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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 obcou: Šiatorská Bukovinka

História: Na území obce bol objavený hrádok z 12.-13. storočia, po starých hradiskách sú ešte aj dnes zreteľne viditeľné valy.
Ako samostatná obec vznikla 29. januára 1959 odčlenením
od Radzoviec a spojením dvoch osád s názvami Bukovinka
a Šiatoroš. Podľa miestneho návrhu a pravdepodobne aj
vzhľadom na územie v blízkosti štátnej hranice, obec sa mala
pôvodne volať Hranička, avšak toto pomenovanie nebolo
schválené. O názve osady Šiatoroš sa zachovala miestna
legenda. Podľa nej, priesmykom, cez ktorý preteká potok
Belina, viedla cesta. Po jarných a jesenných dažďoch sa vody
potoka vyliali a cesta sa stala neschodnou. Obchodníci tak
boli nútení čakať a preto si na oboch brehoch potoka rozložili
stany. Po opadnutí vôd si cestujúci a obchodníci pri brode
začali vymieňať, predávať či odovzdávať tovar. Tak vzniklo
pomenovanie Šiatoroš (Sátoros) a v 2. polovici 18. storočia
bola založená osada toho istého mena. Okolité pozemky
pôvodne patrili rodine Csomaovcov, ktoré v 1. polovici 19.
storočia prešli do rúk Máriássyovcov, potom tu vlastnili majetkové diely Orosziovci a neskôr Vecseyovci. Na začiatku 20.
storočia bola osada vlastníctvom Ľudovíta Benyovitsa. Osada
Bukovinka (Bukkrét) bola založená v druhej polovici 19. storočia v chotári obce Somoskőújfalu. Patrila rodinám vlastniacim hrad Šomoška. Na konci 19. storočia boli tunajšími zemepánmi Gejza Krepuska, ktorý vlastnil majetky po Stahrembergovcoch a Emil Sztojkovics, ktorý vlastnil bývalé majetkové diely Radvánszkych. Ďalšími osadami na území obce boli
Malý mlyn, Medveš a Mačkaluk.
Významným pre obec bol rok 1866, vtedy Samuel Winter pri
samote založil kameňolom, ktorý značne napomohol rozvoju
osady. Bol tu veľký drvič kameňa, ktorý poháňal parný stroj.
Jeho prvým strojníkom bol Gejza Nagy z Budapešti. Za prácou sa sem prisťahovali kamenári z Tirolska (priezviská Nincz,
Garinga, Martinetti).
K rozvoju osád napomohlo vybudovanie železničnej trate
Lučenec – Fiľakovo - Somoskőújfalu, ktorá bola do užívania
odovzdaná 4. mája 1871. Jednou zo zastávok sa stal aj
Šiatoroš pod názvom Radzovce-zastávka.

Za Rakúsko-Uhorska sa na území dnešnej obce
nachádzal majer zvaný „Bükkrét puszta“.

Za Rakúsko-Uhorska sa na území dnešnej obce nachádzal
majer zvaný „Bükkrét puszta“. Po vzniku ČSR sa v roku 1921
začalo s parcelizáciou pôdy a statku Janzela a Schwartza na
Bukovinke. Do roku 1923 pôdu postupne skúpili obyvatelia
Hriňovej, Detvy, Šoltýsky a Kokavy nad Rimavicou. Prvým
prisťahovalcom bol Anton Bystriansky z Hriňovej.

Najstaršou národnou kultúrnou pamiatkou na území obce je
zrúcanina hradu Šomoška, ktorý bol postavený po tatárskom
vpáde v 13.-14. storočí. Pravdepodobne ho postavil pred
rokom 1291 Illés z rodu Kačicovcov. Na jeho stavbu bol použitý miestny materiál, bazaltové stĺpy. V priebehu stáročí bol
svedkom viacerých historických udalostí a vystriedali sa tu
rôzni majitelia. Patril do majetkov Matúša Čáka, Széchényiovcov, Országovcov a v roku 1481 sa hrad stal definitívne
majetkom rodu Lossonczyovcov. V 15. storočí bola postavená
okrúhla západná veža, ktorá dodnes predstavuje dominantu
hradu. Potom bola postupne pristavaná južná podkovovitá
bašta s gotickou bránou a severná vstupná strážna okrúhla
veža.
V roku 1573 ho obsadili Turci, v roku 1596 sa podarilo hrad
dobyť a vrátiť pôvodnému majiteľovi. V 17. storočí bol hrad
viackrát prestavaný, zväčšený a opevnený. Úlohou hradu bolo brániť prístup ku banským mestám proti Turkom. V roku
1703 ho obsadili Rákocziovské vojská, neskôr cisárske. Hrad
bol v bojoch značne poškodený a začal chátrať. V roku 1826
dielo skazy zavŕšil požiar, ktorý zničil poslednú západnú vežu.
Od roku 1972 prebiehali na hrade prieskumné a rekonštrukčné práce pod vedením Dr. Gabriela Krúdyho.
Pokr. na str.2
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V časoch prosperity v ňom pracovalo okolo 1500 ľudí a patril
medzi najväčšie na Slovensku. Útlm ťažby nastal po druhej
svetovej vojne, ale s prestávkami sa v ňom ťažilo až do roku
2003. S históriou ťažby sa návštevník oboznámi na náučnom
chodníku Mačacia, ktorý vedie po časti násypu bývalej
banskej železničky, jeho dĺžka je 2,5 km a má 10 zastávok.

K hradu vedie náučný chodník Šomoška. Je dlhý
1,6 km a má 8 zastávok s informačnými panelmi, neďaleko je
Krúdyho prameň.
Pokr. zo str. 1

Ďalšou kultúrnou pamiatkou je
rímsko-katolícky kostol sv. Petra
a Pavla z r. 1964, ktorý bol pôvodne maličkou kaplnkou postavenou v roku 1934. Z prírodných
zaujímavostí nachádzajúcich sa
v chotári obce je to predovšetkým Národná prírodná rezervácia
Šomoška, vyhlásená v r. 1954.
Atrakciou je 9 metrov vysoký geomorfologický útvar tzv. Kamenný vodopád.
Vznikol pred 4 miliónmi rokov
z bazaltovej lávy, ktorá stuhla
v kráteri bývalej sopky. Bol
odkrytý v 14. storočí ťažbou
bazaltu na výstavbu hradu, čím sa
umožnilo

Z osobností, ktoré sa zaslúžili o kultúrny rozvoj obce je
potrebné spomenúť viaceré učiteľské rodiny, ako Štefan
a Františka Zoranovci, ktorí v obci pôsobili do roku 1955, po
nich Ján a Jarmila Imreovci. V roku 1960 nastúpili Jozef a
Priska Kmeťovci, ktorí vyučovali až do zrušenia školy v roku
1979. Štátna škola bola postavená v roku 1932 a budova
stojí dodnes. Učitelia sa významnou mierou podieľali aj na
rozvoji kultúry v obci, nacvičovali ochotnícke divadelné
predstavenia.

