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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte začína uvádzať cyklus
„Predstavujeme folklórne súbory“. Pokračujeme DFS Kokavan 

Poniže
Kokavy, Za dedinou na pažiti, Svitanie slobody, Hry na
pastve, Na Rimave, Z kokavských kolešní, Zimný slnovrat,
Chodenie s betlehemom, Hádala by, hádala, Z klenotnice
našich otcov, Hajduch, Jarné hry, V Kokave pri tanci, Kokavské variácie, Obvrtni sa, Šijeme vrecia, šijeme, Na Runu.
Súbor sa pravidelne zúčastňoval na okresných, krajských i celoštátnych súťažiach, prehliadkach a festivaloch (1949-Celoštátna súťaž STM Ostrava, 1957– krajská prehliadka ĽUT v Banskej Bystrici, 1957- ústredné kolo STM Ostrava, FF Východná –
1963, 1964, 1965, 1966, 2005, FF v Strážnici na Morave –
1966, 1974, Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe – 1969,
1971, FSP v Detve-1975, detský FF v Likavke – 1978, 1981,
1984, 2005, 2009 a i.), kde sa umiestňuje na popredných
miestach. Predstavil sa i v zahraničí - Svetový festival mládeže
v Berlíne (1950), mesačný pobyt detskej cimbalovej hudby
v Anglicku (1965), Zeitz v NDR (1967), Maďarsku (1969, 1970,
1989, 1991). Účinkoval aj v TV filmoch Kokavské vianočné
zvyky (1956), Šťasťia, zdravia vinšujemo ván (1981) a v relácii
Maľovaný svet (1980). V roku 1965 bola urobená nahrávka
Čs. rozhlasu Bratislava po návrate cimbalovej hudby z AnglicHistória: K histórii kokavského folklóru neodmysliteľne patrí
ka. Za roky existencie súboru sa v ňom vystriedalo veľké
aj detský folklórny súbor, ktorý pod vedením Pavla Zajaca
množstvo detí, niektoré aj v dospelosti pôsobili alebo ďalej
vznikol už v roku 1946. Ako detský krúžok ľudového tanca a
pôsobia vo folklórnych súboroch.
spevu pri Meštianskej škole v Kokave nad Rimavicou, založil
ho učiteľ Pavol Zajac za pomoci Štefanu Bobru, riaditeľa školy
a známeho folkloristu. Neskôr sa k nim pridala Mária Matulová - Bobrová. Súbor sa venoval predovšetkým domácemu,
kokavskému folklóru. Pravidelnými nácvikmi a vystúpeniami
sa tak zdokonalil, že sa v roku 1949 prihlásil do súťaže pod
názvom Súťaž tvorivosti mládeže (STM), konala sa v Bratislave
a hneď získal prvé významné ocenenie. Dokonca sa stal vzorom pre ostatné krúžky. Dá sa povedať, že patrí medzi prvé
detské folklórne súbory na Slovensku a obdivuhodné je, že
pracuje nepretržite dodnes. Dnešný názov, DFS Kokavan, nesie od roku 1965, predtým, od roku 1949, sa volal Pionier.
V roku 1956 prichádza do Kokavy učiteľ Pavel Javor a zakladá
pri súbore detskú cimbalovú muziku, s primášmi Ivanom
Greksákom a Darinou Denkeovou. Neskôr ich vystriedal Vladimír Zajac, syn Pavla Zajaca. Po odchode Pavla Javora z Kokavy nad Rimavicou, prevzal vedenie hudby učiteľ Jozef Franko. Z významných interpretov je potrebné spomenúť tanečníkov
Táto detská muzička získala mnoho ocenení, odmenou jej bol (Igor Kovačovič, Pavel Bútor, Pavel Obročník, Ivan Murín- zaaj zájazd do Anglicka v roku 1965, kde viackrát úspešne vystu- kladateľ festivalu Koliesko), spevákov (Ján Badinka, Ján Kroták,
povala. Z najvýznamnejších programov a programových čísiel, Peter Stehlík, Ondrej Laššák, Martin Kvanda, Jaroslava Lauerovytvorených od začiatku fungovania súboru, je potrebné vá, Jana Vicianová, Katarína Bielčíková, Daniela Trhanová,
uviesť: Kokavské priadky, Hôrni chlapci, Kokavská veselica, Martina Štefančíková, Soňa Ňuňuková),
Pokr. na str. 2
muzikantov
(Ivan
Greksák,
Darina
Denkeová,
Petra
Javorová,
Poniže Kokavy, Za dedinou na pažiti, Svitanie
Vladimír
Zajac,
Pavel
Štefánik,
Renáta
Lettrichová,
Nataša
slobody, Hry na pastve, Na Rimave, Z kokavských
Róthová,
Vladimír
Pener).
Uznanie
patrí
aj
tvorcom
kolešní, Zimný slnovrat, Chodenie s betlehemom,
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muzikantov (Ivan Greksák, Darina Denkeová,
Petra Javorová, Vladimír Zajac, Pavel Štefánik, Renáta Lettrichová, Nataša Róthová, Vladimír Pener). Uznanie patrí aj
tvorcom choreografií (P. Zajac, M. Bobrová, V. Brezinová, J.
Blahuta, E. Blahutová) či pedagógom (P. Zajac, M. Bobrová, J.
Gallo, P. Javor, J. Franko, Š. Brezina, J. Becániová).
Nemožno nespomenúť aspoň niektoré dosiahnuté úspechy
a ocenenia: 1. miesta na celoslovenskej súťaži STM Bratislava
(1949) a celoštátnej súťaži STM Ostrava (1949), 3. miesto pre
spevácku zložku súboru na ústrednom kole STM Ostrava
(1957), 2. miesto pre detskú cimbalovú hudbu a 3. miesto pre
Slávu Pirkovú v sólovom speve ľudových piesní na III. slovenskom festivale DFS Prešov (1971), 2. miesto za chlapčenské
„Hry na pastve“ na DFF Prešov (1975).
V roku 2006 súbor získal
ocenenie - Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra
za dlhoročnú umeleckú
a výchovnú činnosť. Pri
65. výročí vzniku súboru,
v roku 2011 v rámci Dňa
kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja,skobystrického
mu bola udelená cena
Kvet kultúry a umenia. Ocenenie samospráv-neho
prevzala vedúca súboru
kraja,
Mgr. Viera Brezinová za vyhľadávanie,
a rozvíjamuuchovávanie
bola udelená
cena
nie ľudových tradícií a tradičnej ľudovej
Kvet kultúry
kultúry Novohradu
a umenia.
a Malohontu.
Ocenenie
prevzala
Súčasnosť: Dnes detský folklórny súbor
úspešne
pracuje
pri
vedúca
súboru
Mgr.
dvoch zriaďovateľoch, a to pri ZŠ s MŠ
a
Miestnom
kultúrnom
Viera Brezinová
stredisku v Kokave nad Rimavicou. Vo vedení sa vystriedali
viacerí vedúci, ako zakladateľ P. Zajac, M. Bobrová, Ján Gallo,
V. Brezinová, Štefan Brezina, Ján a Marcela Skrutekovci, Ján
Stieranka, Pavel a Jana Obročníkovci, J. a E. Blahutovci, J. Becániová. Najdlhšie, v rokoch 1976-2013 bola jeho organizačnou i umeleckou vedúcou a vedúcou speváckej zložky učiteľka, Mgr. Viera Brezinová. Dnes je vedúcou tanečnej zložky
a tanečnou pedagogičkou Mgr. Jana Becániová, do tanca hrá
deťom heligónkar Ján Kvanda. Tých najmenších ako aj pohybovú prípravu všetkých detí má na starosti Jana Obročníková,
bývalá profesionálna tanečnica SĽUKu a pracovníčka MKS.
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Súbor eviduje 22 členov a každoročne majú najmenej 15
vystúpení. V tomto roku sa predstavili na okresnom a krajskom detskom festivale, ale vystupovali aj na podujatí 1. máj,
juniáles a naposledy v rámci festivalu ľudovej kultúry Koliesko.
Najbližšie ich v Kokave uvidíme v októbri v rámci Mesiaca úcty
k starším a v predvianočnom období. Ak sa chcete o tomto
detskom kolektíve dozvedieť viac, alebo by ste si ich chceli
objednať, uvádzame kontakty na vedúce súboru:

Jana Becániová (0903795167) a Jana Obročníková
(0903853728).
Záverom je potrebné zdôrazniť, že nielen bohatá

Jana Becániová (0903795167) a Jana Obročníková (0903
853728).

