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NOS Lučenec v rámci monitoringu kolektívov záujmovej umeleckej činnosti v Novohrade a Malohonte uvádza
cyklus „Predstavujeme folklórne súbory“. Pokračujeme FS ÚVRAŤ.





Iveta Kýpeťová

Počas fungovania súboru, ako to býva
zvykom, sa vystriedalo mnoho folkloristov, ktorí si zaslúžia byť spomenutí –
Mária Kureková, Evka Kolečárová, Katarína Rešutíková, Zuzana Kocúrová, Tatiana Sihelská, Jozef Danko, Marianna Obročníková, Janka Líšková, Daniela Ďurišková, Milan Bodnár, Vladimír Illeš, Marián Ňuňuk, Ondrej Fungáč, Daniel Szabó , Anička Langrafová, Miroslav Kýpeť,
Katarína Dojčiarová ml., Katarína Dojčiarová st., Patrícia Dojčiarová, Andreja
Kapcová, Nikoleta Bamburová, Renáta
Dudášová, Nikoleta Sihelská, Dominika
Dojčiarová, Karin Uhríková, Jaroslava
Fačková, Ivana Hrončeková, Karolína
Krajčová, Peter Hriň, Miroslava Bohušová. Niektorí sa uchytili a pôsobili aj v
iných súboroch, napr. Daniela Ďurišková
vo FS Hornád, Jozefína Majchútová
predtým vo FS Bezánka, stále tancuje vo
FS Ruthenia a napokon Michal Obročnik, ktorý počas štúdia v Nitre aktívne
tancoval v týchto súboroch - FS Bystrina,
FS Rozmajrín, FS Zobor či FS Ponitran.

História: Folklór má svoje tradície aj v Poltári, i keď mnohí o tom ani netušia, ale
obecní kronikári podrobne zaznamenali ľudové zvyky (páračky, dožinky, lúskanie
kukurice ...) či tance (Ručníkový, Káčerov, Vášvári). Dokonca i v monografii „Mesto
Poltár“ sa uvádza, že naposledy sa s muzikou po dedine fašiangovalo po štyri noci
v roku 1928. Zaujímavosťou je, že poltársky kroj z 18. a zo začiatku 19. storočia
zaznamenal krojový album Jozefa Heinbuchera von Bikessyho, vydaný r. 1820 vo
Viedni. Sprievodný list k nemu napísal Ján Čaplovič, etnograf a publicista, ktorý
študoval začas na kalvínskom gymnáziu v Lučenci. Heinbucher maľoval svoje akvarely v Zelenom a Poltári. Napriek bohatej folklórnej histórii poltárska, sa v minulosti medzi dospelými a ani medzi mládežou nevytvoril folklórny súbor. O oživenie
folklórnych tradícií sa pokúsilo v r. 1989 vtedajšie Mestské kultúrne stredisko
v Poltári a zásluhou pracovníčky Ivety Kuvikovej (vyd. Slobodníková) a Ivety Katreniakovej-Kýpeťovej, vznikol detský folklórny súbor Radosť. Jeho zriaďovateľom bolo MsKS a zanikol v roku 1995, kedy mesto zrušilo zriaďovateľa. Až po 4 rokoch,
teda v roku 1999 sa začali formovať základy nového súboru Radosť, pod vedením
Ivety Kýpeťovej a Andrey Michnovej. Folklórny súbor ÚVRAŤ vznikol 14.4.2000.
Jeho predchodcom bol práve DFS Radosť a k premenovaniu na FS Úvrať došlo
neskôr, až v roku 2002. Choreografkou súboru bola od začiatku Iveta Kýpeťová
a organizačnou vedúcou Andrea Michnová. Pri založení súboru evidovali 18 čle-ov,
ktorých mená sú zaznamenané aj v kronike súboru: Michal Michna, Michal
Obročník, Peter Varga, Roman Suja, Marek Perenčay, Peter Kýpeť, Pavel Kurčík,
Marcela Sobeková, Dana Vargová, Vladimíra Mizerová, Miriam Rešutíková,
Martina Rajťuková, Veronika Ridzoňová, Zuzana Sobeková, Miroslava Kýpeťová,
Pokr. na str. 2
Andrea Fulajtárová, Stanislava a Miroslava Boóczové.
Počas fungovania súboru, ako to býva zvykom, sa vystriedalo mnoho folkloristov, Z vynikajúcich interpretov v tanečnej
ktorí si zaslúžia byť spomenutí - Mária Kureková, Evka Kolečárová, Katarína
zložke je potrebné spomenúť
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Z vynikajúcich interpretov v tanečnej zložke je
potrebné spomenúť Danielu Ďuriškovú, Jozefínu Majchútovú
a Michala Obročnika. V speváckej to bola najmä Iveta Kýpeťová, Miroslava Kýpeťová, Katarína Nociarová a Michaela
Škodová. Z muzikantskej Ján Banga.
Pokr. zo str. 1

Choreografie mala na starosti predovšetkým Iveta Kýpeťová,
ale aj Ján Blahuta z FS Kokavan a čiastočne Ondrej Remeň z FS
Poľana Zvolen, neskôr Michal Obročník. V začiatkoch súbor
sprevádzala ľudová hudba Kataríny Nociarovej, neskôr Dezidera Oláha, Demovci, ale hudobníci sa vystriedali viacerí,
Iveta Belková, Barnabáš Szabó, Pavel Skýpala. Rastislav Boško
hrával na píštalke a fujare od samého začiatku. Mnohokrát
v programoch nechýbali heligónkari – Andrej Resutík, Patrik
Košičiar, Pavel Obročník a Peter Mužík. Repertoár majú pestrý, nechýbajú choreografie z Detvy (babský tanec, valaškový,
cepový, kúdeľový či rozkazovačky), ani Horehronské dupáky,
či viaceré východné (Do šaflíka Fintice, Sarku raz, Dievčenská
karička, mužské skupinové tance marhaňska a bašistovská,
Starodávne tance zo Zamutova). V ich ponuke sú taktiež viaceré pásma kalendárnych obyčajov - Málinské priadky, Fašiangy, Váľanie kláta, Vynášanie Moreny, Stavanie mája, Betlehemci a Traja králi.

