ročník 28

regionálny mesačník

číslo 2

február

2018

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

v Novohrade a Malohonte uvádza cyklus Predstavujeme spevácke zbory.
festivale tradičných jedál Laskafesztivál
v Kazári (2011, 2013, 2016) – známom
festivale lokší a zemiakových placiek.
Dôkazom ich talentu, nielen speváckeho, bolo zapojenia sa do súťaží ako gazdinky a boli ocenení odbornou porotou
– I. a II. cena za najchutnejšie jedlo roka
2013 a 2016. Dvakrát vystupovali na
folklórnom stretnutí v Gyöngyösi (2014,
2017).

Založený bol roku 2010 a zriaďovateľom je síce Miestna organizácia Csemadoku
v Biskupiciach, ale od začiatku pracuje doslova pod tútorstvom obce Biskupice.
Vznikom zboru chceli nadviazať na staré tradície z rokov 1960 – 70, kedy v obci
úspešne účinkoval mužský a ženský spevokol. V zriaďovacej listine zo 16.
novembra 2010 je za hlavný cieľ uvedené zachovávanie a šírenie ľudových tradícií
a piesní palóckeho územia Novohradu. Kópiu zriaďovacej listiny dostala každá
členka zboru.
Vedúcou zboru je od založenia až dodnes Eva Katonová. Dirigentkou je Takácsné Édes Katalin zo Salgótarjánu. Zloženie zboru je 14-členné. V repertoári
majú viac ako 50 ľudových piesní, okolo dvadsiatky
moderných, zhudobnených veršov. Za doterajšie
úspešné obdobie získal zbor viacero ocenení, napr.
Cenu za rozvoj kultúry Novohradu (november 2015),
udeľovanú Csemadokom a obcami regiónu. Členovia
zboru sa pravidelne zúčastňujú súťaže Bíborpiros szép rózsa (Fialová krásna ruža), semifinále sa
koná v Jablonove nad Turňou a finále v Dunajskej
Strede, kde roku 2015 získali strieborné pásmo.
Každoročne vystupujú doma na Poipeľskom
umeleckom festivale, ktorý sa koná striedavo v Radzovciach a Veľkej nad Ipľom. zovciach
Prezentovali
sa ajnad
na Ipľom.
stretnutí
speváckychsazborov
a Veľkej
Prezentovali
aj na
v Tornali. V Maďarsku na husacom
Püspöki
Szurdokstretnutí festivale
speváckych
zborovLibafesztivál
v Tornali. V vMaďarsku
püspöki, s ktorou majú Biskupice
na
na uzatvorené
husacom partnerstvo.
festivale Viackrát
Püspöki sa zúčastnili
Libafesztivál
festivale tradičných jedál Laskafesztivál
v Kazári (2011,
2013, majú
2016) – Biskupice
známom
v Szurdokpüspöki,
s ktorou
festivale lokší a zemiakových uzatvorené
placiek. Dôkazom
ich talentu,
nielen
speváckeho,
partnerstvo.
Viackrát
sa zúčastnili
na
bolo zapojenia sa do súťaží ako
gazdinky
a
boli
ocenení
odbornou
porotou
I. a II.
festivale tradičných jedál Laskafesztivál v –Kazári

Členky speváckeho zboru sú zároveň aj vynikajúce kuchárky a svoje
umenie prezentujú na obecných slávnostiach v Biskupiciach v rámci pečenia
a varenia tradičných jedál. Túto záľubu
si udržiavajú aj pri oslavách menín –
vtedy každá oslávenkyňa nielen upečie
a pohostí ostatné členky, ale zároveň im
odovzdá aj recept. Možno o pár rokov
vydajú aj kuchársku knihu speváckeho
zboru.

V založenej kronike Csemadoku je
zaznamenaná aj činnosť spevokolu;
vedie ju Vojtech Teleki, ktorý z podujatí
zboru založil aj fotoalbum.
Finančné prostriedky získavajú
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vedie ju Vojtech Teleki, ktorý z podujatí
zboru založil aj fotoalbum.

Finančné prostriedky získavajú najmä prostredníctvom zriaďovateľa, teda
MO Csemadok.

V obci sú ich vystúpenia veľmi obľúbené, každý rok je to niekoľko akcií –
výročná členská schôdza Csemadoku,
oslava rokov 1948/49, ktorá sa koná 15.
marca, Dni obce, slávnostná sv. omša vo
Farskom kostole sv. Štefana, koncerty
v sociálnom ústave Nezábudka vo Fiľakove a koncom roka sú to hlavne vianočné koncerty v kostole a kultúrnom
dome.

Na nácvik a organizovanie podujatí
využívajú priestory kultúrneho domu
v Biskupiciach, nacvičujú pravidelne každý týždeň v utorok. Stmeľovať kolektív
sa snažia aj mimo vlastných aktivít,
predovšetkým organizovaním spoločných výletov a návštev divadelných
predstavení na Slovensku (Fiľakovo, Lučenec, Košice) a v susednom Maďarsku
(Bükkszék, Eger, Salgótarján, Budapešť).

Kontakt na vedúcu zboru: Eva Katonová,
0907 800 664,
e-mail: katonaeva1@hotmail.com

Vznikla roku 2013 a zriaďovateľom je Obec Pleš. Vedúcou zboru od založenia
až dodnes je Andrea Mederiová.
Skupinu tvorí 11 členiek: Adela Benčíková,
Angelika Benčíková, Denisa Benčíková, Alžbeta
Benčíková, Monika Benčíková, Jozefína Šándorová, Ružena Benkőová, Alžbeta Trčanová, Eva
Illésová, Andrea Mederiová a harmonikár Stanislav Trčan.

V repertoári majú slovenské a maďarské ľudové piesne. Na koncertoch ich
často sprevádza harmonikár.
Zúčastnili sa viacerých významných podujatí a festivalov, napr. Stretnutie
viacerých
významných
cezhraničného partnerstva v MaďarskejZúčastnili
republike –saJobbágyi,
RO-Oklánd,
IPOLY
podujatí
a
festivalov,
napr.
Stretnutie
MENTI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL – Vilke, POIPEĽSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL Veľká nad
cezhraničného
Maďarskej
Ipľom. Každoročne vystupujú v rámci
Dňa obce Pleš,partnerstva
ale zároveň aj vna
rôznych
republike
–
Jobbágyi,
RO-Oklánd,
IPOLY
MENTI
akciách po celom Novohrade.
MŰVÉSZETI
FESZTIVÁL
–
Vilke,
POIPEĽSKÝ
O speváckej skupine priniesol informácie aj regionálny kultúrny spravodajca
UMELECKÝ
nadcezhraničIpľom.
REKUS, TV LoCall vo vysielaní z podujatí
– Deň FESTIVAL
obce Pleš a Veľká
Stretnutie
Každoročne
vystupujú
v
rámci
Dňa
obce
Pleš,
ného partnerstva v Pleši.
ale zároveň
naich
rôznych
po celom
Speváčky nemajú založenú vlastnú
kroniku,ajale
aktivityakciách
sú zaznamenané
Novohrade.
v obecnej kronike. Finančné prostriedky
získavajú z rozpočtu obce Pleš. Na stretávanie a nácvik využívajú priestory v budove Obecného úradu v Pleši.