Záverom je potrebné zdôrazniť, že nielen bohatá minulosť,
plodná súčasnosť, ale aj perspektívna budúcnosť súboru je
vždy v rukách tých ľudí, ktorí sa snažia, aby to naozaj fungovalo. A úplne ideálne by bolo, aby všetci členovia detského
súboru prechádzali do mládežníckeho, čím by sa tvorilo pravé
folklórne spoločenstvo v Kokave nad Rimavicou.
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V tejto súvislosti by som sa ťa chcel
opýtať na tvoje detstvo, tvoju rodinu ...
Čím je človek starší, tým viac
myslí na minulosť. Narodila som sa
vo vojnovom období. Pamätám si, ako
rádio hlásilo, ku ktorému mestu sa
blížia lietadlá a ako ma rodičia berú
do pivnice. Raz sme boli na predvianočnej návšteve u krstných rodičov
a cestou domov nás zastihol hrozný
hlas sirény. Ledva sme dobehli domov
a už sa začalo prvé bombardovanie
Lučenca. Dom, kde sme boli na návšteve bol zrovnaný so zemou, rodina
sa v pivnici zázrakom zachránila. Mamička vtedy čakala svoje druhé dieťa
– môjho brata Miklósa. Ani po vojne
som nemala pokojné detstvo. Hneď
vo februári 1945 chlapov maďarskej
národnosti v meste pozbierali a na
pár mesiacov zatvorili. Otec ako právnik pracoval na daňovom úrade, ale
ako Maďara ho hneď prepustili, taktiež mamičku, ktorá učila na katolíckej škole. V júli sa narodil brat, mal
dva týždne, keď nás chceli vysídliť
s 50-kilovým balíkom do Maďarska.
Niekoľko rokov sme potom boli pobalení, lebo sme sa dostali na zoznam
presídlených formou výmeny obyvateľstva. Rodičia nemali zamestnanie.
Otec sa vyučil za zámočníka, neskôr
čalúnnika. Prežité udalosti mu podlomili zdravie. Mamička bola veľmi silná žena. Napriek všetkým ťažkostiam
bol v našej rodine kľud a láska. Do
školy som začala chodiť v r. 1946, po
slovensky som nevedela ani slovo. Po
štvrtý ročník som chodila do slovenskej školy, v r. 1950 sa otvorili maďarské školy a tak som hneď prestúpila.
Mohla by si sa s nami podeliť o svoje spomienky na gymnaziálne štúdiá vo Fiľakove?
Na gymnázium spomínam
veľmi rada, s niektorými spolužiakmi
sa dodnes každoročne stretávame.
Mali sme dobrých profesorov. Mojím
triednym profesorom bol Dr. Zoltán
Molnár, vzdelaný človek so širokým
rozhľadom. Nikdy nezabudnem na
hodiny maďarskej literatúry a dejepisu profesora Dr. Lajosa Lósku.
V škole vládla príjemná atmosféra.
Napriek tomu, že som denne cestovala z Lučenca do Fiľakova, zapájala

vala z Lučenca do Fiľakova, zapájala
som sa do rôznych kultúrnych aktivít.
Zaujímala som sa o humanitné predmety, veľa som čítala a týmto smerom
som chcela aj pokračovať. V tom čase
nebolo veľa možností, aj informácie
o štúdiu na vysokých školách boli dosť
slabé. Na VŠPg v Bratislave sa otvárala
katedra maďarského jazyka – v tom
roku s kombináciou: telesná výchova,
ruský jazyk alebo slovenský jazyk.
Vybrala som si kombináciu maďarský
jazyk a literatúra – slovenský jazyk
a literatúra.
Po absolvovaní vysokej školy
si zakotvila ako stredoškolská učiteľka na škole, kde si maturovala –
vo Fiľakove. Priblíž nám, prosím
tvoje začiatky.
Najprv som rok učila na ZŠ
s VJM v Lučenci, až o rok neskôr sa
uvoľnilo miesto slovenčinára na gymnáziu vo Fiľakove. Dostala som sa do
mojej bývalej školy, bývalí profesori
sa stali mojimi kolegami. Prijali ma
veľmi srdečne a tak som si skoro
zvykla na život medzi nimi. Ako mladá
učiteľka som bola aktívna tak v škole,
ako aj v Csemadoku v Lučenci, zapájala som sa do organizovania tanečného
súboru, divadielka poézie ... V polovici
60-tych rokov nastalo malé uvoľnenie,
zakladali sa mládežnícke kluby a tak
sme aj v Lučenci začali mládež aktivizovať. V r. 1968 sa v celoslovenskom
meradle založil maďarský zväz mládeže, do ktorého som sa zapojila i ja.
V rokoch tzv. konsolidácie som v škole
vďaka vtedajšiemu riaditeľovi Ladislavovi Kondračinovi a priazne mojich
bývalých profesorov nemala žiadne
problémy. Ale v Csemadoku v Lučenci
ma vylúčili zo svojich radov. Bez aktivít som však nemohla existovať, začala som sa zaoberať národopisom –
najmä v okolitých dedinách som zbierala údaje o spracovávaní konope
a tkanín. Koncom 80-tych rokov ma
potom v MO Csemadok v Lučenci požiadali o pomoc a ja som sa s radosťou
vrátila. Nebol vo mne žiaden hnev,
vtedy tam už pracovalo nové vedenie.
Za tie roky som sa naučila, že ľudia sú
aj slabí aj sa boja, no treba im vedieť
odpúšťať.
Pokr. na str. 4

Stredoškolská učiteľka Mgr.
Éva Hahn-Duray sa narodila 8. 9.
1939 v Lučenci. Základné vzdelanie
získala v rodnom Lučenci v r. 194654. V r. 1954-57 navštevovala Jedenásťročnú strednú školu (JSŠ) s vyučovacím jazykom maďarským (VJM)
vo Fiľakove, maturovala v triede profesora RNDr. Zoltána Molnára. V r.
1957-61 študovala kombináciu maďarský jazyk – slovenský jazyk na
Vysokej škole pedagogickej (VŠPg)
v Bratislave. V r. 1961-62 vyučovala
na ZŠ s VJM v Lučenci. V r. 1962-97
pôsobila ako stredoškolská učiteľka
na gymnáziu s VJM vo Fiľakove. Od r.
1961 je až dodnes aktívnou členkou
Csemadoku, v r. 2000-2014 bola
predsedníčkou jeho Mestskej organizácie (MO) v Lučenci. V r. 2010 získala
za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry
maďarské vyznamenanie „A magyar
kultúra lovagja“ (Rytier maďarskej
kultúry). Žije na dôchodku v Lučenci.
Evka, oslavuješ významné
životné jubileum, ku ktorému ti
srdečne blahoželám.
V tejto súvislosti by som sa ťa chcel
Ako sa vyvíjal tvoj životný
opýtať na tvoje detstvo, tvoju rodinu som sa do rôznych kultúrnych
príbeh
v
ďalších rokoch?
...
aktivít.
Zaujímala
som
sa
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Ako sa vyvíjal tvoj životný
príbeh v ďalších rokoch?
Osemdesiate roky boli pre
našu rodinu dosť ťažké. V r. 1980 mi
zomrel otec a v r. 1982-84 bol môj
brat Miklós väznený pre politickú činnosť. Bolo samozrejmosťou, že zmeny
po r. 1989 som privítala s nadšením.
Vtedy som sa zapojila do organizovania politického života, založili sme
politické hnutie Együttélés – Spolužitie. Hneď, ako to bolo možné, odišla
som do dôchodku, rozlúčila som sa
s prostredím, kde som strávila temer
40 rokov môjho života. Mám radosť
z toho, keď počujem, že moji bývalí
žiaci sú úspešní, keď čítam ich mená
na stránkach časopisov, vidím ich
v televízii či na javisku. Nič sa vo mne
nezlomilo s odchodom do dôchodku,
pretože všetku svoju silu som venovala organizovaniu kultúrneho života
v Lučenci. No a toto vlastne robím
dodnes. Teším sa, keď sa mi podarí
zorganizovať podujatia, ktoré ľudí
zaujmú, kde sa cítia dobre a kde sa
nielen zabávajú, ale sa aj niečo nové
dozvedia. Človek sa do smrti učí. Za
najväčší úspech pokladám zriadenie
maďarského kultúrneho centra, kde
sa môžeme stretávať a organizovať
podujatia.
V čom vidíš svoj zmysel života?
Žiť aktívnym životom, konať
v prospech ľudí. Byť čestným a ísť po
rovnej ceste za vytýčeným cieľom.
Mám rada ľudí. Keby som teraz mohla
byť mladá, povedzme 25-ročná, určite
by som si vybrala túto istú životnú
dráhu. Ďakujem za záujem o mňa.
PhDr. František Mihály

Vydavateľstve Mladé letá v Bratislave.
Vo vedecko-výskumnej práci sa
Od r. 1970 pôsobila ako spisovateľka zaoberal problematikou chorôb kĺbov
v slobodnom povolaní.
hospodárskych zvierat i štúdiom morfogenetických prvkov. Svojimi morfologickými prácami o štruktúre svalov,
výskyte tukových buniek vytvoril podklady pre šľachtiteľskú zoologickú prax.
Prispieval do odborných časopisov: Živočíšna výroba, Veterinární medicína,
Biológia, Acta Zootechnica, The Lancet
a i. Profesor Vladimír Uhrín zomrel 29.
7. 2003 v Nitre, pochovaný je na cintoríne v Nitre-Chrenovej.

Mária Ďuríčková je známou autorkou kníh pre deti a mládež: My z ôsmej A (1960), Danka a Janka (1961),
O Guľkovi Bombuľkovi (1962), Majka
Tárajka (1965), Zlatá brána (1975), Dunajská kráľovná (1976), Kľúče od mesta
(1981), Dunajské povesti (1996), ... Pravidelne prispievala do časopisov: Slniečko, Ohník, Zornička, Včielka, Literárny
týždenník a i. Jej knihy vyšli v 21 cudzích
jazykoch.
Manžel Vojtech Masaryk (1911
-1944) bol tiež absolventom Učiteľského ústavu v Lučenci (maturoval v r.
1936). Pre účasť v SNP bol väznený
a Gestapom popravený 14. 12. 1944
v háji Cibislávka pri Bánovciach nad
Bebravou. In memoriam mu boli udelené: Československý vojnový kríž
(1946), Rad SNP I. triedy (1947). Mária
Ďuríčková zomrela 15. 3. 2004 v Bratislave, pochovaná je na cintoríne bratislavského krematória.