Od svojho vzniku získali viacero ocenení, napr. Ďakovný list
z Hontianskej parády 2013 v Hrušove, Pamätné listy z FĽK
Koliesko v Kokave nad Rimavicou (2013, 2014). Bronzové
pásmo získali na súťažnej prehliadke Nositelia tradícií 2011
v Slovenskej Ľupči. Úvrať pravidelne vystupuje na Koliesku,
viackrát v Hrušove, a to nielen na lesnej scéne, ale aj na amfiteátri a po celom regióne na folklórnych podujatiach. Zo zahraničných vystúpení možno spomenúť reprezentáciu folklóru
a mesta Poltár v poľskom Krakowe. Spolu so súborom Jánošík
sa zúčastnili festivalov v Srbsku (2014) a Francúzsku – Paríž
(2014). Kroje má súbor z regiónov – Podpoľanie, Novohrad,
Horehronie a východné Slovensko. Radostnou udalosťou v živote súboru bola svadba Vladimíra Illeša a Tatiany Sihelskej.

Tou smutnejšou bol Vladov tragický koniec, ale v srdciach
folkloristov stále žije.
Súčasnosť: Vedúcim súboru od roku 2013 je Michal Obročník. Ale je v podstate „chlapec“ pre všetko, choreografom,
pedagógom tanca a krojárom.
A že je aj dobrý manažér, to
dokazuje počet vystúpení.
Kým v roku 2013 ich bolo 12,
minulý rok realizovali neuveriteľných 50. Narástla tiež členská základňa, dnes ich je celkom 24, z toho 12 chlapcov
a 12 dievčat. Toto sú oni: Michal Obročník, Vratko Laššák,
František Oláh, Dušan Oláh,
Samuel
Peter Maleňák,
Patrik Bujtár, Miloš Kocúr,
Samuel Miadok,
Miadok,
Peter
Matúš
Bočinec, Pavel Kmeť Andrej Resutik, Patrik Košičiar,
Maleňák
Júlia Gombalová, Veronika Vonderčíková, Diana Balogová,
Nikoleta Vengrínová, Laura Boráková, Evka Ostrihoňová,
Dominika Zvarová, Lenka Ponická, Drahoslava Vyhrabáčová,
Mária Sárová, Katka Adamove, Anička Obrcianová. Momentálne súbor sprevádza na vystúpeniach ľudová hudba Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu. Súbor od roku 2014 spolupracuje s FS Jánošík z Fiľakova. V meste Poltár sa súbor
prezentuje skoro na všetkých podujatiach, osobitne možno
spomenúť fašiangový sprievod a pochovávanie basy, či vynášanie Moreny.

Podľa slov Michala Obročníka, chceli by si pripomenúť tradičný zvyk otváranie studničiek a nadviazať tak na projekt,
ktorého iniciátorom bolo NOS v Lučenci. Najvýznamnejším
podujatím, ktoré pripravuje v roku 2015 je oslava 15. výročia
založenia, všetko by sa to malo konať 18. júla 2015 v Poltári,
presnejšie v starej časti nazývanej aj Pivár. Každoročne súbor
organizoval týždňové sústredenie na Ďubákove, bolo ich
celkom 14, ...
pokr. na str.3

Tou smutnejšou bol Vladov tragický koniec, ale v srdciach potom sa zmenila lokalita a minulý rok sa konalo v obci
folkloristov stále žije.
Šoltýska. V týchto aktivitách majú snahu naďalej
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potom sa zmenila lokalita
a minulý rok sa konalo v obci Šoltýska.
V týchto aktivitách majú snahu naďalej
pokračovať.
Pokr. zo str. 2

„Veľmi intenzívne sa zapájam
aj do kozmického výskumu“
Plagáty si väčšinou v súčasnosti vyrába
a tlačí sám vedúci Michal Obročník,
predtým plagáty a informačný bulletin
spracovali a vydali kultúrni pracovníci
mesta. A ako je to s financiami? Okrem
sponzorských darov, je to ročný príspevok mesta Poltár vo výške 950,- eur,
ktorý je súčasťou mestského rozpočtu.
Na nácvik využíva súbor priestory kultúrneho domu, hlavne javisko. Súbor má
k dispozícii iba jednu šatňu, ktorá zároveň slúži aj ako krojáreň. Určite by si
zaslúžili viac priestoru. Z technických zariadení pri nácvikoch má súbor k dispozícii iba magnetofón.
Pre záujemcov o vystúpenia uvádzame
kontakt na vedúceho: Michal Obročník,
mobil: 0944 232 795,
e-mail:michal.obrocnik@gmail.com,
fsuvrat@gmail.com
web: www.fsuvrat.hostujem.sk.
Ale, aby sme nezabudli. V Poltári majú
ešte jeden folklórny súbor, tento detský
bol založený v septembri roku 2013
a volá sa Kukučky. Vedie ho Mirka Kýpeťová, dcéra známej folkloristky Ivety
Kýpeťovej.

Zo začiatku ich bolo iba 8, dnes ich je 16,
z toho 15 dievčat a škoda, že iba jeden
chlapec. Za toto krátke obdobie už stihli
nacvičiť rôzne detské hry a tance, s ktorými sa prezentujú nielen na podujatiach v meste Poltár, ale aj v širokom
okolí. Kontakt na vedúcu – 0915 127321.
Čo dodať na záver? Poltárskym folkloristom, malým aj veľkým, držíme palce,
aby sa im aj v budúcnosti darilo.
Zdroj: Kronika FS, Mesto Poltár,
regionálna monografia (2002),
www.poltar.sk