Kontakt na vedúcu: Andrea Mederiová, 0915 414 103, e-mail: andrea.mederiova@gmail.com
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Ochotnícka výtvarníčka, predavačka Iveta Kuricová sa narodila 6. 3.
1954 v Lučenci. Po získaní základného
vzdelanie na ZDŠ v Brezničke (1960 –
64) a v Kalinove (1964 – 69) študovala
na Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci
(1969 – 73), maturovala v triede Jána
Adamove. Pracovala ako predavačka
v obchode Elektro (1973 – 95) a v novinovom stánku MEDIAPRESS pri pošte
v Lučenci (1993 – 2005). Roku 2005
v dôsledku vážneho ochorenia odišla na
invalidný dôchodok. Žije a tvorí v Kalinove.
Ivetka, začnime malým predstavením sa...
Narodila som sa pred 64-mi
rokmi, detstvo som prežila na pustatine
Breznička – Močiar. Keď som sa narodila, moji bratia mali už vyše 20 rokov,
takže som sa veľmi nemala ani s kým
hrať. Celé svoje detstvo som strávila
nad knihami. Do pamäti sa mi vryli
ilustrácie Martina Benku k 3-zväzkovým Slovenským národným povestiam
Pavla Dobšinského. Spočiatku som obdivovala princezné, snažila som sa ich aj
napodobňovať. Neskôr som zistila, že
oveľa krajšie sú slovenské ľudové kroje.
Každý papierik, ktorý som doma našla,
som pokreslila krojmi. Veľkým darom
pre mňa bolo 100 výkresov aj s farbičkami od švagrinej Vierky, ktoré som
veľmi rýchlo pokreslila. Tento spôsob
maľovania sa tiahol celým mojím
detstvom.
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veľmi rýchlo pokreslila. Tento spôsob
maľovania sa tiahol celým mojím detstvom.
Kedy a kde si začala vážnejšie
„koketovať“ s výtvarným umením?
Po maturite na Gymnáziu B. S.
Timravy v Lučenci roku 1973 som dostala prvé olejové farby, ktorými som
začala maľovať na sololit. Začala som
kyticami, potom som sa pustila do postáv v slovenských ľudových krojoch.
Dnes mi je ľúto, že som nemohla chodiť
na výtvarný odbor do Ľudovej školy
umenia v Lučenci. Roku 1974 som sa
vydala a manžel Dušan i celá rodina ma
v tomto smere podporovali. Väčšinu
svojich prvých obrazov som darovala
blízkym či priateľom.
V ďalšom období si sa stala
členkou Okresného štúdia amatérskej
výtvarnej tvorby pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci. Čo to
znamenalo pre tvoj ďalší výtvarný rast?
Som rada, že som sa do tohto
štúdia dostala, profesijne i ľudsky ma
tieto aktivity výrazne obohatili. Naším
odborným garantom bol akademický
maliar Štefan Balázs, ktorý s každým
z nás prehodnotil jednotlivé diela a zároveň poradil, ktorým smerom sa máme
uberať ďalej. Veľmi dobre som si rozumela s Gitkou Janštovou z Vidinej,
s ktorou sme spolu absolvovali Univerzitu tretieho veku na Univerzite Mateja
Bela v Banskej Bystrici, odbor fotografia – výtvarná výchova.
Mohla by si predstaviť vlastnú
výtvarnú tvorbu?
Maľujem od roku 1973, vo
svojej tvorbe využívam výhradne techniku oleja. Maľujem na plátno. Tematikou mojich prác boli spočiatku kvety,
kytice, zátišia, neskôr som prešla na
figuratívnu maľbu. Konkrétne išlo
o postavy v slovenských ľudových krojoch – začínala som Detvou a Myjavou.
Keď som do tejto maľby trocha prenikla, zistila som, že v každej doline je
iný kroj. Zaumienila som si vytvoriť 40
najznámejších slovenských krojov. Toto
sa mi celkom nepodarilo, lebo do toho
prišla vážna choroba. Napriek tomu som
dodnes vytvorila 23 slovenských ľudových krojov. Absolvovala som

viacero kolektívnych výstav –
Lučenec,
Zvolen,
Banská

vých krojov. Absolvovala som viacero
kolektívnych výstav – Lučenec, Zvolen,
Banská Bystrica, Detva. Najviac si cením výstavu počas Podpolianskych slávností v Detve roku 2016. Okrem postáv
v krojoch v súčasnosti maľujem aj tváre
žien.
V poslednom období sa venuješ aj maľbe na sklo...
Najskôr som začala maľovať na
staré fľaše, potom aj na 3-rozmerné sklo
– vázy, poháre, tácky na ovocie, a napokon aj na ploché sklo. Pre túto činnosť
používam špeciálne vypaľovacie farby
na sklo, dovezené z Francúzska. Ako námety mi slúžia slovenské ľudové ornamenty, ktoré som doviedla do akejsi
modernejšej podoby. V poslednom období som vytvorila niekoľko sklených
intarzovaných obrazov so sakrálnou tematikou.

Vstúpili sme do nového roka
2018. Čo od neho očakávaš?
V prvom rade si želám dobré
zdravie, aby som mala ešte dostatok
duševnej i fyzickej pohody tvoriť ďalej.
PhDr. František Mihály, DiS. art.
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medzinárodné folklórne slávnosti Myjava v Myjave a Folklórne slávnosti pod
Poľanou v Detve. Intenzívne sa angažoval aj na príprave niekoľkých festivalových ročníkov Kolieska v Kokave nad
Rimavicou.
Pavel Bútor zomrel 5. 7. 2013 v Bratislave, pochovaný je v Kokave nad Rimavicou.

Tanečník, choreograf ľudového
tanca, kultúrno-osvetový pracovník
Mgr. art. Pavel Bútor sa narodil 6. 2.
1948 v Rimavskej Sobote. Po získaní
základného vzdelania na Osemročnej
strednej škole (1953 – 1960) a Základnej
deväťročnej škole (1961 – 1963) v Kokave nad Rimavicou navštevoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu (1963 –
66) v Šafárikove (dnes Tornaľa). Vysokoškolské vzdelanie získal na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave (1969 – 74) štúdiom choreografie
slovenského ľudového tanca u prof. Štefana Nosáľa. Pôsobil ako tanečník
v Poddukelskom ukrajinskom ľudovom
súbore v Prešove (1966 – 67), vojak –
tanečník vo vojenskom súbore Jánošík
v Brne (1967 – 69), metodik tanca
v Krajskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici (1974 – 75) a vedúci ZK
ROH a vedúci súboru Dimitrovec (neskôr Lipa) pri Chemických závodoch
Juraja Dimitrova v Bratislave (1975 –
98). Od r. 2000 pracoval až do smrti ako
metodik pre folklór v Národnom osvetovom centre v Bratislave.
Počas celoživotnej praxe vytvoril vyše 70 choreografií vo folklórnych
súboroch Lúčnica, SĽUK, Lipa, Vršatec,
Zemplín, Zobor, Kokavan, Sinec, Šarišan, Jánošík, Rimavan, Vepor, Gornik...
Spolupracoval so zahraničnými folklórnymi súbormi: Nádej – Paríž (1975 –
1980), Limbora – New York (1975),
Mladé srdcia – Sydney (1989 – 90), ako
i s folklórnymi skupinami z Maďarska,
Poľska a Lužickej Srbi. Od r. 1971
pracoval v programovej rade folklórneho
festivalu Východná, spoluorganizoval aj
medzinárodné
folklórne
slávnosti
Myjava v Myjave a Folklórne slávnosti
pod Poľanou v Detve. Intenzívne sa

Operná speváčka (mezzosoprán, kontraalt), zaslúžilá umelkyňa, sólistka Maďarskej štátnej opery v Budapešti Erzsébet Komlóssy sa narodila
9. 7. 1933 v Salgótarjáne. Navštevovala
kalvínsku ľudovú školu (1939 – 43)
a Meštiansku školu s vyučovacím jazykom maďarským (1943 – 45) v Lučenci.
Základy klavírnej hry v Lučenci získala
u pani učiteľky Kláry Pillarovej. Po
vojne sa rodina presťahovala do Salgótarjánu, kde Erzsébet Komlóssy ukončila meštiansku školu a pokračovala
v štúdiu hry na klavíri u Miklósa Csanádyho. Vzdelanie si doplnila štúdiom
spevu u Dr. Gézu Lászlóa na Hudobnom
konzervatóriu v Budapešti (1950 – 55).
Bola sólistkou opery Národného divadla v Szegede (1955 – 58), účinkovala ako sólistka Maďarskej štátnej
opery v Budapešti (1958 – 88) a hlasová
pedagogička mladých spevákov. Od r.
1991 bola čestnou členkou, od r. 2003
majsterkou-umelkyňou Maďarskej štátnej opery. Často účinkovala aj v zahraničí: Berlín, Rím, Londýn. Zomrela 22.
4. 2014 v Budapešti, pochovaná je na
cintoríne Farkasrét (Vlčia lúka).
V Szegedskom národnom divadle naspievala svoju prvú opernú rolu
v živote (1955), v opere Székelyfonó od

Zoltána Kodálya, ktorý jej na premiére
osobne blahoželal. Výber z ďalších naštudovaných operných postáv: Ulrika (G.
Verdi: Maškarný bál), Larinová (P. I.
Čajkovskij: Eugen Onegin), Dalila (C.
Saint-Saëns: Samson a Dalila), Gertrúda
(F. Erkel: Bánk Bán) a i. Za umeleckú
činnosť získala významné ocenenia: Cena Ferenca Liszta (1964), Kossuthova
cena (1975), titul zaslúžilá umelkyňa
(1982) a Prostredný kríž Radu Maďarskej republiky (1994), ktorý jej osobne
odovzdal vtedajší prezident Maďarskej
republiky Árpád Göncz. Ako hlboko
veriaca žena sa veľmi tešila, keď mohla
na veľkej svätej omši v Szentkúte zaspievať Gounodovu Ave Mariu.

