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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.
.

Zriaďovateľom je Miestne kultúrne stre- Korponaiová, Csilla Vargová a Katarína
disko a MO Csemadoku v Radzovciach. Földiová.
Zborový spev bol vždy súčasťou histórie
tejto obce. V minulosti pracoval ženský
spevokol pod vedením Mikuláša Csabu,
neskôr zanikol. K obnoveniu činnosti
ženského speváckeho zboru došlo v roku
1996, ktorého názov Jázmin sa začal
používať od januára 2004. Prvou vedúcou bola Zuzana Molnárová (do roku
2000), potom ju vystriedala Bc. Mária
Mártonová, ktorá je umeleckou a organizačnou vedúcou dodnes. Dirigentkou
a sólistkou zboru je Agnesa Tóthová.
V súčasnosti sa zbor skladá zo 17 členiek: Agnesa Tóthová, Alžbeta Paiková,
Alžbeta Šuleková, Mária Danková, Alžbeta Molnárová, Anna Koroncziová,
Agnesa Fajdová, Júlia Szabová, Mária
Mártonová, Veronika Tóthová, Erika Fehérová, Estera Koroncziová, Ružena
Bercsényiová, Judita Heerová, Júlia Bc. Mária Mártonová

Korponaiová,
Csilla
a Katarína Földiová.

Vargová

Z bývalých členiek možno spomenúť
Máriu Oravcovú, Kláru Nagyovú, Katarí-

Z bývalých členiek možno spomenúť
Máriu Oravcovú, Kláru Nagyovú, Katarínu Fehérovú, Eriku Vassovú, Silviu Koroncziovú a Gizelu Cibulovú.
Repertoár majú pestrý, tvorí ho približne 50 ľudových a 50 zborových skladieb. Popri ľudových piesňach sa začali
učiť aj dvojhlasné a dnes majú vo svojom repertoári už viachlasné zborové
skladby. Medzi najobľúbenejšie patria:
Bárdos Lajos: Mária, Mária Édesanyámhoz (Mamičke), Csire József:
Édesanyám, a rózsa (Mamička, ruža
moja), Wolfgang Luderitz: Trommellied,
Karai József: Új regősének (Daj Bože
lásky), Kodály Zoltán: Zöld erdőben (V
zelenom lese). Zoznam viacerých skladieb sa nachádza v evidenčnej karte
zboru, ktorá bude uverejnená na našej
web stránke – www.noslc.sk, v časti
zborový spev.
Pokračovanie na s. 2
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Za 21 rokov úspešného fungovania získali množstvo ocenení.
Na celoslovenskej súťaži maďarských dospelých speváckych
zborov (2002, 2005, 2011)
v Galante – Kodályove dni –
získali viackrát bronzové pásmo, naposledy na tohtoročnom
17. ročníku (27. mája). V roku
2012 im Csemadok udelil Cenu
za rozvoj kultúry Novohradu a v
minulom roku bol Jázmin ocenený v striebornom pásme na
regionálnej súťažnej prehliadke
Agnes Tóthová s manželom
s piesňou
(18. 9.
Stretnutie s piesňou (18. 9. Stretnutie
2016 vo Vidinej).
Od začiatku
vo Vidinej).
činnosti sa zbor zúčastňoval2016
viacerých
súťaží a festivalov,
napr. Festival ľudovej hudbyOdVassa
Lajosačinnosti
– Matúškovo
začiatku
sa
(1998), semifinále „Bíborpiroszbor
szép zúčastňoval
rózsa” – Klasov (1999) a
finále „Bíborpiros szép rózsa” viacerých
v Dunajskejsúťaží
Strede (1999), podujatie pri príležitosti 50. výročia Csemadoku v Komárne
a festivalov, napr. Festival
(1999), stretnutie regionálnych skupín ľudového remesla –
ľudovej
hudby
Vassa
Poipeľské stretnutie (2000), súťaž
ľudových
piesní
Bíborpiros
Lajosa
Matúškovo
szép rózsa – Fialová červená ruža
– Šahy– (2001).

(1998), semifinále
„Bíborpiros szép rózsa” –
Klasov (1999) a finále
„Bíborpiros szép rózsa”
v Dunajskej Strede
(1999), podujatie pri
príležitosti 50. výročia
Csemadoku v Komárne
(1999), stretnutie
regionálnych skupín
ľudového remesla –
Poipeľské stretnutie
(2000), súťaž ľudových
Jázmin vystupoval aj v zahraničí:
Rumunsko
– Sepsiszentgyörpiesní
Bíborpiros
szép
gy (1998), Maďarsko – Jászapáti,
Bükkszék
(Salvuské
dni), Bárózsa – Fialová červená
tonyterenye (Svetové stretnutie palócov), Salgótarján (Stretruža – Šahy (2001).
nutie speváckych zborov), Szügy, Varsány, Kazár, KarancslaJázmin vystupoval aj v
pujtó, Kisterenye, Mátraszőlős, Szécsény, Poľsko – Sedziezahraničí: Rumunsko –
jowice (2011, 2014, 2016).
Sepsiszentgyörgy (1998),
Maďarsko – Jászapáti,
Bükkszék (Salvuské dni),
Bátonyterenye (Svetové
stretnutie palócov),
Salgótarján (Stretnutie
speváckych zborov),
Szügy, Varsány, Kazár,
Karancslapujtó,
Kisterenye, Mátraszőlős,
Szécsény, Poľsko –
V Novohrade sa každoročne zúčastňuje
regionálnej
prehliadky
Sedziejowice
(2011,
2014,
cirkevných a svetských speváckych
zborov,
ktorú
pod
názvom
2016).
Adventné stretnutie organizuje
Novohradské sa
osvetové streV Novohrade
disko v Lučenci.
každoročne zúčastňuje
V roku 2016 si slávnostným galaprogramom zbor pripomenul
regionálnej prehliadky
20. výročie založenia za účasti zborov, s ktorými už niekoľko
a svetských
rokov úspešne spolupracuje –cirkevných
Ozvena z Lučenca,
Pro Kultúra

REKUS
V roku 2016 si slávnostným galaprogramom zbor pripomenul
20. výročie založenia za účasti zborov, s ktorými už niekoľko
rokov úspešne spolupracuje – Ozvena z Lučenca, Pro Kultúra
z Fiľakova, komorný mužský spevokol z Fiľakova a Gyöngyvirág
Asszonykórus z Čakanoviec.

Podľa Márie Mártonovej Jázmin nie je len pekná pieseň, ale
ich vystúpenia sprevádza aj vôňa domácich koláčov, ktoré s
radosťou pečie Alžbeta Šuleková.

Slovenský rozhlas odvysielal nahrávku „Portrét ženského spevokolu Jázmin v Radzoviach“, neskôr bola uvedená aj v STV 2.
Zbor vydal dokonca vlastný CD nosič. Kroniku zboru od roku
2000 vedie Mária Mártonová. Zbor finančne podporuje najmä
obec Radzovce, ale oslavy 20. výročia boli podporené príspevkom z Úradu vlády SR.
Jázmin vystupuje na viacerých podujatiach organizovaných
v Radzovciach, napr. stretnutia jubilantov, vianočné programy,
výročné schôdze Csemadoku, Poipeľský umelecký festival ap.
Speváčky sa často podieľajú aj na príprave občerstvenia, a to
najmä pečením výborných koláčov. Nevenujú sa len spevu, ale
v kultúrnom dome organizujú rôzne akcie, napr. výstavy ručných prác. Na nácvik a organizovanie podujatí využívajú priestory v budove miestneho kultúrneho strediska.

KONTAKT:
Bc. Mária Mártonová 0918 494 963, marimar.hu@gmail.com
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Ján Hronček: „Celý môj život je ľudová hudba“

Huslista a primáš ľudovej hudby Hrončekovci, pôvodným povolaním
nástrojár, Ján Hronček sa narodil 7. 10.
1947 v Lučenci. Základnú deväťročnú
školu navštevoval v r. 1953 – 62 v Detvianskej Hute. V r. 1962 – 65 študoval
v SOU strojárskom pri Podpolianskych
strojárňach v Detve. V r. 1966 – 68 vykonával základnú vojenskú službu
v Českých Budějoviciach. V r. 1968 – 95
pracoval ako brusič kovov v ZŤS Hriňová. V r. 1995 – 2001 bol údržbárom
a kuričom v Domove dôchodcov v Hriňovej a v r. 2001 – 05 školníkom na SPŠ
J. Murgaša v Banskej Bystrici. Popri občianskych zamestnaniach v r. 1970 založil súbor ľudovej hudby Hrončekovci,
v ktorom v rôznych premenách pôsobí
dodnes. Žije na dôchodku v Hriňovej.
Majstre, zastavme sa úvodom
nášho rozhovoru v Lučenci, kde sa začal odvíjať váš životný príbeh...
Narodil som sa v Lučenci v Szilassyho
kaštieli. Naša rodina vtedy bývala na
Hornej Fabianke, kde mala gazdovstvo.
Nemal som ešte ani rok, keď sa rodičia
presťahovali do obce Štoliansko v blízkosti Detvianskej Huty. Tam som potom
vyrastal i chodil do školy. Po skončení
SOU v Detve som išiel na vojenskú základnú službu. Otec bol stolár, vyrábal
krovy striech, mamička sa starala o domácnosť. Otec hrával na harmonike,
strýko Jano z Lučenca na husliach. Prvé
dotyky s týmito nástrojmi som získal
vďaka nim. Postupne som sa ako
samouk naučil hrať na husle,

