniesli zaujímavý, svojský pohľad na
históriu, ktorý je zhmotnený v moderných tvaroch. Kurátorkou výstavy je
Andrea Németh Bozó, zamestnankyňa
NMG. Výstavy, sprístupnené do 31. júla
2016, sprevádzala ochutnávka gréckych
sladkostí a hudobno-tanečný program na
strednom hrade v prevedení gréckej kapely Mydros a tanečného súboru Iliosz z
Budapešti. Tiež bubenícka show Tambores, vystúpenie rockabilly kapely Mr.
Psycho & The Dark Angels a malé
prekvapenie, ktoré čakalo na každého
návštevníka! Jedinečnú atmosféru večera
dotváralo aj špeciálne farebné osvetlenie
Fiľakovského hradu, otvoreného v deň
podujatia do 23:00 hodiny.

Na potulkách Oravou...
Dňa 27. 4. 2016 sa spoločenstvo žiakov
a pedagógov našej Cirkevnej základnej
školy sv. Jána Bosca vybralo na púť do
Krivej, navštíviť rodisko blahoslavenej
sestry Zdenky, ktorej je zasvätená naša
kaplnka. Naša prvá zastávka bola v Dolnom Kubíne, kde sme navštívili Literárne múzeum P.O. Hviezdoslava, ktoré
bolo sprístupnené v deň 33. výročia
Hviezdoslavovho pohrebu, 13. novembra 1954. Múzeum je najstarším literárnym múzeom na Slovensku. Expozícia
v troch miestnostiach nám priblížila život a tvorbu jedného z najvýznamnejších autorov slovenskej literatúry–
básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava (2.2.
1849 Vyšný Kubín – 8.11. 1921 Dolný
Kubín). Ďalšie naše kroky v Dolnom
Kubíne smerovali do Florinovho domu,
Pokr. na str. 13

v ktorom sme mali možnosť si
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...v ktorom sme mali
možnosť si pozrieť výstavu pod názvom
„My školopovinní alebo späť do školských lavíc“. Konečne sme zavítali do
malebnej oravskej dedinky Krivá. Počasie nám síce neprialo, no držali sme sa
slov blahoslavenej Zdenky: „Nič ma
nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté
mraky, lebo to bude iba okamih. Moja
dôvera rastie, lebo viem, že za mrakmi je
moje milované Slnko.“ Všetkých nás
s radosťou privítal miestny pán farár
Rudolf Schuster a priblížil nám život
blahoslavenej sestry Zdenky. Sestra
Zdenka z Kongregácie milosrdných
sestier Svätého kríža, rodným menom
Cecília Schelingová, sa tu narodila okolo polnoci medzi 24. a 25. decembrom
1916. Uvedomovala si potrebu brániť
Cirkev, odhodlala sa k odvážnym skutkom, a tak podľa svojho poznania, síl a
možností vyjadrila svoj odpor voči nespravodlivému násiliu. Naša púť vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebroval
duchovný našej školy Mgr. Marián
Krupčiak. V závere sme si uctili relikvie
blahoslavenej sestry Zdenky. Je pre nás
darom a príkladom obetavej lásky,
vernosti a sily Kristovho evanjelia, ktorá
sa prejavila pri surovom prenasledovaní
a mučení. Všetci sme ďakovali za tento
čas milosti a prosili sme, aby sme
v tomto Svätom roku milosrdenstva boli
v srdci dotknutí Božím milosrdenstvom
a láskou.
Pokr. zo str. 12

Poslednou zastávkou bola návšteva
Demänovskej jaskyne slobody, najkrajšej jaskyne rozsiahlej sústavy Demänovských jaskýň.
Mgr. Mariana Vinarčíková

Máte odskúšanú tradičnú alebo netradičnú špecialitu s medom? Podeľte sa o
ňu a pomôžte Miestnej akčnej skupine
MALOHONT zostaviť originálnu knihu
receptov so sladkými a inými dobrotami
z regiónu Gemer-Malohont. Sladký medík od včeličky, pre dospelých, pre detičky. Cieľom Miestnej akčnej skupiny
MALOHONT je prostredníctvom zberu
receptov a zostavenia knihy receptov,