Mária Ďuríčková
Učiteľka, redaktorka, spisovateľka Mária Ďuríčková, rod. Piecková,
vyd. Masaryková sa narodila 29. 9. 1919
vo Zvolenskej Slatine, okres Zvolen. Základné vzdelanie získala v rodnej obci,
v r. 1934-38 študovala na Učiteľskom
ústave v Lučenci. V r. 1949-51 pokračovala v štúdiu slovenského a ruského
jazyka na PgF UK v Bratislave, štúdium
však nedokončila. V r. 1939-52 pôsobila
ako učiteľka na ľudových školách na
rôznych miestach, naposledy v Bratislave. V r. 1952-70 bola redaktorkou vo
Vydavateľstve
Mladé
letá

Veterinárny lekár, vysokoškolský učiteľ Prof. MVDr. Vladimír Uhrín,
DrSc. sa narodil 20. 9. 1929 v obci Pravica, okres Veľký Krtíš. Gymnaziálne
štúdiá absolvoval vo Zvolene, Banskej
Štiavnici a v Lučenci, kde maturoval v r.
1948 v triede profesora Michala Petiana. V r. 1948 -53 študoval na Vysokej
škole veterinárnej (VŠV) v Brne (ČR). V r.
1951-62 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na VŠV v Brne, v r. 1962-79 na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.

V r.
1979-85
bol
vedeckým
v Bratislave. Od r. 1970 pôsobila ako pracovníkom vo Výskumnom ústave
spisovateľka v slobodnom povolaní. chovu a šľachtenia hydiny v Ivanke

PhDr. František Mihály

Táto nová kniha sa konečne dočkala
svojho vydania, a to predovšetkým
zásluhou autora PhDr. Mgr. Jozefa
Drenka a sponzorov – Mesta Lučenec, rešt. Biela Labuť a Jozef Pročko,Zbrojnica Halič. Vydalo ju Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v
menšom náklade. Preto neváhajte a
knihu si čo najskôr zadovážte! Dozviete sa množstvo informácií nielen
o zázračnom moku a nielen o pijatike, ale aj o krčmách, či páleniciach
v celom regióne. Vedeli ste, že prvý
pivný dom, kde sa čapovalo aj pivo,
bol v Divíne v 17. storočí. Liehoviny
sa podávali aj pri kúpeľoch (Lučenec,
Tuhár, Muľa - Rároš, Poltár, Rovňany, Želovce a i.) Najväčšia konzumácia liehovín: pálenky, piva a vína
bola z príležitosti jarmokov a trhov
vo Fiľakove (od r. 1433), v Lučenci
(od 1695), v Modrom Kameni(1658),
Starej Haliči (1763), v Haliči (1765),
v Divíne (1715). Neskôr aj v Málinci
a Poltári.
Alebo, že v r. 1895 bolo v 4 bordeloch
18-20 stálych prostitútok. V Lučenci
ich bolo 45, riadne evidovaných.
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Divadelno-tanečný workshop
Vyšehrad bez bariér podporený
Medzinárodným vyšehradským fondom
a Nadáciou Život Umělce
V areáli Fiľakovského hradu odštartoval 7. júla 2014
dvojtýždňový workshop divadla, tanca a spevu Vyšehrad
bez bariér, na ktorom sa zúčastnili mladí záujemcovia
divadla, hudby a tanca zo štátov Vyšehradskej štvorky.
Hlavnými organizátormi workshopu boli Artové sdružení
Cylindr z Ostravy (ČR), Stowarzyszenie Teatr Formy z Wroclavy (PL), Lélekpendítők Társasága zo Salgótarjánu (HU) a
Základná umelecká škola z Rimavskej Soboty. Miestnymi
partnermi boli Hradné múzeum vo Fiľakove, Mesto Fiľakovo,
Miestna organizácia Csemadoku a Dom Matice slovenskej vo
Fiľakove.
Účastníci svojim aktívnym podielom a interakciou vytvorili
kompaktné tanečno-divadelné predstavenie a to nielen hereckým a tanečným umením, ale aj prostredníctvom hudby,
scénografie, kostýmov. Pod dohľadom lektorov mohli rozvíjať
svoj talent, fantáziu a konfrontovať svoje názory a nápady s
podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, spoznávať sa navzájom a spolupracovať na záverečnom predstavení v réžii slovenského
režiséra Vlada Sadíleka.

Účastníci mali možnosť pracovať v tanečnej alebo speváckej
dielni a samozrejme na príprave záverečného predstavenia.
V čase mimo tanečných alebo speváckych nácvikov, sa podieľali na výrobe scény, rekvizít, kostýmov a doplnkov v scénografickej a kostýmovej dielni. Čerešničkou na torte bola
dielňa výrazového herectva a pantomímy pod vedením Józefa
Markockého z Wroclavu (PL).
Celá práca workshopu smerovala k verejnému predstaveniu,
premiére diela Zahynul kôň pod kalinou, na motívy rovnomennej balady A. S. Puškina, ktorá sa uskutočnila 19. 7. 2014
o 22.00 pod hradom Fiľakovo. Na predstavení spolupracovali:
Vladimír Sadílek režisér, Ladislav Cmorej choreograf spolu s
Davidom Schimmerom, Józef Markocki lektor výrazového
herectva, Dalibor Lang, vedúci dirigent, Marian Lacko scénograf, Hana Štrbová výtvarníčka kostýmov z Ostravy (ČR).
Predstavenie zahrali samotní účastníci workshopu.

Jeho XIV. ročník sa uskutočnil vo vynovenom areáli počas
víkendu, v dňoch 19. – 20. júla v Radzovciach. V sobotu sa
festival začal už tradične na nádvorí, pri kaštieli 11. ročníkom súťaže vo varení gulášu „ Novohradský gulášový
festival“. Do súťaže sa prihlásilo viac ako 30 družstiev
z celého okolia. Akonáhle odštartovalo samotné gurmánske
umenie, hneď rozvoniaval celý areál. Počas varenia na malom pódiu vystupovali folklórne súbory, sólisti z okolia a ľudová hudba Téka z MR.

Degustácia porotcov začala okolo 18.00 hod. Päťčlenná porota nemala ľahkú úlohu a mali čo ochutnávať. Nakoniec sa
im podarilo ohodnotiť všetky guľáše . Víťazom tohto ročníka
sa stalo mládežnícke družstvo z Radzoviec. Ani ostatní súťažiaci neodišli naprázdno, všetci obdržali vecné ceny od organizátorov podujatia. Po vyhlásení súťaže sa začala ľudová
veselica na nádvorí, do tanca hrala hudobná skupina Relax.
Druhý festivalový deň začal o 10.00 sv. omšou v rímsko-katolíckom kostole, kde vystúpila miestna spevácka skupina Jázmin. Festival pokračoval v poobedňajších hodinách v amfiteátri pri kaštieli a v programe FOLKLÓR NOVOHRADU
vystúpili viaceré domáce a zahraničné folklórne súbory: Folk
Lc z Lučenca, spev. skupiny Jázmin Radzovce, Zlatý klas
z Pleša, Pro Musica z Fiľ. Biskupíc, Mezeicsokor z Fiľ. Kováč,
Gyöngyvirág z Čakanoviec, Sobotienka z Mučína, spev. Skupina pri DD Radzovce, tanečný súbor Palóc z Čakanoviec,
tan. súbor Nógrád z Radzoviec, citarová skupina Rozmaring
z Belinej, FS Vidovenky z Vidinej, heligonkár Milan Šulek
z Vidinej, Agócs Sándor na tárogató zo Šávoľa, FS Muskátli
z Varšáňu, brušné tance Karida z Pásztó, ľudová hudba Dobroda zo Šalgótarjánu, ľudoví rozprávači Galamb Krisztián,
Botos Kevin a Botos Erika, speváčka Benko Fruzsina a hudobná skupina Ferenca Gényu. Celkom sa predstavilo až 300
účinkujúcich, všetkých prítomných pozdravil predseda OV
Csemadoku František Koronczi. Záver festivalu patril populárnej maďarskej skupine Ladánybene 24. Festival za dva dni
navštívilo vyše 2000 divákov. Organizátormi podujatia boli
Novohradský oblastný výbor Csemadoku v Lučenci, ZO Csemadoku a Obecný úrad v Radzovciach, BBSK- Novohradské
osvetové stredisko v Lučenci. Podujatie sa konalo s finančnou
podporou Úradu vlády SR, BBSK, Fondu Bethlena Gábora
a Národného kultúrneho fondu MR.
Karol Galcsík
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XIX. Novohradský folklórny festival

Konal sa 25. júla 2014 v Lučenci. Lučenčanov, či návštevníkov mesta lákali organizátori hodinu pred začiatkom naozaj
originálne. Živou pozvánkou. Je ňou sprievod všetkých účinkujúcich, teda folkloristov oblečených v nádherných krojoch. Trasa je každý rok rovnaká, začína
z Herzovej ulice, pokračuje Masarykovou
až do mestského parku. Nikomu neprekážalo obmedzenie premávky. Veď inak
by to nebolo možné. Prvý išiel vyzdobený koč ťahaný bielymi plnokrvníkmi,
viezli sa na ňom dvaja huslisti a rezkými
melódiami pútali pozornosť. V čele sprievodu kráčali predstavitelia mesta a za
nimi členovia folklórnych súborov.
Zastavili viackrát, vždy zatancovali, zahrali a zaspievali, takto dávali na známosť,
že sa niečo chystá.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo
o 19.00 hod. v mestskom amfiteátri.
Galaprogram otvorila primátorka, PhDr.
Alexandra Pivková.