te a r. 1996 získala Zlatú platňu za 15
000 predaných platní od Slovenského
rozhlasu v Bratislave.
Je známe, že ste hudobnícka
rodina. Trochu ju predstavte.
S manželkou máme štyri deti a všetci sú
aktívni hudobníci. Najstaršou je dcéra
Emília, vydatá Borončová, ktorá po
ukončení organového štúdia na Konzervatóriu J. L. Bellu a Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici vyučovala najprv v ZUŠ Hriňová a v r. 2001 – 02 klavír na ZUŠ v Lučenci. Potom sa vysťahovala do Vancouveru (Kanada), kde učí
na základnej a strednej umeleckej škole.
Syn Ján býva v kúpeľnom meste Bad
Tölz (Nemecko), kde súkromne vyučuje
hru na husliach žiakov základných škôl.
Jeho hlavným zamestnaním je výroba
káblov pre lietadlá a lode v Mníchove.
Syn Milan je cimbalistom, žije v Banskej Bystrici, kde hráva s ľudovými
hudbami Borievka, Pecníkovci, Kuštárovci, s ĽH Mariána Krnáčika a i. Pracuje vo firme Hornet, zakladá sklá na
autá, autobusy i nákladné autá. V tomto
roku vydal knihu k mojej sedemdesiatke
pod názvom Ján Hronček – Môj život
s husličkami. Mojou najmladšou je dcéra
Zuzana, vydatá Dindešová, vyštudovaná
cimbalistka. Žije vo Zvolene a v súčasnej dobe pôsobí ako zástupkyňa riaditeľa
v ZUŠ Očová. Keď máme v rodine väčšiu oslavu, tak prídu domov všetci a spoločne si zamuzicírujeme.
Vaša spolupráca s rozhlasom,
televíziou? Folklórne festivaly?
Počas celej našej aktívnej činnosti ľudová hudba Hrončekovci pravidelne účinkovala v Slovenskom rozhlase, najmä v
Rádiu Regina. Naše nahrávky v tomto
rádiu vysielajú veľmi často z archívu
ešte aj dnes. Pre Slovenskú televíziu sme
vytvorili mnoho programov ľudovej
hudby pod názvom Lazovné nôty a Váľanie mája v Hriňovej. Veľmi často sme
spolupracovali s etnomuzikológom Ondrejom Demom v relácii „Klenotnica ľudovej hudby“. Okrem toho sme vystupovali na rôznych folklórnych festivaloch –
Východná, Detva, Strážnice (ČR), ale aj
v Taliansku, Francúzsku, Juhoslávii, Maďarsku, Poľsku a inde. Počas našej kariéry sme nahrali 6 CD-platní (1991,
1993, 1994, 1996, 2001 a 2011). Všetky
sa rýchlo rozpredali.
Mohli by ste záverom charakterizovať súčasnosť ľudovej hudby i plány do budúcnosti?
Celý môj život je ľudová hudba. Žiaľ,
ľudová hudba Hrončekovci zanikla
v tomto roku, posledné vystúpenie sa
konalo na Raticovom vrchu v auguste
2017.
Pokračovanie na s. 4

vďaka nim. Postupne som sa ako samouk naučil hrať na husle, saxofón i na
heligónke.
Kedy ste sa po prvýkrát dostali
do kontaktu s ľudovou hudbou?
V r. 1968 som sa vrátil domov z vojenčiny. V Hriňovej vtedy zakladali folklórny súbor a hľadali huslistu. Môjmu príchodu sa potešili, a tak som tam od začiatku viedol ľudovú hudbu a pôsobil
ako primáš, môj brat Milan bol kontrášom. Súbor sa pôvodne volal Podpoľanec, no v r. 1972 bol premenovaný na
Hriňovčan. V súbore sme boli piati muzikanti – dvoje huslí, viola, cimbal
a kontrabas. Spočiatku sme hrávali na
rôznych zábavách – na Vrch Slatine,
Bielych Vodách, Komárne, Detvianskej
Hute, Látkach... a asi po dvoch rokoch
sme prešli aj na svadby. V r. 1974 sa založila súťaž „Spievanky“ pre mládež zo
ZDŠ Hriňová, Korytárky a Detvianska
Huta, ktorých sme sprevádzali pri speve.
Ja som sa vtedy naučil aj noty. V r. 1975
som sa oženil s Emíliou, pochádzajúcou
z Lučenca.
V r. 1970 ste založili ľudovú
hudbu Hrončekovci, v ktorej účinkujete v podstate dodnes. Ako sa to všetko
rozbiehalo?
Ľudová hudba Hrončekovci mala spočiatku štyroch, potom piatich a od r.
1975 šiestich muzikantov – dvoje huslí,
viola, cimbal, harmonika, kontrabas. Primášom som bol ja, prvé husle hrával
Blažej Paprčka, violu brat Milan Hronček, cimbalistom bol Ján Klinec, harmonikárom Juraj Berky-Tomčo a na kontrabase hral Pavel Ľupták. V tejto zostave
sme hrávali asi do r. 1980 a potom sa to
postupne dopĺňalo novými členmi. V súbore sme nacvičovali predovšetkým ľudové piesne z nášho regiónu. Keď sme
začali hrávať aj na svadbách, náš repertoár sme si postupne dopĺňali o valčíky,
polky, tangá, čardáše... S ľudovou hudbou Hrončekovci sme sa viackrát zúčastnili na rôznych súťažiach. Za všetky
uvediem tieto: 1982 – medzinárodná súťaž Prix De Musique Folklorique De Radio Bratislava, na ktorej som v sólovej
hre na husliach získal 1. miesto. V r.
1983 sa v celoslovenskej súťaži ľudových hudieb v Senci ľudová hudba
Hrončekovci umiestnila na prvom mieste a r. 1996 získala Zlatú platňu za 15
000 predaných platní od Slovenského 2017.

V Hriňovej

ďalej

funguje
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V Hriňovej ďalej funguje folklórny súbor Hriňovčan, ktorý som aj ja spoluzakladal, no teraz v ňom už účinkujú
mladší hudobníci. Ja mám už 70 rokov,
našiel som si nového koníčka – venujem GASPER Ján, Ing. arch. – 20. výročie úmrtia (3. 11. 1997 Košice), architekt,
projektant, urbanista. Narodil sa 13. 11. 1934 v Málinci. V rokoch 1940 – 49 navsa výrobe i opravám cimbalov.
PhDr. František Mihály, DiS. art števoval ľudovú meštiansku školu v Málinci, 1949 – 53 študoval na gymnáziu v Lučenci, 1954 – 60 na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva VUT v Brne. Na
študijných cestách bol v Dánsku, Francúzsku, Juhoslávii, NDR, Poľsku, Rakúsku,
Švajčiarsku, Švédsku, Taliansku a v ZSSR. R. 1953 – 54 osvetový inšpektor na ONV
v Hurbanove, 1960 – 61 urbanista na Stredoslovenskom KNV v Banskej Bystrici,
1961 – 65 vedúci stavebnej skupiny Štátneho inštitútu pre typizáciu a vývoj, 1965 –
66 zakladateľ a vedúci projekcie Krajskej organizácie pre rozvoj a zavádzanie
novej techniky KORT v Banskej Bystrici, 1966 – 75 vedúci projekčného odd.
Interprojektu, 1975 – 94 vedúci ateliéru a vedúci projektant Urbionu v Košiciach,
od 1994 na dôchodku. Autor početných architektonických a urbanistických projektov, v ktorých sa zameriaval najmä na projektovanie priemyselných, poľnohospodárskych a bytových komplexov, pričom ich realizácia bola spojená prevažne
s východným Slovenskom. Zaoberal sa aj problematikou starých slovenských
sklární (v Málinci a i.) a históriou sklárskej výroby na Slovensku vôbec, ale aj
vlastivedným výskumom; príspevky s touto problematikou publikoval v periodikách
Nové obzory, Obzor Gemera, Sklář a keramik, Slovenská archeológia , Smer,
Technické noviny, Vlastivedné štúdie Gemera, Vlastivedný časopis a i. Vypracoval
rodokmeň a dejiny rodu Gasperovcov z Málinca od roku 1762 (1989). Od 1966
člen Gemerskej vlastivednej spoločnosti, 1968 – 97 Matice slovenskej, od 1973
Zväzu slovenských architektov. R. 1984 vzorný pracovník Slovenskej komisie pre
vedecko-technický a investičný rozvoj.
Literárny kritik a historik, vyso- RAGAČOVÁ Lýdia – 70. výročie narodenia (6. 11. 1947 Lučenec), spisokoškolský učiteľ Dr. h. c. prof. PhDr. vateľka, dramaturgička, scenáristka a redaktorka. Autorka viacerých publikácií,
Pavol Petrus, DrSc. sa narodil 3. 11. televíznych a filmových scenárov (Postav dom, zasaď strom), filmovej dramaturgie
1927 v Horných Strhároch, okres Veľký (Kosenie Jastrabej lúky).
Krtíš. Ľudovú školu navštevoval vo svo- OKRUCKÁ Božena – 90. výročie úmrtia (9. 11. 1927 Zvolen), rod. Kompišová,
jom rodisku, meštiansku školu v Mod- prvá slovenská spisovateľka žijúca v Lučenci. Vydala Slovenské rozprávky (1918),
rom Kameni. V r. 1942 – 46 študoval na Obrázky z Lučenca (1921). Pseudonym Elena Petrovická.
Štátnej učiteľskej akadémii v Banskej GULYÁŠ Gabriel – 55. výročie narodenia (21. 11. 1962 Lučenec), huslista,
Bystrici a v Lučenci, v r. 1947 vykonal orchestrálny hráč.
diferenčnú maturitu na gymnáziu v Lu- BENEDIKTI Ján Blahoslav – 170. výročie úmrtia (25. 11. 1847 Kežmarok),
čenci. V r. 1948 – 52 študoval slovenský slovenský národný buditeľ, spisovateľ, zberateľ ľudových piesní. Narodil sa
a ruský jazyk na Filozofickej fakulte UK v Ľuboreči, študoval na gymnáziu v Lučenci. Na kežmarskom lýceu založil prvý
v Bratislave. V r. 1946 – 47 pôsobil ako slovenský študentský spolok Slovenská spoločnosť.
učiteľ na školách v Jelšovci a Suchom MORHÁČ Július, Ing. – 90. výročie narodenia (25. 11. 1927 Zelené), poľnoBrezove. V r. 1952 – 55 absolvoval ve- hospodársky inžinier. Po skončení meštianky v Kokave nad Rimavicou odišiel študeckú ašpirantúru na FF UK Bratislava. dovať na Strednú vyššiu hospodársku školu v Martine, ktorú ukončil v Košiciach.
Od r. 1955 až do r. 1992 pôsobil ako V roku 1951 ukončil Vysokú školu zemědelskú v Brne. Prakticky až do dôchodku
vysokoškolský učiteľ na FF UPJŠ v Pre- pracoval ako hlavný technológ v podniku Poľnohospodársky projektový ústav –
šove. Od r. 1992 žil na dôchodku v Pre- ústredie Bratislava (42 rokov). Je autorom a spoluautorom piatich knižných
publikácií, v ktorých prezentoval najnovšie technológie chovov hospodárskych
šove.
Vo svojej vedeckovýskumnej zvierat.
činnosti sa spočiatku venoval výskumu ŠTEVČINA Martin – 85. výročie narodenia (31. 11. 1932), učiteľ v Poltári,
detskej literatúry, neskôr sa začal zao- v rokoch 1970 – 1973 riaditeľ strednej všeobecnovzdelávacej školy, neskôr premeberať literárno-kritickou problematikou novanej na gymnázium. Riaditeľ Pedagogogicko-psychologickej poradne v Luslovenského literárneho realizmu – F. čenci. Zomrel 9. 5. 2011 v Banskej Bystrici.
Votruba, M. Kukučín, L. N. Jégé, J. Je- Udalosti
715. výročie (1302) – Poltár, metačná listina (v minulosti slúžila na vysenský, B. S. Timrava, J. G. Tajovský, S.
tyčovanie mét, ktorými sa označovali hranice územia) z 9. 11. 1302, v ktorej
H. Vajanský. Bádal aj v oblasti literárnej
sa spomína ako sídlo.
komparastiky. Na základe archívnych
395. výročie (3. 11. 1622) – vojská Gabriela Betlena (Bethlen) vypálili Luštúdií sa spoluautorsky podieľal aj na
čenec, popravili 130 občanov a na mesto vyrúbili vojenskú daň. Prvýkrát to
vytvorení učebných textov pre stredné
bolo r. 1451 v priebehu bojov ako „Bitka pri Lučenci“, tretíkrát r. 1849.
školy – Literárna rukoväť (1979) a Dejiny slovenskej literatúry (1984).
95. výročie (23. 11. 1922) – bol založený MO Matice slovenskej v Kokave
Prof. Pavol Petrus zomrel 12. 2.
nad Rimavicou, pri zakladaní mal 27 členov, predsedom bol Ondrej Lipták.
2014 v Prešove, kde je pochovaný na
80. výročie (28. 11. 1937) – slávnostné otvorenie kultúrneho domu vo Veľkej
mestskom cintoríne.
Vsi, rekonštruovaný bol v r. 1977.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
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Občianskemu združeniu
Folklórny a divadelný súbor

