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Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec v rámci monitoringu záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte predstavuje cyklus − predstavujeme členov štúdia AVT (amatérskej výtvarnej tvorby):

Povolaním pedagogička, ale v súčasnosti si už užíva zaslúžený dôchodok
v Lučenci. Okrem učiteľovania sa venovala a stále venuje výtvarnému umeniu a literárnej tvorbe.
O svojich začiatkoch povedala: „Kresliť som začala v podstate ako dieťa,
keď som pri jedle držala v druhej ruke ceruzku a 'čmárala som si'. Ako tínedžerku
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projekt Made in pod holým nebom (4. –
5. 11. 2016) – tvorivé stretnutie na
tému ornament v priestoroch Novohradského osvetového strediska Lučenec, lektorom projektu bol prof.
PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Made in
pod holým nebom IV. (26. – 27. 10.
2018), téma Akvarel ako pocit...
Z výstav:
Jesenné stretnutie 2011, Novohradské múzeum a galéria (NMG)
Lučenec, vernisáž 5. októbra,
Jesenné stretnutie 2013, NMG,
vernisáž 24. septembra,
Výtvarné spektrum 2012 – krajské
kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Múzeu SNP Banská
Bystrica (S rozopnutou dušou, So
spomienkami), vernisáž 6. júna,
Výtvarné spektrum 2014 – krajské
kolo (Tatry I),
Jesenné stretnutie 2015, NMG,
vernisáž 23. septembra,
Výtvarné spektrum 2015 – krajské
kolo, Múzeum SNP Banská Bystrica,
vernisáž 9. apríla,
Szabóov grafický Lučenec 2015,
NMG, vernisáž 28. mája.
Je dlhoročnou členkou literárneho
klubu V.L.A.S. pri NOS Lučenec a z jej
najnovšej tvorby sme vybrali:

Pandémia
Prevalil sa svet
na druhý bok
si ľahol
do hláv nám zasial strach.
Uzlíkujeme si tenké nitky dní
Mlčiaci rytieri
s rúškami na perách
A vírus sviští vzduchom
po horkej mandli chutí
kde bol včera uzol
dnes je preťatý čas.
DEŇ P
Pravda je relatívny pojem
pocit absolútna istota
pochopíš ho, keď
prekročíš seba
pulzuje v nás len
prelúdium
predstavenie sa nekoná.
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Učiteľ základnej školy, pracovník štátnej správy, inštruktor parašutizmu Mgr. Tibor Kotek sa narodil 19. 5.
1942 v Českom Brezove, okres Poltár.
Základné vzdelanie získal na Osemročnej strednej škole v Lučenci (1948 –
56), stredoškolské vzdelanie nadobudol
na Jedenásťročnej strednej škole (JSŠ)
v Lučenci (1956 – 59), maturoval v triede Ladislava Barkáča. V r. 1959 – 63
študoval na Pedagogickom inštitúte
v Banskej Bystrici. V r. 1971 – 73 absolvoval postgraduálne štúdium na Pedagogickej fakulte (PgF) v Banskej Bystrici,
v r. 1991 – 93 podiplomové štúdium na
Ekonomickej fakulte UMB v Banskej
Bystrici. V r. 1965 – 74 pôsobil ako učiteľ základnej školy na 1. ZDŠ v Lučenci. V r. 1974 – 90 pracoval ako robotník
v podniku Kamenina Tomášovce. V r.
1990 sa stal predsedom ONV Lučenec
a v r. 1990 – 95 vykonával funkciu prednostu Okresného úradu v Lučenci. V r.
1995 – 2003 bol riaditeľom Magistrátu
hlavného mesta Bratislavy. Žije na dôchodku – striedavo v Lučenci a v Lentvore.
Pán Kotek, aké sú vaše spomienky na České Brezovo a Lučenec
v časoch vašej mladosti?
Spomienky na detstvo v Českom Brezove sú samozrejme krásne.
V súvislosti s mojím vekom je len prirodzené, že pre ľudí to už môžu byť len
spomienky. Ale vďačné!
Tí

vtedajšieho

ľudia

okolia

Tí ľudia z môjho vtedajšieho
okolia sa už presťahovali z dediny do
posledného trvalého bydliska nad ňou.
Gymnázium – počas môjho štúdia to
bola JSŠ. Názvy sa až prirýchlo menili
aj v ďalších rokoch, hádam podľa vetra.
Z mojich vtedajších stredoškolských
učiteľov sú tiež všetci na večnosti. So
spolužiakmi sa pravidelne stretávame,
ale, žiaľ, v tomto veku sa už mnohí ponáhľajú... Za posledný rok odišli štyria.
Ten zvyšok sa stretne začiatkom mája t.
r.
Po ukončení Pedagogického
inštitútu v Banskej Bystrici ste nastúpili ako čerstvý učiteľ na 1. ZDŠ do
Lučenca. Ako sa vám tam začínalo?
Áno, po ukončení vysokoškolského štúdia a po absolvovaní základnej
vojenskej služby som v r. 1965 nastúpil
na 1. ZDŠ v Lučenci, dnes je to Cirkevná ZŠ sv. Jána Bosca. Zhodou okolností
som túto školu navštevoval aj ako žiak
od prvého až do záverečného postupového ročníka – škola mala vtedy názov
Osemročná stredná škola. Školu som
miloval, učiteľovanie som chápal ako
poslanie.
Od r. 1974 ste začali pracovať
ako robotník v Kamenine Tomášovce.
Aký bol dôvod tejto náhlej zmeny?
V r. 1974 sa môj život za katedrou skončil. Dostal som do ruky
krompáč, lopatu a na nohy baganče. Dôvodom tejto zmeny bol, ako aj u mnohých kolegov a nielen učiteľov, nesúhlas
so vstupom „osloboditeľov“ a moje zotrvanie na ich označení ako okupanti.
Pätnásť a pol roka trvala táto moja monterková anabáza. Väčšinu času som pracoval v nepretržitej prevádzke deň –
noc.
Po nežnej revolúcii ste sa stali
prednostom Okresného úradu v Lučenci...
Po nežnej som bol zvolený za
predsedu ONV a po roku som prešiel
náročným výberovým konaním a bol
som menovaný za predsedu Okresného
úradu v Lučenci. Bolo treba veľa tvoriť,
ale energia odchádzala aj zbytočnými
bojmi s bývalými spolupracovníkmi
z vtedy fungujúceho Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS).

V r. 1995 odchádzate z Lučenca do Bratislavy...
Bol som odvolaný – ako posledný z bývalej porevolučnej „tridsaťosmičky“. Vtedy existovalo na Slovensku
38 okresov. Po troch dňoch nezamestnanosti mi bola ponúknutá možnosť konkurzu. Prešiel som výberovým konaním
a následne ma vymenovali do funkcie
riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislavy.
Kto vo vás prebudil záujem
o parašutizmus?
Keď som mal ešte koníčky povolené, začal som sa venovať lietaniu.
Lietať ma učil Julko Hudec, vtedajší
náčelník letiska v Boľkovciach. Po čase
ho preložili do Prievidze. Potom som už
sám robil učiteľa lietania. Dosiahol som
strieborný letecký odznak. Súbežne som
sa venoval parašutizmu. Viedol ma zaslúžilý majster športu Juraj Kriváň. Žiaľ,
predčasne zahynul v roku 1960. Potom
ma viedol majster športu Ľudovít Jerguš. Stal som sa inštruktorom parašutizmu a bol mi udelený zlatý odznak.
Vašu veľkú záľubu v oblasti
parašutizmu ste v r. 2017 prezentovali
v knihe Krídla nad Novohradom. Čo je
leitmotívom tejto knihy?
Parašutizmus bol mojím celoživotným koníčkom. Lietať a venovať sa
parašutizmu bolo prvé od čoho ma „súdruhovia“ odstavili. Mal som zákaz
vstupu na letisko, takže majstrovstvá
sveta v roku 1982 som videl „iba z vlaku...“ Po revolúcii v roku 1991 som už
viedol organizačný výbor IX. Majstrovstiev sveta v skupinovej akrobácii parašutistických skupín. Kniha o histórii lietania v Novohrade mala zachytiť nielen
športové výsledky tunajších leteckých
športovcov a výsledky svetových šampionátov, ale aj drobnosti, ktoré odchádzajú spolu s ľuďmi, ich aktérmi. V 70.
a 80. rokoch boli moje návštevy na letisku sporadické, história a udalosti išli
len okolo mňa, takže tu je v mnou zachytenej histórii „diera“!
Predstavíte nám telegraficky
svoju rodinu?
Manželka
Mária
Daniela
(*1943) pracovala ako zdravotná sestra,
Pokračovanie na s. 4

V r. 1995 odchádzate dlhší čas v pozícii vrchnej sestry na
z môjho
gynekologicko-pôrodníckom
z Lučenca do Bratislavy...
sa
už
oddelení
OÚNZ
v Lučenci
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dlhší čas v pozícii vrchnej sestry na
gynekologicko-pôrodníckom oddelení
OÚNZ v Lučenci u primára MUDr. Vojtecha Vajdu. Staršia dcéra Daniela
(*1971) ukončila Filozofickú fakultu
v Prešove. Dlhodobo pôsobí v Prahe,
kde vyučuje anglický jazyk. Zaoberá sa
aj morskou biológiou, je inštruktorkou
potápania. Na medzinárodnej úrovni sa
venuje najmä štúdiu žralokov. Dlhé roky
žila v Juhoafrickej republike, Kanade,
Egypte, na Filipínach, Srí Lanke a Bahamách. Mladšia dcéra Marcela (*1974)
vyštudovala Pedagogickú fakultu UK
v Bratislave. Dlhé roky pracovala ako
letuška, t. č. podniká. Venuje sa paraglajdingu (lietaniu na kĺzavých padákoch) a skokom na lane zo skál, mostov,
veží... Zabezpečila nám kvietok – vnučku Marcelku, ktorá je t. č. už stredoškoláčkou.
Ako sa vám darí dnes?
Dnes som už na dôchodku. Môj
diár je prepchatý termínmi a povinnosťami. Netlačí ma len čas, ale aj vek.
Nuda – pojem absolútne cudzí! Venujem sa svojim záujmom aj v spolupráci
s podobne zameranými ľuďmi. V čase
môjho vybojovaného odchodu na dôchodok sa penzista na dôchodku dožíval
štatisticky 2 – 4 roky. Ja som potreboval
dobehnúť včerajšok. Darí sa mi to už
dvadsať rokov.

