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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus
„Predstavujeme divadelné súbory“. Pokračujeme DDS pri ZUŠ v Poltári – Maskované guliverky a Šuli Teatro.

Obidva uvedené detské divadelné súbory to je súčasnosť, to sú už plody úspechov, ale kto zasadil divadelné semiačko, na to sa musíme pozrieť do histórie
a pekne od začiatku.
Literárno-dramatický odbor vznikol pri ZUŠ v Poltári 1. februára 1998. Jeho
náplňou sú dramatické, rečové, pohybové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti.
Harmonicky rozvíja osobnosť, a tak žiaci nadobúdajú schopnosti osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, slovesnej a prednesovej oblasti.
Prvou vyučujúcou tohto odboru bola
Soňa Figová, ktorá využívala skúsenosti
zo svojej práce v materskej škole a tiež
skúsenosti z odborných školení divadelníkov, vedúcich amatérskych divadelných
súborov. Viedla žiakov tak, aby osobnostne rástli, tvorila im texty a scenáre na
mieru, venovala im svoj čas a usilovala sa
vytvoriť im príjemné prostredie. Zo žiakov
LDO vznikol súbor „Petruška“, s ktorým
uviedla mnoho hier ako napr. Ženačky.
Neskôr si nové generácie divadelníkov
zvolili iné názvy súborov „Facky za dverami“, „Veselá kopa“, „Sem-tam“. Zúčastňovala sa súťaží Hviezdoslavov Kubín,
Vansovej Lomničky v prednese poézie
prózy,– divadlo
poézie,skrinka,
regionálnych
a prózy, divadlo poézie, regionálnych asúťaží
Rozprávková
Timravina
studnička, Šaliansky Maťko, Beniakove Chynorany, kde dosiahla so svojimi žiakmi
vzácne prvenstvá, ceny v rámci regiónu, kraja, ale i na celoslovenskej úrovni. Činila
by tak aj naďalej, no žiaľ v roku 2011 nás opustila. Jej úmrtie hlboko zasiahlo celý
kolektív pedagógov, ale aj žiakov školy a hlavne jej nádejných mladých hercov.
Nasledujúce obdobie LDO bolo plné zastupujúcich učiteľov a ich snahy o udržanie
tohto odboru pre talentované deti z Poltára a jeho okolia. Veľkou oporou v smutnom období LDO bola Mgr. Elena Kočiová, ktorá svoju mnohoročnú prax s divadlom uplatnila s deťmi v Poltári. V roku 2010 vznikajú dva súbory – starší žiaci
„SMS-ky“ a mladší žiaci – „Vrabčiaci“. Dokázala ich za krátky čas pripraviť na
prehliadku detských divadiel v Rimavskej Sobote a Rozprávkovú skrinku v Poltári
s hrami „Bájky o líške“- súbor SMS-ky, a „Pavúčikové dobrodružstvá“- súbor
Vrabčiaci. Súčasne ich pripravila na Novohradskú improligu, ktorej sa zúčastnili
dve trojčlenné družstvá v improvizačnej súťaži v Lučenci. V školskom roku 2011/12
nastúpila študentka Akadémie umení herectva – Monika Zaharová, ktorá sa s elánom pustila do práce s obidvoma súbormi. V roku 2012 nastúpila Martina Obrcianová, ktorá bola prvou absolventkou II. stupňa LDO, teda žiačkou zakladateľky,
Soni Figovej. Uviedla úspešne so súborom SMS-ky hru „Tučná princezná“,

miniatúry „Rok 3000“ a „Lúpež“. Obohatením výchovno-vzdelávacieho
procesu LDO bolo uvedenie detského muzikálu J. Pavloviča „Tri zlé
princezné“, ktorý úspešne predviedol detský súbor „Vrabčiaci“. Tento rok

miniatúry „Rok 3000“ a „Lúpež“. Obohatením výchovno-vzdelávacieho procesu LDO bolo uvedenie detského muzikálu J. Pavloviča „Tri zlé princezné“, ktorý úspešne predviedol detský súbor
„Vrabčiaci“. Tento rok bol veľmi úspešný, pretože súbor SMS-ky sa dostal
z regionálnych prehliadok až na Krajskú
súťažnú prehliadku dramatickej tvorivosti detí a dospelých v Žiari nad Hronom.

Súbor Parchanti s hrou Hastrošovci,
v réžii Mgr. art. Petra Dobiáša, nevystúpil pre nemoc na Rozprávkovej skrinke v roku 2013.
Z divadelných úspechov a ocenení je
potrebné spomenúť aspoň niektoré:
Rozprávková skrinka v Poltári – 2004/05
– súbor Petruška – „Ženačky“ (S. Figová), 2008/09 – súbor Veselá kopa - Cena
za interpretáciu dramatickej hry, súbor
Sem-tam – Cena za interpretáciu (S. Figová) 2009/10 – súbor Vrabčiaci „Tancovali vrabce v tráve“ – Cena za pedagogické vedenie (E. Ticháková), 2010/11
– súbor Vrabčiaci „Pavúčikove dobrodružstvá“ – Cena za detský výkon (E. Kočiová), 2011/12 – súbor SMS-ky – „Tučná princezná“ – Cena prednostu MsÚ;
súbor SMS-ky „Rok 3000“ miniatúra –
Cena a postup na krajskú súťaž (Bc. M.
Obrcianová).
Pokr. na str. 2
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Zúčastnili sa aj Celoslovenskej súťaže LDO
v Rimavskej Sobote – 2005/06 – súbor „Facky za dverami“
(S. Figová).
V školskom roku 2013/14 prebrala literárno-dramatický
odbor Mgr. Eva Žírošová, ktorá sama tiež pôsobí ako herečka detských predstavení v spektakulárnej divadelnej spoločnosti. Mladá pani učiteľka využíva pri vyučovaní získané
skúsenosti zo štúdia LDO počas 8 rokov na ZUŠ v Rimavskej
Sobote. V septembri roku 2013 sa vytvorili v LDO dva nové
súbory „Maskované guliverky“ – mladší žiaci a starší žiaci s
priliehavým názvom „Šuli Teatro“. Vedúcou a režisérkou
obidvoch súborov je Eva Žírošová.
Pokr. zo str. 2

REKUS
Získali niekoľko ocenení, ako Cena za úspešné účinkovanie kolektívu, Ďakovný list z krajskej prehliadky Rozprávkové javisko.
Veľký úspech mala humorná hra „Mrázik po poltársky“, ktorej
premiéra bola v júni 2014 v kultúrnom dome.

členskú základňu tvoria starší žiaci, ale sú to väčšinou dievčatá.
Chlapcov je málo a preto by sa prípadní záujemcovia o divadlo
mohli informovať priamo u vedúcej alebo u riaditeľky ZUŠ. Pri
založení boli členkami Pavlína Janíková, Andrea Hoghová, Simona Vojenčiaková, Klaudia Sihelská a Valéria Danková.
Neskôr pribudli noví herci - Romana Filipová, David Filip, Ema
Boóczová, Eva Kubaliaková.
, Zoznam premiér:
pri založení ich bolo 8 členov - Ema Boóczová, Aneta Bita 2014 – Tak to napíš, Zlatíčko!, réžia: E. Žírošová
lová, Eva Kubaliaková, Lívia Kováčová, Dominika Szepesyová, Sofia Macháčková a Simona Šuleková. V súčasnosti sa
v úlohe hercov predstavujú - Nikoleta Laudárová, Andrej
Ďurian, Martin Ďurian, Paťa Bystrianska.
Zoznam premiér:
 2013 - Ako sa stretli rozprávkové postavičky,
réžia: E. Žírošová






