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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte
„Predstavujeme divadelné súbory“. Pokračujeme DDS Eňoňuňo .

2016

uvádza cyklus

uvedený na stránke www.noslc.sk,
v časti divadlo. Medzi najvytrvalejších
členov - hercov Eňoňuňo patrili Ján Šuniar, Veronika Vrábľová, Katarína Repková, Lucia Šuniarová, ktorí tvoria v
súčasnosti súbor Stužka. Spomenúť je
potrebné mimoriadnu spoluprácu (nielen ako herci) - hudba: Soňa Ňuňuková
a Miriam Bencová.
Eňoňuňo sa pravidelne zúčastňoval na
významných podujatiach. Každoročne
to boli regionálne prehliadky detskej
dramatickej tvorivosti - Rozprávková
skrinka, ktorá sa konala v Poltári (31.3.
2009, 30.3.2010, 29.3.2011, 27.3.2012,
26.3.2013, 25.3.2014, 31.3.2015 a 23.3.
2016). Sedemkrát sa prezentovali na
krajskej prehliadke – Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom (2010, 13.-14.4.
2011, 12.-13.4.2012, 2013, 2014, 17.18.4.2015, 14.-15.4.2016) a raz na celoštátnej prehliadke Zlatá priadka v Šali
(27.5.2011).
Počas deväťročnej existencie dosiahli
výnimočné úspechy a ocenenia:
Rozprávková skrinka – Hlavná cena a
postup na krajskú prehliadku (20102016) a Cena primátora mesta Poltár
(2010, 2011, 2012, 2015). Rozprávkové
javisko – nominácia na celoštátnu prehliadku Zlatá priadka (2011), Cena za
scénografické stvárnenie inscenácie a
Cena detskej poroty (2012), 3. miesto,
Cena a diplom za autentické spracovanie témy dospievania (2016). Zlatá
priadka – za hru Bratia - 3. miesto v kategórii súborov, Cena primátora mesta
Šaľa udelená na návrh detskej poroty
Fóra Zlatej priadky v kategórii súborov
(2011).
O súbore písal pochopiteľne REKUS,
regionálny kultúrny spravodajca, ...

Bol založený v roku 2008 a jeho zriaďovateľom je ZŠ s MŠ v Kokave nad Rimavicou.
Zakladateľkou, režisérkou a zároveň vedúcou súboru, od založenia až dodnes, je
Mgr. Eva Švingálová
Pri vzniku ich bolo 15, v súčasnosti súbor tvorí
22 členov. Začiatky činnosti súboru, či ich prvé
pokusy, to bola rozprávka O dvanástich mesiačikoch a divadielka poézie Zverinec a Kufor,
s ktorým postúpili na regionálnu prehliadku
Hviezdoslavov Kubín. Od založenia sa cez jednoduché javiskové hry po inscenácie či divadlá
poézie, súbor dostával aj do krajiny fantázie
(Cesta).
Zoznam premiér:
2009 - Jano Šík, réžia: E. Švingálová, Kufor,
réžia: E. Švingálová, 2010 – Veľký brat, miniatúra, réžia: E. Švingálová, Márna snaha,
pohybovo
hra,Márna
réžia: E.snaha,
Švintúra, réžia:
E. hudobná
Švingálová,
gálová, List, miniatúra, réžia: E. Švingálová,
2011 – Bratia,
réžiaE. E.
Švingálová,
pohybovo hudobná
hra, réžia:
Švingálová,
touto hrou končili herci v DDS a prešli do súboru Stužka, 2012 - Banda zbojnícka
(na motívy rozprávky Ronja – zbojníkova dcéra), réžia: E. Švingálová, 2013 - Srdce,
réžia: E. Švingálová, 2014 – Mäsožravec, réžia: E. Švingálová, 2015 – Morozko, réžia: E. Švingálová, 2016 – Cesta (na motívy hry K. Horáka Fragmenty), réžia: E.
Švingálová, bola to posledná hra hercov, ako žiakov 9. Ročníka, Záchrana, réžia: E.
Švingálová. Herecké obsadenie uvádzame iba pri niektorých hrách, ale zoznam
Pokr. na str.2
všetkých 58 členov, ktorí v súbore pôsobili, od založenia až po súčasnosť, je
uvedený na stránke www.noslc.sk, v časti divadlo. Medzi najvytrvalejších členov - ale aj propagačné materiály od
hercov Eňoňuňo patrili Ján Šuniar, Veronika Vrábľová, Katarína Repková, regionálnych až po celoštátnu súťaž
Lucia Šuniarová, ktorí tvoria v súčasnosti súbor Stužka. Spomenúť je Zlatá priadka.
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...ale aj propagačné materiály od regionálnych Viac rokov úzko spolupracujú s režisérom Arpádom Szabóom
až po celoštátnu súťaž Zlatá priadka.
z Lučenca.
Pokr. zo str. 2

Pri takomto úspešnom súbore je škoda, že nemajú založenú
vlastnú kroniku. Na činnosť súboru prispieva predovšetkým
zriaďovateľ.

KONTAKT: Mgr. Eva Švingálová, 0910178858,
evasvingalova@gmail.com
CESTA
Každý, kým sa stane človekom, musí prejsť cestu, aby ním bol.
Herci, cez fragmenty života ukázali, že táto cesta nie je jednoduchá. Od pôrodu, cez uvedomenie si seba, školu, prvú lásku, vzťah k rodičom... sa snažili vypovedať skúsenosť tak, ako ju
zažili.
Herci: Tomáš Borák, Martin Zdút, Martin Doricko, Matúš Trnavský, Dominik Ďurian, Katarína Severíniová, Miriam Bencová,
Simona Jančová, Martina Ďurianová, Terézia Kantorová, Viktória Vranská, Lenka Blahutová a Alexia Kasárová.

S divadlami chodia po celom regióne, vystupujú aj v rámci
MDD, pre MŠ nacvičili Tri prasiatka a vlk, pravidelne sa prezentujú v Kokave počas halloweenu a vianočných programoch (Ľadová kráľovná, Perinbaba a ď.)
Vystupovali nielen v obciach (Veľká Ves), ale aj vo vodnom
mlyne Teriakovce, v rámci akcie NOC V MLYNE, sa predstavili s hrou Banda zbojnícka.
Banda zbojnícka
Každoročne sa zúčastňujú festivalu Deti deťom, ktorý orgaHudba: Martinka Obročníková, Terezka Ridzoňová
nizuje NOS Lučenec a sprievodu divadelníkov, ktorý otvára
Osoby a obsadenie: Ronja – Simonka Bobrová, Lovisa – Katka
festival Divadelná jeseň v Lučenci.
Repková, Matis – Ján Šuniar, Birk – David Juhaniak, Undisa –
Veronika Vrábľová, Bork – Matej Vrábeľ.
Zbojníci a divožienky: Lucka Lecsová, Katka Severíniová,
Simonka Jančová, Martinka Ďurianová, Radka Krausová, Marion Poliačiková, Janka Zdútová, Lucka Šuniarová, Monika Halgašová, Veronika Golianová, Martinka Bamburová, Zuzka Malčeková, Žofka Vrábľová, Simonka Vrábľová, Alexandra Krausová, Ľubka Kaločaiová, Dominika Kaločaiová.
Jano Šík
Daniel Severíni (Jano Šík), Peter Filipiak (Ďuro Brzda), Ján Bucsek (Maťo Sopeľ), David Juhaniak (Paľo Dudroš), dievčatá –
Lucia Lecsoová, Lenka Jarmová, Simona Vrábľová, Žofia Vrábľová, Monika Halgašová, Zuzana Malčeková, Martina Bamburová, Martina Porubjaková, Ľubica Kaločaiová, Dominika
Od roku 2015 sa na festivale ľudovej kultúry Koliesko Kaločaiová, Alexandra Krausová, Veronika Goilianová, Soňa
v Kokave nad Rimavicou, predstavujú v tzv. Rozprávkove pri Ňuňuková – hudba.
evanjelickej fare, v tomto roku odohrali detské predstavenie Morozko
Kubko a Maťko. Na nácvik využívajú priestory KD v Kokave Terézia Kantorová, Martin Doricko, Simona Skruteková, Soňa
Ňuňuková, Martin Ňuňuk, Kristína Škrabáková, Simona Jančová
nad Rimavicou.
Viac rokov úzko spolupracujú s režisérom Arpádom
Szabóom z Lučenca.
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– významný amatérsky výrobca huslí vo Fiľakove
Vlastnoručne vyrobené husle vystavoval
na viacerých súťažiach a prehliadkach:
Folklórne slávnosti pod Poľanou o cenu
dr. Ladislava Lenga v Detve (1980 a
1984), Medzinárodná súťaž o cenu Oskara Nedbala v stavbe violy v Hradci
Králové (1985). V r. 1984 sa jeho husle
na podnet etnomuzikológa PhDr. Ivana
Mačáka stali exponátom hudobného
oddelenia Historického ústavu Slovenského národného múzea v Bratislave.