Aj bývalý poslanec a podpredseda NR SR, Ján Ľupták je
rodákom z Bukovinky. V roku 1998 mu vtedajší starosta
udelil titul „Čestný občan obce Šiatorská Bukovinka“ za jeho
zásluhy a pomoc pri rozvoji obce. Rodákom je tiež JUDr. Štefan Baláž, bývalý dlhoročný riaditeľ MsKS v Rimavskej Sobote. Umelecký vedúci folklórneho súboru Rimavan a predseda
či člen porôt mnohých súťaží.

Vznikol pred 4 miliónmi rokov z bazaltovej lávy, ktorá stuhla
v kráteri bývalej sopky. Bol odkrytý v 14. storočí ťažbou bazaltu na výstavbu hradu, čím sa umožnilo sledovanie päť až šesť
bokej odlučnosti bazaltu. Stĺpovitá odlučnosť je charakteristická pre homogénnu lávu, najmä pre bázické horniny a je vždy
orientovaná kolmo na plochu chladnutia. V Cerovej vrchovine
sa vyskytuje bežne, no v takejto ohnutej forme sa radí medzi
európske unikáty. Sopka na Šomoške je jednou z viacerých
malých erupčných centier. Kamenné more na ploche 40 x 100
m sa nachádza na severnom svahu hradného vrchu. Skladá sa
prevažne z úlomkov päť až šesť bokých stĺpov bazaltu. Mačacia či Mačkaluk, tak sa nazýval bazaltový lom, ktorý v roku
1880 otvoril Adolf Jansen na výrobu dlažobných kociek. Dlažobné kocky sa z lomu odvážali úzkokoľajnou železnicou a po- So stavbou kultúrneho domu sa začalo najskôr v osade
tom do mnohých miest Rakúsko-Uhorska.
Šiatoroš (1956), neskôr, v roku 1960...
Pokr. na str.3
sa začala výstavba kultúrneho domu v Bukovinke
a ukončená bola na Vianoce roku 1962. Keď pôvodný KD
kapacitou nepostačoval, budova bola v roku 1970 rozšírená
V časoch prosperity v ňom pracovalo okolo 1500 ľudí a patril

REKUS

strana 3

... sa začala výstavba kultúrneho domu v Bukovinke a ukončená bola na Vianoce roku 1962. Keď pôvodný
KD kapacitou nepostačoval, budova
bola v roku 1970 rozšírená o prístavbu.
Pokr zo str. 2

Spevácko-recitačný súbor pri ZŠ vznikol
v roku 1974. Obyvatelia si starostlivo
udržiavali viaceré ľudové obyčaje, v každom dome bývali páračky a šúpanie
kukurice, v zime sa tkalo na krosnách
a v lete bolo samozrejmosťou bielenie
plátna pri potoku. Na páračky sa podávala varená kukurica s makom a pampúšiky s čajom. Svoju tradíciu mali aj výročné zvyky na Fašiangy, Veľkú noc, váľanie mája na Turíce či Chodenie betlehemcov.

Zvyčajne na jeseň sa konali regrútske
zábavy. Zachovávali sa tiež viaceré rodinné zvyky, napr. súčasťou svadobného obradu bolo aj vykúpenie nevesty,
ak z dediny odchádzala. Najčastejšie sa
to odohrávalo pred kostolom, kde mládenci natiahli reťaz cez cestu a od ženícha pýtali výkupné. Na sobáš sa chodilo
pešo, vpredu mladý zať s prvou družicou a na konci sprievodu nikdy nemohla
chýbať hudba. Sympatie si získala hudobná skupina „Lopatovci“.
Súčasnosť: Obec sa nachádza v strednej
časti Cerovej vrchoviny, má 310 obyvateľov a patrí do mikroregiónu Obručná.
Starostom už od roku 1998 je Juraj Badinka.

Obecný úrad sídli v budove vedľa štátnej cesty smerom do Maďarska. Starosta je jedným z mála, ktorý sa nesťažuje
na nedostatok finančných zdrojov. Keď
sa chce a vie, tak to vraj ide. Dokazuje
to okrem iných povinností aj spravovanie dvoch kultúrnych domov, ale aj udržiavanie viacerých turistických objektov,
ktoré si vyžadujú celoročnú pozornosť,
naposledy opravili drevený prístrešok
prameňa sv. Margity na náučnom chodníku Mačacia. Kronikárkou obce je Marta Veselková. Pri obecnom zastupiteľstve majú zriadenú kultúrnu komisiu, ktorej predsedá Zuzana Budáčová. Ešte
donedávna sa ľudovému remeslu, tkaniu na krosnách, venovala Mária Bariaková. Počas roka je obec organizátorom
viacerých kultúrno - spoločenských a
športových podujatí. Patrí medzi ne stavanie mája, volejbalový turnaj, stretnutie rodákov či Mikulášsky večierok. Výnimočným dňom obce je 29. jún, kedy si
obyvatelia pripomínajú patrónov, sv.
Petra a Pavla. Dvojdňové oslavy sa začínajú v sobotu, paródiou známych medzinárodných cyklistických pretekov a
nazvali ich TOUR DE Bukovinka. Štartuje
sa na Bukovinke a súťaž je naozaj netradičná, nakoľko pretekár musí vypiť veľké
čapované pivo, potom absolvovať trasu
cca 1 km dole dedinou, tam ho čaká ďalšie pivo a potom nasleduje čo najrýchlejší návrat. Večer sa všetci stretnú
v kultúrnom dome a zábava pokračuje.
V nedeľu ráno začína podujatie svätou
omšou v kostole a pokračuje na ihrisku
varením guľášu a futbalovým zápasom,
ženatí proti slobodným.
Ako účastník tradičných bežeckých pretekov pod názvom Fiľakovský cross je
známy miestny občan Ondrej Cibuľa,
ktorý sa zúčastnil všetkých šiestich
ročníkov. Na území obce pôsobí TJ Slovan Šiatorská Bukovinka pod vedením
Jozefa Gondáša a poľovnícke združenie,
ktorého predsedom je Jaroslav Rojík.
Publikácia pod názvom „Šiatorská Bukovinka v premenách času“, bola vy-

