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Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej
činnosti v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus Predstavujeme spevácke zbory.
.

Vznikol ako chrámový zbor farnosti Breznička. V miešanej zostave speváckych hlasov a pod názvom Campana
účinkuje od roku 2000. Zborový spev má
však vo farnosti Breznička dlhšiu tradíciu. Pod vedením kantora Tomáša Skýpalu sa pravidelne nacvičovali spevy k
významnejším liturgickým sláveniam. Aj
neskoršie kantorky (Janka Purdeková,
Martina Melicherčíková a Terézia Kelementová) pokračovali v tejto tradícii.
Svojím spevom Campana sprevádza liturgiu na slávnostných sv. omšiach dodnes.
Spoločným hľadaním názvu sa členovia
zboru jednoznačne rozhodli pre názov
Campana, čo latinsky znamená zvon,
pretože zvon svojím silným hlasom odpradávna zvolával kresťanov.
Vedúcou zboru je v súčasnom

období Mgr. Terézia
Kelementová DiS. art. Od

Vedúcou zboru je v súčasnom období
Mgr. Terézia Kelementová DiS. art. Od
založenia sa na tejto pozícii vystriedali
viaceré vedúce – Janka Purdeková,
Martina Melicherčíková a Oľga Budinská, ktoré zároveň zastávali aj funkciu
dirigentiek. Občianske združenie Chrámový zbor Campana bolo zaregistrované v roku 2008. Zloženie a počet členov
sa neustále mení, ale mužské hlasy majú väčšinou menšie zastúpenie. V súčasnosti sú spievajúcimi členmi zboru:
Soprán: Andrea Podhorcová, Petra Šoltésová, Mária Rovňanová, Alžbeta Kelementová, Aneta Kaličiaková, Zuzana
Kaličiaková, Martina Marcineková.
Alt: Marta Porubiaková, Mária Zavaterníková, Lenka Zavaterníková, Erika
Šoltésová, Vladimíra Rovňanová, Viktória Kelementová, Lívia Krváriková,
Jana Dobrová.

Tenor: Jozef Klimák, Peter

tória Kelementová, Lívia Krváriková,
Jana Dobrová. Tenor: Jozef Klimák, Peter Šuľaj, Jozef Marcinek. Bas: Marek
Kelement, Milan Šuľaj, Ján Hradil, Ján
Kružliak. Repertoár tvoria hlavne duchovné skladby. V ostatnom období sa
rozširuje repertoár aj o ľudové skladby.
Aktuálny repertoár vždy závisí od „kondície“ zboru a príležitosti, na ktorej má
účinkovať. Tunajšie publikum obľubuje
piesne, ktorých textom aj rozumie. Speváci zboru obľubujú najmä rytmické
a veselé piesne, aj keď „zvuku“ zboru
vždy pristali tie pokojnejšie a tichšie
piesne. Kompletný repertoár je uverejnený na stránke zboru – www.
campana.sk, kde sú aj informácie o činnosti a dosiahnutých úspechoch.
Pokračovanie na s. 2
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Zbor je organizátorom Fašiangovej veselice v Brezničke, na
ktorú pripravuje aj kultúrny program, hudobno-divadelné pásma pripravuje aj na každoročný Breznický majáles, spieva na
svadbách i pohreboch, dievčenská zložka na čepčeniach neviest pri svadbách. Počas významnejších sviatkov spievajú na
svätých omšiach najmä vo farnosti Breznička. Najčastejšie sa
spieva vo farskom kostole v Brezničke zasvätenému Narodeniu Panny Márie, ďalej v Kalinove v kostole Povýšenia sv. Kríža
a vo Veľkej Vsi v kostole Svätej rodiny.

Od roku 2005 zbor prekonal hranice svojej farnosti a začal sa
úspešne zúčastňovať rôznych festivalov na Slovensku i v
zahraničí. K týmto úspechom priviedla zbor vtedajšia dirigentka Mgr. et Mgr. art. Oľga Budinská. Medzi najväčšie patrí
umiestnenie v striebornom pásme na medzinárodnom festivale Svátky písní v Olomouci (2008) a umiestnenie v zlatom
pásme na Festivale Viliama Figuša Bystrého v Banskej Bystrici
(2009). Bronzové pásmo získali na celoštátnej prehliadke zboV súčasnosti sa zbor pripravuje na medzinárodný festival
rového spevu dospelých v roku 2012. V tom istom roku pripAdventnej
a vianočnej hudby, ktorý sa uskutoční začiatkom
ravili spolu s NOS Lučenec podujatie Svetlo zo Solúna. Pod vedecembra
v
Prahe.
dením Oľgy Budinskej vydal zbor dva CD-nosiče: Vianoce
Chrámový
spevácky zbor nacvičuje každý piatok o 18:30
(2006), Pater meus (2011).
hod. v budove Základnej školy v Brezničke, pokiaľ v oznamoch
na ich web stránke sa neuvádza iné miesto. Finančné prostriedky získava zbor najmä z 2 % odvodu daní ako občianske
združenie, rôznych projektov a príspevkov obce.
Zaujímavé je vekové zloženie spevákov – od sedemdesiatnikov v mužských hlasových skupinách po „násťročné“
speváčky v sopráne. Aj keď je to ťažšie na zladenie, dajú sa
vďaka tomu vytvárať zaujímavé „farby“ zvuku zboru.

Zbor sa tradične zúčastňuje regionálnych prehliadok Chrámová pieseň a Adventné stretnutie zborov, ktorého býva aj
spoluorganizátorom. V súčasnosti sa zbor okrem spevu v kostoloch svojej farnosti orientuje aj na podporu hudobného
a kultúrneho života v mikroregióne, predovšetkým organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí a účinkovaním na
dňoch obcí a pod. Organizuje aj vlastné koncerty a vystúpenia,
na ktorých spolupracuje s detským speváckym zborom Campanella z Brezničky.

Na záver povzbudivé slová samotnej vedúcej: „Významnou pomocou sú aj šikovní ľudia v tíme. Hospodársku
činnosť spoľahlivo zabezpečuje členka zboru Marta Porubiaková, správou webovej stránky a mnohých iných technických
záležitostí sa ujal Ján Hradil. Mnoho ďalších prispieva svojou
troškou k plynulému fungovaniu zboru, často na úkor svojho
voľného času či rodinného života. Čím viac úsilia však do niečoho vložíme, tým je náš pocit zadosťučinenia väčší a spomienky na spoločne strávené chvíle, zážitky a navštívené
miesta stoja za tú obetu“.
Kontakt na vedúcu: Terézia Kelementová,
e-mail: kelementova@gmail.com
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Peter Molnár:

„My husliari sme uzavretá
komunita, každý si úzkostlivo stráži to svoje know-how.“

Majster husliar, výrobca a opravár sláčikových hudobných nástrojov
Peter Molnár sa narodil 21. 9. 1977
v Lučenci. Základnú školu slovenskú
navštevoval v r. 1984 – 92 vo Fiľakove.
V r. 1992 – 96 študoval na SOU strojárskom vo Fiľakove, kde aj zmaturoval.
Nadväzne v r. 1997 – 99 v štúdiu pokračoval v odbore výroba hudobných
nástrojov na SPŠ drevárskej vo Zvolene.
V r. 1999 si vo Fiľakove založil vlastnú
firmu na výrobu i opravu sláčikových
hudobných nástrojov, v ktorej pôsobí
dodnes. Žije vo Fiľakove.
Peter, prevádzkuješ na dnešnú
dobu veľmi zriedkavú profesiu – vyrábaš i opravuješ sláčikové hudobné
nástroje. Prvý kontakt s týmto povolaním si získal u svojho starého otca
Mikuláša Molnára (1911 – 1996). Aké
sú tvoje spomienky na neho?
Ako dieťa som veľmi rád chodil
do dielne svojho starého otca, ktorú mal
hneď tu vedľa svojho rodinného domu.
Zaujímala ma výroba hudobných nástrojov, on vyrábal husle a violy. Starký mi
často hovoril, že keď neviem hrať na
husliach, nikdy nebudem vedieť ani vyrobiť kvalitný nástroj. Dlho som ho musel presviedčať o mojom záujme o túto
činnosť. Po čase mi dal prvú úlohu – vyrobiť kobylku na husle.
To sa mi celkom slušne
vydarilo. Keď videl, že mám zručné
ruky, pomaličky mi dával robiť väčšie

