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        Zriaďovateľom je Základná umelec-
ká škola (ZUŠ) v Poltári. Vedúcim det-
skej ľudovej hudby je od založenia až 
dodnes učiteľ Barnabáš Szabó, DiS. art., 
ktorý bol od detstva vedený k ľudovej 
hudbe. Jeho otec Barnabáš Szabó, st. 
bol známy ľudový hudobník, hral na 
rôznych hudobných nástrojoch – husle, 
viola, kontrabas a iné. Otec od malička 
vštepoval synovi vzťah k ľudovej hudbe 
a piesni, veď v rodine Szabóovcov sa 
vždy hralo a spievalo. Neskôr Szabó, st. 
dal syna študovať hru na husliach v hu-
dobnej škole. Keďže pánovi učiteľovi 
hudba učarovala na celý život, rozhodol 
sa ju vyštudovať na Konzervatóriu v Ko-
šiciach v hre na kontrabase a husliach.  
        Žiacka ľudová hudba Lúčina bola 
založená v septembri roku 1999 pri 
Základnej umeleckej škole v Poltári. Od 
jej vzniku sa v nej vystriedalo mnoho 
mladých nadšencov k ľudovej hudbe, 
slovenskej ľudovej kultúre, folklóru a 
ľudovým tradíciám. Názov LÚČINA vzni-
kol spontánne. Motívom pre názov bolo 
jej pôsobenie od základov „na zelenej 

lúke“. Vymyslela ho jedna z prvých 
členiek speváckej zložky Terézia 
Klementová. 

 

 

Novohradské osvetové stredisko (NOS) Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti 

v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus Predstavujeme ľudové hudby. 

lúke“. Vymyslela ho jedna z prvých čle-
niek speváckej zložky Terézia Kelemen-
tová. 
      Zloženie hudobníkov bolo rôzne, ale 
nikdy ich nebolo viac ako sedem, pri-
čom počet sa menil podľa potreby a 
podľa záujmu žiakov. Členovia boli hlav-
ne žiaci husľovej triedy pána učiteľa 
Barnabáša Szabóa. Medzi prvých huslis-
tov detskej ľudovej hudby patrili Michal 
Kýpeť, Katarína Nociarová, Erik Pokoš, 
Dominik Rovňan, Peter Pribilinec, Ján 
Banga, Peter Fizoľa, akordeónisti Jozef 
Čičmanec a Jozef Marcinek, hráči na 
kontrabase Pavel Skýpala a Ján Kuba-
liak, na husľovej kontre hral Barnabáš 
Szabó. Lúčina mala aj spevácku zložku, 
ktorej členmi boli Terézia Kelementová, 
Janka Vaculčiaková, Petra Zavaterníko-
vá a ďalšie inštrumentalistky.  
      V súčasnosti dlhé študijné obdobie 
hráva LÚČINA v zložení: husle, kontry – 
Soňa Ňuňuková, husle – Vivien Balogo-
vá, Viktória Jančová, Martina Marcine-
ková, Sofia Vetráková, kontrabas – 
Barnabáš Szabó. 

      Repertoár čerpá z blízkeho, ale aj 

vzdialenejších regiónov. Určite sa v 

repertoári nemôže vynechať región 

      Repertoár čerpá z blízkeho, ale aj 
vzdialenejších regiónov. Určite sa v re-
pertoári nemôže vynechať región No-
vohrad, najmä piesne z Ábelovej – Abe-
lovskie tie tri zvony, piesne z Kalinova – 
Čo sa stálo v Kalinovské dedine, piesne z 
Málinca – Popod horu chodela. Ďalej sú 
to piesne z regiónov ako Podpoľanie, 
Malohont, Hont a Gemer. V repertoári 
sú aj krásne energické piesne z východ-
ného Slovenska, a to zo Šariša, Zamuto-
va, Spiša a mnoho ďalších a tiež aj 
piesne zo západného Slovenska, okolia 
Trenčína, Trnavy a Nitry. Touto výučbou 
sa základné umelecké školy podnetne 
podieľajú na regionálnej kultúre a vytvá-
raniu vzťahu mládeže k tradíciám a 
ľudovému folklóru. 

 
       Od roku 1999 sa Lúčina zúčastnila 
na rôznych regionálnych súťažných pre-
hliadkach v Haliči, Fiľakove, na ktorých 
sa umiestnila mnohokrát v zlatom a 
striebornom pásme. Ďalej to boli kraj-
ské súťažné prehliadky vo Veľkom Krtíši 
a v Kokave nad Rimavicou so ziskom 
strieborného a bronzového pásma. 
       Žiacka ľudová hudba Lúčina bola 
pozvaná aj na rôzne folklórne festivaly, 
ako je medzinárodný Novohradský 
folklórny festival v Lučenci, Folklórny 
festival Koliesko v Kokave nad Rima-
vicou a v roku 2007 sa zúčastnila na  

Pokračovanie na s. 2 

Dňoch slovenskej kultúry v poľskom 
Krakowe. Často vystupovali na 
rôznych kultúrnych podujatiach, 
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Dňoch slovenskej kultúry v poľskom Krakowe. Často vystu-
povali na rôznych kultúrnych podujatiach, slávnostiach nielen  
v okrese Poltár, ale prezentovali sa po celom Slovensku – 
Lovinobaňa, Závada, Terchová, Lučenec, Kapušany pri Pre-
šove, Liptovská Osada a ď. Členky súboru účinkovali aj v iných 
folklórnych súboroch a tak Lúčinu reprezentovali aj v zah-
raničí – Macedónsku, Taliansku na Sicílii, Mělníku pri Prahe a 
Bulharsku. 

 
        V roku 2001 s finančnou podporou MsÚ Poltár sa po-
darilo nahrať prvé demo CD v nahrávacom štúdiu v Lučenci. 
Potrebné je však zdôrazniť, že všetky koncerty umeleckej 
školy sa nahrávajú na DVD (uložené v školskom DVD archíve). 

 
        Propagácia LÚČINY je zabezpečená aj prostredníctvom 
FOTOGALÉRIE na verejnom priestranstve školy, fotografiami 
a článkami o aktivitách súboru na nástenkách, propagáciou 
na web stránke Mesta Poltár, webe školy www.zuspt.eu., ale 
aj na stránkach spravodajcu Rekus a Novohradských novín. 
     Súčasní členovia Lúčiny – huslistky Martina Marcineková, 
Sofia Vetráková, Viktória Jančová – spolupracujú aj s inými 
folklórnymi súbormi: Hájik Rimavská Sobota, detský folklórny 
súbor Radosť Lučenec a detský folklórny súbor Jánošík 
Fiľakovo, s ktorými vystupujú na rôznych podujatiach v rámci 
regiónu i Slovenska.  
        Od školského roka 2018/2019 sa v ZUŠ Poltár začína 
vyučovať nový predmet v hudobnom odbore, a to hra na 
cimbal s cieľom vychovať nových folkloristov a obohať i 
Lúčinu o nový nástroj. 
       Samostatnú kroniku si ľudová hudba nevedie, ale v rámci 
školskej kroniky ZUŠ Poltár sú zdokumentované všetky infor-
mácie i fotografie súboru Lúčina; kroniku vedie výtvarníčka 
Bc. Monika Račková. 
 
       Žiacku ľudovú hudbu Lúčina významným spôsobom 
finančne podporuje Združenie rodičov pri ZUŠ Poltár a ZUŠ 
Poltár, ktorá v súčasnosti dala ušiť v chránenej dielni 

 
       Žiacku ľudovú hudbu Lúčina významným spôsobom fi-
nančne podporuje Združenie rodičov pri ZUŠ Poltár a ZUŠ 
Poltár, ktorá v súčasnosti dala ušiť v chránenej dielni univer-
zálne krojované sukne a blúzky.  

 
       Hudba pravidelne koncertuje na všetkých školských verej-
ných koncertoch ako sú tzv. Jesenný, Vianočný, Jarný, Záve-
rečný, ktoré sa uskutočňujú v Dome kultúry v Poltári. Náv-
števnosť rodičov a priateľov na verejnom koncerte často 
presahuje počet 200 – 250 poslucháčov. Lúčina sa prezentuje 
aj klasickými skladbami od rôznych hudobných skladateľov, 
napr. J. S. Bach, J. Pachelbel, J. Haydn a iní. 
       Nácviky súboru sa konajú v týždenných intervaloch v 
priestoroch ZUŠ Poltár v triede učiteľa Barnabáša Szabóa. 
Generálne skúšky sa uskutočňujú priamo na pódiu v Dome 
kultúry v Poltári. 
       V najbližšom období sa ľudová hudba obohatí o nový 
nástroj. Škola kúpila úplne nový cimbal značky BOHÁK luxory, 
čím doplnila nástrojový park o kvalitný hudobný nástroj. 

 
KONTAKT: ZUŠ Železničná č. 6, Poltár, 

luboslava.slebodnikova@gmail.com,  
tel. č. 047 4222058, 0905262227,  

vedúci súboru : barnyszabo@gmail.com, 0911388023 
Zdroj: Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka ZUŠ  

a Barnabáš Szabó, Dis. art. 

 
 
 

 

http://www.zuspt.eu/
http://www.zuspt.eu/
mailto:luboslava.slebodnikova@gmail.com
mailto:barnyszabo@gmail.com
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 Historik, muzeológ, informatik, 

projektový manažér, majiteľ a konateľ 

obchodnej spoločnosti Mgr. Krasimír 

Damjanov sa narodil 24. 10. 1958 

v meste Svištov (Bulharsko). Základnú 

školu (1965 – 74) i gymnázium (1974 – 

78) navštevoval v Ostrave (Česká re-

publika). Absolvoval štúdium histórie 

(1978 – 82) a postgraduálne štúdium 

muzeológie (1988 – 92) na Filozofickej 

fakulte Masarykovej univerzity v Brne 

(Česká republika). Pracoval ako samos-

tatný historik v Múzeu revolučných bo-

jov v Ostrave (1982 – 83), Novohrad-

skom múzeu v Lučenci (1984 – 95), 

z toho v r. 1990 – 95 ako jeho riaditeľ, a 

vedúci Múzejného dokumentačného 

centra Moravského zemského múzea 

v Brne (1996 – 99). Od r. 1999 je maji-

teľom a konateľom obchodnej spoloč-

nosti Bach systems, s. r. o., v Lučenci. 

Žije v Lučenci. 

Kraso, narodil si sa v Bulhar-

sku... 

Moja rodinná história je trochu 

komplikovanejšia, aj keď na podmienky 

Balkánu asi nie príliš. Pochádzam z ro-

diny, v ktorej sa stretli jednak dve kon-

fesie – katolícka a pravoslávna, jednak 

dve etniká, ktoré sú si však veľmi blíz-

ke. Otec pochádzal z rodiny bulharských 

emigrantov (utiekli pred Turkami), usa-

dených dlhé desaťročia v Bukurešti, 

presnejšie v štvrti Popes. Mama zasa 

z rodiny macedónskych Mijakov usa-

dených v dedinke Lazaropole v 

juhozápadnej časti Macedónska 
(Mavrovo). Príbuzní z otcovej 

strany sa do Bulharska vrátili po 

dených v dedinke Lazaropole v juhozá-

padnej časti Macedónska (Mavrovo). 

Príbuzní z otcovej strany sa do Bulhar-

ska vrátili po oslobodení spod tureckej 

nadvlády na konci 19. storočia. Mamini 

rodičia prišli do Bulharska na začiatku 

20. storočia. Z domova ich vypudili 

neustále rozbroje s Albáncami, ktorých 

nazývali šiptari. Obe rodiny sa stretli 

v dedine Dragomirovo, asi 25 km južne 

od dunajského prístavu Svištov. Dedinu 

tvoria štyri základné osídlenecké skupi-

ny – pauliniáni z rumunského Banátu, 

katolíci z Bukurešti, pravoslávni Bulhari 

a Macedónci. Dodnes v dedine fungujú 

tri kostoly. Navzájom sa nemali veľmi 

v láske a krížové sobáše boli dlho vý-

nimkou. Jednou z nich boli aj moji ro-

dičia. Otec sa po základnej škole vyučil 

za murára a pracoval na stavbe prvého 

mosta cez Dunaj spájajúceho rumunské 

Giurgiu a bulharské Ruse. Po dokončení 

mosta sa dozvedel o možnosti získať 

špecializáciu vo vtedajšom Česko-Slo-

vensku (roku 1957 podpísali obidva 

štáty medzinárodnú zmluvu o spoluprá-

ci, ktorá túto možnosť pre bulharských 

mladých ľudí ponúkala). Treba mať na 

pamäti, že Bulharsko v tých časoch za-

čínalo s industrializáciou, bolo zaostalé 

a mladým ľuďom neponúkalo veľa prí-

ležitostí.  