Dubkáčik

k 5. výročiu založenia združenia:

OZ FaDS Dubkáčik v Buzitke
bolo založené 16. 11. 2012. Od
tohto obdobia je aj zriaďovateľom súboru Dubkáčik, ktorý vznikol v roku 1993 najskôr ako
divadelný a od roku 2011 aj folklórny. V súčasnosti je ich hlavným cieľom zachovávať a rozvíjať ľudové a kultúrne tradície,
divadlo, zvyky a obyčaje z Novohradu i celého Slovenska, pestovať tak tradičný aj štylizovaný folklór, tento prezentovať
doma i v zahraničí, a tak reprezentovať obec Buzitka a okres
Lučenec.

Súbor sprevádza ľudová hudba Podjavorská muzika s predníkom Michalom Brodnianskym. Tanečný a spevácky repertoár súboru v súčasnosti pozostáva z regiónov Novohrad a
Podpoľanie. Riaditeľkou OZ je
Slavomíra Očovanová.
Repertoár je bohatý, nechýbajú
v ňom Priadky, Páračky, Betlehemci, Na Luciu, Vynášanie Moreny a ďalšie, ktoré spracovala
Mgr. Veronika Stančíková. Viac
o činnosti a vystúpeniach na
web stránke
www.dubkacik.webnode.sk

Dňa 26. septembra 2017 o 17:00 hod. v Dome Matice Slovenskej v Lučenci zorganizovalo
Novohradské osvetové stredisko v spolupráci
s Domom MS pre členov folklórnych súborov
a skupín, ale i širokú verejnosť školenie so zameraním na ľudovú pieseň. Stretli sa kolektívy, ale aj jednotlivci nielen z Novohradu, ale
aj susedných regiónov. Zaoberali sa interpretáciou ľudovej piesne pod názvom Škola spevu v Novohrade. Takéto školenia napomáhajú
vedúcim folklórnych kolektívov a jednotlivcom ako pracovať s piesňou, ako ju uchopiť a
interpretovať správnym spôsobom a čo všetko interpretáciu ovplyvňovalo v minulosti a
dnes. Otvárali sa aj iné témy, na ktoré odpovedala lektorka PhDr. Andrea Jágerová, z
Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene,
na interpretáciu ľudovej
lene, ktorá
ktorá sasa venuje
venujeľudovému
ľudovémuspevu
spevua špecializuje
a
piesne.
Veríme,
že
aj
touto
cestou
pomáhame
kolektívom,
ktoré sa venujú folklóru
špecializuje na interpretáciu ľudovej piesne.
aVeríme,
folklorizmu
v
našom
regióne.
Tešíme
sa
na
ďalšie
stretnutia
pri odborných seže aj touto cestou pomáhame
minároch
a
školeniach.
Uvádzame
mená
účastníkov
školenia,
lebo
si to zaslúžia:
kolektívom, ktoré sa venujú folklóru a
Michaela
Škodová,
Matej
Baláž,
Veronika
Balážová,
Ivana
Trhanová,
Miroslava
folklorizmu v našom regióne. Tešíme sa na
Kýpeťová,
Jaroslava
Viera Kamenská,
Elena Sélešová, Silvia Machaďalšie stretnutia
pri Kubaliaková,
odborných seminároch
a
vová,
Marek Potocký, Mária Cerovská, Amália Uhrinová, Bianka Molnárová, Zuzana
školeniach.
Molnárová,
Ľubica
Kučerová,
Anna Borošová,
Uvádzame
mená
účastníkov
školenia, Daniela Stieranková, Viktória Jančová,
Boráková,Michaela
Jana Becaniová
Marcela Janštová. Hlavný partner: Projekt
leboNatália
si to zaslúžia:
Škodová,a Matej
zBaláž,
verejných
zdrojovBalážová,
podporil Fond
podporu umenia.
Veronika
IvananaTrhanová,
Mgr. art.
Roman Malatinec, metodik pre folklór NOS Lučenec
Miroslava Kypeťová, Jaroslava
Kubaliaková,
Viera Kamenská, Elena Sélešová, Silvia
Machavová, Marek Potocký, Mária Cerovská,
V roku
2017 Novohradské osvetové stredisko v
Amália Uhrinová, Bianka Molnárová,
Zuzana
Lučenci zorganizovalo viaceré vzdelávacie akMolnárová, Ľubica Kučerová, Anna Borošová,
tivity
v oblasti folklorizmu v našom regióne.
Daniela Stieranková, Viktória Jančová,
Natália
Jednou
z nich v oblasti ľudového tanca bola
Boráková, Jana Becaniová a Marcela Janštová.
prednáška
Mgr. art. Roman Malatinec, metodik pre Škola tanca v Novohrade určená
pre choreografov, ale i členov folklórnych súfolklór NOS Lučenec
borov a vedúcich folklórnych skupín. Teoretickej, ale aj v praktickej časti sme venovali
pozornosť témam – Záludnosti tvorby choreografie, Ako sa nestratiť v priestore a iným
zaujímavým témam. Školenie sa uskutočnilo
6. októbra 2017 v Divadle B. S. Timravy
s prekvapivo veľkou účasťou (25 záujemcov):
Podhorová,
Jozef Kulišiak,
s prekvapivoMiroslava
veľkou účasťou
(25 záujemcov):
Tomáš Dom, Terézia Melichová, Veronika Balážová, Matej Baláž, Jana Obročníková, Jana
Becániová, Mária Bukovská, Katarína Perželová, Elena Sélešová, Terézia Murínová, Barbora
Murínová, Matej Janšto, Dáša Murínová, Kristína Molnárová, Jakub Matuška, Michaela
Matúšková, Dana Rusinová, Veronika Lušpaiová, Marcela Janštová, Michal Jaraba, Miriam
Vrábeľová, Tomáš Vás a Daniela Starove. Takéto školenia napomáhajú vedúcim

folklórnych kolektívov a jednotlivcom, lebo pracujú a tvoria vo folklórnych kolektívoch diela, ktoré uvádzajú na javisko. Cieľom je, aby aj touto cestou poznali zákonitosti v tvorbe choreografií a všetko s tým navzájom poprepájané. Z početnej
účasti na takýchto školeniach sa radujeme a spolu s naším lektorom Mgr. art. Martinom Urbanom, PhD. sa tešíme na ďalšie školenia, ktoré plánujeme realizovať v
mesiaci november 2017. Hlavný partner: Projekt z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia. Mgr. art. Roman Malatinec, metodik pre folklór NOS Lučenec
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V rámci cyklu podujatí v Roku
Timravy sa 6. októbra 2017 v priestoroch historickej Radnice Lučenca uskutočnil odborný seminár pod názvom
Život a dielo Boženy Slančíkovej Timravy pri príležitosti 150. výročia narodenia tejto významnej predstaviteľky literárneho realizmu a slovenskej literatúry
vôbec. Timrava ako bystrá pozorovateľka života dokázala v priestore novohradskej dediny odhaliť „viacej pravdy“
v živote slovenského človeka tvorivou
prácou svojsky, jedinečne a nezameniteľne, preto aj po rokoch možno v jej
diele znova obhajovať nové súvislosti,
vzťahy, hodnoty a i. V hĺbke jej myšlienkového odkazu v poznaní duše človeka, osobitne ženy, sa odráža sila a nepoddajnosť jej umenia.
Preto aj hlavným cieľom odborného seminára bolo opäť dostať do vedomia, zvlášť mladej generácie, jej umelecké majstrovstvo v nových pohľadoch
na jej cestách do temných hĺbok ľudskej
duše z literárnohistorického, jazykovedného hľadiska, reflexie školského vnímania Timravinej tvorby, poznaní rodu,
ale i v sprítomnení autentických svedectiev ľudí, ktorí Timravu zažili osobne.
PhDr. Marcela Mikulová, DSc.
v hlavnom referáte Prvá moderná slovenská
spisovateľka
prehľadne
syntetizovala
Timravino úsilie