To sa mi celkom slušne vydarilo. Keď
videl, že mám zručné ruky, pomaličky
mi dával robiť väčšie veci – krk na husliach, luby, potom vrchnú i spodnú dosku. Prvé husle, ktoré som vyrobil spolu
so starým otcom, pochádzajú z r. 1996 a
mám ich vystavené na čestnom mieste
vo svojej dielni. Starý otec bol husliar –
amatér, bol vyučený stolár – modelár.
Veľké množstvo rôznych nástrojov pre
výrobu huslí si vyrábal sám. Povahovo
bol veľmi prísny, dával mi čoraz ťažšie
pracovné úlohy. Postupne, ako som rástol a on videl, že dosahujem výsledky
podľa jeho predstáv, náš vzťah sa stal
priateľskejším a v tomto čase ma už
ochotnejšie a detailnejšie zasväcoval do
tajomstiev husliarstva.
Tvoj sen sa stal skutočnosťou
po ukončení SPŠ drevárskej vo Zvolene
v odbore výroby hudobných nástrojov.
Táto škola sídlila v mestskej
časti Môťová vedľa Bučiny a tu sme mali teoretickú i praktickú časť výučby.
Hlavným učiteľom pre teoretickú časť
bol pán Ondrej Vandák. Praktická časť
štúdia sa odohrávala v odbornej dielni,
ktorú viedol pán Ján Nemček z Kovačice
(Srbsko). Bol to majster – husliar a učil
nás vyrábať husle. Na ich výrobu sa používa javorové a smrekové drevo. Nakupuje sa u nás, ale kvalitnejšie drevo sa
dováža z Talianska či Rumunska. Vždy
záleží na zložení pôdy, v ktorej stromy
rastú. Ideálny strom na výrobu huslí rastie na severnej strane kopcov v nadmorskej výške nad 1 000 m n. m. Musí rásť
pomaly a v ťažkých podmienkach. Svoj
prvý hudobný nástroj – husle – som zhotovil sám v r. 1999, bola to moja absolventská práca. Spolu s hudobnými nástrojmi ostatných absolventov boli vystavené na Zvolenskom zámku.
V r. 1999 si vo Fiľakove zriadil
vlastnú firmu: Peter Molnár – Výroba
a oprava sláčikových hudobných nástrojov. Ako sa to všetko rozbiehalo?
Začiatky boli ťažké. Mal som to
šťastie, že starý otec mal širokú klientelu
v okolitom regióne a títo ľudia začali
chodiť aj za mnou. Po ňom som zdedil aj
dielňu nástrojov na výrobu hudobných
nástrojov. Tie prvé nástroje som vyrábal
podľa jeho technológií, no po skončení
strednej odbornej školy som začal

tieto

techniky

kombinovať.

podľa jeho technológií, no po skončení
strednej odbornej školy som začal tieto
techniky kombinovať. Postupne som si
vytvoril vlastný štýl. V r. 2003 som bol
na 2-mesačnej stáži v meste Cremona
(Taliansko) u pána Vittoria Morettiho, u
ktorého som sa zdokonalil v povrchovej
úprave sláčikových nástrojov. Opravujem všetky sláčikové nástroje – husle,
violy, violončelá, kontrabasy a sporadicky aj gitary. Príslušenstvo na opravy nakupujem v Nemecku, Indii, Taliansku,
Maďarsku a inde. Postupom rokov sa
môj okruh zákazníkov rozšíril, chodia ku
mne žiaci z rôznych ZUŠ, konzervatórií,
vysokých škôl múzických umení, hráči
z operných orchestrov, z filharmónií...
Práce mám chvalabohu dosť.
Na Slovensku pôsobí niekoľko
husliarov, ktorí sa venujú podobnej
profesii ako ty. Stretávaš sa s niektorými, udržiavaš s nimi kontakt?
V r. 1999 sme vo Zvolene končili 17 husliari, z týchto spolužiakov sa
profesionálnej výrobe huslí už venujem
len ja. Pardon, ešte viem o jednom husliarovi, ktorý končil asi 2 – 3 roky po
mne – je to Branislav Kováčik, žije
a tvorí v Martine. „Naša“ škola vo Zvolene vychovala mnoho absolventov, no
nie z každého sa stal profesionálny výrobca huslí. Kontakty udržiavam s majstrom husliarom Szabolcsom Bárdim
z Budapešti, občas sa aj stretneme a vymieňame si názory a poznatky. Cez Facebook si píšem najmä s Talianmi. Treba
vedieť, že my, husliari, sme taká uzavretá komunita, každý si úzkostlivo stráži
to svoje know-how.
Si mladý človek, čerstvý štyridsiatnik. Čo plánuješ do ďalších rokov
svojho života?
V prvom rade plánujem pokračovať vo výrobe sláčikových nástrojov.
Môj syn Damián má teraz 8 rokov a postupne by som ho chcel zaúčať do tohto
remesla. Osobne sa chcem ďalej zdokonaľovať, človek sa po celý život učí.
Mám uložené väčšie množstvo rezonančného dreva na výrobu nástrojov. Na
hotové nástroje mám veľa odberateľov
zo Slovenska i zo zahraničia. Len čo
dokončím nový nástroj, už ho zákazník
berie preč. Dosť značne som zahltený
opravami nástrojov, takže nestíham ani
výstavy. V r. 2014 som získal Cenu primátora mesta Fiľakovo, v r. 2015 som
vystavoval svoje husle na výstave
„Umenie remesiel“ v Mestskom múzeu
vo Fiľakove.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
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Herečka, stredoškolská učiteľka
Brigita Bobulová, rod. Máčajová, sa narodila 19. 10. 1932 v Lučenci. Základné
vzdelanie získala v r. 1939 – 44 v Nitre,
gymnázium absolvovala v r. 1944 – 53
v Bratislave. V r. 1953 – 55 študovala
herectvo na VŠMU v Bratislave, jej
triednym profesorom bol Gustáv Valach.
Ako herečka pôsobila v týchto divadlách: 1956 DJZ Prešov, 1956 – 63 Krajové divadlo Spišská Nová Ves, 1963 –
65 a 1975 – 91 ŠD Košice, 1965 – 75
DJZ Prešov. Od r. 1991 žila na dôchodku
v Košiciach. V r. 1994 – 97 pôsobila ako
stredoškolská učiteľka herectva na
Strednej umeleckej škole v Košiciach,
v r. 1994 – 2000 v Junior Centre Košice
ako vedúca mládežníckeho divadla Múza a v r. 2010 – 15 v Staromestskom
divadle Milénium Košice ako režisérka a
dramaturgička.
Počas svojho 35-ročného umeleckého pôsobenia vytvorila vyše 100
divadelných postáv. Spočiatku to boli
postavy mladých dievčat, neskôr dramatické i charakterové postavy. Účinkovala aj vo filmoch: Keby som mal pušku
(1971), Džarkovia (1973), Šiesta veta
(1985). Vo filme Šiesta veta v réžii Štefana Uhra, ktorého slávnostná premiéra
sa konala v Lučenci v r. 1985, stvárnila
postavu matky B. S. Timravy. Hosťovala
tiež v rozhlase a televízii.
Brigita Bobulová zomrela 11. 5.
2016 v Košiciach, pochovaná je v urnovom háji košického krematória.
PhDr. František Mihály, DiS. art.