Ako si sa dostal do vtedajšieho 

Česko-Slovenska?  

Otec odišiel pracovať na rôzne 

stavby do Ostravy, kde už vtedy bývala 

jeho staršia sestra (dostala sa tam inými 

chodníčkami). Keď prišiel v decembri 

1957 na dovolenku domov, zoznámil sa 

na tancovačke s mamou a už 7. januára 

sa potajme zobrali. Rodiny sa to dozve-

deli neskôr, dôvod som naznačil vyššie. 

Rodina žila oddelene až do jari 1962, 

kedy sme sa s mamou presťahovali za 

otcom (mal som vtedy 3,5 roka). Bývali 

sme v Ostrave-Zábřehu – v jednej izbe 

na ubytovni Pozemných stavieb. Na to 

obdobie mám niekoľko hmlistých spo-

mienok – na fotografa, ktorý ma fotil pri 

mojich asi 4. narodeninách, na manže-

lov Zongorovcov, pôvodom od Nových 

Zámkov, na prvú návštevu kina (bol to 

Winnetou, samozrejme). Keď sa mal 

narodiť môj mladší brat Josef (*1965), 
dostal otec dve izby v inej 

ubytovni, zasa v Zábřehu. Odtiaľ 

sme sa presťahovali do prvého 

a posledného nášho bytu 

dostal otec dve izby v inej ubytovni, 

zasa v Zábřehu. Odtiaľ sme sa presťa-

hovali do prvého a posledného nášho 

bytu v Mariánskych Horách, táto štvrť 

Ostravy leží oveľa bližšie k centru mes-

ta. Tu sme obaja vychodili základnú 

školu. Ja som potom pokračoval v štú-

diu na Matičnom gymnáziu.  

Pristavme sa na chvíľu pri 

Tvojich štúdiách na Masarykovej uni-

verzite v Brne...  

Po maturite v r. 1978 som štu-

doval históriu na Filozofickej fakulte 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Brne (dnes Masarykova univerzita). 

Bolo to tzv. jednoodborové štúdium 

trvajúce štyri roky. Záver študijného 

plánu bol naozaj široký, od najstarších 

čias – praveku až do vzniku socialistic-

kého tábora. Boli to krásne roky. Nie 

nadarmo sa vraví, že Brno je zlatá loď. 

Ponúkalo v porovnaní s Ostravou oveľa 

viac príležitostí, vysokoškolské kluby, 

divadlá domáce (Divadlo na provázku 

s Bolkom Polívkom, Jurom Pechom, 

Pavlom Pospíšilom, Frantom Kocour-

kom) aj hosťujúce (naše asi najobľúbe-

nejšie bolo Divadlo na okraji, v skratke 

DNO, ktorému šéfoval Zdeněk Potužil 

so Zdenou Hadrbolcovou), alebo pro-

gresívny filmový klub. Samozrejme ne-

môžem zabudnúť na nekonečné debaty 

v Akademické kavárne, ktorá bola asi 50 

metrov od našej fakulty. Na fakulte vte-

dy históriu vyučovali František Hejl, 

špecialista na východnú Európu, u kto-

rého bolo treba hlavne vedieť, kedy 

Turci dobyli Konštantínopol a kedy sa 

začala christianizácia východnej a stred-

nej Európy. Do dejín západnej Európy 

nás uvádzal profesor Jaroslav Kudrna, 

ktorý bral na dvojsemestrálnu skúšku 

vždy troch študentov. Na otázky odpo-

vedal vždy ten, ktorý vedel. Mňa so 

spolužiakmi Vojtom Matejičným a Hon-

zom Růžičkom vzal raz takto hneď 

z príchodu od okna. Profesor Kudrna 

bol prototyp vysokoškolského pedagó-

ga, večne zahĺbený do latinských textov, 

ktorý nie veľmi reflektoval dianie okolo 

seba. Spomínam si na jeho skriptá k de-

jinám západnej Európy, v ktorých cito-

val dlhé výňatky z bavorských kroník,  
Pokračovanie na s. 4 

írskych kláštorných kníh, 
z filozofických traktátov Petra 

Abelárda, Tomáša Akvinského, 

Rogera Bacona a pod. 

 

Krasimír Damjanov: „Moja rodinná história je trochu komplikovanejšia...“ 
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írskych kláštorných kníh, z filozofických 

traktátov Petra Abelárda, Tomáša Akvin-

ského, Rogera Bacona a pod. v origi-

nálnom znení bez prekladov, ktoré sme 

si museli robiť alebo zháňať sami. Auto-

maticky predpokladal, že ovládame la-

tinčinu slovom aj písmom. 

Od r. 1984 žiješ v Lučenci, kde 

si najprv pôsobil v Novohradskom mú-

zeu...  

Počas štúdia som sa zoznámil aj 

so svojou manželkou Katarínou, s ktorou 

sme sa krátko po sobáši (25. 2. 1983) 

presťahovali do Poltára – manželka po-

chádza zo Slanej Lehoty pri Poltári. 

Od r. 1990 žijeme v Lučenci. Po presťa-

hovaní sa na Slovensko som jeden rok 

pracoval ako závozník v Okresnom sta-

vebnom podniku. Na jeseň r. 1984 sa 

uvoľnilo miesto samostatného historika 

v Novohradskom múzeu, kde som zostal 

pracovať do r. 1995. Od r. 1990 ako jeho 

riaditeľ. Tu som sa zoznámil s niekoľ-

kými ľuďmi, ktorí pre mňa znamenali 

a znamenajú veľmi veľa a pomohli mi 

adaptovať sa. Za všetkých spomeniem 

Jula Mojžiša a Ditu Zimáčkovú-Nocia-

rovú. Často spomínam na dni strávené 

na fiľakovskom pracovisku múzea. Pod-

mienky, v ktorých sa zbierky nachádzali, 

určite nezodpovedali faktu, že sme žili 

v poslednej štvrtine 20. storočia. Po mo-

jom nástupe do funkcie riaditeľa sme sa 

snažili vyprofilovať Novohradské mú-

zeum ako špecializované múzeum skla 

a keramiky. Tejto problematike som ve-

noval aj svoju záverečnú prácu, ktorou 

som zakončoval štúdium muzeológie na 

mojej alma mater v Brne u profesora 

Zbyňka Zbyslava Stránskeho, spiritus 

agens česko-slovenskej muzeológie 

(1988 – 1992). V múzeu ma zastihol aj 

revolučný rok 1989. Dodnes si pamätám, 

ako ma vtedajšia riaditeľka Novohrad-

skej galérie Kinga Szabó-Haltenberger 

oslovila v pondelok 20. 11. 1989, že či 

teda ideme niečo robiť alebo nie. Roz-

behli sme to. Stal som sa členom okres-

ného koordinačného výboru Verejnosti 

proti násiliu a stál som pri návrate našej 

krajiny medzi demokratické štáty Euró-

py a sveta. 

V súčasnosti pôsobíš vo firme 

BACH Systems, s. r. o. Čo je náplňou 

tejto práce? 

Po krátkom pôsobení na mieste 

vedúceho Múzejného dokumentačného 

centra Moravského zemského múzea 

v Brne (1996 – 1999) pracujem v dcér-

skej spoločnosti olomouckej firmy Bach 

systems, s. r. o. Okľukou som sa vrátil 

do múzea a k histórii vôbec. Naša spo-

ločnosť vyvíja informačné systémy pre 
evidenciu a prezentáciu 

múzejných a galerijných zbierok 

a archívnych dokumentov. Táto 

práca v sebe jedinečným 

krásy Slovenska. Veľa z nich je ešte aj 

dnes prakticky neznámych, a to dokonca 

aj tým, ktorí okolo nich chodia takmer 

každý deň. Začal som si písať osobný 

blog. Spomenul som si na svoju učiteľku 

českého jazyka, pani Evu Bobákovú. 

Vždy zo mňa chcela mať spisovateľa. 

Nemám až také ambície, ale písať ma 

baví, tak uvidíme. Chcem cestovať, vi-

dieť čo najviac na vlastné oči. Verím, že 

iných ľudí najlepšie spoznáš vtedy, keď 

sa s nimi naješ z ich obľúbeného jedla 

a napiješ ich obľúbeného vína. Chcem 

tiež dokončiť náš rodostrom. Význam 

poznania vlastných predkov som si uve-

domil, keď som si v Lazaropole pozeral 

rodostrom mojej rodiny z maminej stra-

ny. Praprapradedo Gjurčin Kokaleski je 

ikonickou osobnosťou nielen nášho ro-

du, ale celého Macedónska. A to zavä-

zuje! A chcem tiež byť pri tom, keď sa 

Slovensko bude ďalej meniť na krajinu, 

kde sa bude dobre žiť dobrým a slušným 

ľuďom. 
PhDr. František Mihály, DiS. art.  

 

 
 

 
 

  Fyzik, astronóm, vedeckovýs-
kumný pracovník, stredoškolský i vyso-
koškolský učiteľ RNDr. Bohuslav Lukáč, 
CSc. sa narodil 15. 10. 1943 v Ábelovej, 
okres Lučenec. Základné i stredoškolské 
vzdelanie získal v Komárne, kde maturo-
val na Jedenásťročnej strednej škole 
(1960). Potom navštevoval SOU elektro-
technické v českom Frýdku-Místku 
(1960 – 62). Vysokoškolské štúdiá ab-
solvoval na Matematicko-fyzikálnej fa-
kulte (MFF) Karlovej univerzity (KU) 
v Prahe (1962 – 65) a na Prírodovedec-
kej fakulte Univerzity Komenského  

Pokračovanie na s. 5 

 
v Bratislave (1965 – 69). V r. 1974 – 76 
absolvoval postgraduálne štúdium 
astronómie a astrofyziky na MFF KU 

evidenciu a prezentáciu múzejných a ga-

lerijných zbierok a archívnych doku-

mentov. Táto práca v sebe jedinečným 

spôsobom spája minulosť a súčasnosť – 

historické artefakty a dokumenty, sved-

kov dôb dávno minulých aj nedávnych 

sprístupňuje pri využití najmodernejších 

technológií. Je to úchvatné! 

 
Doteraz si prežil pestrý a na 

udalosti veľmi bohatý život. Ktoré mo-

menty života Ťa posúvajú vpred a nao-

pak – čo by si z neho najradšej vyma-

zal?  

Po pravde, nejakému hodnote-

niu svojho života som sa doteraz neve-

noval. Možno som si vek neuvedomoval 

alebo nepripúšťal. V každom prípade si 

myslím, že sa za svojich takmer 60 ro-

kov prežitých na Zemi hanbiť nemusím. 

Určite som narobil kopu chýb. Veď kaž-

dý žijeme svoj život hneď a načisto. 

Musíme si prejsť všetkým, čím si prešli 

aj naši rodičia, sami a nezávisle. V kaž-

dom prípade musím povedať, že som 

šťastný muž. Mám úžasnú ženu, dve 

skvelé dcéry, tri úžasné vnúčence s ob-

rovským potenciálom. Žijem s nádher-

nými ľuďmi, ktorí mi celý život pomá-

hajú a sú mi oporou. Som osudu mimo-

riadne vďačný, že som mohol byť u tak 

významného dejinného zlomu, akým bol 

November 1989. Ešte pár mesiacov pred 

ním by nikoho ani nenapadlo, že sa re-

žim zrúti tak ľahko a rýchlo. November 

priniesol jeden pre mňa z najdôležitej-

ších aspektov – slobodu hovoriť a konať 

podľa vlastného najlepšieho vedomia a 

svedomia.  

Tvoje životné krédo? 