Strojnícky inžinier, vedecko-výskumný
pracovník Ing. Juraj Lapin, DrSc. sa
narodil 9. 2. 1960 v Lučenci. V r. 196671 navštevoval základnú školu v Mučíne, v r. 1971-75 IV. ZDŠ na Haličskej
ceste v Lučenci. V r. 1975-79 študoval
na Strednej priemyselnej škole (SPŠ)
strojníckej vo Zvolene. V r. 1979-84
v štúdiu pokračoval na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Od r. 1984
pôsobí až doteraz ako vedecko-výskumný pracovník v Ústave materiálov
a mechaniky strojov v Slovenskej akadémii vied (SAV) v Bratislave. V r. 2009
bol zvolený Snemom SAV za člena
Predsedníctva SAV a menovaný do funkcie podpredsedu SAV pre 1. oddelenie
vied SAV. V r. 2013 bol opäť zvolený do
funkcie člena P SAV v rámci druhého
funkčného obdobia. Vedie oddelenie o
neživej prírode do ktorého patria vedy o
Zemi a vesmíre, matematicko-fyzikálne
vedy a technické vedy. Žije v Bratislave.
Pán inžinier, priblížte nám, prosím vaše detské a mládenecké roky prežité v Lučenci ...
Narodil som sa v Lučenci, ale
detstvo a mladosť som prežil v Mučíne
neďaleko Lučenca. Pochádzam z piatich
detí, mám troch bratov a jednu sestru. Ja
som bol najmladší a samozrejme vždy
ma považovali za niekoho, kto ničomu
nerozumie. Všetci súrodenci sme mali
nejaké povinnosti, ktoré sme si museli
plniť. Moja mama bola síce žena drobnej
postavy, ale dosť razantná a dokázala si
bez problémov v rodine poradiť so
všetkými chlapmi. Už ako veľmi mladý
som sa naučil, ako veci robiť samostatne, naučil som sa zodpovednosti za
svoju prácu, vytrvalosti veci dokončiť a
určitým spôsobom som po tejto stránke
vstúpil do sveta dospelých oveľa skôr
ako moji rovesníci. V Mučíne som navštevoval 1. až 5. ročník základnej školy.
Bola to škola, ktorá sa mi dodnes spája s
vôňou naolejovanej drevenej dlážky, s
drevenými lavicami a špinavými nohavicami, keď sme sa na nej pošmykli
a padli. Nohavice sa potom nedali vyprať a doma z toho bolo vždy zle nedobre.

V šiestej triede sme celá trieda prešli
na IV. ZDŠ do Lučenca do budovy

V šiestej triede sme celá trieda prešli na
IV. ZDŠ do Lučenca do budovy bývalých kasární. Ja som sa dostal do 6. A.
triedy, dodnes si pamätám na triedneho
učiteľa Ondreja Strapka. Veľmi som si
obľúbil pani učiteľku Janovcovú fyzikárku a výborného človeka. Myslím
si, že určitým spôsobom ma práve ona
nasmerovala na štúdium prírodných a
technických vied.
Ktoré skutočnosti vás priviedli
k štúdiu na Strojníckej fakulte SVŠT
v Bratislave?
Na základnej škole mi veľmi
dobre išla matematika, fyzika, rysovanie,
ale nevynikal som v speve a ani v maľovaní. Preto som si v 9. triede zvolil SPŠ
strojnícku. Táto škola sa mi spája s typickou vôňou Zvolena, teda nepríjemného dymu šíriaceho sa celé roky z horiacich pilín z neďalekej Bučiny. Stredná
škola – to bolo samé rysovanie a vypracovávanie rôznych technických zadaní.
Celé víkendy a noci som doma trávil nad
rysmi, pauzákmi, mal som špinavé prsty
od tušu. Technika ma vždy veľmi bavila.
Keď som sa rozhodol ísť študovať
Strojnícku fakultu SVŠT do Bratislavy,
trocha som váhal, či sa mám ďalej uberať ako konštruktér alebo technológ.
Vybral som si strojárske technológie.
Štúdium som ukončil s červeným diplomom, vlastne vždy som študoval s vyznamenaním. Po skončení vysokej školy
som sa chcel vrátiť späť do rodného
kraja. Uchádzal som sa o miesto v ZŤS
Lučenec, žiaľ, tam ma neprijali, lebo mali vlastných štipendistov. Tento moment
rozhodol, že som sa nakoniec usadil v
Bratislave.
Pokr. na str. 4
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Od r. 1984 pôsobíte až doteraz
v Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Mohli by ste nám predstaviť náplň
vašej vedecko-výskumnej činnosti?
V r. 1984 som nastúpil na Ústav materiálov a mechaniky strojov
SAV, kde pracujem dodnes. Nastúpil
som na študijný pobyt, nie ako zamestnanec. Musel som absolvovať ročnú
vojenskú službu a po návrate mi bolo
ponúknuté trvalé miesto. Zároveň som
nastúpil na vedeckú ašpirantúru školiacich pracovísk SAV a pracoval som na
téme eutektických kompozitov pripravených usmernenou kryštalizáciou. Dizertačnú prácu som úspešne obhájil v r.
1991. Kľúčovým bol pre mňa dvojročný
študijný pobyt na Université catholique
de Louvain v Belgicku. Rozšíril som si
tam vedecké zameranie o supravodiče a
intermetalické zliatiny a charakterizovanie ich vlastností. Mal som šťastie a
pracoval som pod vedením vynikajúceho profesora Delannay. Keď som sa
v r. 1994 vrátil späť na SAV, vytvoril
som si ako relatívne mladý vlastné oddelenie a stal som sa jeho vedúcim.
Zameriavame sa na výskum nových materiálov pracujúcich pri vysokých teplotách. Tieto kovové materiály sa používajú v leteckých motoroch, kozmických
systémoch, v automobilovom priemysle
a energetike. Tím bol vyhodnotený nezávislou ratingovou agentúrou ARRA
ako špičkový tím SAV, čo znamená, že
dosahuje vynikajúce výsledky v celosvetovom porovnaní vo svojej oblasti.
V r. 2013 získal Cenu ministra školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku.
S tým určite súvisí aj vaša publikačná činnosť ...
Publikujem vedecké články
predovšetkým z oblasti kovových materiálov, zaoberám sa metódami ich prípravy, skúmam ich štruktúru, napr. pomocou elektrónovej mikroskopie, určujem ich mechanické, fyzikálne a chemické vlastnosti pri izbových a vysokých teplotách. Skúmam fundamentálne
problémy kryštalizácie v podmienkach
na Zemi a v podmienkach mikrogravitácie vo vesmíre spolupráci s Európskou
kozmickou agentúrou. Zaoberám sa
predovšetkým kovovými zliatinami na
báze titánu a niklu a v menšom rozsahu
na báze železa a hliníka. Výsledky
publikujem hlavne vo vedeckých časopisoch, prednášam na medzinárodných
vedeckých konferenciách a robím pozvané prednášky na významných vedeckých pracoviskách a univerzitách
doma a vo svete.