Obecný úrad sídli v budove vedľa daná pri príležitosti osláv 90. výročia
obce prisťahovalcami
štátnej cesty smerom do Maďarska. osídlenia
Starosta je jedným z mála, ktorý sa z Podpoľania, vydal ju obecný úrad

daná pri príležitosti osláv 90. výročia
osídlenia obce prisťahovalcami z Podpoľania, vydal ju obecný úrad s finančnou
podporou BBSK v roku 2013, ako svoju
prvú publikáciu. Autorka je Marta Veselková. Okrem toho vydali viacero rôznych propagačných materiálov. Viac
informácii o obci je uverejnených na
webovej stránke www.siatbukovinka.sk.
Nachádza sa tam aj neodolateľná ponuka pre cyklistov všetkých vekových
kategórií a podrobný opis cyklotrás, ktoré majú svoje názvy: Fiľakovská prémia,
S deťmi na Šomošku, Tajomným lesom
k Shrekovej bažine, Šalgó a Šomoška,
Časovka Schengenským priestorom.
Chotár obce patrí medzi vyhľadávané
turistické lokality. Nečudo, veď relatívne
na malom území ponúka viacero kultúrnych a prírodných skvostov, ale lákadlom je tiež výskyt vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. Značkované turistické trasy sú uverejnené
na mapách či známych web stránkach
(www.kst.sk, www.hiking.sk a ď).

Dvojposchodová drevená rozhľadňa v
lokalite Mačacia s vyhliadkou vo výške 8
m, je jediná v okrese Lučenec a druhá v
Novohrade (jedna je na vrchu Jasenina).
Je to škoda, lebo v regióne je viacej lokalít, kam by patrili ďalšie... Turisti, ktorí
zavítajú do obce sa nemusia báť, že zostanú o hlade. Na jej území sú dve reštaurácie. „Malý Mlyn“ je názov prvej,
ktorá sa nachádza vedľa cesty do Maďarska a druhá sa volá „Na Terase“ a je
priamo pri prístupovej ceste smerom
k parkovisku ako východiskovému bodu
prichádzajúcich návštevníkov. Vo vstupnom areáli púta pozornosť tzv. Šimonova veža, ale k dispozícii sú okrem lavičiek a prístrešku aj štyri ohniská, informačné tabule, hojdačky a preliezačky
pre deti.
Zdroj: www.siatbukovinka.sk, M. Veselková:
Šiatorská Bukovinka v premenách času
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Eugen Botoš:

„So svojím orchestrom som prešiel celý svet, ale do rodnej Kalondy
ani do Lučenca ma za 40 rokov ani raz nezavolali“

Eugen Botoš s Félixom Slováčkom

Huslista, dirigent, hudobný skladateľ,
manažér Eugen Botoš sa narodil 12. 2.
1954 v Lučenci. Svoje detstvo prežil
v Kalonde. V r. 1960-69 navštevoval
ZDŠ s vyučovacím jazykom Maďarským (VJM) v Lučenci, v r. 1969-72
gymnázium s VJM vo Fiľakove, maturoval v triede prof. Sándora Kovácsa.
Súbežne v r. 1964-72 absolvoval I. i II.
stupeň Ľudovej školy umenia v Lučenci, kde bol žiakom husľovej hry
(Mikuláš Hegedűs, Štefan Oláh). V r.
1972-75 študoval husle popri zamestnaní na Konzervatóriu v Brne v triede
prof. Miroslava Matyáša. V r. 1975-80
v štúdiu pokračoval na JAMU v Brne,
kde bol poslucháčom kompozície
v triede prof. Aloisa Piňosa. V r. 197289 pôsobil ako huslista v SĽUK-u
v Bratislave. V r. 1990 založil Violin
Orchestra Bratislava, ktorého je dodnes umeleckým vedúcim. Žije v Bratislave.
Majstre, zaspomínajme si
úvodom rozhovoru, prosím na vaše
umelecké začiatky.
Svoje prvé husle som dostal
od rodičov ako päťročný. Boli to malé
štvrťové husle. Na dvore sme mali
sliepky, tak som sa postavil na ich
kurník, poťahoval sláčikom a spieval
o dušu. Tak vyzeralo moje prvé javisko. Aj dnes vždy, keď beriem do
rúk husle, v duši hrám stále na tých
otcových. Mamička veľmi pekne a čisto spievala. Otec bol samouk a muziku
som začal vnímať cez neho. Často ma
brával na skúšky svojej kapely. Na
jeho i moje veľké sklamanie mi v Hudobnej škole v Lučenci oznámili, že
nemám sluch. Dnes ma paradoxne
považujú za jedného z mála ľudí so