Žiť a nechať žiť. Žiť slušne, 

neubližovať inému vedome, pomáhať, 

ak sa len trochu dá. Ešte zďaleka neu-

važujem o oddychu, na dôchodok sa ne-

chystám. Stále je veľa vecí, ktoré chcem 

vyskúšať. Už dlhšie snívam o malej ces-

tovnej kancelárii, ktorá bude ukazovať 

krásy Slovenska. Veľa z nich je ešte aj 

dnes prakticky neznámych, a to dokonca 

aj tým, ktorí okolo nich chodia takmer 

každý deň. Začal som si písať osobný 
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v Bratislave (1965 – 69). V r. 1974 – 76 
absolvoval postgraduálne štúdium as-
tronómie a astrofyziky na MFF KU v Pra-
he. Pôsobil ako vedeckovýskumný pra-
covník v Slovenskej ústrednej hvezdárni 
(SÚH) v Hurbanove (1969 – 2009) a sú-
bežne pracoval ako stredoškolský učiteľ 
na SPŠ stavebnej v Hurbanove. Ako vy-
sokoškolský učiteľ prednášal astronó-
miu a astrofyziku na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Konštantína Filozofa 
(UKF) v Nitre (1994 – 2006). Zomrel 27. 
8. 2009 v Bratislave; pochovaný je v ro-
dičovskom hrobe v Komárne. 

Vo vedeckovýskumnej práci sa 
zaoberal fyzikou Slnka a najmä najvyš-
šou vrstvou slnečnej atmosféry – koró-
nou – a vzťahmi Slnko – Zem. V pozoro-
vateľskej oblasti to bolo najmä zakres-
ľovanie slnečných škvŕn vo fotosfére 
Slnka, pozorovanie chromosféry Slnka, 
slnečných erupcií a protuberancií a po-
mocou slnečného spektrografu zaz-
namenávanie rôznych častí slnečného 
spektra vo vybraných oblastiach Slnka. 
Okrem toho pozoroval aktuálne astro-
nomické úkazy. V popularizačnej oblasti 
vykonával vedecko-populárne prednáš-
ky pre mládež a širokú verejnosť. Za 
dlhoročnú aktívnu prácu v Akadémii 
vzdelávania a za rozvoj vzdelávania dos-
pelých v Slovenskej republike dostal pa-
mätnú medailu Juraja Fándlyho.  

Ako astronóm pozoroval rôzne 
veľmi pekné úkazy na oblohe – meteo-
ry, kométy, zákryty hviezd Mesia-
com, slnečné erupcie a protuberancie, 
no najzaujímavejším úkazom pre neho 
bolo úplné zatmenie Slnka. Celkovo sa 
zúčastnil na viacerých expedíciách za 
úplným zatmením Slnka – Brazília, 
Thajsko, Rusko, ostrov Guadeloupe 
v Karibskom mori, Maďarsko, Ango-
la, Juhoafrická republika, Turecko a iné.  
 

 Stredoškolská učiteľka, riadiaca 
pracovníčka Mgr. Klára Mišútová, rod. 
Lehocká, sa narodila 7. 10. 1938 v Šali, 
okres Galanta. Základné i stredoškolské 
vzdelanie nadobudla v rodnom meste, 
maturovala na tamojšej Jedenásťročnej 
strednej škole (1956). Študovala kombi-
náciu dejepis – zemepis na Vysokej 
škole pedagogickej v Bratislave (1956 – 
60). Po jej ukončení nastúpila na ZDŠ do 
Haliče pri Lučenci, kde pôsobila ako 
učiteľka (1960 – 61). Potom pracovala 
ako stredoškolská učiteľka na Gymnáziu 
B. S. Timravy v Lučenci (1961 – 75) a 
riaditeľka Strednej pedagogickej 

školy (neskôr premenovanej na 

Pedagogickú a sociálnu 

 
 

BARATTA – DRAGANO Alojz – 190. 
výročie narodenia (2. 10. 1828), ba-
rón, zemepán a továrnik. Bol zaklada-
teľom súkromnej školy v Poltári 
(1866). Zaslúžil sa o postavenie busty 
kráľovnej Alžbety v Poltári (1899). 
LACIAKOVÁ Irena – 150. výročie na-
rodenia (2. 10. 1868 Polichno), spiso-
vateľka, sestra B. S. Timravy. Používala 
pseudonym Poľanská, Irena Zorislava 
Slančík. V r. 1887 bola redaktorkou ro-
dinného rkp. časopisu Ratolesť, v kto-
rom začala spolu s Timravou literárne 
tvoriť. Zomrela 14. 2. 1851 vo Zvolene.  
KORBAY František – 50. výročie 
úmrtia (2. 10. 1968 Banská Štiavnica), 
vlastivedný publicista, úradník. Pseu-
donym F. Menší. Študoval na gym-
náziu v Lučenci, notársky náukobeh 
absolvoval v Banskej Štiavnici. Notár v 
Haliči, Lovinobani a v Rimavskej So-
bote, 1923 – 45 vedúci notár, potom 
úradník v Banskej Štiavnici. Kultúrny a 
osvetový pracovník v banskoštiavnic-
kom okolí, autor turistických sprievod-
cov a štúdií o Banskej Štiavnici, v pub-
licistike sa venoval aj otázkam cestov-
ného ruchu, administratívy a financií v 
štátnej správe. Publikoval v časopisoch 
– Administratívny vestník, Soc. ochra-
na, Hlas slov. samosprávy, Krásy Slo-
venska. V novinách – Národné noviny, 
Robotnícke noviny, Slovenský denník, 
Hlasy spod Sitna, Pohronie, Pohronský 
hlásnik, Slovenský juh a Štiavničan. 
Narodil sa 2. 11. 1895 v Haliči 
NOGE Július, PhDr., DrSc. – 25. vý-
ročie úmrtia (3. 10. 1993 Bratislava), 
literárny historik a kritik. Pseudonym – 
Juraj Vidovenec. Od r. 1955 pracoval v 
Ústave slovenskej literatúry SAV v Bra-
tislave. V literárnohistorickom výsku-
me publikoval štúdie o B. S. Timrave, 
L. Nádaši-Jégém, G. K. Zechenterovi-
Laskomerskom, S. H. Vajanskom, ale 
najmä o M. Kukučínovi v 2-zv. práci 
Martin Kukučín tradicionalista a nová-
tor (1962, 1975) a v knihe Martin Ku-
kučín. Epik života – život v epi-
ke (1991). Diela: Slovenská romantická 
próza (1969),          Pokračovanie na s. 6 

Prozaik Vladimír 
Mináč (1962), Próza Kláry 
Jarunkovej (1979), Ján Kalinčiak 
(1975), Hľadanie epickej 

B. S. Timravy v Lučenci (1961 – 75) a 
riaditeľka Strednej pedagogickej školy 
(neskôr premenovanej na Pedagogickú 
a sociálnu akadémiu) v Lučenci (1975 – 
95). Od r. 1995 žila na dôchodku v Lu-
čenci. Zomrela 20. 11. 2004 v Lučenci, 
kde je pochovaná na tunajšom cinto-
ríne. 

 
 V Lučenci pôsobila najprv ako 
stredoškolská učiteľka na dnešnom 
Gymnáziu B. S. Timravy. Mala tam veľa 
úspešných žiakov, z ktorých sa neskôr 
stali lekári, právnici, učitelia, diplomati... 
Za všetkých treba spomenúť aspoň jed-
ného – diplomat Augustín Čisár. Počas 
jej pôsobenia na gymnáziu riaditeľmi 
školy boli Viktor Hoffmann a po ňom 
Tibor Macko. Medzi jej významných ko-
legov patrili: Ján Rusňák, Ján Šufliarsky, 
Ján Straško, Mária Strašková, Michal Pe-
tian, Július Becher, Jaroslav Šuran...  

V r. 1975 sa stala riaditeľkou 
Strednej pedagogickej školy v Lučenci, 
kde vo funkcii riaditeľa vystriedala Šte-
fana Volenta. Vyučovalo sa tu – a aj 
dnes sa vyučuje dvojjazyčne – v sloven-
skom i maďarskom jazyku. Táto škola 
mala počas jej účinkovania v riaditeľskej 
funkcii vysoký kredit v rámci regiónu 
Novohrad i celého Slovenska. Žiaci sem 
chodili z rôznych kútov republiky. Postu-
pom času sa kumulovala aprobácia uči-
teľ materskej školy + vychovávateľ škol-
skej družiny. Súčasne sa otvorilo aj diaľ-
kové štúdium špeciálnej pedagogiky – 2-
ročné vyššie odborné vzdelanie. Ďalším 
odborom sa stala sociálna práca. V škol-
skom roku 1993/1994 rozhodla o ex-
perimentálnom prijatí sluchovo postihn-
utých žiakov. Za rozvoj školstva dostala 
ešte za minulého režimu niekoľko 
vysokých štátnych vyznamenaní. Po jej 
odchode do dôchodku sa novým 
riaditeľom školy stal Ondrej Veselý. 

ešte za minulého režimu niekoľko vyso-
kých štátnych vyznamenaní. Po jej od-
chode do dôchodku sa novým riadite-
ľom školy stal Ondrej Veselý. 

PhDr. František Mihály, DiS. art. 
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Prozaik Vladimír Mináč (1962), Próza 
Kláry Jarunkovej (1979), Ján Kalinčiak 
(1975), Hľadanie epickej syntézy  
(1980), Podoby realizmu v medzivojno-
vej próze (1983), Literatúra v pohybe  
(1968), Kritické komentáre (1974), Zla-
tý fond slovenskej literatúry (1968). 
Spoluautorsky sa zúčastnil na tvorbe 
akademickej syntézy Dejiny slovenskej 
literatúry 5 (1984) a Slovníka slovens-
kých spisovateľov pre deti a mlá-
dež (1978), autor publikácie Apercu de 
la Litterature Slovaque (1968) a kni-
hy Literatúra v literatúre (1988). Ako 
editor pripravil návrhy a realizoval vy-
dania spisov J. M. Hurbana, J. Kalin-
čiaka, G. K. Zechentera-Laskomer-
ského a T. Vansovej, zostavil antólogiu 
zo slovenskej humoristickej literatú-
ry Veselé prechádzky (1959), antológiu 
slovenských ľúbostných noviel z me-
dzivojnového obdobia Nesmrteľní mil-
enci (1977), antológiu slovenských his-
torických noviel 20. storočia Svadobná 
noc (1978) a i. Venoval sa najmä slo-
venskej próze. Narodil sa 30. 1. 1931 
vo Vidinej. 
NOCIAROVÁ Emília, rod. Ľuptáková – 
85. výročie narodenia (3. 10. 1933), 
učiteľka, ochotnícka herečka, osvetová 
pracovníčka a recitátorka. Držiteľka 
Zlatého odznaku J. K. Tyla ako najlep-
šia amatérska herečka, členka divadel-
ného súboru Timrava v Lučenci. Žije vo 
Vidinej.  
KOVÁCS Péter – 50. výročie narodenia 
(5. 10. 1968 Lučenec), fotograf, výtvar-
ník; umeleckým menom Garp. Základ-
nú školu navštevoval vo Fiľakove, 
následne absolvoval vtedajšiu Strednú 
umelecko-priemyselnú školu v Kremni-
ci. Je vyštudovaný grafik, ale venuje sa 
aj maliarstvu, fotografovaniu a sochár-
stvu. Je autorom návrhu a realizácie 
súsošia Zmierenie na námestí Slobody 
vo Fiľakove. 
VARGA Attila, Ing. – 60. výročie na-
rodenia (7. 10. 1958), strojný inžinier, 
stredoškolský učiteľ. Od roku 1992 
riaditeľ SOŠ Fiľakovo. 
KLAMÁRIK Ján – 120. výročie úmrtia 
(8. 10. 1898 Banská Bystrica), učiteľ, 
štátny tajomník. Pseudonym Kemény. 
Zaslúžil sa o modernizáciu stredných 
škôl. V r. 1889 bol vymenovaný za mi-
nisterského radcu. Narodil sa 7. 2. 
1832 v Lučenci. 
SERLY Tibor – 40. výročie úmrtia (8. 
10. 1978 Londýn), huslista, violista, 
hudobný skladateľ. Bol žiakom 
Františka Liszta. Jeho prácu si 
vysoko vážil Béla Bartók, 
inštrumentálne spracoval jeho 

Františka Liszta. Jeho prácu si vysoko 
vážil Béla Bartók, inštrumentálne spra-
coval jeho dielo Koncert pre violu. 
Natrvalo sa usadil v New Yorku. Je po 
ňom pomenovaný ženský spevácky ko-
morný zbor „SERLY“ pri ZO Csemado-
ku v Lučenci. Narodil sa 5. 11. 1901 
v Lučenci. 
GÁLUS Juraj – 160. výročie narodenia 
(12. 10. 1858), člen folklórnej skupiny 
v Kokave nad Rimavicou, prezývaný 
„Abelovec“, nosil stále pôvodný kokav-
ský kroj a zapletené vrkoče. Zomrel 30. 
10. 1952. 

