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

ČESKÉ BREZOVO
História: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1435, ale podľa starostky obce
našli údaj v obecnej kronike ešte starší, ktorý pochádza z r. 1330. Pôvodná osada
sa volala Zachovo po zemepánovi Feliciánovi Zachovi. Pomenovanie Brezovo dostala obec vraj podľa hojného brezového porastu na okolitých pastvinách. Staršie
názvy sa uvádzajú ako Brezow (1435), Cžeska Brezowa (1773), Cžeské Brezowo
(1808) ; maďarsky Csehbrezó. Slovo „české“ sa objavilo už počas osídlenia celej
oblasti vojskom Jána Jiskru a známou Bitkou pri Lučenci v r. 1451. Bratríci mali v
blízkosti obce svoj poľný tábor, doniesli pokrokovú českú kultúru. Do roku 1330
patrila obec Zachovcom, potom viacerým zemianskym rodom (Bosnyákovcov,
Szentiványiovcov a i.).
Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, debnárstvom a kolesárstvom. Znázorňuje to aj erb obce. Podkladom pre jeho vznik bola pečať na listine z roku
1826. Symboly na pečati: kaďa s obručou, muž v zástere držiaci v pravej ruke kyjaničku a v pravej pobíjač, dvojručný nôž a drevené debnárske kružidlo, len potvrdzujú „ debnárske remeslo“. Rozhodne je potrebné spomenúť udalosť z novembra 1780, keď občania obce predstúpili pred cisára Jozefa II. vo Viedni s
požiadavkou osamostatnenia Česko-brezovského evanjelického cirkevného zboru,
ďalej žiadali rozšíriť existujúcu modlitebňu a prístavbu novej veže so zvonmi. Cisár
ich požiadavkám vyhovel.
Národnou kultúrnou pamiatkou a dominantou obce je evanjelický kostol vysvätený biskupom Samuelom Zochom 15.októbra 1922.
Bol budovaný podľa projektu M.M. Harminca
za pôsobenia farára Huga Hanesa. Pôvodný
kostol bol zničený víchricou 10. júna 1916.
Renesančný reliéf Poslednej večere zo starého kostola sa nachádza v zbierkach SNM v
Martine. Na území obce sa nachádzajú dve
pamätné tabule. Jedna je venovaná hrdinom
SNP a je osadená na budove obecného úradu.
Druhá patrí básnikovi Bohuslavovi Tablicovi a
v roku 1969 bola umiestnená na budovu knižnice, ktorá nesie jeho meno. Básnik, literárny
historik, ev. kňaz a prekladateľ Bohuslav Tablic sa narodil 5.9.1769 v Českom Brezove.
Básnicky
predstaviteľ
Básnicky najproduktívnejší predstaviteľ
idylickej najproduktívnejší
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v
Jene. Počas
štúdií v
počas pôsobenia v Kostolných Moravciach Učenú spoločnosť
banského
Jene
založil
spolu
s
Jurajom
Palkovičom
okolia, ktorá sa označovala ako slovenská literárna a vedecká spoločnosť.
slovanskú spoločnosť a v roku 1810 počas

Písal verše a príležitostné básne, teologické, historické, hospodárske knihy

počas pôsobenia v Kostolných Moravciach Učenú spoločnosť banského okolia, ktorá sa označovala ako slovenská
literárna a vedecká spoločnosť.

Pamätná tabula venovaná hrdinom SNP

Bohuslav Tablic

Písal verše a príležitostné básne, teologické, historické, hospodárske knihy s
ľudovýchovným zameraním, ale bol aj
uznávaným prekladateľom, organizátorom vzdelávania slovenskej mládeže a
buditeľom literárneho života. Jeho najvýznamnejším dielom sú štyri zväzky
Poezye a Paměti. Paměti česko-slovenských básnířův aneb veršovců, sú prvými dejinami poézie ...
pokr. str.2
v národnom jazyku, z ktorých
vychádzali a nadväzovali na ne i
neskoršie
generácie
literárnych
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Pokr. zo str.1 ... v národnom jazyku, z ktorých vychádzali
a nadväzovali na ne i neskoršie generácie literárnych historikov. Zomrel 21.1.1832 v Kostolných Moravciach, tento rok
si pripomenieme 180. výročie úmrtia. Jeho hrob bol častým
miestom návštev nielen občanov obce, ale aj žiakov bývalej
školy.

Z ďalších historických osobností to bol evanjelický farár Ján
Maróthy, ktorý pôsobil v obci 20 rokov. Vtedajší občania ho
charakterizovali ako skromného človeka s veľkým srdcom,
bojovníka za národnostné, ale i sociálne práva jemu zvereného ľudu. Jeho telesné pozostatky sú uložené na miestnom
cintoríne. V Českom Brezove zriadil aj čitateľský spolok a
založil obilnicu pre najchudobnejších obyvateľov. V mladosti
prispieval básňami a epigramami do dobových zborníkov a
kalendárov, neskôr sa však do literárneho života aktívnejšie
nezapájal. Maróthyho poézia je „ohlasová", t. j. absorbuje
najrozličnejšie podnety. Maróthy sa pokúšal o nový výraz:
zreteľne napríklad v baladách, ktoré v procese udomácňovania baladického žánru majú v slovenskej poézii svoje
pevné miesto. Dokonca v básni Výtoky obrazotvornosti,
ktorú predniesol na zasadnutí Spoločnosti 22. februára 1837
*no do Pamätnice nebola pojatá „pro příliš svobodomyslné
myšlénky"+, píše, že „v básni ne um, srdce panuje" — to
znamená, uprednostňuje sféru citovosti .
Slovenský matematik prof. RNDr. František Krňan sa tiež
narodil v Českom Brezove (17.11.1909). Študoval na Karlovej Univerzite v Prahe, Dánsku. V rokoch 1934-36 pôsobil na
gymnáziu v Lučenci. Od roku 1953 pôsobil ako odborný asistent na Katedre matematiky SVŠT, r. 1962 bol menovaný a
ustanovený docentom. Dňa 1. 9.1967 bol menovaný mimoriadnym profesorom pre odbor matematika. Od r. 1969
pôsobil na Katedre matematiky VŠP v Nitre, od 15. Októbra
1970 bol vedúcim tejto katedry. Ťažiskom jeho vedeckej
práce bola teória pologrúp, ale venoval sa najmä pedagogickej práci, vedeckej výchove členov katedry, práci vo
vedeckých radách a v rôznych komisiách. Získal viaceré ocenenia. Zomrel 15. júna 1987 v Bratislave. Tento rok si
pripomenieme 25. výročie úmrtia.
Významnou osobnosťou a rodákom obce je rozhodne historik a archivár PhDr. Ján Žilák, Csc., ktorému sme v súvislosti s jeho významným životným jubileom práve teraz, v
januári venovali osobitnú časť – str. 6
A ešte jedna zaujímavosť. Možno mnohí ani netušia, že slávny americký herec – hollywoodská hviezda Tony Curtis má
svoje korene na Slovensku. Podľa denníka Sme dnes, jeho
matka Helena Kleinová sa narodila vo Váľkove a do Ameriky
sa odsťahovala v r. 1923.
Pre denník to uviedla hercova sesternica Mariana Fedorová.
Herec patril k najobdivovanejším hercom, za film Útek v
reťaziach (1958) získal nomináciu na Oscara. Asi
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Pre denník to uviedla hercova sesternica Mariana Fedorová.
Herec patril k najobdivovanejším hercom, za film Útek v reťaziach (1958) získal nomináciu na Oscara. Asi najznámejšiu
úlohu vytvoril vo filme Niekto to rád horúce (1959), kde hral v
hlavnej úlohe po boku Marilyn Monroe a Jacka Lemmona.
Súčasnosť:
Obec má 495 obyvateľov. Patria k nej časti Salajka a od 1. 1.
1972 aj Váľkovo. Starostkou obce je Viera Stanová. České
Brezovo patrí do mikroregiónu Hornohrad. Obecný úrad sídli v
budove kultúrneho domu z roku 1964, ale v roku 2010 prešiel
rozsiahlou rekonštrukciou.