2015 – H.CH. Andersen: Dievčatko so zápalkami,
réžia: E. Žírošová



2016 – Miloš Janoušek: Duchov plná rozprávka, alebo
Nedotýkajte sa trollov,
dramatická úprava a réžia: E. Žírošová

2014 – Mrázik po poltársky, réžia: E. Žírošová
2015 – M. Lacko: Zaseknutá húsenica, réžia: E. Žírošová

 2016 – Katka a zopár trpaslíkov, réžia: E. Žírošová
 27.6.2016 - O kozliatkach, réžia: E. Žírošová
Zúčastnili sa týchto súťaží:
 25.3.2014 Rozprávková skrinka – regionálna prehliadka
detskej dramatickej tvorivosti v Poltári, hra Ako sa stretli
rozprávkové postavičky
 31.3.2015 Rozprávková skrinka v Poltári , Zaseknutá
húsenica
 23.3.2016 Rozprávková skrinka Poltár, získali postup na
Rozprávkové javisko – krajskú prehliadku do Žiaru nad
Hronom (15.4.2016) s hrou Katka a zopár trpaslíkov

Pokr. na str. 3

Z dosiahnutých úspechov možno spomenúť, že na regio-nálnej
prehliadke Rozprávková skrinka v Poltári r. 2014 získali Cenu
Získali niekoľko ocenení, ako Cena za úspešné účinkovanie s postupom na Krajskú prehliadku do Tisovca s hrou „Tak to

REKUS
Z dosiahnutých úspechov možno spomenúť,
že na regionálnej prehliadke Rozprávková skrinka v Poltári
r. 2014 získali Cenu s postupom na Krajskú prehliadku
do Tisovca s hrou „Tak to napíš, Zlatíčko!“, v kategórii divadlo mladých.
Zúčastnili sa viacerých súťaží:
 25.3.2014 - Rozprávková skrinka v Poltári, regionálna
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, hra „Tak to
napíš, Zlatíčko!“
 29.4.-1.5.2014 Zochov divadelný Tisovec, krajská prehliadka
 31.3.2015 Rozprávková skrinka, Dievčatko so zápalkami
 23.3.2016 Rozprávková skrinka v Poltári, hra „Duchov
plná rozprávka...“
 2016 Dielo tvojich rúk – celoslovenská výtvarná, hudobná a literárno-dramatická súťaž, ktorú organizuje
Cirkevná ZUŠ sv. Lukáša v Topoľčanoch
Obidva divadelné súbory boli uvádzané a propagované na
plagátoch jednotlivých súťaží. Z každého verejného vystúpenia majú nahrávku DVD. Osobitnú kroniku súbory
nemajú založenú, ale činnosť divadla v rámci LDO je zaznamenaná v školskej kronike, ktorú ZUŠ vedie. Finančné
prostriedky na činnosť súborov zabezpečuje ZUŠ Poltár.
Na nácviky využívajú tzv. skúšobňu, ktorá sa nachádza
priamo v priestoroch ZUŠ, ale pravidelne sa snaží využívať
aj veľké javisko v kultúrnom dome v Poltári. Začiatkom šk.
roku 2014/2015 sa v triede LDO urobilo veľa zmien.
Pokr. zo str. 3
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Priestor sa vymaľoval, bol obohatený o osvetľovací systém s reflektormi. Vytvorený bol „kukátkový“ priestor s oponou pre lepšie
aklimatizovanie sa žiakov do divadelného prostredia. Vďaka
týmto malým, no podstatným zmenám, sa žiaci majú možnosť
viac vcítiť do úlohy hercov a herečiek. Na hodinách ich učiteľka
vedie k sebahodnoteniu, hodnoteniu výkonov ostatných, cvičia si
svoje pohybové, improvizačné, pantomimické a hlasové schopnosti. Mladí divadelníci nacvičovali a prezentovali aj rôzne scénky
a krátke etudy do programov a koncertov ZUŠ Poltár. V škole
pripravujú viacero projektov, jeden celoškolský má názov Zuška
do uška. Ale sú to aj ďalšie, napr. súťaž Talentík múz, ktorého
súčasťou je aj literárno-dramatická múza. Od roku 2015 organizujú podujatie pod názvom Divadlovanie. V školskom roku 2014/15
otvorili v rámci LDO elokované triedy aj v Kalinove a Hrachove,
kde sa vytvorili divadelné súbory a vedie ich Veronika Berkyová.
Divadelných úspechov je hodne. Zásluhu na tom nemajú len samotní žiaci, ako herci, či učiteľky, ako režisérky. Na všetko je treba vytvárať podmienky. Od nápadu až po realizáciu často nestačí
malý krôčik, ale potrebný je obrovský krok. Toto zázemie divadelníkom dokonale zabezpečuje Mgr. Ľuboslava Slebodníková,
riaditeľka ZUŠ. Tí, čo ju poznajú alebo s ňou spolupracovali, mi
určite dajú za pravdu. Keď sa pre niečo nadchne, tak sa to snaží aj
dokončiť. Doteraz sa jej darí, preto nielen jej, ale aj všetkým divadelníkom držme palce, aby sa tejto múze venovali aj naďalej.
Kontakt: Na vedúcu súboru: Mgr. Eva Žírošová, 0908 825 072, e-mail:
evaziros@gmail.com
Na ZUŠ v Poltári: Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka,
Zdroj: 40. výročie Pohľady do minulosti a prítomnosti umeleckého školstva a ZUŠ
v Poltári 1974-2014
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V r. 2000 som sa zúčastnil
na I. spoločnej výstave komory reštaurátorov v Bratislave a v r. 2001-2002 ako
prednášajúci na reštaurátorskom seminári v Bojniciach. V r. 2003 som na konferencii v Budapešti prednášal o znovureštaurovaní barokového hlavného oltára
sv. Margity Antiochijskej, ktorý sa nachádza v r. k. vo Švedlári. Mojimi ďalšími významnejšími prácami sú napr.
oltár a kazateľnica v ev. a. v. kostole
v Ochtinej, krstiteľnica v r. k. kostole sv.
M. Magdalény vo Vyšnom Medzeve
alebo barokový hlavný oltár sv. Imricha
v r. k. kostole v Čimhovej (na Orave).
Pozrime sa teraz na vašu súčasnú umeleckú činnosť ...
V r. 2011 som sa zúčastnil na II.
spoločnej výstave komory reštaurátorov
v Bratislave. V tom istom roku som
spoločne vystavoval s kolegami akad.
soch. Ondrejom Csütörtökim a Alexandrom Koreňom v Galérii Limes v Komárne, na reštaurátorskej výstave pod
názvom „Znovuzrodené pamiatky“. Táto
výstava sa realizovala v nasledujúcom
roku v Rožňave a v r. 2013 v Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku v Brämerovej kúrii v Bratislave. Okrem reštaurovania drevených polychrómovaných sôch,
drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru, sa
venujem aj reštaurovaniu kamenných
polychrómovaných sôch, architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich
omietok v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry. Z týchto prác by
som chcel vyzdvihnúť spoluúčasť na
reštaurovaní renesančného Sobášneho
paláca v Bytči, ranogotického portála v
r. k. kostole v Šahách, alebo reštaurovanie klasicistických sôch v areáli Piešťanských kúpeľov. Medzi poslednými sú
to práce na priečelí románskeho bývalého benediktínskeho kostola sv. J. Krstiteľa v Rimavských Janovciach, rekonštrukcia gotických okien presbytéria
reformovaného kostola v Plešivci a znovureštaurovanie Súsošia sv. Trojice na
stĺpe v Komárne.
Okrem reštaurovania sa venujete aj sochárskej tvorbe ...
Áno, venujem sa najmä tvorbe
portrétnych reliéfov vyhotovených z rôznych materiálov. Spomenul by som iba
niektoré z týchto diel: mramorový reliéf
Sándora Petőfiho v Rožňave na Námestí
baníkov, bronzová pamätná tabuľa Franza Schuberta v Želiezovciach, kamenná
pamätná doska Mártona Csombora Szepsiho v Moldave nad Bodvou, reliéfny
portrét Lujzy Blahovej v Rimavskej Sobote (v hoteli Zlatý býk) a mnohé ďalšie.
Pokr. zo str. 3