Husliar – amatér Mikuláš Molnár sa narodil 22. 9. 1911 v Biskupiciach pri Fiľakove. Pôvodným povolaním bol stolár – modelár, ktorý svoju
prácu vykonával v drevárskom závode
Mier Fiľakovo v r. 1927-1971. V r. 1925
sa začal učiť hrať na husliach a tomuto
nástroju zostal verný až do svojej smrti.
Vo svojej mladosti veľmi často hrával
s vlastnou kapelou na rôznych kultúrnospoločenských podujatiach mesta Fiľakovo i jeho okolí. Hrávali slovenské
a maďarské ľudové piesne, pochopiteľne
bez nôt.
Vo dvore svojho rodinného domu na Kukučínovej 44 vo Fiľakove, mal
zriadenú malú dielňu, ktorá bola špeciálne vybavená potrebnými mechanizmami na výrobu huslí. Pred každou
výrobou vychádzal z nákresu, na ktorom
boli uvedené presné rozmery jednotlivých dielov huslí. Každý diel zhotovoval samostatne a až potom jednotlivé
diely skladal do požadovaného tvaru.
Ako východiskový materiál používal
javorové drevo s výnimkou vrchnej dosky, na výrobu ktorej aplikoval smrekové
drevo. Hotové husle natieral nábytkárskym i špeciálnym husliarskym lakom
v rôznom farebnom prevedení. Okrem
výroby huslí sa zaoberal aj rôznymi
opravami všetkých sláčikových hudobných nástrojov.

Pán Molnár sa mi v rozhovore
v r. 1991 priznal, ako sa vlastne dostal
do kontaktu s husľami: „Už od malička
som mal veľmi rád husle. Keď k nám do
dediny zavítala nejaká kapela, vždy som
si ju rád vypočul – a najmä kvôli husliam. Ladenie huslí som sa naučil od
Rómov. Hrať na husliach som sa naučil
z vlastnej iniciatívy a táto chuť trvá doteraz. Svoje prvé „profesionálne“ husle
som vyrobil v r. 1946. V r. 1971 som
odišiel do dôchodku a najmä po tomto
čase som začal vyrábať husle. Spočiatku
som sa venoval len drobným opravám,
rozoberal som husle, meral som ich
jednotlivé časti. Do r. 1991 som vyrobil
26 huslí“.
Husliar Mikuláš Molnár zomrel
21. 7. 1996 vo Fiľakove, kde je i pochovaný. Je veľkým šťastím, že štafetu jeho
husliarskej činnosti prevzal jeho vnuk
Peter Molnár (*1977), ktorý vyštudoval
odbor výroby hudobných nástrojov na
SPŠ drevárskej vo Zvolene. Žije v tom
istom rodinnom dome, ako jeho starý
otec vo Fiľakove a venuje sa výrobe
i opravám huslí i ostatných sláčikových
hudobných nástrojov.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

V r. 1954-71 pracoval v Lignoprojekte
Bratislava. Zomrel ako 40-ročný na ťažkú chorobu 11. 11. 1971 v Bratislave.
Fotografovať začal v r. 1959.
V r. 1963 sa stal zakladajúcim členom
bratislavského Fotoklubu PKO, v r.
1968 členom Zväzu slovenských fotografov a v r. 1969 členom tvorivej skupiny OKO. Pracoval v ústrednom poradnom zbore pre fotografiu pri Osvetovom
ústave v Bratislave. Eduard Pavlačka bol
výrazným reprezentantom slovenskej
amatérskej fotografie 60-tych rokov.
Fotografoval v duchu „poézie všedného
dňa“. Sústreďoval sa takmer výlučne na
snímky detí a mileneckých dvojíc, ktoré
neskôr usporadúval do väčších cyklov.
Svojou monotematickosťou sa môžu
zaraďovať k dokumentom o živote mladých ľudí v 60-tych rokoch, no spôsob
autorovho videnia ich uzatvára mimo
akýkoľvek čas.
Od r. 1960 sa jeho fotografie
začali objavovať na rôznych výstavách
doma – Bratislava, Brno, Dubnica nad
Váhom, Liberec, Zlaté Moravce, i v zahraničí – Brazília, Juhoslávia, Maďarsko,
NSR, Poľsko, Rakúsko, ZSSR, Španielsko, Švajčiarsko ... Za svoje práce získal
viacero ocenení – 1. cena na celoštátnej
výstave v Liberci (1961), 1. cena na celoštátnej výstave v Gottwaldove (1966),
strieborná medaila z Budapešti (1968),
bronzová medaila z Rio de Janeiro
(1968) a i.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

Elektrotechnický inžinier, amatérsky fotograf Ing. Eduard Pavlačka
sa narodil 20. 9. 1931 vo Fiľakove, okres Lučenec. Základné vzdelanie absolvoval v rodnom meste, strednú školu
navštevoval v Lučenci. V r. 1950-54 študoval na Elektrotechnickej fakulte
Eduard Pavlačka: Sentimentálny príbeh 5
SVŠT v Bratislave.
V r.
1954-71
pracoval
Vlastnoručne vyrobené husle
v
Lignoprojekte
Bratislava.
vystavoval na viacerých súťažiach a prehliadkach: Folklórne slávnosti pod Zomrel ako 40-ročný na ťažkú
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Blahoželáme

k osemdesiatke plodného života. Narodil sa 24.9.1936 v Ružomberku. Tanečník, etnograf, scénograf, dramaturg, scenárista, režisér a vysokoškolský pedagóg.
Podieľal sa na formovaní Lúčnice (tanečník sólista, pedagóg tanca, asistent choreografa, choreograf, 1954 – 1970) a FS
Technik (pedagóg tanca, choreograf,
1961 – 1964). Je autorom mnohých
scénických programov na folklórnych
festivaloch: Krakovany, Myjava, Východná (Prehliadka tichej krásy I., II., III.,
Matka v mojej zemi, Drevo v mojej zemi,
Dieťa v mojej zemi, cyklu Rodokmeň zeme I., II. III. IV., V., VI., VII. – Ľudia z
vrchov, Ľudia rolí, Ľudia zaniknutých
remesiel a zamestnaní, Ľud hrdinských
obcí, Ľudia z rodu Rómov, Ľudia hľadajúci domov, ale aj Poklona Solúnskym
bratom, Pocta dielu ľudu a stáročí a
mnoho iných), Podroháčske folklórne
slávnosti, Turčianske slávnosti folklóru,
Kysucké folklórne slávnosti, Dni národnej kultúry v Honte a Novohrade atď.
Veľmi bohatá je jeho scénická tvorba pre
FSP v Detve: Detvan (s V. Záborským,
1975 a so Š. Bučkom, 2000), scénické
fresky Orava, Liptov, Kysuce, Hont a Novohrad, Stredné Považie, Turiec a Horná
Nitra, Gemer, Premeny prameňov hudby, Žriedla národnej kultúry a mnohé
iné.
Projektoval amfiteátre v prírode: Krakovany (1970), Východná (1971), Detva
(1975), Myjava (1976), Zuberec (1977),
Terchová (1989 – 1990), Sihelné, Liptovské Sliače a i. Spolupracoval s Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou v Detve
(1968 – 1987, 1991 člen, 1976 – 1987,
2000 predseda programovej rady, 1976
– 1987 člen prípravného výboru, 1991