Program režijne pripravil Juraj Matiaš
a moderovali ho spoločne Lukáš Pelč
a Lucia Ptáčniková. Najskôr privítali
vzácnych hostí, ktorými boli: Ing.
Branislav Hámorník, prednosta Okresného úradu v Lučenci a poslanec BBSK,
Mária Ambrušová, riaditeľka NOS, niektorí poslanci BBSK, poslanci mesta a ď.
Divákom sa predstavilo desať folklórnych súborov. Okrem slovenských (IPEĽ
z Lučenca, NÓGRÁD z Radzoviec, KOKAVAN z Kokavy nad Rimavicou, JÁNOŠÍK
z Fiľakova, ROZMARÍN Pliešovce, KRTÍŠAN z V. Krtíša, HRIŇOVČAN z Hriňovej
a UFS MLADOSŤ z Banskej Bystrice) sa
návštevníkom predviedli aj dva zahraničné folklórne súbory zo Srbska –
VRETENO Kysáč a KUD Branko Radičevič. Organizátormi festivalu boli Mesto
Lučenec a Novohradské osvetové stredisko v Lučenci. Podujatie sa konalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry
SR a BBSK.

X. ročník podujatia podporujúceho
kultúru národnostných menšín sa
uskutočnil už tradične v rekreačnom stredisku Látky - Prašivá. Tábor sa konal v dňoch 28. 7. – 1. 8.
a zúčastnil sa ho rekordný počet
detí, celkom 65 z Lučenca, Fiľakova, Rimavskej Soboty a z Maďarska. Ľudové tance a remeslá
vyučovalo celkom 6 lektorov: hrnčiarsku dielňu (Gyetvai Zsuzsa),
Tünde),
výrobu sviečok (Benko Tünde), kožené výrobkyvýrobu
(Kovácssviečok
Csilla), (Benko
rezbárstvo
a vykožené
výrobky
(Kovács
rezávanie stĺpa (Nagyferenc Kati), maľovanie na nábytok (Benko Pál),Csilla),
tanec
rezbárstvo
vyrezávaniea vedúci
stĺpa
a spev (Paluch Norbert a Percze Piroska). Karol
Galcsík, aorganizátor
(Nagyferenc
Kati), maľovanie
na
tábora zhodnotil aj ten tohtoročný, jubilejný, ako
úspešný. Tvorivé
dielne boli zanábytok
(Benko Pál),
tanec a spev
ujímavé a inšpiratívne. Rozlúčkový program sa konal
už tradične
predposledný
deň
Paluch skupinou
NorbertKelemenovci
a Percze
- večer pri vatre, kde si zaspievali účastníci s( hudobnou
Piroska).
Galcsík,
z Lučenca. Súčasťou záverečného programu v piatok
bolo už Karol
tradičné postavenie
a vedúci strediska.
tábora
pamätného stĺpa, surový kmeň deťom darovaliorganizátor
majitelia rekreačného
zhodnotil
tohtoročný
Počas tábora ho deti spoločne opracovali a hotový
stĺp, aj ten
z tohto
ročníka, zostal
v areáli strediska. Kto chce stĺpy vidieť na vlastné oči, musí navštíviť Látky
a priamo pod hotelom Royal ich môže všetky obdivovať.

Organizátormi tábora boli Csemadok – Novohradský oblastný výbor, BBSK
– Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Občianske združenie

Organizátormi tábora boli Csemadok –
Novohradský oblastný výbor, BBSK –
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Občianske združenie Pitypang,
Základná škola Józsefa Kármána v Lučenci a Základná škola na Mládežníckej
ulici vo Fiľakove. Podujatie sa realizovalo s finančným príspevkom Úradu
vlády SR, BBSK, Národného kultúrneho
fondu MR a Fondu Gábora Bethlena.
Účastníci sa už tešia na ďalší ročník
palóckeho tábora.

Karol Galcsík

Uskutočnilo sa 26.7.2014 v športovom
areáli, začalo o 14.00 hod. a trvalo do
neskorých nočných hodín. Po otvorení
a pozdravoch hostí nasledoval pestrý
kultúrny program – hudobno-spevácka skupina EMINENT, FS Jánošík
a ĽH Ďatelinka, PS Vreteno – KIS Kysač
– KUD Branko Radičevič, DFS z Lovinobane, FS Úvrať z Poltára a heligónkari
z obce. Súčasťou stretnutia bolo viacero sprievodných podujatí. Nechýbali
výstavy (História a súčasnosť obce,
Výstavba VD Málinec – 20. výročie,
Klub vojenskej histórie Slovensko,
Ručné práce...). Návštevníkov zaujali
ukážky historických zbraní, ktoré
predstavil Lukostrelecký klub Divín
a ukážky historickej policajnej techniky. Rôzne atrakcie boli pripravené aj
pre deti. Ponúkali sa tradičné jedlá
priamo na ihrisku – kapustnica, bravčový a poľovnícky guláš, držky, pečená
klobása, halászlé a langoše. Na tanečnej zábave hrala skupina Akcent z Lučenca. Celé podujatie moderoval Lukáš Pelč.
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Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pripravilo aj tento Kokava nad Rimavicou a Koliesko patria k sebe ako patril
rok dve výstavy v rámci festivalu ľudovej kultúry.
Paľo Bútor k folklóru.
Ani XXIV. ročník festivalu ľudovej kultúry nesklamal. Začal
31.7. a končil 3.8.2014. Štyri dni sa milovníci tradícií a folklóru mohli tešiť z ponuky bohatej kultúrnej obživy. Každý
rok prekvapia organizátori „dákou“ novinkou. Tou tohtoročnou bol nový okruh. Vznikol spojením remeselníckej uličky
s hlavnou a viedol cez záhradu za synagógou, v ktorej bol aj
dvor osvetársky. Práve o ňom chceme viac napísať, nakoľko
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci tu realizovalo až
tri projekty.

Výstava obrazov Gabriela Kuráka pod názvom MAĽOVANÁ
TRADÍCIA bola inštalovaná v synagóge. Vernisáž sa uskutočnila 1. augusta 2014 o 17.00 hod. Otvorili ju spoločne
Mária Ambrušová, riaditeľka NOS a Janka Krotáková, vedúca MKS. Tvorbu autora predstavil akad. maliar Štefan
Balázs, ArtD.

Prvým bol DVOR PAĽA BÚTORA. Trval dva dni, začal v piatok
o 18.00 hod. a končil v sobotu večer. Otvorila ho riaditeľka
NOS, Mária Ambrušová. Vo svojom príhovore vysvetlila,
prečo práve Bútorov dvor. Kokavčania, či folkloristi po celom
Slovensku Pavla Bútora dobre poznali. Vlani nás náhle opustil a my nechceme zabudnúť, ale spomínať a pripomínať si
ho, ako človeka a kamaráta. Preto začala tradícia spomienok a stretnutí na výraznú osobnosť slovenského folklóru.
A spomínalo sa, nielen slovom, spevom, či hudbou, ale aj jeho obľúbenými jedlami či jeho horkou. Horkú mohol ochutnať každý po oficiálnom otvorení dvora, lebo to bol vlastne
prípitok na jeho pamiatku.

Vernisáž druhej výstavy Ľubomíry Žilkovej, OD ĽANU PO
PLÁTNO..., sa konala v zasadacej miestnosti obecného úradu
o 19.00 hod. Otvorila ju riaditeľka NOS Mária Ambrušová
a starosta Kokavy Ing. Ján Chromek, ktorý autorke daroval
nádhernú kyticu kvetov. Obidve výstavy boli sprístupnené až
do 10.8.2014.

V piatok program moderoval jeho kamarát Roman Malatinec
a vyzýval všetkých, ktorí by si chceli na Paľka zaspomínať,
mohli tak urobiť na malom javisku. Z tých, ktorí tak urobili,
treba spomenúť Jaroslava Spišiaka, Ľubomíra Tatarku, Igora
Kovačoviča, Tibora Kobličeka, Pavla Bielčika, Janka Blahutu,
heligónkarov z Klenovca..., všetkým aj takto ešte raž ďakujeme. Osobitne chceme poďakovať folklórnej speváckej
skupine Rovina z Dlhého Klčova,
pokr. na str. 8
predovšetkým starostovi Andrejovi Kulikovi a Ľubici
Zubkovej. Do Kokavy prišli v hojnom počte, zahrali,
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...predovšetkým starostovi
Andrejovi Kulikovi a Ľubici Zubkovej. Do
Kokavy prišli v hojnom počte, zahrali,
zaspievali, sviečku zapálili, lebo Pavel
Bútor bol čestným občanom ich obce
a slušnosť to káže, patrí sa uctiť si človeka, ktorý im pomohol, nielen pri organizovaní Šaffovej ostrohy. Aj týmito
slovami si zaspomínal na neho starosta
Dlhého Klčova a dúfa, že z tohto jeho
dvora vznikne nová tradícia.
Pokr. zo str.7