Ďuriškovci mali okrem Rozálie ešte dve
dcéry a jedného syna. Rodina žila v Lučenci na Haličskej ceste 56. Všetky štyri
deti vychodili meštiansku školu a po jej
skončení si každý vybral iné povolanie.
Na deti mala veľký vplyv matkina sestra, ktorá bola učiteľkou. Rozáliu v Lučenci učila hrať na klavíri učiteľka Mária Borenská, ktorá zistila, že má pekný
hlas, a tak ju podporovala aj v speve. Po
čase jej zaplatila školu spevu – Hudobnú
akadémiu v Záhrebe (bývalá Juhoslávia,
dnes Chorvátsko), aby sa mohla naďalej
v opernom speve zdokonaľovať.
Bola veľmi šikovná i pekná
a po ukončení štúdií na krátky čas odišla
do Budapešti, kde dostala niekoľko
menších filmových príležitostí. Jej prvým manželom bol Elemér Kertész, ktorý pochádzal z Budapešti. Vtedy si Rozália zvolila svoje umelecké meno Rozália Brandys. V živote mala šťastie, ale
aj pevnú vôľu a s operným spevom, ktorý vyštudovala, neskôr nastúpila do divadla Teatro alla Scala v Miláne. V tomto svetoznámom divadle dlhé roky účinkovala ako operná speváčka.
Keď sa po druhýkrát vydala za
Imricha Frideckého, spolu s ním si v r.
1965 kúpili reštauráciu na ulici Vittorio
Veneto v Miláne. Nazvali ju Tulipán
a zariadili v štýle maďarského folklóru.
V tejto reštaurácii účinkovali vynikajúci
PhDr. František Mihály, DiS. art. maďarskí cigánski hudobníci z Budapešti: Mátyás Csányi, Gyula Toki-Horváth,
Kálmán Vörös, Rudi Dankó, Pál Rigó
a János Döme. Spievala tu aj sopranistka
Rozália Brandys-Fridecky s klavírnym
sprievodom majstra Romolo de Fazio.
Svoju umeleckú kariéru ukončila ako
75-ročná v r. 1994 v Miláne.
Rozália Brandys-Fridecky zomrela 4. 5. 2002 v Miláne. V mesiaci máj
2022 si pripomíname 20. výročie jej
úmrtia.

Operná speváčka (soprán) Rozália Brandys-Fridecky, rodená Ďurišková, sa narodila 20. 10. 1919 v Lučenci. Jej otec Ján a matka Júlia
Ďuriškovci mali okrem Rozálie ešte dve
dcéry a jedného syna. Rodina žila
v Lučenci na Haličskej ceste 56. Všetky

Politik, právnik, advokát JUDr.
Juraj Janoška sa narodil 16. 10. 1882
v obci Liptovská Sielnica v okrese Liptovský Mikuláš v rodine evanjelického
biskupa. Študoval na evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici (1882 – 1900).
V r. 1900 začal študovať teológiu v Prešove, no po vymyslenom čine ho ako
pansláva zo štúdia vylúčili. Preto sa zapísal na štúdium práva do Kluže v Sedmohradsku (dnes Cluj-Napoca, Rumunsko). Právnickú fakultu ukončil na Univerzite v Budapešti v r. 1906 a tam získal aj doktorát práv.

Ako právnik nastúpil
najskôr v pozícii koncipienta
k Adolfovi
Kállaymu
do

Ako právnik nastúpil najskôr v
pozícii koncipienta k Adolfovi Kállaymu
do Liptovského Mikuláša a neskôr k Milošovi Krnovi do Nového Sadu (dnes
Srbsko). Už ako advokát pracoval v
Trenčíne (1910 – 18) a v Liptovskom
Mikuláši (1918 – 19). V r. 1919 – 23 pôsobil ako župan Novohradskej župy
v Lučenci. Následne v r. 1923 – 38 vykonával pozíciu verejného notára v Trnave. V r. 1939 ho ako odporcu režimu
uväznili v Ilave. Po prepustení z väzenia
pracoval ako obvodný notár v Mýtnej
(1940 – 44).
V r. 1943 – 44 sa podieľal na
vydávaní ilegálneho časopisu Hlas národa. Po vypuknutí SNP sa stal predsedom
Revolučného národného výboru v Lovinobani a po potlačení Povstania žil
s partizánmi v horách. Tu ťažko ochorel
a následne i zomrel.
V r. 1918 založil v Liptovskom
Mikuláši časopis Tatranský sokol, v ktorom propagoval turistiku a cestovný
ruch. Prispieval do viacerých novín a časopisov. Bol funkcionárom evanjelickej
a. v. cirkvi – novohradský senior, generálny presbyter.
Tento materiál som vypracoval
s pomocou literatúry: Biografický lexikón Slovenska 4. zv. Ch – Kl, Martin:
Slovenská národná knižnica, 2010, s.
195.
JUDr. Juraj Janoška zomrel 23. 4.
1945 v Lučenci, pochovaný je v Liptovskom Mikuláši.
Pokračovanie na s. 5
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„boli prívetiví, ochotní si navzájom pomáhať a dokázali si zľahčovať mnohé
kritické situácie za pomoci jemného humoru či sebairónie. Nimi sa pokúšali čeliť pohromám a nepriazni osudu bez
toho, aby prepadli beznádeji či zúfalstvu“.
Erika Podlipná zomrela 8. 2.
2022 v Banskej Bystrici.

Spisovateľka, scenáristka a publicistka Erika Podlipná, rodená Gáliková, sa narodila 5. 3. 1943 v Opatovej pri
Lučenci, pochádzala z učiteľskej rodiny.
Po absolvovaní stredoškolských štúdií
pracovala ako správkyňa Pamätníka
SNP v Nemeckej (1970 – 72). Odtiaľ
prešla do Okresného osvetového strediska (OOS) v Banskej Bystrici, kde
pôsobila ako samostatná kultúrna referentka pre edičnú činnosť a voľný čas
mládeže (1972 – 82). V r. 1982 – 85
bola riaditeľkou Závodného klubu ROH
Slovenka v Banskej Bystrici. V r. 1985
sa vrátila do OOS Banská Bystrica, kde
vykonávala pozíciu samostatnej kultúrnej referentky pre riadiacu činnosť kultúrnych zariadení. Od r. 1989 žila na
invalidnom dôchodku v Banskej Bystrici – Kynceľovej.
Do literatúry vstúpila krátko po
novembri 1989, keď bola zrušená komunistická cenzúra. Špecializovala sa
na literárnu prózu, literárnu a filozofickú
kritiku, ako aj na kultúrnu publicistiku.
Bola autorkou románu Koláž – pocta
Dominikovi Tatarkovi (BA, 1993, reedícia PA, 2008). Nasledovali memoáre
Viliama Nisterenka pod názvom Po
vlastnej ceste (2003) a kniha esejí so
židovskou tematikou Sekvencie (2006).
Bola autorkou námetu a scenáristkou
slovenského životopisného filmu Optimista, ktorý režíroval Dušan Trančík
(2006). Okrem toho publikovala množstvo článkov, esejí a recenzií v časopisoch: Kultúrny život, Slovenské rozhľady (Praha), Mosty, Výtvarníctvo, fotografia, film, Národná obroda a i.
Niektoré jej diela súvisia aj
s Novohradom – Regard, ktoré venovala
súkromiu Kálmána Mikszátha či Tragédia ženy, v ktorom sa pokúsila nanovo
interpretovať súkromnú drámu spisovateľa Imre Madácha a jeho ženy Erzsébet
Fráterovej. Rada spomínala na Opatovú
svojho detstva a na jej obyvateľov, ktorí
„boli
prívetiví,
ochotní
si

Po ruke mala vždy knihu, ktorá
obsahovala kľúč na určovanie druhu
rastliny, ktorú našla ona alebo niekto
iný. Svoje roľnícke korene a odborné
poznatky s nadšením uplatňovala vo
svojej záhrade.
Manžel prof. RNDr. František
Vilček, DrSc. (*1926 Levoča – †2005
Bratislava) bol zoológ a vysokoškolský
učiteľ na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave. Syn MUDr. Peter Vilček
(*1957) pôsobí ako lekár – ortopéd
v ortopedickej ambulancii v Bratislave –
Ružinove. Dcéra Ing. Dana Vokounová,
PhD. (*1962) pôsobí ako odborná asistentka na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zať Ing.
Jaroslav Vokoun (*1962) pôsobí ako
výskumný pracovník na Ekonomickom
ústave SAV v Bratislave.
RNDr. Paulína Vilčeková zomrela 6. 6. 2010 v Bratislave, pochovaná
je na cintoríne v Bernolákove.
PhDr. František Mihály, DiS. art.