ŠALGOVIČOVÁ Anna, Ing. – 70. výročie narodenia (4. 10. 1947 Vidiná), ekonomická inžinierka, podnikateľka v oblasti kultúry. V r. 2001 založila umeleckoreklamnú agentúru Múzy a v tom istom roku sa stala zakladateľkou a prezidentkou OU „Nádej na život“ v Bratislave.
BODICKÝ Daniel – 85. výročie úmrtia (6. 10. 1932 Lučenec), osvetový pracovník,
učiteľ, školský inšpektor v Lučenci. (24. 7. 1864 Sebedín-Bečov). Učil v Polichne, na
Učiteľskom ústave v Lučenci, autor slovenskej gramatiky pre ľudové školy. Pochovaný je v Lučenci.
ORAVCOVÁ Zlatica – 85. výročie narodenia (7. 10. 1932 Pondelok-Hrnčiarska Ves,
pochovaná je v Pondelku), poetka, autorka duchovnej poézie, ev. farárka. Základné vzdelanie získala v rodisku a v Tisovci, kde jej otec pôsobil ako učiteľ na tamojšom gymnáziu. V roku 1951 maturovala na gymnáziu v Rimavskej Sobote.
Študovala na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V roku
1955 nastúpila ako kaplánka do Martina. Od roku 1959 pôsobila v Košiciach, neskôr vo Vyšnej Pokoradzi (dnes Rimavská Sobota) a od roku 1963 v Kraskove. V roku 1977 sa natrvalo usadila v Žehni pri Prešove. Venovala sa tvorbe duchovnej
poézie, celé desiatky jej básní a modlitieb boli uverejnené v Evanjelickom poslovi
spod Tatier, v Cirkevných listoch, v Tranovského kalendári, v časopise Cestou svetla, Stráž na Sione a v iných. Jej precítená lyrická poézia je preplnená láskou k Bohu,
plná porozumenia i uvažovania o zmysle života a ľudského údelu. Jej básne sa
dodnes recitujú na mnohých cirkevných slávnostiach. V roku 1990 vydala prvú
básnickú zbierku V moci Tvojej lásky, nasledovali zbierky Verše moje, leťte v diaľ
(1993), Poď za mnou (1999), a Podaj nám ruku (2008). V rukopise ostal nedokončený autobiografický román Moje detstvo, mnohé poviedky, básne a zveršované biblické príbehy pre deti. Jej menom je pomenovaná Evanjelická základná škola
Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote. Zomrela 9. 7. 1991 v obci Žehňa v okrese
Prešov.
UNGVÁRY Ján – 210. výročie úmrtia (10. 10. 1807 ), dramatik. Zakladateľ prvej
divadelnej spoločnosti v Uhorsku v r. 1790. Narodil sa 28. 11. 1763 v Lučenci.
BOBROVSKÁ Norina – 65. výročie narodenia (11. 10. 1952 Lučenec), herečka.
JANOŠKA Juraj – 135. výročie narodenia (16. 10. 1882), politik, právnik, zastupujúci novohradský župan v Lučenci, zakladateľ časopisu Tatranský sokol.
PETIK Rezső – 100. výročie narodenia (19. 10. 1917), učiteľ, novinár, regionálny
historik. Svoje celoživotné dielo zasvätil národnostnému školstvu a kultúre, zaslúžil
sa o šírenie slovenského jazyka v meste Sátoraljáújhely. Zomrel 5. 2. 2010 v Sátoraljaújhely (Maďarsko).
GOLDPERGEROVÁ Ema – 100. výročie úmrtia (28. 10. 1917 Martin), etnografka,
múzejníčka. Prvá kustódka SNM v Martine, spolupracovníčka Andreja Kmeťa. Narodila sa 5. 3. 1853 v Ľuboreči. Zberateľka ľudového odevu a rôznych folklórnych
prejavov. Zbierala piesne najmä z Novohradu. Medzi nimi boli aj svadobné piesne,
v rozsahu 90 strán a 13 voľných listov z rokov 1896 – 1907, ktoré sú uložené
v Literárnom archíve SNK Martin. V Slovenských pohľadoch vyšla r. 1899 séria
príspevkov opisujúcich priebeh tradičnej svadby v Ľuboreči. Pre prof. Františka
Pastrnka, známeho českého literáta a priaznivca Slovákov, zbierala nárečové slová.
Udalosti
500. výročie reformácie – teológ Martin Luther dal 31. októbra 1517 vyvesiť na
dvere zámockého kostola v nemeckom meste Wittenberg 95 téz otvorene vystupujúcich proti pápežskému učeniu o odpustkoch.
230. výročie (11. 10. 1787, Halič) grófa Jána XIX. Nepomuka Forgácha od jeho
narodenia v Haliči.
95. výročie (15. 10. 1922) – evanjelický kostol v Českom Brezove vysvätený
biskupom Samuelom Zochom. Bol budovaný podľa projektu M. M. Harminca
za pôsobenia farára Huga Hanesa.
25. výročie (1. – 4. 10. 1992) – konali sa Novohradské dni v mestách a obciach
regiónu.
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Dychovej hudbe

KOKAVČANKA
k 70. výročiu založenia (1947)

Dychová hudba bola založená
katolíckou cirkvou, učiteľom a
kantorom Jánom Gallom a farárom Ľudovítom Bialom, ktorá mala účinkovať pri rôznych
cirkevných slávnostiach. Časť
nástrojov zostala z predchádzajúcej sklárskej DH, ďalšie boli
dokúpené.
Zakladajúcimi členmi boli: Ján
Gallo – dirigent, Jozef Pener,
Štefan Hronec, Ladislav Cagan,
Gejza Nosáľ, Eduard Pener, Pavel Zuberec, Ján Hofman, Štefan
Šimegh, Štefan Ľalik, Pavel Bubelíny, Jan Turňa, Ján Perenčay.
Z týchto zakladajúcich členov
najdlhšie hrával Pavel Bubelíny, až do roku 2000, kedy
zomrel.
Neskôr sa DH rozšírila aj
o evanjelickú mládež a žiakov
z meštianskej školy. Celkom sa
postupne vystriedalo vyše 70
muzikantov.
V súčasnosti je vedúcim a
šéfdirigentom dychovky JUDr.
Pavel Piliarik. Okrúhle jubileum
si pripomenú 21. 10. 2017 v sále
KD v Kokave nad Rimavicou.
Na podujatiach si vzájomne vypomáhajú hudobníci z celého regiónu.

VII. ročník Bzovských sklárskych dní sa konal 8. – 10. 9. 2017 v Dolnej
Bzovej. Úžasné podujatie v ešte úžasnejšej dedinke, ktorej jedna časť patrí do Mýtnej a druhá do Podkriváňa. Aj takéto absurdity sú v dnešnom svete možné, čo tam
po ľuďoch, hlavne, že papier nepustí. Avšak ľudia nezanevreli. Peter Greksa, predseda OZ Skálnik a zakladateľ sklárskych dní, to len potvrdzuje. Dokázal oživiť a
priblížiť sklársku históriu. Je príkladom, že sa to dá. Škoda, že v regióne nemá veľa
nasledovníkov, ktorí by úspechy našich predkov takto zviditeľnili, veď v každej dedine či meste sa toho udialo veľmi veľa dobrého.

Trojdňový program prilákal veľa návštevníkov. Hupkova sklárska pec to mala
najťažšie. Peter Dolinaj ukázal viaceré sklárske techniky a aj výrobu voľakedy obľúbených pijačiek. Záujemcovia si mohli vyskúšať prácu so sklárskou píšťalou. Zruční
sklári zo Zlatna, Katarínskej Huty, Poltára a Málinca pod vedením akademického
sochára Drahomíra Prihela zaspomínali na zašlé časy slávneho sklárskeho výrobku
„Zlatá Zuzana“. Čo tá Zuzana vlastne je a čím je taká výnimočná? Vymyslel ju
sklársky majster Jozef Staník v Zlatne. V roku 1956 mu bol uznaný patent na kliešte na výrobu výtvarne excelentného výrobku, pohárika v stopke s guľôčkou. Pohárová súprava Zlatá Zuzana sa v Zlatne vyrábala až do roku 2008, posledné kusy
vyrobili už v sklárni Katarínska Huta. Vyrábala sa teda 52 rokov a za tento čas bolo
vyrobených 5 miliónov kusov v 7 variantoch. Samotný patent sa volá Prípravek na
tvarování nožek u kalíšku, bol prihlásený 23. května 1956, súčasne sa začala aj jeho
platnosť, má číslo 91347, patentný spis bol vydaný 15. srpna 1959. Podrobnejšie to
opísal vo svojom blogu Richard Kafka. Veľmi ma teší, že diela významných rodákov
si takto pripomíname a dúfam, že na budúci rok si na autora Zlatej Zuzany spomenieme, keďže bude mať 110. výročie.
Novinkou bol turistický pochod Sklárskym chodníkom, nechýbalo množstvo
sprievodných programov (kameňosochárske a rezbárske sympózium, výstava Variácie skla z Novohradu a Podpoľania, premietanie filmov, tvorivé dielne pre deti)
a kultúrny program.
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ide z jednej akcie do druhej
Podobne ako mnohé múzejné inštitúcie a správcovia historických pamiatok, tak aj Hradné múzeum vo Fiľakove sa zapojilo do medzinárodnej iniciatívy Dni európskeho kultúrneho
dedičstva (DEKD), ktorej cieľom je posilniť povedomie o kultúrnom dedičstve našej republiky v domácom, ale i európskom kontexte. Jej organizátori propagujú tieto pamätihodnosti na spoločnej platforme prostredníctvom rozličných
podujatí, prebiehajúcich počas mesiaca september. Prednášky, výstavy, prehliadky a koncerty sú súčasťou spoločného
celoštátneho a krajského kalendára podujatí, ktorého distribúcia prebieha v tlačenej aj elektronickej forme. V rámci
DEKD pripravilo Hradné múzeum komentovanú prehliadku
svojej dočasnej výstavy s africkou tematikou s názvom „Spomienky na Zambiu“, spojenú s premietaním (artefakty predstavil návštevníkom priamo autor výstavy MVDr. Milan
Jeřábek, 14. 9. 2017 o 10:00 a 14:00 hod., na fiľakovskom
hrade), respektíve prehliadku hradu a stálej expozície so
sprievodcom oblečeným v dobovom kostýme uhorského vojska z konca 16. storočia. Husár sprevádzal návštevníkov 15. 9.
2017 od 10:00 do 17:00 v hodinových vstupoch. Ďalším
podujatím bola čitateľská beseda s autorkou historických románov, Janou Pronskou, ktorá sa konala 22. septembra
o 17:00 hod. v Mestskej knižnici vo Fiľakove.