Vo svojom voľnom čase
sa aktívne venujete ľudovej
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Vo svojom voľnom čase sa aktívne venujete ľudovej hudbe ...
Som huslistom ľudovej kapely
Pengő a zároveň aj členom miešaného
speváckeho zboru Franza Schuberta
v Želiezovciach. Hudbe sa venuje aj celá
moja rodina – manželka Zuzana hrá na
kontre a spieva, syn Mátyás hrá na
husliach, ukončil Kráľovskú akadémiu
múzických umení v Bruseli. Druhý syn
Attila hrá na klavíri, klarinete, zobcovej
flaute a píšťale, dcéra Angéla hrá na klavíri a spieva. Syn Attila kráča v mojich
šľapajách, študuje sochárstvo na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Budapešti a chce sa stať reštaurátorom.
Vaše životné krédo?
Po celý svoj život sa snažím
zachraňovať sochárske a stavebné kultúrne dedičstvo našich predkov a popritom pochopiť ich zmysel pre krásu
a radosť z tvorby.

V r. 1958-62 v štúdiu pokračovala na
Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. V r. 1989 vykonala rigoróznu skúšku
z teórie vyučovania matematiky v Bra5555555
tislave a získala titul RNDr.
V r. 1962 sa vydala za Ing. Barnabása Balogha, z manželstva sa im narodili dve deti: Gábor (*1964) a Hedviga (*1971). V r. 1962-64 vyučovala na
SPŠ stavebnej v Lučenci. V r. 1964-96
pôsobila ako stredoškolská učiteľka na
Gymnáziu vo Fiľakove, z čoho bola v r.
1991-95 riaditeľkou školy. Vyučovala tu
matematiku a deskriptívnu geometriu.
Počas svojej pedagogickej praxe pripravila mnoho študentov na štúdium matematiky na vysokých školách.
So svojimi žiakmi sa pravidelne zúčastňovala na matematických a informatických súťažiach, na ktorých získali nejedno ocenenie. Rada organizovala školské výlety, výročia školy či pomaturitné
PhDr. František Mihály, DiS. art. stretnutia. V jubilejnej brožúrke fiľakovského gymnázia z r. 2011 má uverejnený
spomienkový článok na svoje študentské
roky. Klára Baloghová zomrela 19. 4.
2015 vo Fiľakove a tu je i pochovaná.

Pripomíname si

PhDr. František Mihály, DiS. art.

Módna návrhárka, novinárka,
hudobná redaktorka Hajnal Hanvai,
rodená Hercsuth sa narodila 20. 8. 1916
v Lučenci. V r. 1922-26 navštevovala
ľudovú školu v rodisku a v r. 1926-31
prvé štyri roky gymnázia v Lučenci. V r.
1931-32 študovala na Kresliarskej a maliarskej škole Istvána Szőnyiho v Budapešti a v r. 1932-34 módne návrhárstvo
na SPŠ technického kreslenia tiež v Budapešti. V r. 1935-36 bola redaktorkou
časopisu Magyar Újság (Maďarské noviny) v Bratislave, v r. 1936-38 v Prahe.
Súbežne v r. 1935-39 bola spolupracovníčkou Maďarského rádia v Bratislave.
V r. 1939-44 pracovala ako redaktorka
v periodiku Magyar Hírlap (Maďarský
časopis) v Bratislave.
Od r. 1945 žila až do svojej
smrti v meste Weilheim in Oberbayern
v Nemecku. V r. 1948-56 bola redaktorkou časopisu Magyar Nők (Maďarské
ženy) v Mníchove, v r. 1956-90 prednášateľkou tohto časopisu v Mníchove,
Frankfurte nad Mohanom, Zürichu a i.
Hudobné ukážky k jej prednáškam zabezpečovala jej sestra, klavírna umelkyňa Ilona Fazekas, rod. Hercsuth
(1908-1983), narodená tiež v Lučenci.
V r. 1977-95 viedla hudobnú rubriku
miestneho časopisu Weilheimer Tagblatt.

Matematička,
stredoškolská
učiteľka RNDr. Klára Baloghová, rod.
Bertaová sa narodila 13. 8. 1941 vo Fiľakove, okres Lučenec. V r. 1947-55 získala základné vzdelanie v rodnom meste. V r. 1955-58 študovala na Jedenásťročnej strednej škole s vyučovacím jazykom maďarským vo Fiľakove, maturovala v triede prof. Jánosa Kálosiho.
Súbežne v r. 1951-58 navštevovala hodiny klavírnej hry v triede učiteľa Júliusa Schillera a posledné 4 roky aj hodiny
husľovej hry u Ľudovíta Kuloványiho na
Hudobnej škole vo Fiľakove.
V r. 1958-62 v štúdiu pokračovala na V r.
1989-2005
Vysokej
škole
pedagogickej redaktorkou
v Bratislave. V r. 1989 vykonala

štvrťročníka

Pokr. na str.5

bola

externou

kalvínskeho
Harang (Zvon)
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Pokr. zo str. 4

Ľudovít Kuloványi. Dirigentskú taktovku opäť prevzal v r. 1956 a udržal si ju
až do r. 1983.
Mestská dychová hudba vo
Fiľakove účinkovala pri rôznych kultúrno-spoločenských príležitostiach – pohreby, promenádne koncerty v parku,
pred kultúrnym domom, oslavy 1. mája,
výročia SNP ... Vojtech Novodomský,
st. bol aj členom mestského orchestra,
ktorý zabezpečoval hudobný sprievod
k viacerým operetným predstaveniam
fiľakovských ochotníkov v 50-tych a
60-tych rokoch 20. storočia. Hrával tu
na trúbku alebo saxofón. Jeseň života
prežil aj s manželkou Margitou na sídlisku Rúbanisko v Lučenci. Zomrel 21.
12. 1991 v Lučenci, pochovaný je na
cintoríne vo Fiľakove.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

V r. 1989-2005 bola externou redaktorkou kalvínskeho štvrťročníka Harang
(Zvon) v Mníchove. Jej najvýznamnejšie podujatia sa organizovali na mníchovskej Hudobnej akadémii, niektoré
z nich nasnímala rozhlasová stanica
Slobodná Európa v Mníchove.
Hajnal Hanvai zomrela 13. 11.
2007 vo Weilheime in Oberbayern (i.
OB) a tu je aj pochovaná.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Železničiarsky ekonóm, ochotnícky herec a režisér, vlastivedný pracovník, publicista Pavel Spišiak sa narodil 25. 7. 1916 v Kokave nad Rimavicou, okres Poltár. Na železnici prežil celý svoj aktívny život, kde prešiel rôznymi pracoviskami i funkciami. Pavel
Spišiak pracoval v druhej polovici 50tych rokov na Správe východnej dráhy
v Košiciach. V 60-tych rokoch bol krajským styčným ekonómom pre Stredoslovenský kraj. V tom čase vypracoval
Dopravno-ekonomickú charakteristiku
Stredoslovenského kraja, ktorá bola
prezentovaná na Ministerstve dopravy
v Prahe, ako ukážková práca z oblasti
ekonomiky dopravy. Po zrušení funkcie
styčných ekonómov pracoval až do dôchodku v r. 1976, ako kontrolór nákladnej prepravy vo Zvolene.
V r. 1934-45 pracoval ako organizátor
a herec v ochotníckom divadle v Kokave nad Rimavicou s výnimkou sezóny r.
1941-42, kedy bol členom činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Tam ho angažoval Andrej Bagar.
V r. 1945 spoluzakladal pri MO Matice
slovenskej v Lučenci Divadelný ochotnícky súbor Timrava, v ktorom pôsobil
ako herec a režisér až do konca 60-tych
rokov. Počas svojho života sa venoval aj
regionálnej histórii Kokavy nad Rimavicou a jej okolia. Po r. 1976 sa vrátil do
Kokavy, kde sa s miestnymi ochotníkmi
naďalej venoval divadlu. V r. 1978-88
bol kronikárom rodnej obce.
Je autorom publikácií: Kokava
nad Rimavicou v období neskorého feudalizmu a kapitalizmu (Martin, Osveta
1990), Ochotnícke divadlo v Kokavskom regióne v rokoch 1872-1992
(Martin, Neografia 1992). Vydal aj