REKUS

života a diela v školskej praxi. Ďalšie
vystúpenia interpretačne odkryli niečo
z autorkinej osobnej korešpondencie –
Mgr. Zuzana Bukovenová v referáte
Timrava vo vybranej korešpondencii
a Mgr. Stanislava Gúgľavová Osobná
korešpondencia B. S. Timravy s Hanou
Ponickou a Zorou Jesenskou. Ing. Ján
Jančovic predstavil Slančíkovcov ako
významný novohradský rod referátom
Po stopách ságy rodu Slančíkovcov.
Mimoriadne cenný vklad pre poznanie
ľudského profilu B. S. Timravy predstavovali reminiscencie prof. RNDr. Ivana
Krausa, DrSc. pod názvom Moje detstvo
s Timravou v Ábelovej a doc. RNDr.
Milice Miadokovej, CSc. O stretnutí
s Timravou pri udelení titulu národná
venská spisovateľka prehľadne synteti- umelkyňa. Ako gratulantke jej z roku
zovala Timravino úsilie v zobrazovaní 1947 v pamäti utkvel milý Timravin
človeka, pričom poukázala na jej nové úsmev so slovami „Mám vás všetkých
poetologické signály v konfrontácii rada“.
s dovtedajšími výrazovými prostriedkami. Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš,
CSc. v referáte Vlastné mená v Ťapákovcoch z jazykovedného hľadiska osvetlil motiváciu vzniku priezvisk v Timravinej najznámejšej poviedke. Zaujímavý pohľad ponúkol Mgr. Pavel Jaroslav Králik príspevkom Doba v Timrave a o Timrave (Dve doby a Záplava),
Uvedené odborné príspevky,
v ktorom porovnal pohľady doby cez reflexie a spomienky budú pre kultúrnu
Timravino zachytenie doby s nastolením verejnosť sprístupnené v zborníku,
otázky ako dnes čítať Timravu, keď „aj v ktorom budú publikované aj dva
jej dielo postihla poplatnosť dobe...“. referáty prof. PhDr. Slavomíra OndreV závere spomenul svoje stretnutia joviča, DrSc. (seminára sa osobne nes Timravou osobne, na pohrebe a ako zúčastnil) Filologické „súženia“ Božeautor dramatizácie z jej tvorby. V son- ny Slančíkovej Timravy a K pseudodách do reflexií Timravinej tvorby nymu spisovateľkinho mena Timrava
v školskej praxi prof. PhDr. Brigita a jeho výslovnosti. Editor plánuje do
Šimonová, CSc. sa zamerala na Mo- zborníka zaradiť aj odborný článok
delovanie postáv v novele Boženy Slan- PaedDr. Ivice Hajdučekovej, PhD. Bočíkovej Timravy Skúsenosť ako ústredný žena Slančíková Timrava – Ťapákovci,
problém, ktorý v školskej interpretácii v ktorom predstaví možnosti didaktickej
„... otvára vstupy aj do ďalších priestorov interpretácie. Zborník doplní prejav
textu“. Doc. PaedDr. Július Lomenčík, literárneho vedca Alexandra Matušku
PhD. poukázal na niektoré klišéovité k 100. výročiu narodenia Timravy na
učebnicové konštatovanie o Timravinej slávnostnej akadémii v Lučenci 29. septvorbe a urobil prehľad reflexie jej tembra 1967.
Pokračovanie na s. 7

života a diela v školskej praxi.
Prezentované komentáre
Ďalšie vystúpenia interpretačne Timravinho
života
a diela
v zobrazovaní človeka, pričom odkryli niečo z autorkinej osobnej umožnia kultúrnej verejnosti
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Uvedenie známky osobnosti B. S. Timravy
podľa emisného plánu Slovenskej pošty
V rámci projektu Rok Timravy sa dňa 6. októbra 2017 o 14.00
v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci uskutočnilo slávnostné uvedenie známky spisovateľky B. S. Timravy podľa emisného plánu Slovenskej pošty, a. s., s dňom
vydania 2. 10. 2017. Jedná sa o poštovú známku z emisného
radu Osobnosti, pripomínajúcu 150. výročie narodenia tejto
významnej slovenskej prozaičky a dramatičky.

Prezentované komentáre Timravinho života a diela umožnia
kultúrnej verejnosti popri preverení doterajších výsledkov
v poznávaní a uchovávaní Timravinho umenia dozvedieť sa aj
nové poznatky o živote a mnohotvárnom diele, ktoré aj
v súčasných podmienkach môže dynamizovať prostriedky
poznávania, vnímania, chápania alebo prežívania vecí a javov
spoločnosti a jej doby.
Podujatie vzniklo v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s.,
a Klubom filatelistov 53-03 Lučenec.
Úvodné slovo a privítanie významných hostí podujatia
predniesla riaditeľka Novohradského múzea a galérie Iveta
Kaczarová. Stručné pozadie okolo vzniku podujatia, ako aj o
prebiehajúcej výstave venovanej jednotlivým kapitolám zo
života významnej spisovateľky realistickej prózy Boženy
Slančíkovej Timravy, predstavila kurátorka výstavy Michaela
Škodová.
Keďže Timrava sa veľmi dobre cítila v spoločnosti detí, tak
deti nechýbali ani na tomto podujatí. V hudobno-dramatickom pásme sa predstavili žiaci zo ZŠ L. Novomeského v Lučenci. Po krátkom predstavení sa slova ujal tajomník Klubu
filatelistov 53-03 Lučenec Jozef Máj, ktorý v príhovore prítomných oboznámil so stručnou históriou používania známok. Za Slovenskú poštu, a. s., vystúpil Martin Vančo, ktorý
Možno podporia prirodzený záujem pri čítaní Timravy naučiť predstavil uvádzanú známku. Slávnostného uvedenia známky
sa poznávať, čím sa odkrýva nové a lepšie v živote, cez sa zúčastnil aj jeden z jej autorov, autor ryteckého prepisu
osobitné videnie a reagovanie hrdinov sa nevdojak dostať na Jozef Česla. Výtvarný návrh známky pripravil Dušan Kallay.
správne miesto, učiť sa správne zachovať a rozlišovať medzi
FotoFffjjx?HN
mravnými a estetickými hodnotami a poznaním.

Zavŕšením podujatia bol samotný „krst“ známky, ktorého
sa za prítomnosti žiakov zo ZŠ L. Novomeského ujali Martin
Vančo, Jozef Máj, Jozef Česla a Michaela Škodová zrnkami
čiernej kávy, ktorú Timrava milovala.
Mgr. Michaela Škodová, zástupkyňa riaditeľky a vedúca oddelenia

Július Lomenčík

vedecko-odborných činností etnológ/kurátor,
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
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Členovia výboru Miestneho odboru
Matice slovenskej (MO MS) a Spolku
M. R. Štefánika v Lučenci sa v roku
2016 rozhodli, že pripravia dôstojné
oslavy 150. výročia narodenia spisovateľky, národnej umelkyne Boženy Slančíkovej Timravy, ktorá sa výraznou mierou pričinila o zviditeľnenie regiónu Novohrad na literárnej mape Slovenska.
V októbri 2016 pripravili projekty a požiadali BBSK a Maticu slovenskú, neskôr
i Mesto Lučenec, o dotáciu navrhnutých
akcií. Potom zistili, že aj iné inštitúcie
v meste chystajú podujatia k Roku Timravy, ako rok 2017 nazvalo vo svojom
projekte Novohradské osvetové stredisko v Lučenci spolu s obcou Polichno.
A tak sme sa dohodli na spolupráci. Na
spoločnom stretnutí viacerých inštitúcií,
ktoré zorganizovalo Novohradské osvetové stredisko 10. mája 2017 členovia
MO MS a Spolku M. R. Štefánika navrhli
vydať zborník príspevkov prednesených na odbornom seminári, ktorý zorganizovalo NOS, ďalej propagačné materiály s príslušným logom a pripraviť
tradičnú jesennú literárnu exkurziu venovanú našej rodáčke.
Na stretnutí sme sa dozvedeli aj
podrobnosti o otvorenom Timravinom
náučnom chodníku v Polichne. Prechádzku chodníkom sme ponúkli našim
členom, aj dôchodcom a najmenším žiakom partnerskej školy – ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci. Ešte pred tým sme si
trasu v polovici júna vyskúšali. V spoločnosti starostu Polichna Pavla Kyseľa
sme absolvovali kratšiu trasu – po Timravinu studničku, ktorá je „zvládnuteľná“ i pre nás, skôr narodených. Na základe uvedeného sme informovali členov
MO MS a Jednoty dôchodcov i vedenie
partnerskej školy. Pri stretnutí so starostom sme sa dozvedeli, že 9. septembra chystajú v obci tradičnú súťaž O najlepší ovocný koláč spojenú s posedením
pri guľáši, preto našu aktivitu navrhol
uskutočniť v uvedenom termíne. V júli
a auguste sme pripravili propagačné
materiály a pozvali záujemcov na výlet
na 9. 9. 2017 – ponuku sme rozšírili aj
na Ábelovú.
V sobotu 9. septembra 2017 sa
starší i mladší stretli pri pamätníku Timravy pred budovou gymnázia, ktoré

nesie od roku 1949 jej meno, a
pamiatku tejto osobnosti sme si

nesie od roku 1949 jej meno, a pamiatku tejto osobnosti sme si uctili položením venčeka. Autobus nás potom odviezol do Polichna. Na prvom
stanovišti už čakal starosta obce, v ktorého sprievode sme si prezreli Timravin
rodný dom, teraz jej múzeum, na ktorý
sme zavesili venček v mene všetkých zúčastnených organizácií. Dozvedeli sme
sa rôzne zaujímavosti zo života rodiny
Slančíkovcov. Potom už v príjemnom slnečnom počasí nasledovala prechádzka
po Timravinom náučnom chodníku až
k studničke, podľa ktorej si dala umelecké meno. (Na jednotlivých stanovištiach boli bližšie informácie s jej životom a tvorbou.) Tam čakal autobus a
poznávacia cesta zamierila do Ábelovej.
Navštívili sme Timravin dom so zaujímavým výkladom pracovníčky OcÚ Nadeždy Knapekovej. Pri pamätných tabuliach
na vedľajšom dome sme si pripomenuli
aj dvoch rodákov z Ábelovej – kartografa a banského inžiniera Samuela Mikovíniho a ornitológa Jána Šalamúna Petiana. Našej sprievodkyni, podobne ako
aj starostovi Polichna a predsedníčke
MO MS v Polichne, sme dali propagačné
materiály, ktoré dostali aj všetci účastníci tohto podujatia.

Miestny odbor Matice slovenskej
v Lučenci a Spolok M. R. Štefánika
vydali mimoriadne číslo časopisu
HLAS. Venovali ho aktivitám, ktoré
sa doteraz realizovali v rámci Roka
Timravy – 150. výročia narodenia
Boženy Slančíkovej. Redaktorkou
časopisu je PhDr. Janka Beráneková, ktorá toto číslo osobne doručila školám a inštitúciám v meste.