hlavný dramaturg). Bol spolupracovníkom Osvetového ústavu/Národného
osvetového centra, členom výboru, rady
a programového štábu Folklórneho festivalu Východná (1965 – 1987, 1991,
1993). Podieľal sa na filmových prepisoch opier: Jánošík, Svätopluk, Nápoj
lásky, Šejk z Arábie; na TV inscenáciách
a filmoch: Veselé paničky z Windsoru,
Najdúch, Dobrodružstvo pri obžinkoch,
Manduľa a i.; Hĺbkový rekord, Chlapec z
majera, Kára plná bolesti, Straty a nálezy, Ežo Vlkolínsky, Gábor Vlkolínsky,
Kraj sveta Instanbul, Chodník cez Dunaj,
Mesto Anatol, Neďaleko do neba, Tanečné miniatúry, Uhol pohľadu atď.; na
filmových rozprávkach: Kráľ Drozdia
brada, Mahuliena, zlatá panna (cena za
výtvarnú stránku na Čsl. film. festivale),
Perinbaba (cena za výtvarnú stránku na
Čsl. film. festivale), Šípová Ruženka, Sokoliar Tomáš. Je autorom scénografií k
baletom: Karneval, Šeherezháda, Paganini, Coppélia; k programom SĽUK-u:
Slovensko, S batôžkom a krošňou; k scénickým mozaikám, poémam a panorámam: Kaleidoskop slovenskej ľudovej
hudby, Poéma o duši Oravy a i. Z multimediálnych scénických programov spomeňme: Rodostrom slovenčiny, Maliar a
pieseň, Zem spieva, Hviezda tisícročia,
Svetlo zo Solúna, Svetlo zo Severu, Slovo
a národ, Syn slnka a národa, Básnik hľadá cesty, Pre život nepreklial nebo,
Modlitbičky Milana Rúfusa a diela skladateľov sveta v podaní detí, Hudba v
srdci Európy, Hviezdne žiarenia, Proglas,
Úcta k životu, Ad fontes musicae atď.
Vytvoril dokumentárne filmy: Potomstvo hájnikovej ženy, Koly v plote I, II (cena za scenár na Etnofilme v Čadci). Je
autorom scenárov a režisérom TV a rozhlasových programov, publikácií: Neznáme Slovensko očami fotografov skupiny
Billderberg, Cesty a ozveny diela Milana
Rúfusa, Milo Urban – Velikán spod Babej Hory, Ľudový nábytok Slovenska,
Cesty hudby k mladým a mladých k hudbe. Ako dramaturg, scénograf, vedúci
produkcie sa podieľal na mnohých podujatiach: Staré nôty mladých strún Európy, Dni kolied kresťanov Slovenska,
Čírenie talentov (1996 – 2001), Ozveny
staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou,
Liptovské dni matky. Autorsky vytvoril
výstavy: Bohdan Warchal, Ilja Zeljenka,
Ladislav Hanus, Svedectvo o 50. Lúčnice,
Metamorfózy SĽUK-u, Syn slnka a posol
národa (o M. R. Štefánikovi) a i. Koncipoval a realizoval dva cykly Fóra tvorby
(1996 – 1998, 2008) – tvorivých dielní

(1996 – 1998, 2008) – tvorivých dielní
pre mladých. Za svoju činnosť získal
mnohé ocenenia, najvýznamnejšie je
Pribinov kríž III. triedy za významné zás5555555
luhy o rozvoj SR v oblasti ľudovej kultúry a umenia (2007). Je priaznivcom NOS
v Lučenci a spolupracovníkom pri viacerých podujatiach.

565. výročie (7.9.1451) – BITKY PRI
LUČENCI, v ktorej vojská Jána Jiskru
z Brandýsa porazili početnejšiu armádu Jána Hunyadyho. Udalosti
opísal Alois Jirásek v diele "Bratstvo" v časti "Bitva u Lučence", miesta bojov navštívil osobne r. 1896.
60. výročie - od 19.9.1956 sa redaktorom okresných roľníckych novín Pokrok v Poltári stal Július Mačuda. Od roku 1957 prispieval do
novín (cena 15 halierov) kritickými
článkami v poltárskom nárečí ako
„Báťa Mišo“.
35. výročie (1.9.1971) zriadenia
Gymnázia v Poltári, riaditeľom bol
Martin Števčina, zástupcom Vladimír Findra.

Na našich velikánov – Móric Beňovský
– 270. výročie narodenia (20.9.1746
Vrbové).

Celým menom Matúš Móric Michal
František Serafín August Beňovský,
bol slovenský dobrodruh,
cestovateľ,
objaviteľ, kolonizátor, spisovateľ, kráľ
Madagaskaru, plukovník francúzskej armády, veliteľ poľskej armády a rakúsky
vojak. Bol prvý Európan, ktorý sa plavil
v severnom Tichom oceáne (sedem rokov pred Jamesom Cookom a de La
Pérousom).
Pokr. na str. 5

Autor memoárového diela Pamäti a
hlavný
dramaturg).
Bol
spolupracovníkom
Osvetového pre mladých. Za svoju činnosť získal cesty. Beňovský bol typický predstaviteľ
obdobia osvietenstva, rozvoja dopravy a
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Autor memoárového diela Pamäti a cesty.
Beňovský bol typický predstaviteľ obdobia osvietenstva,
rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznámych území.
Bol:
 prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Pacifiku –
preskúmal západné pobrežie Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, pričom sa plavil pozdĺž ostrova
Unimak (Aleuty) a jeho cesta do Macaa bola prvá známa
cesta zo severozápadného pobrežia Ameriky na juhovýchodné pobrežie Ázie
 prvý Slovák, ktorý navštívil štyri kontinenty (Európa,
Ázia, Afrika, Amerika)
 prvý človek, ktorý preskúmal Ostrov svätého Vavrinca
významný výskumník Madagaskaru a prvý kráľ zjednoteného Madagaskaru
 prvý slovenský autor celosvetového bestselleru
 prvý Slovák, ktorý zasiahol do vývoja väčšieho počtu
krajín (minimálne Poľska, USA, Francúzska, Rakúska a
Madagaskaru)
Zdroj: internet
Pokr. zo str. 4