Kapacita vynovenej sály je asi 200 miest. Kino sa v nej premietalo až do roku 1990. Obecná knižnica sídli v samostatnej
budove a vedie ju dlhoročná, skúsená knihovníčka Ľubica
Stanová, ktorá je zároveň aj kronikárkou obce. Obec spravuje
ešte jeden KD v časti Váľkovo a práve v tomto období v ňom
prebiehajú rekonštrukčné práce. Okrem toho sa na rôzne
obecné aktivity využíva nový drevený altánok pri ihrisku.

Pravdepodobne najvýznamnejším podujatím bol Deň prezentácie mikroregiónu Hornohrad, spojený s už tradičnou a
návštevníkmi obľúbenou súťažou „O najlepšiu hornohradskú
klobásu“. Konal sa 1.10.2011.

V rámci mikroregiónu sa obec podieľa aj na ďalších akciách,
ako športové hry a turistický výstup na Jaseninu. Okrem toho
organizuje vlastné podujatia. Ako Deň matiek, na ktorom pravidelne vystupujú divadelní ochotníci z Poltára. Povstalecká
vatra SNP, stretnutia v rámci mesiaca úcty k starším, koledníci
či vianočný koncert poltárskeho ženského speváckeho zboru
patria medzi každoročne sa opakujúce akcie.
pokr. str. 3
Novou aktivitou je v súčasnosti čoraz viac populárnejšie
cvičenie Zumby, brezovské ženy trénuje Elena Stieranková z
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Pokr. zo str. 2

Koledníci
Novou aktivitou je v súčasnosti čoraz viac populárnejšie cvičenie Zumby, brezovské ženy trénuje Elena Stieranková z
Kokavy. Na obecných podujatiach sa programom podieľa aj
súkromná MŠ, ktorej riaditeľkou je Stanová Danica.
V obci žije niekoľko zručných remeselníkov a zberateľov. Pavel
Sýkora vyrába drevené výrobky, Ján Kučerák zbiera mosadzné
zvonce. Unikátnu zbierku hasičských a požiarnických prílb
vlastní Pavel Pokorádi, má ich vraj vyše 200 a pravidelne sa
zúčastňuje rôznych výstav.

Vynikajúci hráč nielen na heligónku, dlhoročný člen FS Kokavan, Vladimír Sihelský, je tiež z tejto obce.
Medzi prírodné zaujímavosti patrí najmä blízka lokalita „Poltarica“, ako raj hubárov. Na území obce pôsobí niekoľko
organizácií. Dobrovoľný hasičský zbor vedie už spomínaný p.
Pokorádi. ZŤP má na starosti p. Laudárová Alžbeta. Ale existujú tu tri lesné spoločnosti. Komposesorát Pavla Majorčíka
s.r.o. Základ tejto spoločnosti bol položený v roku 1892, keď
miestni gazdovia odkúpili od rodiny grófa Szentivániho horu
vo výmere 1098 ha za 200 tis. zlatých. V roku 1937 sa majetok spoločnosti rozšíril o Novekovskú horu v Zlatne vo výmere
436 ha. Urbariát-pozemkové spoločenstvo je druhou najväčšou lesnou spoločnosťou, jej majetok predstavuje cca 230 ha
lesov a pasienkov. V katastrálnom území Váľkovo sú to Lesy a
pasienky Váľkovské pozemkové spoločenstvo.
Publikácie o obci neboli vydané, je to škoda, lebo bolo by
o čom písať. Obec informuje o aktivitách prostredníctvom webovej stránky – www.ceskebrezovo.sk. A ešte pozn. na záver.
Keďže v regióne má skoro každá obec aj niečo, čo ju charakterizuje a pochopiteľne ani Brezovo nie je výnimkou. Pomenovanie „sove brezovské“ vraj vzniklo takto: Sovi brezovské,
aľebo sove húú. Do kostola vľeťela sova a v obecnom rozhlase
vihlásiľi, že šeci Brezovaňia majú tú sovu ísť chitať, Tak sa aj
pobraľi a na sovu volaľi hú, hú ... (I.M. z Utekáča narodený
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ZLATNO
Na stránke www.vucbb.sk by sme našli v časti „Fakty o kraji“ hneď dva údaje o Zlatne:
Najmenšia obec: Zlatno, 357 863 m2
V sklárni Zlatno vynašli spôsob výroby irisovaného skla
a v 50. rokoch dvadsiateho storočia tu miestny sklársky
majster a výtvarník Jozef Staník vynašiel výrobu svetoznámej súpravy Zlatá Zuzana; skláreň preslávili výrobky
z úžitkového skla, ktoré získali mnohé prestížne svetové
ocenenia.
História: Po prvý raz sa Zlatno ako pomenovanie pre časť lesa spomína r. 1611. Názov bol pravdepodobne odvodený od
vrchu Zlatno. Prvé správy o osadníkoch-drevorubačoch na
území Zlatna pochádzajú zo začiatku roku 1819. História obce súvisela s históriou sklárstva, preto mu venujeme väčšiu
pozornosť.
V roku 1833 tu existovalo zariadenie na spracovanie popola,
čiže výrobňa potaše-salajky. V novembri roku 1833 tu bola
sklená huta. Sklársku fabriku vybudoval Ján Juraj Zahn. Skláreň bola na vysokej technickej úrovni. Okrem komerčného
skla vyrábala aj umelecké sklo. Výrobky sa vyvážali aj do
Čiech a Rakúska. Roku 1834 založil Zahn učňovskú školu.
V rokoch 1837-1838 postavil J. J. Zahn neďaleko huty pre
manželku a syna krásny kaštieľ s parkom. Žiaľ mladá pani
Františka Zahnová rod. Wallnerová sa do kaštieľa nestihla
nasťahovať. Vo veku 27 rokov, dňa 20.8.1839 tragicky zahynula v prevrátenom koči na ceste z Vlkova do Zlatna, pod
vrchom Zlatno.

Na priemyselnej výstave v Pešti roku 1843 boli sklárske výrobky ocenené striebornou medailou. V roku 1846 na tretej
výstave dostala skláreň zlatú medailu, vďaka Leovi Pantočekovi. Tento vynašiel r. 1856 výrobu irisovaného skla.
Výrobky dosahovali svetovú úroveň. Napodobneniny antických váz vystavované v Londýne r. 1861 a v Paríži roku 1867
dostali vysoké ocenenie. František Winter na objednávku ostrihomského arcibiskupa vyhotovil tak dokonalý pokál s portrétom Františka Jozefa I. „že bol na ňom zrejmý každý vlas
a každý rys“. L. Pantoček vytvoril r. 1867 na počesť korunovácie kráľa a kráľovnej v Budíne dvojstennú čašu. Vyrábal
aj sklené peniaze, ktorých jedna strana bola lisovaná a posv roku 1969)
triebrená alebo pozlátená. Vlys bol tak ostrý, že ho nikto neZdroj: Prímenia a iné posmešky dedín a miest na Slovensku
– I. časť, zost. PhDr. Andrea Jágerová vedel napodobniť. Tento hyaloplastický spôsob vynašiel ešte
Podpolianske osvetové stredisko Zvolen 2005, www.ceskebrezovo.sk v roku 1849 a tajomstvo výroby si vzal so sebou do hrobu.
Vlastníkmi sklární boli po smrti Zahna, Bolváryovci. Dňa
15.3.1893 ju prevzala sklárska akciová spoločnosť
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Vlastníkmi sklární boli po smrti Zahna,
Bolváryovci. Dňa 15.3.1893 ju prevzala
sklárska akciová spoločnosť z Budapešti.
V literatúre sa uvádza jeden údaj, že
skláreň tu fungovala nepretržite 167 rokov. Výroba bola zastavená 31.8.2003,
čiže založenie sklárne by potom pripadalo na rok 1836. Ale toto je priestor
najmä pre historikov. Čo je zarážajúce,
že aj takúto starú tradíciu, dokáže pár
jednotlivcov zničiť za pár rokov.
Na území obce sa nachádzajú pamiatky
či pamätihodnosti. Patrí k nim kúria z
roku 1837. V blízkosti nej sa, v predtým
nazývanej pánskej záhrade, nachádza
ešte studnička „U PANEJ“. Kedysi bola
pri nej socha mladej pani Zahnovej.
Dnes by si zaslúžila opravu či rekonštrukciu a podľa slov starostky to majú v
pláne...