Biologička, stredoškolská i vysokoškolská učiteľka RNDr. Paulína
Vilčeková, rodená Kotmániková, sa narodila 25. 5. 1927 v Cinobani, okres
Poltár. Mala šiestich súrodencov. Jej
otcom bol roľník Martin Kotmánik a
matkou Helena Sarvašová. Rod Kotmánikovcov má korene v obci Píla. Ľudovú
školu navštevovala v Cinobani (1933 –
38). Učiteľský ústav absolvovala v Banskej Bystrici (1940 – 45) a v Lučenci
(1945 – 48), kde i maturovala. V r. 1952
– 56 študovala kombináciu biológia –
geografia na Prírodovedeckej fakulte
Vysokej školy pedagogickej v Bratislave.
Ako
učiteľka
Osemročnej
strednej školy (OSŠ) pôsobila v Kokave
nad Rimavicou – Drahovej (1948 – 51),
v Tisovci (1951 – 52), ako stredoškolská
učiteľka na JSŠ Petra Jilemnického
v Bratislave (1956 – 62). V r. 1962 – 86
bola vysokoškolskou učiteľkou v odbore
biológia na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave. Od r. 1986 žila na dôchodku v Bratislave a Bernolákove.
Vo svojej vedeckovýskumnej
práci sa orientovala na botanický terénny výskum. Bola autorkou publikácie
Burinové spoločenstvá v malokarpatskej
vinohradníckej oblasti (1974). Pri výskume prešla vinohrady od Rače po Horné Orešany.
Po ruke mala vždy knihu,

navzájom pomáhať a dokázali si ktorá obsahovala kľúč na
zľahčovať
mnohé
kritické určovanie druhu rastliny, ktorú



Osobností

FURMÁNEK, Václav, prof. PhDr.,
DrSc. – 80. výročie narodenia (1. 5.
1942 Ostrava), archeológ, vedecký
pracovník Archeologického ústavu
SAV Nitra. Realizoval veľké archeologické výskumy v Novohrade – Radzovce, Ratka a Pinciná.
KÁLNICKÝ, Ondrej – 160. výročie
úmrtia (4. 5. 1862 Miskolc), evanjelický učiteľ, básnik. Učiteľ v Cinobani (1835 – 38) a Lučenci (1838 – 52).
Jeho vlastenecké básne boli uverejnené v časopise Květy, Tatranka a Slovenský pozorník. Spoločenský život
v Lučenci a jeho okolí opisuje v denníku pod názvom: Dennjk na rok 1842
w Lučenci. Narodil sa 18. 12. 1815
v Kalinove.
HORÁK, Jozef, JUDr. – 50. výročie
úmrtia (4. 5. 1972), právnik, spisovateľ. Pre deti písal do časopisu Včielka.
Publikoval aj básne pod pseudonymom Juraj Hôrny. Narodil sa 13. 2.
1944 v Haliči.
FABRICIOVÁ, Jaroslava – 20. výročie úmrtia (5. 5. 2002 Bratislava),
rod. Ďurišková, akademická sochárka,
stredoškolská učiteľka na Strednej
umeleckopriemyselnej škole (SUPŠ),
Pokračovanie na s. 6

úžitkového
výtvarníctva v Bratislave (1962
neskôr

na

Škole
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neskôr na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave (1962 – 81). Základné
a stredoškolské vzdelanie získala v Lučenci. Realizované plastické práce:
pamätné tabule sestier Royových –
Stará Turá, plaketa Terézie Vansovej.
Narodila sa 3. 12. 1923 v Ozdíne.
HAJKOVÁ, Mária – 15. výročie
úmrtia (7. 5. 2007 Bratislava), rod.
Mócová, autorka viacerých kuchárskych kníh v slobodnom povolaní. Syn
prof. Dalimír Hajko je filozof, kulturológ. Pochovaná je v rodnej obci.
Diela: Múčniky, Chcete si pochutnať?,
Dobrá kuchárka Márie Hajkovej, Nepečené múčniky a iné. Narodila sa 14.
12. 1923 v Mýtnej.
SZEBERÉNYIOVÁ, Judita, PhDr.,
CSc. – 90. výročie narodenia (8. 5.
1932 Fiľakovo), pedagogička, vysokoškolská učiteľka. Je autorkou mnohých publikácií (Zoznam maďarských
kníh a publikácií v SPK, Metodika
vyučovania maďarského jazyka a literatúry pre poslucháčov pedagogických fakúlt a i.) a príspevkov do
časopisov (Szocialista nevelés, Jednotná škola, Katedra a i.). Zomrela 14.
4. 2013 v Komárne.
KELEMEN, Milan, Mgr. – 80. výročie narodenia (18. 5. 1942 Zelené),
učiteľ, kultúrno-výchovný pracovník.
Popri zamestnaní študoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1965
– 71), kde absolvoval kombináciu matematika – hudobná výchova. Cez letné prázdniny robil asistenta L. Lengovi pri výskumoch v dedinách. Pôsobil ako učiteľ na ZDŠ v Málinci
(1960 – 70) a na Strednej pedagogickej škole v Lučenci (1971 – 82). Pracoval ako kultúrno-výchovný pracovník v Mestskom kultúrnom stredisku
(MsKS) v Lučenci (1982 – 87), kde
zároveň vykonával funkciu riaditeľa
MsKS, a ako učiteľ na Základnej škole
v Poltári (1987 – 2002). Od r. 2002 žil
na dôchodku v Lučenci. Významná je
jeho činnosť v Poltári, kde popri pedagogickej práci viedol aj mestský spevokol (1987 – 2001). Na dôchodku
často zastupoval neprítomných učiteľov matematiky na lučenských základných školách. Mgr. Milan Kelemen
zomrel 20. 3. 2017 v Lučenci, pochovaný je na cintoríne v Poltári – mestská časť Zelené.

Navštevoval gymnázium v Lučenci
(1795 – 1796). Autor šiestich obrán
slovenského národa proti maďarizácii,
autor početných etnografických prác a
spoluzakladateľ slovenskej etnografie
ako nezávislého vedného odboru. Jeho
dielo Slováci v Uhorsku vyšlo až r.
1997 zásluhou Ruda Brtáňa. Narodil
sa 22. 9. 1780 v Horných Príbelciach.
SZABÓ, Július (Gyula) – 50. výročie
úmrtia a 115. výročie narodenia (25.
5. 1972 Praha – 8. 6. 1907 Budapešť),
maliar, grafik, zaslúžilý umelec. Pochovaný je v Lučenci, kde má pamätný
dom a pamätnú tabuľu. Okrem toho je
po ňom pomenovaná ulica a v cintoríne má náhrobný kameň.


Dvom oslávencom k životnému
jubileu 85 rokov:

Tiborovi Kobličekovi z Turičiek,
známemu výrobcovi ľudových
hudobných nástrojov.

Udalostí

50. výročie (9. 5. 1972) – odhalenia
pomníka padlým sovietskym vojakom
v Mládzove, nachádza sa v miestnom
cintoríne.

Mgr. Pavlovi Jaroslavovi Králikovi,
nielen dlhoročnému riaditeľovi Strednej
zdravotníckej školy v Lučenci, ale aj
dramaturgovi, ochotníckemu hercovi a
režisérovi DOS Timrava v Lučenci.

Kto by to asi mohol byť? Nuž asi najznámejšia postava na Budinej, bývalý
dlhoročný starosta, ale dnes známejší už ako spevák ľudových piesní a hráč na heligónke – Milan Gábor. Moderovaný večer s ním sa konal 28. 3. 2022 v malej sále
Novohradského osvetového strediska (NOS) v Lučenci. Otvoril ho Mgr. Stanislav
Spišiak, riaditeľ NOS, a potom celý večer moderoval Bc. Andrej Babiar.
Okrem Milana Gábora vystúpili speváci Jozef Smutný a Milan Šulek z Dúbrav a
ľudová hudba pod vedením Martina Gábora. V rámci programu sa konala aj zbierka
na pomoc utečencom z Ukrajiny a vyzbieralo sa 190,- eur.
Podujatie sa konalo v rámci cyklu „Večery autentického folklóru“, ktorý
ČAPLOVIČ, Ján – 175. výročie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
úmrtia (29. 5. 1847 Viedeň), právnik,
Nahrávka je uverejnená na https://www.facebook.com/novohradskaosveta.
spisovateľ, etnograf.
M. Abelovský
Navštevoval
gymnázium

v Lučenci (1795 – 1796). Autor
šiestich obrán slovenského

REKUS

strana 7

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a
prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka sa
uskutočnilo 31. 3. 2022 v Kokave nad Rimavicou. Štyri detské
divadelné súbory a päť predstavení: DDS Hrnčiarik Halič pri
SZUŠ Opatová Lučenec – Ľadové kráľovstvo – Vianoce
s Olafom, DDS Athéna pri ZŠ s MŠ Cinobaňa – S. Albertová:
Bez práce nie sú koláče a Americká láska, DDS Kukuk pri SZUŠ
Lučenec – Hudobný skladateľ, DDS Dokorán pri ZŠ L. Novomeského Lučenec – Bubáci.
DDS Dokorán postúpil na krajskú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov
a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Sládkovičova Radvaň, ktorá sa uskutoční v Banskej Bystrici.

Jednotlivé predstavenia hodnotila porota v zložení
PhDr. Ľubomír Šárik, Mgr. Marian Lacko a Mgr. Arpád Szabó.
Na tohtoročnej rozprávkovej skrinke sme mali aj detskú porotu, ktorú tvorili zástupcovia jednotlivých detských divadelných súborov. Detská porota pracovala pod odborným vedeĎakujeme MKS Kokava nad Rimavicou, že nám na
ním Mgr. Evy Švingálovej. Po vyhodnotení nasledoval odboruvedené
podujatie poskytli priestory, pomohli pri realizácii
ný seminár s vedúcimi detských divadelných súborov.
a všetkým súborom darovali knihy o kokavskom ochotníckom
divadle a ďalšie propagačné materiály o tomto regióne.