Antropológ, stredoškolský i vysokoškolský učiteľ doc. RNDr. Karol
Langstein, CSc. sa narodil 11. 2. 1933
vo Fiľakove, okres Lučenec. Po maturite
na gymnáziu v Turčianskych Tepliciach
(1952) absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
(1956). Pôsobil ako stredoškolský učiteľ
na Jedenásťročnej strednej škole v Banskej Bystrici (1956 – 58) a na Slovenskom gymnáziu v maďarskej Békešskej Čabe (1958 – 61). Prevažnú časť
svojej učiteľskej kariéry pôsobil ako
vysokoškolský učiteľ na Pedagogickej
fakulte UMB v Banskej Bystrici (1961 –
2002), od r. 2002 žil na dôchodku
v Banskej Bystrici. Zomrel 25. 2. 2012
v Banskej Bystrici, kde je pochovaný na
katolíckom cintoríne.
Vo vedeckovýskumnej činnosti
sa zaoberal problematikou pedoantropológie, antropológie a školského zdravotníctva. Bol spoluautorom viacerých
vysokoškolských odborných publikácií:
Pokračovanie na s. 5

Zoltána Kodálya, ktorý jej na Biológia dieťaťa a dorastu, školské
premiére osobne blahoželal. Výber zdravotníctvo (1986), Základy výživy
z ďalších naštudovaných operných a stravovania (1987), Biológia dieťaťa
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Biológia dieťaťa a dorastu, školské
zdravotníctvo (1986), Základy výživy
a stravovania (1987), Biológia dieťaťa
a školské zdravotníctvo (1992) a i. Jeho
manželka prof. PhDr. Eva Langsteinová,
CSc., rod. Gécsová, vysokoškolská učiteľka na UMB Banská Bystrica, pochádza z Békešskej Čaby (Maďarsko).
Karol Langstein získal roku 1996 Čestné občianstvo rodného mesta Fiľakovo.

Koškovej,

Mgr. Stanislavovi SPIŠIAKOVI

Meteorológ, vedeckovýskumný
pracovník RNDr. Miroslav Škoda,
CSc. sa narodil 9. 2. 1933 v obci Kováčovce – Peťov, okres Veľký Krtíš.
Jeho otec bol pracovníkom ochrany štátnych hraníc, a preto sa rodina musela
viackrát sťahovať. Navštevoval ľudovú
a meštiansku školu v Ústí nad Orlicí
a v Kolíne (1939 – 49) a gymnázium absolvoval v Trutnove (1949 – 53). Potom
študoval meteorológiu na Matematickofyzikálnej fakulte Karlovej univerzity
v Prahe (1953 – 58). Pôsobil ako vedeckovýskumný pracovník v Českom
hydrometeorologickom ústave v Prahe
(1958 – 99), kde bol aj námestníkom
riaditeľa pre meteorológiu a klimatológiu (1990 – 93). Od r. 1999 žil na
dôchodku v Prahe, kde zomrel 11. 3.
2005, pochovaný je na centrálnom cintoríne v Pardubiciach.
Vo vedeckovýskumnej činnosti
sa zaoberal leteckou a synoptickou meteorológiou, radarovou a družicovou
meteorológiou, ako aj agrometeorológiou a klimatológiou. Bol autorom
a spoluautorom publikácií: Objektivní
metody předpovědi v synoptické meteorologii (Praha, 1966), Tříparametrický
baroklinní model atmosféry (Praha,
1971), Lokální předpovědní model
Českého hydrometeorologického ústavu
(Praha, 1988) a i.
PhDr. František Mihály, DiS. art
PhDr. František Mihály, DiS. art.

k významnému životnému jubileu,
ktoré si pripomenie 25. februára. Od r.
1997 bol riaditeľom Prvého súkromného gymnázia v Lučenci. Ako hudobník vystupoval po celom svete (USA,
Mexiko, Austrália, Brazília). V rokoch
1982 – 90 bol dirigentom speváckeho
zboru Ozvena v Lučenci. Fotograf, člen
OŠ AMFO pri NOS Lučenec, kde do
konca januára bola inštalovaná výstava jeho fotografií.

Spisovateľke Hane
ktorá získala výročnú cenu za literárnu
tvorbu pre deti.
Ocenenie udelili Vydavateľstvo DAXE
a redakcia časopisu Maxík za tvorbu
pre deti v roku 2017. Organizátori tak
nadviazali na predchádzajúce ročníky
udeľovania výročných cien a už štrnásty raz ocenili autorov, ktorí zásadnú
časť svojej tvorby venujú deťom.
Zdroj: Literárny týždenník
(dvojčíslo 1 – 2), 17. január 2018, s. 14.

 175. výročie (14. 2. 1843) v
byte Ľudovíta Štúra v Bratislave sa 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. Preto sa tento
dátum často uvádza aj ako
Deň vzkriesenia slovenčiny.
Mgr. art. Alfrédovi BALÁZSOVI,
ktorý oslávi životné jubileum 26. februára. Akademický maliar, fiľakovský
výtvarník, maliar, sochár a grafik. Nositeľa Ceny Lajosa Kossutha. Zúčastnil sa
niekoľkých zahraničných študijných
ciest (Taliansko, Rakúsko, Anglicko).
Počas svojej umeleckej dráhy sa priebežne zúčastňuje mnohých individuálnych aj kolektívnych výstav doma i v
zahraničí. Žije vo Fiľakove.
Spisovateľke Hane Koškovej, ktorá
získala výročnú cenu za literárnu
tvorbu pre deti.

 10. výročie (26. 2. 2008) bola derniéra dramatizácie
novely B. S. Timravy Veľké
šťastie v úprave Petra Pavlaca v Slovenskom národnom divadle, na javisku sa
hrávala od r. 2003.
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RELL Pavol – 195. výročie narodenia (3. 2. 1823 Horný
Tisovník), kňaz, ovocinár a botanik. Pôsobil v Tomášovciach,
Kalinove a Ábelovej, kde úspešne pestoval vinič hroznorodý.
Na hospodársko-priemyselnej výstave roku 1883 v Lučenci sa
predstavil najväčším počtom a výberom exponátov z ovocinárstva.
CUBIK Jozef – 85. výročie narodenia (3. 2. 1933 v Poltári),
redaktor okresných novín, riaditeľ Mestského osvetového
domu Poltár, neskôr zástupca riaditeľa Okresného domu
osvety v Lučenci.
NÓTA Ján – 75. výročie narodenia (8. 2. 1943 Lučenec),
spisovateľ a prekladateľ. Študoval na Gymnáziu vo Fiľakove
(1963 – 66). Za preklad Van Dtiphout získal Cenu Imre Madácha.
HERMEL Edmund – 95. výročie narodenia (11. 2. 1923
Gemerská Hôrka ), stavebný inžinier, fotograf a historik. Študoval na ľudovej škole vo Fiľakove a na Gymnáziu v Lučenci.
Autor troch výstav historických pohľadníc. Spoluautor diela
Lučenec na historických pohľadniciach. Prispieval do novín
a časopisov. Ako vedúci investičného oddelenia Ipeľských tehelní zabezpečoval komplexnú povojnovú obnovu a výstavbu
tehliarskeho priemyslu v Stredoslovenskom kraji. Roku 1993 sa
stal spoluzakladateľom Clubu Casino.

