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NOS Lučenec v rámci monitoringu miest a obcí regiónu uvádza cyklus „Predstavujeme mestá a obce Novohradu“.
Ide o reportáže zamerané na oblasť miestnej kultúry. Pokračujeme obcami: Šoltýska a Ďubákovo.

História: Miestny názov Šoltýska sa pre toto územie používal
oddávna, lebo od 15. storočia bolo územie vo vlastníctve dedičného richtára Kokavy, tzv. šoltýsa.
Prvá písomná zmienka je z roku 1796. Založil ju gróf Anton
Forgáč a na jeho počesť bola osada nazvaná Antalfalva (Antonová Dedina). Neskoršie názvy obce boli Antalfalva vel
Szolticska či Šoltička (1808) a dnešný názov Šoltýska sa používa od roku 1920. Založenie Šoltýsky súviselo s rozvojom
sklárskej výroby v regióne. Ako kurivo sa v sklárskych hutách
používalo suché bukové drevo. K tomu bolo potrebné mnoho drevorubačov a povozníkov so záprahmi. Forgáčovci využili možnosť, ktorú im ponúkol patent cisára Jozefa II. z roku
1785 o zrušení nevoľníctva a v roku 1796 najali verbovačov,
aby im pomohli naverbovať a presídliť na ich majetky do severnej a severozápadnej časti kokavského chotára viacero
rodín.
Drevorubači založili osady, z ktorých neskôr vznikli samostatné obce Šoltýska, Lom nad Rimavicou, Drábsko a Ďubákovo. Prisťahovalci do Šoltýsky boli z viacerých stolíc. Väčšina
bola zo zvolenskej stolice, ale boli medzi nimi aj prisťahovalci
zo stolice oravskej, abovskej, trenčianskej a dokonca aj z moravského Hrozenkova. Podľa zachovaného súpisu zo 17. septembra 1796 bolo do Šoltýsky presídlených 40 rodín. Originál
sa nachádza v Štátnom archíve v B. Bystrici. Novodobú kópiu
majú aj na OÚ v Šoltýske.
V čase svojho vzniku patrila Šoltýska do Malohontského dištriktu, ktorý bol súčasťou Hontianskej stolice. Od roku 1803
patrila Šoltýska do novo vzniknutej Gemersko-Malohontskej
stolice. Okrem drevorubačstva a povozníctva sa obyvatelia
živili aj uhliarstvom (výroba drevného uhlia) a výrobou salajky. Popri tom roľníckym hospodárením na poliach, ktoré
získali klčovaním lesa. Už v roku 1802 bol v obci v prevádzke
vodný mlyn a píla (1816).
Samostatná rímskokatolícka farnosť vznikla v decembri 1809.
Následne si obyvatelia postavili kaplnku (zasvätenú sv. Jánovi
Nepomuckému) a v roku 1820 aj farskú budovu.
V roku 1834 dokončili občania stavbu kostola a v roku 1835

budovu cirkevnej školy z kameňa, hneď vedľa
pôvodnej drevenej, ktorú postavili krátko po
vzniku osady.

budovu cirkevnej školy z kameňa, hneď vedľa pôvodnej drevenej, ktorú postavili krátko po vzniku osady.
Epidémia cholery v roku 1831 Šoltýsku obišla, ale v roku 1866
na ňu zomrelo 53 občanov. Aj cholera v roku 1873 si vyžiadala
10 obetí.
Tiež obdobie 1. sv. vojny sa tragicky podpísalo na občanoch
(mužoch) Šoltýsky. Mená tých, ktorí v nej položili život „za cisára pána a jeho rodinu“, sú vyryté na pamätnej doske v
miestnom kostole.
Elektrický prúd bol do obce zavedený v r. 1957. Počas reorganizácie štátnej správy v r. 1961 bola k Šoltýske pripojená aj
miestna osada Ľubienka, ktorú delila od Šoltýsky len cesta a
ktorá vznikla takmer súčasne s ňou, ale do r. 1956 administratívne patrila pod obec Málinec a potom do obce Ipeľský
Potok.
V r. 1966 bola do Šoltýsky vybudovaná miestna cestná prípojka od štátnej cesty Kokava – Kriváň (táto bola daná do prevádzky v r. 1938). Vodovod si občania svojpomocne vybudovali v r. 1973.
Kultúrnou pamiatkou obce
je rímsko - katolícky kostol
dostavaný a vysvätený v roku
1834. Pri jeho vysviacke
dňa 27. júna 1834 si občania
zvolili patrocínium Povýšenie
sv. Kríža. Slávnostná sv. omša
k patrocíniu kostola sa každý
rok uskutočňuje obvykle v
septembrovú nedeľu pred
sviatkom Povýšenia sv. kríža.
Interiér kostola vymaľoval
v rokoch 1920-1930 slovenský maliar Jozef Hanula.
Po viac ako pol storočí bolo potrebné maľbu obnoviť.
Po viacodako
pol storočí
bolo
Reštaurovanie malieb sa uskutočnilo
novembra
1989
za
potrebné
maľbu
obnoviť.
pôsobenia vdp. Štefana Popoviča.
malieb V rosa
Významnou osobnosťou obce Reštaurovanie
je kňaz Andrej Rojko.
uskutočnilo
novembra
koch 1885-1892 pôsobil ako farár
a správcaod
farnosti
v Šol1989 s za
pôsobenia
vdp.
týske. Od začiatku spájal pastoráciu
prácou
za duchovnú
Štefanaslovenského
Popoviča. ľudu. Za
emancipáciu a hmotné povznesenie
politické postoje a sociálne požiadavky v záujme slovenského
vidieka bol často prekladaný na odľahlé farnosti.
Významnou osobnosťou
Pokr. na str. 2
obce je kňaz Andrej Rojko. V
rokochbol
1885-1892
V rokoch 1883 - 1884 a 1888-1889
za svojepôsobil
články a
ako
farár
a
farnosti
verejné vystupovanie väznený a až správca
do roku
1904
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V rokoch 1883-1884 a 1888-1889 bol za svoje články a verejné
vystupovanie väznený a až do roku 1904 perzekvovaný. Kultúrno-osvetovú prácu zameral na výchovu národnej hrdosti,
povedomia a systematického samoštúdia. Patril medzi zakladateľov Matice Slovenskej a Katolíckeho gymnázia v Kláštore
pod Znievom. Podporoval Hattalovu úpravu spisovnej slovenčiny. Počas pôsobenia v Tisovci zorganizoval v r. 1863 oslavu Cyrila a Metoda. Vo voľbách do uhorského snemu podporoval kandidatúru Š. M. Daxnera, spolupracoval s jazykovedcom prof. F. Pastrnkom pri nárečovom výskume Gemera,
zaoberal sa dôležitosťou jednotnej výchovy v rodine a v škole,
varoval pred zneužívaním náboženského cítenia, zakladal nedeľné školy so vzdelávacím zameraním, spolky striedmosti a
rôzne hospodárske družstvá. Obdobné snaženie a ciele boli
náplňou aj jeho publicistiky a literárnych prác.
Ďalšou významnou osobnosťou bol rodák Jozef Laššák, politický a hospodársky pracovník. V rokoch 1966-1985 generálny
riaditeľ Slovenskej štátnej sporiteľne v Bratislave.
Súčasnosť:
Obec patrí do mikroregiónu Sinec-Kokavsko. Šoltýska má 119
obyvateľov a novozvoleným starostom od marca 2012 je Mgr.
Marian Habovčík. Ako sám uviedol, obec zdedil v zlej finančnej situácii, len dlhy a hroziace exekúcie. To si vyžadovalo
nielen rázne, ale najmä rýchle opatrenia, aby boli zabezpečené základné potreby fungovania obce. Podarilo sa mu zachrániť, z rúk exekútora, budovu bývalej školy, kde predtým
sídlil aj obecný úrad.

konštruovaná sála je toho dôkazom.

Starosta obce Mgr. Marian Habovčík

Výhodou pre občanov je, že v budove sa nachádza aj pošta
a tak môžu vybaviť všetko na jednom mieste.
Podľa slov starostu, podarilo sa im získať sumu 1 500,- eur
od Slovenských elektrární, člena sk. ENEL na rozvoj obce, ale
aj finančný príspevok od MAS Malohont na vybudovanie
oddychovej zóny vedľa OÚ. Pomohli aj dary od viacerých
sponzorov, spomenieme aspoň niektorých, lebo zoznam
všetkých je uverejnený na obecnom webe. Ing. Vladimír Vladár prispel na nákup technického vybavenia obce, PaeDr.
Rastislav Anderle pomohol pri stavaní okrasnej skalky v
centre obce a detského ihriska, podobne aj Mgr. Gabriel
Deutscha a ď. V tomto roku organizovali podujatia len tak,
ako im to finančné možnosti a rekonštrukčné práce v KD
dovolili.
Napriek tomu zorganizovali 29.6.2013 stolnotenisový turnaj
o „Pohár starostu obce“, v septembri (14.9.) sa konala oslava posvätenia svätého kríža.