Po zotmení sa stena synagógy premenila na premietacie plátno. Okrem fotografií to bol pozoruhodný film venovaný Paľovi, spracovali ho Alexander Nagy
a Emil Bartko.
Kto Paľa poznal, vedel o jeho pohostinnosti a bolo by hriechom, aby na Bútorovom dvore chýbala. Nuž čo, aspoň kus
sme sa snažili priblížiť tej atmosfére,
aká bývala u neho doma.
V piatok sa podávala Bútorova kapusta
a živánka, hlavným kuchárom bol majster Pavel Mäkký z Hrnčiarskej Vsi s bratom Milošom. Kvalitné bio víno ponúkal
Ján Kojnok v stánku firmy Domin &
Kušický z Veľkého Krtíša.
V sobotu sa ponúkal pravý kotlíkový baraní guláš. A chutil výborne, lebo pán
Haluka si ho odniesol ešte aj do veľkej
Prahy. Varil ho Jaroslav Zvara, jemu
a jeho manželke Stanke patrí najväčšia
vďaka. Prečo? Pre Paľa urobia aj nemožné, povedali. Nielenže zadarmo navarili výborný guláš (pochopiteľne dodali okrem baraninky aj všetky suroviny), ale neoceniteľne nám pomohli aj
materiálne. Ich Občianske združenie
RODON z Klenovca nám požičalo pódium, stany, lavice a stoly a pomohlo aj
s montážou... A ešte aj chlieb z časti
sponzorovali, lebo zabezpečili, že Ján
Bobro z Pekárne Hriňová ho osobne
doviezol po obidva dni.
Z ponuky aktivít to nebolo všetko. Na
stole v Bútorovom dvore bol prázdny
sklenený demižón, bol uzavretý korkovaným štopľom, ktorý zdobil čierny
hlinený kokavský klobúčik. Na demižóne
(od Paľa) bol nápis „Dobrovoľný príspe-

vok na Bútorovanie“. Kto chcel,
mohol prispieť a mohol si domov
odniesť malý suvenír – Paľovu horkú

vok na Bútorovanie“. Kto chcel, mohol
prispieť a mohol si domov odniesť malý
suvenír – Paľovu horkú – malú 0,04 l
fľaštičku, ku ktorej bola priviazaná látka
s jeho podobizňou, zhotovenou špeciálnou technikou pomocou transfer gélu. (Bavlnená látka sa antikovala v čiernom čaji, suchá látka sa potom vyžehlila, priložil sa zrkadlovo vytlačený obrázok a transfer gélom sa látka natrela
tam, kde sa obrázok lepil, nasledovalo
vysušenie, prežehlenie a úprava okrajov
látky).

Druhý projekt mal názov OD FRUŠTIKA
PO HAVRANKU a tradičné jedlá 2.8.
2014 pripravovala obec Cinobaňa
na čele so starostom Jozefom Melicherom, šarmantnou Silviou Očovanovou
a kuchárkami – Annou Špakovou, Annou Chamulovou, Elenou Pikovou, Ľubicou Adámekovou a Margitou Očovanovou.
Dúfam, že tam hore bol spokojný a že
sa na nás nehneval, kot zmo si ho takto
uctili... Na stole bola aj šiltovka folklórneho súboru Lipa, ktorú mne osobne
Paľo daroval, ale aj pivový pohár s názvom LIPA, ktorý nám zapožičal v Kokave
dobre známy majiteľ a prevádzkovateľ
„štábu“ priaznivcov Kolieska - Jaroslav
Feješ. Na stole bol k dispozícii aj bulletin „Kot zmo sä tak zišli...“ a ďakujeme
ešte raz Paľovým kamarátom, ktorí pomohli pri jeho zostavovaní – Jozef Burič,
Vilo Korenčík, Emil T. Bartko, manželia
Zvarovci a obci Dlhé Klčovo.

A čo sa jedlo? Na fruštik to bola melta
a nefalšované sódovníke, robené na klasickej „mašine“, teda šporáku priamo
pred očami divákov.

Chleba s masťó a cibuľó sa podávalo na
desiatu, kto nechcel mohol si vybrať
chlieb s domácim, malinovým lekvárom.
Demikát alebo po kokavsky stieranka to
bol obed spolu s herovcami.
Pokr. na str. 9

Na olovrant – hav-ranku sa rozdávali
dupčiaky a kto nevie čo to je? Ak
nestihol prísť do Kokavy na Koliesko,
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Na olovrant – havranku sa rozdávali dupčiaky
a kto nevie čo to je? Ak nestihol prísť do Kokavy na Koliesko,
môže si to nájsť na našej stránke – www.noslc.sk v bulletine
z tohto projektu, kde je aj celý receptár podávaných jedál
alebo v Cinobani, kde mu ochotne poradia, lebo tam už
receptárov vydali viac. Za požičanie šporáku ďakujeme Jankovi Filipiakovi z Kokavy.
Pokr. zo str. 8
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ako 38/60. Takto Kokava nad Rimavicou získala svoj druhý
rekord. Po zmeraní ich ukázali všetkým návštevníkom priamo
na javisku, kde okrem remeselníkov bola aj dcéra p. Murínovej, Ľubica Žilková a sobotňajší moderátor, ostrieľaný Lukáš Pelč. Cenu za obec Kokava nad Rimavicou prevzala Janka
Krotáková, vedúca MKS.
Čo dodať na záver? Ak sa
vám osvetársky dvor
páčil, tak to šírte ďalej,
ak nie, tak nám to povedzte a spoločnými silami to pôjde lepšie. Za
pomoc pri organizovaní
osvetárskeho dvora ďakujeme obci Kokava nad
Rimavicou.
Všetky tri projekty sa
konali
s finančnou
podporou MK SR.

Tretím projektom GATE drží OPASOK a na nohách sú KRPCE
predstavujeme už tretí rok jednotlivé časti ľudového odevu – 29. ročník letného tábora umenia trval 8 dní, od nedele 10.8.
kokavského kroja. Keďže to robíme už tri roky, chceli sme do nedele 17.8.2014 a konal sa v okrese Poltár, v prekrásnom
predstaviť tri časti kroja z dvoch tradičných materiálov – prostredí rekreačného strediska Kokava Línia.
plátna a kože, ktorých výrobu ukazovali dvaja remeselníci.
Rozália Murínová tkala na krosnách a kto chcel, tomu dovolila
posadiť sa a pričuchnúť k remeslu. Ľubomír Medveď z Čierneho Balogu ukazoval, ako sa vyrába kožený opasok s typickou kokavskou štvorcovou mosadznou prackou a predviedol svoju zručnosť pri výrobe krpcov. Aj z tohto projektu si
mohli návštevníci odniesť bulletin, alebo malý kožený suvenír
s logom festivalu Koliesko od Ľubka Medveďa.

Nebolo to ale všetko. Snažili sme sa tento projekt ešte viac
zatraktívniť a podarilo sa. Pokus o zápis do Knihy slovenských
rekordov pre obec Kokavu nad Rimavicou sa vydaril. Prítomný
bol aj zástupca rekordov p. Igor Svítok, ktorý odovzdal dva
certifikáty. A že za čo? Za najväčšie gate a najväčšie krpce.

Pani Murínová ušila gate takých rozmerov (dlhé 154 cm a pás
182 cm), že takéto gate ešte na Slovensku nikto nevyrobil
a Kokava tak získala svoj prvý rekord. Len aby sme v hanbe
nezostali, povedal si Ľubomír Medveď a vyrobil také krpce, že
nemajú páru. Dlhé boli 38 cm a p. Svitok určil číslo ich veľkosti
ako 38/60. Takto Kokava nad Rimavicou získala svoj druhý
rekord. Po zmeraní ich ukázali všetkým návštevníkom priamo
na javisku, kde okrem remeselníkov bola aj dcéra p.