MLYNÁRIK Ján, prof. PhDr. CSc. – 85. výročie
narodenia (11. 2. 1933 Fiľakovo), historik, chartista, politik,
vysokoškolský učiteľ, profesor Karlovej univerzity v Prahe.
Umeleckým menom Ján Holík. Vyrastal v Zelenom, kde získal
základné vzdelanie. Roku 2014 mal premiéru dokumentárny
film Arnolda Kojnoka z Poltára Lyrik, ktorý mapuje jeho život
a dielo. Zomrel 26. 3. 2012 v Prahe, pochovaný je v Rovňanoch.
HANUS Július – 95. výročie narodenia (12. 2. 1923
Turíčky), stavebný inžinier, vodohospodár, minister, podpredseda vlády. Účasť na projektoch a výstavbách vodných diel:
Oravská priehrada, Liptovská Mara, Priehrada mládeže Nosice
a i.
DOLEŽAL Gabriel – 205. výročie narodenia (13. 2. 1813
Lučenec), lekár, jeho dizertácia bola prvou prácou v Uhorsku
o rastlinnej fyziológii.
BERKÓ Alexander – 100. výročie narodenia (13. 2. 1918
Lučenec), básnik maďarskej národnosti žijúci na Slovensku,
prekladateľ. Z Lučenca sa presťahoval do Budapešti.
KALESNÝ František – 100. výročie narodenia (19. 2.
1918 Stará Halič), etnograf, muzeológ, publicista. Umelecké
meno František Haličan, pseudonym F. Matúchov. Študoval na
gymnáziu v Lučenci. V školskom roku 1941/42 učil na gymnáziu
v Banskej Bystrici, pôsobil ako redaktor vo viacerých denníkoch
a časopisoch, ako pracovník ÚĽUV-u (1950 – 1955), Slovenského domu Ústredia ľudovej umeleckej tvorby (1955 – 1958),
družstva Kroj (1958 – 1962), Mestského múzea v Bratislave
(1962 – 1984). Ako etnograf a múzejník sa zaoberal problematikou ľudovej umeleckej výroby, remesiel a vinohradníctva.
Spoluautor viacerých slovenských aj inojazyčných príručiek a
sprievodcov po bratislavských múzeách. Osobitnú pozornosť
venoval habánskej kultúre. Diela: Ľudové umenie na Slovensku,
Ľudové výtvarné umenie, Modranská keramika a i. Zomrel 10.
4. 2007 v Bratislave.

DOMBROVSKÁ Mariana, PhDr., rod. Rýľová – 70.
výročie narodenia (25. 2. 1948 Lučenec), stredoškolská
učiteľka, metodička, prekladateľka, tlmočníčka – anglický jazyk.

Paľo BÚTOR uzrel svetlo sveta 6. 2. 1948. Ako
tanečník, choreograf, kultúrno-osvetový pracovník, ale
aj ako obyčajný človek patril medzi významné osobnosti folklórneho hnutia na Slovensku. Detské roky
prežil v Kokave nad Rimavicou. V rokoch 1954 – 1963
tancoval v súbore Kokavan.
Kokava nad Rimavicou patrila vždy k jeho najmilším, vždy ju považoval za domov a keď mal príležitosť,
rád sa tam vracal. Bol unesený jej nádherným okolím,
rád sa stretával s priateľmi a kamarátmi. V posledných
rokoch sa pravidelne zúčastňoval na všetkých významnejších podujatiach „doma v Kokave“.
„Všetky kokavské piesne mám rád, všetky sú mi milé,
ale pre mňa je a bude najmilšia melódia – Vrchárska
nálada – ktorá nemá obdobu nikde na Slovensku. Tá
vyjadruje aj smútok, žiaľ, aj radosť a potešenie zo života
v našom krásnom, ale na živobytie nehostinnom kraji.“ Aj
takto povedal o sebe v knihe Š. Repčoka Kronika organizovaných foriem folklóru.
Paľo bol Čestným občanom Dlhého Klčova (2012),
kde sa tiež cítil ako doma, miloval ľudí a ich piesne,
obľúbil si najmä A na Dluhim oheň hori, švici še...

Šírme jeho odkaz, veď nikomu nikdy neublížil,
skôr sa snažil pomôcť, ako vedel. Viacerým to došlo až
vtedy, keď už bolo neskoro.
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popolcovou stredou v nedeľu odpoludnia v Zlatne, v pondelok pokračoval sprievod v Kokave a v utorok sa začala
paráda už od rána, masky večer pomáhali plačom pri pochovávaní basy a zábava pokračovala až do rána.
Zdroj: blog Ing. R. Kafku (1939 – 2017): Naša Kokava

je obdobie od Troch kráľov (6. 1.) až do polnoci pred Škaredou, Krivou či najčastejšie nazývanou Popolcovou stredou,
ktorá v tomto roku pripadla na 14. februára. Je to prechodné
obdobie medzi zimou a jarou. Fašiangové zvyky sa líšili nielen
regionálne, ale iné boli dedinské fašiangy a iné v meste, kde
ich robili cechy remeselníkov. Počas fašiangov bolo všetko dovolené, organizovali sa zábavy, svadby a zabíjačky. O tradičných zvykoch a pripravovaných jedlách z tohto obdobia sme
písali na stránkach REKUS-u každý rok a všetky čísla sú uverejnené na našej stránke – www.noslc.sk. Snažíme sa priniesť
vždy niečo nové, teraz to budú dva fašiangové pohľady...
Roku 1973 sa pravdepodobne v Kokave skončila stará
fašiangová tradícia pochodu masiek z Utekáča. Aspoň tak
tento dátum zaznamenal Štefan Repčok. Masky pocho-dovali,
vlastne poskakovali a tancovali celou dedinou. Kde im to
dovolili, vošli aj do dvora a „vytancovali“, koho stretli bez
Počas fašiangov (fašange) zaujímavý zvyk pochôdzky
rozdielu – muži alebo ženy. Pamätám si, ako sme čakali
ženských
fašiangových maškár priniesli do Málinca sklári. Pri
„sprievod maškár z Utekáča“, ktoré neobišli ani vzdialenú časť
tejto
pochôdzke
päť žien, preoblečených za maškary, chodilo
– Hutu.
z domu do domu holiť chlapov. Prvá zo skupiny povedala,
prečo prišli a slovne sprevádzala všetko, čo sa v dome dialo.
Druhá gazdu namydlila, a to aj na iných miestach, ako bolo
treba. Tretia sa s drevenou britvou usilovala holiť všetky namydlené časti tela. Štvrtá potom všetko umyla vodou a piata
poutierala uterákom. Všetko to prebiehalo v duchu neviazanej veselosti. O tom sa zachovalo svedectvo z rozprávania
Štefana Riečicu: „A žene kod choďele hóľiťi a poton bola
zábava, to bolo na akí sveitok, to už bolo ako póst. Hóľiľi
ma, abe bou peknei, nuž reidňe z britvó, drevänó, reidnu
britvu in spraviľi z dreva, aj zatvárala sa. Pilátka bola,
Háska, Matilda a peňaze smo in miseľi dávaťi. Riaďiteľ ich
pusťeu, že kod ňémaju veľa robote, žebe šle, že nás toto
obnoví. Tag Pilátka kolo peci, Matilda, Pilátka, kerú ešte,
Kretku. Na harmoňiki edná hrala, ňevén kerá. Choďiľi kolo
peci, chlapó virábaľi a každei miseu daťi, čó iba ňevén
keľko. Me smo dvacat korún daľi.“
Zdroj: Július Lomenčík Z MÁĽINSKÉ TÚRŇI POZERÁN
Pozn. red.: Ak túto vynikajúcu publikáciu od nášho rodáka ešte
nevlastníte, môžete si ju čo najskôr zaobstarať, lebo aj to je cesta,
ako naplniť citát Andreja Kmeťa v úvode knihy: Poznávajme kraje
Sprievod pripravovali najmä mladí ľudia z Utekáča, ktorí naše a poznáme sami seba.

pravdepodobne dosť navymýšľali, kým sa obliekli do masiek.
Hlavnými organizátormi sprievodu boli Johan Hauer
a Gustáv Pupala. Masky v sprievode zobrazovali najrôznejšie
postavy, z ľudských to boli rytier, Cigán a Cigánka, Kata, žena
nesúca v koši chlapa, zo zvieracích postáv medveď, bocian,
kohút, žirafa a kôň. Nemohli chýbať ani muzikanti – harmonikár, trubkár, bubeník a basista. Masky mali zahalenú
tvár. Hudobné masky sprevádzali sprievod živou hudbou. Za
vytancovanie ponúkali Kokavčania „maskám“, alebo ako sa
hovorilo „maškarám“ patričné pohostenie koláčmi, slaninou,
alkoholom a v niektorých prípadoch aj peniazmi.
Takéto sprievody mali podstatne dlhšiu históriu a vytvorila
sa z toho zaujímavá tradícia – sprievod masiek sa začínal pred
popolcovou stredou v nedeľu odpoludnia v Zlatne,

v pondelok pokračoval sprievod v Kokave a v utorok
sa začala paráda už od rána, masky večer pomáhali