Keďže táto budova stojí na kopci a podľa zloženia obyvateľstva, sídlo úradu nevyhovovalo väčšine, rozhodol sa presťahovať obecný úrad do staronových priestorov kultúrneho
domu.
Na nej obec odmenila pamätnou medailou viacerých občanov pri príležitosti ich životných jubileí. Každoročne by chceli
organizovať viaceré aktivity - fašiangové posedenie v KD,
súťaž v hraní mariáša, stavanie mája a májová vatra, Deň
matiek, či vatru na SNP. Na budúci rok by chceli zorganizovať stretnutie rodákov, vydanie monografie spojené
s oslavou 190. výročia narodenia Andreja Rojka.
Obec prijala pozvanie OÚ v Šiatorskej Bukovinke na oslavu
90. výročia príchodu osadníkov zo Šoltýsky, Hriňovej a Detvy. Konala sa 10.8.2013. Starosta, pán Habovčík sa rád zúčastnil a ako sám povedal, vie čo sa patrí, neprišiel naprázdno, pozývateľovi odovzdal drevenú medailu a pochopiteľne
V tejto budove sa pomaly, v rámci finančných možností, všet- aj domácu pálenku či pareničky. Predsedom komisie športu
ko na dobré obracia. Časť priestorov je už upravená a zre- a kultúry je František Pisoň.
Pokr. na str. 3
konštruovaná sála je toho dôkazom. Výhodou pre občanov je, Dobré meno obce šíri aj známy heligónkar Ľubomír
že v budove sa nachádza aj pošta a tak môžu vybaviť všetko
Laššák, pravidelne sa zúčastňuje súťaží a prehliadok
na jednom mieste.
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Dobré meno obce šíri aj známy heligónkar Ľubomír Laššák, pravidelne sa zúčastňuje súťaží a prehliadok v regióne.
Mnohí ho poznajú z podujatia Heligónky
nad Budinou, ale jeho foto v kroji sa nachádza aj na obecnej web stránke –
www.soltyska.sk.
Osobitnú pozornosť si zaslúži Ing. Juraj
Laššák, ktorý žije v Hriňovej, ale nezabúda na svoje rodisko Šoltýsku. Jeho
viaceré príspevky sú uverejnené na
obecnom webe. Nielenže spracúva monografiu obce, ale rozrobené má ďalšie
dve publikácie (o genealógii šoltýskych
rodín a o dejinách šoltýskej farnosti a jej
fíliach). Máme sa na čo tešiť, lebo doteraz neboli vydané žiadne a vydanie prvej sa plánuje na budúci rok.
Náučný chodník Ipeľ prechádza obcou
a rozhodne prispieva k zviditeľneniu regiónu. Vybudovali ho Slovenské elektrárne v rámci svojej stratégie spoločenskej zodpovednosti "Energia pre
krajinu". Trasa chodníka má dĺžku 7,2
km, je na nej 12 zastávok a 3 informačné centrá s mapami.
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obyvateľov v dedinách Šoltýska a Ďubákovo. Niektoré fotografie boli uverejnené vo fakultnej ročenke MUUZA 2012.
Práve K. Ácelová získala na 1. ročníku
súťaže Najkrajšia fotografia MAS MALOHONT dve ocenenia. Prvé miesto za fotografiu „Náučný chodník nad Šoltýskou“ v kategórii Naše naj a tretie miesto
za foto „Poľnohospodári zo Šoltýsky“
v kat. Naši ľudia.

Medzi zaujímavosti obce patrí vzácna
ľudová drevená architektúra. Turisti ešte aj dnes môžu obdivovať viacero pôvodných objektov, najmä 200 ročnú zachovalú drevenicu.

Žiaľ musíme spomenúť aj smutnú správu, nakoľko v uplynulých dňoch nás
opustil T. Huszár. Mal rád región Malohont a Novohrad, chodil na svoju chalupu tak často, ako mu to zdravie a povinnosti umožňovali.

Zdroj: www.soltyska.sk, vlastivedný slovník
obcí, internet, Ing. Juraj Laššák

Dekan z rím. kat farnosti v Brezničke Ján Belčany, píše vo svojej práci Dejiny
breznickej farnosti z roku 1958, že prvá písomná zmienka o Ďubákove je z r. 1553
v dokumente nazvanom Zoznam obcí okresu Juraja Madácha. V tomto zozname je
vedená pod názvom Gyibako a je tam uvedené, že v obci boli dve porty (hospodárske dvory), ktoré platili dane. Ďubákovo sa nachádza aj v zozname obcí sečianského sandžaku z r. 1562 – 1563, ktoré platili dane Turkom počas tureckej okupácie. Turci ju viedli ako obec Gyalbak. Keďže nevládala dane platiť, Turci ju vypálili
a preto bola takmer pred vymretím, ale na konci 18. storočia ju rodina grófa Forgáča znovu osídlila kolonistami spolu s osídlením Šoltýsky.
Na začiatku 20. storočia odkúpil majetky od grófa Forgáča viedenský advokát českého pôvodu Albert Dub. Čo zvádza obyvateľov Ďubákova k domnienke, že obec
dostala názov podľa neho. A nie je to údajne ani od hríbov - dubákov, ktoré hojne
rastú v okolí. Aj keď sa zatiaľ nepodarilo overiť údaje uvádzané Jánom Belčanym aj
tak je zdokumentované, že názov lokality je oveľa starší a objavuje sa už v polovici
18. storočia v súvislosti s geografickým popisom chotára Kokavy a s pokusmi, nájsť
na tomto území železnú rudu. Podobne ako do Šoltýsky aj do nového Ďubákova
prišli prví obyvatelia z Oravskej a Zvolenskej župy. Hneď po svojom založení bolo
z konfesného hľadiska prifarené k rím. kat. farnosti v Brezničke. Prvý zápis z Ďubákova v matrike farnosti v Brezničke je z 24. mája 1795. Ale v matrike Detvianskej
Huty sa vyskytuje zápis krstu z Ďubákova už o rok skôr (z októbra 1794). Poniže
obce bol krátko po založení dediny postavený mlyn. Lokalita kde stál, je ešte aj
v týchto časoch v mape na katastrálnom úrade v Poltári označená Pri mlyne.
V roku 1828 (17. mája) bol v Ďubákove uskutočnený súpis dospelého obyvateľstva
a jeho majetkových pomerov. Súpisu podliehalo 74 dospelých obyvateľov a 25 domácností. Obec sa osamostatnila od Kokavy v roku 1873. Od r. 1906 do r. 1918
bolo Ďubákovo v Kmeňovej knihe obcí Uhorského kráľovstva evidované pod pomaďarčeným názvom Vágo. Od vtedy sa volá Ďubákovo. Podľa sčítania ľudu v roku
1921 žilo v Ďubákove 367 ľudí, všetci národnosti slovenskej.
Pokr. str. 4
Občania inej národnosti na Ďubákove nežili. Hoci predtým tu žil obchodník

Obec sa dostala do pozornosti aj vďaka
II. jesennému workshopu študentov
z Trnavy pod vedením známeho fotografa – Tibora Huszára, asistentkou mu
bola rodáčka z Lučenca Katarína
Acélová. Konal sa v v dňoch 11.-18. 10.
2011 na hradištských vrchoch a témou
bola dokumentárna fotografia – život
obyvateľov
v dedinách
Šoltýska
a Ďubákovo. Niektoré fotografie boli židovskej národnosti Móritz Reichman.
uverejnené vo fakultnej ročenke
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na Ďubákove nežili. Hoci predtým tu žil
obchodník židovskej národnosti Móritz
Reichman. Obyvatelia prisťahovaní do
Ďubákova vyznávali rímsko katolícke
vierovyznanie. Na predpísané pobožnosti chodili pešo do kostola na Šoltýsku. V 19. storočí si postavili kaplnku,
ktorá stála uprostred dediny. Slúžila
veriacim najmä počas večerných májových a októbrových modlitieb. Schátrala počas 1. sv. vojny a 1. ČSR a neskôr
zanikla. Na jej mieste postavili kríž. V r.
1941 počas účinkovania farára Arnošta
Liptayiho v Šoltýske, si veriaci postavili
na mieste starého cintorína novú
kaplnku - kostolík, ktorý zasvätili Kristu
Kráľovi.