Na krajskú súťaž DDT Rozprávkové javisko v Žiari nad
Hronom porota odporučila DDS Athéna s hrou Americká láska. Táto inscenácia získala aj cenu detskej poroty a cenu starostu obce.
DDS Dokorán postúpil na krajskú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov
a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Sládkovičova Rad-

Mgr. Milada Bolyošová
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Folklórny benefičný program na pomoc odídencom z
Ukrajiny sa konal 2. 4. 2022
v kine Apollo. Podujatie otvoril a viedol Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľ Novohradského
osvetového strediska. V programe vystúpili: DFS Jánošík
z Fiľakova, FaDS Dubkáčik z
Buzitky,
Podjavorská
Buzitky, ĽH Podjavorská muzika, FSk
Haličan zĽH
Haliče,
FS Jánošík
muzika,
FSk Haličan
z Haliče,
z Fiľakova, Stela a Juraj Krahulcovci
z Kokavy
nad Rimavicou,
FS Jánošík
Fiľakova, Milan
Stela
Roman Malatinec z Korytárok, Andrej
Babiar zz Príbeliec,
a Juraj Krahulcovci z Kokavy
Gábor z Budinej...
nad
Rimavicou,
Roman
Malatinec z Korytárok, Andrej
Babiar z Príbeliec, Milan
Gábor z Budinej...

Františka Rózsu na Konzervatóriu v Bratislave. Pôvodným povolaním bol zámočník – túto profesiu vykonával v r. 1938 –
43 v Kovosmalte. V r. 1946 – 59 pracoval ako kultúrny referent a zároveň dirigent Závodnej dychovej hudby v podniku
Poľana Lučenec-Opatová. V r. 1959 – 83 pôsobil ako učiteľ
hry na dychové nástroje na ĽŠU v Lučenci, z toho bol v r.
1972 – 82 riaditeľom školy. Súbežne bol v r. 1954 – 59
a 1963 – 68 hráčom na 1. klarinet v Krajskom symfonickom
orchestri v Banskej Bystrici. V r. 1972 – 83 vykonával funkciu
dirigenta Mestskej dychovej hudby pri MsKS v Lučenci a v r.
1981 – 83 Žiackej dychovej hudby pri ĽŠU v Lučenci.
Počas svojej pedagogickej kariéry vychoval viacerých úspešných klarinetistov: František Čeky, Mikuláš Czakó, Peter
Kúdeľa, Ján Nociar, Ján Brachna, Tibor Koncz a i.

Vstupné bolo dobrovoľné a vyzbieralo sa 502,- eur. Súčasťou podujatia bola aj zbierka potravín. Organizátormi boli
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a Mesto Lučenec.

Ján Gajdoš zomrel 19. 11. 1997 v Lučenci a je pochovaný spolu so svojou manželkou Máriou v urnovom háji
cintorína v Lučenci.

M. Abelovský

Štvrtá časť z cyklu novohradské osvetárske jednohubky bola venovaná učiteľovi
hudby a dirigentovi Jánovi Gajdošovi, ktorý
by sa 9. apríla dožil 100 rokov. V rozhovore
si ho 11. 4. 2022 pripomenuli – Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľ Novohradského osvetového strediska v Lučenci, a PhDr. František Mihály, DiS. art., hudobný pedagóg,
encyklopedista. Najskôr si na neho zaspomínali v urnovom háji a potom v malej sále
osvety. Nahrávka je uverejnená na
https://www.facebook.com/novohradskaosveta.
Spracoval ju Milanhttps://www.facebook.com/novohradskaos
Alberti a fotografie nám poskytla Mária
Adamová z Lučencaveta.
zo svojej
súkromnej
ochotu
Spracoval
ju Milanzbierky
Alberti–a za
fotografie
a pomoc jej ďakujeme.
Kto
bol
Ján
Gajdoš?
Učiteľ
hudby
a dirinám poskytla Mária Adamová z Lučenca
zo
gent. Ľudovú školusvojej
navštevoval
v
r.
1928
−
32
vo
Fiľakove,
súkromnej zbierky – za ochotu
meštiansku školu va r.pomoc
1932 jej
− ďakujeme.
37 v Lučenci. V r. 1958 − 63
študoval popri zamestnaní nástroj klarinet v triede prof.
Františka Rózsu na Konzervatóriu v Bratislave.
Pôvodným povolaním bol zámočník – túto profesiu

vykonával v r. 1938 – 43 v Kovosmalte. V r. 1946 –

Ako zaujímavosť sa žiada spomenúť, že 28. 3. 2022 nás
navštívil jeho priateľ, žiak, spoluhráč Július Danko, ktorý si
naňho zaspomínal:„Hrávali sme spolu v kapele Rytmus 65,
ktorá patrila pod Reštaurácie Lučenec. Nikto z kamarátov už
nežije, ale ja chodím pravidelne na cintorín. Janko ma pripravoval na skúšky na konzervatórium. Býval v Lučenci na Erenburgovej. Srdcovkou Jána Gajdoša na svadbách bola pieseň
Keď sa Slovák ta do sveta odberal
a najmä posledná strofa: A ty naša, zem slovenská, taká si,
zo všetkých strán stíhajú ťa zlé časy,
tvoje deti po svete sa túlajú
a na teba, zem slovenská, nedbajú.
M. Abelovský
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Petőfi – Tompa celoslovenská súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy v jazyku maďarskom

Okresné kolo tradičnej postupovej súťaže Mihálya Tompu
sa konalo v Lučenci – v zrekonštruovaných priestoroch Novohradského osvetového strediska – v dňoch 5. – 6. apríla 2022 za
účasti 72 žiakov z 13 základných a stredných škôl okresu.
Účastníkov pozdravil riaditeľ NOS Mgr. Stanislav Spišiak, tajomník OV Csemadoku Mgr. Gábor Fekete a odborný pracovník
NOS Karol Galcsík. Súťažiacich hodnotila porota v zložení: Edit
Patakiné Kerner, Katalin Farkas a István Csák.

Príprave súťažiacich predchádzalo ťažké obdobie, no napriek tomu sme mohli vidieť kvalitné výkony, ktoré porota ocenila zlatými a striebornými diplomami. Okrem diplomov si
všetci účastníci odniesli knihy, suveníry a sladkosti, vrátane
učiteľov. Darčeky za rodičovské združenie odovzdali Andrea
Demecs a Hajnalka Hajdók. Súťažiaci, ktorí získali zlaté pásmo,
postupujú do celoštátneho semifinále, ktoré sa koná 28. apríla
v Sečienkách.

Hlavným organizátorom okresnej súťaže bolo Novohradské osvetové stredisko v spolupráci s Novohradským oblastným výborom Csemadoku.

Regionálna prehliadka detských speváckych zborov
sa konala 5. 4. 2022 v koncertnej sále ZUŠ v Poltári. Otvoril
ju Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľ Novohradského osvetového strediska v Lučenci, ktoré bolo hlavným organizátorom. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou
Banskobystrického samosprávneho kraja.

Z hodnotenia porotcov:
 Mgr. art. Oľga Bystrianska, ArtD.
Celoslovenská súťaž detských a mládežníckych speváckych
zborov Mládež spieva má svoju dlhoročnú tradíciu a obohacuje regióny Slovenska nielen o stretnutia speváckych
zborov, spoznávanie, ale i vzájomné inšpirovanie sa. Tak
tomu bolo aj 5. apríla v Poltári v priestoroch Základnej
umeleckej školy. Na jednom pódiu sa stretli tri detské spevácke zbory. Najmladší zbor Kryštálik pod vedením Mgr.
art. Márie Sihelskej nám ukázal, že zborové spievanie je
zábavné aj pre deti predškolského veku. Svojím úprimným
detským prejavom si hneď získal srdcia divákov a navodil
skvelú atmosféru. Deti spievali s nasadením a celý čas pozerali na dirigentské gesto. Pri tomto vystúpení oceňujem
vhodný výber skladieb a úžasnú kreativitu dirigentky, ktorá
vystúpenie obohatila o body percussion (hra na telo).

Pokračovanie na s. 10

Karol Galcsík

Detský spevácky zbor Campanella sa predstavil s vekovo
staršími deťmi. Napriek svojmu malému počtu spevákov,
Campanella predviedla zaujímavý umelecký výkon plný
nápadov a dokonca hereckých výkonov. Bavilo to nielen
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Detský spevácky zbor Campanella sa predstavil s vekovo
staršími deťmi. Napriek svojmu malému počtu spevákov,
Campanella predviedla zaujímavý umelecký výkon plný
nápadov a dokonca hereckých výkonov. Bavilo to nielen
malých spevákov, ale i publikum, ktoré bolo nenásilne
vtiahnuté do deja zborovej skúšky. Mgr. Terézia Kelementová ako dlhoročná dirigentka tohto zboru vedie spevákov
nielen k správnemu speváckemu prejavu, ale vnáša do
vystúpenia svoje činoherné (herecké) skúsenosti.