držali vecné ceny od organizátorov podujatia. Po vyhlásení
výsledkov sa začal folklórny galaprogram za účasti folklórnych
súborov a sólistov z nášho regiónu. V ľudovo-umeleckom galaprograme vystúpilo 200 účastníkov, program ukončil FS Nógrád zo Salgótarjánu. Vo večernom programe vystúpila skupina Parno Graszt (Bielý kôň) z Maďarska, ktorí hrajú autentický cigánsky folklór. Ich program bol fantastický, celý čas sa
tancovalo a spievalo. Pred nimi ako predkapela vystúpili Django's melodie, mladí muzikanti pod vedením R. Botoša. Festival
sa skončil tanečnou zábavou so skupinou A'la Carte zo Šalgótarjánu. Hosťom festivalu bol podpredseda Republikovej rady
Csemadoku, László Köteles, ktorý mal aj slávnostný príhovor.
Napriek nepriaznivému počasiu bola účasť celkom dobrá. Organizátormi podujatia boli Novohradský oblastný výbor Csemadoku v Lučenci, ZO Csemadoku a Obecný úrad v RadzovTri kronikárky z nášho regiónu sa 12.7.2016 zúčastnili jedno- ciach, Novohradské osvetové stredisko v Lučenci. Podujatie sa
konalo s finančnou podporou Úradu vlády SR, BBSK a Národdňového školenia kronikárov.
Mária Adamová, kronikárka Lučenca, PaedDr. Zuzana Bo- ného kultúrneho fondu MR.
Karol Galcsík, NOS Lučenec
korová, kronikárka Poltára a Mária Ambrušová, kronikárka
obce Hrnčiarska Ves si tak svoje doterajšie skúsenosti z písania kroník potvrdili aj získaním oficiálneho certifikátu. Školenia organizuje Vlastivedný odbor Matice slovenskej so štatútom Vedeckého odboru.
Ostáva dúfať, že podobných školení sa zúčastní v budúcnosti
čo najviac kronikárov. Tento mimoriadne závažný dokument,
podrobne mapujúci históriu každej obce či mesta, akým kronika rozhodne je, toto neskreslené svedectvo doby minulej,
by mal konečne získať svoju nenahraditeľnú podobu. Takú,
akú mu história pripisuje a aby sa budúca generácia tiež
mohla pravdivo dočítať o dianí vo svojej dedinke či mestečku.
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v spolupráci s OC
Galéria Lučenec, realizovalo v priestoroch obchodného centra
v Lučenci detské školy folklórneho tanca. Prvá sa konala 17.7.
2016 a pod vedením pani Mgr. J. Becániovej a J. Obročníkovej
sa detským i dospelým divákom predstavil detský folklórny súbor Kokavan z Kokavy nad Rimavicou.

XVI. ročník Poipeľského umeleckého festivalu sa uskutočnil
16.-17. júla 2016 v Radzovciach. Festival sa začal na nádvorí
pri kaštieli 13. ročníkom súťaže vo varení gulášu „Novohradský gulášový festival“. Do súťaže sa prihlásilo 18 družstiev z celého okolia. Akonáhle odštartovalo samotné gurmánske umenie, hneď rozvoniaval celý areál. Víťazom tohto O týždeň neskôr, teda v nedeľu 24.7.2016 sa detský folklórny
ročníka sa stalo družstvo z Maďarska s pikantným beťárskym súbor Radosť z Lučenca, ktorý vedie pani Mgr. Marcela Jangulášom. Ani ostatní súťažiaci neodišli naprázdno, všetci ob- štová predstavil ukážkou zo svojho repertoáru.
Ing. Poliačiková Viktória, NOS Lučenec
držali vecné ceny od organizátorov podujatia. Po vyhlásení
výsledkov sa začal folklórny galaprogram za účasti folklórnych
súborov a sólistov z nášho regiónu. V ľudovo-umeleckom ga-
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XII. ročník podujatia podporujúceho kultúru národnostných
menšín sa uskutočnil už tradične v rekreačnom stredisku Látky
- Prašivá. Tábor sa konal v dňoch 25. 7. – 29.7. a zúčastnil sa
ho rekordný počet detí, celkom 65 z Lučenca, Fiľakova a
Rimavskej Soboty . Ľudové tance a remeslá vyučovalo celkom
6 lektorov: hrnčiarsku dielňu (Gyetvai Zsuzsa), vyšívanie
(Benko Tünde), detské šperky (Kovács Emese), rezbárstvo a
vyrezávanie stĺpa (Nagyferenc Kati), tkanie (György Henrietta), tanec a spev ( Paluch Norbert a Percze Piroska). Karol Galcsík, organizátor a vedúci, zhodnotil aj tohtoročný tábor
ako úspešný. Tvorivé dielne boli zaujímavé a inšpiratívne.
Rozlúčkový program sa konal už tradične predposledný večer
pri vatre, kde si účastníci zaspievali s hudobnou skupinou
Kelemenovci z Lučenca. Súčasťou záverečného programu v
piatok je každoročne aj postavenie pamätného stĺpa. Počas
tábora ho deti spoločne opracovali a hotový stĺp, aj 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.

V Dome Matice slovenskej v Lučenci sa 27.7.2016 konala vernisáž výstavy fotografií v Hľadáčiku ĎATELINKA, ktorá zachytáva jedinečné momenty z vystúpení ľudovej hudby Ďatelinka
pod vedením Ondreja Molotu za 45 rokov ich pôsobenia na
poli ľudovej hudby. Výstava bola sprístupnená do 18. augusta
2016. Bola obohatená skvostnou prehliadkou ľudových krojov
zo súkromnej zbierky Danky Šulekovej.
Ing. Alena Rezková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci

XXI. ročník sa konal v sobotu 30. júla 2016. Festival začal
o 18.00 hod. už tradičným krojovaným sprievodom ulicami
mesta až do mestského parku. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo o 19.00 hod. v mestskom amfiteátri. Galaprogram otvorila primátorka, PhDr. Alexandra Pivková. Program režijne
pripravil Norbert Varga a moderovali ho spoločne Lukáš Pelč
a Lucia Ptáčniková.

Tohtoročnou a mimoriadne úspešnou novinkou bol program
Pozdrav Novohradu, v ktorom vystúpili víťazi regionálnych,
krajských a celoštátnych súťaží a jubilanti:
Organizátormi tábora boli Csemadok – Novohradský oblastný
výbor, Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, Základná
škola Józsefa Kármána v Lučenci a Základná škola Istvána
Koháryho vo Fiľakove. Podujatie finančným príspevkom
podporili: Úrad vlády SR, BBSK, Národný kultúrny fond MR
a Fond Gábora Bethlena. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší
ročník palóckeho tábora.
Karol Galcsík, NOS Lučenec

Bianka Molnárová z Buzitky, Adrian a Laura Rendekovci z Tomášoviec, Peter Mužík z Málinca, Mike Hric z Lučenca, Lenka
Ivanová z Fiľakova, Dániel Varga z DFS Rakonca Fiľakovo, Márk
Antal a Sofia Janštová z FS Rakonca,...
Pokr. na str.7
DSS Galáriš z Lučenca, dievčenská spevácka skupina FS
Jánošík z Fiľakova, DFS Radosť Lučenec, Gáborovci z Budinej,
Zuzana Samašová a Lenka Spodniaková z Lučenca, Ľuboš
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Pokr. zo str. 6

…DSS Galáriš z Lučenca, dievčenská spevácka skupina FS
Jánošík z Fiľakova, DFS Radosť Lučenec, Gáborovci z Budinej,
Zuzana Samašová a Lenka Spodniaková z Lučenca, Ľuboš
Laššák zo Šoltýsky, Jaroslav Spišiak z Kokavy nad Rimavicou,
ženská spevácka skupina Vidovenky z Vidinej, folklórne súbory – Ipeľ z Lučenca, Rakonca z Fiľakova a Jánošík z Fiľakova
spolu s ľudovou hudbou Ďatelinka.

Ako hostia sa predstavili – FS Krtíšan z Veľkého Krtíša, HS
Heľpan z Heľpy, FS Zobor z Nitry a vrcholom celého podujatia
bolo vystúpenie SĽUKU z Bratislavy.