REKUS
začala vnímať svoje okolie ako zaujímavé pre literárne stvárnenie a ako miesta, s ktorými bol jej život bytostne spätý, ovplyvnili jej tvorbu. Sponzorom výstavy je AGRO CS Slovakia
a výstava potrvá do 15. októbra.

Deň vernisáže výstavy bol zároveň prvým dňom predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty
10 eur „Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia“. Zástupca NBS vo svojom príhovore uviedol, že na
základe verejnej anonymnej súťaže vyberala odborná komisia
spomedzi deviatich výtvarných prác od deviatich autorov. V
rámci jej odporúčaní schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh výtvarníka Asamata Baltaeva, DiS.

Mincu predstavil Mgr. Milan Kubík, vedúci oddelenia
marketingu Mincovne Kremnica. Tu sú základné údaje: Materiál: Ag 900/1000, Cu 100/1000, hmotnosť: 18 g, priemer: 34
mm, hrana: „PREDSTAVITEĽKA NESKORÉHO LITERÁRNEHO REALIZMU“. Náklad: PROOF mince 5 400 ks,
OB mince 3 100 kusov. Autor výtvarného návrhu: Asamat
Samotné prehliadky aj beseda boli bezplatné, čo ocenili Baltaev, DiS. Rytec: Filip Čerťaský. Vydavateľ: Národná
banka Slovenska. Výrobca: Mincovňa Kremnica, š.p.
všetci milovníci histórie a literatúry.

Vernisáž výstavy zo zbierok Novohradského múzea a galérie,
Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice a Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice sa konala 20. 9.
2017 o 14.00 v Novohradskom múzeu a galérii Lučenec.
Otvorila ju Mgr. Iveta Kaczarová, riaditeľka NMG.
Kurátorka výstavy Mgr. Michaela Škodová informovala
návštevníkov, že výstava zobrazuje jednotlivé kapitoly života
významnej spisovateľky, ktorá väčšinu svojho života strávila
obklopená novohradskými vrchmi. Cez spomienky jej blízkych príbuzných i dlhoročných priateľov mohli poznávať
osobnosť Timravy nielen ako spisovateľky. Objavovať, čo vo
svojom živote milovala, ako rada trávila čas, čomu ho
zasvätila. Dozvedieť sa o jej pohnútkach k tvorbe, kedy
začala vnímať svoje okolie ako zaujímavé pre literárne
stvárnenie a ako miesta, s ktorými bol jej život bytostne

spätý, ovplyvnili jej tvorbu.

Na líci mince je zobrazená otvorená kniha s motívom známeho diela Boženy Slančíkovej Timravy Ťapákovci. Na knihe
je položené brko na písanie. Štátny znak Slovenskej republiky
je v spodnej časti mincového poľa. Vedľa neho je názov štátu
SLOVENSKO, pod ktorým je letopočet 2017. V hornej časti
mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty mince 10
EUR.
Pokračovanie na s. 7
Na rube mince je v kompozícii s otvorenou knihou zobrazený
portrét Boženy Slančíkovej Timravy. Pod kompozíciou je
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Na rube mince je v kompozícii s otvorenou knihou zobrazený
portrét Boženy Slančíkovej Timravy. Pod kompozíciou je
meno a priezvisko BOŽENA SLANČÍKOVÁ a pod nimi
pseudonym TIMRAVA. Pod pseudonymom je značka Mincovne Kremnica MK a značka autora mince Asamata Baltaeva. V hornej časti mincového poľa sú v dvoch riadkoch
letopočty narodenia a úmrtia Boženy Slančíkovej Timravy
1867 a 1951.

Podľa slov zástupcu mincovne je to v poradí 36. zberateľská minca od zavedenia euromeny na Slovensku a v poradí
21. strieborná 10-eurová minca, ktorú vyrazila MK pre NBS.
Vyexpedovaná hmotnosť mincí je cca 153,00 kg zliatiny, čo je
cca 137,70 kg rýdzeho striebra.
Minca sa prvý deň predávala za cenu 21,50 eur, vysokoleštená za 25,50 eur a záujemcovia si mohli kúpiť aj Pamätný list, ktorého cena bola 3 eurá. Je to prvá zberateľská
minca venovaná žene, osobnosti a teší nás, že je z Novohradu.
Organizátormi podujatia boli: Národná banka Slovenska,
Mincovňa Kremnica, š. p., a Novohradské múzeum a galéria v
Lučenci.

Vernisáž výstavy amatérskej výtvarnej tvorby členov okresného štúdia AVT pri Novohradskom osvetovom stredisku
z okresov Lučenec a Poltár sa uskutočnila 21. 9. 2017 o 16.00
hod. v Novohradskom múzeu a galérie Lučenec. Najskôr návštevníkov privítala Mgr. Iveta Kaczarová, riaditeľka NMG.
Potom výstavu otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS
Lučenec. Zdôraznila, že výstava je prezentáciou výtvarných
prác ľudí, ktorí majú blízko k tvorbe a snažia sa ňou prejaviť
svoje pocity, nálady, pohľady na krajinu... Témy sú rôzne, ale
výtvarníci nestrácajú chuť a snahu pracovať, tvoriť. To je cieľ
aj takouto formou prispieť ku kultúrnemu rozvoju všetkých.

Vystavené diela predstavil kurátor výstavy doc. Štefan Baláž,
ArtD., akademický maliar, nasledovne: „Zaujímavosť ich tvorby spočíva v rôznorodosti tých osôb, ktoré pravidelne, alebo
aj sporadicky navštevujú stretnutia na pôde osvetového strediska. Rovnako zaujímavé ako pôvod a zázemie vystavujúcich
autorov je aj ich tvorivé úsilie, respektíve jeho výsledky. Nedá
sa tu hovoriť o dominantnom trende alebo štýle. Autori majú
rôzne ciele či motívy: od zmysluplného vyplnenia času na
dôchodku, hľadania ďalšieho zdroja príjmov, túžby obdarovať
najbližších niečím pekným, realizácie životného sna, až po
hľadanie zmyslu života či miesta v ňom. Niektorí autori sa
stretávajú vo výtvarnom štúdiu pravidelne už desaťročia, iní
prídu len občas, alebo len raz, niektorí sa prídu poradiť o tom
kam ísť, akým smerom či na akú školu. Najmä tí najmladší. Na
výstavách preto môžeme stretnúť dielo mladého autora, ktorý
o niekoľko rokov možno získa akademické vzdelanie, aj obraz
dôchodcu, ktorý sa vzdeláva sám a neustále, ale aj dielo
začiatočníka v pokročilom veku, ktorý sa rozpamätal na
nerealizované sny mladosti. Rozmanitosť sa prejavuje hlavne
v rôznorodosti realizácií, stupňa zvládnutia výtvarnej abecedy,
ale aj vnútorného nasadenia autora, jeho presvedčenia o svojej jedinečnej umeleckej pravde, v schopnosti odhaliť svoje
tajomstvá a podeliť sa s nimi s divákom. Na výstave nehľadajme len umeleckú kvalitu, ostatne je to relatívny pojem, hľadajme aj úprimnosť, bezprostrednosť, a hlavne schopnosť kultivovať seba aj druhých prostredníctvom umenia“.