 
Foto z archívu P. Haluku 

SÁNDOR László  – 25. výročie úmrtia 
(13. 10. 1993), kritik, prekladateľ. 
V Lučenci bol od r. 1933 redaktorom 
časopisu Figyelő a jedným zo zaklada-
teľov časopisu Indulás.  
URBANČOK Milan – 90. výročie naro-
denia (14. 10. 1928 Cinobaňa – Turíč-
ky), jazykovedec. Z diel: Slovník sloven-
ského jazyka, Morfológia slovenského 
jazyka. Zomrel 15. 4. 1981 v Bratisla-
ve, pochovaný je v rodisku. 
ZUPKO Mária, rod. Illéšová, Mgr. – 
65. výročie narodenia (15. 10. 1953 
Fiľakovo), špeciálna pedagogička, lo-
gopedička. Prispieva do časopisov Ro-
dina a škola, Efeta. 
LAKATOŠ Ladislav, doc., Ing., CSc. – 
95. výročie narodenia (21. 10. 1923 
Stará Halič), strojný inžinier, vedecký 
pracovník a vysokoškolský učiteľ. Zom-
rel 8. 6. 2015 v Bratislave, kde je po-
chovaný na cintoríne v Slávičom údolí. 
BAKUĽA Michal – 35. výročie úmrtia 
(21. 10. 1983 Bratislava), politik. V ro-
koch 1955 – 56 minister štátnej kon-
troly, v r. 1956 – 59 minister poľno-
hospodárstva a lesného hospodárstva. 
Narodil sa 23. 8. 1911 v Málinci.  

 

 
 

LEHÁR Franz Christian – 70. výročie 
úmrtia (24. 10. 1948 Bad Ischl, Ra-
kúsko), hudobný skladateľ. V rokoch 
1890 – 94 bol kapelníkom 25. pešieho 
pluku v Lučenci. Pri poslednom kon-
certe v Lučenci dostal Lehár taktovku 
s pozlátenou lutnou a nápisom „Fran. 
Lehárovi ml. dámy mesta Lučenec... 4. 
3. 1894“. Narodil sa 30. 4. 1870 v Ko-
márne. 
LÚČANOVÁ Mária, rod. Bakuľová, 
doc., PhDr., CSc. – 30. výročie úmrtia 
(27. 10. 1988 Bratislava), scenáristka, 
redaktorka ČST a vysokoškolská učiteľ-
ka. Dielo: scenár k filmu Brána k do-
movu (1975). Narodila sa 25. 2. 1937 
v Málinci.  
DEDINSKÁ Lenka – 15. výročie úmrtia 
(29. 10. 2003 Bratislava), učiteľka, au-
torka učebníc, ochotníčka, výskumná 
pracovníčka. V r. 1952 – 78 pôsobila 
vo Výskumnom ústave pedagogickom 
v Bratislave. Z diel sú známe viaceré 
učebnice pre ZŠ, vydala úpravy ľudo-
vých rozprávok pre bábkové hry: Saša 
a Micka (1950), Veselá záhrada 
(1956), Červená čiapočka (1958) a ď. 
Počas pôsobenia v Lučenci bola aktív-
nou členkou divadelného ochotníc-
keho súboru Timrava. Narodila sa 18. 
3. 1916 v Tomášovciach. 
 

 
 
90. výročie (1. 10. 1928) založenia 
spevokolu v obci Dobroč. 
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      Netradičná prezentácia tvorby, čítačka, literárna 
turistika..., a to všetko nielen v pohybe, teda vo vlaku, ale aj 
a na pevných miestach, čiže dvoch železničných staniciach 
(Lučenec a Kokava nad Rimavicou) a v lučenskej Tančiarni 
Franz. 

 
      Literárny projekt pod týmto názvom sa realizoval 12. 
septembra 2018 a nadviazali sme ním na projekt spred 
piatich rokov. Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho..., niekto 
si sadne do vlaku a niečo prečíta. Ale tá príprava trvá pod-
statne dlhšie. Už od februára sme začali rokovania, najskôr 
s Klubom historickej techniky (KHT) Zvolen, lebo snahou bolo 
pôvodne zabezpečiť historický vlak. Pevne stanovený termín 
KHT na 28. júla nám nevyhovoval, keďže sme zabezpečovali 
iné veľké podujatie. Po mnohých telefonátoch a „mejloch“ 
nasledovalo osobné rokovanie so zástupcom Železničnej spo-
ločnosti Slovensko, bez ktorej by sa projekt nedal realizovať. 
Rokovanie o spolupráci sa uskutočnilo 15. marca vo Zvolene 
za účasti Michala Abelovského a Mgr. Vladimíra Podracké-
ho, obchodného managera sekcie obchodu a marketingu. 
Vybrali sme železničnú trať Lučenec – Utekáč, ale s vystú-
pením v Kokave nad Rimavicou z dôvodu 110. výročia prí-
chodu prvého vlaku do tejto obce. Neskôr aj presný dátum 
a konkrétny osobný vlak. Odbor komunikácie ŽSR, Mgr. Ivana 
Popluhárová, zástupkyňa riaditeľky, nám 19. júna 2018 akciu 
povolil.  
       Ešte začiatkom apríla sme viacerým literárnym klubom, 
ale aj jednotlivcom poslali mailom prihlášky, ktorých 
uzávierka bola 31. mája 2018. Od júna nasledoval výber toho 
najlepšieho zo všetkých zaslaných prác, ktorý mala na starosti 

       Ešte začiatkom apríla sme viacerým literárnym klubom, 
ale aj jednotlivcom poslali mailom prihlášky, ktorých uzávier-
ka bola 31. mája 2018. Od júna nasledoval výber toho 
najlepšieho zo všetkých zaslaných prác, ktorý mala na starosti 
spisovateľka Hanka Košková, lektorka literárneho klubu 
V.L.A.S. pri NOS.  
        Do projektu sa prihlásilo celkom 20 literárnych autorov 
z celého Slovenska: Hana Košková, Július Lomenčík, Ján 
Cíger, Monika Račková, Martin Dzúr, Monika Kyseľová, Lu-
cia Kresanová, Jana Švikruhová, Štefánia Drastíková, Aneta 
Beňková, Vladislav Král, Iveta Zaťovičová, Daniel Szoó, 
Marcel Páleš, Roman Buhovecký, Ľudovít Majer, František 
Széplaky, Vladimíra Banská, Marta Hlušíková a Danica Hrn-
čiarová Šišláková.  
        Všetko odštartoval o 9. 30 hod. na nástupišti železničnej 
stanice Lučenec nenahraditeľný glosátor Jano Cíger z Mädo-
kýša. Podujatie otvorila riaditeľka NOS Mária Ambrušová, 
ktorá uviedla aj zborník z tvorby uvedených literátov Vlak 
literatúry. Na „pokrstenie“ použila dvanásť starých lepenko-
vých lístkov, ktoré sme rozdávali ako suvenír v roku 2013. 
Dvanásť lístkov preto, lebo trať vedie cez 12 staníc. Až do 
odchodu vlaku o 10.40 hod. bol pripravený sprievodný 
program – vystúpenie flašinetára Jána Haruštiaka z Divadla 
pod balkónom v Banskej Bystrici, heligónkara Vlada Sihel-
ského z Českého Brezova, saxafonistu Rolanda Horvátha 
a folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik z Buzitky. 
        Mimoriadny vozeň vlaku literatúry bol posledný v súpra-
ve a pochopiteľne riadne označený. Kapacita 83 miest na 
sedenie nepostačovala, ale na státie bolo k dispozícii až 100 
miest. Účastníkmi projektu neboli len samotní autori, orga-
nizátori, hostia, žiaci a študenti škôl (ZŠ M. R. Štefánika 
Lučenec, SPŠ stavebná Oskara Winklera Lučenec, Stredná 
odborná škola pedagogická Lučenec, Súkromné gymnázium 
Lučenec, ZUŠ Poltár), ale aj bežní cestujúci, ktorí, samoz-
rejme, sa počas jazdy menili.  

 
        Po hlásení v staničnom rozhlase a vypravení vlaku mal 
všetko pod palcom ostrieľaný moderátor Jano Cíger. Počas 
jeho informovania o priebehu podujatia organizátori rozdá-
vali jedinečný suvenír – retro cestovný lístok v podobe mag-
netky. Na čítačke sa postupne vystriedali všetci prítomní 
autori. Rozbor ich tvorby uskutočnila Hana Košková. 
       Literárnu turistiku mal na starosti Július Lomenčík. Na 
každej stanici spomenul významné osobnosti literatúry, 
majúce tento rok výročie, ale aj dejateľov, ktorých je v tomto 
regióne potrebné neustále pripomínať. Počas jazdy vlakom sa 
konal aj malý workshop, po slovensky tvorivá dielňa. Hanka 
Košková navrhla tému „vlak“ a každý sa mohol zapojiť. 

Pokračovanie na s. 8 

 
       Čas bežal, všetko išlo ako po masle, ani sme sa nenazdali 
a aj v tej horúčave sme nakoniec o 11.47 hod. dorazili do 
Kokavy nad Rimavicou. Vítali nás tóny dychovej hudby 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Za spevu veselých pasažierov vlak vyráža zo stanice 

v Lučenci smerom do Kokavy nad Rimavicou. Stačí vziať 

vak slov, Novohrad je pripravený. „Som nadšený, je to živé 

hneď v začiatku,“ hovorí mi hudobník Roman, ktorý túto trať 

nepozná, ale teší sa na nový zážitok. Vlak literatúry nachádza 

svoje pokračovanie po piatich rokoch. Opäť spája literárnych 

autorov z rôznych končín, opäť k sebe pripája milovníkov 

slova, ktorí postupne strhnú aj bežných a nič netušiacich 

cestujúcich. Sme triezvi, podgurážení múzami umenia. A Ro-

man, ktorý prichádza prvý raz, neskôr rozozvučí svoju gitaru, 

zaspieva a zožne potlesk zaplneného vlaku. Postupne si uve-

domím, že láska k slovu znamená vždy nové cesty. 

       Známy antikvár Janko Cíger z Mädokýša, ktorý milovní-

kov dobrých kníh bežne pozdravuje vo svojom antikvariáte 

v Martine, tentoraz vystupuje v úlohe moderátora. Už na 

stanici v Lučenci pred štartom vlaku privíta prítomných, opi-

suje projekt Vlak literatúry a pripravuje nás na zážitkovú 

jazdu. V pozadí hrá divadelník Ján Haruštiak na verklíku, 

striedajú ho folkloristi či saxafonista, až má človek pocit, že 

čas možno skutočne zastaviť, aby sme mali možnosť pre-

niknúť do krásy momentu. 

       „Postoj chvíľa, si krásna,“ aj tieto slová zaznejú neskôr 

z úst docenta Júliusa Lomenčíka, ktorý pripomína zosnulé 

osobnosti literatúry, rodákov jednotlivých obcí trasy. Vlak 

dosahuje prvý cieľ, Kokavu nad Rimavicou, kde v stanici 

postojí a kde jeho posádku víta domáca dychovka, množstvo 

žiakov, pani učiteľky, starosta či vzácni hostia z okolia 

a ostatní sympatizanti literatúry. Napokon vyprevádzaní 

úsmevom berieme sa na cestu späť. Opäť sa cestovanie mení 

na prelet ponad tvorbu viacerých autorov, ktorí svoje veci 

autenticky čítajú v sprievode pravidelných úderov kolies 

vlaku o koľajnice. Tu a tam sa rozozvučí harmonika či gitara, 

ľudia spievajú, posilňujú dobrú atmosféru, vnímame jedi-

nečnosť okamihu. Pár kilometrov pred cieľom, teda neďaleko 

Veľkej Vsi, sa spájame so Slovenským rozhlasom a vstupu-

jeme do vysielania Rádia Regina Stred. Prehovorí doň aj 

jedna z najskúsenejších, spisovateľka Hana Košková, ktorá 

chváli tvorbu mladých autorov. Až napokon vchádzame do 

cieľa, i keď cieľom bola, keď sa to tak vezme, samotná cesta. 

Zážitok, stretnutie s ľuďmi, s regiónom a so slovom. A vlast-

ne aj so sebou samým. 