Podľa vecného slovníka Jána Matejčíka Lexika Novohradu (1975) babona je vlastne povera. A viaceré babone
na Krivú stredu, teda koniec fašiangov, takto opísal:
na Krivú sredu bábóve roznášaľi po ďeďine, na sánkach
rozvážaľi; – na Krivú sredu ňebolo slobodno šiťi, ľebo sľepkan
sa riťe zavejžu, ňenésle be vajcei poton;– na Krivú sredu
ňemohla žena do domu príťi, ľebo by ňešťastei doňésla; – na
Krivú sredu do sonca stávaňei sa tajsľi ľidei na potog
umeivaťi, žebe hosťe ctraťiľi.
Bábov podľa jazykovedca je závin z kysnutého cesta; hosťec
je v nárečí lišaj.
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Úspešný začiatok roka v Hradnom múzeu vo Fiľakove

Pôvodnou myšlienkou podujatia bolo, aby sa ľudia
po sviatkoch prešli a pobudli na čerstvom vzduchu. Očakávali sme okolo 100 – 150 záujemcov. Pred hradnou bránou
sa však zišlo okolo 1200 ľudí. I keď prechádzka hradbami
s pohárikom vareného vína ponúkala nemenej príjemný zážitok, mimoriadny záujem bol o druhú polovicu programu,
kedy mohli návštevníci pomocou bateriek nakuknúť do tajomných zákutí roky neprístupných chodieb. Pevne veríme,
že to bol len sľubný začiatok a podobný úspech zožnú priestory aj s novými inštaláciami. Ďakujeme všetkým zúčastneným! A všetkých srdečne očakávame na naše ďalšie poNa Troch kráľov usporiadalo Hradné múzeum vo Fiľa- dujatia.
Kolektív HMF – NTIC
kove Novoročný výstup na hrad, v rámci ktorého prvýkrát
sprístupnilo podzemné priestory pod hradom. O chodbách
vytesaných do skalného podložia, ktoré boli roky verejnosti
Záverečným podujatím projektu Hradného múzea vo Fiľaneprístupné, kolovali rôzne mýty. Jedným z nich, asi tým najznámejším je, že sa cez ne dalo prejsť do okolitých hradov a ich kove s názvom Do knižnice nielen pre vedomosti!, určeného
vznik siaha do stredoveku až novoveku. Opak je však pravdou. pre deti a mládež, budú vedecko-náučné prednášky Mgr.
Zamestnanec múzea Marian Mesiarik oboznámil návštevníkov Dušana Valenta, vedeckého publicistu a lektora. Prírodoves faktami: „Jedná sa o klasickú stavbu protileteckých štôlní. dec sa vedeckej publicistike venuje od roku 2007 a už nieJedna z chodieb, tá dlhšia, je trikrát nalomená, s dlhšou chod- koľko rokov pravidelne prednáša pre deti a mládež s cieľom
popularizácie prírodných vied. Bol lektorom Mestskej knižbou.
nice v Bratislave a Slovenského národného múzea. V súčasnosti vedie vedeckú sekciu najväčšieho technologického
portálu na Slovensku zive.sk a portál invivomagazin.sk. Pôsobí ako redaktor v časopise Svet prírody. Publikoval niekoľko
stoviek populárno-náučných článkov v rozličných magazínoch.

Nemecké vojská ju razili banským spôsobom.“ Zákon z roku
1943 totiž nariaďoval kryty v stavbách. Na tie stačilo pevné
podložie, čiže skala pod hradom bola ideálna. Podľa
špecialistov z Čiech nebol úkryt dokončený, keďže mu chýba
východ na druhej strane. Stále však bádame po ďalších prameňoch, ktoré nám vznik a fungovanie tohto podzemného
miesta ozrejmia. Chodby široké aj vysoké okolo dvoch metrov
majú dĺžku 65 a 25 metrov. V dlhšej bude nainštalovaná expozícia venovaná priebehu druhej svetovej vojny vo Fiľakove.
Návštevníkom priblíži obdobie od roku 1938, keď sem po
arbitráži vpadli maďarské vojská, až do roku 1945, kedy bolo
mesto oslobodené. Výstava obsiahne rôzne dokumenty, fotografie a predmety z tohto obdobia. Dlhodobo sprístupniť by sa
mala na Noc múzeí a galérií, 19. mája 2018.
Pôvodnou myšlienkou podujatia bolo, aby sa ľudia po
sviatkoch prešli a pobudli na čerstvom vzduchu. Očakávali sme

Prednáška sa konala 26. januára v Základnej škole na
Školskej ulici vo Fiľakove. Témami prednášok, ktoré boli
podané vizuálne príťažlivou formou a okorenené o málo
známe zaujímavosti, bola naša planéta, živočíchy žijúce na
nej, vesmír, história života a záhady prírody. Cieľom je pútavou a zrozumiteľnou formou podnietiť záujem o prírodu a
viesť ku kritickému mysleniu.
Podujatie knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
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Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. Lučenec zorganizoval 18. januára 2018 v zborovom dome pri evanjelickom kostole besedu o knihe Samuela Činčuráka Tajní
vrahovia.
Podujatie otvorila Mgr. Mária Hroboňová, ktorá
privítala Miša Šestáka, zásluhou ktorého kniha vyšla
a RNDr. Jána Aláča z Gemersko-malohontského múzea
v Rimavskej Sobote, ktorý viedol besedu. Michal Šesták
návštevníkom uviedol, že prvé vydanie knihy vyšlo roku
1928 v Ozdíne, druhé vydanie v minulom roku a bolo
doplnené o dve časti. Prvou je komplexná štúdia Jána
Aláča o tomto málo známom fenoméne. V druhej Július
Lomenčík zhodnotil literárnu tvorbu Samuela Činčuráka
v kontexte slovenskej literatúry.
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Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo výstavu obrazov
Gizely Schneiderovej pod názvom Letokruhy. Vernisáž sa uskutočnila 19. januára 2018 v galérii Mestského vlastivedného
múzea.
Výstavu otvorila Mgr. Viktória Tittonová, PhD., riaditeľka múzea. Po nej zablahoželala autorke Mária Ambrušová, riaditeľka
Novohradského osvetového strediska v Lučenci, a odovzdala jej
kyticu kvetov. Maliarka je členkou okresného štúdia amatérskej
výtvarnej tvorby pri NOS od roku 1990.

Potom už Ján Aláč začal viac ako hodinové rozprávanie, doplnené projekciou, o jednodetstve, resp. dnes
v etnografickej literatúre často uvádzanom termíne regulovaná pôrodnosť. Pre tento jav bolo práve územie historického Novohradu ukážkovým priestorom.
Na konkrétnych príkladoch poukázal, že následkom bolo
často vymieranie rodín. Príčin bolo viacej, ale jednou
Autorkine diela stvárňujú predovšetkým krásu, sviežosť
z nich bola snaha nedrobiť majetok a o niekoľko generácií a rozmanitosť okrasných rastlín.
spôsobila zánik. Práve o tejto chúlostivej téme si trúfol
napísať Samuel Činčurák. Po ňom Ján Ctibor Handzo, ktorý
pôsobil ako evanjelický farár v Pondelku, realitu opísal
v próze Prázdne sú kolísky. Téma je okrajovo spracovaná
aj v tvorbe Boženy Slančíkovej Timravy a Eleny Maróthy
Šoltésovej.

Je rodáčkou z Fiľakovských Kováčov, ale v súčasnosti žije a tvorí
vo Fiľakove. O motivačných faktoroch svojej tvorby sa vyjadrila
nasledovne: „Maľbe som sa začala venovať v 17 rokoch. Môj
hlavný námet v tvorbe je inšpirovaný záhradkou. Je mi vďačným
motívom pre rozmanitosť kvetov, ktoré dávajú možnosť pre
širokospektrálne kombinácie. Obľúbeným a často vracajúcim sa
Návštevníci si po skončení besedy mohli knihu zakú- námetom je vlčí mak. Venujem sa aj krajinomaľbe. Rada použípiť. Pokiaľ tak neurobili, kniha je k dispozícii v Novohrad- vam techniku olejomaľby, považujem ju za najdokonalejší prejav
výtvarného umenia“.
skom osvetovom stredisku Lučenec.
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z plátov, z ktorých vytvára zaujímavé
obrazy. Majstrovsky pracuje s rôznymi
štruktúrami, ktoré nachádza v prírode
alebo si ich vytvára sám. Za tvorbu získal Cenu Istvána Gádora (2003), Cenu
Noémi Ferenczy (2006) a Prima Primissima (2015).
Povedzte niečo o inšpiračných faktoroch svojho umenia?
Vždy som rád kreslil. Vyrastal som
v meste Szécsény, strednú školu som
navštevoval v Budapešti, takisto aj Akadémiu výtvarných umení, kde som študoval keramiku.