FotoFffjjx?HN

Vystavené diela vznikli počas dvojročného obdobia odmlky neprofesionálnych výtvarníkov. Výstavy sa zúčastnilo 21
autorov: Tímea Mihalidesová, Boris Novák, Monika Kyseľová,
Cecília Nagyová, Miroslava Cabanová, Kristína Janigová, Milan
Berky – mrartis, Pavel Megyeri, Anna Brijaková, Klára Hanulová,
Gizela Schneiderová, Miroslava Csomorová, Pavel Ožďáni, Miroslav Oroszi, Eva Čabová, Margita Janštová, Iveta Kuricová, Adela
Balázsová, Ján Fuksa, Renata Fuksová a Ján Likavec.

Výstava potrvá do 8. októbra a verejnosti je sprístupnená
utorok – piatok od 9.00 do 17.00 hod. a v nedeľu od 14.00 do
17.00 hod.
Renata Ádámová, NOS Lučenec
Vystavené diela predstavil kurátor výstavy doc. Štefan Baláž,
ArtD., akademický maliar, nasledovne: „Zaujímavosť ich
tvorby spočíva v rôznorodosti tých osôb, ktoré pravidelne,
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Majitelia starých traktorov, kosačiek, hrabačiek, samoväzov,
hrsťovačiek a iných náradí a strojov sa zišli na poli na laze
Chrastov. Ako prvé predstavili kosačky v minulosti ťahané za
koňmi, neskoršie prerobené za traktory. Divákov zaujala na
tú dobu moderná a pri tom jednoduchá technika. Ďalšou témou bol zber obilia jednoduchou kosačkou, zaujímavou hrsťovačkou a samoviazačom. Po „žatve“ vyšli na pole po rozmetadle hnoja oráči s rôznymi druhmi pluhov. Pri mláťačke
remeselníci ukázali možnosti spracovania slamy do rôznych
podôb, napr. i na výrobu „babiek“ na zakrývanie striech domov v minulosti. Na miesto realizácie sa zišli diváci rôznych
Významnou súčasťou kultúrneho dedičstva a špecifi- generácií a všetci si našli niečo pre seba. Starší pospomínali či
ckým prvkom súčasnej kultúry Hontu je paličkovaná čipka. So vymenili skúsenosti, mladí sa poučili a malí sa od traktorov či
zámerom sprostredkovať širokej verejnosti jej krásu a rozma- koní ani nedali odtrhnúť.
nitosť pripravilo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo
Veľkom Krtíši výstavu pod názvom NÁVRATY K HONTIANSKEJ
ČIPKE.

Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.
Výstava prezentuje hontiansku čipku v tradičných podobách
a autorskú textilnú tvorbu členiek klubov paličkovanej čipky
z Bratislavy, Žiliny, Zvolena, Turia a samostatne tvoriacich čipPodujatie spestrila až do večera piesňami ľudová hudba
károk. Je ukážkou tradičných podôb hontianskej čipky až po Čardáš. Dobré odozvy návštevníkov sú svedectvom, že si trejej súčasné formy živého kultúrneho dedičstva.
ba pripomínať aj takéto podoby života našich predkov a patrí
Mgr. Ivana Lešková, HIOS Veľký Krtíš to neodmysliteľne k našej histórii. K tohtoročnému zdarnému
priebehu prispela finančná podpora Banskobystrického samosprávneho kraja, Matice slovenskej a v neposlednom rade
snaha a obetavosť organizátorov.
Ján Brloš
Ku koncu leta či teraz či v minulosti končila jedna
etapa z roku roľníka. V súčasnosti nástupom techniky sa tieto prechody viac neutralizujú a pôvodné podoby upadajú do
zabudnutia. Inak to bolo v minulosti, keď vzťah ľudstva k pôde bol užší či priamo spätý. Matičiari v Hrušove (MO, OP,
OMM) sa snažia najmä pre mladú generáciu zachovať podoby
roľníckych prác, náradia, techniky a iných súvisiacich artefaktov. Mnoho času a úsilia vynaložia zruční chlapi pri oprave
a údržbe pôvodnej roľníckej techniky, ktorú reálne využívajú.
Väčšinu prác a úkonov sa organizátori snažia návštevníkom
prezentovať formou ukážok pokiaľ to prírodné podmienky dovolia v priebehu jedného dňa. Tým dňom bol tohto roku 22.
júl. Počasie sa vydarilo a výrazne prispelo k výbornej atmosfére podujatia.
Majitelia starých traktorov, kosačiek, hrabačiek,
samoväzov, hrsťovačiek a iných náradí a strojov sa zišli na
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150. výročie narodenia (2. 10.
1867 Polichno), slovenská spisovateľka, národná umelkyňa. Významná predstaviteľka slovenského kritického realizmu. V Polichne
prežila 42 rokov, v jej rodnom dome sa dnes nachádza múzeum.
Do neďalekej Ábelovej sa presťahovala až po otcovej smrti r.
hovala až po otcovej smrti r. 1909. Tu sa r. 1919 stala opat1909. Tu sa r. 1919 stala
rovateľkou v materskej škole. Od roku 1929 žila na dôchodopatrovateľkou v materskej
ku, v Lučenci bývala od r. 1945.

škole.
Od roku
1929mážila
na
Novohrad je spätý s jej
osobou,
v Lučenci
sochu
dôchodku,
Lučencipamätnú
bývala taod
pred budovou gymnázia, ktoré
nesie jejv meno,
r. 1945.
buľu na dome kde žila, bustu
na cintoríne. Je po nej pomeNovohrad
je bývalého
spätý s jej
novaný divadelný súbor, OZ Timrava,
budova
DK sa
premenovala na Divadlo osobou,
BST a literárna
súťaž
v Lučenci
má Timravina
sochu
studnička. Jej literárny vývin ovplyvnili súkromie, život nepred budovou gymnázia, ktoré
vydatej ženy v zapadnutom novohradskom kraji a rodinné
nesie
jej meno,
pamätnú
literárne tradície. Písala črty,
poviedky
a novely
z dedinského
a spoločenského života. V tabuľu
rukopisnom
zošitekde
s názvom
Pesna dome
žila, bustu
ničky sa zachovali jej verše
z
rokov
1886
–
97.
Tlačená
na cintoríne. Je po nej
prvotina Za koho isť? (1893) vyšla v budapeštianskych Slopomenovaný divadelný súbor,
venských novinách. Námet poviedok a noviel čerpala z
OZ Timrava,
budova autobiograbývalého
prostredia vidieckej inteligencie,
poznačené
fickými prvkami, iné venovala
problémom
DK vysťahovalectvu
sa premenovalaa na
Divadlo
vlastníctva. Autorka noviel BST
Pomocník,
Ťažké
položenie,
Tak je
a literárna súťaž Timravina
darmo, Pozde, Nemilí, Bál, Boj (1896 – 1900), Katera (1894),
studnička.
Ondrej Karman (1896), Sluhove
trpkosti (1897) a i. V novele
Skúsenosť (1902) sa dostala do rozporu s oficiálne chápaným
Jej literárny
vývin takže
národovectvom martinského centra
(S. H. Vajanský),
ovplyvnili
život
redaktor Jozef Škultéty musel
niektoré súkromie,
pasáže zmeniť
alebo
vynechať, čo bolo príčinounevydatej
jej kratšieho
odmlčania.
Ďalšie
ženy
v
novely a poviedky Na jednom
dvore, Veľký
majster (obe
zapadnutom
novohradskom
1904), Bez hrdosti (1905), kraji
Veľké ašťastie
(1906),
Tá zem vábrodinné literárne
na… (1907), Márnosť všetko (1908), Mojžík (1912), Mocnár
tradície. Písala črty,
(b. r.), Ťapákovci (1914), Hrdinovia (1918), Skon Paľa Ročku
poviedky a novely z
(1921), Dve doby (1937), Záplava (1938), Všetko za národ
spoločenského
(1926). Po roku 1918 písaladedinského
sporadicky aj adivadelné
hry: Chuživota.
V
rukopisnom
zošite
dobná rodina (1921), Páva (1923), Odpoveď (1934), Prekážky
s názvom
Pesničky
saako Zob(koniec 40. rokov). Jej rozsiahle
dielo vyšlo
súborne
rané spisy 1 – 12 (1921 – 45)
a 1 – 7 (1955
– 59. Zomrela
zachovali
jej verše
z rokov27.
11. 1951 v Lučenci.
1886 – 97. Tlačená prvotina