Cestná prípojka do obce Ďubákovo od
štátnej cesty Kokava nad Rim. – Kriváň,
bola vybudovaná v rokoch 1965 - 1967.
V septembri roku 1966 bol daný do
užívania úsek od štátnej cesty Kokava –
Kriváň po Šoltýsku a od 1. októbra 1967
úsek zo Šoltýsky do Ďubákova. Národný
podnik Československá automobilová
doprava Lučenec (ČSAD n. p.) zriadil
autobusové linky Ďubákovo - Lučenec a
ČSAD n. p. Hnúšťa, linku Ďubákovo Hnúšťa. Na linke do Lučenca bol vodičom autobusu občan Ďubákova Ján
Kapráľ. Na linke do Hnúšte boli vodičmi
Ján Butor a Ján Beracko z Kokavy. V nedeľu robil dva spoje do Ďubákova z Kokavy n/Rim aj autobus z ČSAD n. p. Kriváň.
V roku 1974 bolo v Ďubákove založené
stredisko Jednotného roľníckeho družstva (JRD) Pokrok Poltár. Nad obecnou
školou postavilo JRD „družstevnú“ bytovku pre 6 rodín.
V rokoch 1971-1989 bola obec zlúčená
so Šoltýskou a osamostatnila sa od 1. 1.
1991. Do života obce nepriaznivo zasiahla stavebná uzávera od roku 1979,
ktorá bola nariadená v súvislosti s plánovanou výstavbou Prečerpávacou
vodnou elektrárňou Ipeľ – Ďubákovo
(PVE). Na teritóriu obce bola

novanou výstavbou Prečerpávacou vodnou elektrárňou Ipeľ – Ďubákovo (PVE).
Na teritóriu obce bola naprojektovaná
horná vodná nádrž. Prvý krát odsunula
realizáciu projektu vláda premiéra Jána
Čarnogurského v r. 1991. Výstavbu PVE
odkladali aj ďalšie vlády, čo bolo na škodu rozvoja obce. Preto požiadala vtedajšia starostka obce Ďubákovo, Helena
Blahutová Ústavný súd o zrušenie stavebnej uzávery. Súd rozhodol kladne
a stavebná uzávera bola v roku 1998
zrušená. Pred Ústavným súdom SR v Košiciach zastupoval Ďubákovo právník
JUDr. Ján Hrubala.
Kultúrnou pamätihodnosťou obce je
Kaplnka Krista Kráľa, v ktorej sa nachádza obraz Krista kráľa od slovenského
maliara Jozefa Hanulu.
V roku 1943 si svojpomocne postavili
novú drevenú budovu školy.
Rodáčkou z Ďubákova je bábkoherečka
Mária Šmihlová (rod. Staššáková). V r.
1961-96 pôsobila v Krajskom bábkovom
divadle (v r. 1991 premenovanom na
Bábkové divadlo na Rázcestí) v Banskej
Bystrici. Ako animátorka účinkovala v r.
1961-90 aj v Československej televízii
v Bratislave. Vytvorila niekoľko detských rozprávkových postáv a stvárnila aj
viaceré charakterové postavy.
Prírodnou zaujímavosťou v kat. území
obce je chránený areál Jasenina, vyhlásený v r. 1990 s výskytom niekoľkých
chránených druhov rastlín, najmä vzácnej mäsožravej rastliny, rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia). Náučný
chodník Ipeľ prechádza obcou, jedna
informačná tabuľa s prístreškom je
umiestnená na Sklennom vrchu a chodník končí v časti Chladná studňa.
Najznámejšou atrakciou v blízkosti je
rozhľadňa na Jasenine, ku ktorej vedie
cez obec červená turistická značka.
Súčasnosť: Ďubákovo má 97 obyvateľov
a starostom je Peter Andrássy.

Stará škola slúži ako kultúrny dom, ale aj
ako informačné stredisko.

Nachádzajú sa v ňom aj modely prečerpávacej vodnej elektrárne, či model
presídlenia obce Ďubákovo do novej
lokality.
Obec organizuje každoročne podujatia
ako stavanie mája, deň detí, úcta k starším, Mikuláša či Silvester. Oživenie
nastalo po skončení stavebnej uzávery.
Dnes je tu viacero zrekonštruovaných
rekreačných objektov. Niektoré informácie sú prístupné na stránke www.
dubakovo.com. Publikácie o obci zatiaľ
neboli vydané. T. č. sa o prebádanie jeho histórie usilujú manželia Anna a Juraj
Laššákovci z Hriňovej. V rukopise majú
o obci spracovanú monografiu.
Návštevník sa môže v tomto nádhernom
prostredí aj ubytovať v tzv. ružovom
murovanom dome, ktorý vlastní rodina
Blahutová, ale o tejto službe je viac info
na stránke www.limba.com.

Milovníci turistiky si rozhodne prídu na
svoje. Z Ďubákova a okolia je nádherný
výhľad na panorámu nielen Nízkych, ale
aj Vysokých Tatier. Prostredie je vhodné
na letnú a zimnú turistiku.
Obecný úrad sídli v samostatnej budove
v strede obce. Pozornosť púta netradičná autobusová zastávka.
Stará škola slúži ako kultúrny dom, ale
aj
ako
informačné
stredisko.
Nachádzajú sa v ňom aj modely

Zdroj: www.dubakovo.com, Juraj Laššák: Kde sa
stratila starobilá obec Ďubákovo? In.:
www.pdnoviny.sk. Laššáková A., Laššák J.:
Ďubákovo – dedina pod Jaseninou – monografia v
rkp.

REKUS

strana 5

Attila Varga: „Od detstva ma fascinovali stroje“
Strojnícky inžinier, stredoškolský učiteľ
Ing. Attila Varga sa narodil 7. 10. 1958
vo Fiľakove, okres Lučenec. Základné
vzdelanie získal v Lučenci, maturoval v r.
1977 na Strednej priemyselnej škole
(SPŠ) strojníckej v Košiciach. V r. 1977-82
študoval na Strojníckej fakulte Vysokého
učenia technického (VUT) v Brne (ČR).
V r. 1982 - 85 pracoval ako technológ a
normovač v Závodoch ťažkého strojárstva
(ZŤS) Poľana Lučenec - Opatová. Od r.
1985 pôsobí ako stredoškolský učiteľ na
Strednej odbornej škole (SOŠ) vo Fiľakove, od r. 1992 vo funkcii riaditeľa školy.
Žije v Lučenci.
Attila, po maturite na košickej priemyslovke si vyštudoval strojnícke inžinierstvo v Brne. Prečo si sa rozhodol pre túto profesiu?
Od detstva ma fascinovali stroje, zariadenia, mechanizmy - skrátka
všetko, čo bolo z kovu a hýbalo sa. Pochádzam síce z učiteľskej rodiny, ale
strýko bol majstrom v Kovozávode Lučenec-Opatová, niekoľkokrát ma tam
zobral so sebou a ja som podľahol čaru strojárskej výroby. Preto som si vybral
priemyslovku a následne VUT v Brne, kde som vyštudoval technológiu tvárnenia. V priebehu stredoškolských a vysokoškolských štúdií som bol aktívnym,
cieľavedomým žiakom. Mojím prvým pracoviskom bol Kovozávod pri n. p.
Poľana Lučenec-Opatová. Pracoval som tu v pozícii dielenského plánovača,
neskôr ako technológ a v závere k tomu pribudlo normovanie. Dialo sa to
v časoch, keď zvyšovanie tarifných miezd bolo podmienené plnením výkonových noriem jednotlivcov. Musím povedať, že to bola veľmi nevďačná úloha.
Utŕžil som tu aj niekoľko nemiestnych poznámok, nakoľko som mal za úlohu
upraviť výkonové normy tak, aby maximálne plnenie nebolo vyššie ako 120 %.
Aj keď ma práca technológa nesmierne bavila, normovanie ma úplne znechutilo a začal som sa obzerať po novom zamestnaní.
Tvoje pedagogické začiatky vo Fiľakove?
V jednom z rodinných rozhovorov som vyjadril svoju nespokojnosť
u vtedajšieho zamestnávateľa. Celá blízka rodina pracovala v školstve, otec bol
riaditeľom základnej školy, sestra učiteľkou na základnej škole a švagor bol
taktiež odborným učiteľom na strednom odbornom učilišti. Príležitosť nedala
na seba dlho čakať. Dozvedel som sa, že vo Fiľakove sa na Strednom odbornom učilišti (SOU) uvoľňuje miesto odborného učiteľa, nakoľko Ing. Ladislav
Páleník odchádzal do dôchodku. Navštívil som vtedajšiu riaditeľku školy Eriku
Kozákovú so žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru od 1. 9. 1985. Pani
riaditeľka žiadosti vyhovela a tak som v službách školstva už 28 rokov. Do r.
1992 som pracoval ako učiteľ odborných predmetov, učil som prevažne obrábačov kovov, nástrojárov, strojných mechanikov. Mal som výborných kolegov, ktorí mi boli vždy nápomocní. Bolo to veľmi pekné, kľudné a vyrovnané
obdobie môjho života. Svoju prácu som si obľúbil a pomaly som dospieval
k záveru, že je pre mňa šitá na mieru. Po novembri 1989 došlo k zásadným
zmenám v živote školy. Nový riaditeľ Ing. Zoltán Illéš však po veľmi krátkej
dobe vo februári 1992 odstúpil z funkcie na vlastnú žiadosť. Vtedajší vedúci
odboru školstva na Ministerstve hospodárstva SR RNDr. Ladislav Skalák ma
poveril vedením školy. Poverenie som prijal s tým, že do 6-tich mesiacov sa
vypíše výberové konanie. Bolo to veľmi ťažké obdobie. Štátny podnik Kovosmalt, náš bývalý zriaďovateľ, sa ocitol v likvidácii a tak zostala celá nová budova školy bez energetiky, bez partnera na výchovu odborníkov. Uvedomil
som si vážnosť situácie. Navštívil som preto môjho vedúceho Ladislava
Skaláka, vyrozprával som mu problémy organizácie a požiadal som ho, aby čím
skôr organizoval výberové konanie. Ako poverený riaditeľ som necítil pevnú