Vážení návštevníci tvorivej
dielne, z kapacitných dôvodov od
februára 2018 sa nahlasujte na tvorivé dielne minimálne dva dni pred
dátumom konania dielne. Plagát
k aktuálnej tvorivej dielni pre verejnosť nájdete na našej facebookovej stránke (Novohradské osvetové stredisko) alebo na:
www.noslc.sk.
Dielne pre verejnosť sa konajú každý mesiac a sú prístupné všetkým,
bez vekového obmedzenia.
Kontakt: 0907 503478, alebo:
vytvarnedielnicky@gmail.com
Ďakujeme!

Maďarský umelecký keramik

András Antal
Pán Antal prijal pozvanie na vedenie tvorivej dielne v rámci projektu V4.
V dielni ľudových remesiel a súčasných
techník DIELNIČKA Novohradského osvetového strediska viedol dielňu modelovania z plátov hliny. A. Antal vo svojej
tvorbe používa techniku modelovanie
z plátov, z ktorých vytvára zaujímavé
obrazy. Majstrovsky pracuje s rôznymi
štruktúrami, ktoré nachádza v prírode

ale to nebolo podstatné. Mal som slobodu v tvorbe a spoznal som mnohých
svetových keramikov, napr. Peteris
Martinsons, Ilona Romule, David Bean...
Na druhej strane som mal dostatok času
koncentrovať sa na svoju tvorbu.
Čím sa vyznačuje vaša tvorba?
Mám rád slobodu – keďže som na
voľnej nohe, mám jej dosť. Najdôležitejšia je verejnosť, je to môj partner, ale
nikdy nemyslím o ľuďoch, keď tvorím.
Ideu niekedy mám v hlave pol roka
a potom výsledné dielo vytvorím veľmi
rýchlo. Nemám ateliér, robím v dome –
raz v kuchyni, inokedy v inej izbe, a to je
sloboda. Svoje práce vypaľujem v peci,
kde hlavným palivom je koks, rád využívam aj redukciu, kde pri určitej teplote
zamedzím prístupu vzduchu, čím často
vznikajú zaujímavé farebné efekty na
konečnom diele. Vytváram vzory na
povrchu keramických plátov, ktoré sa
po výpale v diele zachovajú.
V tvorbe som sa venoval viacerým
cyklom, napr. Vtáci – Vrchy – Polia, História krajiny, Listy lásky, Letný lejak,
Odtlačky nekonečna, Príbehy z Poiplia.
Ďakujem za rozhovor a prajem veAko ste začínali po skončení vysokej
ľa
sily
do ďalšej tvorivej práce.
školy?
Mgr. art. Eva Srníková, NOS Lučenec
Začal som pracovať v továrni v obci Romhány, kde som navrhoval dlaždice a aj konštrukciu. Bola to moja prax
v odbore. Veľa som na naučil. Po tejto
desaťročnej skúsenosti som začal pracovať ako umelec v slobodnom povolaní,
čo robím dodnes.
Ako by ste charakterizovali svoju tvorbu?
Asi som bol ovplyvnený spomínanými návrhmi dlaždíc. V mojej tvorbe
nenájdete taniere, šálky. Už na strednej
a neskôr aj na vysokej škole boli mnohí
dobrí dizajnéri aj točiari. Boli veľmi dobrí, lepší ako ja, tak som hľadal vlastrnú
cestu, ktorá by bola unikátna a len moja. Našiel som ju práve v keramických
obrazoch. Od rokoch 1999 – 2010 som
pracoval v Kecskeméte na pozícii art advisor, čiže v preklade ako umelecký poradca.
Predstavte nám jedenásťročné obdobie
v Kecskeméte.
V Kecskeméte sa nachádza Medzinárodné keramické štúdio (www.icshu.
org), kde prichádzajú umeleckí keramici
z celého sveta pracovať na svojich projektoch. Ja som tu býval, pracoval a pomáhal keramikom, ktorí sem prichádzali. Je pravda, že som nedostával plat,
ale to nebolo podstatné. Mal som
slobodu v tvorbe a spoznal som
mnohých svetových keramikov, napr.
Peteris Martinsons, Ilona Romule, David
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Kokavský

rozbujdošený huncútsky príbeh
spred 70 rokov
Táto príhoda sa odohrala roku 1948. Chodil som do
prvej meštianky, keď nám pán učiteľ povedal, že do Kokavy prídu pracovníci Slovenského rozhlasu z Bratislavy a
budú nahrávať našu besedu s najstarším občanom obce,
starým Ábelovcom. Žiadalo by sa napísať, že s kokavskou
legendou. Ábelovec sa vlastným menom volal Juraj GálusBienik, mal viac ako 90 rokov, všetko si pamätal, chodil
oblečený v kabanici a vlasy si za ušami zapletal do vrkoča.
Ako on hovoril: „Bol som bohatým gazdom, ale tridsať rokov som sa súdil a prišiel o majetok, a tak teraz kozy pasiem a na píšťalke pískam.“
Bol žijúcou legendou kokavského folklóru, celé roky ho
sprevádzal na najrôznejších predstaveniach.
Pracovníci rozhlasu aj s objemnou aparatúrou prišli, štáb
aj s technikou mali vo svojom autobuse a začala sa beseda.
Mimochodom, Kokava, čo sa týkalo folklóru a nahrávok do
rozhlasu, bola veľmi populárna. Dobre si na tú besedu pamätám najmä preto, že ujo Ábelovec sa priaznivo vyjadroval o kokavskej tabuľovej sklárni, ale mňa len tak trhlo,
keď v ďalšej vete uviedol, že skláreň mohla ešte pracovať
nebyť starého Kafku, teda môjho starého otca, ktorý ju dal
zastaviť. Samozrejme, čušal som a ani som nepozrel na
spolužiakov.
Vzápätí začínalo rozprávanie o kokavských zlatých baniach
a legendárnej veľkej divej žene Rune, ktorá kradla baníkom jedlo. Rozprávanie uja Ábelovca bolo mimoriadne
realistické. Rozprával tak, akoby ju bol niekedy stretol, žiaci ho počúvali a pritom ani nedýchali. A vtedy padlo to
slovo vo vete: „Deti moje, tá vám mala hriďe, že si ich cez
plecia prehadzovala.“
Niekto z nás sa opýtal: „Ujo, čo sú to tie hriďe?“
Ujo Ábelovec veľmi pohotovo odpovedal: „Cecke, deti moje
cecke.“
Pripomínam, že to bolo takých dvadsať rokov pred sexuálnou revolúciou, takéto slová boli pre nás stále veľkým tabu
a pre našich pedagógov ešte viac. Beseda sa rýchlo skončila, riaditeľ školy ju jednoducho rozpustil.
Čert vie, či by sa ešte našiel záznam v archíve Slovenského
rozhlasu. Slovo hriďe som si odniesol do života, ale už som
sa s ním viac nikde v takejto krásnej situácii nestretol. Až
raz v jednom preklade Zory Jesenskej bolo krásne slovo
záhrenie a ja som vedel, čo to znamená. Hriďe stále nie sú v
slovníku slovenského jazyka, no záhrenie sa tam už dostalo
(Slovník slovenského jazyka. V. V – Ž, 1965; záhrenie –
miesto pod šatami na prsiach; záňadrie). Povedzme si
pravdu, nebolo by krásne a jazykovo bohaté, keby modelky
mali hriďe?
Celkom úmyselne som písal slovo „hriďe“ s mäkčeňom.
Zdroj: blog Ing. R. Kafku (1939 – 2017): Naša Kokava

Pozn. red.: Ojedinelé nárečové slovo sa nachádza v knihe
Jána Romana: Kokavské nárečia (1976) na s. 59 v takejto
podobe: hriďe (prsia). Ľe na hriďe sä furt ponosuje, že ju
boľá.