Za koho isť? (1893) vyšla v
budapeštianskych
Slovenských novinách.
Divadelné predstavenie,
Námetspracované
poviedoknaa základe
noviel novely Boženy Slančíkovej Timravy
Skúsenosť.
Premiéra
sa kočerpala z prostredia
nala 27. septembra 2017 o
16.00
hod.
v
Dome
Matice
vidieckej inteligencie, slovenskej v Lučenci.
poznačené
Z autorského pera Simony Albertovej, pod režijnou takautobiografickými prvkami,
tovkou Vladimíry Albertovej predstavenie naštudoval Divainé venovala
delný súbor z Cinobane HrCiNa
– Hŕstka cinobanských nada Judka Dešencov. Účinkovali: Silvia vysťahovalectvu
Očovanová (Timrava),
problémom
vlastníctva.
meterová (pani Júlia), Janka Urbančoková (spoločníčka Žela),
Ján Podhora (Cyril), Slavo Šípek
(farár,
cestujúci)
a Vladimíra
Autorka
noviel
Pomocník,
Albertová (matka Timravy, Ťažké
krajčírka)
položenie, Tak je
Pred predstavením sa
krátkym
literárnym
darmo,
Pozde,
Nemilí,pásmom
Bál,
predstavili žiaci zo ZŠ na Kubínyiho námestí v Lučenci.
Boj (1896 – 1900), Katera
(1894), Ondrej Karman
(1896), Sluhove trpkosti
(1897) a i. V novele
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Aktivity
dielne ľudových remesiel
DIELNIČKA predstavuje

Antona a jeho manželku Tatianu ste mali možnosť stretnúť 15. 7.
2017 v Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci, kde prebiehali tvorivé
dielne zamerané na oživenie haličskej
keramiky. Anton predvádzal točenie na
kopacom hrnčiarskom kruhu a Tatiana
viedla dielňu – modelovanie z hliny.
Účastníci si vyskúšali točenie na kruhu a
miesenie hliny nohami aj rukami. ĎakuMilica Miadoková vydala vlas- jeme všetkým, ktorí aj napriek nepriaztným nákladom knihu Stopy predkov nivému počasiu neváhali a prišli sa „zazaviate časom.
mazať od hliny“.
Na 74 stranách opisuje spôsob života
na dedinách Horného Novohradu v
prvej polovici minulého storočia na
základe osobných zážitkov. Spomína
Cinobaňu, Mládzovo a Brezničku s jej
časťou Močar.
Dočítate sa v nej, ako sa vtedy žilo
alebo čo je to „mrakovanie“. Každý
deň v týždni, každé ročné obdobie,
všetko malo svoje pravidlá. Ľudia napriek tomu, že pracovali od svitu do
mrku, žili akosi pokojnejšie, rodina sa
poznala a aj sa pravidelne stretávala.
Ľudská závisť bola a je vždy, ale toho
stresovania bolo rozhodne v minulosti
oveľa menej. Zdravý sedliacky rozum sa
v dnešnej dobe úplne vytráca... Súčasná
„demokracia“ priniesla násilnosť, sebectvo a pomaly už nikto ničomu neverí. Opisuje aj vtedy úplné samozrejmosti, ako spracúvanie konope či Rozhovor s lektorom.
Porozprávaj nám o svojich zaJanka-zvonára.
čiatkoch,
o tvojej ceste k hrnčiarstvu.
Pani Miadoková sa zúčastnila viaK
hrnčiarstvu
som sa dostal náhodou.
cerých besied v Novohrade. O autorke
S
manželkou
Tatianou
sme kúpili dom v
sme na stránkach nášho spravodajcu
obci
Beluj,
neďaleko
Banskej
Štiavnice.
viackrát písali. Pôvodným povolaním je
vysokoškolská učiteľka, okrem pedago- O existencii hrnčiarskych dielní v tej obci
gickej a vedeckej práce v odbore fyzi- kedysi som vedel už predtým, lebo sa o
kálna chémia sa venuje aj literárnej ten región zaujímam už oveľa dlhšie. No
tvorbe. Doteraz jej vyšli dve básnické až po prisťahovaní sa do Beluje som bližzbierky – Chvenie duše v prúde času šie spoznal túto dielňu a začal som sa o
a Piesne babieho leta – a štyri pro- hrnčiarstvo zaujímať intenzívne. Spozaické diela – Dedina môjho detstva, čiatku to bolo iba o čítaní kníh venovaSpomienky na vojnu, Spomienky na ných tejto téme a keďže som vtedy
Kokavu, Babičkine uspávanky.
študoval etnológiu, mal som celkom
dobrú štartovaciu pozíciu. Hrnčiarstvo
som už od počiatku chápal ako