Publikoval som 87 článkov

Publikoval som 87 článkov vo vedeckých časopisoch, 99 článkov na vedeckých konferenciách, 2 kapitoly v
knihách a 35 iných publikácií menšieho
významu. Moje práce boli doteraz citované inými autormi 544 krát vo významných vedeckých časopisoch a na
vedeckých konferenciách. Som hlavným
redaktorom vedeckého časopisu Kovové
materiály – Metallic Materials, ktorý
vydáva Ústav materiálov a mechaniky
strojov SAV. Časopis vychádza v angličtine a je zaradený do svetových
databáz.
Aké sú vaše plány do ďalšieho
obdobia?
Mojou najbližšou prioritou je
previesť organizácie 1. oddelenie SAV
úskaliami transformácie na verejnovýskumné inštitúcie v rokoch 2015 až
2016. Je to tá najväčšia zmena na SAV
od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia. Veľmi intenzívne sa zapájam aj do kozmického výskumu, som
národný delegát SR v HORIZONT 2020
pre oblasť vesmír, som predseda Komisie SAV pre vesmírne aktivity a podpredseda Komisie pre účasť Slovenskej
republiky na spolupráci s Európskou
vesmírnou agentúrou zriadenej pri
MŠVVaŠ SR. Za významný úspech
svojho pôsobenia považujem, že vláda
SR schválila návrh prezidentskej Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte
medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou v decembri
minulého roka a po jej ratifikácii Slovensko vstúpi do programu PECS (Plan
for European Cooperating State) a stane
sa partnerom ESA. Chcem, aby bola
založená Slovenská kozmická agentúra
pri vláde SR, ktorá na profesionálnej
úrovni bude zastupovať záujmy SR v
rámci ESA. Zároveň rozvíjam aktivity aj
v oblasti jadrovej energetiky a v tejto
oblasti spolupracujem s ďalšími organizáciami na Slovensku a v Európe.
PhDr. František Mihály

Technik, súkromný podnikateľ,
bývalý primátor mesta Poltár Ján Koršó
sa narodil 10. 2. 1950 v Poltári. Základné i stredné vzdelanie získal v rodnom
meste, maturoval v r. 1968 na SVŠ v Poltári v triede prof. Petra Prokopčáka. V r.
1969-71 študoval na SPŠ spojovej techniky v Banskej Bystrici. V r. 1971-74 pôsobil ako technik merania a regulácie
v Sklárňach Poltár, v r. 1974-91 ako expedient, majster a napokon riaditeľ závodu Ipeľské tehelne v Brezničke. V r.
1991-94 súkromne podnikal. V r. 19942004 bol primátorom mesta Poltár.
V tejto funkcii tragicky zahynul 16. 1.
2004 v Bojniciach, pochovaný je v Poltári.

Ján Koršó sa veľkou mierou
pričinil o to, aby sa Poltár v r. 1996 stal
okresným mestom. Pod jeho vedením
sa mesto začalo intenzívnejšie rozvíjať –
pokračovanie plynofikácie, kanalizácia,
vodovod, rekonštrukcia chodníkov, verejné osvetlenie, výstavba bytov, zriadenie Mestského múzea, zreštaurovanie
a odhalenie sochy cisárovnej Alžbety
zvanej „Sissi“, výstavba kúpaliska, skládka TKO, mestská knižnica, zriadenie
parčíka s fontánkou, príprava priemyselného parku a i. Bol tiež poslancom
Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sa aktívne zapájal do riešenia
rôznych problémov.
PhDr. František Mihály
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Historik, publicista, spisovateľ
a politik PhDr. Ing. Samuel Falťan,
CSc. sa narodil 22. 2. 1920 v Hradišti,
okres Poltár. Základnú a meštiansku
školu navštevoval v Hradišti, na Fabianke a v Lučenci. Maturoval na gymnáziu
v Bratislave. V r. 1947-52 externe študoval na Vysokej škole politických
a sociálnych vied v Prahe. V r. 1942-45
sa aktívne zapojil do protifašistického
odboja v Bielorusku i do SNP ako partizán – parašutista. V r. 1945-55 bol
vedeckým tajomníkom Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
v Bratislave. V r. 1955-62 vykonával
funkciu riaditeľa vydavateľstva Osveta,
neskôr Obzor v Bratislave. V r. 1962-68
pôsobil ako samostatný vedecký pracovník v Historickom ústave SAV
v Bratislave. V r. 1968 sa stal predsedom Ústredného výboru Národného
frontu SSR v Bratislave a v r. 1969 podpredsedom federálnej vlády ČSSR
v Prahe. V r. 1970 bol vylúčený z KSČ.
V r. 1970-75 opäť pôsobil ako vedecký
pracovník v Historickom ústave SAV
a v r. 1975-79 v Historickom oddelení
Slovenského národného múzea v Bratislave. Od r. 1979 žil na dôchodku v Bratislave.
Ako novinár sa venoval odborno-historickej publicistike najmä
s tematikou druhej svetovej vojny. Z jeho knižných prác vyberám: Víťazné
stretnutie (1948), Jarné spevy (1952),
Do hrobu sa neponáhľa (1968), Slováci
v partizánskych bojoch v Sovietskom
zväze (1957), Partizánska vojna na Slovensku (1959), O Slovenskom národnom
povstaní (1964), Slovenská otázka v
Československu (1968) a ďalšie. Samuel
Falťan zomrel 15. 12. 1991 v Bratislave,
pochovaný je na cintoríne pri Krematóriu v Bratislave.
PhDr. František Mihály
Ján K o t t m a n
Veterinárny chirurg a ortopéd,
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Veterinárny chirurg a ortopéd,
vysokoškolský učiteľ Prof. MVDr. Ján
Kottman, CSc. sa narodil 23. 2. 1930
vo Vidinej, okres Lučenec. Základné
vzdelanie získal v rodnej obci. V r.
1940-44 študoval na gymnáziu vo Zvolene, v r. 1945-48 na gymnáziu v Lučenci, na ktorom maturoval v triede prof.
Michala Petiana.