Celá prehliadka sa niesla v priateľskom duchu hudby
a bola zavŕšená rozborovým seminárom, kde sme odovzdali svoje postrehy dirigentkám, ktoré ich pozorne počúvali. Prajem spevákom, dirigentkám a ich zriaďovateľom
veľa energie, vytrvalosti a lásky do tejto nádhernej a zmysluplnej činnosti, ktorá mení svet. Zborové spievanie nielen
zlepšuje koncentráciu detí, ale vedie deti k vzájomnému
počúvaniu a rešpektu.
 Mgr. art. Veronika Veverková Stachurová
Reflexia podujatia Mládež spieva 2022
Dňa 5. 4. 2022 sa v koncertnej sále ZUŠ v Poltári konala
regionálna prehliadka detských speváckych zborov Mládež
spieva 2022. Regionálne kolo je prvou z etáp celoštátnej
postupovej súťaže rovnomenného názvu, ktorú organizuje
Národné osvetové centrum v Bratislave. Regionálnej prehliadky sa tohto roku zúčastnili dva domáce spevácke zbory
– DSZ Krištálik z Poltára a Campanella z Brezničky a ako
hosť vystúpil spevácky zbor Mandulina zo Stožku.
V DSZ Krištálik sa predstavili deti predškolského veku
pod vedením dirigentky Márie Sihelskej. Odbornosť
a osobná zrelosť dirigentky sa naplno prejavila pri výkone
zboru, ktorý bol napriek nízkemu veku speváčikov umelecky aj kvalitatívne bohatý. Krištálik predviedol zaujímavú
dramaturgiu, od samotného nástupu zboru až po jeho
odchod, krásny vokálny zrozumiteľný prejav a v neposlednom rade sústredenosť, disciplínu a schopnosť reagovať
na profesionálne gesto dirigentky. Takýto kvalitný základ
v zborovom spievaní je pre deti mimoriadne dôležitý
a veríme, že Krištálik ho v nasledujúcich rokoch pri svojej
koncertnej činnosti zúročí.
Pod vedením T. Kelementovej sa predstavil DSZ Campanella z Brezničky. I keď podľa slov pani dirigentky zboru
z dôvodu choroby absentovala chlapčenská zložka, krásny
výkon speváckeho telesa to nijak neovplyvnilo. Vystúpenie
DSZ Campanella bolo vďaka pani dirigentke postavené
veľmi kreatívnym hereckým spôsobom, ktorý v koncertnej
dramaturgii prepájal jednotlivé skladby a vytvoril tak pre
poslucháčov pútavý obraz akoby prebiehajúcej zborovej
skúšky. Zámer pani dirigentky a zboru sa vydaril a my sme
rovnako ako publikum boli do tohto procesu vtiahnutí.

REKUS
Skladby v rámci repertoáru boli prednesené veľmi peknou
a vyrovnanou hlasovou kultúrou, čo sa týkalo nielen celého
telesa ale aj jednotlivých sólistiek. Z vystúpenia zboru bolo
čitateľné, že prístup pani dirigentky deti inšpiruje, zborový
spev spojený s kreatívnym hereckým prejavom ich baví, preto želáme DSZ Campanella ešte veľa takýchto živých a pútavých vystúpení.
Hosťom prehliadky bol DSZ Mandulina zo ZUŠ Stožok,
ktorý diriguje a umelecky vedie MgA. et Mgr. art. Oľga Bystrianska, ArtD. Pani dirigentku môžeme poznať aj vďaka jej
iným úspešným zborovým telesám – ženskému zboru Belius
z Očovej a DSZ Superar z Detvy. Spevácky zbor Mandulina
v rámci svojho hosťovania predviedol rôznorodý repertoár,
ktorý zahŕňal skladby rôznych žánrov a období, doplnené
choreografiami a vkusnými outfitmi dievčat. Svojím speváckym prejavom a náročným repertoárom bol zbor veľkým
obohatením regionálneho kola a určite aj inšpiráciou pre
miestne spevácke zbory.
Zo strany poroty srdečne ďakujem za príležitosť a pozvanie k tejto milej udalosti. Veľká vďaka za uskutočnenie regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže Mládež spieva
2022 patrí najmä pracovníčke Novohradského osvetového
centra v Lučenci, pani Milade Bolyošovej, ktorej mimoriadne
záleží na zborovom speve, a tak v rámci svojich možností
vytvára pre zborových spevákov a ich dirigentov priestor
stretnúť sa a navzájom sa povzbudzovať v zborovom spievaní. V neposlednom rade patrí poďakovanie tiež riaditeľke
ZUŠ v Poltári pani Ľuboslave Slebodníkovej za poskytnutie
priestorov a neustálu podporu speváckych zborov.
Mgr. Milada Bolyošová

Regionálne kolo 68. Hviezdoslavovho Kubína sa konalo
v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci
12. a 13. apríla 2022. Zúčastnilo sa ho 52 recitátorov, ktorí
postúpili na regionálne kolo z obvodných kôl v Lučenci a z okresného kola v Poltári.
V obvodných kolách súťažilo v detských kategóriách
104 detí a vo IV. kategórii 15 stredoškolákov, a to boli iba víťazí
školských kôl. Teší nás, že sa do súťaže v umeleckom prednese
zapojili všetky školy nášho regiónu a že všetci recitátori boli
veľmi dobre pripravení.

Pokračovanie na s. 11

12. apríla sa stretli recitátori III. a IV. kategórie. O postupujúcich
v týchto kategóriách rozhodla porota v zložení PhDr. Ľubomír
Šárik, Mgr. Arpád Szabó a Jamila Siváková. 13. apríla súťažili
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12. apríla sa stretli recitátori III. a IV. kategórie. O postupujúcich v týchto kategóriách rozhodla porota v zložení PhDr.
Ľubomír Šárik, Mgr. Arpád Szabó a Jamila Siváková. 13. apríla
súťažili mladší recitátori a prednesy v I. a II. kategórii hodnotili
Mgr. art. Cyril Páriš, Mgr. Arpád Szabó a Jarmila Siváková.
Z hodnotenia poroty vyberáme: „Umelecká úroveň súťažnej
postupovej prehliadky bola na pomerne vysokej úrovni.
Účastníci boli pripravení po textovej i interpretačnej stránke. Je
sympatické, že mladší si sprítomňovali príbehy prózy ako svoje
vlastné zážitky, preto sa viac sústredili na priamu reč. Próza vo
IV. kategórii priniesla skôr ponor do priestorov textu, kde rozhodoval účinok rozprávania. V poézii výsledky trocha zaostávali
za pomerne primeraným výberom textov. Vybraní účastníci spĺňali kritéria nového výkladu umeleckej interpretácie textu vo
všetkých kategóriách.“
Najúspešnejších interpretov sme odmenili diplomami
a knihami, ktoré venoval doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
a Matica slovenská.

Do súťaže Enikibeniki sa prihlásili štyri súbory: Kis Rakonca/Malá Rakonca Dievky patria do Neba!, dievčenské
hry a chorovody z Podmedvešia, DFS Malý Dubkáčik Buzitka
Dievčenské trápenia, Priatelia FS a DFS Janošík – Krpčeky –
Fiľakovo Poza humno a DFS Radosť Lučenec Na sluhu. Zlaté
pásmo a postup na krajskú prehliadku získala Kis Rakonca,
strieborné pásmo Malý Dubkáčik a Priatelia FS a DFS Jánošík – Krpčeky, zlaté pásmo s návrhom na postup na
Výsledky:
Poézia – I. kategória: 1. Ema Bahledová (ZŠ Vajanského Lučenec), 2. krajskú Radosť.
Zina Hvorecká (ZŠ L. Novomeského Lučenec), 3. Lucia Franeková
(Súkromná ZŠ Lučenec, Gemerská cesta 1).
Próza – I. kategória: 1. Zuzana Holá (ZŠ Vajanského Lučenec), 2. Nela
Chamulová (Súkromná ZŠ Lučenec, Gemerská cesta), 3. Jakub Golián
(ZŠ L. Novomeského Lučenec), Poézia – II. kategória: 1. Natália Tokárová (Cirkevná ZŠ J. Bosca Lučenec), 2. Nela Srnišová (ZŠ Slobody 2,
Poltár), 3. Lara Danyiová (ZŠ Farská lúka Fiľakovo). Próza – II. kategŕia:
1. Filip Korim (Cirkevná ZŠ J. Bosca Lučenec), 2. Nela Ridzoňová (ZŠ
Slobody 2, Poltár), 3. Natália Polomská (ZŠ Vajanského Lučenec).
Poézia – III. kategória: 1. Eva Kubicová (Gymnázium B. S. Timravy Lučenec), 2. Michaela Poliaková (ZŠ s MŠ Cinobaňa), 3. Lukáš Ostrihoň
(ZŠ Školská Fiľakovo). Próza – III. kategória: 1. Eva Kaličiaková (ZŠ
Vajanského Lučenec), 2. Tamara Tóthová (Gymnázium B. S. Timravy
Lučenec), 3. Martina Babicová (ZŠ s MŠ Kalinovo) Poézia – IV. kategória: 1. Lucia Sedlačeková (SOŠ pedagogická Lučenec), 2. Janka
Sihelská (SZŠ Lučenec), 3. Nina Póchová (Gymnázium B. S. Timravy
Lučenec). Próza – IV. kategória: 1. Soňa Fehérpatakyová (OA Lučenec),
2. Matej Janšto (Súkromné gymnázium Lučenec), 3. Nikoleta Mikušová (SOŠ pedagogická).
Mgr. Milada Bolyošová

DFS Malý Dubkáčik

Priatelia FS a DFS Janošík – Krpčeky

DFS Radosť

Nedeľné popoludnie 23. 4. 2022 bolo venované detskému
folklóru v Divadle B. S. Timravy Lučenec. Novohradské osvetové
stredisko organizovalo dve regionálne kolá celoštátnych postupových súťaží a prehliadok – Enikibeniki (detské folklórne súbory) a Vidiečanova Habovka (hudobný folklór detí).