prispieť predovšetkým k zachovaniu
tradičnej
gastronómie
regiónu
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receptov a zostavenia knihy receptov,
prispieť predovšetkým k zachovaniu tradičnej gastronómie regiónu Gemer-Malohont so zameraním na med. Kniha by
mala zároveň obsahovať aj netradičné
recepty, rôzne rady od včelárov, ako aj
ich kontakty, čím chce MAS MALOHONT
pomôcť zviditeľniť ich prácu so včelami
i produkciu miestneho a zdravého medu
či včelieho peľu.
Prísadou je sladký med, ktorý pozná
celý svet
Do zostavenia (viac než len) knihy receptov sa môže zapojiť každý, kto pošle
svoje odskúšané recepty na špeciality
s medom, alebo recepty starých mám
z rôznych častí regiónu Gemer-Malohont. Vítané sú aj recepty zo starých
kníh s regionálnou tematikou, alebo zo
starých zošitov či rodinných záznamov.
Vaša spolupráca neostane bez odmeny.
Bude ňou spomínaná kniha receptov,
v ktorej sa objavia možno práve vaše recepty s vašimi menami a balíčky včelích
produktov od včelárov z regiónu Gemer-Malohont, ktoré budete môcť vyhrať napríklad za najviac zaslaných tradičných receptov, za najnetradičnejšiu
špecialitu alebo za najstarší recept, ktorý bude písomne doložený.
Na všetky spôsoby, lahodne pôsobí
Recepty je možné posielať priebežne do
31. júla 2016 na adresu info@malohont.sk, prípadne aj poštou na adresu
MAS MALOHONT, Sama Vozára 154,
980 52 Hrachovo, a to v nasledovnej
štruktúre: názov špeciality/receptu, ingrediencie/suroviny (vrátane uvedenia
množstva), postup (vrátane dĺžky varenia, resp. pečenia), počet porcií (aspoň
odhadom), meno a priezvisko, adresa
(ulica, obec, PSČ), kontakt (tel. alebo email). Môže ísť o zákusky, koláče, hlavné jedlá, predjedlá, nápoje a ďalšie dobroty, v ktorých sa používa med. K receptu môžete pripojiť fotografiu jedla,
písomný dokument dokazujúci, že ide
o starý recept (odfotený alebo naskenovaný), pričom môže ísť aj o ručne písaný
recept, alebo akékoľvek iné fotografie
zachytávajúce život so včelami.
Lieči a aj sladí, každému z nás dušu
hladí
Zásoby kvalitného medu z regiónu Gemer-Malohont si môžete doplniť od
týchto včelárov: Milan Krokavec z Kraskova, Jácint Majoros z Tornale, David
Turčáni a Viktor Vlčko z Kokavy nad Rimavicou. Všetci sú nositeľmi ochrannej
známky regionálny produkt Gemer®
Malohont , ktorá vám garantuje pôvod
medu v regióne od miestnych včelárov

a využívanie tradičných postupov

®

Malohont , ktorá vám garantuje pôvod
medu v regióne od miestnych včelárov
a využívanie tradičných postupov s vysokým podielom ručnej práce.
Ing. Miroslava Vargová, manažérka
MAS MALOHONT

Výstavy Novohradského múzea
a galérie v Lučenci
Zberateľstvo – do 12. 6. 2016.
Szabóov grafický Lučenec
16. - 30. 6. 2016
XIX. ročník celoslovenskej a XII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí, mládeže
a dospelých v grafike na tému „Tanec“.
Realizuje sa v spolupráci s Mestom Lučenec. Naša inštitúcia ju usporadúva s cieľom upriamiť pozornosť tvorcov na grafickú výtvarnú techniku a dostať do povedomia verejnosti významnú osobnosť Novohradu – maliara a grafika Júliusa Szabóa.
Súťaží sa v ôsmich vekových kategóriách
zo ZŠ, ZUŠ, špeciálnych, stredných a vysokých škôl. Zo zaslaných prác medzinárodná
odborná porota na výstavu vyberie najzaujímavejšie a najlepšie grafiky. Vyhodnotenie súťažnej prehliadky sa koná v priestoroch našej inštitúcie v rámci vernisáže
výstavy za prítomnosti členov poroty a autorov ocenených prác. Súčasťou vernisáže
je aj vyhlásenie témy na ďalší ročník
Szabóovho grafického Lučenca v roku
2017.
Poklady minulosti - stála expozícia z najcennejších zbierok Novohradského múzea
a galérie z archeológie, histórie, etnológie
a výtvarného umenia.
Katarína Köbölová, kultúrno-výchovná
pracovníčka NMG Lučenec

BBSK - Novohradská knižnica
v Lučenci
„Obrazy v obrazoch“, výstava potrvá do
30. 06. 2016 na galérii, oddelenia náučnej
literatúry. Jedná sa o výstavu prác študentov Súkromnej strednej umeleckej
školy scénického výtvarníctva PinkHarmony vo Zvolene. Žiaci Súkromnej strednej
umeleckej školy scénického výtvarníctva
majú možnosť zamerať sa na scénickú a
kostýmovú tvorbu, propagačné výtvarníctvo, maskérsku tvorbu, scénickú dekoračnú tvorbu a reprodukčnú maľbu alebo
tvorbu hračiek a dekoratívnych premetov.
Napriek tomu, že škola je mladá, má za
sebou výstavnú činnosť, pri ktorej sa chce
pochváliť úspechmi svojich žiakov. Každá
výstava je prezentáciou práce žiakov a
pedagógov. Je to však aj motivácia do
budúcnosti, zhodnotenie úsilia a hlavne
podnet pre ďalšiu prácu.
Mgr. Radovan Mácal,
Novohradská knižnica Lučenec
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
20.6. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie, tvorba,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
Deti deťom – vystúpenia najúspešnejších
detských divadelných súborov,
miesto: 22.6. - Fiľakovo, 29.6. – Lučenec
Telo ako dôkaz - Mária Ria Zajacová
– výstava fotografií,
miesto: vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.
Dielňa ľudových remesiel
pre školy
– batikovanie, maľba na textil,
smaltované šperky,
pre verejnosť
6. 6. – smaltované šperky, poplatok
5,- €,15.00 - 17.00 hod.
7.6. – keramický anjel, poplatok
2,- €,15.00 - 17.00 hod.
Podrobnejšie informácie: 0907 503 478,
e-mail: vytvarnedielnicky@gmail.com
Pripravujeme:
LETNÉ PRÁZDNINOVÉ VÝTVARNÉ
TVORIVÉ DIELNE pre deti od 7 do 14
rokov. Dielne budú prebiehať celý týždeň
11. – 15. júla 2016 v Novohradskom
osvetovom stredisku v čase 9.00 – 11.00
hod. Poplatok za celý týždeň je 10 euro.
Prihlásiť sa môžete: 0907 503478,
vytvarnedielnicky@gmail.com