LETAVY sú stretnutím ľudí, ktorí majú k umeniu blízko, ale
nie je ich profesiou, ľudí, ktorí hľadajú cestu ku krásnu a
potrebujú usmerniť, ľudí, ktorí už vedia kam smerujú, ale
hľadajú nové cesty k dosiahnutiu cieľa. Týmto cieľom je
výtvarný, divadelný, literárny, fotografický, tanečný a
hudobný spôsob komunikácie. Význam Letáv je v stretávaní
človeka s človekom – tvárou v tvár, človeka s umením, umenia
s prírodou. Hlavným organizátorom Letáv je Mestské
kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote a šéfom organizačného štábu je Marian Lacko, zakladateľ tohto výnimočného
podujatia.
Zdroj: www.letavy.sk
Ani v tomto roku nechýbal v repertoári letných podujatí fiľakovského hradu koncert populárnej hudby. Hradné nádvorie už po
tretíkrát hostilo Stretnutie hudobníkov, ktorého organizátorom bol
opäť fiľakovský hudobník Július Kalcso a Hradné múzeum vo
Fiľakove. Na jedenástom ročníku koncertu, ktorý sa konal 10.
augusta 2014, sa predstavili rockové kapely regiónu interpretujúce
rozličné štýly klasickej rockovej hudby. Medzi účinkujúcimi boli
mladé talenty, ale vzhľadom na pozitívne ohlasy, aj skupiny z minuloročného podujatia. Koncert zahájila skupina Lámpaláz zo
Šalgotarjánu. Po nich patrilo javisko kapelám Mr. Psycho and
Dark Angels z Lučenca, The Roads z Rožňavy a Majdnem Edda
– LC z Velikej nad Ipľom. Vo večerných hodinách vystúpila pred
niekoľkými rokmi opäť scelená fiľakovská skupina POKER, pod
vedením Júliusa Kalcsa, a v závere programu odzneli hity z počiatkov rockovej éry v podaní kapely DELTA z maďarského Ózdu.
O hudobné pozadie v prestávkach medzi jednotlivými vystúpeniami sa postarali skupiny ESO a 3 Many Humans. Podujatie sa
začalo o 16.00 hodine a trvalo až do neskorých večerných hodín.
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Iránu po Singapur, v Afrike od Maroka po
Čad, v Amerike od Kanady po Paraguay.
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Pri inštalovaní výstavy doplnilo Hradné
memu kohútovi
múzeum vo Fiľakove svoje zbierky exponátmi Novohradského múzea a galérie
- vo fiľakovskom Mestskom múzeu bola
z Lučenca, a vzácnymi starými predmetotvorená nová stála expozícia
mi vypožičanými z miestneho františkánMestské vlastivedné múzeum vo Fiľakoskeho kláštora.
ve pracuje v priestoroch miestnej reduty
(Vigadó) od roku 1994. Rekonštrukciu
budovy zrealizovanú v rokoch 2010 –
2011 finančne podporila Európska únia
cez Regionálny operačný program.
Niekdajšia expozícia múzea bola otvorená v rámci miestnych kultúrnych dní,
organizovaných v auguste 1994 na hody.
Takmer presne dvadsať rokov po vernisáži sa otvára nová expozícia inštitúcie Výstavu otvoril primátor mesta Fiľakovo
pod názvom „Od fiľakovskej palmy k sve- Jaromír Kaličiak a riaditeľ múzea Attila
toznámemu kohútovi“, so značnou fi- Agócs 15. augusta o 16,00 hodine.
nančnou podporou Ministerstva kultúry Počas Dní mesta (v sobotu a v nedeľu)
SR. Na zakúpenie niektorých exponátov, bola expozícia sprístupnená od 9,00 do
reštaurovanie zbierkových predmetov 17,00 hodiny, a po oslavách podľa
s mimoriadnou výpovednou hodnotou pravidelných otváracích hodín Mestsa na vytvorenie podmienok k ich bez- kého múzea - od utorka do piatku,
pečnej prezentácii vypracovalo a zreali- denne od 8,00 do 16,00 hodiny.
zovalo Hradné múzeum vo Fiľakove
v rokoch 2008 až 2014 osem úspešných
projektov.
Výstava vznikajúca výsledkom šesťročnej
prípravnej práce mapuje dejiny mesta
od zruinovania hradu v roku 1682, respektíve od znovuosídlenia mestečka po
60-te roky 20. storočia, prezentáciou
hnuteľných kultúrnych pamiatok miestnej šľachty a remeselníkov, ako aj kultúrneho dedičstva katolíckeho obyvateľstva
okolia. Popri ľudovom umení maďarskej
etnografickej skupiny Palócov, žijúcej aj
na území severného Novohradu a juhozápadného Gemera, poukazuje expozícia Od piatku do nedele, trojdňový nabitý
aj na multietnický charakter mikrore- program sprevádzal podujatie, ktoré sa
giónu. Samostatnú miestnosť venovali konalo od 15.8. do 17.8. 2014 vo Fiľaautori výstavy tradíciám miestnej smal- kove.
tovne, respektíve miestnym priemyselným závodom. Krásne zdobené kusy
smaltovaného riadu budú prezentované
spolu s produktmi výrobní sporákov,
kachieľ, drevovýroby a iných výrobných
oddelení továrne, ktoré budú obklopené
fotografiami dokumentujúcimi industrializáciu mesta. Palma zakomponovaná do
názvu expozície sa do symbolov mesta
dostala zo stredovekého rodového erbu
Bebekovcov začiatkom 18. storočia,
a kohút v ochrannej značke smaltovne
roznášal dobrú povesť novohradského
mestečka po celom svete, miestne závody totiž v druhej polovici 20. storočia
exportovali do štyroch svetadielov, v
Európe od Grécka po Švédsko, v Ázii od
Iránu po Singapur, v Afrike od Maroka

O
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Hrnčiarske slávnosti
a Deň obce Hrnčiarske Zalužany
sa konali 15.8.2014 od 17.00 hodiny
do neskorej noci. Obec pripravila 8.
ročník starostlivo a vynikajúci program prilákal návštevníkov aj zo širokého okolia. Zárukou dobrej zábavy
nebol len moderátor Matej Landl, herec divadla Astorka, ale aj program
Otta Weitera a Andrey Fischer pod
názvom „Zahoď svoje starosti“. Nechýbal ani folklór, okrem domáceho
ľudového súboru Hrnčiarka sa predstavil Vladimír Homola a Vrchársky
orchester Juraja Pecníka. Ľudová veselica s Danielom Kamasom a sk. Syntakt bolo záverečnou bodkou za perfektným podujatím.

boli pripomienkou hrnčiarskej tradície

Podzámocké námestie v Haliči sa
v sobotu 16. augusta 2014 začalo napĺňať nielen remeselníkmi, ktorí prišli
predviesť svoje umenie, ale i návštevníkmi.

Po dlhom čase prvý deň bez dažďa pomohol pripraviť vydarené obecné oslavy.

Vďaka príspevku z Nadačného fondu
Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis,
si návštevníci slávností mohli prezrieť aj
ukážky práce remeselníkov v nových
jarmočných stánkoch, či pripomenúť si
dlhú a bohatú tradíciu haličského hrnčiarstva prostredníctvom panelovej
výstavy vo vestibule kultúrneho domu.
Neostalo však len pri teórii, keďže pod
vedením hrnčiarskeho majstra Františka
Špičku, si odvážlivci z radov detí aj dospelých mohli vyskúšať prácu na hrnčiarskom kruhu ...
Pokr. na str.11
a svoje výtvory si následne mohli vziať
domov. Pestrý program bol pripravený
aj pre deti v tvorivých dielňach, zaujalo
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svoje výtvory si následne a 70. výročiu SNP sa uskutočnila 21. 8.
mohli vziať domov.
2014 v priestoroch MsÚ v Lučenci.
Autorkou výstavy je Marta Galádová, Slávnostné predstavenie knihy o obci sa
pre verejnosť bude výstava sprístupnená konalo 30.8.2014 a bolo spojené so
až do 30.9.2014.
stretnutím rodákov.
Pokr. zo str. 10...a

Pestrý program bol pripravený aj pre
deti v tvorivých dielňach, zaujalo chodúľové divadlo i maľovanie na tvár. Na
pódiu sa vystriedalo mnoho účinkujúcich a hudobných skupín vrátane
domácej Hudobno-speváckej skupiny
Haličan, bratov Gibaľovcov, či súrodencov Rendekovcov a tancom zaujala
tanečná skupina Dance Attack z Lučenca. Po skupinách Country Limit
Club, Revolucie a Eminent večer program vyvrcholil už pod hviezdnou oblohou chytľavým vystúpením skupiny
Kochanski. Celý deň sa niesol v družnej
nálade, rozhovoroch pri chutných jarmočných špecialitách a nápojoch. Nedeľa patrila už tradičnému volejbalovému turnaju a vydarené slávnosti v Haliči zakončili slávnostnou svätou omšou,
ktorú celebroval misionár až z ďalekého
Uruguaja. Vôňa hliny, ktorá sa vďaka
spomienke na hrnčiarov, niesla Haličou
počas týchto slávností, snáď nevymizne,
a ktovie, možno bude inšpiráciou pre
postupný návrat hrnčiarov do Haliče.
Zdroj: www.halic.sk, foto: Mgr. A. Udvardy

Konal sa 23.8.2014 v areáli ZŠ s MŠ.
V programe vystúpili - tanečná skupina
NADIRA z Rimavskej Soboty, FS Hrnčiarka z H. Zalužian, folklórny súbor BYSTRINA z Banskej Bystrice a ď. Nechýbal
kúzelník, domáci heligónkari a viaceré
sprievodné programy. Organizátori zabezpečili chutné občerstvenie a podujatie končilo zábavou so skupinou SYNTAKT.

Toto tradičné podujatie sa konalo teraz
v netradičnom termíne, a to 29.8.2014.
Avšak na atraktivite podujatia to nič neubralo. Stačí uviesť, že vystúpila ľudová
hudba Ondreja Kandráča a tá je vždy zárukou kvality... Večer pokračoval program tanečnou zábavou, na ktorej hrala
skupina Impulz.

Koná sa už tradične posledný augustový
víkend, jubilejný 10. ročník sa uskutočnil
30. augusta. Stretnutie v osade Mláky
otvoril starosta obce Látky, Ľubomír
Bahleda. Podujatie začalo o 12.00 hod.
sv. omšou, pokračovalo vystúpeniami
rodákov a po nich sa predstavili viaceré
folklórne súbory.

Bohatý program začal už od 9.00 hodiny, ale oficiálna časť osláv zahájená o
13.00 hod. Najskôr sa odovzdávali plakety za zásluhy o družobné styky medzi
Hradišťom a obcou Čabasabady v MR.
Potom nasledovali príhovory k monografii, a to nielen samotného autora Miša Šestáka, ale aj starostu Pavla Lašáka,
PaedDr. Michala Majka a ď. Viacerým
chýbal plánovaný príhovor vzácneho
hosťa, ktorý v Hradišti prežil niekoľko
rokov, prof. MUDr. Jána Danka, CSc.,
tento sa podujatia nezúčastnil.
Monografia HRADIŠTE bola venovaná
Jozefovi Valkovcovi, bývalému dlhoročnému starostovi. Vydala ju obec Hradište v náklade 700 ks, má 600 strán
formátu 225x325 mm, 1 096 fotografií +
obálka a váži 3 kg.

Najväčším podujatím sa stalo III. LUČENSKÉ HODOVANIE – DNI MESTA
LUČENEC. Bolo to veľkolepé kultúrnospolo-čenské podujatie, trvalo 4 dni (21.
– 24.8.2014) a do Lučenca prinieslo
množstvo najrozličnejších aktivít a hlavne dobrú náladu.