Ako pamätihodnoť sa uvádza aj budova
sklárne z roku 1836, tento názov je
dnes viac ako výstižný. V Zlatne sa narodilo či pôsobilo viacero významných
osobností, ktorí zažili slávu nielen doma, ale aj za hranicami a práve preto by
sme na nich nemali zabudnúť, zaslúžia si
viac našej pozornosti.

Takým bol aj herec Emil Horváth st. Narodil sa 27.8.1923 v Zlatne, v roku 2013
si pripomenie 90. výročie.

V r. 1941-44 bol členom hereckého súboru Slovenského ľudového divadla
v Nitre. Roku 1947 nastúpil do Martinského Divadla SNP, kde patril medzi najvýraznejšie osobnosti súboru a v rokoch
1959-1960 bol jeho umeleckým šéfom.
Vo svojich hereckých začiatkoch vykonával aj prácu inšpicienta, rekvizitára, kulisára a pre svojich kolegov i pre seba vyrábal fúzy, brady a parochne. V Martine
pôsobil až do roku 1989, kedy odišiel do
dôchodku. Emil Horváth st. patril ku
kmeňovým hercom slovenskej kinematografie. Mnoho postáv stvárnil aj v televíznych filmoch, seriáloch a inscenáciách. Otec herca, režiséra a pedagóga
Emila Horvátha ml. Bol za svoju tvorbu
mnohokrát ocenený. V roku 1968 mu
bol udelený čestný titul „Zaslúžilý umelec“, neskôr r. 1997 získal Cenu primátora mesta Martin. Zomrel 1. januára
2001 vo Svite, pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Zaujímavosťou je, že jeho mama Anna Horváthová
rod. Schnábelová bola pôrodná asistentka, v Poltári ju volali pôrodná babica
a priviedla na svet okrem mnohých poltárčanov i súčasného prezidenta Ivana
Gašparoviča. Ako ochotník začínal a
účinkoval v divadelných predstaveniach
v Poltári, kde býval v dome u Kasáčov na
ulici Družby.
Leo Valentín Pantoček prišiel do Zlatna
roku 1848. Jeho príchod znamenal nielen pre skláreň, ale aj obec veľké pozitívum. Bol autorom troch svetových vynálezov (slinovania, hyaloplastiky a irisovania). V roku 1849 začala Zlatnianska
skláreň ako prvá na svete vyrábať sklenené peniaze slinovaním skla. V roku
1856 sa konala v Zlatne veľká slávnosť.
Majiteľ sklárne poveril chemika Pantočeka, aby pripravil na huti ohňostroj.
Pantoček pripravil pyrotechnickú zmes,
ktorá obsahovala liadok, síru a drevené
uhlie. Aby boli plamene pekne sfarbené
pridal ku zmesi aj oxidy bárya a bizmutu. Veľké prekvapenie čakalo sklárov na
druhý deň hneď po príchode do práce.
Pri vyberaní výrobkov z chladiacej pece
zistili, že výrobky sú sfarbené v dúhových farbách. Na svete bol vynález irisovaného dúhovaného skla . Irisované sklo
napomohlo rozšíreniu výroby a získalo
neobyčajný obdiv aj na svetovej výstave
vo Viedni v roku 1873. Stalo sa vyhľadávaným artiklom a veľa irisovaného skla
sa vyvážalo do Anglicka a Ameriky. Bol
prvým človekom v Uhorsku, ktorý sa
zaoberal dagerotypiou ( najstarší

V r. 1941-44 bol členom hereckého
spôsob fotografie ).
súboru Slovenského ľudového divadla

V roku 1956 tu miestny sklársky

zaoberal dagerotypiou (najstarší spôsob
fotografie ).

Foto: Ondrej Lepiš

V roku 1956 tu miestny sklársky majster
a výtvarník, Jozef Staník st., vynašiel výrobu svetoznámej súpravy „Zlatá Zuzana“. Vyrobilo sa jej viac ako 5 mil. kusov. Narodil sa 22.7.1908, v r. 2013 by
sme si ho mali pripomenúť pri príležitosti 105. výročia narodenia.
Súčasnosť:
Zlatno ako samostatná obec vznikla 1.
mája 1998 odčlenením od Českého Brezova. Na spracovanie podkladov pre erb
a napísanie histórie Zlatna sa podujal
archivár Ján Žilák, rodák z neďalekého
Českého Brezova. Takto na to spomína:
„Histórii a písaniu sa venujem už 25 rokov. V prípade Zlatna som však v archíve objavil jednu nezrovnalosť. Všade sa
udáva rok vzniku miestnej sklárne 1836.
Ja som našiel listinu ktorá hovorí, že v
Zlatne začalo taviť sklo už tri roky skôr.
Nemali by sme tento údaj ignorovať, je
to predsa súčasť našich dejín“.
Sklárstvo sa odzrkadľuje aj v novom erbe. Ruka držiaca sklenený kalich a navyše, s ohľadom na pomenovanie obce, je
súčasťou obecnej symboliky aj motív
slnka, symbolizujúci zlato, od ktorého je
odvodené pomenovanie obce. Nový erb
navrhol a výtvarne spracoval Tomáš
Brúder.

Starostkou obce je Margaréta Murínová. Zlatno má 486 obyvateľov a patrí do
mikroregiónu Hornohrad, pričom leží na
pomedzí historického Malohontu a Novohradu. Aj napriek tomu, že obecný
úrad sídli naozaj v skromných priestoroch, zásluhou starostky organizujú aj
mnohé veľkorysé aktivity...
pokr.s.5
Už tradične 30. apríla je to Stavanie
mája a vatra, v minulosti nechýbal
lampiónový sprievod a dychovka.

REKUS
Pokr. zo str. 4:
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posledný sa konal v sobotu 10.12. Okrem tradičnej kapustnice, čakalo na deti
niekoľko prekvapení. Je ich veľa, veď
počet 52 detí do 10 rokov hovorí sám
za seba. Všetci sa rozprávajú o starých
zvykoch, spoločne ozdobia stromček,
odtlačkami rúk na papier si vytvoria
zaujímavé výtvarné dielo.

Obec disponuje množstvom propagačných materiálov. Na týchto suveníroch
nechýba logo či erb a názov obce. Za
tých pár rokov osamostatnenia Zlatna,
dosiahli zásluhou starostky viaceré úspechy - dom smútku, regulácia potoka,
parkovisko, vybudovanie drevenej zastávky a i.

Obecný úrad

Už tradične 30. apríla je to Stavanie mája a vatra, v minulosti nechýbal lampiónový sprievod a dychovka. Najväčším
podujatím je asi „Športový deň obce
Zlatno“.

Dátum konania je pevne stanovený a je
to vždy v sobotu, týždeň po festivale Koliesko. Tento výber termínu len potvrdzuje, že niekto predsa rozmýšľa, ako sa
hovorí „sedliackym rozumom“ a nedochádza k prekrývaniu viacerých akcií.
Ide v podstate o zábavu celý deň a celú
noc. V roku 2012 sa uskutoční už 5. ročník. Okrem množstva rôznych súťaží je
tu jedna zaujímavosť. Je ňou futbalový
zápas, hráči sú rómske a nerómske deti,
všetci zvíťazia, odmenou je torta upečená starostkou. Ešte pred pár rokmi konali v rámci športového dňa spoločné
akcie s obcou Vinodol. A práve zásluhou
starostu Stanislava Melíšeka sa dostal
do obce nohejbal. Neskôr prešiel do
Hradišťa, kde sa hráva dodnes. Mesiac
úcty k starším si pripomínajú takmer
všade, ale v Zlatne majú ojedinelú špecialitu. Starostka nielenže pozve všetkých dôchodcov, ale sama upečie „moravské koláče“. Na tom by nebolo nič
ohromujúce. Lenže, do každého koláča
dáva p. Murínová „drievko s číslom“. Pri
konzumácii si drievko nájdu a z tomboly
vyhrajú očíslovaný darček, zhodný s číslom z koláča. Okrem bežných darov od
sponzorov sú to aj propagačné materiály či suveníry obce (kľúčenky, tričká,
šiltovky, sklené pilniky...).
V decembri je to Mikulášsky večierok,
posledný sa konal v sobotu 10.12.
Okrem tradičnej kapustnice, čakalo na
deti niekoľko prekvapení. Je ich veľa,