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a obec
Kokava nad Rimavicou usporiadali 7. 9.
2017 4. ročník REGIONÁLNEHO GURMÁNSKEHO DŇA – súťaž vo varení tradičných jedál.
Prihlásené súťažné družstvá – Baňanky
z Rimavskej Bane, Hutníčky z Utekáča,
RODON Klenovec, ČMB z Uhorského a
dve družstvá z Kokavy nad Rimavicou –
Kokavskí hokejisti a Ženy do koča aj do
voza, pripravili jedlá, ktoré hodnotila
porota v zložení: MUDr. Andrea Baníková, Ing. Oľga Maciaková a Július Zajac.
Výsledky hodnotenia jedál: 1. miesto:
Ženy do koča aj do voza – Chrapne / harovce, 2. miesto: Hutníčky – Hutnícka
hríbovica a 3. miesto: ČMB – Držkový
perkelt.
Výsledky hodnotenia výzdoby stánkov:
1. miesto – Baňanky, 2. miesto – HutPotom nasledoval návrat do Po- níčky a 3. miesto – Ženy do koča aj do
lichna na vyhlásenie víťazov v pečení voza.
ovocných koláčov (aj dve účastníčky našej exkurzie doniesli do súťaže svoj
ovocný koláč). Súťaž organizuje MO MS
v Polichne. Posedeli sme si v príjemnej
spoločnosti, pochutili na „babguľáši“
a hostili sa koláčikmi „od výmyslu sveta“. Organizátorom a miestnym obyvateľom vyslovujeme poďakovanie za príjemný pobyt a, ako povedala jedna
z účastníčok podujatia, riaditeľka ZŠ M.
R. Štefánika Mgr. Gabriela Aláčová,
zažili sme pocit pravej slovenskej pohostinnosti. Podujatie bolo realizované
s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
PhDr. Janka Beráneková, Miestny odbor
Matice slovenskej a Spolok M. R. Štefánika
v Lučenci

Pokračovanie na s. 9

Víťazné družstvá získali vecné ceny,
diplomy a suveníry mikroregiónu.
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Okrem kultúrneho programu si návštevníci mohli prezrieť aj
prezentačnú výstavu v kultúrnom dome, kde jednotlivé obce
mikroregiónu vystavovali všetko to najkrajšie, čo doma majú.
Od starých fotografií, cez vyšívané obrusy, sklárske výrobky až
po vystavenú maketu Ozdínskeho hradu.

Víťazné družstvá získali vecné ceny, diplomy a suveníry mikroregiónu. Všetky družstvá dostali ďakovné listy. Počasie
nám prialo, už od rána svietilo slniečko, ktoré dodávalo chuť
do varenia súťažným družstvám a prilákalo návštevníkov,
aby sa prišli pozrieť pred kultúrny dom a ochutnali výborné
jedlá, ktoré navarili jednotlivé súťažné družstvá. Varenie
súťažným družstvám spríjemňovala Ľudová hudba FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou. V kultúrnom programe vystúpili detské folklórne súbory DFS Zrkadielko z Hnúšte a DFS
Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, ktorým ďakujeme za vystúpenie. Jesennú výzdobu pódia pre účinkujúcich pripravila
šikovná pani z Kokavy nad Rimavicou. Ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli ku priebehu tohto podujatia a tešíme sa na
stretnutie o rok na jubilejnom 5. ročníku REGIONÁLNEHO
GURMÁNSKEHO DŇA – súťaž vo varení tradičných jedál.

Celý deň prebehol v dobrej a priateľskej atmosfére stretnutí
ľudí, ktorých mnoho spája. Síce sú rozdelení rokmi a pomyselnými hranicami obcí, stále si však vedia k sebe nájsť cestu.
A to je hlavná filozofia týchto podujatí, ktoré pre svojich občanov pripravuje každý rok Mikroregión Hornohrad. Už teraz
sa tešíme na ďalší ročník do Málinca.

Milada Kochanová, manažérka Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO
Foto: Peter Vranský

Súťaž o najlepšiu
HORNOHRADSKÚ KLOBÁSU
Obec Cinobaňa ďakuje všetkým pracovníkom, sponzorom
11. ročník tejto akcie sa konal 7. októbra 2017 v Cinoba- a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali podujatie pripraviť aj realini na námestí, za účasti jedenástich družstiev obcí Mikrore- zovať. Podujatie bolo finančne podporené Banskobystrickým
giónu Hornohrad, spriatelená obec Veľká Ves a cezhraniční samosprávnym krajom.
Silvia Očovanová, kultúrna pracovníčka obce Cinobaňa
priatelia z maďarskej obce Čabasabady - Csabaszabad.
Počasie už od rána zalievalo námestie slnečnými lúčmi a tak
do Cinobane prilákalo množstvo návštevníkov. Okrem slniečka to však bolo aj dobré jedlo, pitivo a samozrejme bohatý kultúrny program. V ňom sa dopoludnia predstavili Spoločenské zmeny ovplyvnili život v obciach suchánskej
detské folklórne súbory Cinobanček a Brezinka z Cinobane, doliny, čo sa prejavilo nielen v ekonomických a demograficMálinčok z Málinca a Jánošík z Fiľakova. Na pravé poludnie kých pomeroch, ale zasiahli (zmeny) aj nárečie. Roky už
už svoje hudobné nástroje rozkladali hudobníci z obľúbenej sledujeme, ako sa vytráca. Čo charakterizovalo región, čo mu
skupiny Lojzo a veselú bodku za programom dali popoludní dávalo „šťavu“ pri rozhovoroch na ulici, v krčme, alebo pri
práci, pomaly, ale iste mizne.
domáci hudobníci zo zoskupenia Turičan z Turičiek.
Občianske združenie KÚRIA, ktoré vzniklo nedávno vo Veľkej
Suchej – Hrnčiarskej Vsi, chce svojimi podujatiami upriamiť
pozornosť občanov na už skoro zabudnutú tradičnú kultúru,
ktorej súčasťou je aj nárečie. Nárečie suchánskej doliny, ktoré
tvorí prechodný pás medzi nárečím novohradským a gemerským.
Preto dňa 15. októbra 2017 v Hrnčiarskej Vsi v rámci projektu
sa uskutočnilo podujatie zamerané na pripomenutie nášho jedinečného a krásneho nárečia pod názvom NENADBE ZABÚDAŤI. Oslovení zástupcovia jednotlivých obcí, dobrí rozprávači – Ján Babarík, Margita Vetráková a Milan Málik
z Hrnčiarskych Zalužian,
Pokračovanie na s. 10
Okrem kultúrneho programu si návštevníci mohli pani Mária Kaličiaková zo Sušian, Jarina Belková a Milica
prezrieť aj prezentačnú výstavu v kultúrnom dome, kde Jozefová z Pondelka a Mária Ambrušová z Veľkej Suchej si
jednotlivé obce Mikroregiónu
vystavovali všetko to pripravili pre početných účastníkov rôzne veselé, ale aj
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pani Mária Kaličiaková zo Sušian, Jarina Belková a Milica Jozefová z Pondelka a Mária Ambrušová z Veľkej
Suchej si pripravili pre početných účastníkov rôzne veselé,
ale aj vážne príbehy zo života ľudí v jednotlivých obciach,
samozrejme v miestnom nárečí. Diváci sa dobre bavili, hádali význam jednotlivých slov, čím prispievali k obohateniu
programu.

Po roku opäť prišiel sviatok divadla. Otvorenie Divadelnej jesene
sa konalo 20. 10. 2017. Už od 10.00 hod. sa v Divadle B. S. Timravy v Lučenci konali divadelné tvorivé dielne pre deti z DDS
nazvané Divadlo a deti.

Čitateľom ponúkame rozprávanie Heleny Hazuchovej,
alebo ako sme ju všetci volali ňanika Ilona Bobonáreve, ako
chodili chlapci na zálety:
„Kot smo me s Uliev bole malje, tak smo šakovô porobele,
bole smo dos pochabie. Domá zmo dulovale po padláši, po
toku a hľejdali smo šakovakie starie daromnine. Poton kot
smo už bole veśie, tak sa nán aj chlapci zaśali popašovati,
ale zmo ňemohli beťi tuvon vešer, lebo sa mamoouka bojali
aj hňevali, kot zmo boli zavelie. Kot uš zašav Pauko za
mnou choďiťi, tak mamouka poviedali, že budú v komôrki
so mnou spávaťi. Mne s to veľmi nepášelo a ani Pauko nebov rád, ale oni furt len že vedno spaťi. Edon raz mi Pauko
poviedau, abe son si na ruku zaviezala douhu špárgu a koniec spustela cez vihľad vo. Lebo jej son v posteli spávala
pri stene pod vihľadon a mamouka na kraji. Jej son najskôr
nevedela, že preš to kce takto, ale poton son spravela, tak
ako kcev. Kot zmo zaspale prišov gu komôrki Pauko, poťejhou za tú špárgu, jej son sa zobudela, pozrela son, ši
mamouka spej a cez vihľad son višla vo. A tak to bolo celô
leto. Poton son sa na jesen vidávala, lebo uš prišov pán
boch s dušiev.

Ani tento rok nechýbal sprievod mestom a šantenie divadelníkov v uliciach Lučenca, ktoré začalo o 14.00 hod. Samotné
otvorenie festivalu sa konalo o 15.00 hod. pred Divadlom BST
a pokračovalo programom na námestí.

Jedinečné podujatie, ktorého organizátormi sú Novohradské
osvetové stredisko Lučenec, Mesto Lučenec, OZ Timrava a ZO
Csemadok Lučenec, potrvá v Lučenci až do 5. decembra 2017.

Okrem rozprávania nám zahrali a zaspievali Gejza Šereš
a Vlado Sihelský. Podujatie zaujalo, pobavilo a verím, že sa
pri podobných aktivitách ešte stretneme.
Realizované bolo s finančnou podporou Banskobystrického
samosprávneho kraja.
Mária Ambrušová
Foto: Martin Babarík

Pokračovanie na s. 11

Ponuka pre milovníkov Thálie je pestrá, každý si môže vybrať.
V Divadle B. S. Timravy sa predstaví 14 divadiel či divadelných
súborov od Košíc, Rožňavy, Popradu až po Bratislavu či
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v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove
Hradné múzeum vo Fiľakove otvorilo 20. októbra 2017
autorskú výstavu maliara a reštaurátora Lászlóa Seresa.
Fiľakovský rodák, ktorý v súčasnosti žije v maďarskom
Miškovci, študoval na vysokej škole výtvarnej v Budapešti
a následne sa v New Yorku venoval grafike a maľbe. Neskôr si založil reštaurátorské dielne, jednu v Indii a druhú
v Japonsku, ktoré pravidelne navštevuje.

Ponuka pre milovníkov Thálie je pestrá, každý si môže vybrať.
V Divadle B. S. Timravy sa predstaví 14 divadiel či divadelných súborov od Košíc, Rožňavy, Popradu až po Bratislavu či
Budapešť a viacero sprievodných aktivít. Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Vyšehradského fondu, Fondu na
podporu umenia, Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín a s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
Divadlom nebude žiť len okresné mesto Lučenec, ale viacero
podujatí je naplánovaných v celom regióne – vo Fiľakove,
v Kokave nad Rimavicou, Radzovciach, v Poltári sa predstavia
zahraničné súbory z Poľska a Českej republiky a v Cinobani sa
bude konať počas celého dňa regionálna prehliadka DOS, na
ktorej sa predstaví až šesť divadelných kolektívov.
Všetky informácie o trojmesačnom podujatí nájdete na webe
– www.noslc.sk, plagátoch po celom Novohrade, prípadne
na otázky rada zodpovie pracovníčka NOS Mgr. Bolyošová,
ktorá to všetko „spískala“.