         V každom novom Dnes sme, my cestujúci, od pamät-

ného dňa vzdialenejší, i keď v spomienke v ňom zostávame 

sedieť naďalej. Ten istý vlak síce jazdí, tá istá trasa zostáva, 

možno aj niektorí cestujúci, tie isté obce, ale už chýba ozna-

čenie Vlak literatúry. A predsa sa ním tak trocha vezieme 

ďalej, trasy slov a myšlienok pokračujú a vedú cez nás, až sa 

tu a tam opäť raz pretnú. Spojilo nás slovo, spojili sme sa 

v ňom a uvedomili si krásu tejto záľuby. A takto nevšedne sa 

dá cez slovo spájať kdekoľvek a s rôznymi ľuďmi. Hoci aj vo 

vlaku na inej trase, keď aj bez literatúry – také vlaky slov 

neprichádzajú nikdy neskoro, nemeškajú. Stačí mať pri sebe 

batoh slov a nejaký ten sen o medziľudských križovatkách. 

Keď sa to tak vezme, samotný život, hoci aj v podobe jedné-

ho dňa z mnohých, je nevšedným literárnym príbehom, 

ktorým takéto vlaky-nevlaky idú neustále. 
PaedDr. Marcel Páleš, dramaturg 
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       Čas bežal, všetko išlo ako po masle, ani sme sa nenazdali 
a aj v tej horúčave sme nakoniec o 11.47 hod. dorazili do 
Kokavy nad Rimavicou. Vítali nás tóny dychovej hudby 
Kokavčanka a starosta obce Ing. Ján Chromek. V priestoroch 
železničnej stanice sme strávili viac ako polhodinu, lebo 
o 12.22 hod. sa už vracal vlak od Utekáča, pripojili náš lite-
rárny vozeň a pokračovali sme späť do Lučenca. 

 

 
      Vlak nemeškal a do Lučenca sme pricestovali presne 
o 13.23 hod. Potom nastal presun účastníkov do priestoru 
neďalekej Tančiarne Franz. Po malom občerstvení sa pre-
mietal film za osobnej účasti autora (námet, scenár a réžia) 
Arnolda Kojnoka „Ľudia na trati“. Film získal viacero ocenení 
a zachytáva osudy ľudí pozdĺž už zrušenej železničnej trate 
Poltár – Rimavská Sobota.  

 
      Záver patril zhodnoteniu celého podujatia. Fotografie 
a priamy prenos zabezpečoval Milan Alberti. 
      Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.                                                                                    M. A. 
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     Pod týmto názvom sa v mesiaci jún realizovali literárne 
tvorivé dielne pre deti a mládež v štyroch základných školách. 
V Lučenci to bolo v dvoch školách – ZŠ Vajanského (12. 6. 
2018) a ZŠ M. R. Štefánika (13. 6. 2018). ZŠ s MŠ v Cinobani 
bola 18. 6. 2018 miestom konania tretieho bloku literárnych 
dielní. V ten istý deň sa projekt uskutočnil aj v ZŠ Slobody 
Poltár. Tu boli účastníkmi projektu aj žiaci druhej školy v mes-
te – ZŠ Školská. Všetkých tvorivých stretnutí sa zúčastnili dvaja 
lektori – Hana Košková a Peter Gajdošík, ktorí sa venujú aj 
literárnej tvorbe pre deti.  
      Zámerom organizátorov bolo pripraviť „pilotný projekt“ 
zameraný na tvorbu detí a mládeže, na rozšírenie ich poznat-
kov, vedomostí a informovanosti či už o tvorbu regionálnych 
autorov, alebo o tom, ako vzniká príbeh, poviedka alebo iná 
literárna forma. Hovorili aj o tom ako dať príbehu názov, ako 
mená hlavných predstaviteľov, hrdinov a pod. 
     Celá snaha organizátorov a lektorov vyvrcholila v motivácii 
detských autorov, ktorí sa odhodlali a možno prvýkrát napísali 
– vlastnoručne – svoje literárne dielko. To bol cieľ projektu, 
ktorý sa naplnil. Z literárnych prejavov žiakov vybrala do 
zborníka Píšeme pre deti spisovateľka Hana Košková celkom 17 
nasledovných prác jednotlivcov, ale aj kolektívnych autorov:  
ZŠ Vajanského Lučenec – Sofia Knapová: Neposlušná Luna, 
Marek Kružliak: Môj škriatok. 

 
ZŠ M. R. Štefánika Lučenec – Andrea Urbanová: Vlčí trojzubec, 
Miroslav Števák, Marco Matúška, Marcela Medlenová, Bruno 
Bablena, Maximilián Goodspeed, Zuzana Brodnianska: Hon-
ba za príšerou (inšpirované hrou Monster hunter), Nina Lea 
Anderleová, Ema Paálová a Viktória Kalamárová: Prežili sme 
dobrodružstvo. 

 
ZŠ s MŠ Cinobaňa – Lea Mária Hegyiová, Lucia Spodniaková, 
Denis Balog: Jurko a lopta, Michaela Poliaková  
 
 

ZŠ s MŠ Cinobaňa – Lea Mária Hegyiová, Lucia Spod-
niaková, Denis Balog: Jurko a lopta, Michaela Poliaková  

 
 

ZŠ Slobody a ZŠ Školská Poltár – Karolína Jozefíková: Mar-
gitkin desivý sen, Katarína Chovancová: Balog – Žralok, 
Martina Gmitterová: Prvá „jazda“, Sofia Vetráková, Sofia 
Macháčková: Najlepší deň, Bibiána Amália Matušiaková: 
Ako sa spriatelili náš pes s mačkou, Simona Šuleková: 
O babke, Bronislava Garajová: Čarodejnica Eulália a zlý 
autor. 

 
    Do projektu sa prihlásilo 73 žiakov a zapojila takmer stov-
ka účastníkov. 
     Poďakovanie patrí aj nasledovným riaditeľstvám škôl ako 
partnerom projektu: ZŠ Vajanského a ZŠ M. R. Štefánika 
v Lučenci, ZŠ s MŠ Cinobaňa, ZŠ Slobody a ZŠ Školská v Pol-
tári. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. 

 

         
Vernisáž výstavy Mysterium fidei – Sakrálne 

umenie v Novohrade sa konala 13. 9. 2018 vo výstavnej 

sieni Mestského múzea Lučenec/Radnici na Ul. Dr. Herza. 

Bola pripravená v spolupráci s Krajským pamiatkovým 

úradom Banská Bystrica, pracoviskom v Lučenci. Mgr. 

Katarína Damjanovová vo svojom príhovore, okrem iného, 

uviedla, že v roku 2018, vyhlásenom za Európsky rok kul-

túrneho dedičstva, zaznamenávame pozitívny vývoj v ob-

lasti ochrany, obnovy a prezentácie kultúrneho dedičstva 

v Novohrade. 

        Na otvorení výstavy nechýbala primátorka Lučenca 

PhDr. Alexandra Pivková. Prítomní boli viacerí cirkevní 

predstavitelia, za rímskokatolícku cirkev Slavomír Marko, 

za evanjelickú cirkev augsburského vyznania Ľudovít Hro-

boň,                                                  Pokračovanie na s. 10 

 

za reformovanú kresťanskú cirkev Štefan Miklóš 

a ďalší zástupcovia cirkevných zborov a farností, 

ktoré zapožičali vystavené exponáty. 
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za reformovanú kresťanskú cirkev Štefan Miklóš a ďalší 

zástupcovia cirkevných zborov a farností, ktoré zapožičali 

vystavené exponáty. 

 
       Novohrad je geograficky aj historicky územie pri-

rodzene členené kotlinami rieky Ipeľ, ktorá ho v súčasnosti 

delí do dvoch samostatných štátov. Sakrálne pamiatky 

zviditeľňujú a dostávajú do povedomia širokej verejnosti 

bohatý fond cirkevného umenia Novohradu. Do 19. sto-

ročia cirkev bola jednou z najväčších objednávateliek 

umenia. Tento špeciálny druh umenia  nezachytáva len 

výstavbu kostolov, fár, kaplniek, božích múk, kláštorov, ale 

aj ich vnútorný mobiliár ako neoddeliteľnú súčasť vy-

bavenia cirkevných objektov. Hlbšie prijatie kresťanstva, 

bohatstvo donátorov a patrónov kostolov podnietilo a otvo-

rilo cestu maliarskej výzdobe Domu Božiemu až ku naj-

nižším vrstvám vidieckeho obyvateľstva. Dôležitou 

súčasťou výzdobných programov interiérov stredovekého 

sakrálneho priestoru sú nástenné maľby. Kostol ako symbol 

personifikoval obyčajnému človeku jeho vieru, ktorú si 

často nevedel predstaviť, pretože nerozumel kňazovej la-

tinčine. 

 
         Stredoveké nástenné maľby sa zachovali v kostoloch 

v Ľuboreči, Starej Haliči a v pôvodnom presbytériu v Tu-

ríčkach. Personifikáciu Nebeského Jeruzalema v sakrálnom 

priestore predstavuje strop. Evokuje krásu nebeského raja 

a tejto téme je predurčená ich výzdoba. V našom regióne sa 

zachovali dva stropy, a to v evanjelických kostoloch augs-

burského vyznania v Pôtri a v Dobroči. Oltár ako miesto 

nekrvavej obety a obetnej hostiny je prítomný v skoro 

každom sakrálnom priestore. Neskorá renesancia sa 

odzrkadlila na výstavbe a výzdobnom programe oltára 

z evanjelického kostola v Dolnej Strehovej, barok na 

 
nekrvavej obety a obetnej hostiny je prítomný v skoro 

každom sakrálnom priestore. Neskorá renesancia sa od-

zrkadlila na výstavbe a výzdobnom programe oltára z evan-

jelického kostola v Dolnej Strehovej, barok na oltároch 

v rímskokatolíckom kostole v Starej Haliči. Kalich, v kto-

rom počas obradov víno konsekruje, predstavuje podstatu 

tajomstva viery, patril medzi vrcholné diela zlatníckeho 

umenia. Kalichy z evanjelických kostolov Poltára, Ozdína, 

Prahy a Českého Brezova dokladajú veľmi vzácne gotické 

zlatnícke práce precízne stvárnené. Okrem kalichov je fond 

zlatníckeho liturgického umenia v našom regióne zastúpený 

ukážkovými monštranciami, napr. zo Starej Haliče, Pod-

rečian a i.. Osobitým typom zlatníckeho predmetu slúžia-

ceho na uloženie časti telesnej schránky svätca sú relik-

viáre. Najbežnejším typom je relikviár v tvare kríža, 

prípadne v tvare glorioly uprostred s preskleným latinským 

krížom. Výnimočné sú pyramídové relikviáre ako z františ-

kánskeho kostola Nanebovstúpenia Panny Márie z Fiľa-

kova. Sakrálnym umením zastúpeným v interiéroch kos-

tolov sú epitafy, mortuáriá, náhrobné stély a náhrobky. 

Jedným z najzaujímavejších figuratívnych náhrobkov je 

náhrobok rodiny Tihanyi v evanjelickom kostole augsbur-

ského vyznania v Zelenom. Výnimočné textílie, obradné 

predmety so zachovanými nápismi, kanvice dokladajú 

bohatý liturgický fond reformovanej cirkvi. Novohrad ako 

niekdajšia historická súčasť Uhorska je bohatá a rôznorodá 

na historické, ale aj súčasné sakrálne umenie a je neoddeli-

teľnou súčasťou slovenského umenia komparovaného s 

umením strednej Európy. 

       Výstavu  môžete navštíviť až do 20. 10. 2018. 
Mgr. Andrea Moravčíková,  

vedúca Mestského múzea Lučenec 
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       V časopise pre mladú literatúru 
a umenie Dotyky č. 3/2018 (s. 38) 
bola uverejnená básnická tvorba (9 
básní) členky LK V.L.A.S. – Anety 
Beňkovej z Veľkého Krtíša. 
      Autorke pri výbere pomohla lek-
torka literárneho klubu spisovateľka 
Hana Košková. Blahoželáme! 
 

        Počas folklórneho popoludnia a 
Dňa obce Tuhár sa 1. septembra 2018 
uskutočnili dve uvedenia kníh do života. 
Jednou z kníh boli Mlynárske povesti,  
rodáčky z Tuhára, spisovateľky Hany 
Koškovej. Prezentáciu knihy uskutočnila 
jej „krstná mama“ spisovateľka Iveta 
Zaťovičová pšeničným zrnom. Na uve-
denie knihy prišiel i akademický maliar a 
ilustrátor povestí Miroslav Regitko. Čle-
novia dramatického klubu z Lučenca 
uviedli i jednu zdramatizovanú povesť 
z knihy zásluhou Ľubomíry Karmanovej, 
ktorá uvedenie knihy aj moderovala.  