Naviac, každé dieťa dostane peknú čiapočku, lebo podľa slov starostky, podarilo sa im získať tento dar z konta Orange. Poslednou akciou v roku býva vždy
polnočný ohňostroj na Silvestra.
Prezentácia mikroregiónu Hornohrad,
pochopiteľne aj so súťažou o najlepšiu
klobásu, by sa mala v roku 2012 konať
práve v Zlatne. O presnom dátume budeme informovať, ale malo by to byť v
septembri.
V obci žije niekoľko remeselníkov, ktorí
zhotovujú rôzne drevené výrobky – Miroslav Ikhart, Peter Karásek st. a Béla
Koštial, bývalý starosta Českého Brezova.
A ešte jedna zaujímavá informácia pre
turistov. Z obce vedie žltá turistická
značka smerom na Ďubákovo a vrch Jasenina, kde sa napája na červenú.
V obci je síce kultúrny dom, bývalý závodný klub, obec nie je vlastníkom, majiteľom je Slavomír Randis, ktorý však
s obcou úzko spolupracuje. Niektoré akcie sa konajú v areáli ihriska, aj keď je
síce v Zlatne, patrí ešte do Č. Brezova,
aj toto je ďalší „slovenský“unikát .
Publikácia „DEJINY ZLATNA A SKLÁRSKEJ HUTY 1833-2005“ bola vydaná pri
príležitosti odhalenia erbu obce Zlatno
v auguste 2005, spoluautormi boli –
PhDr. Ján Žilák, CSc – Margaréta Murínová – Ing. Anežka Morongová. SKLÁRSKA CESTA - bulletin vo viacerých jazykoch a dokonca aj na DVD bol vydaný
zásluhou Ondreja Lepiša, v rámci projektu „Sklárska cesta-prepojenie minulosti so súčasnosťou. Na dvore OÚ sa
nachádza aj informačná tabuľa o sklárskej ceste.
Obec
disponuje
množstvom
propagačných materiálov. Na týchto
suveníroch nechýba logo či erb a názov

Brat starostky Roman Dymo, ako som
zistil, že je „zažratý“ do histórie obce,
dokonca spolupracuje aj s Ing. Richardom Kafkom, poslal mu foto sochy pani
Zahnovej, ktorá ešte nedávno stála pri
studničke.
Na záver typický zvyk
Škrekári
Chodili do hori na škreki, to ako na sojki.
Narobiľi si z bukovích púčikou husté ľepidlo a namočiľi f tom prúťiki. Vihľiadľi si
v hore strom okľesaľi ho, ňechaľi ľen pár
halúz a miesto konárou pripevniľi tieto
oľepené prúťiki. Ešťe pripraviľi ľieskovú
píšťaľku, tak že ľiesku preťaľi na pol,
vnútro vidlabaľi a kuorou spevňiľi. Píšťaľka bola na prilákaňie ftákou. Potom
sa skriľi pot strom do ňejakej skríše, zapískaľi na píšťaľke a čakaľi, či dačo priľeťí. A potom ich jedľi na fšakoví spuosop.
(Š.B. z Kokavy na Rimavicou narodený
v roku 1933)
Zdroj: (DEJINY ZLATNA A SKLÁRSKEJ HUTY
1833-2005, PhDr. Ján Žilák, Csc.)
Prímenia a iné posmešky dedín a miest na
Slovensku – I. časť
zostavila PhDr. Andrea Jágerová
Podpolianske osvetové stredisko Zvolen
2005
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PhDr. Ján Žilák, Csc. oslávil okrúhle jubileum

Vedeckovýskumný pracovník, historik, archivár. Narodil sa
13. januára 1952 v Českom Brezove. V rokoch 1976 – 1988
pôsobil ako archivár v Štátnom ústrednom banskom archíve
v Banskej Štiavnici. Od roku 1988 v Štátnom oblastnom archíve v Banskej Bystrici, pričom v rokoch 1988 - 1990 pôsobil ako riaditeľ archívu. Od 1. 1. 2008 pracuje na UMB v
Banskej Bystrici ako vedeckovýskumný pracovník Centra
vedy a výskumu. Jeho hlavná činnosť je zameraná na samostatné riešenie náročných inštitucionálnych vedeckovýskumných úloh a riešenie grantových projektov – VEGA (vedúci
projektu) a v ďalšom projekte ako spoluriešiteľ projektu. Je
garantom výučby archívnictva na Fakulte humanitných vied
UMB v Banskej Bystrici. Je autorom štyroch monografií: Ján
Francisci – Rimavský – genealógia rodu (2000). Sihla (2002),
Sklárne na Podpoľaní (2004), Dejiny Zlatna a sklárskej huty
1833-2005 (2005). Jeho publikačná činnosť je bohatá. Okrem
významných štúdií (Tradícia výroby riadu v Českom Brezove,
Ján Maróthy, málo známy burič ...) prispieval a prispieva do
zborníkov a časopisov (Obzor Gemera-Malohontu, Zborník
Slovenského banského múzea, Stredné Slovensko, GemerMalohont...).
Kedy sa zrodilo rozhodnutie venovať sa vede?
Prvé články boli uverejnené na stránkach Obzoru Gemera v
roku 1980. Postupne štúdiom starých archívnych dokumentov som sa dostal k histórii baníctva v Kokave nad Rimavicou
a okolí. To ma povzbudilo k hlbšiemu záujmu o vedecké poznanie – archívnymi dokumentami podložené- regionálnej
histórii, ktorej som zostal verný až dodnes.
Som rád, že máme takéhoto krajana, ktorý sa venuje oblasti, označujúcej sa ako pomocné vedy historické – archívnictvu, genealógii, sfaleristike, heraldike, numizmatike, paleografii. Z uvedených ma najviac zaujíma genealógia. Priblížte
čitateľom, čo je to genealógia?
Genealógia patrí medzi pomocné vedy historické a zaoberá sa
skúmaním rodovej problematiky. Je len na každom jednotlivcovi, či je zvedavý na svoje korene, odkiaľ pochádza a aké
osudy mali jeho predchodcovia. Prvotným prameňom pre
výskum sú zachované cirkevné a štátne matriky, pomôže aj

ďalší doplňujúci materiál, napr. rodinné záznamy v
Biblii, ďalej staré rodné, sobášne, úmrtné listy,
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ďalší doplňujúci materiál, napr. rodinné záznamy v Biblii, ďalej staré rodné, sobášne, úmrtné listy, kúpnopredajné zmluvy, nájomné zmluvy, testamenty, parte a iný písomný materiál. Výskum je doslova kriminálna práca priťahujúca človeka v snahe pozrieť sa do tmy minulosti a pokuse odkrývať
osudy predkov.
Rodokmene nemajú len bohaté šľachtické rody známe z obdobia feudalizmu, ale aj my obyčajní ľudia. Je len na nás, tieto spracovať a sprístupniť. V prípade, že matriky sú zachované, je možné výskum realizovať až do začiatku 18. storočia, v
niektorých prípadoch aj ďalej. Po ukončení výskumu sa človek jednoznačne stane tolerantnejším nielen z hľadiska náboženského, ale aj národnostného, lebo vidí, čo všetko sa odohralo v jeho rode počas niekoľkých storočí.
Vaše meno je najmä v našom regióne dobre známe, ste
autorom mnohých publikácií a príspevkov. Z vášho rozprávania je zrejmé, že vaše povolanie je aj koníčkom?
Patrím k tým šťastlivcom, že celý doterajší život som robil a
stále robím to, čo ma vnútorne uspokojovalo, bavilo a dodnes baví a neunavuje. Svoje poznatky som pretavil do mnohých odborných a populárnych článkov, štúdií a monografií. S
radosťou odovzdávam informácie nielen študentom, ale každému, kto má záujem o históriu. Moje povolanie ma napĺňa a
obohacuje o nové skutočnosti a tak som v podstate spokojný.
Čo vzťah k rodnému kraju?
Pre každého je rodný kraj niečím výnimočným. Patrím k tej
generácii, ktorá sa ešte narodila doma, čo o to viac znásobuje
môj lokálpatriotizmus a lásku k rodnému hniezdu. Ja chodím
domov rád a často, lebo tam mám ešte vďaka Bohu mamu a
všetkých svojich predkov, ktorých poznám až do desiateho
kolena, presne do roku 1664. Samozrejme o niektorých mám
poznatkov viac, inde menej. Za bezsenných nocí sa mi často
premietajú mysľou spolu s ostatnými rodákmi, u ktorých som
vykonal genealogický výskum a nie je ich málo.
Pripravujete niečo nové, mám na mysli Novohrad a Malohont?
V súčasnosti finišujem na obsiahlej monografii o dejinách
sklárskej výroby na Strednom Slovensku. Geograficky sa jedná o územie od Muránskej Huty až po Inoveckú Hutu, ležiacu
za Novou Baňou.
Ak mi zdravie dovolí a pán Boh mi dopraje ešte pár rokov,
chcel by som napísať monografiu rodnej obce a tak zavŕšiť
mnohoročné bádanie a zhromažďovanie písomných podkladov do konečnej podoby.