5. ročník sa konal v nedeľu 31.8.2014,
v programe účinkovali Lianka Oláhová,
FS Dubkáčik z Buzitky, DFS Radosť z Lučenca. Nechýbali viaceré sprievodné aktivity pre deti, ale ani tradičné jedlá –
Od predkov k potomkom – vernisáž vý- halušky, guláš a fliačky s kapustou. Vestavy k 100. výročiu prvej svetovej vojny čer zapálili vatru zvrchovanosti.
a 70. výročiu SNP sa uskutočnila
21.8.2014 v priestoroch MsÚ v Lučenci.
Autorkou výstavy je Marta Galádová,

Súčasťou celodenného programu bolo
aj podávanie gastronomických špecialít
– poľovnícky a bravčový guláš, pravá
držková polievka, kapustnica, a to všetko z kotlov. Nechýbali ani domáce herovce.
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Polichno. Poslednú júnovú sobotu v tejto malej obci po rokoch
opäť horeli Jánske ohne. MO MS Polichno v spolupráci s obcou, zorganizoval túto akciu v snahe nadviazať na tradície, na
ktoré tí skôr narodení s radosťou spomínajú.
Tak ako kedysi na Jána i dnes sa členovia MO MS, obyvatelia
Polichna, rodáci, priatelia či známi stretli v samotnom centre
obce, pred obecným úradom. Odtiaľ sa v sprievode pobrali nad
dedinu, kde už bola nachystaná vatra. Chôdzu si spríjemňovali
spevom ľudových pesničiek, ktoré sa ozývali po políchňanských dvoroch a prilákali i ďalších zvedavcov.
Tak sme sa konečne vybrali.
Po takmer ročnej príprave a presviedčaní, sme sa aj my
„Ťapákovci“ z Polichna, zúčastnili Hontianskej parády na
Hrušove. S obavami sme išli prezentovať našu rodáčku
spisovateľku B.S.Timravu, múzeum v Polichne, ktoré nesie
jej meno. Pamiatkovú zónu v Polichne, naše nádherné polichňanské kroje a gastronómiu Polichna. Tak sme varili
a podávali: „Guľás Paľa Ročku“, „Šmirkas od Ťapáka“,
„Timravin brendzovník“, a „Políchňanskie lokše“.
Po oficiálnom zahájení akcie predsedníčkou MO MS Polichno Neprešiel“ môj recept na „Paškrtnej rezance“, ale dosť mali
pán starosta obce, Pavel Kyseľ, zapálil vatru, ktorú bolo vidno kuchári aj bez neho roboty.
do ďaleka. Pri vatre všetkých prítomných potešili svojim
spevom členky ženského folklórneho speváckeho súboru
Vidovienky z Vidinej, ktoré si pripravili pásmo zložené
z jánskych piesní.

Popri ich vystúpení prítomných potešil svojimi piesňami a hrou
na harmonike pobavil i pán Ľubomír Mlynarič, pôvodom
z neďalekého Nedelišťa. No a všetkým urobili radosť i ženy,
rodáčky z Polichna, ktoré si tak, ako kedysi zanôtili piesne,
ktoré ešte ony spievavali v čase, keď sa svätojánske ohne na
Polichne zapaľovali každý rok na Jána a to hneď na troch
miestach. Pridali sa ku nim samozrejme aj chlapi a aj mladší
návštevníci, ktorí sa ich chceli naučiť.
Po tejto oficiálnejšej časti nasledovala voľná zábava, počas
ktorej sa do dediny i po okolitých lesoch a dolinách rozliehali
slová ľudových piesní, ktoré si účastníci, posilnení výborným
guľášom a domácimi koláčikmi, v doprovode harmoniky s radosťou vyspevovali. Na svoje si prišli i deti, ktoré si pri
rôznych hrách a súťažiach našli nových kamarátov. No
nezabudlo sa ani na to, čo bolo neodlučiteľnou súčasťou
Jánskych ohňov – na preskakovanie vatry. A tak i tento krát
mládenci, ale i chlapci a či chlapi, prezentovali svoju odvahu
i kumšt a ukázali ako sa má ponad ohne skákať.
Miroslava Babicová

Mám pocit, že naša účasť na Hrušove bola prínosom nie len
pre Hrušov, ale aj pre nás, lebo ako malá dedina v Novohrade (140 obyvateľov), sme sa dokázali zúčastniť a reprezentovali sme nie len seba, ale zatiaľ ako prvý? aj región
Novohrad. A ako vraví môj kamarát Miško Abelovský, „ Za
málo peňazí spravili sme veľa muziky“. Chcem sa len
poďakovať všetkým, ktorí pracovali a ktorí nám pomohli
s účasťou na Hrušove. A hádam na budúci rok dovidenia na
Hrušove.
Pavel Kyseľ, starosta obce
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Mozaika životnej a literárnej púte
Ladislava Ťažkého v rokoch 1924 – 1971.
Motto:
„Nemať sa za čo hanbiť, smelo chodiť medzi ľuďmi,
niesť si zodpovednosť za svoje činy. Nerobiť zle iným,
nezávidieť iným, nesiahať im na česť. V ničom nepreháňať a
najmä nemyslieť si veľa o sebe“.
Ladislav Ťažký
Na úvod príspevku o vírivých meandroch životnej a literárnej púte jubilanta Ladislava Ťažkého v rokoch 1924 – 1971 budem
osobný. Základné a stredoškolské vzdelanie som získaval v nepriaznivom období tzv. konsolidácie a normalizácie spoločnosti vo
vtedajšom Československu po známych augustových udalostiach
roku 1968. Nepriazňou v uvedenom čase bola aj skutočnosť, že
školské literárne vzdelávanie mi neumožnilo vytvoriť si kompletnejší
obraz o významných slovenských spisovateľoch predovšetkým druhej polovice 20. storočia. Viacerí z nich boli totiž po rokoch 1970 –
71 postavení mimo hru a nesmeli sa so svojimi literárnymi aktivitami, tvorivými nápadmi podeliť s čitateľmi, lebo v tzv. krízovom
období rokov 1968 – 69 prejavovali „protisocialistické, oportunistické názory…“, ako ich vtedajšia moc „opečiatkovala“ a posadila na
trestnú lavicu. Jedným z nich bol aj Ladislav Ťažký, o živote a tvorbe
ktorého som sa oficiálne nič nedozvedel ani v prvej polovici 80.
rokov počas vysokoškolského štúdia. Aj napriek uvedenému som o
Ladislavovi Ťažkom vedel, a môžem povedať, že aj dôvernejšie. Bolo
to zásluhou môjho krstného otca, Jána Lomenčíka (bol dlhoročným
pracovníkom martinskej Neografie). S Ladislavom Ťažkým na začiatku 40. rokov 20. storočia elévčil vo Vojenskom zemepisnom ústave
(nahrádzal strednú školu na úrovni odborného učilišťa) v Bratislave. Ladislav Ťažký vtedajšiu atmosféru po rokoch priblížil slovami:
„Prvé dni v zemepisnom ústave som bol trocha stratený, všetko som
obdivoval, poznával, vnímal. Našťastie, všetci elévi v zemepisnom
ústave boli z dedín, teda boli sme nielen vojenskými, ale aj mestskými zelenáčmi, „ucháňmi“. A to nás spájalo.“ Pri osobnom stretnutí
s L. Ťažkým na jednom z vedeckých seminárov v Nitre sa hneď rozpamätal na Jána Lomenčíka. Povedal, že s ním v tom čase sa aj viac
skamarátil, lebo ich rodné kraje neboli od seba ďaleko – Málinec a
Čierny Hron –, a tým ich spájala aj spriaznená kultúrna mentalita.
Bol som prekvapený z obdivuhodnej pamäti L. Ťažkého, ktorý ma
upozornil, že v románe Amenmária, v podkapitole Laukovi zvoní žiletka, literárne zobrazil práve môjho krstného otca. Spojením životných osudov dvoch vtedy mladých chlapcov – Ladislava Ťažkého a
Jána Lomenčíka, ktorí, podľa Ťažkého vyjadrenia „prežívali hlúpu, ale
poučnú vojnu a mladosť ako elévi i vojaci Vojenského zemepisného
ústavu v Bratislave“, som čítal a poznával v 70. a 80. rokoch 20.
storočia zakázaného autora. Keďže v období 70. a 80. rokov moja
generácia v základnom, stredoškolskom i vysokoškolskom literárnom vzdelávaní nemala možnosť poznať životné a literárne osudy
spisovateľa Ladislava Ťažkého, rozhodol som sa priblížiť v mozaike
jeho život a tvorbu v rokoch 1924 – 1971, lebo pre mnohých súčasných učiteľov sú Ťažkého aktivity v uvedenom čase neznáme.
Úvodným osobným vkladom do priblíženia životných osudov a literárnych aktivít (1924 – 1971) ťažko skúšaného Ťažkého
som naznačil aj životodarné žriedla, z ktorých čerpal sily nielen v živote, ale predovšetkým v literárnej tvorbe. Z jeho literárneho i osobného rozprávania neustále cítiť vôňu, atmosféru rodného kraja –
Čierneho Hrona. Svetlo sveta tam uzrel 19. septembra 1924 „o siedmej hodine ráno v osade Komov, v dreveničke, ktorá mala vtedy štyri
roky“, ako sa raz zdôveril astrologičke. Čierny Balog sa kedysi volal
Čierny Hron, k čomu sa neraz vyjadril: „Kedy a ako prišiel Čierny
Hron na Balog, to nik nevie presvedčivo vysvetliť.