Smaltovník, dirigent Mestskej
dychovej hudby vo Fiľakove Vojtech
Novodomský, st. sa narodil 16. 7. 1906
v Konrádovciach, okres Rimavská Sobota. Po absolvovaní ľudovej a meštianskej školy sa vo Fiľakove vyučil za
smaltovníka. V r. 1922-1967 pracoval
ako smaltovník v závode Kovosmalt
Fiľakovo, od r. 1953 pôsobil vo funkcii
majstra v smaltovni. V r. 1923 sa stal
hráčom na trúbku v Mestskej dychovej
hudbe vo Fiľakove, jeho prvá dirigentská etapa sa viaže k r. 1949-52. V r.
1952-56 bol dirigentom dychovej hudby
Ľudovít
Kuloványi.
Dirigentskú
taktovku opäť prevzal v r. 1956 a udržal
si ju až do r. 1983.
zbierku
Mestská dychová hudba vo

básní Opadané lupene.

skom regióne v rokoch 1872-1992
(Martin, Neografia 1992). Vydal aj
zbierku básní Opadané lupene. Pravidelne prispieval do periodika Obzor
Gemera. Pavel Spišiak zomrel 4. 8.
1998 v Kokave nad Rimavicou, kde je
i pochovaný.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

ktoré by sme si mali v letných mesiacoch pripomenúť, je veľa a sú
uvedené na našej web stránke v Kalendári výročí, ale predsa spomeňme
aspoň mená niektorých osobností
(Zlatica Oravcová, Ferenc Agócs, Ján
Gregor, Pavel Koporec, Michal Gáfrik) a týchto zaujímavých udalostí:
 50. výročie (1.7.1966) – pripojenie Slanej Lehoty a Zeleného
k Poltáru,
 50. výročie (30.7.1966) – položený základný kameň výstavby
sklárne úžitkového skla v Poltári,
 105. výročie (3.8.1911) – vyhorela Kokava,
 95. výročie (14.8.1921) – Divadelná spoločnosť Roľníckej besedy v Kokave s členmi divadelného krúžku Remeselníckeho
spolku upravili v lese, v Bohatom,
tanečné koliesko, na ktorom usporiadali v tento deň prvú tanečnú zábavu. Od toho bol odvodený aj názov folklórneho festivalu KOLIESKO v Kokave nad Rimavicou.
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PhDr., Mgr. Jozefovi Drenkovi,
ktorý 15. júla oslávi významné životné jubileum, 75 rokov.

Od roku 1976 pôsobil ako učiteľ na
Gymnáziu B. Slančíkovej Timravy v
Lučenci. Od roku 1992 bol kronikárom mesta Lučenec. Je autorom
viac ako 50 publikácií s vlastivednohistorickou tematikou, monografií
miest a obcí regiónu, ale aj osobností. Taktiež je autorom mnohých
príspevkov, článkov, štúdií do novín,
časopisov a zborníkov a spoluautorom Pedagogickej encyklopédie Slovenska. Bol hlavným iniciátorom
umiestnenia viacerých pamätných
tabúľ v regióne. Za vynikajúcu publikačnú činnosť získal v roku 1995
Cenu mesta Lučenec.

Anne Šulekovej z Kokavy nad Rimavicou k okrúhlemu výročiu, ktoré si pripomenie 25. júla. Od roku
1976 bola konferencierkou mládežníckeho folklórneho súboru Kokavan. Skvelá ochotnícka herečka
a výborná recitátorka, moderátorka a aktivistka spoločenských podujatí v Kokave n/Rim. Pracovala ako
matrikárka a svoje umelecké danosti plne využívala pri organizovaní spoločenských obradov. Dodnes rada recituje klasikov, ale aj
modernú poéziu. No príležitostíí je
pomenej. Každoročne počujeme jej
hlas, keď prednáša báseň „Z duše
vykypela...“ na Koliesku.
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Po celoštátnej súťaži ZSM Slovenské spievanky a veršovačky „Presne pred 20 rokmi
sme v Orosláni uskutočnili po prvý raz celoštátne kolo Slovenských spievaniek
a veršovačiek.
Bolo to 30. mája, takže iba tri dni je rozdiel,“
začala svoj privítací prejav v Pútnickom dome
predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku
Ruženka Egyedová Baráneková. „Začali sme
v knižnici, kde naraz súťažili aj tí, čo spievali,
aj tí, čo recitovali, lebo nás nebolo ešte tak
veľa. Teraz ste tu zo 16 škôl, ktorí ste postúpili
z regionálnych kôl, a môžem povedať, že je to
pekný rozdiel. Hoci ubehlo 20 rokov, nedá sa
zabudnúť na toľko krásnych piesní, básní
a próz, čo sme počuli, na toľko talentovaných
detí, ktoré sme mali možnosť si vypočuť. Vždy
to bol pre nás veľký zážitok. Keď 20 rokov niečo žije, to znamená, že je to životaschopné,“
povedala R. Egyedová Baráneková a pripomenula, že súťaž sa stala našou súťažou
a bez toho,
bola bola
vyhlásená,
žiaci a učitelia
toho,abyaby
vyhlásená,
žiaci sa na ňu pripravujú. Zároveň sa poďakovala
pedagógom,
ktorí,
ako
povedala,
a učitelia sa na ňu pripravujú. Zároveň sanielenže žiakov učia pekne recitovať,
resp. pekne pedagógom,
spievať, ale hlavne
ich učia
mať radi slovenčinu. Učia ich mať rady našu
poďakovala
ktorí, ako
povedala,
slovenskú
kultúru,
prekrásne
ľudové
piesne.
nielenže žiakov učia pekne recitovať, resp. „Myslím si, že ste tu preto, lebo tie
básne aspievať,
piesne ale
máte
radi,“ich
povedala
a dodala,
pekne
hlavne
učia mať
radi že „ak pocit spolupatričnosti a radosti v nás Učia
je, zatiaľ
je vrady
nás našu
ešte slovenskú
dosť sily a energie na to, aby sme vychovávali
slovenčinu.
ich mať
ďalšie generácie,
jednak
budú
recitovať
kultúru,
prekrásnektoré
ľudové
piesne.
„Myslím
si, a spievať, ale budú mať predovšetkým
citovýlebo
vzťah
slovenskej
národnosti
že
steblízky
tu preto,
tie kbásne
a piesne
máte a budú hrdí na to, že k nej patria.“
Zároveňpovedala
sa poďakovala
mestskej
samospráve,
radi,“
a dodala,
že „ak
pocit miestnej škole a škôlke, ktoré pomáhali pri organizovaní
celoštátnej
spolupatričnosti
a radosti
v nás je,súťaže.
zatiaľ je
sa už
ujalsily
slova
moderátor
dňa,
vPotom
nás ešte
dosť
a energie
na to,
abyučiteľ
sme slovenčiny v Základnej škole Františka
Rákócziho II.ďalšie
Atila Rusnák.
Prítomných
pozdravila aj vicestarostka mesta Tünde
vychovávali
generácie,
ktoré jednak
Pálinkásová
Balázsová
a mohol
začaťmať
uvítací kultúrny program, v ktorom sa
budú
recitovať
a spievať,
ale sa
budú
predstavili hostitelia.
Škôlkari
nám
predviedli naozaj milý program, ktorý doplnili
predovšetkým
blízky citový
vzťah
k slovenskej
citaristi základnej
napokon
národnosti
a budú školy
hrdí naa to,
že k nejvystúpili
patria.“ siedmaci, ktorí nám predviedli obľúbenú populárnu
pieseň mestskej
zo Školy vsamospráve,
prírode v Hronci.
Zároveň
sa poďakovala
miestnej škole a škôlke, ktoré pomáhali
pri organizovaní celoštátnej súťaže.