V tradícii posedení pri vianočnom stole pokračoval
Miestny odbor Matice slovenskej v Lučenci aj roku 2017. V
priestoroch pohostinstva Vieška sa pri tejto príležitosti stretávajú matičiari už od roku 2014. Príjemnú predsviatočnú
atmosféru svojím vystúpením spestrili tentokrát žiaci zo
Základnej umeleckej školy na Novohradskej ulici v Lučenci.
Pozvaným hosťom a matičiarom sa prihovorila predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Dr. E. Melicherová. Všetci prítomní si pochutnali na špecialitách vianočného stola. Po chutnej večeri zotrvali v družnej debate,
ktorá postupne vyústila do kritickej a konštruktívnej diskusie
na tému zefektívnenia a koordinácie činnosti miestneho odboru. Do diskusie sa zapojili aj niektorí hostia (p. Kyseľ,
starosta obce Polichno, p. Rezková, riaditeľka Domu MS v
Lučenci). Myšlienky a podnety, ktoré odzneli v tejto diskusii,
zakomponuje Miestny odbor Matice slovenskej do svojho
budúcoročného plánu.
So želaním pevného zdravia, šťastia a spokojnosti do
ďalších dní, s predsavzatím pokračovať aj naďalej v tejto
predvianočnej tradícii, poďakovala predsedníčka E. Melicherová všetkým za účasť a snahu pomôcť Miestnemu odboru
Matice slovenskej v jeho činnosti.
Jarmila Kalafúsová ,
Miestny odbor Matice slovenskej v Lučenci

Klub žien v Lehôtke a jeho aktívny podiel
na kultúrno-spoločenskom živote v obci
Vo februári ženy z klubu žien pri Obecnom úrade
v Lehôtke oslávia 6. výročie svojho založenia. Ženy z obce sa
stretávajú každý mesiac v zasadačke Obecného úradu, kde
spoločne so starostom plánujú aktivity a kultúrno-spoločenské podujatia v obci počas celého roka. Vo februári pripravujú
každoročne páračky, neskôr folklórne fašiangové popoludnie
pri zabíjačkových špecialitách, chutných šiškách a chrapniach,
ktoré napečú.
Pokračovanie na s. 12

V mesiaci marec spoločne oslávia MDŽ, v apríli vysádzajú

stromčeky, kvety a inú zeleň na verejných
priestranstvách a miestnom cintoríne pri príležitosti
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V mesiaci marec spoločne oslávia MDŽ, v apríli vysádzajú
stromčeky, kvety a inú zeleň na verejných priestranstvách
a miestnom cintoríne pri príležitosti Dňa zeme a každoročne
pomáhajú organizovať celoslovenskú finančnú zbierku Deň
narcisov, kde výťažok odovzdávajú pre Ligu proti rakovine,
pobočka Lučenec.
Ženy z klubu sú aj členkami združenia Zboru pre občianske
záležitosti (ZPOZ) pri Obecnom zastupiteľstve v Lehôtke. Pred
rokom sa zúčastnili na regionálnej prehliadke Z lásky k domovine v Cinobani. Tento rok 12. apríla budú spoluorganizátormi
XXVI. regionálnej prehliadky programov ZPOZ Dieťa je dar,
ktorá sa uskutoční v KD v Lehôtke. Pravidelne sa zúčastňujú
a pomáhajú pri rôznych podujatiach v obci ako Dni obce –
Stretnutia rodákov, Deň matiek, stavanie mája, posedenie
seniorov, oslava Mikuláša a Vianoc. V mesiaci október organizujú Deň zo zemiakov, kapusty a kysnutého cesta, kde pripravujú rôzne slovenské tradičné špeciality a ponúkajú ich
občanom a návštevníkom v KD pri kultúrnom programe s ľudovou hudbou. Ženy spoločne so starostom obce boli iniciátormi
zriadenia Slovenskej izby na Obecnom úrade, ktorú slávnostne
otvorili počas Dní obce 2012.
Starosta obce sa im aj týmto spôsobom chce v mene Obce, Obecného zastupiteľstva i v mene svojom poďakovať za
rozvíjanie kultúrno-spoločenského života obce, práce klubu
a ZPOZ pri Obecnom zastupiteľstve a za nezištnú pomoc pri
kultúrnych podujatiach a brigádach v obci.
Richard Laššan, starosta

V roku 100. výročia vzniku prvej Československej republiky začíname okrem
pravidelných rubrík uverejňovať novinku – sériu či cyklus článkov o knihe V.
Polívku: LUČENEC A KRAJ NOVOHRADSKÝ, ktorej prvé vydanie vyšlo v roku
1928 pri 10. výročí republiky. Druhé vydanie bolo predstavené na Stretnutí
priateľov regionálnej histórie v Hradišti
dňa 25. novembra 2017. Autorom príspevkov bude Mišo Šesták s cieľom inšpirovať čitateľov poznať uvedenú knihu
a v prípade záujmu ju zakúpiť. Veď tretie vydanie bude možno až o 90 rokov.
Roku 1928, pri príležitosti desiateho výročia vzniku Česko-Slovenska,
vyšla kniha Lučenec a kraj novohradský,
ktorú v našom regióne doteraz nikto
nenapodobnil ani neprekonal. Jej autor,
český (!) učiteľ Vladimír Polívka opisuje
Novohrad a jeho krásy: „Rád by som
v najširšej verejnosti prebudil viacej lásky a porozumenia pre náš kraj, aby sme
ho nielen bližšie poznali, ale sami milovali a pracovali k jeho všestrannému
rozkvetu.“ A hoci má kniha svoje nenapodobiteľné čaro, za deväťdesiat rokov
sa z povedomia ľudí viac-menej

sa z povedomia ľudí viac-menej vytratila. To sa rozhodli zmeniť Mária Adamová a členovia občianskeho združenia
Priatelia histórie Novohradu, ktorí spoločnými silami pripravili v minulom roku
jej druhé vydanie doplnené (podľa želania autora v prvom vydaní) troma
stovkami dobových fotografií z Lučenca
i okolia.
V roku 2018, teda v roku stého
výročia vzniku ČSR a deväťdesiateho
výročia prvého vydania knihy Lučenec a
kraj novohradský začíname okrem pravidelných rubrík uverejňovať cyklus
článkov inšpirovaný uvedenou knihou
Vladimíra Polívku.
Postupne sa vyberieme do všetkých kútov Novohradu, na ktoré sa pozrieme Polívkovými očami: „Novohrad
poskytuje mnohé, veľmi vďačné turistické partie, ktoré primerane prispievajú
k telesnému osvieženiu, aj k rozšíreniu
poznatkov o našom kraji po všetkých
stránkach. Lučenec je prirodzené východisko našich výletov a ciest. Preto
cestujme s chuťou a radosťou po našom
Novohrade!“

K Polívkovým opisom pridáme
vytratila. To sa rozhodli zmeniť aj niekoľko aktuálnych postrehov. V
Mária
Adamová
a
členovia prvej časti sa vyberieme do

K Polívkovým opisom pridáme aj
niekoľko aktuálnych postrehov. V prvej
časti sa vyberieme do niektorých obcí,
ktoré sú súčasťou dnešného okresu
Poltár.