stopercentným hudobným sluchom.
Ako prvého učiteľa hudby som mal
pána Imricha Sáraiho, ktorý hral v
banskobystrickej opere. Potom ma
predsa zobrali do Hudobnej školy
v Lučenci, kde ma najprv učil pán
Mikuláš Hegedűs, neskôr pán Štefan
Oláh. Paralelne som študoval na gymnáziu vo Fiľakove, kde som aj zmaturoval. Tu som mal veľmi vzdelaných
profesorov, na ktorých si s úctou spomínam.
V r. 1972 vás prijali na brnianske konzervatórium ...
Na konzervatórium ma pripravoval prof. Aladár Móži, ktorý bol
koncertným majstrom v rozhlasovom
symfonickom orchestri v Bratislave.
Začal som študovať diaľkovo, lebo
som urobil konkurz aj do SĽUK-u.
Vtedy sme v SĽUK-u mali prísneho,
ale veľmi dobrého šéfdirigenta – pána
Jozefa Štelczera, ktorý ma nahovoril,
keďže som veľmi dobre inštrumentoval, aby som išiel študovať kompozíciu na JAMU do Brna. Boli to nádherné časy, veď som začal aj komponovať a práve vtedy som dosiahol
svoje prvé veľké úspechy. Dirigovať
som začal v r. 1979 na celoslovneskom festivale pop-spevákov. Jednotlivé skladby som zinštrumentoval a
naštudoval s 50-členným symfonickým orchestrom. Bola to obrovská
životná škola. Medzitým som vyhral
autorskú súťaž na Oravských synkopách. Áno, vtedy ma bavila viac tá moderná hudba, vlastne som v tom čase
mal prvú funky kapelu na Slovensku.
Súbežne vás v r. 1972 prijali
ako huslistu do SĽUK-u v Bratislave
...
SĽUK bol v týchto rokoch na
svetovej úrovni. Pochodili sme s ním
skoro celý svet: Amerika, Kuba, Venezuela, Mexiko, Peru, Kanada, celá Európa, India, Jemen, Mongolsko, Sýria,
Jordánsko, Japonsko, Rusko, Ukrajina,
atď. Ale prišiel rok 1989 a polovica
orchestra uvažovala o odchode. Nepáčilo sa nám, že na 150 umeleckých
pracovníkov v kanceláriách sedelo
okolo 80 ľudí.

Tak sme v r.1990 založili VIOLIN
ORCHESTRA BRATISLAVA.
Ako uvádzate, prelom vo
vašom umeleckom života znamenal
rok 1990, kedy zakladáte Violin
Orchestra Bratislava (VOB). Mohli
by ste nám v skratke priblížiť jeho
doterajšiu činnosť?
VOB ponúka vo svojom repertoári
okolo tisíc skladieb, ktoré by vystačili
na osem až desať celovečerných programov. Hráme folklór, operetné a
muzikálové melódie, džez aj klasiku.
Prešli sme takmer celý svet, ale do
mojej rodnej dediny Kalondy či do
Lučenca, kde som vlastne začínal, ma
za posledných 40 rokov ani raz nezavolali. VOB má 10 členov, kde hrajú
aj moje deti, ktoré skončili VŠMU v
Bratislave. VOB je jedno najuniverzálnejšie hudobné teleso, ktoré Slováci
poznajú aj z televízie. Na obrazovkách
Markízy sme sa objavovali každý
druhý týždeň. Od r. 1999 účinkujeme
každý rok aj v silvestrovskom programe. Od r. 2007 máme svoje programy
v divadle WÜSTENROT a po sedemnástich rokoch sme našli správneho
manažéra, riaditeľa divadla Ruda Geriho. Nahrali sme 10 CD platní a každá bola zlatá.

s Katarínou Hasprovou

Vaše plány do najbližšieho
obdobia?
Koncertné zájazdy sú náročné a ja už jednoducho to cestovanie
nemám rád. Na Slovensku sa dnes
umelecké hodnoty necenia a ja nie
som ochotný robiť krčmovú hudbu.
Preto koncertujeme viac v zahraničí.
Momentálne sa venujem aranžovaniu
pre americkú funk-jazzovú kapelu
Earth Wind and Fire, ktorá chystá na
rok 2014 CD...
Pokr. na str. 5
stopercentným hudobným sluchom.
s legendou Ramsey Lewisom,
Ako prvého učiteľa hudby som mal
Tak sme v r.1990 založili zakladateľom
EWF
a
taktiež
dokončujem skladbu pre americkú
pána Imricha Sáraiho, ktorý hral v VIOLIN ORCHESTRA BRATISLAVA.
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...s legendou Ramsey
Lewisom, zakladateľom EWF a taktiež
dokončujem skladbu pre americkú
speváčku Dionne Warvick. Fandím
mojim deťom – synovi Ženkovi, ktorý
hrá v národnom divadle a dcérke Barborke, ktorá koncertuje. Bol by som
veľmi rád, aby raz, keď ja už nebudem
vládať, prebrali po mne VOB. Som na
moje deti veľmi hrdý, že sa dokázali
vypracovať na špičkových umelcov.
Dúfam, že VOB bude i naďalej žiť....
PhDr. František M i h á l y
Pokr. zo str. 4
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nárečí a spisovného jazyka, metodike
školskej jazykovej výchovy a jazykovej
kultúre. Je autorom niekoľkých publikácií: Nárečie Pohorelej (1955), Jazykové
prechádzky prózou (1989), Slovesné kategórie osoby, času, spôsobu a ich využitie (1993), Morfológia slovenského jazyka (1966 – spoluautor), Česko-slovenský
slovník (1975 – spoluautor), Encyklopédia jazykovedy (1993 – spoluautor) a i.

Prispieval do časopisov Slovenská reč,
Kultúra slova. V r. 1952-68 bol redaktorom rozhlasovej jazykovej poradne Čsl.
rozhlasu v Bratislave. V r. 1992-96 zastával funkciu predsedu Jazykového odboru Matice slovenskej. Gejza Horák
zomrel 28. 8. 2003 v Bratislave, pochovaný je v Žiline.
PhDr. František Mihály

Prispieval do časopisov Slo-venská reč,
Kultúra slova. V r. 1952-68 bol
redaktorom
rozhlasovej
jazykovej
poradne Čsl. rozhlasu v Bratislave. V r.
1992-96 zastával funkciu predsedu
Jazykového odboru Matice slovenskej.
Gejza Horák zomrel 28. 8. 2003 v Bratislave, pochovaný je v Žiline.
PhDr. František Mihály