V rámci série podujatí Týždeň Novohrad-Nógrád UNESCO
Geoparku. V dňoch od 1. augusta až 5. augusta 2016 sa už po
šiesty krát organizoval Letný tábor geoparku. Ide o denný
tábor pre žiakov základných škôl z mesta Fiľakovo a jeho
okolia, ktorý umožnil deťom zmysluplne stráviť prázdninový
čas. Deti pútavým spôsobom (cez hry, prednášky, súťaže,
tvorivé dielne, výlety) spoznali hodnoty územia, v ktorom
žijú. Počas tábora deti navštívili Fiľakovský hrad, lokalitu
Ipolytarnóc (náučná lokalita prezentujúca pozostatky vulkanizmu v území s 4D kinom, náučnými trasami, expozíciami,
chodníkom v korunách stromov a pod.), kúpali sa v pravekom
mori v Rapovciach, absolvovali pešiu túru na hrad Hajnáčka
a neďaleký kopec Tilič. V tvorivých dielňach si cibrili svoje
remeselné zručnosti a pripravili malé prekvapenia pre svojich
rodičov. Tábor sa každoročne teší veľkej popularite, záujem
vždy prevyšuje možnosti organizátorov. Keďže od novembra
2015 je Novohrad-Nógrád geopark súčasťou UNESCO,
význam územia vzrástol v celosvetovom meradle.
Organizátorom letného tábora je Združenie právnických osôb
Geopark Novohrad-Nógrád v spolupráci s Mestom Fiľakovo,
Školským úradom vo Fiľakove, Hradným múzeom vo Fiľakove a Novohradským turisticko-informačným centrom. Aktívne v ňom pôsobia pedagógovia základných škôl vo Fiľakove.
Novohrad-Nógrád geopark je územie s výnimočnými geologickými, prírodnými, kultúrno-historickými jedinečnosťami
rozprestierajúce sa na juhu Banskobystrického kraja a severe
maďarskej Nógrádskej župy. Jeho výnimočnosť je cenená
celosvetovo – geopark sa hrdí titulom UNESCO Globálny
geopark: spoločne so 119 územiami z celého sveta, je členom
Globálnej siete geoparkov a kategória „geopark“ je od roku
2015 začlenená do UNESCO, podobne ako napr. Zoznam
svetového prírodného a kultúrneho dedičstva.
RNDr. Jozef Puntigán

Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo vernisáže dvoch nových výstav do priestorov Fiľakovského hradu a Mestského vlastivedného
múzea. Na štvrtom poschodí Bebekovej bašty
sa 5. augusta 2016 o 17:00 hodine otvorila
výstava Baníckeho múzea v Rožňave s názvom
"Poézia kameniny", ktorá návštevníkom predstavila históriu rožňavskej kameninovej maOrganizátorom festivalu bolo Mesto Lučenec v spolupráci
nufaktúry. Exponáty pochádzajú z Baníckeho
s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci, ktoré pripmúzea v Rožňave, Východoslovenského múzea
ravilo program festivalu.
v Košiciach a Gemersko-malohontského
múzea
v Košiciach a Gemersko-malohontského
múzea v Rimavskej Sobote.
Rimavskej
Sobote.
Kurátorkou výstavy jev historička
Mgr.
Sylvia Kurátorkou
Holečková. výstavy je
historička
Mgr.Mestského
Sylvia Holečková.
V galérii
vlastivedného múzea
sa 12. augusta 2016 o 17:00 hodine v
rámci trojdňového podujatia XXVI. Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo otvorila
fotografická výstava Mariana Mesiarika s
názvom "ASSUMPTIO BEATAE MARIAE VIRGINIS". Výstava záujemcom
predstavila postup reštaurovania svätyne
rímskokatolíckeho kostola vo Fiľakove
prostredníctvom farebných fotografií. Jedinečné zákulisné zábery zachytávajú
jednotlivé fázy čistenia a reštaurovania
vzácnych fresiek, plastík a architektonických článkov v interiéri kostola.
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V Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci sa 10.8.2016
konala vernisáž výstavy z XXVIII. Medzinárodného keramického sympózia Lučenec-Kalinovo 2016. Výstava prezentuje výsledky štyroch účastníkov - Veroniky Selingerovej z Českej republiky, Firdevs Müjde Gökbel a Oya
Asan Yuksel z Turecka a Pauly Hoššovej zo Slovenska.
Kurátorkou výstavy je Andrea Németh Bozó a výstava
potrvá do 11. septembra. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec-Kalinovo je najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku, so zameraním na keramickú tvorbu. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
už od roku 1989 pravidelne každý rok usporadúva toto
podujatie, ktorého spoluorganizátormi sú Žiaromat a.s.
Kalinovo, SVÚ - Združenie keramikov Slovenska, Mesto
Lučenec a Obec Kalinovo.

Koliesko 2016
V dňoch 4.-7. augusta 2016 sa konal 26. ročník festivalu
ľudovej kultúry Koliesko v Kokave nad Rimavicou. Festival
v piatok otvoril starosta, Ing. Ján Chromek a program
„Ozveny z vrchov a dolín“, ktorým je Kokava originálna,
lebo za tmy sa zo striech a balkónov námestia do ďaleka
šíria zvuky fujár, trombitášov či bičov. Toto je ten okamih,
kedy všetkým návštevníkom nabehnú zimomriavky a aspoň
na chvíľu sa prenesú do krásneho sveta tradična ľudovosti.
Novohradské osvetové stredisko, ako spoluorganizátor podujatia, pripravilo hodinový blok vystúpení z regiónu v rámci programu „Koliesko pri fontáne“, v ktorom sa predstavili
nielen víťazi súťaží, od regionálnych až po celoslovenské,
ale osobitne aj jubilant Jaroslav Spišiak, ktorý si rozhodne
zaslúži, aby sa mu v budúcnosti venovalo viac pozornosti,
lebo takýchto talentov na Kokavsku nie je veľa...
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Letný tábor umenia - to sú stretnutia 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. Tohtoročný, už 31. ročník, sa uskutočnil v dňoch 7.
– 14. augusta 2016 v rekreačnom stredisku Kokava Línia, ktoré
sa nachádza v okrese Poltár. Návštevníci si mohli vybrať zo širokej palety dielní s výtvarným, fotografickým, divadelným, literárnym, tanečným či hudobným zameraním. Vo večerných programoch sa predstavili umelci v hudobných, divadelných, audiovizuálnych a iných alternatívnych prezentáciách. „Nemôžem
povedať, že by niečo nevyšlo,“ zhodnotil spokojne organizátor a
zakladateľ Letáv Mgr. Marian Lacko. Najbližšie sa Letaváci
stretnú začiatkom októbra na vernisáži všetkých prác v Dome
kultúry v Rimavskej Sobote, ale už teraz sa tešia na ďalší ročník,
ktorý sa bude konať v termíne 6.-13. august 2017.
Zdroj a foto: www.letavy.sk