Možno vznikol z nemeckého Balog, čo znamená koža
z kožušinových zvierat, a tých bolo v čiernohorských lesoch
bohato, alebo opäť z nemeckého Balken – brvno, žrď, drúk

Možno vznikol z nemeckého Balog, čo znamená koža z kožušinových zvierat, a tých bolo v čiernohorských lesoch bohato, alebo
opäť z nemeckého Balken – brvno, žrď, drúk ...“. Za svoje rodisko
však stále považoval Čierny Hron, s ktorým je spätá jeho „mladosť a
tej sa človek nikdy nezbaví, lebo je v ňom“. Pochádzal z rodiny lesného robotníka Antona Ťažkého (nar. 24. 2. 1898) a Amálie Ťažkej
(nar. 24. 9. 1901). Z rodinného prostredia si odniesol do sveta
podľa vlastných slov „to základné, ľudské, ako je morálka, vzťah
k ľuďom, k ich práci, i to národné“. S odstupom rokov formovanie
svojej osobnosti zo strany rodičov ozrejmil nasledovne: „Rodičia
ma formovali takmer po celý ich život. Ich morálne a politické
názory, spôsob života, vzťah k práci a ľuďom vymodelovali aj môj
charakter. Vychovávali ma dosť prísne, ale s láskou. ... Mama
vplývala ... nábožnou a prísne morálnou výchovou, otec „politik“ a
odborár, vodca štrajkov a organizátor SNP na Čiernom Balogu,
predseda RNV, nás usmerňoval politicky. ... Bola to výchova výsostne ľudská. Viedla ma k pracovitosti, k čestnosti, k dôstojnej morálke. Značne ovplyvnila aj moju literárnu tvorbu a politickú orientáciu
a moje svedomie a vedomie pripútala k desatoru a sociálnej spravodlivosti“. Jeho osobnosť v detstve výrazne formovala aj prekrásna príroda údolia Čierneho Hrona, v ktorej „… okrem školských lavíc
som prežíval, či presnejšie žil v nej, na poli, v lese, lebo príroda nás
živila, čo sme si na poli vypestovali, z lesa priniesli, priviezli, to sme
mali“. Takto prežité detstvo znamenalo hlavné podnety k literárnej
tvorbe tematicky i obsahovo zakladajúcej na sile „osobného zážitku, intenzite jeho prežívania, uchovania v pamäti, ako aj jeho funkčného ozvláštnenia vlastnou skúsenosťou, nadobudnutou a overenou poznaním“ (Viliam Obert).
V šestnástich rokoch vyletel z rodného hniezda, ako sa
neskôr ukázalo síce natrvalo fyzicky, ale korene jeho žitia zostali
pevne zapustené v údolí Čierneho Hrona. Prihlásil sa do Vojenského zemepisného ústavu v Bratislave, kde čierne balocké hory mu
pripomínala i nahrádzala „… potešujúca Železná studienka a Karpaty…“, kde „… na ulici som stretával Schöne Náciho, korzo bolo
pred Kamzíkom, pri Dunaji a od Michalskej brány pred Národné
divadlo. Pre nás, vojenských žiakov, ucháňov to bol sviatok, keď
sme si mohli hodinku „pokorzovať“, ukázať sa dievčatám, najmä
však dievčatá vidieť“. Do študentského života naplneného radosťami a starosťami dospievajúceho mládenca začala postupne vstupovať „hlúpa, ale poučná vojna“. Najskôr sa dostal do Prvého pešieho
pluku v Svätoplukových kasárňach v Bratislave ako prezenčne slúžiaci streľník, slobodník, desiatnik a roku 1943 bol odvelený ako
vojak Slovenskej armády (presnejšie desiatnik v zálohe) na východný front do bývalého Sovietskeho zväzu, kde sa podľa vlastných
slov „stal kartografom, vojakom, čatárom, utečencom, väzňom,
vojnovým zajatcom“. Dostal sa na veliteľstvo 1. pešej divízie,
vojakmi nazývanej aj Stratenou, ktoré sa nachádzalo na severnom
Kryme neďaleko mestečka Džankoi pri Bachčasaraji. Vojnová mašinéria „pohltila“ Ladislava Ťažkého v čase citového a intelektuálneho dozrievania. „Krst ohňom“ zostal preto natrvalo súčasťou jeho
bytosti poznačil nielen celý život, ale bolestnú skúsenosť vyvolal
po rokoch k životu aj v literárnej tvorbe, kde ju oživil natrvalo tak,
že podľa literárneho vedca Vladimíra Petríka „… ustavične jatrí jeho
vnútro a presahuje aj do tém, ktoré už s vojnou, a teda s jeho
vlastným zážitkom bezprostredne nesúvisia“.
Keď na Slovensku vypuklo Slovenské národné povstanie
bola „jeho vojenská jednotka“ odzbrojená Nemcami ako nespoľahlivá v rumunskej dedinke Sent Andráš (teraz Sintu) a následne
internovaná do poľského zajateckého tábora v rumunskom meste
Dej. Vtedajšiu atmosféru v uvedenom priestore literárne spracoval
v poslednej XVII. kapitole románu Amenmária - Zánik Stratenej
divízie a po dvadsiatich rokoch v príspevku pod názvom 30. VIII.
1944 (Slovenské pohľady) bližšie objasnil: „Slovensko sa stalo
slobodným, ale dvadsaťtisíc jeho synov v prvý deň slobody odvliekli
do otroctva, tisíc kilometrov od vlasti na západ. Nemci mali prvých
slovenských zajatcov.“
... pokračovanie v nasledujúcom čísle...
Július Lomenčík

Zo zajateckého tábora utiekol, no na území
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Poltár
Novohradského múzea
a galérie v Lučenci - september 2014
XXVI. Medzinárodné keramické
sympózium Lučenec - Kalinovo
2014
Od 1. 8. do 28. 9. 2014 - výstava výsledkov tvorivého pobytu účastníkov v
NMG v Lučenci
Naša inštitúcia usporadúva v poradí už
XXVI. ročník Medzinárodného keramického sympózia, ktoré pravidelne pripravujeme v spolupráci so závodom Žiaromat, a.s. Kalinovo, Mestom Lučenec,
SVÚ - Združením keramikov Slovenska
a Obcou Kalinovo. Autori svoje diela
vytvárajú z miestnej žiaruvzdornej hliny - šamotu a vypaľujú ich vo veľkokapacitných vysokých peciach v závode
v Kalinove. Na XXVI. ročníku tvorivého
pobytu sa zúčastnili: Ludmila Kovaříková z Českej republiky, Pannonhalmi Zsuzsa z Maďarska, Halina Krawczun z Poľska, Adriena Kutáková a
Paulína Hoššová zo Slovenska.
Bojovali za našu slobodu
3. 9. - 28. 9. 2014
Výstava sa koná pri príležitosti 70.
výročia Slovenského národného povstania. Informuje o priebehu povstania v Novohrade, o najvýznamnejších
udalostiach, ktoré mu predchádzali a
ovplyvnili jeho vývoj. Výstava predstaví
aj priamych účastníkov povstania z
nášho regiónu bojujúcich proti okupácií a neslobode práve počas SNP vojaka a člena elitnej II. paradesantnej
brigády - Jána Hricka a partizána, člena partizánskej brigády “Za oslobodenie Slovanov“- Jána Novodomského.
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

6.9. GombovecFest 2014,
miesto: Námestie oslobodenia pred KD

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
September - Anna Brijaková
„MOJE NAJMILŠIE“ - výstava kresieb
miesto: vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.
8.9. Literárny klub V.L.A.S. – stretnutie
členov, prezentácia a rozbor tvorby
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
19.9. SLOVOSEN (čítanie v oblakoch)
- prezentácia literatúry netradičným
spôsobom a na netradičnom mieste
v spolupráci s MENSA SR.
Autorské čítačky členov LK VLAS
pri NOS v Lučenci.
Miesto: Lomnický štít – 2 632 m n.m.

Lehôtka
6.- 7.9. Dni obce a stretnutie rodákov

Veľká Ves
20.9. Súťaž o najlepšiu
BRDÁRSKU KAPUSTNICU

Dolná Bzová:
12.-14.9. IV. ročník
Bzovských sklárskych dní

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
16.9. Štyria na kanape
- Zaručene neverná komédia.
Účinkujú: P. Polnišová, H. Mičkovicová,
E. Horváth, R. Stanke, Ľ. Kostelný
miesto: Kino Apollo o 19.00 hod.

Fiľakovo
5.9. Divadelné predstavenie divadla
BULVÁRSZÍNHÁZ z Budapešti
Roy Coonney: Popoludní je najlepšie
alebo Chybný krok ministra /komédia/
V hlavných úlohách: Straub Dezső, Nyertes
Zuzsa, Harsányi Gábor, Fodor Zsóka atď.
Miesto: MsKS Fiľakovo o 19.00 hod.
12.(13.,14.) 9. Premiéra Divadla
Zsákszínház - Stephen King: TORTÚRA
Miesto: Divadelná sála - javisko MsKS
o 18.00 hod.
26.9. PERTU PARTI
- Turné - Verejné TV nahrávanie
V programe účinkujú: JOLLY & SUZY,
Dankó Szilvia, Sógorok, Roberto, Vidéki
Mulató, Postás Józsi, Márió, Bunyós Pityu,
Bódi Csabi.
Hosťujúca hviezda: Sanci Jr. Szőllősy.
Miesto: Hradný areál Fiľakovo
o 18.00 hod.
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