Poltársky pamätník po rekonštrukcii
Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného pamätníka padlých v I. a II. svetovej vojne
sa uskutočnilo 13. januára 2014 o 12.00 hodine, v rámci osláv 69. výročia
oslobodenia Poltára.
Účastníkov osláv pozdravili primátor mesta, Pavel Gavalec a Ing. Mária Švikruhová, predsedníčka Oblastného výboru SZPB. Za MsV SZPB v Poltári vystúpil
Ladislav Kamenský a za ZO Ján Iždinský. Všetci rečníci sa zhodli na jednom,
Jazykovedec, pedagóg, publi- pamätník sa konečne dočkal nevyhnutnej obnovy.
cista PhDr. Gejza Horák, CSc. sa narodil V tomto roku si v Poltári pripomenú 45. výročie (29.8.1969) odhalenia pôvodného
25. 2. 1919 v Haliči, okres Lučenec. Zák- Pomníka na vtedajšom námestí Oslobodenia, autorom bol Miroslav Kreizl.
ladné vzdelanie získal v r. 1925-29
v rodnej obci. V r. 1929-35 študoval na
Reformnom reálnom gymnáziu v Lučenci. V r. 1935-38 v štúdiu pokračoval na
Učiteľskom ústave v Lučenci, ktorý
v dôsledku Viedenskej arbitráže odišiel
dokončiť do Banskej Bystrice, kde maturoval v r. 1939. Popri zamestnaní
vyštudoval v r. 1944-48 kombináciu
slovenský jazyk a filozofia na FF UK
v Bratislave. V r. 1948-84 pracoval ako
vedecký pracovník v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra v Bratislave. V r.
1954-57 externe prednášal súčasnú slovenčinu na PgF UK v Bratislave i KU
v Prahe. Od r. 1984 žil na dôchodku
v Bratislave.
Vo svojej vedecko-výskumnej
práci sa venoval výskumu slovenských
nárečí a spisovného jazyka, metodike
školskej jazykovej výchovy a jazykovej
kultúre. Je autorom niekoľkých
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Na Hromnice sa v každom dome varili rezance, aby vraj
boli veľké a dlhé konope.
Bursa. Započínala fašiangovú stredu. Vtedy boli najhrdšími zákuskami herovce - šišky.
A začalo to. Z nižného konca škrekot plechového pekáča.
Jeden mládenec ho držal, druhý palicami po ňom trieskal a
tretí mládenec hlásil text. Keď škrekot prestál, tretí mládenec vytiahol spod kabáta alebo kabanice ohlodaný neforemný papier, vyrovnal a kričí:
V novom meste jarmok bude
Kto tan príde, tót tan bude
Neslobodno do potoka smeti metati
Lebo stade budú báťa Sirko vodu píjati

Prešli až na horný koniec obce, tam sa stretli s ostatnými,
ktorí už čakali pripravení, mali na hrdlách nakvačkané zvonce
liatovce aj buchany. Mali predné kolesá z voza s dlhým ojom,
pozastávali si z oboch strán k oju, každý mal zvonce. Báťa
Mišo Klanko, primáš si sadol na kolesá a ako mohol, tak aj na
husliach brnkal. Mládenci sa pohli a aj rýchlo utekali. Zo šestnác liatovcí ohlušilo primášove husle. Na fašiangy bol ešte
sneh a kde tu bola hrba pred domom, zatiahli kolesá a prevrhli báťa Klanku do snehu. Ľudia sa smiali. A takouto komédiou, prevrhávaním muzikanta, utekali až na nižný koniec
dediny.
Z nižniho konca našej dediny ako všetky podujatia, takisto
započínala bursa. Mládenci sa odstrojili, zvonce poodkladali,
kolesá zatiahli do dvora a upravili sa.
Všetko ako kôš bolo pripravené.
Bursovníci neobišli ani jeden dom. Keď prišli do domu, pekne
sa poklonili a jeden mal predniesť vinš a ten mal na starosti
aj kôš, to bol ako hospodár. Báťa Mišo Klanka sa predral
dopredu a započal:
Mnohovážení ctení dobrodincové
Nemajte nám to za zlé
Že prišli dni fašangové
Krále pohanského,
Ktorý v techto dnech víno pil
Pil a nestydil se
Pil, počím mu v sude trvalo
Krome vtedy prestal piti
Keď už v sude nič nebolo
A tak aj milí príteli
Túto dobu s veselosti trávime
Ideme my z dom do domu a pravíme
Chcete li nám udeliti, za to my vás prosíme
A viete toto cedidlo, že ho nato nosíme
Buď to rébra neb slaninu anebožto klbásu
Všetko stroví a užije naša mladá čeládka.

Zakončil mládenec vinš. Mládenci pochytili všetko, čo bolo
na nohách ženské pokolenie a tanec neustával....
A každom dome iné... "Čas príti, čas odíti."
Mladí mali za cieľ dievčaťu dačo zobrať ako záloh a pre toto
si musela prísť, lebo bursa sa týmto neukončila, to bol len
začiatok. Zálohmi, ako to oni volali, si zaistili účasť na burse

na spoločnom pobavení.
Aj tri dni boli potrebné, kým takto prešli celú dedinu

začiatok. Zálohmi, ako to oni volali, si zaistili účasť na burse
na spoločnom pobavení. Aj tri dni boli potrebné, kým takto
prešli celú dedinu jedným radom hore, druhým dole. Mládencom sa za klobúkom splnili darované ozdobné pierka. Aj
do cedidla (koša) sa po kuse nahromadilo.
Po ukončení prvého aktu návštev domácností započala druhá
časť bursy. Zasa podobným vyhlásením na plechovom pekáči,
kedy žiadali všetkých, koho navštívili a zobrali mu záloh, aby
si tento prišiel prevziať na spoločnú zábavu. Naposledy to
bývalo u báťa Sirku. Bol postavený dereš a komisia usúdila,
koľko palíc dostane. Na priedomí pred Žilákovci bola hruška,
všetky zálohy pripravené. Komu komisia vymerala trest, jeden
mládenec sa vyšplhal na hrušku, doniesol záloh, nevestu alebo dievča chytili, prevalili na dereša, prestreli jej na chrbát
dasku a bili po dasky, iba tak hučala ulica, ľudia sa smiali. Ktorá sa nechcela dať palicovať, sa vykúpila peňažne a tým platili
muzikantov.
(Zdroj: OBECNÁ KRONIKA, zvyky zapísal Martin Žilák,
vtedajší kronikár obce, REKUS č. 9/2011)