som si vážnosť situácie. Navštívil som
preto môjho vedúceho Ladislava Skaláka, vyrozprával som mu problémy
organizácie a požiadal som ho, aby
čím skôr organizoval výberové konanie. Ako poverený riaditeľ som necítil
pevnú pôdu pod nohami a dôležité
opatrenia, ktoré som rozbehol, by som
rád aj dokončil. Po 15-minútovom
rozhovore mi do rúk odovzdal menovací dekrét do funkcie riaditeľa školy
dňom 1. 7. 1992.
Od r. 1992 si až doteraz
riaditeľom SOŠ vo Fiľakove. Čo všetko sa behom dvadsiatich rokov zmenilo na tejto škole pod tvojím vedením?
Začiatky boli poznamenané
budovaním vlastnej energetiky, obrovským poklesom žiakov, nakoľko
sme boli vnímaní ako škola Kovosmaltu, ktorý v tom čase už nefungoval. Mojím prvým zásadným opatrením bolo zriadenie samostatnej zváračskej školy, následne som do siete
učebných a študijných odborov zaradil vyučovanie elektroniky pre spotrebnú elektroniku. Potom nasledoval
veľmi populárny odbor chladiar. V r.
1996 sme zriadili SPŠ so zameraním
na technicko-informatické služby, čím
sme získali nespočetné množstvo šikovných žiakov. Až do r. 2004 sme
fungovali ako SPŠ, SOU a zváračská
škola a ešte bolo energie aj na podnikateľskú činnosť, kde sme so žiakmi
v rámci produktívnych prác vykonávali drobné zváračské a kovoobrábačské práce. Sme právnym nástupcom
Strediska praktického vyučovania vo
Fiľakove, čiastočne SOU textilného
v Lučenci a SOU poľnohospodárskeho
v Buzitke. Vychovali sme veľa úspešných mladých ľudí, medzi nimi aj takých, ktorých denno-denne vídavame
na televíznych obrazovkách. Máme
študenta, ktorý po ukončení univerzity a doktorandského štúdia spolupracuje na vývoji umelej inteligencie.
Ďalej máme niekoľko bezpečnostných
expertov pri Ministerstve vnútra
SR, veľa úspešných podnikateľov ...
Samozrejme, tieto úspechy boli
dosiahnuté predovšetkým ich vlastnou zásluhou.
Pokr. na str. 6
Čím vypĺňaš svoj voľný čas?

Vo voľnom čase sa venujem
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Čím vypĺňaš svoj voľný čas?
Vo voľnom čase sa venujem
rodine. Často relaxujem na prechádzkach so psíkom, lyžujem, plávam. Ako
čerstvý starý otec sa teším novému
prírastku - vnučky v rodine. Rád čítam a oddychujem pri počúvaní hudby.
PhDr. František M i h á l y

Tibor B A L Á Z S

Jaroslav Š U R A N
Stredoškolský učiteľ, právnik JUDr. Jaroslav Šuran sa narodil 8. 10. 1923 v Revúcej. Ľudovú školu vychodil v Revúcej
a v Jesenskom. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v r. 1934-38 v Rimavskej Sobote, 1938-39 v Tisovci, 1939-42 v Prahe - Vršoviciach. V r. 1945-49 študoval
na Právnickej fakulte Karlovej univerzity
v Prahe, v r. 1949 získal titul JUDr. Popri
zamestnaní vyštudoval v r. 1955-60 Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave.
V r. 1942-45 pracoval ako kancelárska sila na Obecnom úrade PrahaHáje. V r. 1951-63 pôsobil ako učiteľ na
ZDŠ i SVŠ vo Fiľakove, v r. 1963-68 na
Strednej pedagogickej škole v Lučenci.
V r. 1968-86 bol stredoškolským učiteľom na Gymnáziu BST v Lučenci. Od r.
1986 žil na dôchodku v Lučenci. Ako
stredoškolský učiteľ vyučoval predmety
biológia, geológia, zemepis a nemecký
jazyk. Je autorom množstva článkov
v regionálnych novinách vo Fiľakove a v
Lučenci, venovaných najmä ochrane prírody a životného prostredia.
JUDr. Jaroslav Šuran zomrel 18.
3. 2000 v Lučenci a tu je i pochovaný.
V mesiaci október 2013 si pripomíname
90. výročie jeho narodenia.
PhDr. František M i h á l y

Učiteľ hudby, klavirista Tibor Balázs sa
narodil 8. 10. 1953 v Lučenci. Základom
klavírnej hry privoňal už doma, kde sa
mu venovala jeho stará mama Jolana
Balázsová. Na Ľudovej škole umenia
(ĽŠU) v Lučenci navštevoval v r. 1963-69
hodiny klavíra v triede pani učiteľky
Anny Žarnovickej. V r. 1969-75 v štúdiu
klavírnej hry pokračoval na konzervatóriu v Bratislave, kde bol žiakom profesora Mikuláša Strausza. Od r. 1975 až
do svojej predčasnej smrti pôsobil ako
učiteľ klavírnej hry a korepetítor sláčikového oddelenia na ĽŠU v Lučenci.
Zomrel 30. 8. 1990 v Lučenci a tu je
i pochovaný. PhDr. František M i h á l y

Po dvoch rokoch sa do priestorov Novohradského múzea a galérie v Lučenci vracia výstava neprofesionálnej
výtvarnej tvorby Jesenné stretnutie
2013, ktorú organizuje Novohradské
osvetové stredisko v Lučenci v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Novohradským
s Novohradským
múzeom
múzeom
a galériou v Lučenci. Výstava je realizovaná s fia
galériou
v
Lučenci.
Výstava
je fondu V4 STREAM a práve preto na
nančnou spoluúčasťou Vyšehradského
realizovaná
s
finančnou
spoluúčasťou
tohtoročnej výstave môžeme predstaviť aj autorov z MR, ČR a Poľska.
Vyšehradského
Rozmanitosť
– byfondu
mohol V4
byť STREAM
podnázov tohtoročnej výstavy z mnohých dôvodov
a práve
preto na
tohtoročnej
výstave
ako
je vekové
zloženie,
techniky,
uhly pohľadov, rôzny charakter a pod. Spája ju
môžeme výtvarne
predstaviťsaajprejaviť,
autorov preveriť
z MR, svoje schopnosti, podeliť sa o zážitok
potreba
a Poľska.
zČR
tvorby
so svojimi blízkymi a širokou verejnosťou.
Rozmanitosť
– by mohol byť podnázov
Joanna Zabuska
a Jozef Markocki výstavy
tohtoročnej
z mnohých
performanceako je vekové zloženie,
dôvodov
-Vypálení slnkom
techniky, uhly pohľadov, rôzny
charakter a pod. Spája ju potreba
výtvarne sa prejaviť, preveriť svoje
schopnosti, podeliť sa o zážitok
z tvorby so svojimi blízkymi a širokou
verejnosťou.

Vystavuje 17 neprofesionálnych výtvarníkov z okresu Lučenec a Poltár
(Miroslav Oroszi, Pavel Megyeri, Zoltán Kovács, Gizela Schneiderová, Hana
Brijaková, Timea Mihalidesová, Margita Janštová, Adela Balázsová, Iveta
Kuricová, Vojtech Schuller, Alena Vetráková, Gabriel Kurák, Štefánia Drastíková,
Jana Germušková, Pavel Ožďáni, Jana Kocúrová, Kristína Šuhajová) a 4 autori zo
zahraničia ( Hana Štrbová – ČR, Joanna Zabuska-Poľsko, József Sztancsik a János
Karman – MR).
Pokr. na str. 7
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 24. septembra 2013 o 16,00
hodine v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci, Kubínyiho nám. č. 3. V Lučenci.
Výstavu otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS a potrvá do 6. októbra 2013.
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Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo
24. septembra 2013 o 16,00 hodine v Novohradskom múzeu
a galérii v Lučenci, Kubínyiho nám. č. 3. v Lučenci. Výstavu
otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS a potrvá do 6.
októbra 2013. Sprievodným podujatím výstavy bolo vystúpenie performance Vypálení slnkom, ktoré sa uskutočnilo
26.9.2013 vo večerných hodinách v exteriéri NMG.
Pokr. zo str. 6

folkloristovi a vynikajúcemu fujaristovi, zakladateľovi prvej
skupinovej hry na fujare sa uskutočnilo 7.9.2013 v Utekáči,
časti Salajka.