Autorská beseda
so spisovateľkou Gabrielou Futovou
Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo ďalšiu čitateľskú besedu v rámci projektu Do knižnice nielen pre
vedomosti s autorkou kníh pre deti a mládež Gabrielou
Futovou. Spisovateľka vyštudovala žurnalistiku, ale
namiesto novinárstva sa už niekoľko rokov venuje
modernej detskej literatúre. S malými čitateľmi je zároveň aj v priamom kontakte. Odozvu na svoje diela dostáva takpovediac z prvej ruky, keďže pracuje ako knihovníčka a metodička pre prácu s deťmi a mládežou v
Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove.
Svoju prvú úspešnú knihu s názvom Naša mama je bosorka vydala v roku 2000 a odvtedy čitateľom
ponúkla už niekoľko prozaických a rozprávkových diel.
Jej príbehy zachytávajú reálne problémy súčasných detí, ktoré sa často prelínajú s dobrodružným svetom
fantázie. Strhujúco a vtipne preniká do problémov každodenného života a medziľudských vzťahov očami svojich detských postáv. Autorka počas besedy predstavila
námety, hrdinov a zvečnené príbehy svojej doterajšej
tvorby.
Beseda (prebiehala v slovenskom jazyku) sa uskutočnila 20. októbra 2017 vo fiľakovskej Mestskej knižnici za účasti žiakov miestnych základných škôl. Knižničné podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.

SHIVA
László Seres je predstaviteľom maďarského abstraktného
expresionizmu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20.
storočia. Po dlhoročnej prestávke sa v roku 2006 opäť vrátil k maľovaniu a tvorí dodnes. Výber diel z jeho tvorby,
ktorá bola prezentovaná na výstavách v Miškovci, Bombaji, Dillí a v Budapešti, môžu záujemcovia vidieť v galérii
Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove do 12. decembra 2017. Na vernisáži odznel hudobno-básnický
prednes v podaní študentov fiľakovského gymnázia.

Ďalším podujatím Hradného múzea vo Fiľakove, uskutočneným v rámci projektu Do knižnice nielen pre vedomosti!, bola
prednáška znalca miestnej histórie a spoluautora niekoľkých
regionálnych publikácií, Lučenčana RNDr. Jozefa Puntigána,
určená pre deti a mládež. Žiaci II. stupňa základných škôl sa
stali účastníkmi fiktívnej prechádzky po meste Fiľakovo. Prednáška nadväzuje na monografiu mesta s názvom Fülek (Fiľakovo), ktorá bola vydaná v roku 2013. Autor v nej píše o historických názvoch mesta, ktoré mali plynutím stáročí niekoľko
podôb, o heraldických symboloch, o známych rodinách a významných osobnostiach, ktoré tu žili, ako aj o pamätných tabuliach a pamätných miestach. Jozef Puntigán priblížil niekdajšie
i súčasné Fiľakovo, predstavil miestne pozoruhodnosti, ako
stredoveký hrad, najvýznamnejšie architektonické pamiatky a
historické zaujímavosti.
Prednáška „Prechádzka mestom Fiľakovo“, ktorú si žiaci
mohli vypočuť v slovenskom aj maďarskom jazyku, sa uskutočnila v Mestskej knižnici vo Fiľakove 26. októbra 2017 o 10:00
a 11:00 hodine. Podujatie knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

REKUS

strana 12
Prvá svetová vojna známa ako Veľká
vojna alebo Svetová vojna bol ozbrojený konflikt globálnych rozmerov od 28.
júla 1914 do 11. novembra 1918, odohrávajúci sa prevažne na území Európy,
ale aj v Afrike, Ázii, na oceánoch, na
Blízkom východe a inde. Bol to dovtedy
najväčší vojnový konflikt v dejinách
ľudstva.
Zámienkou vojny sa stal úspešný
atentát na arcivojvodu a následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d'Este. Rakúsko-Uhorsko následne vyhlásilo vojnu Srbsku, čím vyvolalo
reťazovú reakciu vedúcu k vojne dvoch
veľkých koalícií, ktoré mali za následok
rozšírenie vojny po celej Európe v priebehu jediného mesiaca. Na jednej strane
stáli štáty Dohody, ktoré na začiatku vojny tvorilo Francúzsko, Rusko a Spojené
kráľovstvo. Neskôr sa k nim pridalo
Taliansko (1915), USA (1917), Japonsko
a ďalšie. Ich oponentom boli Ústredné
veľmoci – Nemecko a Rakúsko-Uhorsko. Neskôr sa k nim pridala Osmanská
ríša, Bulharsko a ďalší.
Boje v Európe sa viedli na viacerých frontoch (východný, západný, taliansky, balkánsky a ďalšie). Významný
bol predovšetkým západný front, kde sa
viedla dlhodobá zákopová vojna. Počas
vojny bolo zmobilizovaných viac než 60
miliónov vojakov. Vojna sa skončila
kapituláciou Ústredných veľmocí. Prímerie bolo podpísané o 5:00 hodine 11.
novembra 1918 v Compiègne a začalo
platiť od 11:00 hod. Formálnym zakončením vojny boli až Parížske predmestské zmluvy podpísané s jednotlivými
porazenými krajinami v priebehu roku
1919. Viacero krajín utrpelo ťažké ľudské a materiálne škody. Vo vojne zahynulo najmenej 9 600 000 vojakov a asi 7
000 000 civilistov. Zranených bolo vyše
20 000 000 ľudí. Väčšinu obetí vojny
tvorili vojaci, často veľmi mladí, ale ani
straty na životoch civilistov neboli nízke.
Počas prvej svetovej vojny sa
odohralo množstvo tragédií takmer vo
všetkých rodinách. Je len málo miest a
dedín, kde nenájdeme pamätníky
padlým vojakom a mená mŕtvych vyryté
do kameňa. Najstrašnejšie zo všetkého
bolo, že prvá svetová vojna nepriniesla
riešenie problému a nepriniesla ani mier.
Vyústila do druhej svetovej vojny s ďalším utrpením, vraždením a skazou.
Obete 1. svetovej vojny v Haliči pripomína pamätník padlých z 1.svetovej
vojny.
Na vrchnej guli je dátum 1914 – 1918.
Počas rokov 1938 – 1945 boli na

Rozlúčka s letom
MO Matice slovenskej v Polichne v spolupráci s obcou Polichno a s finančnou
podporou Matice slovenskej si druhú
septembrovú sobotu pri príležitosti rozlúčky s letom spojenej so súťažou o najlepší ovocný koláč trochu netradične
pripomenul svoju rodáčku, národnú
umelkyňu B. S. Timravu.
Tento deň sa na dvore matičného
domu v Polichne stretli členovia MO MS
v Polichne, obyvatelia obce a ich priatelia. Spoločne si užívali príjemnú priateľskú atmosféru. Pochutnávali si na fajnom babguláši, ktorý už tradične pripravili matičiari pod vedením J. Števku.
Na vrchnej guli je dátum 1914 – 1918.
Počas rokov 1938 – 1945 boli na čelnej
strane pamätníka maďarské nápisy, ktoré
boli po 2. svetovej vojne nahradené mramorovou doskou, na ktorej je uvedené:
Na pamiatku padlých v rokoch 1914 –
1919.
Na strane od Starej Haliče sú mená:
Wellibil Jozef /Ľudovít/, Kecskeméty Géza, Balogh Július, Medzihradský Gustav,
Kaločai Július, Gerik František, Hofmann Gustav, Hofmann František, Hofmann Ján, Rajprich Ján, Pivka František, Pivka Štefan, Hikker Jozef, Drdoš
Ján, Benedik Ján, Kaločai Juraj, Rafaj
František.
Na strane od Soľného úradu sú mená:
Göőz Bertalan, Irszivánszky Martin, Lekár Vincent /Gabriel/, Rakitka Jozef,
Veisz Jozef, Keketi Ondrej, Bombala
Pavol, Smolko František, Koza Ondrej
ml., Uličný Ján, Hámorník Juraj, Bogdan Arpád, Švihla František, Javorčík
Štefan, Šustai Imrich, Berky Juraj, Malatinský Ján.
Poznámka autora:
Dňa 6. novembra 1927 bolo
slávnostné odhalenie pamätníka padlých
v 1. svetovej vojne. Pamätník bol vybudovaný z darov občanov v rámci dobrovoľnej a verejnej zbierky (podľa evidenčného listu č. 57 zo štátneho archívu BB,
pobočka Lučenec, doplnila riaditeľka
Mgr. Kristína Becániová). Okrem toho
sa v štátnom archíve nachádza aj doklad
o pôvodnom maďarskom nápise na
pomníku, ktorý po 2. sv. vojne nenahradili iným nápisom, ktorý je tam doteraz.
Zdroj: www.prvasvetovavojna.sk
Ján Hikker Halický

Deti či dospelí si pochutnávali i na torte
a na koláčikoch, ktoré sa zúčastnili i súťaže o najlepší ovocný koláč. Babgulášu
a sladkostiam neodolali ani vzácni hostia, medzi ktorými boli i členovia Spolku
M. R. Štefánika, Mestskej Jednoty dôchodcov na Slovensku, MO MS Lučenec
a žiaci lučenskej ZŠ M. R. Štefánika, ale
i starostovia okolitých obcí, ktorí prijali
pozvanie starostu obce Polichno. Okrem
nášho podujatia navštívili aj múzeum B.
S. Timravy v Polichne a absolvovali časť
náučného chodníka ku studničke Timrava.
V polichnianských záhradách rastie množstvo ovocných stromov rôzneho druhu, na ktorých sa každé leto
urodí dostatok ovocia. Preto aj zásluhou
polichnianskych šikovných gazdiniek
MO MS v Polichne na tento deň pripravil už 4. ročník súťaže o najlepší ovocný koláč. Medzi súťažnými koláčikmi
prevládali ovocné koláče z piškótového
cesta, no našli sa i koláče kysnuté i nepečené a dokonca aj bezlepkové. Porota
mala veľmi ťažkú úlohu určiť, ktorá
z týchto 22 druhov rôznych dobrôt je tá
najlepšia.
Pokračovanie na s. 13

Na základe ich verdiktu sa
napokon o pomyselné stupne víťazov
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Známy výrok hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