Úspech na medzinárodnej výtvarnej súťaži
„13.november“ Children´ Art Center v Macedónii
V októbri 2013 sme sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorú organizovalo Centrum detského umenia v Skopje, hlavnom meste Macedónskej republiky. Súťaž
bola zameraná na detskú výtvarnú tvorbu, podnecujúca
výtvarný prejav detí s cieľom vzbudzovať radosť z tvorby,
farieb, plná hravosti. Jej úlohou bolo zbúrať pomyselné
hranice medzi ľuďmi vo svete a dať zmysel spolupatričnosti. Téma bola voľná, v podstate deti mali čerpať
zo svojho každodenného života, zapojiť svoju fantáziu,
zážitky a skúsenosti. Do súťaže sa zapojilo sedem žiakov
z elokovaných tried ZUŠ Poltár – Málinec, Kalinovo pod
vedením p. uč. Bc. Moniky Račkovej:
Drahoslava Vyhrabáčová, Veronika Vargová, Rastislav
Kamenský, Martin Račko, Milina Lacová, Svatava Lacová,
Zina Karáseková

Naša žiačka Veronika Vargová, študentka druhého stupňa,
z elokovanej triedy v Kalinove, získala jedno z prvých
miest vo svojej kategórii. Obdržala vzácny diplom a jej
meno sa ocitlo i na vyhodnotiacom bulletine a propagačných materiáloch tejto súťaže rozoslaných do 9 štátov.
Toto umiestnenie získala z viac ako ...
Pokr. na str. 7
dvesto výtvarných prác.
Mladej výtvarníčke Veronike Vargovej srdečne blahoželá
jej triedna učiteľka Bc. M. Račková a vedenie ZUŠ Poltár. Jej
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...dvesto výtvarných prác. Mladej výtvarníčke
Veronike Vargovej srdečne blahoželá jej triedna učiteľka
Bc. M. Račková a vedenie ZUŠ Poltár. Jej práca bude zdobiť
fotogalériu v ZUŠ Poltár a diplom bude určite motiváciou
aj pre iných talentovaných výtvarníkov našej školy.
ZUŠ Poltár ďakuje aj ostatným žiakom za účasť, ktorí sa
zapojili s radosťou do tejto súťaže. Talent a výtvarná práca Veroniky Vargovej reprezentovala nielen ZUŠ a mesto
Poltár, ale aj Slovenskú republiku.
Pokr. zo str. 6

niektorých členov literárneho klubu V.L.A.S. pri
Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.

Bc. Monika Račková,
učiteľka výtvarného odboru ZUŠ v Poltári Prvé stretnutie sa konalo v novembri 1991, tento dátum

Slovenská cesta do mikrokozmu - 6. - 28. 2. 2014
Výstava informuje o Európskom laboratóriu pre časticovú
fyziku CERN a účasti slovenských vedcov na výskumnom programe na najväčšom urýchľovači častíc na svete - LHC. Oboznamuje s poslaním a históriou CERN-u, s výskumnými programami na experimentoch ATLAS a ALICE a s rôznymi formami
spolupráce slovenských organizácií v rámci CERN-u. Predstavuje aj originálne časti vedeckej aparatúry, ktoré navrhli,
vyvinuli a dodali do CERN-u slovenské pracoviská. Sprievodným podujatím k výstave budú prednášky RNDr. Mareka
Bombaru, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
na tému „Fyzika na Veľkom hadronovom urýchľovači
v CERN“, ktoré sa uskutočnia v priestoroch Novohradského
múzea a galérie v Lučenci dňa 6. 2. 2014 v popoludňajších
hodinách.
Svetlo... - 11. 2. - 30. 3. 2014
Výstava zo zbierok Novohradského múzea a galérie z oblasti
histórie, etnológie a výtvarného umenia bude prezentáciou
predmetov spojených s prenosom a uchovaním svetla od
najstarších, až po súčasné svietidlá. Prinesie informácie nielen o význame svetla pre život na zemi, ale aj o duchovnom
vnímaní svetla pospolitým ľudom v náboženstve a v ľudových
poverách. Symboliku svetla najlepšie vystihuje sviečka.
Výstava sa bude venovať aj jej histórii a vývoji sviečkárstva
ako remesla v našom regióne. Výtvarná zbierka inštitúcie
bude zastúpená dielami na tému svetla a to od každodenného až po svetlo z hľadiska vedecko - filozofického, náboženského a symbolického.
Poklady minulosti - stála expozícia z najcennejších zbierok
Novohradského múzea a galérie z archeológie, histórie, etnológie a výtvarného umenia. Návštevníci môžu obdivovať
poklady z doby bronzovej, strieborný poklad mincí zo Šuríc,
kópie zlatého pokladu objaveného v krypte kalvínskeho
kostola v Lučenci, nálezy z archeologických lokalít Radzovce
a Fiľakovo, historické sklo a smalty z produkcie už zaniknutých sklární a smaltovní, ľudovú hrnčinu z Haliče a okolia,
župné kreslá a nábytok z interiéru Haličského zámku, ukážky
najstarších historických kníh a výber z tvorby významných
výtvarných umelcov novohradského regiónu.
Katarína Köbölová

sa uvádza ako oficiálne založenie klubu pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.
Lektorkou LK je úspešná spisovateľka Hana Košková. Jej
zásluhou získali viacerí členovia ocenenia na literárnych
súťažiach alebo im už boli vydané knihy. Počas jej
lektorovania vydal klub štyri literárne zborníky, ďalší čaká
na slávnostné uvedenie ešte do konca tohto roku.
Stretnutia klubu sa konajú raz za mesiac v pondelok,
dvere sú otvorené všetkým, t.z., že nie len začínajúcim
autorom, ale aj tým, ktorí ešte iba uvažujú o možnosti
písania, alebo jednoducho si chcú niečo pekné vypočuť
a možno aj poznať literátov Novohradu.
Ako sa vraví: „Kto vás pochváli, ak sa sám nepochválite“.
Preto, keď sa hovorí o klube, nedá sa nespomenúť posledný a rozhodne úspešný projekt pod názvom Vlak
literatúry. Oslovil nielen literátov, ale pozornosť mu venovali aj viaceré média a televízie, čo len dokazuje, že
netradičná prezentácia literárnej tvorby vo vlaku bola
„novinkou“ a taktiež prispela k zviditeľneniu klubu a nášho regiónu. Všetko o klube zverejňujeme na našej web
stránke: www.noslc.sk.