III. ročník sa konal v dňoch 14.-15.9.2013. Okrem tradičného
zapálenia sklárskej pece bolo súčasťou podujatia aj množstvo
sprievodných aktivít – ukážky sklárskej techniky a výroba
sklárskych predmetov sklármi z Katarínskej Huty, Poltára
a Zlatna.

Občianske združenie Dobrocha a Obecný úrad Dobroč pri
príležitosti "DNÍ OBCE DOBROČ " okrem bohatého kultúrneho programu zorganizovali aj turistický výstup na Šušňov
vrch(750 m n.m.). Na úpätí vŕšku je nádherný panoramatický
výhľad na okolité kopce a tamojšiu krajinu. Podujatie sa konalo 8. septembra 2013.

Lučenec patrí medzi mestá, ktoré nezabúdajú na
významné osobnosti. Srdce Novohradu alebo malá
Budapešť, aj takéto prirovnania sa v minulosti spájali
s Lučencom. Historické fakty tomu nasvedčujú. Názov
mesta asi najviac preslávila známa historická bitka pri Lučenci v r. 1451. Verne opísaná v Jiráskovom Bratstve.
V tejto súvislosti sú aktuálne slová Vladimíra Polívku v knihe „Lučenec a kraj novohradský“z roku 1928, kde na str. 7
uvádza: „Dnes mnohý návštevník nášho kraja a mesta
pripomína si onen historický okamih a zrakom hľadá stopy
bývalej slávy... No, márne“. Svedkom tejto udalosti je len
pamätná tabuľa nachádzajúca sa na cintoríne v Opatovej.
Lučenec patrí medzi mestá, ktoré nezabúdajú na významné osobnosti. Mesto je rodiskom a pôsobiskom mnohých významných ľudí a všetci by si zaslúžili, aby sa o nich
vedelo. Aj to bol možno jeden z dôvodov, prečo sa rozhodlo,
pripomenúť ich dnešnej generácii. Za miesto, osadenia
monumentov, na ktorých sa mali osobnosti nachádzať, bolo
navrhnuté zrekonštruované Námestie republiky.
Na výber osobností bola stanovená komisia, ktorú menovala primátorka mesta v zložení: p. Mária Adamová, PhDr.,
Mgr. Jozef Drenko, Kristína Becániová, PhDr. Pavol Urbančok, MUDr. Juraj Pelč, Mgr. Jaroslav Králik. Komisia to
nemala ľahké. Na prvom stretnutí, ešte 22.11.2011, si
určila nasledovné kritériá na výber osobností:
- nežijúce osobnosti, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj
mesta a nemajú v meste pamätnú tabuľu, nie je po nich
pomenovaná ulica alebo inštitúcia a pod.,
- časové obdobie – po vypálení mesta Lučenec, po roku
1849.
Diskutovalo sa o dvadsiatich troch menách (Winkler, Szabó, Daniš, Bazovský, Janoška, Timrava, Pokorný, Torok,
Plichta, Gyurkovits, Téray, Kubínyiová, Karas, Vágner, Hubay, Meleševič, Kubínyiovci, Silaši, Polívka, Rakotay, Pekár,
Okrucká, Perlici).
Napokon komisia vybrala týchto sedem osobností, ktoré
získali na trvalo svoje miesto na tomto chodníku: evanjelický farár Ľudovít Pekár (1810 - 1902), pedagóg a divadelný režisér Pavol Karas (1908 - 1992), mešťanosta a
policajný prezident Alexander - Sándor Wagner (1856 1929), majster kreslenia ľudových postáv FrantišekFerencz Gyurkovits (1876 – 1968), prvý slovenský župan
Novohradu JUDr. Ľudovít Bazovský (1872 - 1958),
Pokr. na str. 8

vynálezca a zakladateľ parnej tehelne Juraj-György

Rakottyay (1859 - 1914) a niekdajší hlavný župný lekár
Novohradu MUDr. Samuel-Soma Plichta (1832 - 1924).
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.... vynálezca a zakladateľ parnej tehelne JurajGyörgy Rakottyay (1859 - 1914) a niekdajší hlavný župný
lekár Novohradu MUDr. Samuel - Soma Plichta (1832 1924).
Dobrá správa je, že komisia podala návrh, aby bola zároveň
spracovaná aj brožúrka, v ktorej bude obsiahlejšia charakteristika osobností uvedených na monumentoch.
Slávnostný okamih nastal v auguste, chodník bol otvorený
v rámci Dní mesta. A pre tých, ktorí ho ešte nevideli. Nachádza sa Námestí, tvorí ho sedem pilierov s podobizňou osobností , menom a krátkou charakteristikou. Ale spomínať na
vzácnych ľudí či udalosti, to sa nezačalo týmto chodníkom. Tí
čo sa zaujímajú o históriu mesta, určite vedia a tí čo nevedia,
tak im pripomíname, že v Lučenci je veľa pamätných tabúľ,
na mestskej web stránke je uverejnený aj Zoznam pamätihodností, schválený MsZ v r. 2008.
V meste žili, študovali a pôsobili viaceré významné osobnosti
– polyhistor Matej Bel, maďarský básnik Šándor Petőfi,
literáti – Pavel Ráday, Jozef Kármán, Janko Kráľ, Koloman
Banšel, maliar a spisovateľ Janko Alexy, hudobníci – Ľudovít
Serly, Franz Lehár, Jenö Hubay, Wiliam Bukový, výtvarní
umelci – Štefan Szálé, František Gyurkovits, Július Rudnay,
Gustáv Gerö, Július Szabó. Tvorila tu aj spisovateľka Božena
Slančíková – Timrava.
V minulosti Lučenec navštívili niektoré významné osobnosti:
ruský princ Galicin v roku 1849, cisár František Jozef I.- 1857
a belgická princezná Stefania v roku 1880, diplomat M. R.
Štefánik – 1911 a bulharský cár Coburg, národovec a politik
A. Hlinka v roku 1921, československý prezident T. G. Masaryk v roku 1930.
Čo dodať na záver? Nedá mi to, ale V. Polívka vytvoril svojou
knihou o Lučenci pred 85. rokmi taký turistický bedeker,
ktorý by obstál aj dnes...
Pokr. zo str. 7

V dňoch 27.-28. septembra sa v Banskej Bystrici konalo stretnutie literárnych klubov SLOVOMfest, na ktorom sa aktívne
prezentovali i členovia nášho literárneho klubu VLAS z Lučenca. V dopoludňajších hodinách vystúpili básnici a prozaici z
dvoch literárnych klubov z B. Bystrice a v popoludňajších hodinách oživili Námestie SNP aj naši autori Martin Dzúr, Monika
Račková, Evka Kmeťová a Ľubomír Činčura.

REKUS
vydávaní kníh, to všetko rezonovalo na tomto podujatí,
ktoré sa konalo naživo a pred verejnosťou po prvý raz. Porovnávanie tvorby, klubová práca s autormi, ale aj rôznorodosť žánrov v literatúre obohatilo všetkých zúčastnených.
Aj keď nám v podvečer, v čase vystúpenia už bolo trochu
chladno, hrial nás záujem okoloidúcich, potlesk a záujem.
Mali sme dobrý pocit, že nie sme izolovaní, že verejnosť a
tvorcovia literatúry si budú aj vďaka takýmto spoločným
stretnutiam stále viacej rozumieť.
Hana Košková
Pozn.red.: Nultý ročník literárneho festivalu Banskobystrický
SLOVOMfest sa konal predovšetkým zásluhou členov-autorov
Generácie Nula v Banskej Bystrici a za pozvanie nášho LK chceme
aj touto cestou poďakovať Mgr. Marcelovi Pálešovi, ktorý to
všetko mal „pod palcom“. Heslo ročníka „Tvoriť a byť (o)tvorený!“ sa naplnilo...

Podujatie pod týmto názvom sa uskutočnilo 27.9.2013 v DK
Zrkadlový háj v Bratislave a bolo venované spomienke na
choreografa, folkloristu a nášho rodáka Mgr.art. Pavla Bútora. Programom sprevádzal Ján Jankov.

A takto to zhrnula Janka Krotáková, vedúca MKS v Kokave
nad Rimavicou: „Bol to nezabudnuteľný večer s úžasnými
ľuďmi, veď fotografie Alexandra Nagya zo združenia Kubánkov sen, hovoria za všetko. Šani, ďakujem. Ale poďakovať
treba organizátorom tohto podujatia - Ondrejovi Lenhartovi,
Vilovi Korenčíkovi a všetkým účinkujúcim, ktorí sa zaslúžili o
tento úžasný zážitok. Náš starosta, Janko Chromek, odovzdal pani Bútorovej Čestné občianstvo in memoriam, ktoré
udelilo P. Bútorovi na návrh starostu Obecné zastupiteľstvo v
Kokave n/Rimavicou 12.9.2013. Do programu prispeli aj naši
fujaristi a Jaro Spišiak“.