Kniha Ďubákovo – Monografia obce je prvou knihou, ktorá
opisuje históriu Ďubákova od jeho založenia až po dnešok. V knihe je
mnoho informácii, ktoré doposiaľ neboli nikde publikované.
Zhmotnené je v nej mnoho hodín strávených v archívoch, múzejných
knižniciach aj na internete (pri počítači). Ale aj mnoho hodín
absolvovaných rozhovorov s ľuďmi, ktorí boli ochotní sa so svojimi
spomienkami podeliť.
Okrem histórie školstva, samosprávy, obchodu, mlynárstva je v nej
aj zmienka o tom, ako sa obyvatelia na čele so starostkou obce bránili
proti dlhoročnej stavebnej uzávere vyhlásenej kvôli plánovanej vodnej
nádrží pre prečerpávaciu vodnú elektráreň Ipeľ, a ako nakoniec svoj
boj vyhrali, keď im dal za pravdu Ústavný súd. Čitatelia v nej nájdu
pojednanie aj o tom, či Ďubákovo jestvovalo už v roku 1553 ako sa
to objavuje v niektorých zdrojoch a či skutočne čelilo nájazdu Turkov,
alebo je to len mýtus. Sú v nej informácie o rodinách, ktoré prišli do
Ďubákova ako prvé pri jeho založení a kedy to bolo. Aj to odkiaľ prišli,
Festivalová atmosféra prilákala množstvo návštevníkov čím sa živili, akým dialektom hovorili a mnoho ďalších informácii.
V druhej časti knihy je biografický lexikón osôb, ktoré v jej histórii
a veríme, že všetci odchádzali spokojní. Podľa konštatovazohrali významnejšiu úlohu. Ak Vás zaujíma regionálna história, alebo
nia viacerých, sa najväčšej obľube tešila opäť remeselná patrite medzi potomkov bývalých občanov Ďubákova, určite v knihe
ulička.
nájdete odpovede na mnoho otázok, ktoré Vás zaujímajú. Kniha
formátu A5, v tvrdej väzbe má 240 strán vytlačených na kriedovom
papieri. Obsahuje 15 tabuliek, 32 farebných a 111 čiernobielych
obrázkov. Knihu si môžete kúpiť v miestnom obchode v Ďubákove,
alebo objednať na adrese Občianske združenie JASENINA, 98507
Šoltýska č. 46, alebo na e-mailových adresách:
juraj.lassak@slovanet.sk a mozno1@centrum.sk.
Ing. Juraj Laššák – vedúci autorského kolektívu
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Metafyzické dotyky
– autorská výstava Alfréda Balázsa
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síl - aktivity a pasivity (jin - jang). Alfréd
Balázs je umelcom - mysliteľom, podstatou jeho tvorby je transcendencia a
nadčasovosť. Výstava predstavuje reprezentatívny výber malieb a kresieb z
jeho tvorby.

Vernisáž sa konala 7.7. 2016 v Novohradskom
a galérii
Lučenciv a
Vernisážmúzeu
sa konala
7.7.v 2016
Andrea Németh Bozó
trvala do 31. júla. Kurátorkou výstavy
Novohradskom múzeu a galérii
bola Andrea Németh Bozó.
v Lučenci
trvala do v 31.
Alfréd
Balázs avyštudoval
rokujúla.
1997
Kurátorkou
výstavy bola
Andrea
Vysokú
školu výtvarných
umení
v Budapešti,
žije a Bozó.
tvorí vo Fiľakove. Venuje sa
Németh
voľnej tvorbe. Jeho najčastejšie používané
médiá
sú maľba
a kresba,v používa
Alfréd
Balázs
vyštudoval
roku
aj vlastnú kombinovanú techniku a ve1997
školuPracuje
výtvarných
nuje
sa ajVysokú
sochárstvu.
klasickýv Budapešti,
tvorí
miumení
výtvarnými
médiami, žije
jeho aoriginalita vo
však
spočíva
vo
svojskom
použití
Fiľakove. Venuje sa voľnej
týchto
médií
a
vo
vlastnom
výtvarnom
tvorbe.
Jeho
najčastejšie
jazyku, prostredníctvom ktorého je
používané
médiá
sú maľba
schopný
vyjadriť
metafyzické
témya a
kresba,
používa
aj
vlastnú
motívy. V autorovej tvorbe nachádzamekombinovanú
dva výrazné zámery
v umeleckom
techniku
a venuje
vyjadrovaní. V jednom vytvára bujné
sa aj sochárstvu. Pracuje
kompozície pretkané abstraktnými, väčklasickými
výtvarnými
šinou
amorfnými
tvarmi, zmédiami,
ktorých sa
jeho originalita
však spočíva
miestami
vynárajú postavy
a tvary vo
evoMiestna akčná skupina MALOHONT
kujúce
skutočné
javy.
svojskom použití týchto médií
vyhlásila 4. ročník fotografickej súťaže
a vo
vlastnom
výtvarnom
Malohont mojimi očami, ktorá je určená
pre malých aj veľkých, amatérskych aj
jazyku,
prostredníctvom
profesionálnych fotografov. Súťažné
ktorého je schopný vyjadriť
fotografie je možné posielať do 30. 09.
metafyzické témy a motívy. V
2016. Zámerom fotosúťaže je ukázať to
najlepšie, čo v regióne Malohont máme,
autorovej tvorbe nachádzame
a to očami fotografov, ktorí tu žijú, pôdva
výrazné
zámery
v
sobia alebo odtiaľto pochádzajú.
umeleckom vyjadrovaní. V
Každý, kto chce svojimi fotografiami
prispieť k zviditeľneniu regiónu Malojednom
vytvára
bujné
hont a zároveň prezentovať svoje zákompozície
pretkané
bery, môže poslať do súťaže max. 3 foabstraktnými,
väčšinou
tografie do každej kategórie s výnimkou
kategórie Naše obce, do ktorej možno
amorfnými tvarmi, z ktorých sa
poslať max. 3 fotografie z každej vybmiestami vynárajú postavy a
ranej obce. Jednou zo základných podtvary
evokujúce
skutočné
javy.
V druhom dominujú homogénne, práz- mienok je, že fotografie musia byť zhodne plochy, kde hĺbka a vzdialenosť ot- tovené na území MAS MALOHONT*
V myseľ
druhom
várajú
pre utíšenie dominujú
myšlienok a O víťazoch v jednotlivých kategóriách
rozhodne hodnotiaca komisia a svojich
homogénne,
prázdne
uchopenie
podstaty
života. plochy,
Tieto dva
favoritov si bude môcť vybrať aj verejzámery
autor aparalelne
rozvíja
vo svojej
kde hĺbka
vzdialenosť
otvárajú
nosť prostredníctvom hlasovania na
umeleckej dráhe, ako navzájom sa do- Facebook stránke MAS MALOHONT.
myseľ pre utíšenie myšlienok a
pĺňajúcu dvojicu protikladov – prvý Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
uchopenie
podstaty
života.
môžeme
chápať aj
ako nával myšlienok
víťazom prebehne v novembri 2016 v
a nutkanie
zhmotniť
ich
v
obraze.
Druhý Klenovci počas otvorenia výstavy foTieto dva zámery autor
zase
ako utíšenie
víru myšlienok,
medi- tografií, na ktorú budú pozvaní všetci
paralelne
rozvíja
vo svojej
táciu. Výstava predstavuje tieto dva zá- zapojení súťažiaci aj verejnosť.
umeleckej dráhe, ako navzájom
mery ako striedavo opakujúce sa ten- Podrobné podmienky súťaže a prihlášku
sa dvoch
dopĺňajúcu
dvojicu
dencie
protikladných stavov
ľud- nájdete na web stránke MAS:
skej
mysle, ktoré
z metafy- www.malohont.sk
protikladov
– môžeme
prvý môžeme
Miroslava Vargová,
zického
ako dvojicu
chápaťhľadiska
aj ako chápať
nával myšlienok
manažérka
MAS
MALOHONT
opačných, no navzájom sa doplňujúcich
a
nutkanie
zhmotniť
ich
síl - aktivity a pasivity (jin-jang).
v obraze.
ako
Alfréd
Balázs jeDruhý
umelcomzase
- mysliteľom,
podstatou
tvorby je myšlienok,
transcendenutíšeniejeho víru

Vlastivedný odbor Matice slovenskej
v Martine pozýva na školenie kronikárov miest a obcí SR. Termíny
školení sú 1 alebo 2 dňové, podľa
možností záujemcov buď pracovné
dni alebo soboty. Miestom školenia je
Martin.
Cena jednodňového je 44 Eur/osoba
(možnosť úhrady pri prezentácii) a je
v nej zahrnuté: poplatok, dokumenty
– dohody, zmluvy s obecným, mestským zastupiteľstvom, bádateľský list,
návrh preukazu kronikára, príručka
kronikára, menovací dekrét, osvedčenie, obed.
Cena dvojdňového školenia je 97 Eur/
osoba. V cene je okrem uvedeného
zahrnuté aj ubytovanie a stravovanie.
Úhradu môžu kronikári zaplatiť priamo na mieste (samozrejme s patričnými príjmovými dokladmi). Program
obsahuje zásady písania kroník, osobnosť kronikára. Odborným garantom
je PhDr. Dáša Daneková, predseda
VlO MS, kontakt: 0918 156 622,
dasa.danekova@gmail.com
Školenia sú realizované cez Vlastivedný odbor Matice slovenskej so štatútom Vedeckého odboru.