Martin Dzúr, autor básnickej zbierky Dekonštrukcia podľa času, za ktorú získal Cenu I. Kraska.
Diana Čechovičová, umenie a tvorba,
to je jej život.
Vladislav Král, učiteľ nemčiny a dejín, ocenený na literárnych súťažiach – 3. miesto Literárny Lučenec (2010),
Čestné uznanie Literárna Senica (2012).
Štefánia Drastíková, píše a maľuje,
to všetko stíha popri učiteľovaní.
Ľubomír Činčura, úspešný podnikateľ, vyštudovaný jadrový fyzik, okrem písania sa venuje aj fotografovaniu,
naposledy mal výstavy v Lučenci a Fiľakove. Známy predseda Mensy Lučenec.
Evka Kmeťová, autorka knihy Grafikon.
Venuje sa poézii, aj próze,
momentálne pracuje na druhej knihe.
Daniel Szoó, mladý, začínajúci autor, ktorý sa viac sústreďuje na prózu než poéziu..., jeho prvotiny boli uverejnené v zborníku Slovom k slovu.
František Széplaky, píše poéziu, prvé miesto v literárnej
súťaži „Tak píšem ja“. Venuje sa divadlu,
je členom OZ Timrava.
Igor Líška, snaží sa prežiť svoj život najlepšie ako sa dá,
ale má pocit, že sa mu to nie vždy darí...
Pokr. na str. 8
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Martin Dzúr

Vladislav Král

Štefánia Drastíková

Zamŕzanie
Unavená každodennosťou si líhaš
na vzdialenosť pokojného dychu.
Lenže vody ladožského jazera ešte
nezamrzli
a ja sa objedám do špiku kostí.
Cítim v nich prichádzajúcu zimu,
vŕzgajú, my v posteli,
zababušení do perín z babieho leta.

Tajná láska
Nadvihni sukňu svojej susedy.
Čo tam má?
Nadvihni pokrievku na hrnci.
Čo sa deje pod povrchom
vymyslených prianí?
Čo ľúbime a nemôžeme mať?
Cíť sa na chvíľu dobre – kúp si chladničku.

xxx
Keď sa riadok vyzlečie
z týchto slabík,
zostane zátvorka,
vyšachovaná úprimnosť,
okamih na odpustenie.
Možno len vyleptaná myšlienka
a dôvod nepísať.

Zodpovedaná otázka
Si žena,
musím sa s tebou o tom rozprávať –
dejiny ženstva páchnu vôňou konkubíny:
silný parfum a krásna postava…
Otázka znie: mám byť kvôli tebe iný?

Ľubomír Činčura
Diana Čechovičová
LAPAČ SNOV
Chytil si ma...
Za ruku a viem, že už nebudem
sama
Lapená v Tvojich dotykoch
Spievaš mi piesne o nás dvoch
Chytil si ma
za srdce a rozohrial oheň vášne,
nebude tma!
Chytil si ma – lapač snov!
Cez deň i v noci,
kráčame bosí
nekonečnou oblohou...

Potvora
Malú rybku
si aj s vodou
vyliala do rieky Jordán.
Ťahaná prúdom okolitého sveta,
predčasne dospelá
rúti sa za slobodou.
Jedno éčko,
dve eurá,
tri orgazmy.
A potom ?
Mat Mŕtveho mora.
Ty potvora!

František Széplaky
... svetlá zhasli
dosky striasli zo seba dupot,
opona stíchla,
len stoličky si spomínajú
na ľudské teplo vo vzduchu.
Líham si spokojne,
odohral
svoje ľudské divadlo. ..
...v kolíske jari zaspáva zima,
v náručí s havranom bez peria,
to perie je vo vankúšoch našich detí,
ktoré snívajú o slobode...
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slová sa zasekli na polceste. Možno si Jana nemohla domyslieť, čo jej to ryšavé dievčisko môže oznámiť.
Chlpatá hruď vedľa nej sa dvíhala a klesala s istotou ortute v teplomeri za oknom. Prstami prešla
pomedzi ne, uchom našla miesto, kde mužské srdce bilo najsilnejšie.
V tejto krátkej chvíli cítila bezpečie. Odrazu sa však ... pokračovanie si môžete dočítať na našej
stránke- www.noslc.sk v časti Literárny klub

Daniel Szoó

Igor Líška
Dotykom namaľujem
plátno tvojho tela.
Nie je to osud,
len to čo si chcela.
V mäkkosti machu, cnosti,
skryté do nevinnosti
...slová sú často zbraň.
Na prahu brehov priateľstva
túžiš sa vrátiť do detstva,
zostarnúť necháš dlaň.
Pokrútené sú korene stromov,
keď sa k ním túliš.
Cítia jarnú vodu z bystrín.
Spievajú s vtákmi ódy.
V nádychu imela
prikryjú čistinu
radosťou,
Konáre vyrežú dĺžne slovám
do kôry,
stanú sa dlžníkmi
doby.

Evka Kmeťová
Rykot stien
Pod fialovou prikrývkou sa
strhlo telo. Jana sa opäť zľakla
svojich obrazov. Sen sa k nej
vracal čoraz častejšie. Prvýkrát
si uťahovala sama zo seba –
obľúbila si umelý strach vyvolaný kombináciou profesionálnych maskérov a tabuizovaných
záhad. Takýto film však nikdy
nezanechal stopy. Prvú noc teda
pripisovala hororu bez pointy,
ktorý videla v kine. Ďalší sen bol
omnoho desivejší. Bola to rovnaká tvár, desivo popraskané
pery dievčaťa sa otvárali, no