V r. 1948-53 v štúdiu pokračoval na Vysokej škole veterinárnej (VŠV) v Brne
(ČR). V r. 1952-96 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Klinike chirurgie a ortopédie VŠV v Brne.
Vo svojej vedecko-výskumnej
činnosti sa zameriaval na veterinárnu
chirurgiu pohybového aparátu, predovšetkým na problematiku ochorenia
kĺbov. Je spoluautorom viacerých publikácií
a vysokoškolských
učebníc:
Veterinárna chirurgia (1979), Veterinárna ortopédia a röntgenológia (1985),
Veterinární oftalmologie (1962), Onemocnění šlachového aparátu u sportovních koní (1974), Základy športového
jazdectva na koni (1981) a i. Prispieval
do odborných časopisov: Veterinářství,
Veterinární medicina, Acta veterinaria
Brno, Zentralblatt für Veterinärmedizin
a i.
Profesor Ján Kottman zomrel
19. 10. 2003 v Brne, kde je pochovaný
na Ústrednom cintoríne.
PhDr. František Mihály

z Brezničky sa konal 11.1.2015 v rímsko-katolíckom kostole Nanebovzatia
Panny Márie vo Fiľakove. Organizátormi boli Novohradské osvetové stredisko
v Lučenci a rímsko-katolícka cirkev, farnosť Fiľakovo.
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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.

Martin Dzúr
Dievčatko so
skrinkou
Je skrinka na stole,
ktorá nehrá.
Podídeš k nej
a čaká, čo jej povieš.
Je niekto za dverami
a čaká, čo jej povieš.
Sú dvere,
ktoré sú otvorené
a stôl so skrinkou,
ktorá nehrá.

Samotka
Nastala generácia medzi
niečím: vytrhnutá z koreňov
statočného pred a
neprichádzajúceho po.
Zmaľuj svojho impresionistu.
Vtedy v nejakom mieste, dnes iba
na medzi:
polia ležia úhorom a medzi nami
môžeš chytiť aj iné exotické ryby.
Studené, klzké a nemé - chýba im
úspech: medzi nami je
všade navôkol, radšej
nevystupujem.
Kam by som šiel?
Zostávam vnútri.

Na stretnutia
literárneho klubu
má otvorené dvere
každý záujemca
– nádejný literát,
ale aj ten,
kto je ochotný
počúvať,
čo píšu iní.
Príďte medzi nás,
radi vás privítame!
Termín stretnutí
zverejňujeme na
našej web stránke
v aktuálnom
mesačnom
programe podujatí.
www.noslc.sk

Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy, spievaných básní a divadiel poézie Mihálya Tompu
(v jazyku maďarskom):
Január-február – školské kolá
9.-12.3. - regionálna súťažná prehliadka
– CVČ Magnet Lučenec
26.3. - krajská súťažná prehliadka
– Divadlo B.S. Timravy Lučenec
61. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - celoštátna postupová
súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie
a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov
a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých:
19.-20.3. - spádové kolá I. – III. kategórie - Lučenec
23.3. - spádové kolo IV. kategória – Lučenec
24.3. - obvodné kolo Poltár
21.-22.4. - regionálne kolo
– Dom Matice slovenskej Lučenec
6.-7.5. - krajské kolo – Sládkovičova Radvaň
– Banská Bystrica
18.- 21.6. - celoštátna súťaž a prehliadka sa uskutočnia
v Dolnom Kubíne.
ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA – regionálna postupová súťaž
a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti:
31.3. - kultúrny dom Poltár
16.-17.4. - krajská súťaž a prehliadka
Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom
28.-31.5. - 44. ročník celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky detskej dramatickej
tvorivosti ZLATÁ PRIADKA – ŠAĽA 2015
Regionálna prehliadka detských speváckych zborov
Marec – Lučenec
CINEAMA
- celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej
filmovej tvorby:
Marec – regionálne kolo – Veľký Krtíš
Regionálna prehliadka divadla mladých
2.4. – Lučenec
DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
- celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských
folklórnych súborov:
10.4. – regionálna prehliadka
– Divadlo B.S. Timravy Lučenec
O cenu primátorky mesta a riaditeľky NOS
– regionálna súťažná prehliadka v modernom tanci
28.4. – Divadlo B.S. Timravy Lučenec
NOSITELIA TRADÍCIÍ
- celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych
skupín:
30.5. – regionálne kolo – Radzovce
Regionálna prehliadka speváckych zborov
Máj – Lučenec, Poltár
O zlatú guľôčku
– obvodové kolá v ľudovom speve detí
November - Lučenec
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Pripravte sa na jedinečnú turistickú atrakciu.
Výnimočný projekt „Turistická magistrála Novohradu“, v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce MR – SR, realizovalo
Centrum pre rozvoj regiónov Lučenec s cezhraničným partnerom z Maďarska, združením 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület. Jeho cieľom bolo vybudovanie a sprístupnenie náučnej
magistrály v hraničnom pásme Maďarska a Slovenskej republiky v dĺžke 24,5 km (od Kalondy – cez PP Mučínsku jaskyňu –
odbočka na PP Lipovianske pieskovce – Čakanovský profil cez
Farkašovú studňu po Tri chotáre – Šiatorská Bukovinka).