Osemdesiat rokov je úctyhodný vek aj v živote človeka.
A čo ešte, keď ide o spevokol. A veru práve takéto úctyhodné výročie svojho vzniku, si v tieto dni pripomína
Miešaný spevácky zbor Ozvena, ktorý pôsobí pri Dome
Matice slovenskej v Lučenci. Založil ho významný činovník mesta, Dr. Gustáv Voda pod názvom Lučenec
a po pár mesiacoch sa zbor premenoval na Ozvena. Počas
svojho pôsobenia absolvoval množstvo vystúpení, koncertov i súťažných prehliadok nielen doma, ale aj v zahraničí. Vymenili sa v ňom generácie spevákov i dirigentov
Stretnutie s literárnym klubom z Prievidze a Levíc, vzájomná a tak prišiel čas i spomínať. Pre svojich priaznivcov i šiPokr. na str. 9
konfrontácia, výmena názorov, spoločná problematika pri rokú verejnosť zbor pripravil ...
vydávaní kníh, to všetko rezonovalo na tomto podujatí, ktoré
sa konalo naživo a pred verejnosťou po prvý raz. Porovnávanie slávnostný koncert, ktorý sa konal 27.septembra 2013
tvorby, klubová práca s autormi, ale aj rôznorodosť žánrov v v kalvínskom kostole v Lučenci. Súčasťou koncertu bol
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...slávnostný koncert, ktorý sa konal 27.
septembra 2013 v kalvínskom kostole v Lučenci. Súčasťou
koncertu bol aj krst nového CD, ktoré zbor nahral a vydal
práve pri príležitosti 80.výročia svojho založenia.
Pokr. zo str. 8
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ktorí nám pomohli pri zorganizovaní športovo strávenej
soboty, hlavne našim kuchárom p. Štefanovi Habanovi, p.
Brigite Petianovej, p. Jánovi Petianovi, p. Danke Tušimovej,
p. Jánovi Budáčovi .
Vďaka patrí všetkým a už sa tešíme na ďalší ročník turnaja.
Renáta Macková, predsedkyňa OZNT

Ocenenie predzáhradiek v Tomášovciach

Aj v roku 2013 Občianske združenie Naše Tomášovce s finančnou podporou obce Tomášovce vyhodnotilo okná a
predzáhradky v našej obci. Komisia v zložení: V. Bellová, B.
Petianová a R. Macková, uskutočnila kontroly predzáhradiek
a okien na základe ktorých určila nasledovné poradie:

Na šťastnú cestu k poslucháčom ho vyprevadili bývali dirigenti
zboru pani Mariana Donutilová a Stanislav Spišiak. Zároveň pri
tejto príležitosti riaditeľka Domu Matice slovenskej v Lučenci
Alena Rezková, v mene predsedu Matice slovenskej Mariana
Tkáča odovzdala speváckemu zboru významné ocenenie Matice slovenskej, Zlatú medailu Sv. Cyrila a Metoda. Súčasťou
podujatia boli aj poďakovania za podporu a pomoc pri realizácii tohto slávnostného aktu. A tak kostolom zaplneným do
posledného miestečka znel nádherný spev a diváci si mohli
odniesť krásny umelecký zážitok. Spevokol, pod vedením dirigentky Dagmar Jantošovej sa predstavil v širokej rozmanitosti
svojho repertoáru a zožal tak veľký úspech a odmenu v podobe búrlivého potlesku. A čo popriať tomuto milému jubilantovi do ďalších rokov? Nech má stále dosť spievajúcich nadšencov a čoraz viac nadšených poslucháčov. A priatelia: do
stovky je to už len dvadsať rokov, tak verím, že sa na koncerte
storočnice Ozveny opäť stretneme! Zatiaľ Ozvena nech nám
znie!

Kategória okná: 1.p. Galádová, Školská, 2. Ing. J. Káková,
3. p. Ružinská, Lúčna, Kategória predzáhradka: 1.p. Marečková, 2. p. Gasperová, 3. p. Miklóšová, Kategória predzáhradka – bytovka: 1. Družstevná č. 302, 2. Družstevná č.
27, 3. 3. Družstevná č. 391
Slávnostné vyhlásenie a ocenenie
sa uskutočnilo dňa
31.08.2013. Komisia skonštatovala veľký vzostup úrovne
predzáhradok, sú novo vybudované a v plnej kráse sa ukážu
až v nasledujúcich rokoch, niektoré z ocenených predzáhradok boli práve obnovené a veľmi pekne upravené. Veríme,
že to povzbudí ďalších spoluobčanov k úprave predzáhradok,
aby sme mohli v nasledujúcich rokoch skonštatovať ďalší
pokrok.
Renáta Macková, predsedkyňa OZNT

Alena Rezková, riaditeľka Domu Matice slovenskej Lučenec

Športová sobota v Tomášovciach.
31. augusta 2013 Občianske združenie Naše Tomášovce za
finančnej pomoci obce Tomášovce zorganizovali už 7. ročník
futbalovo – volejbalového turnaja.

V piatok 5.júla o 10.00 hod. sa v kultúrnom dome v Divíne
otvorila výstava s názvom „Výstava výtvarníkov z Divína“, na
ktorej boli prezentované diela piatich miestnych autorov:
Júliusa Šimu, Ivana Janického, Mariana Kompáneka, Jána
Činčuru a Ľudmily Štupákovej.
Sála kultúrneho domu bola naplnená do posledného miestečka kvalitnými olejomaľbami neprofesionálnych autorov.
Každý návštevník, a tých bolo neúrekom, si našiel svoje.
Niektorí sa kochali nad odrazmi z histórie tejto malebnej
obce, iní na obrazoch našli zákutia a stavby Divína, ktoré
dnes už neexistujú. Iným zas „udreli“ do očí výjavy z prírody –
kytice, zátišia s ovocím, zvieratá, alebo aj niekoľko zaujímavých štúdií nahého ženského tela.
Najviac diel mal vystavených Marian Kompánek, ktorý bol
zároveň aj spoluorganizátorom prvého ročníka tohto podujatia. Svoj talent pretvoril do mnohých surrealistických diel,
ako napríklad ciferník funkčných nástenných hodín, ktoré
tichým tikotom vítali každého príchodiaceho do hlavnej sály.
Majster Kompánek sa prejavil aj ako autor prozaických útvarov, ktoré prezentoval v predsieni kultúrneho domu.

Vo futbale súťažilo 9. družstiev a umiestnenie bolo nasledovné : 1. miesto HE3K, 2. miesto Hasiči, 3. miesto Starí páni. Vo
volejbale súťažilo 5. družstiev a umiestnenie bolo nasledovné
1. miesto Lovinobaňa, 2. miesto Tomášovce - Dedina, 3.
miesto Tomášovce – Juniori. Chcem sa poďakovať všetkým,
Pokr. str. 10
ktorí nám pomohli pri zorganizovaní športovo strávenej
soboty, hlavne našim kuchárom p. Štefanovi Habanovi, p.
Brigite Petianovej, p. Jánovi Petianovi, p. Danke Tušimovej, Majsterka Ľudmila Štupáková sa venovala najmä
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Majsterka Ľudmila Štupáková sa venovala najmä štúdiám krásy ženských tiel,
ktoré sa jej nesmierne vydarili a ktoré
ponúkla prítomným nielen vo forme
olejomaľby na plátne, ale tiež aj v kombinácii s tvarom a štruktúrou prírodného dreva.
Majster Ivan Janický prezentoval veľké
množstvo obrázkov, možno nie veľkých
rozmerov, no o to pôsobivejších. Mnoho prítomných si na nich našlo svoje
domčeky z predošlých dôb. Mňa veľmi
silne upútala majstrova schopnosť konfrontácie svetla a tieňa, kedy mnohokrát tento prvok zobrazil sugestívnejšie
než profesionálni fotografi.
Majstra Júliusa Šimu by nik neradil
k osemdesiatnikom. Medzi účastníkmi
bol najstarším autorom, no jeho mladý
duch ho posúva umelecky ďalej.

Výtvarne veľmi presne zobrazil výjavy
a pohľady na obec Divín z minulých dôb,
na prírodu a jej fragmenty, ktoré stoja
za zamyslenie. Niektoré jeho obrázky
boli staršie, ako väčšina prítomných
divákov. Ako najstaršiemu autorovi mu
bol odovzdaný vecný dar – kryštáľová
váza. Majster Ján Činčura Mravec sa
prezentoval štúdiami kytíc, reprodukciami zaujímavých postáv renesančných
umelcov, ale tiež fenomenálne zobrazil
nehu dvoch šteniatok, na ktoré nik z prítomných nezabudne. Vďaka Obci Divín a
Marianovi Kompánkovi sa podarilo obohatiť na duchu niekoľko stoviek účastníkov tejto trojdňovej výstavy. Vďaka
vám Divínčania za skvelé kultúrne podujatie a už dnes sa tešíme na druhý
ročník, ktorý bude o rok v lete.