slová sa zasekli na polceste.
Možno si Jana nemohla
domyslieť, čo jej to ryšavé

Šedivé Oči
V ich šedých očiach som cítil Boha, Diabla a viac ľudských sĺz šťastia či
smútku, než kedy uvidím v osemnásť ročných zasranoch. Bola tam láska a
nenávisť, tak blízko, tak spojené, ako ani v najhlbšom vzťahu mladých ľudí,
či manželstve. Videl a cítil som z nich prepité chvíle, dni plné milovania.
Všetky ich hriechy, odzrkadlené v stave ich telesnej schránky, z ktorej
pomaly vychádzal život.
Prizvala ma k nim knižnica - robila akciu, ktorá mala spojiť generáciu
starých a generáciu mladých. Mali sme tam ísť, ja s kamarátom, čítať
úryvky z kníh pre deti a mládež. Mali sme čítať v domove dôchodcov,
dôchodcom. My mládež, stratená a ani z polovice taká skúsená ako oni.
Čítali sme im a im sa to páčilo. Pár ich tam zaspávalo, pár ich odišlo, lebo
prosto
lenlen
nudili.
MaliMali
sme sme
s nimi
ich tlačil
tlačil mechúr,
mechúr,čičisasa
prosto
nudili.
s viesť
nimi konverzáciu,
viesť konverzáciu, mali nám hovoriť o
mali nám zhovoriť
príhodách
z mladších
čias,
no ani sajeden
či jedna,
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Dňa 25. januára 2014 malá rázovitá dedinka Políchno ožila. Dôvodom boli páračky, ktoré
v spolupráci s Obecným úradom pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v Políchne.
V tento deň obyvatelia obce, členovia Miestneho odboru Matice slovenskej a hostia
z blízkeho okolia zaplnili kultúrny dom do posledného miesta. Tí skôr narodení si spoločne
zaspomínali na obdobie svojej mladosti a tým neskôr narodeným popri páraní peria
porozprávali rôzne zábavné príhody, ktoré kedysi počas páračiek zažili a aj si zaspievali
krásne políchňanské pesničky. Tí najmladší spomedzi nás tak nielen počuli a videli, ako si
v minulosti ľudia žijúci na dedine popri neľahkej práci na svojom hospodárstve navzájom
pomáhali, ale aj sami sa do párania peria zapojili.
Ako hovorili naši predkovia, počas páračiek nikdy nechýbala ani zábava. Tá nám nechýbala
ani dnes. Po napáraní peria všetkých prítomných svojim vystúpením potešili členovia
folklórneho súboru LANÍK, ktorý pôsobí na základnej škole L. Novomeského v Lučenci a pán
Ľubomír Mlynarič, ktorý účastníkov páračiek v Políchne, nie len pobavil svojim slovom
a hrou na heligónke, ale aj rozospieval a roztancoval.
No a ako si dobré gazdinky, naše mamy, staré či prastaré mamy, uctili svojich pomocníkov
dobrým jedlom kedysi, tak sme to urobili v tento pravý zimný deň aj my. Aj dnes sa stoly
prehýbali pod dobrotami, medzi ktorými boli pečené klobásky, hurky, no a samozrejme
nemohli chýbať ani špeciality, ktoré ženy či dievčatá podávali počas páračiek v časoch, keď
tie boli ešte bežnou súčasťou dedinského života: kukurica s makom, pampúchy a bryndzovníky.
PhDr. Miroslava Babicová, MO MS Políchno
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Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Výstava prác žiakov Cirkevnej ZUŠ
sv. Jána Bosca v Lučenci
miesto: vestibul NOS
od 7.30 do 15.30 hod.

6.2. Lucie Bílá – Live with piano
– recitál pop divy v sprievode
špičkového klaviristu Petra Maláska,
miesto: kino Apollo
o 19.00 hod.

8.2. PLES CSEMADOKU
miesto: Reduta o 19.00 hod.

14.2. „Valentín“ – pozdrav všetkým
zaľúbeným v uliciach mesta
miesto: Masarykova ulica
od 9.00 hod.

15.2. Stretnutie okresného štúdia
amatérskej výtvarnej tvorby
miesto: NOS Lučenec o 9.00 hod.

22.2. Karneval na ľade
miesto: Zimný štadión
o 10.00 hod. Lučenec

24.2. Literárny klub VLAS
stretnutie členov, prezentácia
a rozbor tvorby
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.

7.2. GAZDOVA KRV
– divadelná hra Ondreja Šulaja
na motívy z próz Rudolfa Slobodu
Krv, jeseň a všeličo iné.
Účinkujú: Paľo Pokorádi,
Lýdia Poláková, Erika Podhorcová,
Stanka Kvaková, Marta Krepčárová,
Veronika Šmírová, Tono Šüli,
Ján Havran a Ivan Horváth
Réžia: Árpi Szabó,
miesto: Divadlo B.S. Timravy
o 18.00 hod.

25.2. Stretnutie dirigentov
speváckych zborov
miesto: NOS Lučenec
BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
6.-28.2. Slovenská cesta do
mikrokozmu
miesto: NMG, Kubínyiho nám. 3,
otvor.: ut.-pi.: 9.00-17.00,
ne: 14.00-17.00
11.2. – 30.3. Svetlo...
miesto: NMG, Kubínyiho nám. 3,
otvor.: ut.-pi.: 9.00-17.00,
ne: 14.00-17.00
Poklady minulosti - stála expozícia
z najcennejších zbierok
Novohradského múzea a galérie
BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
Beseda s Vanessou Jóriovou,
miesto: Novohradská knižnica

Kokava nad Rimavicou
14.2. Valentínska brána
– MKS pozýva všetky zamilované páry
– príďte sa pobozkať
pod Valentínskou bránou
a vypustiť svoj balón šťastia
od organizátorov
miesto: námestie pred kultúrnym
domom o 18.00 hod.
15.2. Reprezentačný ples
s hudobnou sk. AKCENT
miesto: Kultúrny dom
o 20.00 hod.
21.2. Fašiangové pampuškové
posedenie členov ZO SZZP,
miesto: Kultúrny dom
o 15.00 hod.

Málinec
22.2. Obecný fašiangový ples
– 8. ročník
miesto: Spoločenský dom
o 20.00 hod.
Do pozornosti:
Obec Málinec pripravuje v dňoch
26.-27.7. 2014 Stretnutie rodákov

Fiľakovo
1.2. Ples Csemadoku
miesto: MsKS o 19.00,
organizátor: MO Csemadok
7.2. Otvorenie výstavy NAUTICA
– História Uhorskej kráľovskej
námorníckej akadémie
miesto:
Mestské vlastivedné múzeum
o 15.00 hod.,
organizátor: Hradné múzeum

na Mestskej tržnici
v Lučenci
budú 2. marca 2014

8.2. GAZDOVA KRV – divadelné
predstavenie OZ a DS Timrava,
miesto a organizátor:
MsKS o 18.00 hod.
9.2. Benefičný koncert, miesto: MsKS
o 15.00 hod., organizátor:
Rímskokatolícka cirkev Fiľakovo

15.2. Matičná zábava, miesto:
MsKS o 19.00 hod., organizátor:
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