Pokr. na str. 7

Po organizačných pokynoch sa účastníci rozpŕchli do jednotlivých miestností.
Musíme poznamenať, že priestory Pútnického domu sú ako stvorené na
usporiadanie podobnej súťaže. Má menšie izby, ktoré sú ale dosť veľké na to, aby
sa tam zmestilo aj 15 ľudí a majú divadelnú sálu s výbornou akustikou. Tej sa asi

REKUS
Po organizačných pokynoch sa účastníci rozpŕchli
do jednotlivých miestností. Musíme poznamenať, že priestory
Pútnického domu sú ako stvorené na usporiadanie podobnej
súťaže. Má menšie izby, ktoré sú ale dosť veľké na to, aby sa
tam zmestilo aj 15 ľudí a majú divadelnú sálu s výbornou
akustikou. Tej sa asi najviac potešili členovia poroty spievaniek: choreograf a režisér Horných Plachiniec Juraj Matiáš,
ľudová speváčka Anna Šatanová a dlhoročná účastníčka a
výherkyňa súťaže Anna Komjáthiová.
Radosť z nerušeného sledovania prednesu básní a próz mali
riaditeľka Novohradského osvetového strediska (NOS) v Lučenci Mária Ambrušová, pracovníčka NOS Milada Bolyošová,
riaditeľka Slovenského Divadla Vertigo Daniela Onodiová,
učiteľka z Békešskej Čaby Elena Somogyiová a tajomníčka
ZSM Monika Szabová.
Súťaž prebehla hladko a my sme sa opýtali niektorých porotcov na ich dojmy. Tu pripomíname novinku v tohtoročnej
súťaži: členovia poroty si nevypočuli vlastne dvakrát tých najlepších, lebo si „vymenili“ kategórie. Tí porotcovia, ktorí v regionálnych kolách – ktoré boli v tomto roku v Čabačude
a v Ďurke – mali žiakov v 1. a 3. kategórii, na celoštátnej súťaži
posudzovali účastníkov 2. a 4. kategórie.
M. Ambrušová nám prezradila, že nastala veľká zmena od
začiatku súťaže, resp. posledných 15 rokov, keďže aj ona má
možnosť sledovať našu súťaž. Pripomenula, že postupne pomáhali tábory, zmenil sa výber predstavených diel, napr. deti
recitujú súčasných slovenských autorov, čo im je asi aj bližšie.
Obľúbenými autormi sú Daniel Hevier a Milan Rúfus. Ako povedala, je dobre, že veľa detí rozumie textu, čo recitujú. „Deti
v Maďarsku sa veľmi snažia, mnohí majú dobrú výslovnosť.
Často spievajú koncovky a nespájajú logické celky, čo by sa
mohlo zmeniť k lepšiemu,“ povedala riaditeľka NOS.
D. Onodiová tiež nie prvý raz sedí na „ťažkom“ mieste v porote. Je stálou porotkyňou od prvých súťaží, vrátane regionálnych kôl, takže ako prezradila pre Ľudové noviny, niektoré
prednesy priam čakala, lebo si pamätala recitátorov z predošlých rokov. „Moje očakávania sa splnili v prípade tretej kategórie, ktorá bola jednou z najlepších, aké som počula za
posledné roky,“ dodala. „Deti mali veľmi peknú výslovnosť a
mnohí sa snažili nadviazať s nami kontakt. Malé deti sú veľmi
milé, lebo priam hypnotizujú porotcu, takže nemôže uhnúť
očami,“ dodala s úsmevom. Čo sa týka všeobecného vývoja,
poznamenala, že badať akýsi algoritmus: ak sú niektoré školy
niekoľko rokov veľmi silné, potom trochu upadne ich úroveň.
Na našu otázku, na čo majú dávať pozor v prípravnej fáze, riaditeľka Vertiga povedala, že je prvoradé, aby deti rozumeli
textu, lebo intonácia prezradí, že žiak alebo žiačka nevie,
o čom hovorí. „S tým už súvisí všetko: aby dokončil myšlienku,
aby robil pauzy, aby sa neponáhľal,“ povedala D. Onodiová.
„Ďakujem, že aj dnes ste mi urobili sviatok, lebo keď počujem
ľudovú pieseň, je to veľký sviatok. Nesklamali ste ma ani dnes
a doniesli ste krásne piesne. Aj také, ktoré na Slovensku sa už
nespievajú,“ povedal J. Matiaš.
Na podujatie zavítal aj generálny konzul Slovenskej republiky
v Békešskej Čabe Igor Furdík, ktorý sa prihovoril pred galaprogramom a poďakoval sa organizátorom a účastníkom za
ich účasť na súťaži. Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková tiež zaspomínala na začiatky súťaže, keďže ich spolu s predsedníčkou
ZSM organizovala ako tajomníčka Zväzu. „Pamätám sa, že vás
Pokr. zo str. 6

bolo čoraz viac a, chvalabohu, táto tendencia
pretrváva,“ povedala a poďakovala sa žiakom a ich
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bolo čoraz viac a, chvalabohu, táto tendencia pretrváva,“ povedala a poďakovala sa žiakom a ich pedagógom za zanietenosť. „Prajem vám príjemné prázdniny, aby ste si oddýchli
a aby ste mali chuť aj v budúcom školskom roku zapájať sa do
tejto súťaže a do iných podobných súťaží. Aby ste sa mohli
stretávať, lebo to je najdôležitejšie,“ povedala predsedníčka
CSSM.