Kis Rakonca/Malá Rakonca

Prihlásení do jednotlivých kategórií Vidiečanovej Habovky: I. kategória Ľudové hudby: Mladí heligónkari z Lučenca (Písala kráľovná na cisárov, Po zdola majera, Tadeto
tadeto) – zlaté pásmo, II. kategória Spevácke skupiny: DFS
Kukučky z Poltára (V prostred Kalinova) – strieborné pásmo,
Priatelia FS a DFS Jánošík – krpčeky (Keď sa tá sýkorka
vydávala) – strieborné pásmo, Priatelia FS a DFS Jánošík
(Kapusta poľiovka) – zlaté pásmo s priamym postupom na
krajskú prehliadku, III. kategória Sólisti speváci, spevácke
duá: K. Berkyová (Padajú oriešky, Pekná som červenená) –
strieborné pásmo,
Pokračovanie na s. 12

Festival otvoril Mgr. Stanislav Spišiak, riaditeľ Novohradského osvetového strediska Lučenec, a potom podujatie moderoval Bc. Andrej Babiar, metodik pre folklór. Odborná porota
pracovala v zložení: Mgr. Stanislava Zvarová, Juraj Matiaš a
Mgr. Mária Matiašová.
Do súťaže Enikibeniki sa prihlásili štyri súbory: Kis
Rakonca/Malá Rakonca
Dievky patria do Neba!, dievčenské hry a chorovody E. Kyzúrová (Hej tak som si spievala) – zlaté pásmo a priamy
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E. Kyzúrová (Hej tak som si spievala) – zlaté pásmo a priamy
postup na kraj, M. Nemec (Keď som ja v tej Ukrajine bojoval,
Zasial som ďatelinku) – strieborné pásmo a postup na
Hronseckú lipovú ratolesť, E. Salvová (Čo sa v svete deje, Žeň
sa braček) – zlaté pásmo, L. Kováčová (Ó nešťastný ten
stromeček, Ábelovka diôvka) – strieborné pásmo, K. Berkyová a M. Kyzúr (Kot som išiol okolo) – strieborné pásmo, L.
Ivanová (Dobrý večer, dobrý deň, Voda sa vyliala) – zlaté
pásmo s návrhom na postup na kraj a postup na Hronseckú
lipovú ratolesť, N. Pružincová a L. Kováčová (Jaj bože môj, čo
sa robí so mnou, Kot som húsky pásla) – bronzové pásmo, M.
Kyzúr (Pod Belehradom) – strieborné pásmo, V. Klinčoková
(Popred nás popred nás, Za horami za dolami) – zlaté
pásmo, K. Spodniaková (Páča sa mi páča, Čí že to pes breše)
– bronzové pásmo, N. Pružincová (Zelený je petrželčok,
Chodila dievčina po hore plačúci) – strieborné pásmo, A.
Gajdošová (Kero dievča nemá v tom Pukanci frajera, Aká je
to hora) – strieborné pásmo, P. Nemcová (Štyri húsky biele
a piata strakatá) – bronzové pásmo, S. Leicherová (Načo ste
ma mamka moja, Popred naše dvierka) – zlaté pásmo, IV.
kategória Sólisti inštrumentalisti: Milan Gabera – heligónka
(Pozdola Hriňovej, Keď som išiol z milovania, široko ďeľako...)
– zlaté pásmo a priamy postup na kraj, Matúš Pauer –
heligónka (Detviansky pán richtár, Od Poľany vietor prefukuje...) – strieborné pásmo, Ján Malček – strieborné pásmo, Lukáš Janšto – zlaté pásmo s návrhom na postup na
krajskú prehliadku.

REKUS

Turistické podujatie spojené s akciou „Upracme si
v Podzámčí“ sa konalo 23. 4. 2022. Otvorenie bolo pri
Obecnom úrade vo Veľkej Vsi o 11.15 hod. Záujemcovia od
Lučenca mohli cestovať vlakom o 10.39 hod.
Organizátorom bolo OZ Naše Tomášovce, ktorého
predsedníčkou je Renáta Macková a pochod realizujú od roku 2010, ale posledné dva roky sa pre pandémiu nekonalo.
Partnermi podujatia boli obce Veľká Ves, Vidiná, Tomášovce
a Mikroregión Novohradské podzámčie.

Niečo z histórie. Železničná spojka Tomášovce –
Veľká Ves bola vymeraná v roku 1938 a 1. 3. 1939 sa začalo
s výstavbou. Trať vychádzala zo železničnej stanice Tomášovce a pred zastávkou Veľká Ves sa napojila na trať do Brezničky a Poltára. Stavebná dĺžka spojky bola 6,394 km, prevádzková 7,088 km. Otvorená bola 15. 2. 1940 a súčasne bola
zastavená doprava cez Maďarmi obsadené slovenské územie. Slávnostné otvorenie prevádzky sa uskutočnilo 18. 2.
1940 za prítomnosti ministra dopravy Júliusa Staňa. Následne nevyužívanú železničnú trať z Veľkej Vsi do Lučenca
správa maďarských železníc rozobrala.

Po ukončení 2. svetovej vojny bola postavená nová
železničná trať z Lučenca do Veľkej Vsi a tomášovská spojka
bola zrušená. Nová trať z Lučenca cez Opatovú do Veľkej Vsi
bola slávnostne otvorená 15. 5. 1949. Aj keď železničná
spojka bola zrušená a koľaj bola odstránená, dodnes je v teréne zreteľne viditeľná.
Foto: OZ Naše Tomášovce
M. Abelovský
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Pod týmto názvom sa 28. 4. 2022 konala vedecká
konferencia v priestoroch Radnice v Lučenci pod záštitou primátorky mesta a poslankyne NR SR PhDr. Alexandry Pivkovej.
Počas konferencie odznelo 6 referátov:
1. Doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. Odkaz štúrovcov pre
súčasnosť
2. PhDr. Jozef Drenko Janko Kráľ a Novohrad
3. Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. Pedagogická činnosť
Augusta Horislava Škultétyho
4. Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. Bratia Gáberovci a štúrovci
5. PhDr. Lukáš Perný, PhD. K niektorým aspektom života,
odkazu a diela Rotaridesa a Francisciho“
6. PhDr. Ján Žilák, CSc. Genealógia rodu Gáberovcov.

doc. Július Lomenčík, PhDr.
Ján Žilák a Mgr. Katarína Szökeová vyhodnotili výkony sú-

ťažiacich a odovzdali im diplom za účasť. Najlepší si prevzali ocenenie 28. apríla
2022 na konferencii Janko
Kráľ a štúrovci v Novohrade
a Honte.

Súčasťou konferencie bolo vyhodnotenie súťaže Poznávajme nárečia našich predkov a položenie venčeka k pamätnej
tabuli Janka Kráľa. Organizátormi boli: Mesto Lučenec a Slovenský literárny ústav Matice slovenskej, spoluorganizátormi
Dom MS a MO MS v Lučenci, Novohradské osvetové stredisko
Lučenec a Spolok M. R. Štefánika v Lučenci.
M. Abelovský

Poznávame nárečia našich predkov
V Dome Matice slovenskej
v Lučenci sa 22. 4. 2022 uskutočnil 2. ročník súťaže Poznávame nárečia našich predkov
pod záštitou povereného riaditeľa Slovenského literárneho
ústavu Matice slovenskej doc.
PaedDr. Júliusa Lomenčíka,
PhD. V úvode súťaže prítomných privítala riaditeľka Domu
MS Dr. Jana Viteková. S významom nárečia a jeho typickými znakmi, výskyte, používaní

mi znakmi, výskyte, používaní
prítomných v krátkej prednáške
zoznámil doc. J. Lomenčík.
Potom sa už k slovu dostali
súťažiaci v čítaní textu v novohradskom nárečí. V 1. kategórii
20 žiakov ZŠ, v druhej 10 študentov SŠ a na záver dostali
slovo 2 súťažiace v kategórii
kultúrna verejnosť – dospelí
z obce Polichno a Ábelová. Na
záver odborná porota v zložení
doc. Július Lomenčík, PhDr.
Ján Žilák a Mgr. Katarína

prítomných
v krátkej
prednáške zoznámil doc. Szökeová

vyhodnotili

V kategórii žiakov základných škôl sú to: Katarína
Turošíková, Matej Kyzúr,
Ella Karlíková, Nina Pružincová, Drahoslava Zacharová,
Nelly Václavíková a Adela
Falťanová. V 2. kategórii získali ocenenie: Denis Balog,

Daniela Blahútová, Andrea
Karáseková, Lea Valková,
Lucia Sedlačeková a Zuzana
Stejskalová. V tretej kategórii Nadežda Knapeková a
Anna Nosková.
Sme radi, že o túto súťaž
prejavilo v 2. ročníku záujem oveľa viac škôl ako
v predchádzajúcom. Touto
cestou sa chceme poďakovať pedagógom zo ZŠ Málinec, ZŠ M. R. Štefánika
v Lučenci, ZŠ Haličská 7 v
Lučenci, ZŠ L. Novomeského v Lučenci, ZŠ Bratrícka v Lučenci, Súkromnej ZŠ
Gemerská 1 v Lučenci a
SOŠ pedagogickej v Lučenci.
Reč našich predkov si
zaslúži väčšiu pozornosť,
akú sme jej venovali doteraz. V poslednom období sa
zvýšil záujem o folklór, vraciame sa viac k slovenským
ľudovým piesňam, tancom,
ku kroju i k tradičným remeslám našich predkov. Aj
keď spisovný jazyk sa kodifikoval takmer pred 180
rokmi, pôvodná podoba reči
našich starých i prastarých
rodičov je nám viac neznáma ako známa. Dúfajme, že
naša súťaž prispeje k väčšiemu záujmu poznania pôvodnej podoby novohradských
nárečí. Poznávaním minulosti, poznávaním svojich
koreňov vyjadrujeme aj úctu
k našim predkom, ku kultúrnemu dedičstvu slovenského národa.
Mgr. Ľudmila Lacová
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Júliusa Lomenčíka
Modrokamenské nárečie