XXVIII. Medzinárodné keramické
sympózium Lučenec - Kalinovo 2016
Do 11. 9. 2016
Medzinárodné keramické sympózium je
najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku. Zohráva dôležitú
úlohu vo výtvarnom umení, prispieva
k rozvoju umeleckej keramiky na Slovensku a posilňuje jej postavenie medzi
ostatnými výtvarnými médiami. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od
roku 1989 pravidelne každoročne usporadúva toto podujatie v spolupráci so
SVU – Združením keramikov Slovenska,
závodom Žiaromat a.s Kalinovo, Mestom Lučenec a obcou Kalinovo. Umelci
tvoria v neateliérových podmienkach
závodu a tak môžu využiť jedinečné
možnosti, ktoré im závod Žiaromat poskytuje - miestnu hlinu (šamot),
Pokr. na str. 10

technické vybavenie a vypaľovanie vo

veľkokapacitných peciach. Výsledky
tvorivého
pobytu
účastníkov
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...technické vybavenie a vypaľovanie vo veľkokapacitných peciach. Výsledky tvorivého pobytu účastníkov
sympózia sú každoročne prezentované na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie. Na jeho XXVIII.
ročníku svoje diela predstavili : Firdevs Müjde Gökbel a Oya
Asan Yuksel z Turecka, Veronika Selingerová z Českej republiky a Paula Hoššová zo Slovenska.
Pokr. zo str. 9

REKUS
AMFO - 20. 9. - 2. 10 2016
Novohradské osvetové stredisko v spolupráci s Novohradským
múzeom a galériou v Lučenci každý druhý rok pripravujú regionálnu výstavu fotografií neprofesionálnych fotografov z okresov Lučenec a Poltár. Autori sa pravidelne stretávajú a vyvíjajú
svoju činnosť v Okresnom štúdiu fotografie pri NOS v Lučenci
a výstava v priestoroch našej inštitúcie bude reprezentatívnou
prezentáciou ich tvorivého úsilia za posledný rok. Podujatie sa
koná pri príležitosti Mesiaca fotografie.

Poklady minulosti - stála expozícia z najcennejších zbierok
Novohradského múzea a galérie z archeológie, histórie, etnológie a výtvarného umenia. Návštevníci môžu obdivovať
poklady z doby bronzovej, strieborný poklad mincí zo Šuríc,
kópie zlatého pokladu objaveného v krypte kalvínskeho kostola
v Lučenci, nálezy z archeologických lokalít Radzovce a Fiľakovo,
historické sklo a smalty z produkcie už zaniknutých sklární
a smaltovní, ľudovú hrnčinu z Haliče a okolia, župné kreslá
a nábytok z interiéru Haličského zámku, ukážky najstarších historických kníh a výber z tvorby významných výtvarných umelcov novohradského regiónu.
Katarína Köbölová, kultúrno-výchovná pracovníčka
- Novohradské múzeum a galéria Lučenec

Advokácia včera a dnes - 6. - 30. 9. 2016
Výstavu pripravila Slovenská advokátska komora v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pri príležitosti
140. výročia vzniku moderných advokátskych komôr a 140.
výročia narodenia advokáta, spisovateľa a legionára Janka
Jesenského. Stala sa putovnou a bola inštalovaná v mestách
Trenčín, Žilina, Prešov, Košice, Vranov nad Topľou, Nitra,
Sečovce, Banská Bystrica, Trnava a v súčasnosti ju plánujeme uskutočniť aj v Lučenci, v priestoroch Novohradského
múzea a galérie. Výstava mapuje vývoj advokácie od čias
starého Ríma až po súčasnosť. Venuje sa aj úlohe, poslaniu
a pôsobeniu advokátskych komôr do roku 1948, činnosti
prvých žien v advokácii na Slovensku, advokácii za Slovenskej republiky a v 50-tych rokoch, následne v rokoch 1968 –
1989 a po prelomovom roku 1989, ako aj súčasným orgánom komory a ich právomociam. Prináša informácie o
slovenských advokátoch, ktorí boli významnými kultúrnymi
dejateľmi, ako napr. bratia Daxnerovci, S.H.Vajanský,
P.O.Hviezdoslav, I. Horváth, D.Okáli, J. Poničan či J.Jesenský.
AMFO - 20. 9. - 2. 10 2016
Novohradské osvetové stredisko v spolupráci s Novohrad-

Nenašli ste v našom spravodajcovi fotografiu či
pár riadkov o Vašom podujatí? Ak máte záujem
o spropagovanie kultúrnych aktivít, príspevky
môžete poslať na mailovú adresu:
abelovsky@noslc.sk.
REKUS vychádza vždy začiatkom mesiaca,
uzávierka príspevkov je približne
20. dňa v kalendárnom mesiaci.

REKUS
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BBSK – Novohradské osvetové stredisko v Lučenci,
Poltár

Literárny klub V.L.A.S. (Vreckové letisko autorských slov)
pri NOS Lučenec

Vás pozývajú

na prvú časť prezentácií autorskej tvorby
na netradičných miestach pod názvom

10.9. Gombovecfest
– súťaž v jedení gombovcov, jarmok
a kultúrny program
- Rómsky detský súbor Slniečko,
Peter Janků, FS Poltarica a DFS Kukučky,
ĽH pod vedením Jána Demeho z Klenovca,
spevácky zbor Fialôčka, Gypsy Čave,
Barbora Botošová Band,
ĽH Ďatelinka, Ján Bendik, Gypsy Band
Klenovec.
Miesto:
Námestie pred kultúrnym domom

Hrnčiarska Ves

10. septembra 2016 (sobota)
o 12.00 hod.
– rozhľadňa SLOPOVO
Čo Vás čaká?
„Putovanie s batôžkom slov“ - literárna čítačka prihlásených autorov
na rozhľadni Slopovo (845 m n.m.) – presne na pravé poludnie.
Chceme ukázať krásu slovenského slova, písania či čítania a takto
nadviazať na Mateja Hrebendu v roku 220. výročia jeho narodenia,
ktorý nosil chýr o knihe, v rimavskom kroji aj kraji s batôžkom a často
hovorieval... „Nemám nič, nežiadam nič“.
Putovanie začneme a skončíme v Lučenci.
NOVLITERO (Novohradské literárne osobnosti)
- pripomenutie si výročí regionálnych literátov a začiatok tradície
literárnej turistiky po stopách významných a často neznámych
literárnych osobností.

3.9. Deň obce
– 505. výročie názvu obce Pondelok
a 225. výročie založenia Malohontskej
čitateľskej spoločnosti,
miesto: areál ZŠ od 12.00 hod.
V kultúrnom programe vystúpia:
5folklórna skupina pri MO JDS,
ĽH G. Šereša, FS Hrnčiarka z H. Zalužian,
FS Vepor z Klenovca, Ján Ambróz
s ĽH Borievka a ď.

Lehôtka
3.- 4.9. Dni obce – o 8.00 hod. – budíček
v miestnom rozhlase,
ako pozvánka na obecné dni,
od 15.00 kultúrny program – FS
Podpoľanec z Detvy, heligónkari,
„Zabavme sa spolu“
– Robo Kajzer a Peter Meluš,
tanečná zábava so sk. Diamont z Poltára

Cinobaňa

Literárni autori:
Hana Košková, Vladislav Král, Tatiana Blichová,
Štefánia Drastíková, Lucia Kresanová, Monika Kyseľová,
Ľubomír Činčura, Martin Dzúr, Eva Lucia Rehaneková,
Július Lomenčík, Jana Švikruhová, Monika Račková.