Potom už nasledovalo vymenovanie výhercov a udelenie diplomov za mimoriadny a vynikajúci výkon. V tejto časti udelili
aj nové ocenenie. Cenu Gizely Molnárovej založil ZSM pre
mladé talenty, ktoré najviac zaujmú porotu výberom piesní
a prejavom. Ako je známe, Gizela Molnárová Fuhlová bola
stálou porotkyňou v Slovenských spievankách, ľudová pieseň
bola jej každodennou láskou. Aktívne sa zapájala do činnosti
ZSM a neúnavne sa zapojila do organizovania podujatia v rodných Mlynkoch. Cenu Gizely Molnárovej získal v tomto roku
mladý Santovčan Ľudovít Szabo, ktorého do súťaže pripravil
básnik a učiteľ hudby Alexander Kormoš.
Ďalšou novinkou v cenách bola mimoriadna cena Ľudových
novín. Konateľ nášho vydavateľstva Imrich Fuhl sa rozhodol
spolu so šéfredaktorkou, pisateľkou týchto riadkov, udeliť ju
žiakovi, ktorý sa úspešne zúčastnil v oboch kategóriách. Totiž
viacerí žiaci nielen spievajú, ale aj recitujú, a v obidvoch disciplínach majú dobré výsledky. Veríme, že aj o rok niekomu
darujeme ročné predplatné Ľudových novín a tiež dúfame, že
ich bude čítať s radosťou, ako tohtoročná odmenená Stella
Števová z Níže.
Organizátori sa postarali o to, aby tí najlepší mali možnosť sa
zdokonaliť v prednese. Šesť žiakov z Maďarska sa zúčastní na
Detskej univerzite na Donovaloch, kde sa budú venovať recitácii. Okrem diplomov aj v tomto roku dostali účastníci – vrátane poroty a pripravujúcich učiteľov – darček v podobe vázy
vyrobenej v Kalinove.
Vyvrcholením galaprogramu – v ktorom výhercovia predniesli
svoje súťažné diela – boli vystúpenia heligonkárov z Hrušova
a Anny Šatanovej, ktorá očarila účastníkov prekrásnymi slovenskými ľudovými piesňami.
Eva Fábiánová, šéfredaktorka Ľudových novín,
týždenníka Slovákov v Maďarsku
Foto: autorka a Imrich Fuhl, Zdroj: Ľudové noviny/www.luno.hu
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Neustále, na stránkach nášho spravodajcu pripomíname, že Novohrad zrodil veľa a veľkých osobností, jedným z nich je aj Ján Benedikti (Blahoslav),
ktorý sa priatelil a pracoval s takými velikánmi našej histórie, akými boli
P.J. Šafákik a F. Palacký.
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povznášalo k vyššiemu ideálnemu vzletu a hodnoteniu života. Vzájomným
pevným putom medzi nimi bola láska k
myšlienke národnej, k práci v prospech
národa, ktorá prenikla ich životom do
koreňa duše.
Benedikty v listoch Palackému z Jeny
píše o svojich predstavách o národnej a
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byli, byť by i cizozemští mocnárové, jenž
českou slávu tak nespravedlivě udusili,
sebe krutěji nad námi panovali – blaze
nám! Národ a sláva jeho nás věčně spojovati bude. Slovanská krev našimi žilami se točí a kdo Žižku neb Husa svými
starobylými předky nazývá, nebude se
báti krev pro národ svúj prolíti..."
Benedikti sa prvý oslobodzuje z malovernosti a pochybovačnosti, ako svedčia
myšlienky sdelené Palackému: "Slované, ti našincové, svým silám nedúvěřují,
té myšlenky, že by oni v Praze se slovenským svým králem slovensky rozmlouvati mohli, této obrovské, nebezpečné a
spasitelné myšlenky se lekají".
Probudiž
jim,
dóvěřování!“

Palacký,
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Probudiž jim, Palacký, toto dóvěřo- točniť svoje odvážne vlastenecké sny. V
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anonymne postaviť na obranu časo- světské lidu slovenského v Uhřích".,
miery v našej poézii. Toto dielo je pospájané z listov. Benedikti napísal úvod,
Palacký so Šafárikom po tri listy.
Život ideálnej trojice priateľov tvrdý
osud mocne rozrušil. Ako pieseň hovorí:
- „hnaní žitia nevôľou“. V roku 1819 ich
život rozdelil. Šafárik odišiel na pravoslávne gymnázium do Nového Sadu,
Benedikti do Kežmarku na lýceum, Palacký opustil Slovensko a odišiel do
Prahy, ktorá ho volala k veľkým vlasteneckým úlohám. Po desiatich rokoch ho
nasleduje aj Šafárik.
Len Benedikti nemohol v Prahe usku-

neskoršie spolupracuje aj s Kollárom.
V starobylom nemeckom mestečku pod
Tatrami – Kežmarku, v roku 1847 Benedikti umiera.
Úryvok z predmluvy „Počátkuv českého
básnictví obzvlášte prozodye“, ktorá je
dielom J. Benediktiho:
„Mladým básníkum, Čechum, Moravanum, Slovákum, hodným Muzy schovancum, budoucí vlasti, národu jazyka
ozdobě, svým krajanum ...
Zdroj: Vladimír Polívka:
Lučenec a kraj novohradský (1928)

Svätozár Hurban Vajanský – 100. výročie smrti (17.8.1916), preto je tento
rok aj Rokom Vajanského. Spisovateľ, redaktor, literárny kritik, publicista a
politik, výrazná postava slovenskej kultúry, národného a politického života druhej
polovice 19. storočia. Od roku 1906 bol šéfredaktorom Národných novín
(Národnie noviny). Boli to slovenské politické noviny, ktoré vychádzali v rokoch 1870–1947 v Martine a v roku 1948 v Bratislave 3 až 6-krát týždenne. Boli
pokračovateľom Pešťbudínskych vedomostí. Spolu s Jozefom Škultétym v roku
1881 obnovili časopis Slovenské pohľady- 135. výročie. Časopis založil jeho otec,
Jozef Miloslav Hurban v roku 1846 a pripomíname si 170. výročie.

X. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE VO VLASTNEJ TVORBE SA BUDE KONAŤ POD
ZÁŠTITOU predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Vyhlasovateľmi
súťaže sú BBSK - Novohradská knižnica a Mesto Lučenec. Jej poslaním je prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým, formou celoštátnej súťaže, konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj
talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať
nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby.
Podujatie sa koná na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej - Timravy (2.10.1867 - 27.11.1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.
Vyhlásenie víťazov sa uskutoční 23. novembra 2016. Propozície súťaže sú uverejnené na webovej stránke www.nklc.sk.
Termín zaslania prác je do 30.09.2016 prostredníctvom elektronického formulára
na stránke nklc.sk alebo písomne/elektronicky na kontakt:
Mgr. Radovan Mácal, Novohradská knižnica, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec,
tel.: +421 47/4326369, e-mail: r.macal@nklc.sk, literarny.lucenec@nklc.sk
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Juraj Kubinec – nestor slovenských fujaristov
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V rámci podujatia sa konalo aj stretnutie Kubincovcov, ktoré
má už viacročnú tradíciu a organizuje ho Dušan Kubinec.
Návštevníkov čakal pestrý program aj vonku, na pódiu sa
konalo oceňovanie fujaristov a významných osobností. Spoluorganizátorom bolo NOS Lučenec a OZ Prvá Iskra Utekáč,
ktoré horlivo vedie Milan Pupala.