Takmer dva roky detské divadelné múzy kvôli korone
museli mlčať. Aj pre členov DDS Athéna, ktorý pracuje už
vyše 20 rokov pri ZŠ s MŠ Cinobaňa, nastali smutné časy.
Január 2022 konečne priniesol obnovenie pravidelnej činnosti. Členovia však boli väčšinou noví. Nevyskúšali javisko,
nepoznali prácu s rekvizitou či hlasom. Napriek tomu sa
s radosťou pustili do neľahkej práce – nácviku novej
divadelnej inscenácie. Hra Americká láska autorky Simony Albertovej tematicky prináša problémy dnešných tínedžerov. Všetko sa deje vo virtuálnom svete – kamarátstvo,
vzťahy, láska, viac veria mobilu ako reálnemu svetu. Aktuálnosť témy a jej stvárnenie zaujalo aj odbornú porotu
na regionálnej prehliadke Rozprávková skrinka v Kokave
nad Rimavicou, kde DDS Athéna získal 1. miesto a postup
na krajskú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko. Tá sa konala v dňoch 21. – 22. 4. 2022
v Žiari nad Hronom v priestoroch Pohronského osvetového
strediska, ktoré malých divadelníkov prijalo veľmi vrúcne,
milo, starostlivo a vytvorilo príjemnú tvorivú atmosféru.
Predstavilo sa sedem súťažných detských kolektívov, ktoré
divákom priniesli rôzne témy a ich spracovanie. Všetko sledovali pozorné oči odbornej poroty pod vedením Mgr. Natálii Novotnej a členov Mgr. art. Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej, ArtD. a Mgr. Art. Daniela Mališa. Počas rozborových seminárov poskytli tvorcom divadelných inscenácií
množstvo cenných rád, nápadov, inšpirácií a nových informácií, ktoré všetkých posunú v ich ďalšej tvorivej práci. Pre
deti bol pripravený aj workshop „Malí divadelníci“.
Víťaz však mohol byť len jeden – Banskobystrický kraj
bude v Šali na celoslovenskej prehliadke reprezentovať
DDS Bodka z Veľkého Krtíša s hrou Oskar so zaujímavým
spracovaním témy zvládania nevyliečiteľnej choroby a smrti pohľadom dieťaťa.

Mgr. Vladimíra Albertová, vedúca súboru Athéna

Na juh od vrchárskeho nárečia reč slovenského ľudu
v Novohrade má základ v južnom stredoslovenskom nárečí,
má jeho hlavné znaky, ale živé kontakty jeho nositeľov s maďarskými obyvateľmi zanechali stopy nielen v slovnej zásobe,
ale i vo výslovnosti. Modrokamenským nárečím sa hovorí
v Modrom Kameni, Horných Plachtinciach, Dolných Plachtinciach, Stredných Plachtinciach, Dolnej Strehovej, Hornej Strehovej, Veľkom Krtíši, Malých Zlievcach, Sklabini, Opatovskej
Novej Vsi a Zombore.
Majú také základné znaky ako hontiansko-novohradské nárečia. V hláskosloví je na rozdiel od vrchárskeho a ipeľského iba jedno i, í, napr. že nirobiľi, ňinto jedniiho dobriho,
pítaťi. Koncové -n, -ň sa zmenilo na -m. Častejšie sa používa e
za pôvodné a aj ä, napr.: meso, peť, keďe. Popri dvojhláskach
ia, ie je tu i dvojhláska io, napr. ďiouke, poľiouka. Prídavné
mená a zámená sa skloňujú ako v lučenskom nárečí, napr.
dobruo, dobriho, dobrimu. Slovesá sa časujú ako v strednom
a severnom Novohrade, napr. iďem domou, ňímam ňišt.
Okrem jednotlivých slov maďarského pôvodu, ktoré
už dávnejšie prešli do slovnej zásoby slovenských nárečí ako
prevzaté a aspoň čiastočne prispôsobené domácemu systému
hlások a tvarov v južných stredoslovenských nárečiach, najmä
v Ipeľskej kotline, používajú príslušníci slovenských nárečí
výrazy a prvky, ktoré dodávajú ich reči osobitné zafarbenie. Sú
to výrazy oslovenia (báči = ujo, ňaňička = tetka, apa, fiam =
syn môj, synak, pajtáš a i.), pomenovania príbuzenských
vzťahov (aňóša, šougor), časti tela (bajúze, ránce = vrásky),
predmety (kalap, vigan, kepen, botoše, ťapša, bičák).
Na Stredňích Plachťinciach je pekná reč. Tu u náz je to
takuo popľeťenuo. Tam ešťe hovoria pekňe mät, mädovuo
víno, mädovica, tu ľn met, uvezuvaťi, meso. S Plachtiniec je
Pántik, Kvietik aj Kňažko, slávni herci...!
Moja stará mama boľi s Krtíša a vidaľi sa na Stredňie
Plachťince za kušňiara Paula Hrčku. Ten virábau oučie kože
a s ňihrobiu bekeše (= lajbľíg bez rukávou). Tam žila dlkší čas
a ťisícďevectoďesiatom kupiľi tu v Dolních Plachťinciach majetog a dom, to bou notárski dom. Boľi čeláromažda od maľička.
Rozprávala M. Gažová, 63 rokov. Zapísal V. Uhlár, 1975.

Použitá literatúra:
JÓNA, Eugen: Novohradské nárečia. Bratislava: Veda, 2009.
PALKOVIČ, Konštantín: Slovenské nárečia.
Banská Bystrica: Krajské osvetové stredisko, 1981.
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Prvá noc z 30. apríla na 1. mája
bola u nás známa ako Filipo-jakubská a
bola považovaná za noc čarodejníc. Strigy a strigôni sa schádzali na krížnych
cestách. Pastieri v predvečer 1. mája
chodili po obci a práskali bičmi, aby
vyhnali čarodejnice. Magické účinky mala aj májová rosa, ľudia si ňou natierali
lišaje a umývali oči.
Májová zeleň a zvyky, pri ktorých
mali rozhodujúcu úlohu rastliny, dostali
názov májenie. Strom vo zvykoch sa označoval slovom máj. Stavanie májov bolo rozšírené po celom Slovensku s odlišnosťami podľa oblastí. Na ich postavenie
sa rúbali vysoké rovné stromy (jedle,
smreky, brezy). Väčšinou kmene obielili
až po vrcholec, na ktorý sa uväzovali stuhy a šatky. Najčastejšie postavil mládenec máj len tomu dievčaťu, o ktoré sa
uchádzal. Alebo bol máj spoločným darom mládencov všetkým dospelým dievčatám obce.
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V Novohrade sa v minulosti stavali
máje na Turíce, často nazývané aj Rusádľa. Ako sa stavali máje v niektorých
obciach regiónu? V Rovňanoch sa stavali
máje na Turíce pre všetky ženy a dievčatá. Slobodní mládenci stavali máje
pred oknami dievčat, ktoré sa im páčili.
Smrek priniesli z hory v noci, očistili od
konárov a kôry, korunu vyzdobili farebnými stužkami. Aj v obci Ľuboreč v sobotu, pred turíčnou nedeľou, stavali
mládenci dievčencom máje. Podobne na
tom bola aj Šoltýska, kde máje sa stavali
na turičnú sobotu, každý mládenec svojmu dievčaťu. V obci Utekáč na kopaniciach skoro každý mládenec postaví svojej milej máj na Turíce, no v samotnom
Utekáči na prvého mája ozdobia brezami alebo len konármi z brezy mosty a
domy. Spoločné máje tu mali na prvého
mája. V Kokave nad Rimavicou sa máje
stavali na Turíce.
Zdroj: Emília Horváthová: Rok vo zvykoch
nášho ľudu. Bratislava: Tatran, 1986

Výstava malej časti jeho fotografickej tvorby je od apríla inštalovaná vo
vstupných priestoroch Novohradského osvetového strediska a potrvá až do polovice
júna. Autor je absolventom Katedry jadrovej fyziky a techniky pri SVŠT Bratislava a
kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa Nitra. Fotografickú kompozíciu študoval u prof. Pavla Breiera a s prestávkami
fotografuje od malička. Dosiahol viaceré
fotografické úspechy – najväčším bol titul
Svetový fotograf roka 2014 v súťaži Photo
Cup 2014 organizovanej Mensou International. Práve vystavuje v Prahe na výstave
Umenie 21. storočia, ale absolvoval niekoľko ďalších úspešných výstav po celom
Slovensku.
Okrem fotografovania sa podieľa
na tvorbe skulptúr moderného umenia so
skupinou pražských umelcov na tému Kolobežky, kolovranty a čas. Žije v Prahe, ale
dlhé roky pôsobil v Lučenci.
M. Abelovský