REKUS
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Zaboleli ma moje neúspechy, ktoré ma
upozornili na vlastné chyby, trápi ma
bôľ, nešťastie, choroba a smrť iných.
Som šťastná z jedného úsmevu, objatia
či dobrého slova.
S pojmom domovina sa spája šťastný
pocit z návratu domov, veď pohľad na
Fiľakovský hrad, budovu gymnázia či fiľakovské kostoly ma vždy poteší.
Pojem Boha je svätý, s manželom, Istvánom, sa snažíme byť dobrým príkladom pre svoje deti, Emese, Dávida a Lillu, s vierou žiť svoj každodenný život.
Láska ja motiváciou môjho života, je
Ariadninou niťou, ktorú s manželom
nestrácame ani v rodinnom živote.

Mgr. Szvorák Zsuzsanna,
učiteľka Gymnázia vo Fiľakove a predsedkyňa Csemadoku vo Fiľakove.
Čo by som mohla povedať o sebe?
Žila som na dedine v Čakanovciach,
v malom mestečku vo Fiľakove a v Budapešti.
Študovala som maďarský jazyk a literatúru, knihovníctvo, dramatickú pedagogiku, etiku, veľa som sa naučila od
svojich profesorov, rovesníkov, kolegov
a veľa múdrosti od svojich žiakov.
Pracovala som v malomeste, v krajine,
za hranicami, v závode, v knižnici, v ľudovej škole, vo Švédsku, v táboroch, na
katedre, v mnohých krúžkoch, kluboch,
kultúrnych domoch, s deťmi, mládežou
i s dospelými.
Ocenili ma ako pedagóga- režiséra, za
učiteľskú prácu, za dobre odvedenú
prácu v občianskom združení a v CSEMADOK-u, za založenie Maďarského domu, za osvetovú činnosť v Novohradskom regióne, uznali ma za najlepšieho
pedagóga Banskobystrického kraja, za
najlepšieho prípravného učiteľa na celoštátnom kole v prednese poézie a prózy.
Mojou najvýstižnejšou vlastnosťou je
úsilie náhle konať, zaujímam sa o ľudí, s
obľubou sa rozprávam s nimi o ich starostiach a problémoch.
Ľúbim svoju rodinu, mládež, dobrých ľudí, kvety, básne, nádherné krajiny a národ.
Zaboleli ma moje neúspechy, ktoré ma
upozornili na vlastné chyby, trápi ma
bôľ, nešťastie, choroba a smrť iných.

a zaoberám sa aj problémami stredných
škôl.

Ako šťastná matka troch detí

Darí sa vám plniť predvolebné sľuby,
vaše úspechy a neúspechy, resp. čo sa
vám podarilo a čo nie?
Naše štvorročné poslanecké úsilie sa
odráža na vonkajšom vzhľade fiľakovského gymnázia, Pedagogickej a sociálnej akadémie v LC, Strednej priemyselnej školy stavebnej v LC a Združenej
strednej odbornej školy vo Fiľakove. Mojím cieľom je pokračovať v rekonštrukcii,
v obnove interiéru budov, aby žiaci okresu mohli rozvíjať svoje vedomosti v modernom interiéri hodného 21.storočia.

Z. Szvorák s manželom Istvánom a švagrinou Kati Szvorák svetoznámou speváčkou
ľudových piesní

Mojou zásadou je, aby sme sa necítili
byť dôležitými, ale jednoducho len ľúbme, aby sme sa stali dôležitými.
Ako šéfka pri vytvorení nového nádvoria
Spoločenského domu vo Fiľakove

Ako bývalá študentka Gymnázia vo Fiľakove na stretnutí po 25 rokoch

Zastupujete volebný obvod Lučenec, čo
Vás viedlo k rozhodnutiu kandidovať za
poslanca vyššieho územného celku?
V mojom živote má prioritné miesto verejnoprospešná práca a na požiadanie
SMK som sa i druhýkrát podujala na
poslaneckú prácu v lučeneckom okrese.
V prvom rade zastupujem kultúru, záujmy mládeže, občianske združenia
a zaoberám sa aj problémami stredných
škôl.
Darí sa vám plniť predvolebné sľuby,

Spolu s ostatnými poslancami sme finančne podporovali činnosti mnohých
občianskych združení, lebo viem, koľko
úsilia vynaložia preto, aby spestrili kultúrny život svojho okresu. Robiac to
všetko vo svojom voľnom čase, niekedy i
bez morálnej podpory, no vytrvalo. Zaslúžia si, aby sme podporovali ich prácu.
Podľa môjho názoru poslanec by mal
dbať o inštitúcie okresu, ktoré patria
pod Banskobystrický samosprávny kraj,
mal by podávať informácie o možnostiach týchto inštitúcii, mal by ich patrične reprezentovať. Vieme veľmi dobre,
v akej hospodárskej kríze je Európa,
štát, náš kraj.
Pokr. str. 8
Bolo by nezodpovedné z mojej strany
hocičo nasľubovať. Pred-sa, keď jazdím
po cestách okresu, uspo-kojujúco
konštatujem, že cesty patriace pod
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Pokr. zo str. 7

Ako predsedkyňa ZO Csemadoku

Bolo by nezodpovedné z mojej strany hocičo nasľubovať.
Predsa, keď jazdím po cestách okresu, upokojujúco konštatujem, že cesty patriace pod krajskú samosprávu sa
skvalitnili. No nemôžeme sedieť na vavrínoch, ak očakávame investorov do južného regiónu, musíme dať do
poriadku i naše cesty. K tomu, okrem financií, je potrebná
aj trpezlivosť, pochopenie a vzájomná tolerancia. Budem
sa s nažiť so svojimi kolegami dokončiť začatú prácu na
základe svojich najlepších vedomosti.
Ďakujem za dôveru občanom okresu.

H
HR
RA
AD
D SSVVEET
TO
OVV VV.. – piaty ročník medzinárodného artfoto festivalu
Hradné múzeum vo Fiľakove otvorilo 1. decembra 2011
(vo štvrtok) o 15,00 v Mestskom vlastivednom múzeu výstavu pod názvom „Hrad svetov V.“ Na štyroch predošlých
ročníkoch artfoto festivalu sa vo Fiľakove predstavili fotografi z Japonska, Austrálie, Brazílie, Venezuely a z deviatich európskych štátov. V tomto roku budú hosťami
festivalu Stan Raucher (USA), Gyula Zaránd (Francúzsko),
Arnold Bernd (Nemecko), Attila Kleb (Maďarsko) a G. M.
B. Akash (Bangladéš). Najexpresívnejšie zábery Bangladéšskeho autora približujú strastiplný život novodobých
detských otrokov. Na vernisáži boli podávané himalájske
ajurvédske čaje. Spoluorganizátorom výstavy, ktorá bude
sprístupnená do 17. februára 2012, je združenie Ménespatak Egyesület z MR
Mgr. Attila Agócs, riaditeľ HM vo Fiľakove

Listy jesene sú už na zemi
- Divadelná jeseň je už za nami.
Novohrad žil takmer tri mesiace už tradičným sviatkom
divadla. Festival slovenských a maďarských, amatérskych
a profesionálnych divadiel nazvaný „DIVADELNÁ JESEŇ
2011“ skončil 9.12.2011. Záver patril detskej improvizačnej lige. Ale ako to všetko prebiehalo?
Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutočnilo vo
štvrtok 13. októbra 2011 už tradičným happeningom
divadelníkov v uliciach Lučenca. Už od 15.00 hod. sa
ulicami v centre Lučenca ozýval megafón.
Lučenský „teatro“ či divadelný „guru“ Árpi Szabó

hlásil a pozýval: „Divadelná jeseň prišla...ak
neprídete, jedinečný program uvidíte zas iba