Dva dni žil Utekáč spomienkami na významné osobnosti.
Utekáčske májové dni sa konali 28. a 29. mája 2016 a boli
venované 30. výročiu úmrtia Juraja Kubinca. Zakladateľa
slávneho fujarového tria Kubincovcov si pripomenuli dôstojne. Podujatie otvoril starosta Miroslav Barutiak. Spomienková slávnosť začala odborným seminárom Igora Kovačoviča,
ktorý o „otcovi“ Kubincovi povedal, že patril k vzácnym ľuďom, ktorého život bol poznačený láskavosťou, úprimným
slovom, pracovitosťou, múdrosťou zdedenou po predkoch,
v jeho rukách, tu upriamil pozornosť návštevníkov na fotografiu jeho rúk. Bola súčasťou výstavy fotografií Juraja Kubinca v KD a pre verejnosť bola sprístupnená až do 31. mája.
Autorom, Robertovi Schillovi a Štefanovi Repčokovi patrí
obrovská vďaka, lebo sa im podarilo zaznamenať a uchovať
Podarilo sa mu nemožné, prezentovala sa kniha pod názvom
tento vzácny poklad.
Utekáč na dobových fotografiách, prvá časť: Premeny obce
a osád v jej okolí. Autorom je spomínaný Milan Pupala s Gabrielou Huczmanovou Šustekovou a kolektívom. Veľkú zásluhu na jej zrode má redaktor a grafik Mišo Šesták, ktorý nášmu regiónu zabezpečuje neoceniteľnú službu. Kniha má 318
strán, obsahuje 440 fotografií a dá sa kúpiť v Utekáči, Kokave
nad Rimavicou (knižnica), Lučenci (kníhkupectvá Dováľ a
Golem), alebo na web stránkach: www.knihy-golem.sk, www.
martinus.sk, www.litera.sk.
Každý mohol odchádzať spokojný, keďže to bol víkend pred
MDD, pre deti boli pripravené rôzne súťaže. Nechýbal jarmok
Celým podujatím sprevádzal doc. Ing. Karol Kočík, CSc. a to remeselníkov a veľa dobrého jedla.
nielen slovom, ale aj hudbou na starej a stále pekne hrajúcej Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia a realizovalo sa s finančnou podporou Banskobystricfujare od p. Kubinca.
Prekvapením pre viacerých bolo premietanie filmu o Jurajovi kého samosprávneho kraja.
Kubincovi „Salaš bez fujary spí“, podarilo sa to v spolupráci
s RTVS. Nechýbali ani vzácni hostia, hlavne syn Martin Kubinec, ale prišli viacerí fujaristi, aby si uctili pamiatku skrom- V Dome Matice slovenskej v Lučenci sa 2. júna 2016 uskutočného velikána. K pamätnej tabuli Juraja Kubinca, ktorá sa nila vernisáž výstavy obrazov autorky Lenky Slniečkovej pod
nachádza v časti Salajka, položili kyticu kvetov.
názvom Stretnutie s farbami. Organizátori, spolu s autorkou
pripravili farebné stretnutie s umením a metódou farbenia
známou už z čias 100-300 rokov p. Kristom, ako je enkaustika.
Je to úžasne tvorivé maľovanie horúcim voskom, krásnymi
farbami a svetlom.

Prítomných pozdravil Ing. Igor Kubinec, ktorý vlastne prišiel
s nápadom pripraviť tento nultý ročník podujatia, ktoré by sa
mohlo časom stať peknou tradíciou. Druhá kytica kvetov bola
položená na hrob Eduarda Kubinca, ďalšej významnej osobnosti obce. Bol správcom väznice v Ilave a prišli aj zástupcovia
tohto Ústavu z Ilavy.
V rámci podujatia sa konalo aj stretnutie Kubincovcov, ktoré
má už viacročnú tradíciu a organizuje ho Dušan Kubinec.
Návštevníkov čakal pestrý program aj vonku, na pódiu sa

Táto znovuobjavená antická technika maľovania, vďaka moderným technológiám, sa opäť otvorila širokej verejnosti.
Pokr. na str. 10

Kvalitné včelie vosky sa miešajú so stálofarebnými pigmentmi
vysokej kvality a vytvárajú farebné obrazce. Autorka Lenka
Slniečková umenie vníma ako istý druh liečby. Ako 12 ročná
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Kvalitné včelie vosky sa miešajú so stálofareb- 10.6.2016 sa v priestoroch Novohradského osvetového strenými pigmentmi vysokej kvality a vytvárajú farebné obrazce. diska konala výtvarná tvorivá dielňa, pod názvom „Akvarel
Autorka Lenka Slniečková umenie vníma ako istý druh lieč- a mesto“.
by. Ako 12 ročná vyhrala 2. miesto v kreslenom humore o
Bomburovu šabľu v Brezne. Profesne sa ale vydala cestou
zdravotnej sestričky a viac ako 12 rokov študovala zdravotnícke odbory. Keď odišla zo zdravotníckeho zamestnania,
nevedela presne čo bude ďalej robiť. Náhoda ju zaviedla na
seminár uznávanej austrálskej liečiteľky Inny Segal do Bratislavy a to bol začiatok jej tvorivého obdobia. Seminár bol
zameraný na terapiu farbami a tak našla spôsob, ako prepájať zdravie a umenie. Výstava ponúka exkluzivitu diel, v
ktorých cítiť fantastický svet plný nekonečných možností.
Magicky ho vtiahne do sveta farieb, kde ho obohatí a harmonizuje. Potrvá do 6.júla 2016.
Pokr. zo str. 9

Ing. Alena Rezková, riaditeľka Domu MS v Lučenci

Prvý jún na základnej škole M.R.Štefánika v Lučenci
Na pozvanie pani riaditeľky Mgr. Gabriely Aláčovej, sme
mali možnosť priblížiť prácu s hlinou žiakom prvého stupňa.
Druháci, tretiaci a štvrtáci modelovali na čerstvom vzduchu,
priamo pred hrnčiarskou dielňou. Medzinárodný deň detí
sme strávili tvorivo, v príjemnej spoločnosti detí. Hlinené
výrobky sú už vysušené a v týchto dňoch smerujú do pece
na prvý výpal.

Dňa 6 a 7.6. 2016 sa brány Novohradského osvetového
strediska opäť otvorili verejnosti. Témou boli smaltované
šperky, konkrétne smalt na variči a keramickí anjeli, vytvorení otláčaním do sádrovej formy. Pri smaltovaných šperkoch sme sa poriadne zapotili, veď sme pracovali nad teplým varičom. Púdre v podobe farebných práškov účastníci
aplikovali na kovové podklady, ktoré následne zapekali.
Vznikli zaujímavé náhrdelníky, brošne a náušničky.

10.6.2016 sa v priestoroch Novohradského osvetového
strediska konala výtvarná tvorivá dielňa, pod názvom
„Akvarel a mesto“. Pozvaní žiaci z Cirkevnej základnej

Pozvaní žiaci z Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci, mali možnosť vyskúšať si túto náročnú techniku. Lektorom
dielne bol žilinský rodák - Pavel Ožďáni, ktorý sa technike akvarelu venuje päť rokov. Ponúkame Vám s ním krátky rozhovor.
Pán Ožďáni, prečo akvarel, čím Vás zaujala táto technika?
Chodil som do ľudovej školy umenia na Železničnej ulici, tam
som získal kontakt s umením. Pokračoval som ďalej, robil som
druhý cyklus, to už bolo na strednej škole, keď som študoval na
strojníckej priemyslovke. Podmienky v byte mi nedovoľovali
použiť médium olej, tak som sa rozhodol pre akvarel. Myšlienku venovať sa akvarelu mi však vsadila do hlavy pani Anička z
Novohradskej galérie. Začal som študovať literatúru, pozerať
videá na youtube.
Aké boli Vaše začiatky?
Mnoho výkresov som pokazil. Nie je tu priestor na opravovanie, potom musíte zobrať nový papier a začať odznova. Je potrebné si osvojiť techniku.
Ovplyvnili Vás iní akvarelisti?
Áno, Steven Cronin a jeho technika. Vedel jednoducho zachytiť
námet a s obmedzenou paletou, zachytiť atmosféru. Mal asi
len sedem farieb, s ktorými dokázal bravúrne maľovať. Nevyčerpateľným zdrojom sú aj čínski akvarelisti.
Môžete predstaviť techniku akvarelu našim čitateľom?
Najprv by ste sa mali zoznámiť s teóriou farieb, ako sa správajú
farby navzájom. Dôležitá je aj kvalita papiera. Začať treba maľovaním veľkých plôch. Takisto znalosti o svetle, perspektíve,
kompozícií sú dôležité. Akvarel nie je maľovanka, ohraničenie
plôch, akvarel je o niečom inom. Keď idem maľovať, v hlave
musím mať hotový obraz, musím ho mať premyslený, niektoré
veci musím robiť rýchlo - tu už nie je čas na rozmýšľanie. Napríklad pri maľovaní prírody začínam oblohou - najvzdialenejším
plánom, postupne ako idem dopredu sa dopracovávam k sýtejším farbám a detailom.
Spomenuli ste kvalitu papiera, aký papier je vhodný?
Sú to papiere vyššej gramáže, pod 300g na m² by sa nemalo ísť.
Aký druh farieb používate?
Špeciálne akvarelové farby, sú to pigmenty so spojivom. Spojivom býva arabská guma. Keby sme zmiešali pigment a klovatinu, vznikla by nám primitívna akvarelová farba. Ja používam
značku Winsor&Newton. U nás sa bežne dajú dostať farby českej značky Umton, ktoré postačia na bežnú tvorbu.
Ďakujem Vám za rozhovor a želám veľa inšpirácie v tvorbe.
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V obci Ratka sa 11. júna konal 11. ročník Stretnutia
Slovákov. Už tradične bol pripravený bohatý program,
v ktorom vystúpili FS a DFS Jánošík z Fiľakova, ĽH Ďatelinka, FaDS Dubkáčik, FSk Bystränky, ženská spevácka
skupina Kačurienky, ľudová hudba Jána Maka.
Okrem remeselníkov a viacerých atrakcií, ako zoskok
parašutistov, ani tento rok nechýbali miestne špeciality
- guláš, kapusta, halušky, klobása.