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
16.6. Vernisáž „Szabóov grafický
Lučenec“,
miesto: Novohradské múzeum a galéria
o 10.00 hod.
21.6. Szidy Tobias - vynikajúca slovenská
speváčka, herečka a členka Divadla
Astorka Korzo 90, známa aj za našimi
hranicami, napríklad svojou spoluprácou
s autorským tandemom
Petr Hapka – Michal Horáček,
miesto: Synagóga
o 19.00 hod.

22.6. LÁS-KA-NIE 2 – div.
predstavenie RND, miesto: Divadlo
B.S. Timravy o 19.30 hod.

22.6. LÁS-KA-NIE 2 – div. predstavenie
RND, miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 19.30 hod.
24.6. Koncert spevokolu OZVENA,
miesto: Kalvínsky kostol o 17.00 hod.

Fiľakovo
3.-5.6. Medvešský fotomaratón
- 48 hodinový maratón pre fotografov
a priaznivcov geoparku (výstavy,
workshopy, vedené túry, osvetlenie
hradov a pod.).
Miesto: územie Geoparku NovohradNógrád, Org.: Z.p.o. Geopark NovohradNógrád, Hradné múzeum
3.6. Otvorenie výstavy astrofotografií
a beseda s autorom Štefanom Šimonom
Beseda sa organizuje v rámci
Medvešského fotomaratónu
a bude prebiehať v slovenskom
a maďarskom jazyku.
Miesto: Mestská knižnica
vo Fiľakove o 17.00 hdo.
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove,
Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád
3.6. KLUB 2016 – Live Music Night
– Hudba: The Angels,
miesto s org.: MsKS o 19.00
4.6. Mestský deň detí,
miesto: Mestský park o 10.00 hod.
Organizátori: MsKS, HMF, VPS, ZŠ, MŠ
a MVO mesta Fiľakovo

22.6. Deti deťom
– Detský divadelný festival,
miesto: Mestské kultúrne stredisko
o 10.00, organizátor: Novohradské
osvetové stredisko Lučenec,
spoluorg.: MsKS Fiľakovo
25.-26.6.
XVII. Fiľakovské historické hradné hry
Súčasťou dvojdňových slávností je aj
Medzinárodná súťaž v historickej
lukostreľbe o titul „Lukostrelec
Novohradu“ a o hodnosť „Obranca
Fiľakovského hradu“.
Miesto: Fiľakovský hrad a Podhradská
ulica, org.: Hradné múzeum,
spoluorg.: OZ KOHÁRY
Do 31.7. „Výstava malieb – Výber
z tvorby akademického maliara
Alfréda Balázsa“,
miesto: Mestské vlastivedné
múzeum – galéria.
Archeologická výstava „Grécko na úsvite
dejín“ a výstava z modernej keramickej
tvorby „Včerajšok dnes“ ,
miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža,
Org.: Hradné múzeum

Kokava nad Rimavicou
4.6. Stretnutie heligónkarov

Málinec
25.6. Jánske dni

Ratka
11.6. Stretnutie Slovákov

Do 5.6. Týždeň európskych geoparkov
v Novohrad-Nógrád Geoparku
Miesto: Územie Novohrad-Nógrád
Geoparku. Organizátor: Z.p.o. Geopark
Novohrad-Nógrád, Hradné múzeum
vo Fiľakove
11.6. VIII. Na krídlach medzinárodných
melódií – stretnutie speváckych zborov
Miesto: Rímsko-katolícky kostol o 18.00,
org.: OZ Melódia,
spoluorg.: MsKS Fiľakovo
12.6. Vystúpenie divadla Zsákszínház
s divadelnou hrou Dievča v pulóvri,
miesto: Mestské kultúrne stredisko
o 18.00 hod., org.: OZ Zsákszínház,
spoluorg.: MsKS
22.6. Deti deťom – Detský divadelný
festival, miesto: Mestské kultúrne
stredisko o 10.00, organizátor:
Novohradské osvetové stredisko

Lučenec, spoluorg.: MsKS
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