 
        Po slávnostnom akte sa konala 
autogramiáda autorky spolu s ilustrá-
torom. 

 
        Druhú publikáciu od Petra Fízeľa, 
rodáka z obce, Dejiny a súčasnosť obce 
Tuhár uviedla do života spisovateľka 
rodnou tuhárskou zemou. 
        Prekvapenie pre Hanu Koškovú 
pripravili predstavitelia obce na čele so 
starostom Petrom Čemanom udelením 
Čestného občianstva obce Tuhár. 
Hana Košková                            Foto: Milan Alberty 

a komentovaná prehliadka podzemnej chodby 

v útrobách fiľakovského hradného kopca 
       Posledná dočasná výstava tohtoročnej turistickej sezóny na Fiľakovskom 

hrade predstavila produkty sklárskych hút od konca 18. po začiatok 20. storočia 

z územia niekdajšieho Horného Uhorska, s osobitým dôrazom na novohradské 

sklárske dielne. Zbierka je výberom z jedinečnej kolekcie súkromného zberateľa 

Vilmosa Ladóczkeho, ktorý sa popri zberateľstve produktov hút fungujúcich na 

území žúp Heves, Borsod a Zemplén zaviazal aj k zozbieraniu hnuteľných 

pamiatok, pochádzajúcich z bývalých hút regiónov dnešného Slovenska – 

Gemera, Novohradu, Zvolena, Nitry a Trenčína. Touto cestou patrí poďakovanie 

rodinám a prispievateľom, ktorí poskytli názorné predmety svedčiace o našej 

minulosti k nahliadnutiu pre širokú verejnosť. Značná časť produkcie dutého 

skla v uhorských sklárskych hutách, neskôr sklárskych podnikoch, predsta-

vovala v 18. – 19. storočí popri maľovanom, gravírovanom a rytinami zdo-

benom honosnom panskom tovare, prevažne ľudové sklo. Vyše tisíckusová 

zbierka Vilmosa Ladóczkeho pozostáva najmä zo zásobníc nádob na pitie, ktoré 

boli každodennou súčasťou života prostého ľudu. Menším podielom sú zastú-

pené tzv. sklá špeciálne a sklá určené na všestranné použitie, medzi ktorými sa 

ale nájdu skutočné skvosty. Sklárske výrobky majú prevažne optickú výzdobu, 

čiže ich tvorcovia sa usilovali o zvýraznenie svetelného a tieňového efektu na 

sklenenom povrchu. Vystavené kusy sú vo svojej jednoduchosti hotovými 

umeleckými dielami a svedčia o samostatnom, od európskeho nezávislom 

spôsobe umeleckého stvárnenia uhorského sklárskeho umenia v danom období. 

Výstavu dopĺňajú fotografie sklárskych výrobkov z kolekcie zberateľa Mgr. 

Jána Kautmana.  

 
       Vernisáž, na ktorej vystúpila folklórna spevácka skupina Foncsik, sa usku-

točnila 21. septembra 2018 o 16:30 hod. v Bebekovej veži Fiľakovského hradu. 

Výstavu otvorili Mgr. Ján Kautman a Dr. habil. László Veres, súkromný uni-

verzitný profesor a bývalý riaditeľ krajského múzea. Unikátnu zbierku si môžu 

záujemcovia pozrieť do 15. novembra 2018. 

       Do medzinárodného podujatia s názvom Dni európskeho kultúrneho de-

dičstva, ktoré je každoročne zamerané na ochranu a spoznávanie našich kul-

túrnych pamiatok a duchovného dedičstva, sa Hradné múzeum vo Fiľakove 

teraz zapojilo okrem výstavy „Krása v ohni zrodená“ aj komentovanou preh-

liadkou inštalácie podzemnej chodby fiľakovského hradného vrchu s názvom 

Fiľakovo 1938 – 1945. Dňa 21. septembra 2018, od 9:00 do 16:00 hodiny, bola 

prehliadka protileteckého úkrytu pri tejto príležitosti bezplatná, na základe 

predbežnej prihlášky na tel. č.: 0950596502.  
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       Malá obec v okrese Žarnovica Bre-
hy bola v minulosti známa hrnčiarskou 
tradíciou. Dnes v obci žije a tvorí posled-
ný hrnčiar – Ján Fiala, syn Štefana Fialu, 
ktorý patrí do piatej generácie hrnčia-
rov. Ján Fiala sa narodil 15. 5. 1942 
v Brehoch. Je vyučený zámočník, ktorý 
celý život pracoval so železom. Vitálny 
dôchodca, ako sám hovorí, sa „hrá s hli-
nou“ a rozdáva skúsenosti. S pánom Fia-
lom som sa prvýkrát stretla v jeho rod-
nej obci, kde mi s radosťou porozprával 
o sebe, o živote, o hline. Ďalšie stretnu-
tie sa konalo v Poltári, kde lektoroval 
dielňu točenie na hrnčiarskom kruhu. 
V rámci projektu Dni hrnčiarstva bol 
pozvaný Novohradským osvetovým stre-
diskom v Lučenci. Pre čitateľov REKUS-a 
prinášame krátky rozhovor. 
Pán Fiala, odkiaľ ste mali hlinu? 
        Hlinu sme kopali v hliniskách vždy 
pred zimou. Chodili sme aj kopať do su-
sednej obce Rudno nad Hronom. Keď sa 
robili nádoby so širokým dnom, pridáva-
li sme hlinu z Poltára, vtedy nám dná 
nepukali. Nechali sme ju tam dobre pre-
mrznúť, vtedy sa hlina dobre rozložila 
na jemnejšie časti. Dobré bolo, keď hli-
na aspoň jednu zimu vymrzla a na jar 
sme ju zniesli, popolievali a nabili na ko-
pec a strúhadlami milimeter po milimet-
ri strúhali, aby sa skalky alebo korienky 
mohli dostať preč. Ďalej sa urobili valce, 
ktoré sa dávali do mlyna tzv. „gepeľ“. 
Pozostával z dvoch valcov, ktoré sa točili 
proti sebe a cez ktoré hlina prepadávala 
v podobe tenkých plátkov. Potom sa 
hlina „váľala“, miesila, a bola pripravená 
na prácu na hrnčiarskom kruhu. 
Skladovali sme ju v drevenom 

sklade, ktorý mal približne 

To ma veľmi teší a napĺňa do ďalšej ak-
tivity. Viem, že to má úspech. Samozrej-
me pracujem aj doma, keď mi to zdravie 
dovolí.  
Aké máte spomienky na otca – hrn-
čiara?  
      Veľmi dobré, hoci som si ho veľ-
mi neužil. Bol to veľmi dobrý človek. 
Chodieval som často do dielne a sledo-
val každý jeho pohyb pri práci, všetko mi 
vysvetľoval, akoby vedel, že nás opustí. 
Sem tam som mu urobil aj škodu. Keď 
mal narobený riad a sušil ho na dvore, ja 
ako šikovné decko som mu občas naro-
bil prstom dierky do výrobkov, skúšal 
som či sú už suché. On sa na to nenah-
neval a povedal: „To nič, urobíme dru-
hé“. Ťažko pracoval, denne robil aj 80 
mliečnikov, bola to drina. Teraz použí-
vam jeho značku, najskôr som si vytvoril 
vlastnú – fialku, ale mal som sen, kde mi 
otec povedal: „Syn môj, a čo sa ty han-
bíš za moju značku?“ Ja som odpove-
dal:„ Ja Vám predsa nebudem kaziť vašu 
odbornú prácu,“ prerozprával sen. Ráno 
hneď po zobudení som si vyrobil repliku 
otcovho razidla, ktoré dodnes použí-
vam. Prišiel však čas, keď nás opustil, 
mal 48 rokov a ja 15. Potom som sa 
musel učiť sám. Nesmiem zabudnúť aj 
na moju dobrú mamu, ktorá sa potom 
o nás starala.  
Máte svojho nasledovateľa?  
       Môj vnuk je dobrý výtvarník, nemá 
ďaleko k tomu, aby to robil. Teraz má 
iné záujmy, ale príde doba, že využije 
svoje kvality a urobí mi radosť, čomu ve-
rím.  
 Ďakujem pánovi Fialovi za roz-
hovor a prajem veľa energie do ďalšej 
práce.  

 
       Hlinené výrobky brežskej keramiky 
môže návštevník vidieť v Múzeu hrnčiar-
stva v Brehoch. Vzniklo v roku 2016 
a sprístupnili ho manželia Ševčíkovci. 
Múzeum je zriadené v tzv. Kohlovom 
dome, kde kedysi pôsobil hrnčiar Ľu-
devít Kohl. V múzeu je vystavený hrn-
čiarsky kruh, brežská keramika, kroje 
a v exteriéri hrnčiarska pec. Milovníci 
keramiky si prídu na svoje. 

Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec 

 

na prácu na hrnčiarskom kruhu. Sklado-
vali sme ju v drevenom sklade, ktorý 
mal približne veľkosť pece. 
Glazúru ste si tiež pripravovali sám?  
        Príprava glazúry bola hotová „alchý-
mia“. Sami sme si ju mleli. Gliedu – olov-
natú glazúru – sme kupovali v Banskej 
Štiavnici, ale aj v Příbrami; kde boli ban-
ské podniky. Dodávala sa v podobe šu-
pín, musela sa ešte mlieť. Robili sme to 
na tzv. „mlincoch“, ktoré boli z kameňa. 
Zelenú glazúru sme vyrábali tak, že do 
sita sme dali medené drôty a pálili v pe-
ci. Po výpale sme otriasli drôty a táto 
medienka sa ešte mlela s glazúrou.  

 
Pec máte kruhového pôdorysu aj 
s klenbou.  
      Áno, spodná časť pece je vymuro-
vaná z potočného kameňa do výšky je-
den meter. Priemer má dva metre. Po-
tom nasleduje  klenba. Pozostáva z dop-
redu vyrobených mliečnikov, ktoré už 
boli suchšie, aby sa dalo s nimi pracovať. 
Následne sa vkladali jeden do druhého 
a vymazávali sa z vnútra a z vonku tak, 
že postupne vznikla klenba. Na spodnej 
časti pece boli vybudované dva otvory, 
cez ktoré sa kúrilo. Vpredu bol nakladací 
otvor, odkadiaľ sa vošlo do pece a nakla-
dali sa výrobky. Pálilo sa drevom, väčši-
nou bukovým, po dobu 15 hodín na tep-
lotu 960 – 1000°C. Počas výpalu sa dre-
vo ešte z bokov pece prikladalo. Pec bo-
la vymurovaná v roku 1942. Počas pres-
trelky jeden zatúlaný granát padol do 
blízkosti pece, trošku ju otriasol, ale pre-
žila to a slúži až dodnes. Ja som v nej 
urobil 20 výpalov, bola to pec môjho ot-
ca. Teraz pálim v elektrickej peci.  
Aké výrobky tvoríte? 
      Teraz sa venujem mládeži aj dospe-
lým. Často chodím do základných a ma-
terských škôl, na rôzne trhy robiť tvorivé 
dielne. Teší ma, že je stále veľký záujem. 
Keď položím otázku, kto chce byť hrn-
čiarom, tak sú všetky ruky hore.  
To ma veľmi teší a napĺňa do 

ďalšej aktivity. Viem, že to má 

úspech. Samozrejme pracujem aj 
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     Na záver patrí veľká vďaka šoférom – pánovi Mikimu 
Dórovi s kolegom –, ktorí nás šťastne doviezli tam aj 
domov. Ďalej ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne 
a aj inak pomohli uskutočniť tento zájazd: VÚC – Ban-
skobystrickému samosprávnemu kraju, Mestskému in-
formačnému stredisku Lučenec a Hotelu Clavis. 

Dagmar Jantošová 
Foto: Robert Jantoš – HOBBY MIX 

 

 

 

 

 

Vo štvrtok 6. septembra sa na Salaši pod Ma-

ginhradom vo Veľkých Teriakovciach stretli pri odov-

zdávaní certifikátov výrobcovia, ktorým bola v tohto-

ročnej výzve udelená značka regionálny produkt GE-

MER-MALOHONT i tí, ktorí si obnovili platnosť certi-

fikátu na ďalšie 2 roky. 