Spomeňme aspoň oblasť gastronómie. To čo ponúkajú už
viac rokov na Stretnutí Slovákov v obci Ratka, teda tradičné
ľudové jedlá, tak to by malo byť samozrejmosťou. Každá
obec by ponúkala miestnu špecialitu. Konečne. Chvalabohu,
že žiadnu pizzu nedostanete. Veď je to aj na zamyslenie, alebo hanba. U nás to často vyzerá tak, akoby sme chceli konkurovať Talianom. Či my nemáme svoju kuchyňu? Máme. A
ešte akú. Tradičné jedlá Novohradu by mohli opäť zažiť renesanciu. Veď si len predstavte takú fazuľovú polievku s
údeninou, zdravotná bomba a tie účinky po konzumácii, ani
lekára by ste nepotrebovali. Máme sa na čo tešiť.
O termíne otvorenia turistickej magistrály budeme v predstihu informovať.
Foto: www.magistralanovohradu.eu

Súčasťou magistrály je toho viac než dosť. Na trase je pripravených 45 informačných tabúľ, 45 oddychových miest, smerové tabule, drevený mostík a pod.
Fašiangy končia už 18. februára, teda na Popolcovú
stredu. Fašiangy boli v minulosti symbolom veselosti,
hodovania a zábavy. Pôvodne sa aj na Slovensku volali
„mjasopust“, teda koniec jedenia mäsa pred pôstom. Až
neskôr sa u nás udomácnil nemecký názov Fasching.
Staronemecký výraz vast-chane znamená posledný nápoj,
posledné čapovanie a hodovanie pred pôstom.

Obrovským lákadlom je vyhliadková veža, táto železná rozhľadňa vysoká 20 m je najvyššia v celom regióne. V poradí je
už tretia, pre porovnanie, drevené rozhľadne na Jasenine a lokalite Mačacia sú vysoké 10 m. V rámci projektu boli vydané
informačné letáky, spracovala sa webstránka www. magistralanovohradu.eu, na ktorej nájde každý všetky informácie
o priebehu realizácie, vrátane fotografií. Návštevník si po
prejdení magistrály určite so sebou odnesie príjemný zážitok.
Ale to nie je všetko. Podľa slov Ing. Milana Spodniaka je to len
začiatok.
Spomeňme aspoň oblasť gastronómie. To čo ponúkajú už viac
rokov na Stretnutí Slovákov v obci Ratka, teda tradičné
ľudové jedlá, tak to by malo byť samozrejmosťou. Každá obec

Typické boli obchôdzky v maskách, ktoré okrem zábavnej
funkcie mali ochraňovať proti pôsobeniu negatívnych síl
a zabezpečiť úrodný rok. Vyvrcholením bola posledná
muzika spojená s obradom pochovávania basy. V mestách sa konali sprievody remeselníckych cechov. Škaredá
streda alebo aj Krivá streda je deň, ktorým začína obdobie kresťanského veľkého pôstu. Pripadá na štyridsiaty
deň pred Veľkou nocou, ...
pokr. na str.
8

ktorej termín sa určuje každoročne podľa lunárneho
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.... ktorej termín sa určuje každoročne podľa lunárneho kalendára, je
teda pohyblivým sviatkom. V tradičnej kultúre Slovenska sa prelínanie svetského a
náboženského prejavovalo doznievaním fašiangových obyčajov a prispôsobením
stravy, odevu i obradov až do Veľkej noci, kresťanskému vnímaniu pôstu. V domácnostiach sa v skorých ranných hodinách všetok riad vyumýval od mastnoty
fašiangových jedál, do stravy sa zaradili kyslé mliečne polievky. Cestoviny sa počas
pôstu varili najmä v nedeľu, v mestách sa konali rybacie hody. Odev počas pôstu
bol zdobený skromne a ladený do smútočných farieb – čiernej, bielej či fialovej.
Zdroj: www.ludovakultura.sk
Pokr. zo str. 7

Najznámejšia pieseň na
fašiangy :

Ďalšia verzia pesničky z Kokavy
nad Rimavicou (Malohont):

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožuška zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám,
len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa popasiem.
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.
Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
tu koňa zabili, tu rebrá majú.
A my žiaci, neboráci, nemáme čo jesti,
musíme sa z domu,
do domu po dedine pliesti.

Fašange, Hromnice, Veľká noc iďe,
kto ňemá kožuška zima mu buďe.
Ja ňemám, ja ňemám,
ľen sä ta träsien,
dajťe mi slaňinku, ňech sä vypasien.
A tan hore na komore,
seďí kocúr na slaňine.
Chojťe že ho odohnať
a mne kúšťik odrezať.
Kus, kus, ako hus.
Ere, bere, ako dvere.
Om, om, ako dom!

Kultúrny turizmus v zahraničí funguje
bez problémov. Dokonca „Masopust“
v Čechách je od roku 2010 zapísaný
v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Aké fašiangy, taká Veľká noc.
Aké je počasie na Popolcovú
stredu, také je po celý rok.

Plesov je neúrekom, ale toho tradična, je ako šafránu. Čiastočne tradíciu zachraňujú
mestá a obce, a to najmä organizovaním verejných zabíjačiek, zábav či
fašiangových obchôdzok v maskách a pochovávaním basy. Niekde je to lepšie,
inde horšie. Ale celková fašiangová atmosféra chýba. Absentuje aj v službách,
najmä reštauračných. Veľmi málo sa objavuje ponuka typických pokrmov. Každý sa
vyhovára, ale na to sme si už zvykli. Šišky, pampúšiky, či po našom herovce, tie by
mali byť samozrejmosťou všade tam, kde sa ponúka jedlo. Či už ako lákadlo alebo
za symbolickú cenu. Huspeninu, čiže studeno, by ste taktiež márne hľadali.
Domáce šúľance, v Novohrade aj šoprle, sa ako tradičná cestovina dochucovali
pomletými orechmi, makom, lekvárom, cukrom, opraženou detskou krupicou (grís),
alebo strúhankou. V obilninárskych oblastiach mali šúľance funkciu obradového
jedla. Ich konzumácia na Popolcovú stredu mala roľníkovi a jeho rodine zabezpečiť
veľké, plné klasy obilia. Tých tradičných špecialít je veľa a aj času je dosť, veď od
Troch kráľov do Popolcovej stredy je dosť dlhé obdobie, aby sa to oplatilo a aby sa
dalo prilákať turistov a pochopiteľne popritom aj zarobiť.