Na základe ich verdiktu sa napokon
o pomyselné stupne víťazov podelili
koláčiky V. Čemanovej, M. Mravíkovej,
E. Cibuľovej, H. Noskovej, A. Mezöovej
a I. Dolnákovej. Keďže všetky koláčiky
boli naozaj výborné, tak všetci – dievčatá, ženy i muži –, ktorí ich napiekli,
boli náležite ocenení.
Toto krásne popoludnie si prítomní zaspomínali i na rodáčku z Polichna, spisovateľku a národnú umelkyňu Boženu Slančíkovú Timravu, pri
príležitosti pripomenutia si 150 rokov
od jej narodenia. V príhovore predsedníčka MO MS PhDr. Miroslava
Babicová pripomenula prítomným nielen hlavné medzníky v živote Timravy,
ale aj jej literárne diela. Osobitnú pozornosť venovala knižke, ktorá ešte
nebola publikovaná, ale obec Polichno
ju už pripravuje do tlače. Je to jej kuchárska kniha.
Ženy a dokonca i jeden muž, členovia MO MS v Polichne sa inšpirovali
niektorými jej receptami a upiekli koláčiky i torty, ktoré si prítomní mohli
nielen pozrieť, ale si na nich i pochutnávali a skonštatovali, že v knižnici Boženy Slančíkovej sa nenachádzali len
kvalitné literárne diela, ktoré písala, ale
aj zbierka receptov na chutné jedlá,
z ktorých niektoré si ešte podaktorí
z nás pamätajú, resp. ktoré sa ešte zachovali vďaka našim starým či prastarým rodičom. Tento deň sme ochutnali spomedzi sladkostí napríklad kakaový koláč, bublaninu, jablkovú tortu,
kávové pité, vanilkové rohlíky, orieškovú tortu, fašiangové fánky či lučenské
pečivo.
Následne v kultúrnom programe
vystúpil náš hosť, heligonkár Ondrej
Čiešok a jeho dcérka v úlohe speváčky
ľudových piesní. Pri heligónke sa potom
účastníci zabávali a vyspevovali si krásne ľudové piesne až do neskorého
večera.
PhDr. Miroslava Babicová, predsedníčka
MO Matice slovenskej
v Polichne

Dňa 26. septembra 2017 prebiehal na našej cirkevnej škole Európsky deň
jazykov, ktorý odštartovala školská relácia. Žiaci sa v nej dozvedeli o význame
ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale
aj pre všestranný rozvoj osobnosti. Vyučujúci cudzích jazykov pripravili pre
žiakov rôzne aktivity – súťaže, kvízy a prezentácie. Deviataci prečítali žiakom na
1. stupni rozprávku Threelittlegoats a následne sa naučili novú pesničku. Snahou
učiteľov bolo, aby žiaci pochopili, aké výhody pre ich budúci život majú cudzie
jazyky. Že to nie je len spôsob dorozumieť sa, ale aj cesta na vytvorenie nových
priateľstiev, pretože „ak sa prihovoríte človeku jazykom, ktorému rozumie,
prihovoríte sa jeho hlave, ale ak sa mu prihovoríte jeho materinským jazykom,
prihovoríte sa jeho srdcu.“

Naučiť sa nový jazyk, podobne ako naučiť sa hrať na hudobný nástroj, si
vyžaduje isté úsilie, ale oplatí sa to. A cesta do cieľa môže byť rovnako radostná
ako samotný cieľ, čo môže potvrdiť každý, kto sa na ňu vydal.
Ing. Jana Magicová, Cirkevná ZŠ sv. Jána Bosca Lučenec

Ukončenie pastierskej sezóny sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo
Mitra. Ide o starý zvyk nazývaný mitrovanie, ktorý si v obci Veľké Teriakovce
pripomenuli už po šiestykrát. Pre verejnosť boli aj tento rok pripravené ukážky
prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality a viaceré sprievodné aktivity ako výstava oviec, jarmok či drevené atrakcie pre deti.

Dejiskom podujatia Slovenské mitrovanie, ktoré sa konalo 21. októbra
2017, bol už tradične Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach. Program začal o 10:00 hod. ukážkami prác na salaši, napríklad strihanie oviec, odváranie žinčice, výroba syrov, pareníc a bryndze či spracovanie ovčej vlny. Pri Humne
prebiehala súťaž vo varení baraních špecialít, kde boli prezentované rôzne spôsoby spracovania baranieho mäsa. Do súťaže sa mohli prihlásiť 5-členné tímy priateľov, rodín či organizácií a firiem. Jednou z noviniek tohto roka bola škola varenia s
talianskym kuchárom.
Pokračovanie na s. 14

„Úvodnú časť programu obohatili hudbou, spevom aj tancom účinkujúci na pódiu
pri Pastierni, a to detské folklórne súbory Lieskovček a Podkovička z Rimavskej
Soboty, folklórny súbor Rimavan z Rimavskej Soboty, folklórny súbor Vepor
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„Úvodnú časť programu obohatili hudbou, spevom aj tancom
účinkujúci na pódiu pri Pastierni, a to detské folklórne súbory
Lieskovček a Podkovička z Rimavskej Soboty, folklórny súbor
Rimavan z Rimavskej Soboty, folklórny súbor Vepor z Klenovca a ďalší,“ uviedla Mgr. Stanislava Zvarová, metodička pre
folklór Gemersko-malohontského osvetového strediska v
Rimavskej Sobote.
Pre návštevníkov boli pripravené aj sprievodné aktivity,
ako výstava oviec, drevené atrakcie a tvorivé dielne pre deti
alebo obľúbený jarmok s ukážkami remesiel, ktoré prebiehali
v areáli salaša. V teriakovskom mlyne sa od 10:00 do 14:00
hod. udomácnili Kubko a Maťko, s ktorými si mohli pozrieť
rozprávku Pásli ovce valasi a výstavu zameranú na pastierstvo v rozprávke.
Poobedňajšie hodiny vyplnil programom folklórny súbor
Očovan z Očovej, sólisti inštrumentalisti na pastierske hudobné nástroje a heligonkári. Bodkou za kultúrnym programom
bol slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, ktorých
sprevádzal Hornoliptovský kurucký regiment. „Atmosféra
sprievodu umocnená fakľami, signálnymi nástrojmi, gajdami,
ľudovými hudbami a vinšmi vyvrcholí vyúčtovaním s majiteľmi oviec,“ ako priblížil jeden z odborných garantov podujatia
PhDr. Ivan Murin, PhD. Ďalej poznamenal, že podobne to
prebiehalo aj v nedávnej minulosti počas mitrovania nazývaného aj valaské hody, keď sa bačovia a valasi vracali zo
salašov do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali
syry a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná hostina, ktorej neodmysliteľnou súčasťou
bola hudba, tanec a spev.

Hlavným zámerom podujatia je zachovať valaskú a ovčiarsku tradíciu v regióne Gemer-Malohont, ako aj zvyky spojené s ukončením pastierskej sezóny. Snahou organizátorov
je priblížiť ich súčasnej generácii prostredníctvom kultúrnoosvetovej aktivity Slovenské mitrovanie a poukázať na význam ovčiarstva ako špecifickej súčasti tradičnej ľudovej
kultúry i dnešnej reality. Cieľom je zároveň zvýšiť povedomie
verejnosti o tradičných spôsoboch obživy našich predkov cez
osvojovanie si zručností v oblasti chovu oviec, spracovania
ich produkcie a remesiel súvisiacich nielen s ovčiarstvom.
Organizátormi podujatia sú miestna akčná skupina MALOHONT, Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote
v spolupráci s odborným garantom, ktorým je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj a obec Veľké Teriakovce.
Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT

REKUS
Nálezy zo stredoveku a ďalšie novinky
V posledných mesiacoch bola na Maginhrade zrealizovaná
ďalšia brigáda, ako aj ďalšia etapa archeologického výskumu
v rámci projektu podporeného Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Okrem toho tu pribudol altánok s posedením a ohnisko.

Brigáda zameraná na údržbu okolia rozhľadne a prípravu
miesta pre výstavbu prístrešku sa konala 29. septembra 2017
v spolupráci s mikroregiónom Rimava a Rimavica. Zúčastnili sa
jej dobrovoľníci z obcí Rimavská Baňa, Čerenčany a Nižný Skálnik, z občianskeho združenia OZVENA a pracovníčky miestnej
akčnej skupiny MALOHONT. Okrem kosenia, hrabania a pletia
boli z prírodných materiálov vybudované ďalšie schodíky
v kopci od Nižného Skálnika pre uľahčenie výstupu aj zostupu
z Maginhradu po zelenej turistickej trase.

Súčasťou projektu bol aj archeologický výskum, ktorý prebiehal pod vedením archeológa Gemersko-malohontského
múzea v Rimavskej Sobote PhDr. Alexandra Botoša na mieste
jedinej kruhovitej prepadliny, ktorá bola identifikovaná v centrálnej časti pravdepodobného hradného areálu. „Cieľom výskumu bolo overiť jej funkciu, pričom sme predpokladali odkrytie zaniknutého objektu z obdobia stredoveku,“ priblížil
vedúci výskumu PhDr. Alexander Botoš.
Archeologický výskum trval celkovo päť dní a bol vykonaný prostredníctvom troch zisťovacích sond, ktoré boli hĺbené
ručne za pomoci piatich pracovníkov obce Nižný Skálnik.
„V jednej z nich boli sporadicky zistené keramické fragmenty
z tela nádob zdobené obežnými ryhami, ktoré môžeme zaradiť do obdobia vrcholného stredoveku (13. – 14. storočie).
V tejto sonde bol zistený aj nález kovaného železného klinca,“
uviedol Alexander Botoš a dodal, že archeologickým výskumom bol odkrytý objekt vysekaný do andezitového podložia,
ktorého interpretácia je neznáma. Predpokladá sa, že objekt
bol pôvodne vyhĺbený za cieľom následnej výstavby murovaného objektu, ku ktorej z neznámych príčin nedošlo. Na základe nálezu železného klinca v interiéri tohto objektu sa zároveň predpokladá, že objekt pochádza z obdobia stredoveku.
Pokračovanie na s. 15

Po ukončení archeologického výskumu boli archeologické
sondy zahrnuté a terén bol uvedený do pôvodného stavu.
„V rámci projektu bol neďaleko rozhľadne Maginhrad

REKUS
Po ukončení archeologického výskumu
boli archeologické sondy zahrnuté a terén bol uvedený do pôvodného stavu.
„V rámci projektu bol neďaleko rozhľadne Maginhrad postavený prístrešok
s posedením a upravené ohnisko, ku
ktorému pribudli lavičky, čím vzniklo
zázemie určené pre oddych a občerstvenie návštevníkov. Na to bude nadväzovať ďalšia brigáda dobrovoľníkov
a pracovníkov obcí, ktorí sa postarajú
o natretie prístrešku a lavičiek. Okrem
toho budú pokračovať aj v zlepšení dostupnosti rozhľadne.“ Uzavrela Elena
Kubaliaková, koordinátorka projektu.
Projekt realizuje Nižný Skálnik
v spolupráci s miestnou akčnou skupinou MALOHONT a s podporou Nadácie
Slovenskej sporiteľne v rámci grantového programu Obce bližšie k vám.
Ing. Miroslava Vargová, manažérka
Miestnej akčnej skupiny MALOHONT