Vo štvrtok 29.augusta sa vo sviatočné
poobedie zišlo niekoľko stoviek nadšencov folklóru, ľudových remesiel
a tiež domácich špecialít na už druhý
ročník Folklórneho festivalu Trebeľovce. Táto malebná dedinka ležiaca
neďaleko Ipľa opätovne pripravila kvalitné popoludnie plné nádhernej muziky
a pripomínania si zvykov, na ktorých
sme odkojení a na ktoré nesmieme zabudnúť.
Od druhej poobede to „rozbalili“ detské
folklórne súbory: Nadšenci pri ZŠ Trebeľovce, Jánošík z Fiľakova, Mladosť z Klenovca, Hviezdička z Hriňovej, Folk Lučenec a Palócok z Čakanoviec. Všetkým
prítomným zaplesala duša pri pohľade
na nové vychádzajúce hviezdy folklórneho neba. Ich kroje, suverénne hlasy
a tiež aj nefalšovaná hrdosť na svoju
materčinu všetkým prítomným vtisla
slzu do očí. Nemusíme sa obávať, že by
nadšenie pre ľudovú pieseň zaniklo –
mladí umelci nás o tom všetkých presvedčili.

Ing. Ľubomír Činčura

O piatej začal hlavný program s názvom
„Prišli hostia noví“. Vystúpila ľudová
hudba Ďatelinka a jej sólisti, folklórny
súbor Jánošík Fiľakovo, folklórny súbor
Kokavan, folklórny súbor Vepor Klenovca a senzačný folklórny súbor Poľana TU Zvolen. Prestávky vkusne vypĺňali vystúpenia miestneho speváckeho
zboru pri klube dôchodcov, ako aj heligonkári a ľudoví rozprávači. Ani večerný
dážď nezmaril snaženie organizátorov –
v priebehu chvíle sa aparatúra, účinkujúci a diváci premiestnili do kultúrneho domu a tam pokračovala spontánna ľudová veselica až do brieždenia.
Výborne Trebeľovčania, už dnes sa tešíme na tretí ročník vášho výnimočného
folklórneho festivalu...
Ľubo Činčura
Vo štvrtok 29.augusta sa vo sviatočné poobedie zišlo niekoľko stoviek nadšencov
folklóru, ľudových remesiel a tiež domácich špecialít na už druhý ročník
Folklórneho festivalu Trebeľovce. Táto malebná dedinka ležiaca neďaleko Ipľa
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Jesenné stretnutie - 24. 9. - 6. 10. 2013, vernisáž dňa 24.9.2013 o 16,00
hod. Na výstave Jesenné stretnutie 2013 sú prezentované práce 17
amatérskych výtvarníkov z okresov Lučenec a Poltár, ktorí vyvíjajú svoju
činnosť pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci. Výstava sa
realizuje s finančnou spoluúčasťou Vyšehradského fondu V4 STREAM, čo
dáva možnosť predstaviť na nej aj tvorbu 4 autorov z Českej, Poľskej
a Maďarskej republiky. Priestory Novohradského múzea a galérie poskytujú
jedinečnú možnosť prezentácie a konfrontácie ich výtvarných diel.
Charakteristická pre nich je rôznorodosť v tematickej oblasti či maliarskej
technike, ale práve to robí Jesenné stretnutie pre návštevníkov inšpiratívnym a zaujímavým. V rámci výstavy dňa 26. 9. 2013 o 19:00 hodine sa
v priestoroch NMG v Lučenci uskutoční podujatie s názvom Vypálení slnkom
- performance, v ktorom vystúpia zahraniční hostia.
Tradičný ľudový odev Novohradu - 11. 10. - 1. 12. 2013, vernisáž dňa
11.10.2013 o 16,00 hod. Odev patrí k základným prejavom kultúry. Medzi
najpozoruhodnejšie prejavy slovenskej ľudovej kultúry patrí predovšetkým
odev roľníckeho obyvateľstva. Pripravovaná výstava Tradičný ľudový odev
Novohradu poukáže na to, ako sa vek, rodinný stav, náboženstvo, druh
zamestnania či styk s historickou módou odzrkadlili v odievaní obyvateľov
novohradských obcí Ábelová, Lešť, Turie Pole a ďalších. Návštevníci budú
mať jedinečnú možnosť vidieť bohatú variabilitu v používaní výzdobných
techník a farieb, ale aj v nosení jednotlivých odevných súčiastok v daných
obciach. Oboznámia sa aj so spôsobmi úpravy účesov pod čepiec v jednotlivých fázach ich vzniku. Výstava poslúži ako vynikajúca názorná ukážka
pre žiakov a študentov v rámci hodín regionálnej výchovy.
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.

Etymológia Novohradu je spracovaná.
Etymológia je náuka sledujúca pôvod slov. Predmetom toponomastiky sú vlastné
mená, ktoré človek dával prírodným objektom ako ich spoznával a svojim
sídliskám tak, ako ich vytváral. Ide teda o mená (jazykový aspekt), mená viazané
na objekty v krajine (aspekt geografický) a mená, ktoré vznikli v rôznych dobách
(aspekt historický). Pôvod názvov obcí a miest v regióne spracoval Jozef Drenko
z Lučenca v troch zväzkoch: Z etymológie Novohradu I. (Okres Lučenec), Z etymológie Novohradu II. (Okres Poltár) a Z etymológie Novohradu III. (Okres Veľký
Krtíš). Autor uvádza aj ľudovú etymológiu, táto sa však veľakrát nezhoduje so
skutočnosťou. Publikácie sú k nahliadnutiu v kultúrnych strediskách a v knižniciach Lučenca, Poltára a Veľkého Krtíša.
PhDr. Jozef Drenko

Výzvy na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácií z Ministerstva kultúry SR na rok 2014 sú
zverejnené na web stránke: www.mksr.sk, v časti Podpora
projektov, dotácie – Dotácie 2014.
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z výstavy fotografií
„Ľubo Činčura, 3moria Izraela“,
ktorá bola inštalovaná v Dome Matice slovenskej v Lučenci od 21. 8.
do 11. 9. 2013.

strana 12

REKUS

Vedeli ste, že zo 670 vyzbieraných a recyklovaných
hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel? Tak tieto
a ešte ďalšie zaujímavé informácie sme sa mohli dozvedieť
na Detskom letnom dobrovoľníckom tábore, ktorý sa konal
na Cirkevnej základnej škole sv. J. Bosca v dňoch 22.-23.8.
Všetko sa začalo tým, že sme vyhrali grantový program od
spoločnosti CBA Slovakia s r.o. Lučenec, „ Mladí v našom
meste.“ Po prednáškach o rôznych druhoch odpadu, o separácii odpadu, o recyklácii a znečisťovaní životného prostredia sme sa vybrali s mapou nášho mesta v ruke do
terénu s cieľom vyhľadať čierne skládky v centre mesta
Lučenec. Naše prvé kroky nás viedli k bývalej budove
Gastra, potom Komenského ulicou smerom k cintorínu ku
garážam a zmapovali sme aj priľahlé ulice blízko našej
školy.

pre najmenších na CZŠ v Lučenci
V jeden krásny septembrový deň sa uskutočnila Detská
športová olympiáda našich najmenších žiakov v Mestskom
parku v Lučenci. Samotnej akcii predchádzalo množstvo
iných športových aktivít organizovaných v rámci projektu
CBA Mladí v našom meste.

Na našej dvojhodinovej prechádzke sme zaznačili asi 10
čiernych skládok. Boli sme zhrození ako niektorí obyvatelia mesta dokážu ničiť prírodu, ktorá ich obklopuje.
Mnohí totiž ešte stále nevedia, že odpad nepredstavuje len
nežiaduci zdroj znečisťovania, ale časť z neho je cenná
druhotná surovina, ktorá sa môže použiť na výrobu napr.
kľúčov, kuchynských utierok a pod.
Na ďalší deň sme získané informácie spracovali a vytvorili
sme ekologickú nástenku, ktorá bude aj ďalším žiakom
našej školy pripomínať nutnosť ochrany životného prostredia. Nakoniec sme aj my priložili ruku k dielu a separovali sme odpad, ktorý sme našli v blízkosti školy.
Na záver myšlienka od americko – poľského filozofa, ktorá
určite stojí za zamyslenie: „Buď bude 21. storočie ekologickým storočím alebo 22. storočie vôbec nemusí byť“.
Žiaci CZŠ
V rámci grantového programu CBA – „Mladí v našom meste“,
Cirkevná ZŠ sv. J. Bosca v Lučenci usporiadala 25. Septembra 2013 Futbalový turnaj o cenu sv. J. Bosca, ktorý sa
odohral v Športovom areáli na Ul. Čajkovského. Turnaja sa
zúčastnili tri okolité školy pri príležitosti upevňovania dobrých
vzťahov a vzájomnej spolupráce medzi nimi. Víťazom turnaja
sa stali žiaci ZŠ s MŠ na Nám. Kubínyiho pred Cirkevnou ZŠ
sv. J. Bosca a ZŠ s MŠ J. Kármána v Lučenci. Žiaci a školy si
z tohto futbalového podujatia okrem pekného zážitku odniesli
aj ceny v podobe medailí, diplomov a drobných spomienkových predmetov.
Mgr. Roman Ľupták