Kultúrny turizmus v zahraničí funguje bez problémov. Dokonca
„Masopust“ v Čechách je od roku 2010 zapísaný v reprezentatívnom

Keď sa cez fašiangy na slnci
opeká, mačka potom v pôste
za kachle uteká.
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Kalendár turistických podujatí odborov KST a RR KST
Lučenec v roku 2015:

Že 14. február je významným dňom,
v našej histórii sa často uvádza ako Deň
vzkriesenia slovenčiny. Prečo skoro
každý rok (márne) pripomínam tento
dátum. No, kedy by sme to mali robiť
lepšie, ako v roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. V tento deň roku
1843 sa v byte Ľudovíta Štúra v Bratislave, zišli jeho najbližší spolupracovníci –
Janko Francisci-Rimavský, Samo Vozár,
Ján Kalinčiak, Ján Gáber-Lovinský a
Samko Štúr, v tom čase niečo vyše
dvadsaťroční mladíci, ktorí sa rozhodli,
že odteraz všetko, čo napíšu, budú písať po slovensky. Z nich až traja boli
z nášho regiónu, z Novohradu (Ján Gáber z Lovinobane) a z Gemera (J. Francisci z Hnúšte a Samo Vozár z Hrachova).
Neoslavujme v tento deň iba Valentína,
veď zaľúbení môžeme byť celý rok. Ale?
Ak by sme nemali pôvodný jazyk, neboli
by sme národom. Prečo sa vždy uchyľujeme k iným zvykom... a tie, ktoré boli
typické pre našich predkov, tie si nectíme. Ak už niekto oslavuje Valentína,
tak nech si okrem toho spoza mláky,
pripomenie aj niečo z našej histórie.
Na Slovensku bol v spojitosti s týmto
dňom zaznamenaný v prvej polovici
20. storočia zákaz na Valenta priasť
alebo píliť drevo, lebo by človeku hnisali prsty, a tiež zákaz piecť chlieb,
pretože kto na Valenta pečie chlieb,
umrie.
Pranostiky na Valentína:
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlyna.
Ak sa na Valentína napije vták z koľaje, tak sa na Jozefa /19.3/ napije
vôl.
Na svätého Valentína zima siliť sa
počína.
Ak ti na Valenta mrznú päty, to na
Jozefa /19.3/ obúvaj si krpce.
Po svätom Valentínovi sa už silných
mrazov neboj.
Valentín rozdáva vtáčikom pesničky.
Ak sa Valentín poští, mráz ešte treští.
Valent žení vtáčence; Matej im rozdáva píšťalky.

14.2.
37. Zimný výstup na Striebornú, KST Lampáš a OÚ Cinobaňa- p. Jarábek
21.3.
Jarný kľúč – Otvorenie turistickej sezóny, KST Sokol Halič – p. Jonáš
6.4.
Oblievačka na Zobore, KST Lampáš Lučenec – p. Orság
24.-25.4. Ďurovský nočný výstup na Sedem chotárov, KST Sova G. Vieska – p. Gáfrik
8.5.
40. Májový pochod vďaky, KST Javor Lučenec – p. Dorniak
29.-30.5. 18. Haličská stovka, KST Sokol Halič – p. Jonáš
30.5.
18. Haličská 25-ka, KST Sokol Halič – p. Jonáš
30.5.
52. Stretnutie čitateľov Krásy Slovenska na Poľane, RR KST Lučenec
– p. Medveš
7.-9.8.
39. ročník Poltár-Dukla-Poltár, Cykloklub Poltár – p. Marcik
5.9.
31. ročník Divínska 40-tka, KST Javor Divín – p. Pivková
12.9.
12. Hviezdicový výstup na Sedem chotárov, KST Sova G. Vieska – p. Gáfrik
26.9.
5. Dobročská osmička – MTB cyklo 35 km, peši 15 km, KST Lampáš
3.10.
32. Utekáčska horská 30-tka, KST Clara Utekáč – p. Piater
3.10.
Timraviným chodníčkom, OÚ Polichno a KST Bralo Tuhár,
p. Kyseľ a p. Martinský
10.10.
40. Prechod Cerovou vrchovinou, KST Javor Lučenec – p. Dorniak
7.11.
22. Karolovský výstup na Bralo a Bralce, KST Bralo Tuhár – p, Martinský
14.11.
18. Martinský výstup na Jaseninu, KST Lampáš Lučenec – p. Jarábek
11.-12.12. Nočný Luciový výstup na Javor, LST Javor Divín/Slovan Podkriváň
– p. Štupák
26.12.
9. Cinobanský bludár, KST Lampáš/OÚ Cinobaňa – p. Jarábek
Doplňujúce podujatia KST Javor Divín – p. Pivková:
7.2.
Putovanie s Dorotou na Uhliarsko
14.3.
Otvorenie turistickej sezóny
11.4.
Júliusovské túlačky prírodou
27.6.
Vychádzka za svätojánskymi muškami
1.8.
Výstup na Šušňov vrch
14.11.
Martinská vychádzka