dobrú štartovaciu pozíciu. Hrnčiarstvo
som už od počiatku chápal ako neoddeliteľnú súčasť našej tradičnej kultúry
a nemal som o ňom žiadne sentimentálne predstavy. Teoretickej príprave
som sa venoval asi dva roky, postupne
som nadobudol poznatky o technológii,
začal som rozpoznávať výrobky známych hrnčiarskych stredísk zo Slovenska, no stále mi chýbal priamy kontakt s
týmto remeslom. Na praktické okúsenie
remesla však nebol voľný čas – rekonštruovali sme náš viac ako storočný dom,
dochádzal som na týždňovky do práce
a zároveň študoval spomínanú etnológiu.
Priniesol si so sebou kopací hrnčiarsky
kruh. Ako si sa k nemu dostal?
K rozhodujúcemu momentu, kedy som
sa rozhodol, že si postavím kopací kruh
a začnem sa učiť remeslu, dopomohla
opäť náhoda. Zháňal som vtedy oceľové
rúry väčších rozmerov a aby som ušetril
nejaké peniaze, ktorých pri oprave domu nebolo nikdy dosť, ozval som sa na
jeden inzerát s adresou od Trnavy, keďže odtiaľ pochádzam. A tak som sa ocitol v Košolnej, peknej obci za Trnavou,
kde mi vtedy mladý muž predal potrebné rúry. Ten mladík mi pri odchode povedal, že dom, kde som práve kúpil
rúry, je rodným domom Ignáca Bizmayera a kedysi dávno v ňom žili Habáni. Priznal som sa mu, že to meno
som už počul, ale nevedel som, o koho
ide. Že je to slávny tvorca keramických
plastík, som zistil až doma, keď som si o
majstrovi Bizmayerovi našiel zopár textov na internete. Keď som zistil, že som
sa vďaka náhode ocitol v tom slávnom
dome, kde v 30. rokoch minulého storočia robil archeologické vykopávky
Heřman Landsfeld a ako malý chlapec
mu vtedy asistoval Ignác Bizmayer, v
tom momente som sa rozhodol, ...
Pokračovanie na s. 11
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že sa budem hrnčiarstvu venovať aj prakticky. A tak som si
postavil repliku tradičného kopacieho kruhu, na stavbu ktorého som použil materiál z nekompletných krosien, ktoré
niekto v susednej dedine vyhodil k smetiaku. Boli vykresané
z dubového dreva a drevo už malo na povrchu krásnu medenú patinu. Kruh som robil niekoľko dní a väčšinu prác som
robil ručným náradím – pílkou, hoblíkmi a dlátami. Kruh je
celý z dubového dreva, rám má spájaný bez použitia klincov
a nemám v ňom ani moderné ložiská. Musím spomenúť, že
rozhodujúcim kritériom od samotného začiatku bolo, že sa
chcem venovať rekonštrukcii tradičnej formy tohto remesla,
teda bez použitia moderných materiálov, strojov a nástrojov. Používam výhradne kopací kruh, takisto aj nástroje mám
také, aké sa používali v minulosti. Hlinu nekupujem, kopem
si ju na našej záhrade a spracúvam tradičným spôsobom. Nie
je síce taká dobrá ako fajnové hliny z obchodu, a hoci sme sa
spočiatku neveľmi kamarátili, naučil som sa s ňou pracovať.
Aj farbivá si vyrábam sám a dokonca už aj glazúru. Sú to však
toxické látky, a tak si musím dávať veľký pozor, aby som si
nimi nepoškodil zdravie.
Tvoji učitelia? Kde si sa priučil remeslu?
Vytáčaniu nádob som sa učil sám, trvalo mi to dlho, kým
som prišiel na mnohé zákonitosti. Myslím, že to stálo za tú
námahu, bol som na seba prísny a vytrvalo som trénoval.
Mám pocit, že mi to dalo niečo do života – bol to krásny
príklad toho, keď pre dosiahnutie cieľa treba odhodlanie a
nevzdávať sa po prvých nezdaroch. Vlastne sa točeniu učím
stále, aj to je jeden z faktov, ktoré ma na hrnčiarstve fascinujú – nikdy nie ste v stave, že už máte všetko zvládnuté.
Je to neustále hľadanie, či už formy alebo obsahu. Našťastie
tieto dve spojené nádoby nemajú dno.
Aký sortiment nádob vyrábaš?
Vyrábam nádoby prevažne tradičných tvarov a zdobím ich
technikami a dekorom, aké sa používali v Beluji. Je to pomerne náročná technika, musel som spoznať dané materiály, ich vzájomné pôsobenie, vyladiť farebnosť a spoznať
mnohé ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú celkový výsledok.
Väčšinu výrobkov pálim v peci vykurovanej drevom. Tento
spôsob vypaľovania dáva nádobám neopakovateľné čaro a aj
samotný proces vypaľovania je fascinujúci. Páliť začínam
vždy podvečer, aby som v tme mohol pozorovať zafarbenie
žiariaceho riadu v peci. Pred výpalom sa pri peci vždy prežehnám a poprosím Boha, aby mi pomáhal – tak to robievali
hrnčiari aj kedysi. Okrem toho sa občas venujem výrobe replík z obdobia stredoveku, som totiž členom remeselnej huty
OZ Schatmansdorf, ktoré sa špecializuje na prezentovanie
remesiel v ich stredovekej podobe. Keramika má veľa odvetví a láka ma aj práca s kameninou, ale tam som sa ešte
nedostal.
Váš dom slúži aj ako múzeum, priblíž ho našim čitateľom.
V našom dome sme pred tromi rokmi zriadili súkromné múzeum belujského hrnčiarstva, kde sa môžu prísť návštevníci
pútavou formou oboznámiť s touto pozoruhodnou dielňou.
Paradoxne v múzeu nemáme ani jednu pôvodnú belujskú
nádobu, zachovalo sa ich veľmi málo a ťažko sa získavajú.
Preto som vyrobil v počítači krátky náučný film, ktorý toto
hrnčiarstvo prezentuje. Preštudovali a zdokumentovali sme
zbierkové fondy slovenských múzeí a tento materiál nám
poslúžil k vytvoreniu nášho filmu. Keďže sme pomerne ďaleko od veľkých miest a turisti sem chodia pomenej, tak sme
sa s manželkou rozhodli, že budeme s týmto filmom chodiť
po slovenských múzeách, osvetových strediskách a
vybraných základných školách, aby sme belujské hrnčiarstvo
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sa s manželkou rozhodli, že budeme s týmto filmom chodiť po
slovenských múzeách, osvetových strediskách a vybraných
základných školách, aby sme belujské hrnčiarstvo ukázali svetu ako klenot ľudovej keramickej tvorby. Toto turné sme začali
1. septembra na slávnostiach hliny v Modre, potom vo svetoznámej hrnčiarskej dedine Pozdišovce a takto pokračujeme
každý víkend počas jesene a zimy. S manželkou tomu venujeme veľa voľného času a snáď sa nám podarí dostať belujské
hrnčiarstvo do širšieho povedomia.
Vaše plány do budúcnosti?
Plány do budúcnosti samozrejme máme. Chceme naše múzeum rozšíriť o expozíciu výrobkov zo všetkých známych hrnčiarskych stredísk na Slovensku, aby sme mohli návštevníkom
ukázať jedinečnosť každej z týchto dielní a zároveň sa ľudia
naučia tieto dielne rozpoznávať podľa ich špecifických znakov.
Mnohé strediská už máme v našej zbierke zastúpené, takže
expozíciu pravdepodobne zriadime už počas najbližšej zimy. A
snažíme sa svoje skúsenosti odovzdávať aj v iných zaniknutých
hrnčiarskych lokalitách. V mnohých z nich cítiť silnú túžbu po
oživení, len tam chýbajú pionieri, ktorí by to naštartovali. Zdá
sa, že v neďalekej Haliči sa to čoskoro podarí a Novohrad sa
vráti na mapu slovenského hrnčiarstva podobne ako Beluj.
Ďakujem za rozhovor a prajem veľa tvorivej energie
v šírení osvety o hrnčiarstve.
Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec

Piatkové dopoludnie (8. 9. 2017) sme boli pozvaní Petrom Greksom z OZ Skálnik pripraviť tvorivú dielňu pre
deti zo ZŠ Mýtna. Deti si vyskúšali točenie na hrnčiarskom kruhu a modelovanie z hliny. Vytočili si misky a vymodelovali keramické domčeky, ktoré budú slúžiť ako
lampášiky. Po vysušení a vypálení sa keramické výrobky
vrátia späť do rúk svojich autorov.
Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec, Foto: Peter Vranský
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október 2017
Výstavy:
Božena Slančíková Timrava (1867 – 1951) – potrvá do 15. 10. 2017
Výstava o živote a tvorbe významnej spisovateľky z novohradského regiónu
pri príležitosti 150. výročia jej narodenia. Deň vernisáže výstavy bol zároveň
prvým dňom predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 10 €
„150.výročie narodenia Boženy Slančíkovej Timravy“. Partnermi podujatia sú:
Národná banka Slovenska, Mincovňa Kremnica a Novohradské múzeum a galéria v Lučenci.
Glassmovement – výber zo sklárskych sympózií 1990 – 2015
(19. 10. 2017 – 26. 11. 2017)
Medzinárodná výstava predstaví diela sklárskeho umenia, vytvorených v rámci sympózií v sklárni Zlatno, konaných v rokoch 1992, 1993, 1995, 1999. Práce
umelcov zo Slovenska a zahraničia reprezentujúce menej známu kapitolu v
dejinách sklárskej tradície Novohradu.
Podujatia:
Uvedenie známky osobnosti B. S. Timravy podľa emisného plánu Slovenskej
pošty (6. 10. 2017 o 14.00 hod.) Partnermi podujatia sú Slovenská pošta, a. s.,
a Klub filatelistov 53-03 Lučenec.

Cenník:
S. Činčurák:
Vojna. Malé poznámky z môjho
života...
12,- €

Mgr. Michaela Škodová,
vedúca oddelenia vedecko-odborných činností NMG Lučenec

Kedy?
Už od pondelka 27. novembra, teda po skončení 3. ročníka Stretnutia priateľov
regionálnej histórie, ktoré sa bude konať v sobotu 25. 11. 2017 v Hradišti. Oproti
vlaňajšku zborník narástol na 540 strán, počet príspevkov sa blíži k 50. Zahrnutý
bude celý Novohrad. V jednom z príspevkov nájdete 160 listov z približne 75
novohradských obcí zaslaných do časopisu Vlasť a Svet v rokoch 1911 – 1918. Sú
tam aj úplne maličké obce – napríklad z Hradišťa a Krnej sú po dva listy, z
Uhorského 5, Veľkej Vsi 2, Mládzova 4, Tomášoviec 4.
M. Pupala, G. Šusteková:
Utekáč na dobových fotografiách
1.
12,- €

Ako?
Informácie o zborníku nájdete na:https://www.startovac.cz/projekty/stretnutie2017/
Tu zároveň prebieha zbierka na vydanie zborníka. Ako základnú odmenu pre tých,
ktorí sa zborník rozhodnú podporiť, sme sa rozhodli pripraviť limitovanú verziu
zborníka v pevnej šitej väzbe. Limitované zborníky v pevnej väzbe dostanú len
autori príspevkov, sponzori a práve tí z vás, ktorí sa zborník rozhodnú podporiť na
štartovači. Nikde inde sa k nemu nebude dať dostať. Sumy na podporu sú relatívne
nízke, najnižšia je 8 eur. Za prípadnú podporu ďakujeme, ako aj za šírenie informácie o zborníku a zbierke.
Viac informácií na https://misosestak.blog.sme.sk/