10.9. Predstavenie novej knihy
„Cinobaňa – Fakty a Obrazy“,
autor Julo Jarábek a kolektív,
miesto: Námestie o 14.00 hod.

Lektor: doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
Moderátor: Ľubomíra Karmanová

11.9. Bzovské sklárske dni – 6. ročník,
miesto: Pri dobovej sklárskej peci

Info pre nedočkavých divákov – horlivcov slova – k rozhľadni sa možno
dostať po žltej turistickej trase, ktorá vedie z Bodnárky cez sedlo
Chorepa priamo na Slopovo. Druhou alternatívou je zelená trasa
z Kokavy nad Rimavicou.
Partneri:
Mesto Poltár, MAS Malohont, OZ Rodon Klenovec
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Dolná Bzová

Veľká Ves
17.9. Súťaž o najlepšiu Brdársku
kapustnicu,
miesto: Pri „I-dome“ od 10.00 hod. ,
o 15.00 vyhlásenie výsledkov,
16.00-24.00 Múzeum na kolesách,
výstavy zbraní a oblečenia z 2. svetovej
vojny - poľná nemocnica,
streľba z historických zbraní
a tanečná zábava.

REKUS
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
september
– výstava z tvorivej dielne pri NOS
miesto: vestibul NOS Lučenec
od 8.00 do 15.00 hod.
10.9. H/VLAS ne/uto/píš
- netradičná prezentácia autorskej tvorby
na netradičných miestach. „Putovanie
s batôžkom slov“ - bloky čítačiek
prihlásených autorov. Ich súčasťou
je NOVLITERO
(Novohradské literárne osobnosti),
pripomenutie si výročí regionálnych
literátov a začiatok tradície literárnej
turistiky po stopách významných a často
neznámych literárnych osobností. Projekt
z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
Miesto: Synagóga v Lučenci,
rozhľadňa Slopovo
a rodný dom V. Mináča v Klenovci.
18.9. STRETNUTIE S PIESŇOU
- regionálna postupová súťaž a prehliadka
hudobného folklóru dospelých
(sólisti inštrumentalisti, speváci, spevácke
skupiny a ľudové hudby).
Miesto: Kultúrny dom vo Vidinej
o 15.00 hod.
20.9. AMFO – výstava neprofesionálnych
fotografov z okresov Lučenec a Poltár,
vernisáž o 16.00 hod.,
výstava potrvá do 2.10.,
miesto: Novohradské múzeum a galéria
v Lučenci
26.9. Literárny klub V.L.A.S. – stretnutie
členov, prezentácia a rozbor tvorby,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
Pripravujeme:
1.10. Ruky železa, srdce ohňa,
od kolísky po hrob
(zvyky zo života Rómov), tvorivé dielne
troch remesiel
– kováč, váľkar a metliar. Projekt
realizovaný s finančnou podporu Úradu
vlády Slovenskej republiky – program
Kultúra národnostných menšín 2016.
Miesto: Hradište
Dielňa ľudových remesiel
pre školy – maľba na kamene,
výroba mydla
Celoročne prebieha možnosť
naučiť sa techniku

Dielňa ľudových remesiel
pre školy – maľba na kamene,
výroba mydla
Celoročne prebieha možnosť naučiť
sa techniku enkaustiky a práce
s hlinou. Termíny podľa dohovoru,
poplatok 1 euro alebo kultúrny poukaz
pre verejnosť- keramický zvonček,
výroba mydla
Podrobnejšie informácie: 0907 503 478,
e-mail: vytvarnedielnicky@gmail.com

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
9.9. MEMENTO – odhalenie umeleckého
diela na tému holokaustu. Po vernisáži
nasleduje koncert hudobného telesa
Pressburger Klezmer Band.
Miesto: Synagóga o 15.00 hod.
20.9. „Aj muži majú svoje dni...“
– skvelé divadelné predstavenie, v ktorom
účinkuje Lučenčan Ján Jackuliak.
Okrem neho sa v hre predstavia
aj Branislav Deák, Marián Mitaš, Gregor
Hološka, Milan Bahul.
Miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 19.00 hod.
22.9. Slovenský komorný orchester
– vystúpenie špičkového profesionálneho
telesa z Bratislavy,
miesto: Synagóga o 19.00 hod.

Fiľakovo
2.9.-13.11. Výstava
III. Medvešský fotomaratón,
miesto: Bebekova veža Fiľakovského
hradu – 5. poschodie o 17.00 hod.
3.9. Workshop divadla a tanca
s predstavením balady „Zverbovaný“
Miesto: Fiľakovský hrad
od 22.00 hod.- premiéra,
generálka 2.9. od 22.00 hod.
4.9. I. ročník Zrazu veteránov vo Fiľakove
Miesto: Nám. Slobody o 11.00 hod.
4.9. IV. Jesenný medzinárodný divadelný
festival „Vraždy na Elsinore“
– predstavenie Divadla na vysokej nohe,
Banská Bystrica.
Miesto: Nám. Slobody o 13.30 hod.

14.9. IV. Jesenný medzinárodný
divadelný festival „Hamlet“
- predstavenie divadla Walny Teatr
z Poľska.
Miesto a organiz.: MsKS Fiľakovo
o 10.00 a 18.00 hod.
17.9. Železný hasič Novohradu
– hasičská súťaž.
Miesto: Fiľakovský hrad
o 10.00 hod.
20.9. IV. Jesenný medzinárodný
divadelný festival „Žabia princezná“ predstavenie Divadla bez opony z Prešova
pre žiakov 1. – 4. r. ZŠ,
„O hlúpej žene” - pre žiakov 5. – 9. r. ZŠ
a študentov Gymnázia.
Miesto: MsKS vo Fiľakove
o 9.00 a 11.00 hod.
22.9. Beseda s Jurajom Červenákom,
autorom fantastickej literatúry
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
o 17.00 hod.
23.9. IV. Jesenný medzinárodný
divadelný festival „Dievča v pulóvri“
- predstavenie divadla Zsákszínház
(v maďarskom jazyku).
Miesto: MsKS
o 16.30 hod
27.9. IV. Jesenný medzinárodný
divadelný festival „Puss in boots“
(Kocúr v čižmách)
– anglicko-slovenská inscenácia
pre 3.–6. ročník ZŠ,
„Peter Black 3“
– pre 7.–9. ročník ZŠ a pre SŠ
- Divadelné centrum, Martin.
Miesto: MsKS o 9.00 a 11.00 hod.
30.9.-2.10. VIII. Eszterlánc – Celoštátna
prehliadka maďarských detských
folklórnych súborov.
Miesto: MsKS.
Do 14.10. Fotografická výstava
„Reštaurovanie svätyne kostola
nanebovzatia P. Márie
vo Fiľakove“ .
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum
– galéria o 17.00.
Do 13.11. Výstava „Poézia Kameniny“.
Miesto: Bebekova veža
Fiľakovského hradu – 4. poschodie
o 17.00 hod.

14.9. IV. Jesenný medzinárodný
divadelný festival „Hamlet“ -

predstavenie divadla Walny Teatr
z Poľska. Miesto a organiz.: MsKS
enkaustiky a práce s
REKUS - regionálny kultúrny mesačník. VYDÁVA: Novohradské
osvetové
stredisko,
Kármánova 2, 984 01 Lučenec. Registrované na MK
Fiľakovo o 10.00
a 18.00
hod.

hlinou. Termíny podľa
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hasičská súťaž. Miesto: Fiľakovský
hrad o 10.00 hod.