Lučenský „teatro“ či divadelný „guru“ Árpi Szabó hlásil a
pozýval: „Divadelná jeseň prišla...ak neprídete, jedinečný
program uvidíte zas iba o rok.“ Kráčal v čele sprievodu divadelníkov, odetých v typických jesenných kostýmoch. Tvorili
ho členovia detských divadelných súborov: SME! pri ZŠI
v Lučenci, Eňoňuňo pri ZŠ s MŠ v Kokave bad Rimavicou,
Dokorán pri ZŠ Novomeského v Lučenci, Pošteklím ťa pri
Súkromnej ZUŠ v Lučenci, DDS ATHÉNA pri ZŠ Cinobaňa. Po
hodine šantenia sprievod dorazil do svojho cieľa, ktorým
bolo pódium pred Domom kultúry B.S. Timravy. Z balkóna
DK začali lietať jeseňou sfarbené listy a pri tejto prekrásnej
scenérii, otvoril Arpád Szabó oficiálne Divadelnú jeseň
2011 v Lučenci.
Prekvapením bolo vystúpenie skupiny KARPATSKÉ CHRBÁTY
pred DK.
O 17.00 začal 4. ročník súťaže v divadelnej improvizácii
alebo tzv. Novohradská improvizačná liga. Súťažilo celkom
12 družstiev a do finále postúpili traja najlepší. Po vylosovaní tém mali súťažiace družstvá po 3 minúty na prípravu
a samotné zahranie. Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo
„Divadla Kármána“ z Lučenca a získali aj „Cenu diváka“.
Druhé miesto získali „Blondi Pandi“, dievčatá z konzervatória Pink Harmony Zvolen. Na treťom mieste skončili „Čo
ja viem“ z Lučenca. Členmi medzinárodnej poroty boli –
Hajdú Györgyi z Maďarska, Yulia Miseng z Ruska, Miroslav
Kasprzyk a Braňo Jobus zo Slovenska.
Október: „Týždeň amatérskeho divadla“ sa uskutočnil
v dňoch 17.-21.10. V DK B.S. Timravy sa odohrali tieto štyri
predstavenia:
o JA MALKÁČ – DS Timrava Lučenec
o S. Canev: DRUHÁ SMRŤ JANY Z ARCU – DS J. Kármána Lučenec
o J. Lacko: TRIPTYCH O TÚŽBE – Studio Poetica Tisovec
o JEDEN K DESIATIM – Divadlo bez groša Veľký Krtíš
November: „Týždeň s Timravou“ konal sa 23.-26.11. a cyklus aktivít bol venovaný 60. výročiu úmrtia Boženy Slančíkovej – Timravy. Pozostával zo štyroch blokov (hráme,
spomíname, súťažíme a ďakujeme) a v prvom bloku inscenáciou VARIÁCIE LÁSKY sa predstavilo Bábkové divadlo Na
rázcestí z B. Bystrice. Okrem toho sa uskutočnilo 9 predstavení, z toho 5 určených detským divákom v podaní celkom 8 divadelných súborov:
Pokr. str 9
o ZMIERENIE
ALEBO
DOBRODRUŽSTVO
PRI
OBŽINKOCH – Divadlo J. Palárika Trnava
o DETI DEŤOM – DDS Pošteklím ťa, DDS SME!, DDS
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o

ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI
OBŽINKOCH – Divadlo J. Palárika Trnava
o DETI DEŤOM – DDS Pošteklím ťa, DDS SME!,
DDS Eňoňuňo, DDS Dokorán
o LUIGIHO SRDCE – Arteatro Bratislava
o UMY SI RÚČKY, IDEME JESŤ – Slovenské divadlo
Vertigo Budapešť
o O PERNÍKOVEJ CHALÚPKE – Divadlo Portal
Prešov
o VIDÁMSÁGOK - Gyarmati Szinkor Balážske
Ďarmoty
December:
o KESZTYŰ – RUKAVICE - DDS Csiribiri Balážske
Ďarmoty
o ŤAPÁKOVCI – Divadlo A. Duchnoviča Prešov
Počas festivalu prebiehalo niekoľko sprievodných podujatí ako celoštátna súťaž v prednese pôvodnej slovenskej
prózy – Timravina studnička či stretnutia divadelníkov
a tvorivé dielne.
Bilancia v číslach:
Festival trval 20 dní len v Lučenci, kde 16 súborov odohralo 16 divadelných predstavení, z toho dve 2 zahraničné. Okrem toho festival prebiehal aj mimo Lučenca
Divákom sa predstavilo celkom 6 profesionálnych divadiel a 10 amatérskych.
Celkový počet návštevníkov bol takmer 5000, kultúrnych
poukazov sa vyzbieralo skoro 4000. Najväčší divácky ohlas mali Ťapákovci.
Všetko sa to dialo celkom na 5 javiskách v regióne, okrem Lučenca sa hralo aj vo Fiľakove, Radzovciach, Poltári
a Vidinej. Zároveň našich 5 divadelných súborov vystúpilo v susednom Maďarsku, kde odohrali celkom 5 predstavení.
Aj na tento, v poradí už 21. ročník sa podarilo získať finančné prostriedky z Vyšehradského fondu. Preto sa na
projekte podieľal aj partner z Maďarska, a to Kultúrne
stredisko Kálmana Miksátha Balážske Ďarmoty. Išlo o výmenu predstavení, čiže naše súbory vystúpili v MR
a maďarské u nás.
Organizátormi festivalu Divadelná jeseň boli:
BBSK – Novohradské osvetové stredisko Lučenec,
Mesto Lučenec, Balassi Bálint Megyei Könyvtár és
Közművelődési Intézet Šalgótarján, Miksáth Kálmán
Művelődési Központ Balassagyarmat, Euregión Neogradiensis, OZ Caduceus, OZ Timrava
Dobrá rada na záver? Nezabudnite, že o rok je tu festival
zas. Ak by ste chceli vidieť niečo nové, nedajbože by ste
nám „mecenášsky“ bodli. Neváhajte. Dvere k nám sú
vždy otvorené a nemáme na mysli tie kulisové.

Luigiho srdce-Arteatro Bratislava

SLOVOM K SLOVU
Bol názov cyklu literárnych aktivít podľa ročných období. Tento netradičný projekt bol úspešný a finančným príspevkom
ho podporilo aj MK SR. V rámci stretnutí sa uskutočnili autorské čítačky, boli uvedené dve nové publikácie, konali sa
tvorivé dielne, uskutočnilo sa stretnutie s členmi LK Mädokýš,
pripomenuli sa výročia významných literátov regiónu. Posledné stretnutie sa uskutočnilo 9. 12.2011 v Novohradskom
múzeu a galérii v Lučenci. Zakončením cyklu bolo vydanie
literárneho zborníka, ktorého názov „Slovom k slovu“ sa zhoduje s názvom celého cyklu. Zborník pozostáva z najlepších
prác celoročných stretnutí. Okrem uvedenia zborníka sa na
poslednom podujatí spomínalo na literárneho vedca a prekladateľa z bulharčiny Jána Košku pri príležitosti 75. výročia
nedožitých narodenín. Zúčastnila sa ho jeho manželka Mária
Košková, ktorá všetkých prítomných obdarovala publikáciou
„Najväčšmi znejú tichá“.

POSOLSTVO VIANOC
Je chvályhodné, že staré ľudové zvyky rôznych období v roku
sa ešte udržiavajú. Väčšinou sa to deje prostredníctvom folklórnych súborov. K takým rozhodne patrí aj FS KOKAVAN z
Kokavy nad Rimavicou. V programe Posolstvo Vianoc sa predstavil pásmom nazvaným „OD ONDREJA DO TROCH KRÁĽOV“.
Ten istý deň, v sobotu 10. decembra 2011 vystúpili členovia
až trikrát v troch obciach. Najskôr to bolo v Lupoči, potom
o 15.30 v Tuhári a záverečné vystúpenie sa konalo o 18.30
v Tomášovciach. A veruže sa bolo treba obracať, skúsení folkloristi išli „ako po masle“, nestihli sa ani prezliekať. Odmenou im bol neutíchajúci potlesk vďačných divákov.
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Živá kronika obce Lupoč
– 10. 12. 2011
Vďaka finančným prostriedkom z Ministerstva kultúry SR, sponzorovi – firme
Costruo, spol. s r.o. a spolupráci Rádia
Regina Banská Bystrica sa nám podarilo
vytvoriť jedinečný CD nosič, ktorý obsahuje lupočským nárečím vyrozprávané rôzne zvyky, tradície, piesne, ktoré
sú typické iba pre našu malú dedinku –
Lupoč.