 
 Na základe rozhodnutia certifikačnej komisie zo 

dňa 9. 8. 2018 boli certifikáty na používanie značky re-

gionálny produkt GEMER-MALOHONT pridelené nas-

ledovným produktom a ich výrobcom: 

 drevené rezbárske výrobky – Július Pravotiak, 

Hrnčiarska Ves 

 osúch a chlebík – Tatiana Longauerová, Ri-

mavská Sobota 

 med – Martin Böhmer, Revúca 

 Muránske buchty – Obec Muráň 

 zelenina – SHR Ladislav Hosszúréti, Rimavské 

Janovce 

 surové kravské mlieko – Roľnícka spoločnosť, 

a. s., Bottovo 

 osivo obilnín a strukovín – Roľnícka spoloč-

nosť, a. s., Bottovo. 

 
Pokračovanie na s. 14 

Okrem toho boli certifikáty odovzdané aj dvom výrob-

com, ktorí požiadali o predĺženie platnosti značky na 

ďalšie dva roky:  

 cesnak – SHR Dušan Sekeráš, Orávka 

 
 
 
 
 
      Bol utorok 28. august 2018 – 24.00 hodina, keď sa spred Domu 
Matice slovenskej v Lučenci pohol autobus so speváckym zborom 
OZVENA a s jeho príbuznými a kamarátmi. Našou cieľovou desti-
náciou bolo mesto Umag – rezort Kanegra v Chorvátsku. Po dvoch 
rokoch sme sa opäť na pozvanie organizátorov vybrali  na medzi-
národný folklórny festival – „MFF Istria folk fest“, aby sme repre-
zentovali mesto Lučenec a Slovensko.  
      Cesta prebiehala v radostnom očakávaní, čo festival prinesie, 
čo pekné uvidíme, ako sa vydarí počasie atď. Do rezortu Kanegra 
(10 km od mesta Umag) sme dorazili v poludňajších hodinách. Ča-
kali nás domčeky „posadené“ medzi ihličnatými stromami a s výh-
ľadom na krásne Jadranské more. Po ubytovaní sme si mohli celé 
popoludnie dosýta vychutnávať kúpanie v mori a oddych na pláži. 
     Druhý deň (štvrtok) bol dňom výletným. Navštívili sme dve 
neďaleké mestá – Poreč a Rovinj. Užili sme si atmosféru turistic-
kých prístavných miest aj ich pláží. Piatok bol už dňom koncert-
ným. Ešte cez deň sme oddychovali na pláži a vo vlnách mora, ale 
popoludní nás už čakal nácvik a príprava na večerné vystúpenie. 
To sa konalo v meste Novigrad. Spolu s nami s Ozvenou na námes-
tí pod kostolnou vežou spríjemnili večer všetkým poslucháčom 
ešte španielsky súbor PRAU LLERON a detský FS TEKOVANČEK zo 
Slovenska. Atmosféra bola úžasná a aj vystúpenia boli veľmi pek-
né. Záver koncertu patril spoločnému fotografovaniu a hlavne 
spoločnému tancu všetkých účinkujúcich. I keď nás na ceste do 
autobusu zastihol dážď a zmokli sme, pocit z celého večera bol 
úžasný.  

 
     To daždivé a zamračené počasie nám vydržalo aj na druhý deň 
(sobota), takže sme si vychutnávali zaslúžený oddych. No večer sa 
vyčasilo a za pekného počasia sme si pozreli ďalšie mestečko Buje, 
v ktorom bolo naše druhé vystúpenie. Tam sa k nám trom súbo-
rom pridal ešte FS zo Srbska. Zakončenie dvojdňového festivalu 
bolo úžasné a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. 
     A nastal posledný deň nášho pobytu v Chorvátsku. Ráno nás 
vítalo slniečko a odprevádzalo na celej ceste domov. Ešte jedna 
zastávka v meste Umag a potom už cesta domov. Došli sme šťast-
ne v nočných hodinách plní dojmov. 
 
     Na záver patrí veľká vďaka šoférom – pánovi Mikimu Dórovi 
s kolegom –, ktorí nás šťastne doviezli tam aj domov. Ďalej 
ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne a aj inak pomohli 

OZVENA opäť v Chorvátsku 
 

Odovzdali sme certifikáty 

a podpísali zmluvu o spolupráci 
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Okrem toho boli certifikáty odovzdané aj dvom vý-

robcom, ktorí požiadali o predĺženie platnosti značky na ďal-

šie dva roky:  

 cesnak – SHR Dušan Sekeráš, Orávka 

 včelie produkty – Viktor Vlčko, Kokava nad Rima-

vicou. 

 V súčasnosti je spolu certifikovaných už 25 skupín 

remeselných, potravinových a poľnohospodárskych výrob-

kov. Po prevzatí certifikátov sú výrobcovia povinní označ-

ovať certifikované produkty alebo ich predajné miesta.  
 

 
 pochádzajú od miestneho výrobcu 

 uprednostňuje sa využívanie tradičných postupov 

alebo miestnych zdrojov 

 obsahujú určitý podiel ručnej práce 

 sú jedinečné vo vzťahu k regiónu. 

 
 Pri tejto príležitosti bola podpísaná zmluva o spo-

lupráci v oblasti regionálneho značenia na území regiónu 

Gemer-Malohont. Partnermi miestnej akčnej skupiny MA-

LOHONT sa stali miestne akčné skupiny Partnerstvo Murán-

ska Planina-Čierny Hron, MAS Cerovina, VSP Južný Gemer 

a VSP Stredný Gemer. 
Viac o regionálnych produktoch a regionálnom značení: 

www.gemer-malohont.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochranná známka, ktorou 

sú tieto produkty označo-

vané, je zárukou o výrobe 

produktov v regióne Ge-

mer-Malohont a okrem to-

ho spĺňajú aj ďalšie krité-

riá, ktoré sú posudzované 

v procese hodnotenia kaž-

dé dva roky: 

 

 
 

Klub paličkovanej čipky Pavúčik 
pri NOS v Lučenci 

Po niekoľkých úspešných kurzoch paličkovania, ktoré 
viedla Ing. Evka Nová v roku 2017 a 2018 v Novoh-
radskom osvetovom stredisku (NOS), vznikla skupina 
žien, ktoré majú záujem pokračovať v zdokonaľovaní sa 
v rôznych čipkárskych technikách. Z tohto dôvodu sme 
sa od 1. 10. 2018 rozhodli založiť klub paličkovanej čipky 
Pavúčik pri NOS v Lučenci. Klub je otvorený pre pokro-
čilých v technike paličkovania. Vítame však aj ďalších 
záujemcov o prácu s touto vzácnou technikou.  

Prvé stretnutie sa uskutoční dňa 1. 10. 2018 v dielni 
ľudových remesiel a súčasných techník DIELNIČKA 
v Lučenci od 15.00 hod. Všetci ste srdečne vítaní. V 
prípade otázok kontaktujte: 

Prvé stretnutie sa uskutoční dňa 1. 10. 2018 v dielni ľudo-
vých remesiel a súčasných techník DIELNIČKA v Lučenci od 
15.00 hod. Všetci ste srdečne vítaní. V prípade otázok 
kontaktujte: vytvarnedielnicky@gmail.com 
Touto cestou chceme poďakovať lektorke Evke Novej, 
ktorá trpezlivo vysvetľovala technologické postupy a vied-
la ženy k precíznosti svojej práce. Z časových dôvodov 
nebude môcť pokračovať v lektorovaní, preto pomyselné 
žezlo prevzala Mgr. Evka Kyzúrová, ktorá sa stala vedúcou 
klubu.  

 

 

OZNAM pre organizátorov podujatí! 
           BBSK – Novohradské osvetové stredisko v Lučenci prip-
ravuje vydanie publikácie, ktorú budú tvoriť dve časti: 

KALENDÁR výročí 
a KATALÓG kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2019. 

       V tejto súvislosti sa obraciame na organizátorov (obce, 
OZ, kultúrne inštitúcie, umelecké kolektívy, školy a i.), ktorí 
plánujú uskutočniť rôzne podujatia alebo si budú pripomínať 
výročie významnej osobnosti či udalosti a majú záujem o ich 
propagáciu uverejnením v pripravovanej publikácii,  

aby najneskôr do 30. novembra 2018 
zaslali na e-mail: abelovsky@noslc.sk nasledovné údaje: 

1. časť – Kalendár výročí:   –   významné osobnosti,   
                                                      rodáci a pod. 

 kolektívy (folklórne, divadelné, hudobné, spevácke...) 
 významné udalosti alebo historické a prírodné zaujíma-

vosti,  
 pamiatky a pamätihodnosti, 
 vznik obce – prvá písomná zmienka. 

2. časť – Katalóg podujatí:    
 názov podujatia, 
 stručná charakteristika, 
 dátum alebo aspoň mesiac,  
 organizátor, resp. spoluorganizátor 
 kontakt (adresa, tel., e-mail). 

Publikácia bude po dokončení zaslaná v elektronickej 
podobe všetkým obecným úradom, školám a kultúrnym 
inštitúciám v okresoch Lučenec a Poltár, v tlačenej podobe 
všetkým, ktorí do nej prispeli.  

Zároveň bude uverejnená na webovej stránke NOS – 
www.noslc.sk, na ktorej sú uverejnené všetky doteraz vyda-
né kalendáre od r. 2010. 

Súčasťou „Kalendára a Katalógu 2019“ bude zoznam 
všetkých organizátorov (vrátane kontaktov), ktorí nahlásia 
plánované aktivity. Preto žiadame uvádzať okrem názvu 
organizátora aj adresu, telefón, e-mail, prípadne webovú 
stránku a pod.  

V každom kalendári už tradične uverejňujeme aj zoznam 
mestských a obecných úradov v okrese Lučenec a Poltár, aby 
organizátori mali spolu čo najviac informácií. V prípade zme-
ny niektorých kontaktov (telefón, e-mail...) po nahlásení ich 
vieme aktualizovať.                                     Pokračovanie na s. 15 

 
           Termín uzávierky bol navrhovaný tak, aby si 
organizátori mohli veľké akcie nielen zahrnúť do 
rozpočtu na rok 2019, ale čím skôr bude publikácia 

http://www.gemer-malohont.sk/
mailto:vytvarnedielnicky@gmail.com
mailto:abelovsky@noslc.sk
http://www.noslc.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 10. Rozprávky  

Pavla Dobšinského – beseda  

so spisovateľom Petrom Glockom  

o živote nášho najväčšieho zberateľa 

rozprávok pre žiakov ZŠ o 8.30 hod. 

na oddelení náučnej literatúry. 

Podujatie je súčasťou cyklu  

„Brána príbehov dokorán“. 

 

25. 10. Vystrúham si husličky  

– workshop s umeleckým rezbárom 

Ladislavom Koblíčekom,  

oddelenie literatúry pre deti o 9.00 

hod. Je určený pre žiakov základných 

škôl, ktoré sa vďaka nemu prenesú 

o niekoľko desaťročí v čase a zažijú 

proces zrodu hudobného nástroja. 

Workshop je súčasťou cyklu  podujatí 

„Spolu to zvládneme  

– knihy nám pomôžu“. 

 

V mesiaci október budú v troch 

cykloch prebiehať na oddelení 

literatúry pre deti tvorivé dielničky: 

Namaľujem si svoju rozprávku  
ako súčasť cyklu podujatí „Spolu to 

zvládneme – knihy nám pomôžu“, 

zamerané na kresbu suchým pastelom 

a maľovanie temperovými farbami na 

témy rozprávkových príbehov. 

Všetky podujatia podporil z verejných 

zdrojov Fond na podporu umenia. 

 

 

 
4. 10. Cvičme v rytme  

s Gizkou Oňovou;  

miesto: Altánok v mestskom parku 

o 14.00 hod.  

(v prípade nepriaznivého počasia  

– kino Apollo). 

 

8. 10. VII. Regionálna prehliadka 

seniorských speváckych zborov  
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším; 

miesto: Divadlo B. S. Timravy 

o 10.00 hod. 

 

8. 10. Hana Zagorová  

– GALAKONCERT  

– hosť: Petr Rezek,  

BOOM!BAND Jiřího Dvořáka;  

miesto: kino Apollo o 19.00 hod. 

 

11. 10. Po stopách potulných 

maliarov – konferencia – oblasť 

stredoveké nástenné fresky;  

miesto: 

Radnica, sála Fénix  

o 10.00 hod. 

11. 10. Kollárovci; miesto: kino 

Apollo o 18.00 hod. 