Betlehemy - 19. 12. 2014 - 8. 2. 2015
Tradícia betlehemov a betlehemských hier sa rozšírila z Talianska najskôr v podobe živých betlehemov v kostoloch. Prvýkrát sa objavil v roku 1233 na vianočnej
omši, ktorú slúžil Sv. František z Assisi. Na Slovensku sa v kostoloch začali stavať
od 18. storočia a postupne sa presúvali do mestských a vidieckych príbytkov. Z
tejto vianočnej obyčaje začali vznikať regionálne betlehemy. Živé postavy nahradili figúrky z dreva, textilu, drôtu, papiera a novšie aj zo šúpolia či keramiky. Pred
Vianocami sa kládli do kultového kútu izby a rozoberali sa po Hromniciach. Osobitnú skupinu tvorili prenosné betlehemy, prispôsobené obchôdzkam betlehemcov vo vianočnom období. Na výstave v NMG sú predstavené betlehemy zo zbierok Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a Lesníckeho a drevárskeho
múzea vo Zvolene. Vyhotovili ich prevažne baníci z okolia Banskej Štiavnice v období od polovice 19. do polovice 20. storočia, najstaršie sú od neznámych autorov. Súčasťou výstavy sú aj betlehemy od súčasných výrobcov.
Spojený s rodnou zemou - 12. 2. - 15. 3. 2015
Výstava sa realizuje pri príležitosti nedožitých 80.-tych narodením akademického
maliara Bélu Bacskaiho, rodáka z Novohradu. Bol maliarom krajiny, bytostne
s ňou spätý, prenikal do jej podstaty a vždy mu slúžila ako inšpirácia. Výnimočné
sú jeho akvarely a bol aj vynikajúcim kresliarom. Jeho najobľúbenejšia technika tuš a drievko mu dovoľovala rýchle zachytenie reality. Vo svojej práci využíval aj
grafické techniky /drevorez, drevoryt, linoryt/ a jeho výtvarné snaženie sa prejavilo aj v sochárstve /drevené plastiky/. Výstava v Novohradskom múzeu a galérii
v Lučenci predstaví výber z celoživotnej tvorby umelca zo zbierok našej inštitúcie.
Poklady minulosti – stála expozícia
Katarína Köbölová,
kultúrno-výchovná pracovníčka NMG Lučenec

Poklady minulosti - stála expozícia z najcennejších zbierok
Novohradského múzea a galérie z archeológie, histórie, etnológie
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BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
Ondrej Kamenský
– výstava fotografií,
miesto: vestibul NOS
od 8.00 do 15.00 hod.
TOMPA MIHÁLY
– umelecký prednes poézie a prózy
v maďarskom jazyku
– školské kolá,
miesto: školy v regióne
10.2. Šikanovanie a kriminalita
mládeže,
cyklus prednášok,
miesto: školy v Lučenci
13.2. Stretnutie vedúcich detských
divadelných súborov,
miesto: NOS Lučenec
14.2. Stretnutie okresného štúdia
amatérskej výtvarnej tvorby,
miesto: NOS Lučenec
o 9.00 hod.
23.2. Literárny klub V.L.A.S.,
miesto: NOS Lučenec
o 15.30 hod.
BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec
Do 8.2.
Betlehemy, výstava betlehemov zo
zbierok SBM v Banskej Štiavnici
a súčasných výrobcov
Od 12.2.
Spojený s rodnou zemou
- výstava Bélu Bacskaiho
Poklady minulosti - stála expozícia
miesto: NMG Lučenec

Výstava autogramov
Richarda Straku,
miesto: Novohradská knižnica
Vlado Sadílek
a jeho životné jubileum,
priateľské posedenie s režisérom
a hercom,
miesto: NK Lučenec
Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
9.2. Kovačická insita
– predajná výstava obrazov autorov
Juraja Lavroša a Vladimíra Galasa –
členov Galérie naivného umenia
Kovačica. Výstava potrvá do
27.2.2015.
miesto: priestory pred Obradnou
sieňou MsÚ o 14.00 hod.
13.2. „Valentín“
– pozdrav všetkým zaľúbeným
v uliciach mesta
miesto: Masarykova ulica o 9.00 hod.

20.2. DUMASZÍNHÁZ - vystúpenie
humoristu LÁSZLÓ HADHÁZI,
moderátor: István Bellus.
Miesto: MsKS o 18.00 hod.
organizátor: Hangzó s.r.o. - Komárno
spoluorganizátor: MsKS
22.2. „Fašiang sa kráti“
- Mládežnícka kultúrna akcia
miesto: MsKS o 14.00 hod.
organizátor: Dom Matice slovenskej
28.2. Ples Ekoltech
miesto: MsKS o 19.00 hod.,
organizátor: Ekoltech s.r.o

Poltár
14.2. Poltárske fašiangy
miesto: pred KD

Kokava nad Rimavicou
14.2. Fašiangy
Kalinovo
7.2. Fašiangový ples a pochovanie
basy s ľudovou hudbou
Ekonóm z Bratislavy
miesto: školská jedáleň

Cinobaňa
15.2. FAŠIANGY na Mestskej tržnici
miesto: Mestská tržnica o 9.00 hod.
Fiľakovo
„Mojim národom“
– príbehy z veľkej vojny, výstava
bude sprístupnená do 28.2.2015
org.: Hradné múzeum,
miesto: Mestské vlastivedné múzeum

14.2. Výstup na Striebornú
– 37. ročník
Halič
6.2. Fašiangová batôžková zábava
miesto: KD o 19.00 hod.

Hrnčiarske Zalužany

4.2. Predstavenie knihy Mgr.
Norberta Vargu - „KÍGYÓTESTVÉR“
miesto: MsKS o 17.00 hod.
organizátor: MsKS

8.2. Fašiangový sprievod v maskách
o 13.30 hod.,
org.: ĽS Hrnčiarka v spolupráci
s obcou

7.2. Fašiangové „BANYA“ zábava,
miesto: MsKS o 19.00 hod.,
organizátor: Klub BANYA

Hrnčiarska Ves

14.2. Fašiangová zábava „CSEMADOK-u“,
miesto: MsKS o 19.00 hod.,
organizátor: MO CSEMADOK-u
20.2. DUMASZÍNHÁZ - vystúpenie

8.2. Fašiangový sprievod

Polichno
28.2. Páračky

humoristu LÁSZLÓ HADHÁZI,
moderátor: István Bellus.
Miesto: MsKS o 18.00 hod.,
organizátor: Hangzó s.r.o. Komárno, spoluorganizátor: MsKS
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