Detská športová olympiáda pre najmenších na
CZŠ v Lučenci

Disciplíny, ktoré boli kombináciou rýchleho behu, štafetového behu a hodu kriketovou loptičkou preverili fyzickú
kondíciu našich mladých olympionikov. Deti si spravili vlastné „bojové pokriky“, športové oblečenie a toto všetko dodalo
na správnej športovej atmosfére.
Zábavnou časťou poslednej etapy olympiády bola pantomíma, prostredníctvom ktorej bolo treba uhádnuť druh športu, ktorý bol predvádzaný našim súťažiacim. Vedomostný
kvíz bol zavŕšením športového dňa, v ktorom žiaci dokázali,
že aj znalosti z jednotlivých športových disciplín, ktoré sú súčasťou zimných či letných olympijských hier, ovládajú. Všetky
aktivity či už športové alebo edukačné sa vydarili, deti mali
zážitok a to bol asi najhlavnejší cieľ športovo - zábavného
dňa.
Napriek všeobecnej mienke, že deťom chýba chuť k pohybu,
práve tento deň je príkladom toho, že keď sú deti správne
motivované, vedia prejaviť nielen obrovské nasadenie ale zároveň sa spolupodieľať na skvelej športovej atmosfére.
Mgr. Teleková Vlasta

REKUS
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TEATR FORMY – „BOG SLONCA“
Józef Markocki

z pripravovaných predstavení v rámci
Divadelnej jesene

KUCHÁR NA OSTRO

18.10. „Cyril a Metod
očami mládeže“
– vernisáž výstavy výtvarných prác
a vyhodnotenie súťaže.
Program venovaný 1 150. výročiu
príchodu sv. Cyrila a Metoda,
organiz. v spolupráci s MsKS Fiľakovo
miesto: MsKS Fiľakovo
o 9.00 hod.
19.10. „SVETLO ZO SOLÚNA“
– kompozícia hudby a slova venovaná
sv. Cyrilovi a Metodovi, miesto:
rímsko-katolícky kostol vo Fiľakove
o 15.00 hod.
24.10. „Divadelná jeseň 2013“
– prehliadka domácich
a zahraničných, amatérskych
a profesionálnych divadelných
súborov, happening v uliciach mesta
Lučenec od 15.30
miesto: otvorenie pred Divadlom
B.S. Timravy v Lučenci
o 16.15 hod.

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec

„Kuchár na ostro“
– medz. predstav. s hercami z krajín
V4, miesto: Nám. rep. o 16.30 hod.

Do 6.10. Jesenné stretnutie 2013
– výstava amatérskej výtvarnej tvorby
členov OŠ AVT a hostí,
org. v spolupráci s NMG
miesto: Novohradské múzeum
a galéria v Lučenc

25.10. TEATR FORMY – „BOG
SLONCA“ Józef Markocki pantomimické divadlo
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 18.00 hod.

19.10. „SVETLO ZO SOLÚNA“
– kompozícia hudby a slova venovaná
sv. Cyrilovi a Metodovi, miesto:
rímsko-katolícky kostol vo Fiľakove
o 15.00 hod.

29.10. „GAZDOVA KRV“ divadelné
predstavenie DS Timrava
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 18.00 hod.
25.-26.10. Tvorivá dielňa pre
divadelníkov a recitátorov,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
4.- 6.10. ESZTERLÁNC
Celoštátna súťažná prehliadka
maďarských detských folklórnych
súborov na Slovensku,
miesto: Fiľakovo
24.10. VLAK LITERATÚRY
– netradičná prezentácia tvorby
autorov, členov literárnych klubov
vo vlaku a čakárni ŽS.
Podujatie sa koná s finančnou
podporou MK SR
v spolupráci so ŽSR.
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BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
11.10. Tradičný ľudový odev
Novohradu
Poklady minulosti - stála expozícia
z najcennejších zbierok NMG
miesto: NMG, Kubínyiho nám. 3,
otvor.: ut.-pi.: 9.00-17.00,
ne: 14.00-17.00
BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
4.10. Jozef KLINDA,
prednáška slovenského
enviromentalistu
miesto: oddelenia náučnej literatúry
o 10.00 hod.
18.10. Juraj Červenák,
beseda so slovenským spisovateľom,
autorom fantasy kníh
ako „Černokňažník“
a „Diablova pevnosť“.
miesto: oddelenia náučnej literatúry
o 10.00 hod.
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
13.10. „PLODY NOVOHRADU“
- výstava všetkého čo dokážu
dopestovať lučenskí záhradkári
miesto: Mestská tržnica o 10.00 hod.
18.10. „LÚČE SŔDC“
- benefičný koncert
- účinkuje Marián Bango
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 18.00 hod.
24.10. Happening v uliciach mesta
- otvorenie Divadelnej jesene 2013
miesto: ulice mesta, priestranstvo
pred Divadlom B.S. Timravy
od 15.00
24.10. „KUCHÁR NA OSTRO“
– medzinárodné predstavenie v rámci
Divadelnej jesene s hercami V4,
miesto: Námestie republiky
o 16.30 hod.

25.10. TEATR FORMY – BLOG
SLONCA – Jozef Marocki –
pantomimické divadlo
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 18.00 hod.
24.10. – 25.10. JAZZOVÉ LÍSTIE
– jazzový festival
miesto: Mestská tržnica o 19.00 hod.
25.10. – 26.10. – Tvorivá dielňa
pre divadelníkov a recitátorov
miesto: Divadlo B.S. Timravy
31.10. ZLOMENÉ KRÍDLA
- pietna spomienka na zosnulých
miesto: Mestský cintorín o 17.00 hod.
31.10. STRAŠIDELNÁ TRŽNICA –
Halloween párty. Po úspešnom 1.
ročníku je tu opäť stretnutie duchov
a strašidiel pri dobrej zábave.
miesto: Mestská tržnica o 19.00 hod.
11.10. Premiéra nového slovenského
filmu KANDIDÁT za prítomnosti
hercov a tvorcov filmu.
Herci Ján Jackuliak, Lukáš Pelč
a asistent réžie a spoluscenárista
Peter Balko sú Lučenčania.
miesto : Kino Apollo
o 19.30 hod.
Fiľakovo
2.10. Ľubo Činčura
– Nepáľ ma Nepál,
výstavu fotografií otvorí
Ing. Robert Belko,
zástupca primátora mesta Fiľakovo
a potrvá do 16.10.2013.
Sprievodné podujatia:
vystúpenie folklórneho súboru
Jánošík a premietanie filmu
cestovateľky Veroniky Bódyovej Život v Nepále.
Miesto: Dom Matice slovenskej
vo Fiľakove

Poltár
5.10. GOMBOVECFEST
– súťaže v jedení gombovcov,
kultúrny program a jarmok
miesto: nám. pred KD
od 9.15 hod.
Polichno
5.10. TIMRAVIN CHODNÍČEK
(22. roč.) a
MAĽUJEME TIMRAVU
(2. roč.)
– turisticko – literárne podujatie
– otvorenie stálej expozície
„Škola našich predkov“
pri múzeu B.S. Timravy,
prezentácia prác detí a vyhodnotenie
súťaže „Maľujeme Timravu“,
turistický pochod z Polichna
(studňa Timrava) do Ábelovej.
Organizátori:
Obce Polichno a Ábelová, Dom MS
Lučenec, Gymnázium BST Lučenec,
NOS Lučenec, MO MS
v Lučenci a Polichne.
miesto: Lučenec, Polichno,
Ábelová knižnica
BBSK – Novohradská
Lučenec
Kokava nad Rimavicou

Stretnutie
s odborníkmi
5.10. „10 SPOLOČNÝCH ROKOV“
vybraných
relaxačných
centier
– podujatie
organizované
mikroregiónom
a kúpeľných
stredísk Sinec-Kokavsko
podujatie zamerané na
pri príležitosti 10. výročia
zlepšenie
kvality
života
vzniku
mikroregiónu.
seniorov.
miesto:
KD Organizuje
Kokava nad Rimavicou
o
17.00
hod.
Novohradská
knižnica
s finančným príspevkom CBA
Slovakia, s.r.o.
Centrum pre
Ozdín
filantropiu
5.10. Deň prezentácie
Mikroregiónu Hornohrad 2013
a Súťaž o najlepšiu
Hornohradskú klobásu,
miesto: Ozdín od 10.00 hod.
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