15.10. Beseda o zdravom 

životnom štýle s Marcelou 

23. 10. DS Timrava Lučenec,  

Osvald Zahradník:  

Zurabája alebo Epitaf pre živého; 

miesto: Divadlo B. S. Timravy  

o 10.00 hod. 

 

19. – 21. 10. Celoslovenský festival 

zhudobnených veršov – 10. ročník; 

miesto: Lučenec, Fiľakovo a okolie, 

slávnostný galaprogram 21. októbra  

v Synagóge o 16.30 hod. 

 

26. – 27. 10. MADE IN POD 

HOLÝM NEBOM,  

téma: voda, technika: akvarel;  

miesto: NOS a Mestský park 

v Lučenci. 

 

LETO S REMESLOM  

– výstava fotografií;  

miesto: NOS Lučenec  

8.00 – 15.00 hod. 

 

Dielňa ľudových remesiel  

– DIELNIČKA 

Ponuka pre základné a materské 

školy: Šupolienky,  

termíny po tel. dohode  

na 0907 503 478 alebo na 

vytvarnedielnicky@gmail.com, 

poplatok 1,- € alebo kultúrny poukaz. 

Ponuka pre verejnosť: 
2. 10. Anjel z hliny, poplatok 5,- eur,  

o 14.00 hod. 

6. 10.  Tvorivé dielne v rámci Dňa 

prezentácie mikroregiónu 

Hornohrad a súťaže 

o najlepšiu Hornohradskú klobásu; 

miesto: Málinec, Námestie SNP 

o 10.00 hod. 

 

16. 10. Prezentácia haličského 

hrnčiarstva v rámci projektu V4; 

miesto: ZŠ M. R. Štefánika Lučenec. 

 

 

 

12. 10. Beseda so spisovateľkou 

Gabrielou Futovou spojená 

s autorským čítaním;  

oddelenie náučnej literatúry o 9.00 

hod. pre žiakov základných škôl pod 

názvom Po rokoch znovu v knižnici. 

Podujatie je súčasťou cyklu  

„Brána príbehov dokorán“. 
 

18. 10. Beseda s Danielom Hevierom 

„Hevi – nielen spisovateľ “ z cyklu 

„Brána príbehov dokorán“, oddelenie 

náučnej literatúry o 9.00 hod. 

Podujatie o živote a tvorbe tohto 

všestranného umelca je určené 

študentom stredných škôl. 

23. 10. Rozprávky Pavla 

Dobšinského – beseda so 

spisovateľom Petrom Glockom o 

živote nášho najväčšieho 

 
 
 
 

 
 

4. 10. Vernisáž regionálnej výstavy 

amatérskej fotografie 

 – výstava potrvá do 4. novembra 

2018;  

miesto: Novohradské múzeum a 

galéria Lučenec o 16.00 hod.  

Verejná prezentácia členov AMFO  

o 17.00 hod. 

 

8. 10. Literárny klub V.L.A.S.  

– stretnutie členov, prezentácia 

a rozbor tvorby, príprava stretnutia 

s členmi LK v Banskej Bystrici; 

miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod. 
 

DIVADELNÁ JESEŇ 
 

16. 10. Fenomén Bednárik  

– vernisáž putovnej výstavy,  

ktorá mapuje tvorbu výraznej 

osobnosti slovenského divadla  

Jozefa Bednárika, premietanie ukážok 

z predstavení Guľôčka (1981),  

Matka Guráž (1983), Premena (1985), 

miesto: NMG Lučenec  

o 16.00 hod. 

 

22. 10. Happening v uliciach mesta, 

workshop. 

 

23. 10. DS Timrava Lučenec, 

Osvald Zahradník: Zurabája alebo 

Epitaf pre živého; miesto: Divadlo 

B. S. Timravy o 10.00 hod. 

BBSK – Novohradské osvetové 

stredisko  

 Mesto Lučenec – mestský úrad, 
oddelenie školstva, sociálnych 

vecí, kultúry a športu 
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BBSK – Novohradská knižnica 

           Termín uzávierky bol navrho-
vaný tak, aby si organizátori mohli veľ-
ké akcie nielen zahrnúť do rozpočtu na 
rok 2019, ale čím skôr bude publikácia 
vydaná, tým viac môže byť nápomocná 
pri konkrétnych termínoch. Nakoľko sa 
dosť často stáva, že v jednom dátume 
sa koná viacero kvalitných podujatí, 
dochádza k ich vzájomnému prekrýva-
niu, čo neprospieva ani organizáto-
rom, ale ani samotným návštevníkom, 
lebo technicky nemôžu navštíviť v rov-
nakom čase viac akcií. 
           V prvej časti „Kalendár výročí“ 
sa nachádzajú výročia obcí, osobností, 
kolektívov, udalostí v regióne, iné zau-
jímavosti z histórie a výročia kultúr-
nych pamiatok a pamätihodností.  
 Druhá časť „Katalóg...“ obsa-
huje podujatia v jednotlivých mesia-
coch, adresár organizátorov kultúr-
nych aktivít a v závere je zoznam ume-
leckých kolektívov a ľudových remesel-
níkov.  

 

mailto:vytvarnedielnicky@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 10. Kollárovci;  

miesto: kino Apollo o 18.00 hod. 

 

15.10. Beseda o zdravom životnom 

štýle s Marcelou Laiferovou.  

Po skončení besedy bude nasledovať 

koncert a autogramiáda;  

miesto: kino Apollo o 14.00 hod. 

 

23. 10. Divadelné predstavenie  

pre seniorov – predstavenie v rámci 

festivalu „Divadelná jeseň“; 

 miesto: Divadlo B. S. Timravy 

o 10.00 hod. 

 

25. 10. Okresné kolo súťaže 

v prednese pôvodnej slovenskej prózy 

Timravina studnička;  

miesto: CVČ Magnet o 9.00 hod. 

 

26. 10. Lúče sŕdc  

– benefičný koncert – Martin Babjak, 

Ján Babjak, Terézia Kružliaková 

s klavírnym sprievodom  

Daniela Buranovského;  

miesto: Synagóga o 18.00 hod.; 

organizátori: Únia nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska, základná 

organizácia Lučenec, Mesto Lučenec 

a LUKUS. 

 

31. 10. Zlomené krídla  

– pietna spomienka na zosnulých; 

miesto: Mestský cintorín o 15.30 hod. 

 

„Kávička v kine“ 

2. 10. o 14:00 hod., vstup voľný. 
 

Šťastie príde v nedeľu  

ČS – 1958 – 84 min. – DVD 

 – komédia – originálna verzia  

– uvádza ASFK. 

Emil, Vrabec a Mišo sú traja priatelia, 

ktorých najväčšou vášňou je podávať 

športku. Každú nedeľu, ako mnoho 

iných nadšencov, očakávajú výsledky 

a dúfajú, že raz sa im podarí vyhrať 

slušnú sumu peňazí. Každý z nich má 

svoj sen – Emil túži po motorke „Java 

250“, Vrabcovi by stačil aj malý 

motocykel „Pionier“ a Mišo dúfa, že 

sa raz vyberie na svoju veľkú cestu 

okolo sveta. Ani jeden z nich však 

doteraz nemal šťastie v hre. 

18. 10. o 14:00 hod., vstup voľný. 

 

Dáždnik sv. Petra HUN/ČS – 

1958 – 94 min.- DVD – komédia – 

originálna verzia – uvádza ASFK. 
Veselohra z druhej polovice 19. 

storočia o histórii červeného dáždnika, 

ktorým podľa legendy ochránil svätý 

Peter osirelú sestru glogovského 

farára pred prudkým lejakom. O 

niekoľko rokov neskôr je zo siroty 

krásna Veronika, o ruku ktorej sa 

uchádza švárny Juraj Vibra. 

25. 10. o 14:00 hod., vstup 

18. 10. o 14:00 hod., vstup voľný. 

Dáždnik sv. Petra HUN/ČS – 1958  

– 94 min.- DVD – komédia – 

originálna verzia – uvádza ASFK. 
Veselohra z druhej polovice 19. storočia o 

histórii červeného dáždnika, ktorým podľa 

legendy ochránil svätý Peter osirelú sestru 

glogovského farára pred prudkým leja-

kom. O niekoľko rokov neskôr je zo siroty 

krásna Veronika, o ruku ktorej sa uchádza 

švárny Juraj Vibra. 
 

25. 10. o 14:00 hod., vstup voľný. 

Rodná zem ČS – 1953 – 103 min.  

– DVD - muzikál/komédia 

 – originálna verzia – uvádza ASFK. 
Režisér Josef Mach a scenárista Ivan Bu-

kovčan vybrali pre prvý slovenský farebný 

umelecký film, najžiarivejšie ukážky 

bohatstva slovenských ľudových piesní a 

tancov. 
 

Počas celého mesiaca október bude 

v kine Apollo sprístupnená výstava 

lučenských výtvarníkov. 

 

 

 

Hradné múzeum  

a Novohrad-Nógrád geopark 
 

13. 10. Vedená pešia túra  

– návšteva prírodných a geologických 

pozoruhodností obce Tachty  

a jej okolia;  

miesto: územie Novohrad-Nógrád 

globálneho geoparku UNESCO  

o 8.30 hod.; 

organizátor: Z.p.o. Geopark 

Novohrad-Nógrád,  

spoluorganizátor: Novohradské 

turisticko-informačné centrum. 
 

1., 12. a 30. 10. Deň geoparku  

na školách (podujatie je určené 

predovšetkým pre žiakov a pedagógov 

ZŠ); miesto: ZŠ Hodejov – 1. 10. 

2018, ZŠ L. Mocsáryho a ZŠ Farská 

lúka Fiľakovo – 12. 10. 2018, ZŠ 

Školská Fiľakovo – 30. 10. 2018; 

organizátor: Z.p.o. Geopark 

Novohrad-Nógrád. 

 

Do 9. 11. Jubilejná výstava Petra 

Kovácsa Garpa s názvom „Krehké“; 

miesto: Mestské vlastivedné múzeum 

  
Do 15. 11. Výstava „Krása v ohni 

zrodená“ – Hutnícke sklo z konca 

18.  

a zo začiatku 20. storočia z územia 

Horného Uhorska – výstava zo 

súkromnej zbierky Vilmosa 

Ladóczkiho; miesto: Fiľakovský 

hrad – Bebekova veža; 

organizátor: Hradné múzeum, 

Do 15. 11. Výstava „Krása v ohni 

zrodená“ – Hutnícke sklo z konca 18. 

a zo začiatku 20. storočia z územia 

Horného Uhorska – výstava zo súkromnej 

zbierky Vilmosa Ladóczkiho;  
miesto: Fiľakovský hrad  

– Bebekova veža;  
organizátor: Hradné múzeum, 

spoluorganizátor: Vilmos Ladóczki 
 

Mestské kultúrne stredisko 

7. 10. Škola ľudového spevu;  

miesto: Gymnázium Fiľakovo  

o 9.00 hod.;  
organizátor: Hagyományok Háza Hálózat 

– Szlovákia (podujatie prebieha  

v maďarskom jazyku). 
 

17. 10. Divadlo Csavar Színház: 

 Čert Jóky – predstavenie pre I. 

stupeň ZŠ s VJM, ZŠ Š. Koháriho II.  

o 11.00 hod.; organizátor: MsKS. 

Realizované s finančnou podporou Fondu 

na podporu kultúry národnostných 

menšín. 
 

17. 10. Divadlo Csavar Színház: 

Scény z manželského života 

 – predstavenie pre verejnosť  

– vstup voľný;  

miesto: Gymnázium – aula  

na II. poschodí o 18.00 hod., 
Realizované s finančnou podporou Fondu 

na podporu kultúry národnostných menšín 

(podujatie prebieha v maďarskom jazyku). 

 
 
6. 10. Regionálny gurmánsky deň – 

5. ročník súťaže vo varení tradičných 

jedál; miesto: pred KD o 10.00 hod.; 

organizátor: mikroregión SINEC–

KOKAVSKO a Obec Kokava nad 

Rimavicou. 

 
 
6. 10. Deň prezentácie mikroregiónu 

Hornohrad a súťaž O najlepšiu 

hornohradskú klobásu; miesto: 

Námestie SNP o 10.00 hod. 

 
 
6. 10. TIMRAVIN CHODNÍČEK – 

turisticko-literárne podujatie; miesto: 

Polichno, organizátor: Obec Polichno, 

Dom MS Lučenec, Gymnázium B. S. 

Timravy Lučenec. 
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Fiľakovo 

 

Kokava nad Rimavicou 

Polichno 

Málinec 
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