G. Šusteková, M. Pupala:
Utekáč na dobových fotografiách
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G. Šusteková, M. Pupala:
T. Sitár:
Utekáč na dobových fotografiách 2
MAGISTER PAVOL Z KOLÁR
15,- € A HONTOVCI Z POIPLIA
10,- €

J. Lomenčík:
Z máľinské túrňi pozerán

8,- €
S. Činčurák: Vojna
(faksimilné vydanie)
20,- €

T. Kotek: Krídla nad Novohradom
15,- €

T. Sitár: MAGISTER PAVOL
Z KOLÁR A HONTOVCI Z POIPLIA
10,- €

REKUS
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
6. – 7. 10. PROJEKT/MADE IN
POD HOLÝM NEBOM – workshop
na tému „Hľadanie vlastnej maliarskej
formy na úkor netrpezlivého
preberania cudzích vzorov“, lektor:
doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.,
miesto: Lučenec .
Do 8. 10. Jesenné stretnutie
–výstava neprofesionálnych
výtvarníkov
z okresov Lučenec a Poltár,
miesto: Novohradské múzeum
a galéria Lučenec.

ROK TIMRAVY
– 150. výročie narodenia
Boženy Slančíkovej
Timravy
2. 10. „Čítajme“ – čítanie z diel
spisovateľky pre SŠ,
miesto: NMG Lučenec o 9.00 hod.
6. 10. Odborný seminár
– Život a dielo B. S. Timravy,
miesto: Radnica, Dr. Herza 240/1,
Lučenec o 10.00 hod.,
odborný garant:
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
Sprievodné podujatia:
Uvedenie známky osobnosti
o 14.00 hod. a prehliadka výstavy
o živote a tvorbe spisovateľky
v Novohradskom múzeu a galérii
Lučenec,
prehliadka rodného domu Timravy
v Polichne, premietanie filmu Moja
teta Timrava s komentárom autorky
Kataríny Kočalkovej.
Dielňa ľudových remesiel
– DIELNIČKA
4. – 5. 10.
Paličkovanie pre začiatočníkov,
miesto:
dielňa od 14.00 do 18.30 hod.,
prihlasovanie
na tel. č. 0907 503478 alebo na
adrese vytvarnedielnicky@gmail.com
Ponuka pre základné a materské
školy:
Šúpolienky, záložky.
Termíny dielní pre školy – po tel.
dohode na 0907 503478
Ponuka pre verejnosť:
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Termíny dielní pre školy – po tel.
dohode na 0907 503478
Ponuka pre verejnosť:
Zázraky z papiera (papierové šperky)

20. 10. Jazzové lístie
– jazzový festival,
miesto: Historická radnica
o 18.00 hod.

23. 10. Literárny klub V.L.A.S.
– stretnutie členov, program podľa
rámcového plánu,
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.

31. 10. Zlomené krídla
– pietna spomienka na zosnulých,
miesto: Mestský cintorín o 15.30
Fiľakovo

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
2. 10. Poďakovanie Timrave
– kladenie kvetov a vencov
v deň 150. výročia narodenia národnej
umelkyne, spisovateľky Boženy
Slančíkovej Timravy pri soche
B. S. TIMRAVY pred lučenským
gymnáziom,
miesto: park pred Gymnáziom
B. S. Timravy o 13.00 hod.
6. 10. Varnus Xaver
– organový koncert popredného
maďarského organistu,
miesto: Synagóga o 18.00 hod.
9. 10. Ona a On tour – Richard
Müller a Adela Banášová
– dve nezameniteľné osobnosti
na jednej scéne.
Richard Müller bude divákom bližšie
ako kedykoľvek predtým.
miesto: kino Apollo o 18.00 hod.
19. 10. Prehliadka seniorských
speváckych zborov
– pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším, bude lučenským divadlom
znieť pieseň a spev,
miesto: Divadlo B. S. Timravy
o 10.00 hod.
19. 10. Našim seniorom
– program pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším.
Najväčšie hity K. Duchoňa
zaspieva vynikajúci Ľudo Kuruc
aj so živou kapelou. Vstup, nielen pre
seniorov, voľný!
miesto: Kino Apollo o 17.00 hod.
20. 10. Happening v uliciach mesta
– otvorenie Divadelnej jesene 2017
miesto: ulice mesta,
priestranstvo pred Divadlom
B. S. Timravy,
Námestie republiky
o 15.00 hod.
20. 10. Jazzové lístie – jazzový
festival, miesto: Historická radnica
o 18.00 hod.
31. 10. Zlomené krídla – pietna

Hradné múzeum
4. 10. Tematická prednáška
Mgr. Attilu Agócsa, PhD.
k výstave Prelamovaný palócky
nábytok v slovenskej časti územia
Palócov, prednáška sa uskutoční
v maďarskom jazyku,
miesto: Mestská knižnica o 17.00 hod.
14. 10. Vedená pešia túra pri
príležitosti Dňa svetového turizmu,
miesto: NPR Šomoška a územie
Geoparku Novohrad-Nógrád
od 8.30 do 15.00 hod.,
organizátor: Z. p. o. Geopark
Novohrad-Nógrád, Novohradské
turisticko-informačné centrum.
20. 10. Otvorenie výstavy maliara
Lászlóa Seresa,
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
– galéria o 16.30 hod.
20. 10. Beseda s autorkou
Gabrielou Futovou pre žiakov
základných škôl,
miesto: Mestská knižnica o 11.30 hod.
Podujatie sa uskutoční s finančnou
podporou Fondu na podporu umenia.
26. 10. Prednáška RNDr. Jozefa
Puntigána „Prechádzka mestom
Fiľakovo“ pre žiakov ZŠ,
miesto: Mestská knižnica
o 10.00 a 11.00 hod.
Podujatie sa uskutoční s finančnou
podporou Fondu na podporu umenia.
Do 13. 10. Etnografická výstava
s názvom Prelamovaný palócky
nábytok v slovenskej časti územia
Palócov,
miesto: Mestské vlastivedné múzeum
– galéria.
Do 15. 11. Výstava s názvom
Spomienky na Zambiu,
miesto: fiľakovský hrad – Bebekova
veža,
spoluorganizátor:
MVDr. Milan Jeřábek.
Do 12. 12. Výstava maliara Lászlóa
Seresa, miesto: Mestské vlastivedné
múzeum – galéria.
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Fiľakovo
Do 12. 12. Výstava maliara Lászlóa
Seresa, miesto: Mestské vlastivedné
múzeum – galéria.
Kokava nad Rimavicou
7. 10. Regionálny gurmánsky deň,
4. ročník súťaže vo varení tradičných
jedál, miesto: pred kultúrnym domom
o 9.00 hod.
21. 10. 70. výročie založenia
dychovej hudby KOKAVČANKA,
miesto: KD o 16.00 hod.
Cinobaňa
7. 10. Prezentačný deň
mikroregiónu Hornohrad a súťaž
o najlepšiu hornohradskú klobásu,
miesto: námestie obce a KD
od 10.00 hod.
Hrnčiarska ves
15. 10. NENADBE ZABÚDATI,
stretnutie, na ktorom si pripomenieme
nárečie Suchánskej doliny,
miesto: spoločenské priestory nad
Obecným úradom v Hrnčiarskej Vsi
o 14.00 hod.
Podujatie pripravilo OZ K Ú R I A
Veľká Suchá 235.
Polichno
7. 10. Maľujeme Timravu,
vyhodnotenie VI. ročníka výtvarnej
súťaže.
Timraviným chodníčkom, 26. ročník
turisticko-literárneho podujatia.
Hontiansko-ipeľské osvetové
stredisko vo Veľkom Krtíši
srdečne pozýva všetkých priaznivcov folklóru na podujatie Spievanky pod Pohanským vrchom. Predstavia sa kolektívy z regiónu Hont, ktoré ukážu zvyky „Od
Silvestra po Fašiangy“. Podujatie sa uskutoční 28. októbra v Stredných Plachtinciach o 18.00 hod. Hlavným partnerom
podujatia je Fond na podporu umenia.
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