To, čím sme výnimoční, sa nám vďaka tímovej práci (nahovorili: Emília Čemanová, Margita Kanátová, sprievodné slovo:
Martin Kopor, grafický návrh obalu: Jana Gašparovski, vydalo: AGENT Media,
grafická realizácia: Marian Ducár, sprievodný text a odborný garant: Mgr. Michaela Škodová, etnologička NMG) podarilo zachytiť a zachrániť tak nielen pre
súčasníkov, ale aj pre budúce generácie,
pre laickú i odbornú verejnosť, v ktorej
našlo naše CD ohodnotenie, naša práca
opodstatnenie a ukázalo sa, že každé
jedno zaznamenané slovíčko má nevyčísliteľnú cenu. Krstnými rodičmi nášho
CD „Živá kronika obce Lupoč“ sa stala
Mgr. Michaela Škodová a Martin Kopor.
Vďaka tomu zostane nárečie Lupoče
navždy živé, ĎAKUJEME.
Božena Petrusová, starostka

Vianočné trhy a domáca
zabíjačka v Cinobani.
Konali sa 10. decembra 2011 na námestí
obce pred KD od 10.00 do 17.00 hod.

Návštevnosť bola veľká, občania spokojní, celodenné podujatie ukončil príhovor starostu obce Jozefa Melichera a po
ňom nasledovalo spoločné vypustenie
lampiónov šťastia.
Silvia Očovanová,
kultúrny pracovník obce Cinobaňa

Adventné stretnutie
Adventná doba nie je našťastie len
časom nákupnej horúčky. Má

Adventné stretnutie

umelecký rast cirkevných i svetských
Adventná doba nie je našťastie len ča- speváckych zborov a motivovať ich k
som nákupnej horúčky. Má predovšet- ďalšej tvorivej činnosti.
kým svoj duchovný obsah. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich
najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc. V tomto
období sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné koncerty.
Chrámové skladby, adventné i vianočné
piesne zneli v Rímsko-katolíckom kosto- Adventné stretnutie je tiež príležitosťou
le Narodenia Panny Márie v Brezničke na vzájomnému spoznávanie sa a roztretiu adventnú nedeľu t. j. 11.12.2011. víjanie priateľských vzťahov medzi
Zišli sa tu cirkevné a svetské spevácke členmi zborov, preto domáci zboristi
zbory z okresov Lučenec a Poltár, kto- z Brezničky pripravili pre svoji hostí
rých repertoár tvoria tiež cirkevné malé posedenie, kde sa hovorilo o
skladby na ďalšom ročníku prehliadky zážitkoch, skúsenostiach, starostiach i
speváckych zborov Adventné stretnutie plánoch do budúcnosti.
Ďakujeme všetkým spevákom za ume2011.
lecký i duchovný zážitok a už teraz sa
tešíme na Adventné stretnutie 2012.
Mgr. Milada Bolyošová, NOS Lučenec

Divadlo
KÁRMÁN SZÍNHÁZ
Lučenec
Tohoročnej prehliadky sa zúčastnili štyri
spevácke zbory: Spevácky zbor Jázmin z
Radzoviec, Miešaný spevácky zbor Ozvena z Lučenca, Ženský spevácky zbor
Melódia z Fiľakova a Chrámový zbor
Campana z Brezničky. Ako hosť programu vystúpil domáci detský spevácky
zbor Campanella.
Zbory sa predstavili pätnásťminútovými
programovými blokmi, ktorých súčasťou
boli aj adventné a vianočné skladby.
Krásny spev, umocnený atmosférou
chrámu bol pre všetkých prítomných
určite silným umeleckým zážitkom.
Všetky zbory podali v rámci svojich
možností veľmi dobrý výkon. Konštatovali to aj odborníci – PaedDr. Alfonz
Poliak, PhD z Katedry hudobnej kultúry
UMB v Banskej Bystrici a PaedDr. Miroslava Matisová z Konzervatória J. L.
Bellu v Banskej Bystrici, ktorí sa našej
prehliadky zúčastnili a ktorí na hodnotiacom seminári s dirigentmi a vedúcimi
zborov podrobne rozobrali jednotlivé
vystúpenia i predvedené výkony. Jedným z cieľov tohto stretnutia speváckych zborov je aj odborne usmerniť
umelecký rast cirkevných i svetských
speváckych zborov a motivovať ich
k ďalšej tvorivej činnosti.

V DK B.S. Timravy sa 17. decembra
2011 konala premiéra hry „SEDLIACKY DEKAMERON“. Erotika, tanec, humor v réžii Istvána Énekesiho
nesmel chýbať.
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Od skorej mladosti som rada spievala
Obchodníčka, predavačka, ochotnícka operetná
speváčka (soprán) Anna
Bírová, rod. Vámos
(umeleckým menom: Bíróné Vámos Anikó) sa
narodila 17. 1. 1942 v Bušinciach, okres Veľký Krtíš.
Po absolvovaní potrebného vzdelania sa v r.
1958 zamestnala ako predavačka u firmy
BAŤA na hlavnej ulici v Lučenci, kde pôsobila
do r. 1963. Potom nasledovala materská
dovolenka v r. 1963-71, kedy sa starala
o svoje deti – Beátu a Zoltána. V r. 1971-88
pracovala ako obchodníčka vo firme Klenoty
na Železničnej ulici v Lučenci. Od r. 1988 je
na dôchodku, žije v Lučenci. Mimoriadne
úspešné a populárne sú jej aktivity ochotníckej speváčky v rámci MO Csemadok
v Lučenci. V r. 1959-2001 sa aktívne zapájala
do všetkých významných podujatí Csemadoku – hudobné popoludnia, operetné predstavenia, večery známych melódií E. Kálmána, F. Lehára a i. Pri príležitosti okrúhleho
životného jubilea pani Anikó Bírovej srdečne
blahoželáme a prajeme veľa zdravia.
Aké sú vaše spomienky na detstvo?
Bez prikrášľovania môžem povedať, že som mala veľmi pekné detstvo.
Spomínam si, keď k nám pri akejkoľvek príležitosti prišla rodinná návšteva, každá udalosť sa končila spevom. Samozrejme, aj ja
som rada spievala už od svojej skorej mladosti a to najmä piesne, ktoré ma naučil môj
otec. Keď sa v škole konala nejaká slávnosť,
temer vždy som vystupovala, spievala som
s veľkou radosťou.
Vaše spevácke začiatky?
Od svojich 17-ich rokov som
spievala i hrávala v rámci divadelného
ochotníckeho súboru Csemadok. Bola som
mladá a tak ma obsadzovali temer do každého predstavenia – Zbožňujem sa vydávať,
Čierny pasažier, Baštová promenáda 77 a i.
Veľmi živo si pamätám na „trapas“, keď sa
v divadelnej sále Reduty v r. 1963 počas
operetného predstavenia Mamzelle Nitouche z Banskej Bystrice hneď v 1. dejstve
zrútil strop. Po chvíli prišiel na pódium organizačný vedúci súboru a obecenstvu oznámil, že operetu z technických dôvodov nemôžu dohrať. Po tejto udalosti sa divadelná
sála Reduty na dlhé roky (až do r. 1994)
uzavrela.
So súborom Csemadok ste často
účinkovali aj mimo Lučenca ...
Áno, určite. V r. 1960 sme naštudovali operetu Mihálya Eisemanna: Baštová
promenáda 77, s ktorou sme vystupovali
v košickej jazdiarni (dnes: stará športová
hala – Infiniti aréna, ul. Pri jazdiarni 1, pozn.
autora). Košické obecenstvo nám pripravilo
nevídané ovácie! Okrem toho sme hrali aj
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nevídané ovácie! Okrem toho sme hrali aj
v Komárne, Leviciach, Nových Zámkoch,
Bratislave, Martine, Rožňave, Fiľakove, ako
aj v Maďarsku: v Pápe, Gyöngyösi, Debrecíne a inde. Veľmi milo si spomínam na
operetný večer v obnovenej Redute v r.
1994, kde spolu so mnou účinkovali aj István
Tóth, Etelka Csáková, Ildikó Balázsová a ďalší.
Ako žijete dnes?
Ako väčšina dôchodcov. Vždy si
nájdem nejakú činnosť, ktorá ma zamestná.
Veľa čítam, pletiem, sledujem televíziu, chodím na prechádzky a skoro každý deň navštevujem moju dlhoročnú priateľku Etelku
Csákovú.
PhDr. František M i h á l y