Aktivity dielne ľudových remesiel

DIELNIČKA predstavuje

Ing. Eva Nová
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Ženy baníkov nemali pôdu a výrobou
čipiek si zarábali na živobytie. Paličkovali aj malé deti, už trojročné.
Aký je princíp paličkovania?
Na paličky sa navíjajú nite, je to párová
technika, pracuje sa s párom paličiek.
Potrebujeme paličky, herdulu – čo je
vak naplnený pilinami alebo pieskom.
Je to akási podložka pre výrobu krajky.
Zapichujeme do nej špendlíky a na
predkreslenom vzore krajku vytvárame.
Poznáme rôzne vzory, ako je plátenko,
retiazka, hadík, pavúk, hviezdička a lístočky.
Čím je táto technika jedinečná?
Oproti ostatným technikám je tu potrebná veľká trpezlivosť. Je náročná na
čas, koordinuje mozog s rukami. Rozvíja sa pri nej jemná motorika.
Ako si sa dostala k paličkovaniu?
Moja priateľka bola moja prvá učiteľka.
Doniesla mi valec a paličky. Ju učila pani Spišiaková z Vidinej. Tiež som u nej
bola a naučila ma rôzne fígle. Odvtedy
som samoukom, učím sa z kníh aj internetu. Začiatočníkom však odporúčam,
aby sa prihlásili na kurz. Je lepšie raz
vidieť. Je to pekná a ťažká technika.

baníkov nemali pôdu a
výrobou čipiek si zarábali na
Ženy

Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec

Najnovšia kniha našej obľúbenej spisovateľky Hany Koškovej.

Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec

s Miroslavou Cabanovou

Pracuje na Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v Lučenci.
Už 15 rokov vedie krúžok Kreatív, ktorý
je určený pre študentov marketingu so
zameraním na cestovný ruch. Žiakov učí
tkanie na doštičke, pletenie na cievke,
zápästkovú techniku a plstenie. V roku
2017 sa jej žiaci umiestnili na druhom
mieste v celoslovenskej súťaži v podnikaní v cestovnom ruchu v Žiline.
Evka je lektorkou paličkovania
v Novohradskom osvetovom stredisku v
Lučenci. V dňoch 4. – 5. októbra 2017
viedla kurz paličkovania v tvorivej dielni DIELNIČKA Novohradského osvetového strediska. Pri tej príležitosti sme
jej položili pár otázok.
Evka, priblíž nám históriu paličkovania.
Paličkovanie patri k najmladším textilným technikám, pravdepodobne sa k
nám dostala z Talianska. Na Slovensku
nastal rozmach paličkovanej čipky baníckou kolonizáciou.

Jej srdcu blízka technika je výroba cínovaných šperkov s minerálmi. Predtým
experimentovala s drôtenými šperkmi.
Mirku mali možnosť bližšie
spoznať siedmaci zo ZŠ M. R. Štefánika
v Lučenci. Zúčastnili sa októbrovej
tvorivej dielni organizovanej Novohradským osvetovým strediskom. Témou
stretnutia boli šperky vyrobené mokrým
plstením. Pracovali s ovčou vlnou v rôznych farbách. Pomocou vody a mydla
vytvorili originálne plstené brošne.

V dnešnej dobe zaznamenávame návrat
k tradičným remeslám a technikám. Plstenie je považované za najstaršiu textilnú techniku. Na Slovensku bola najviac spájaná s výrobou klobúkov a obuvi. Klobučníctvo ako špecializované
remeslo sa rozvíjalo hlavne v 16. storočí, úzko súvisiac s rozmachom chovu
oviec. Prvý klobučnícky cech vznikol
v Banskej Bystrici.
V súčasnosti sa opäť vraciame
k pôvodným výrobným postupom. Jedným zo súčasných autorov, ktorí sa
venujú plsteniu, je Miroslava Cabanová.
Určite ste už počuli o obchode
Dielo Daniela na Námestí republiky
v Lučenci. Jeho majiteľkou je sympatická Miroslava. Mirka sa venuje technike
artexu (netkaná umelecká tapiséria),
plsteniu a výrobe cínovaných šperkov.

Autorka otvára brány detskej čitateľskej zvedavosti. Škriatkovia sú neviditeľné rozprávkové bytosti, ktoré žijú
aj tam, kde by ich nikto nečakal. Vyskytujú sa aj v našich kúpeľoch na Slovensku – Piešťanko, Bardej, Smrdáčik,
Sklenôčka, Sliačanka a ďalší. Bývajú v
kúpeľných dvoranách, premávajú sa po
chodbách, ukrývajú vo vreckách lekárskych plášťov. Niektorí z nich sú veľkí
výmyselníci. No aj zlomyseľníci. Patrí k
nim aj kúpeľný škriatok Piešťanko. Býva
vo veľkej modrej váze v kúpeľnej dvorane kúpeľov Piešťany. Odtiaľ vychádza
každý deň za dobrodružstvami. Stvára
šibalstvá, neplechu, stretáva sa so
škriatkami a škriatkuľkami z iných kúpeľov. Niektorí ho majú radi, iní nie.
Najmä ak zistia, že im urobil niečo nepríjemné. Nepríjemnosti sa mu stávajú
veľmi často.
Zážitky s ním majú i kúpeľní hostia. Pani Nitková, kuchár Gebuzina, jeho
spoločník Smrdáčik, ale aj iní, o ktorých
sa deti v tejto knižke dozvedia. No aj na
Piešťanka sa nájde niekto, kto skrotí
jeho huncútstva...
Knihu vydalo vydavateľstvo
DAXE, ilus-trovala Daniela Ondreičková.

REKUS
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BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Divadelná jeseň
organizovaná v spolupráci s Mestom
Lučenec, OZ Timrava
a ZO Csemadok Lučenec
v Divadle B. S. Timravy Lučenec:
10. 11. Divadlo Thália Színház Košice
– Ray Cooney: PÁRATLAN PÁROS
– 1+1=3, v maďarskom jazyku, 18.00 hod.
13. 11. Slovenské vojvodinské divadlo
B. Petrovec, V. H. Vladimírov:
VINICA ZREJE, 18.00 hod.
16. 11. Divadlo Akadémie umení
Banská Bystrica, Ivan Bukovčan:
ZAŽEŇ VLKA, 10.00 hod.
21. 11. DS Divosud Rimavská Sobota:
ŽENBA ALEBO VÝLOMKY
Z GOGOĽA, 18.00 hod.
25. 11. Divadlo Komédie, Fred Apke:
HORÚCA SPRCHA, 18.00 hod.

Hrnčiarska
ves Vertigo
27. 11. Slovenské
divadlo
Budapešť, Adriana Krúpová:
ZOZNAMKA, 18.00 hod.
29. 11. Divadlo Commedia Poprad,
M. Gavran/V. Benko:
PREMIÉRA, 18.00 hod.
Divadelná jeseň – REGIÓN
10. 11. Komédia 3x2,
MsKS Fiľakovo, 18.00 hod.
11. 11. Regionálna prehliadka DOS
v KD Cinobaňa,
Polichno9.00 hod.

12. 11. Divadlo Havran Rimavská Sobota:
Láska v studni, KD Kokava nad
Rimavicou, 16.00 hod.
17. 11. DS NA TAHU (ČR):
ČALAMÁDA,
Vináreň Kállai Fiľakovo, 18.00 hod.
18. 11. SAK (Poľsko):

Hontiansko-ipeľské
osvetové
VEČERA U GRÓFKY,
DS NA TAHU:
ČALAMÁDA,
stredisko
vo Veľkom
Krtíši
KD Poltár, 17.00 hod.

24. 11. Divadlo Kármán Színház
Lučenec: BINGÓ,
KD Radzovce, 18.00 hod.
Dielňa ľudových remesiel
– DIELNIČKA
13. – 24. 11. Dielne pre školy – keramika
a smalt, podporené projektom V4

Do 26. 11. Glassmovement
– výber zo sklárskych sympózií
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.

BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
7. 11. Prednáška s RNDr. Jozefom
Valuchom, CSc. na tému Liečebné
hladovanie, ktorá sprostredkováva
teoretické a praktické skúsenosti
nemedikamentóznou vedeckou metódou
liečenia, založenou a preskúmanou na
množstve pacientov hlavne v Rusku, ale aj
v USA, Francúzsku a Nemecku. Súčasťou
prednášky bude aj premietanie populárnonáučného filmu.
Odd. náučnej literatúry, 17.00 hod.
10. 11. Beseda s MUDr. Igorom
Bukovským, PhD., odborníkom na
výživu a životosprávu.
Radnica, 16.00 hod.

Fiľakovo
Do 15. 11. Výstava
Spomienky na Zambiu,
Fiľakovský hrad – Bebekova veža,
organizátor: Hradné múzeum,
spoluorganizátor: MVDr. Milan Jeřábek.
22. 11. Prednáška historika
Pavla Dvořáka pre deti a mládež,
je súčasťou projektu „
Do knižnice nielen pre vedomosti!“
Mestská knižnica,
organizátor: Hradné múzeum.
Do 12. 12. Výstava maliara Lászlóa
Seresa, Mestské vlastivedné múzeum –
galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo
Fiľakove.

Hradište
25. 11. Stretnutie priateľov regionálnej
histórie o 14.00 hod.
Vstup iba na pozvánky!
Zborník zo stretnutia bude zadarmo
k dispozícii od pondelka 27. novembra.
Viac informácií na adrese
kniha.hornohrad@gmail.com

22. 11. Literárny Lučenec, vyhodnotenie
celoslovenskej literárnej súťaže vo
vlastnej tvorbe,
Mestská Radnica, 10.00 hod.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
16. 11. NOVEMBROVÉ ŠTRNGANIE
– Peter Janku, Soňa Horňáková a kapela
ThisHarmony(LC)
– spomienkový folkový koncert
Synagóga, 18.30 hod.
23. 11. SIMA MARTAUSOVÁ
a Dievčenský spevácky zbor Slovenského
rozhlasu – nový koncert speváčky
a Detského speváckeho zoru pod vedením
dirigenta Adriána Kokoša.
Synagóga, 18.00 hod.

Otvorenie Divadelnej jesene

24. 11. TIMRAVINA STUDNIČKA
– celoslovenské kolo súťaže v prednese
pôvodnej slovenskej prózy,
Divadlo B. S. Timravy, 9.00 hod.
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