XVII. Fiľakovské historické hradné hry
Posledný júnový víkend sa fiľakovský hrad preniesol do
dôb dávno minulých. V dňoch 25. – 26. júna 2016 sa
uskutočnili v poradí už XVII. Fiľakovské historické
hradné hry, ktoré sa v réžií Hradného múzea vo Fiľakove konali po prvýkrát. V sobotu, 25. júna, od 10:00
hodiny čakal záujemcov tradičný remeselnícky jarmok
na Podhradskej ulici s ručne aj priemyselne vyrobeným
tovarom a pečenými dobrotami. O 13:00 sa otvorilo
hradné nádvorie s prekážkovou dráhou, historickými
hračkami a stredovekým šašom pre najmenších, ale deti
si mohli vyskúšať aj šermovanie, maľovanie štítov, či
dobové účesy so zapletanými stužkami, počas celého
dňa.

V rámci hlavného programu od 15:00, si návštevníci
mohli vychutnať atmosféru pravého „Rytierskeho turnaja“ (1. blok podujatia), spestreného stredovekými
tancami, sokoliarskym predstavením a točením vlajkami. Program „V tieni tureckého polmesiaca“ (2. blok
podujatia), naopak oživil historické udalosti zo 16. stor.,
spojené s osudom hradu počas takmer 40 ročnej tureckej
okupácie. Jednotlivé ukážky hajdúchov, husárov a janičiarov, ukončila rekonštrukcia dobytia a oslobodenia
hradu spod tureckej nadvlády. Tých, ktorí chceli zažiť
pravú „Stredovekú zábavu“ (3. blok podujatia), čakalo
večer od 19:30 menšie pohostenie v sprievode dobovej
hudby, výuka stredovekých tancov, bosorácky proces a
ohňová show. Medzi jednotlivými blokmi programu si
záujemcovia mohli pozrieť ukážky kováčstva a streľby z
dobových zbraní a tí statočnejší, mohli navštíviť aj
dobovú krčmu v kazemate počas celého dňa. Pre návštevníkov oblečených v dobovom kostýme bola pripravená zľavnená vstupenka! V nedeľu, 26. júna 2016, sa
na hrade konala „X. Medzinárodná súťaž v historickej
lukostreľbe“ o titul „Lukostrelec Novohradu“ a hodnosť
„Obranca Fiľakovského hradu“ v réžii OZ Koháry Fiľakovo, spoluorganizátora podujatia. Detaily o registrácii
nájdete na webovej stránke www.hradfilakovo.sk, alebo
na facebookovej stránke Fiľakovské historické hradné
hry - Füleki Történelmi Várjátékok.
Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Úradu
vlády Slovenskej republiky – program Kultúra
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Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Úradu vlády
Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín
2016, Banskobystrického samosprávneho kraja a mesta Fiľakovo.
Členovia mladého divadelného súboru
HrCiNa (hŕstka cinobanských nadšencov) pod vedením režisérky Mgr. Vladimíry Albertovej sa podujali na neľahkú cestu.
Znovuobnoviť zašlú divadelnú
slávu v Cinobani.
dnešnej pretechZnovuobnoviť
zašlú Vdivadelnú
slávu v
nizovanej dobe to bol riskantný
počin,Vktorý
sa nemusel
stretnúť s
Cinobani.
dnešnej
pretechnizovanej
podporou a pochopením. Avšak
divákpočin,
nesklamal.
dobe cinobanský
to bol riskantný
ktorý Ba
sa
práve dokázal, že technické vymoženosti
nenahradia
okamihu,
nemusel stretnúť
s čaro
podporou
a
nevystihnú pravú chuť prežitej
chvíle, nezachytia
(ne)vypovepochopením.
Avšak kúzlo
cinobanský
divák
danej myšlienky tak, ako to dokázali
naši divadelníci.
nesklamal.
Ba práve dokázal, že
technické

Všetci herci v absolútnom nasadení, či už po prvýkrát alebo s predošlými skúsenosťami, dokázali divákov okamžite od prvej chvíle
vtiahnuť do deja. Postupne sa podľa scenára objavovali na javisku
známe tváre a predsa úplne iné. Publikum reagovalo, chvíle smiechu vystriedalo ticho napätia, ktoré v okamžiku v dôsledku stále dynamického deja prepuklo v nadšený potlesk pochopenia. Hra slovenského dramatika Ferka Urbáneka "Už sú všetci v jednom vreci"
aj napriek tomu, že je zasadená do doby minulého storočia a opisuje vzťahy v meštiackej rodine bohatého mešťana Opatrného, je
až príliš aktuálna aj v našej dobe. Veď téma lásky, peňazí, malých
intrigánstiev, lakomstva, nádejí a sklamaní, keď hrdinov dobieha
vlastná minulosť a boja sa budúcnosti, keď dokážu pre vidinu bohatstva zapredať vlastnú dušu, je témou, ktorú mnohí poznajú.
Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek mierou prispeli k tomu, že na
dosky cinobanského kultúrneho domu sa opäť vrátila kultúra v divadelnej podobe. Ďakujeme všetkým divákom za potlesk a vážime
si záverečný STANDING OVATION. Tešíme sa na reprízy a naštudovania nových divadelných hier. Pretože MY sme ešte neskončili!!!
Premiéra sa konala 24. júna 2016 v KD Cinobaňa.

Silvia Očovanová, kultúrny pracovník, obec Cinobaňa
Foto: Zuzana Očovanová
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Folklórne:
Šaffova ostroha – celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci - 27. -29.5.
v Dlhom Klčove. Kategória D – interpreti ľudového tanca vo veku od 12 do
16 rokov, LAUREÁT: Nikolas MOLNÁR (DFS Malá Rakonca, Fiľakovo) – Oláhoš a verbunk z Medzibodrožia. Zlaté pásmo: Dániel VARGA
(DFS Malá Rakonca, Fiľakovo) – Palicový a vašvári verbunk zo Silickej
planiny Márk ANTAL a Sofia JANŠTOVÁ (DFS Malá Rakonca, Fiľakovo) – Čardáš z Medzibodrožia.
Bronzové pásmo: Angéla GÁSPÁROVÁ a Bernadett CSOMOROVÁ
(DFS Malá Rakonca, Fiľakovo) – Čardáš z Bidoviec

REKUS
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REKUS
...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

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.

REKUS
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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