Ekonóm, novinár Ottó Farkas sa narodil 13.
9. 1951 v obci Dubno, okres Rimavská Sobota. Základnú školu navštevoval v obciach
Dubno a Hajnáčka. V r. 1967-70 študoval na
gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským
vo Fiľakove, maturoval v triede PhDr. Lászlóa
Szakóa. V r. 1970-72 v štúdiu pokračoval na
Strednej poľnohospodársko-technickej škole
(SPTŠ) v Tornali. Popri zamestnaní vyštudoval v r. 1992-93 Novinársku akadémiu
Imre Madácha v Salgótarjáne. V r. 1972-79
pracoval ako vedúci oddelenia práce a miezd
na JRD Gemerský Jablonec, v r. 1979-1990
ako vedúci obilného sila v Poľnohospodárskom nákupnom a zásobovacom závode
(PNZZ) Rimavská Sobota. V období rokov
1990-93 pôsobil ako redaktor v týždenníku
Szabad Földműves Újság v Bratislave, v r.
1993-94 v týždenníku Gömöri Hírlap v Rimavskej Sobote a v r. 1994-2002 v denníku
Új Szó v Bratislave. Od r. 1995 podniká
v poľnohospodárskej oblasti v rodnej obci
Dubno, kde i žije.
Ottó, mohol by si nám úvodom
priblížiť tvoje gymnaziálne štúdiá vo Fiľakove?
Myslím si, že vtedajšie fiľakovské
gymnázium patrilo počas riaditeľovania Lászlóa Kondracsina medzi najprestížnejšie vzdelávacie inštitúcie svojho druhu na Slovensku.
Veľmi rád si spomínam na nášho triedneho
profesora PhDr. Lászlóa Szakóa, ktorého
sme si vysoko vážili pre jeho ľudský prístup
k nám, žiakom. On nás tri roky učil maďarský
jazyk a literatúru, čo bol môj obľúbený predmet a len preto som nemal z neho jednotku,
lebo som si nedokázal zapamätať rodné dáta

lebo som si nedokázal zapamätať rodné dáta
jednotlivých básnikov a spisovateľov.
Pôvodne si začínal pracovať v poľnohospodárskych podnikoch. Ako si sa neskôr dostal k novinárčine?
Po skončení gymnázia som ešte
vyštudoval SPTŠ v Tornali, odkiaľ viedla moja
cesta priamo do JRD Gemerský Jablonec.
Pracoval som v takom kolektíve, kde som
bol jediný slobodný, a preto som musel
odslúžiť všetky sviatky. A práve tu som mal
možnosť veľa čítať a tu sa zrodili aj moje
prvé články, ktoré boli uverejnené v týždenníku Vasárnap. Ako 22-ročný som už bol
zbehlým fotografom, mnohé moje snímky sa
pravidelne objavovali v týždenníku Szabad
Földműves. Neskôr som na podnet vedúceho rubriky Gábora Kádeka posielal reportáže i spravodajské články do redakcie týchto novín. Oduševnený prvými úspechmi som
začal zasielať články nepoľnohospodárskeho
charakteru do denníka Új Szó. Moja spravodajská činnosť sa však čoskoro skončila, pretože som písal o nie vždy ružovej skutočnosti. Od jedného redaktora z Új Szó som
dostal list, v ktorom ma upozorňoval na to,
aby som sa zdržiaval akejkoľvek kritiky a aby
som radšej písal o dobre fungujúcich brigádach socialistickej práce. Keďže som toto
upozornenie nebral príliš vážne, moje ďalšie
materiály mi už Új Szó nezverejňovalo.
Krátko po nežnej revolúcii si sa
stal redaktorom týždenníka Szabad Földműves, neskôr denníka Új Szó ...
Po nežnej revolúcii poveril šéfredaktor týždenníka Szabad Földműves svojho
spravodajcu z východného Slovenska, aby sa
ma pokúsil získať pre tieto noviny. Mňa však
nemusel dlho prehovárať, ja som hneď povedal áno. Stal som sa teda redaktorom
a chcel som ním aj zostať. Zároveň som pociťoval potrebu, že sa musím v tomto smere
ďalej vzdelávať, že autodidaktický prístup mi
nestačí. Prihlásil som sa preto na Novinársku
akadémiu do Salgótarjánu, kde chodili prednášať novinári s dlhoročnou praxou z Budapešti.
Tvoje kontakty s Lučencom?
Moja nastávajúca manželka študovala v Lučenci a bývala v podnájme u rodičov
Ferenca Ardamicu. Ona ma zoznámila s Lučencom, ako aj so spisovateľom Ferencom
Ardamicom, ktorý mi z každej svojej novej
knihy poslal jeden dedikovaný výtlačok. Keď
som potom neskôr už ako redaktor Új Szó
zavítal do Lučenca, vždy som s akýmsi
rešpektom a nostalgiou prestupoval prah
tohto mesta a robím to tak aj dnes. Zároveň
musím pripomenúť – keďže sa dnes z písania
nedá vyžiť, začal som v r. 1995 popri
zamestnaní podnikať v poľnohospodárskej
oblasti a táto činnosť ma živí dodnes
PhDr. František M i h á l y
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Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych vecí,
kultúry a športu
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec

- Kladenie vencov pri príležitosti
oslobodenia mesta Lučenec

Výstava detských prác žiakov
Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Bosca
v Lučenci
miesto: vestibul NOS Lučenec
od 7.30 do 15.30 hod.

- Mestský ples

23.1. – Literárny klub V.L.A.S.
- stretnutie
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.


Dom MS:
Šaliansky Maťko
okresná súťaž žiakov ZŠ v prednese
prózy, propagácia života a diela
J.C.Hronského, víťazi postupujú do
krajského kola

Poltár:

Servítková technika,
malé tkacie techniky.
KURZY:
Enkaustika, košíky z papiera.
Termíny dielní, kurzov pre deti
aj dospelých, resp. aj jednotlivcov
je potrebné vopred dohodnúť.
Informácie na tel. č.: 0917 561658
alebo osobne v tvorivej dielni.
miesto: NOS Lučenec

BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
V novom šate
- výstava jedinečných zbierkových
predmetov NMG v Lučenci,
ktoré boli zreštaurované v rámci
niekoľkých projektov.
Fotodokumentácia pred zásahom
reštaurátora, postup vykonaných
reštaurátorských prác,
až po súčasnú podobu samotného
predmetu.
Miesto: Novohradské múzeum
a galéria v Lučenci

13.1. Oslavy oslobodenia mesta
– pietny akt kladenia vencov
– Nám. Oslobodenia
Organizátor Mesto Poltár,
MsV SZPB
31.1. „Môj prvý koncert“
ZUŠ v Poltári – koncertná sála

Kokava nad Rimavicou:
27.1. – Detské fašiangové
popoludnie v maskách,
odmenenie najlepších masiek
Organizátor:
MKS Kokava nad Rimavicou

Málinec:
28.1. Obecná zabíjačka – Jarmok
29.1. 67. výr. oslobodenie
obce Málinec
Organizátor:
Obecný úrad Málinec

Enkaustika: Mária Polachová

Prajeme všetkým to,
čo sa má priať ,
nech sa stane to,
čo sa (dobré) má stať!
Aby človek človeka
v úcte a láske mal!
Aby nikto z Vás
sám nezostal!
Aby sa každý deň
bolo s kým smiať!
Aby každý mohol
kus chleba do dlaní vziať!
Aby všetkým zdravie,
šťastie, láska
a pohoda slúžili!
Aby Vás starosť,
zloba, závisť
a chamtivosť obišli!
Aby ste iba od radosti plakali
a takto príjemne
aj nastávajúci rok 2012
a všetky ďalšie prežili!
Zo srdca želá
kolektív pracovníkov
NOS
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