Poďakovanie
Ďakujem, že ste nám kultúrno-osvetového pracovníka, pána redaktora Michala Abelovského, priblížili aj obrazom. Viem kto, okrem iných prispievateľov, za prácou a vydávaním tohto regionálneho kultúrneho spravodajcu svojou usilovnosťou a svedomitosťou
stojí a kto zároveň do REKUS-u rôznymi zaujímavosťami aj prispieva. Pán redaktor
Abelovský je zároveň tým, ktorý nám mnohým každý mesiac zakaždým s pravidelnou
presnosťou netrpezlivo očakávaný REKUS aj rozpošle. Iba ťažko by sme sa dozvedeli,
aký je náš región krásny aj bohatý na početné udalosti a osobnosti spoločenského, politického, kultúrneho, umeleckého... života, ktoré sú mapované od dávnych čias až po súčasnosť. Je to práca širokého zamerania, rozsiahla a náročná na objavenie a zozbieranie
bohatého faktografického materiálu o jednotlivých osobnostiach či udalostiach, aké sú
nám v mesačníku zakaždým priblížené, ktorá si zároveň zasluhuje veľkú úctu, obdiv a
uznanie.
Vážený pán redaktor Michal Abelovský. Nielen pri príležitosti Vášho jubilea Vám
iste v mene mnohých čitateľov za Vašu veľkú snahu, ušľachtilú a zmysluplnú prácu
srdečne ďakujem. Nech táto Vaša bohumilá činnosť, ktorú okrem Vašich mnohých iných
záľub tak milujete a s empatiou pre široké okolie vykonávate, je korunovaná aj dobrým
zdravím, radosťou, spokojnosťou v kruhu Vašej rodiny, ako aj samými úspechmi rovnako
v pracovnom kolektíve, ktorému patrí tiež veľké poďakovanie od Vašich verných čitateľov.
S úctou PhDr. Jela Macková

Jar napriek suchej zime ponúka veľa dobrôt. Kto má rád huby, isto ho potešia
napr. smrže. So zaťom sme išli na Veľký piatok skontrolovať niektoré lokality. Prešli sme
ich päť a jedna nesklamala. Viac ako 200
smrčkovcov českých (Verpa bohemica) poteší. Výborná polievka, ešte lepšia omáčka
a niečo ostalo aj na sušenie. Komu huby nechutia, možno ho osloví cesnak medvedí
(Allium ursinum). Jeho liečivá sila je dávno
známa, najlepšie sú mladé listy, ale receptov
existuje mnoho. No listy zaliate kvalitnou
pálenkou vydržia najdlhšie...
M. Abelovský
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Novohradské osvetové stredisko
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja
Umelecké slovo, divadlo
2. 5. Slovo v hlavnej úlohe
– rétorika s ľahkosťou,
lektorka: Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.;
NOS Lučenec – malá sála o 9.00 hod.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.
26. 5. Predstavujeme Vám...
– úspešných recitátorov a spevákov;
NOS Lučenec – malá sála o 17.00 hod.
Folklór, hudba, tanec
7. 5. Heligónky na Budinej
– prehliadka heligónkarov, organizovaná
v spolupráci s obcou Budiná;
kultúrny dom Budiná o 15.00 hod.
Programová rada:
3. 5. MNFF 2022;
NOS Lučenec – malá sála o 14.00 hod.
Foto, film, výtvarná tvorba
1. – 30. 5. Ľubomír Činčura
– výstava fotografií;
NOS Lučenec – chodba č. 1,
pracovné dni od 8.00 do 15.00 h.
20. – 22. 5. Krajská tvorivá dielňa
výtvarníkov, fotografov a filmárov, sekcie:
výtvarná (prof. Jaroslav Uhel, ArtD.),
fotografická (Mgr. Miroslav Zaťko),
filmová (Mgr. art. Ľubomír Viluda, ErtD.,
Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD.);
Vinica, hlavný organizátor: Hontiansko-ipeľské
osvetové stredisko Veľký Krtíš.
Klubové podujatia
4. 5. Klub paličkovanej čipky PAVÚČIK pri
Dielničke, NOS – dielňa ľudových remesiel.
23. 5. Literárny klub V.L.A.S. pri NOS,
stretnutie autorov, rozbor tvorby;
malá sála NOS o 15.30 h.
Novohradské osvetárske „jednohubky“
18. 5. Hudobný skladateľ, publicista
a vysokoškolský pedagóg
– prof. Belo Felix, PhD.,
rodák z Divína, rozhovor online na fb
Kultúrno-spoločenské podujatie
1. 5. Osvetársky dvor – Jazzový majáles;
nádvorie NOS o 17.30 hod., vystúpia:
Markt(l)Xperiment, feat. TIM ARMACOST
(N.Y. - USA), Traditional Dixie Stompers.
28. – 29. 5. Juraj Kubinec
– nestor slovenských fujaristov, otvorenie o
15.00 hod., prezentácia knihy Utekáč na
dobových fotografiách IV., FS Šumiačan,
hudobné skupiny: MODUS MEMORY a
MADUAR, tanečná zábava,
sprievodné programy.
Slávnostná svätá omša – 29. 5. o 8.30 hod.,
kaplnka v Utekáči.
Hl. organizátor: Obec Utekáč, spoluorganizátor:
OZ PRVÁ ISKRA Utekáč, NOS Lučenec.
S finančnou podporou BBSK.

Dielňa ľudových remesiel DIELNIČKA
(priestory NOS na poschodí):
Kurzy pre verejnosť
18. a 25. 5. Dodajte starým textilným veciam
šmrnc a originalitu – Maľovanie na textil,
lektor: Mária Janštová, 16.00 – 19.00 hod.
Dielňa keramiky pre verejnosť
každú stredu: 9.00 – 12.00 hod.
a každý štvrtok: 16.00 – 19.00 hod.
Kurzy pre školy
Macramé náramok – ručné viazanie
z motúzikov, termín podľa dohody so školami.
Z podujatí bude vyhotovená fotodokumentácia
pre potreby a propagáciu aktivít NOS.
Zmena programu vyhradená!
Sledujte nás na www.noslc.sk a
https://www.facebook.com/novohradskaosveta

Novohradská knižnica Lučenec
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja
Les ukrytý v knihe
– výstava bude inštalovaná počas celého
mesiaca máj na oddelení náučnej literatúry
a prístupná verejnosti v čase otváracích hodín.
9. 5. Otázniky života
– beseda so spisovateľkou, mediátorkou,
moderátorkou a scenáristkou
Renátou Názlerovou o jej živote, povolaní,
úspechu, písaní..., o 17.00 hod.
25. 5. Stretnutie s fantastikou
– tvorivá dielňa pre žiakov základných škôl so
svetoznámou výtvarníčkou a ilustrátorkou žánru
sci-fi a fantasy, Martinou Pilcerovou,
rodáčkou z Lučenca, ktorá deťom priblíži svoju
tvorbu a s jej pomocou si vytvoria vlastné
fantastické kresby, o 9.00 hod.
30. 5.Čítajme si
– každoročný čitateľský maratón nebude
chýbať ani tento rok, pod vedením knihovníčok
z oddelenia literatúry pre deti sa čitatelia
prostredníctvom kníh prenesú do sveta fantázie,
o 10.00 hod.

Novohradské múzeum a galéria
– kultúrna inštitúcia Banskobystrického
samosprávneho kraja

8. 5. Deň matiek;
koncert na Námestí republiky o 13.00 hod.
16. 5. Jarné očakávanie,
divadelné predstavenie;
Divadlo B. S. Timravy o 18.00 hod.

Fiľakovo
13. 5. IX. LiteraTúra – Literatúra inak,
Barak László – Vida Gergely: FEEDBACK,
prezentáciaknihy (v maďarskom jazyku),
hostia: Barak László & Vida Gergely,
moderátor: ArdamicaZorán,
MsKS – Bábková sála o 17.00 hod.,
organizátor: MsKS.
Podujatie sa realizuje s podporou Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín.
14. 5. Noc múzeí a galérií:
Mestské vlastivedné múzeum:
výklad k dočasnej výstave Najvzácnejšie
archeologické nálezy posledných rokov
z Fiľakova o 18.00 hod.
premietanie archívnych filmov.
Hrad Fiľakovo
– Hradné múzeum vo Fiľakove:
Otvorenie výstavy
Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť
o 19.00 hod., spoluorganizátor:
Súkromná stredná škola Hodruša Hámre.
Sprievodný program na hrade:
Divadlo z domčeka
– predstavenie s názvom „Princ Bajaja“,
koncert miestnej skupiny „Hajniés a fiúk“,
ohňová šou v podaní „Tűzfészek Társulat“,
organizátor: Hradné múzeum.
18. 5. Ukážkové koncerty ZUŠ–MAI;
MsKS – divadelná sála o 9.00 a 11.00 hod.,
organizátor: ZUŠ–MAI Fiľakovo,
spoluorganizátor: MsKS.
23. 5. – 5. 6. Týždeň európskych geoparkov
– vedomostné súťaže, výtvarná súťaž
a vedené pešie túry, vybrané lokality NovohradNógrád globálneho geoparku UNESCO,
organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

5. 5. STRATENÝ NOVOHRAD,
vernisáž výstavy autorských šperkov z dielne
Katarína Žiak Jewellery o 16.30 hod.,
kurátorka: Mgr. Michaela Škodová,
výstava potrvá do júla

27. 5. III. Hudobné ročné obdobia
– Jarný koncert vážnej hudby,
hostia: Tünde Jakab (flauta)
& Michal Matejčík (harfa);
MsKS – bábková sála o 17.00 hod.,
organizátor: MsKS.
Podujatie sa realizuje s podporou Fondu na
podporu kultúry národnostných menšín.

14. 5. NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ,
predstavenie stálej expozície „Poklady
minulosti” cez detaily vystavených artefaktov,
výstavné priestory NMG
a Galerijná záhrada od 15.00 do 21.00 hod.

Máj – Predstavenie knihy
Klitsie-Szabad Boglárka – Varga Norbert:
Hétesztendő, hétszempillantás,
Mestská knižnica,
organizátor: Hradné múzeum.

Mesto Lučenec – oddelenie

1. 6. Deň detí na Fiľakovskom hrade;
Fiľakovský hrad,
organizátor: Hradné múzeum.

školstva, sociálnych vecí,
kultúry a športu
1. 5. Otvorenie cyklotrasy;
priehrada Ľadovo o 10.00 hod.
4. 5. Neskoro večer – Talkshow PetraMarcina;
kino Apollo o 19.00 hod.

8. 5. Deň matiek; koncert na Námestí
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