Začnime v Kalinove, o ktorom Polívka
píše: „Prvou stanicou od Lučenca na
trati Lučenec – Utekáč je Kalinovo, 984
obyvateľov, slovenská obec, temer
z troch štvrtín evanjelická, ale bez kostola; evanjelici chodia do susedného
Hrabova, 424 obyvateľov, oddeleného
len Ipľom a katolíci do Brezničky. Kalinovo sa spomína už v 13. storočí, je to
stará osada slovanského pôvodu ako aj
Hrabovo. V okolí ležia bohaté ložiská výbornej hliny. Biela hlina je v blízkom lese,
odkiaľ ju dovážajú lanovou dráhou do
veľkej šamotky.
Pokračovanie na s. 13
Z Kalinova tiež nosia do Lučenca kyselku
šťavicu. Hrabovský evanjelický kostol je
pôvodne starobylá stavba, ale pozdejšou
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Z Kalinova tiež nosia do Lučenca kyselku
šťavicu. Hrabovský evanjelický kostol je
pôvodne starobylá stavba, ale pozdejšou častou opravou stratil pôvodný ráz.
Obec je tiež zväčša (tri štvrtiny) evanjelická."
Na hlinu sú a boli bohaté aj ďalšie
obce – Breznička, Zelené a Poltár. Páleniu škridlí v Zelenom sa Polívka venoval naozaj podrobne: „Obyvatelia Zelenova sú zväčša roľníci, ale zaoberajú sa
tiež výrobou škridlíc (škryblí) čiže črepov. Pôvodne sa ľud venoval hrnčiarstvu; ešte pred 30 – 40 rokmi hrnčiari zo
Zelenova vyvážali hrnce, krčahy, mliečniky atď. až za Tisu na „Dolnú zem“.
Dnes hrnčiarstvo v tomto kraji temer zaniklo.
Postup výroby škridlíc je nasledujúci:
Cez zimu nakopú hlinu, dovážajú ju do
dvorov, alebo do továrne. Na jar ju polievajú vodou, aby rozmokla a zmäkla.
To je kvas hliny; vykvasená hlina sa tlačí
válkom, prípadne šliape nohami. Z pripravenej hliny – bez kamienkov – vo
vzorniciach (formách) vysypaných pieskom robia sa škryble. Hotové sa sušia
na slnku, potom sa uložia do „klietky“,
odtiaľ sa preložia do radov. Keď sú náležite suché, vložia sa do pripravenej pece, kde sa mierne pália tri dni. Upraviť
škridly do pece nevie každý dobre, preto
sa zručnosť škridličiarov náležite odmeňuje. Pracovitý škridličiar urobí denne
800 až 1 000 kusov, rodina za letné obdobie až 120 000 kusov. Za dobré výrobky sa slušne platí. Výroba v továrni je,
prirodzene, rýchlejšia a v úpravnejších
peciach vypálenie rovnomerné. Pece
škridličiarov sú veľmi primitívne, ale
postačujúce. Veľmi zaujímavý je večer
pohľad za dedinu, kde stoja početné pece: dym sa valí pomaly, miestami z násypu na peci prešľahávajú malé plamienky, u niektorých v družnom rozhovore celá spoločnosť na stráži. Škridličiarstvo pomohlo mnohým rodinám
k peknému majetku. Okrem toho je tiež
výnosné furmanstvo: vozia zo železničnej stanice do Málinca do sklární materiál a späť sklárske výrobky. Zárobok je
veľmi slušný. Tiež je v mieste výroba
domáceho plátna, ľan vymieňajú z málinských lazov za staré šaty, ovocie a iné
veci. Robia plachty, uteráky, ručníky,
kapsy, vrecká a iné. (Zdelil v roku 1922
Ondrej Boroš zo Zelenova.)"
Priestor nám neumožňuje venovať
sa všetkým obciam, ale bol by som
slabý lokálpatriot, ak by som vynechal
ten „náš kút“.

„V bezprostrednej blízkosti na úpätí
kopcov leží Ozdín, 388 obyvateľov, slovenská evanjelická obec, pôvodne zvaná
Uzdín. V stredoveku tam stával pevný
hrad, ktorý náležite opevnili husiti v 15.
storočí. Dosiaľ sa udržiava označenie
„Hrad“. Neskoršie hrad zanikol; evanjelický kostol pochádza z 15. storočia,
stojí na zištnom návrší a dosiaľ nesie
stopy starobylosti. Bol veľmi dôkladne
opravený v roku 1799 a stratil mnoho
z pôvodného. Staré správy aj ľudová
tradícia hovoria o bývalom kláštore;
dosiaľ sa spomína kaplnková dolina. Iná
povesť hovorí o zvonových jamách.
O tom však neskoršie. V minulom storočí, v rokoch 1831 a 1873, bola obec
postihnutá cholerou, ktorá si vyžiadala
mnohé obete. Ozdín nebol prvou osadou ani poslednou. Mnohé naše obce
v Novohrade utrpeli katastrofálne straty
na životoch, niektoré úplne vymreli
a boli znovu osadené. Dnes je Ozdín preniknutý snahou po životnom nábožneskom hnutí, ktoré sa prejavuje v zbore
Československej bratskej jednoty a v
zbore Modrého Kríža. Významným je
domáci drevársky priemysel (výroba kolies, ojí atď.).“
Tu si dovolím poznamenať, že o kláštore v okolí sa žiadne zachované listiny
nezmieňujú. Pri hnutí Modrý kríž nemôžeme nespomenúť jedného z jeho významných predstaviteľov – Samuela
Činčuráka. Tento rok si pripomíname
135. výročie jeho narodenia. A hoci bol
v období socializmu takmer úplne zabudnutý, aj vďaka občianskemu združeniu Priatelia histórie Novohradu si pripomíname jeho dielo – knižne vyšli jeho
zápisky z prvej svetovej vojny aj novela
o jednodetstve nazvaná Tajní vrahovia.
„Najväčšou osadou na severe Novohradu je Málinec, 6 508 obyvateľov,
pol hodiny cesty vzdialený od Bystričky
a Ozdína. K Málincu patria početné lazy
vo veľkom obvode na severe až po hranice bývalého Novohradu. ... Chudoba
kraja po stránke hospodárskej má byť
vyrovnaná zamestnaním obyvateľstva
vo významných sklárňach, ktoré žiaľbohu tiež prekonávajú svoju krízu. ... Výstavnosťou osada nevyniká. Domčeky sú
zväčša z nepálených tehál; prevláda slamený kryt. ... Osada bola zničená veľkým požiarom v roku 1869 a dielo skazy
dovŕšila v roku 1871 cholera. Málinecké
sklárne majú veľmi dobrú povesť.
Na východ od Málinca leží slovenská obec Hradište, 874 obyvateľov,
z polovice evanjelická (obec samotná

„V bezprostrednej blízkosti na úpätí

bola čisto evanjelická, katolíci bývali
na
Hradištských
vrchoch),

bola čisto evanjelická, katolíci bývali na
Hradištských vrchoch), s rozvinutým domácim kolárstvom. Aj tu sú silné sklony
k náboženskému premýšľaniu – stúpencov nového hnutia je nadostač. V okolí
sú tiež sledy síry.
Asi pol hodiny na sever od Hradišťa
leží Krná, 429 obyvateľov, osada zväčša
katolícka (249). Na juhovýchod asi pol
hodiny od Hradišťa leží osada Uhorsko,
747 obyvateľov, zväčša evanjelici; kostol pochádza z roku 1610. Osada bola
v minulom storočí postihnutá cholerou.
Domáci drevársky priemysel vyrába
sudové drevené obruče.

Z Uhorska cez Rovňany sa môžeme
vrátiť do Zelenova a odtiaľ pokračovať
ďalej do Poltára, asi štvrť hodiny vzdialeného za malým kopcom cez Ipeľ. Je to
po Málinci najväčšia osada v severnej
oblasti Novohradu, 1 089 obyvateľov,
viac ako z dvoch tretín evanjelickej, dôležitá významným tehliarskym priemyslom; dve veľké továrne na škridly a tehly
zamestnávajú značný počet robotníctva
a vyvážajú ďaleko výrobky. Poltár vraj
býval v 13. storočí mestom; za akých
okolností stratil mestské výsady, chýbajú správy. Za bojov s Tatármi pripomínajú sa mená bývalých hradov Cícova
a Cerínu.“

Posledné dve informácie sú, podľa
Tomáša Sitára, opäť ničím nepodložené
dohady. Tu naše putovanie ukončíme.
V. Polívka po Novohrade putuje systematicky obec za obcou, nám sa všetky
do článku nevojdú. Nabudúce sa z Lučenca vyberieme zase iným smerom.
Mišo Šesták
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Vernisáž výstavy fotografií zo súťaže Malohont mojimi očami 2017 sa
uskutočnila v sídle MAS MALOHONT v Hrachove 25. januára 2018. Na otvorení
boli odovzdané ocenenia a vyhlásené nasledovné výsledky:

Vlastivedný odbor Matice slovenskej v Martine nadväzuje na dlhoročnú, úspešnú
tradíciu DOMOVINY v Martine,
ktorá v minulosti realizovala
školenia kronikárov a aj v roku
2018 pozýva na školenie kronikárov miest a obcí. Nielen
začínajúcich, ale aj ostatných
kronikárov.
Program školenia: Všeobecné zásady kronikárskej činnosti – písanie kroník (obecné,
školské, klubové, iné), vedenie
dokumentácie, získavanie informácií, vedenie pamätných
kníh, práca kronikára pri spracovávaní monografií a iných
obecných, mestských tlačív, nové trendy v súčasnosti, technické možnosti a i. ... Osobnosť
kronikára.
Školenia sa konajú v Martine a podľa záujmu môžu byť
jedno (44,- €) alebo dvojdňové
(98,- €). Termín je možné prispôsobiť, napr. pracovné dni +
sobota.

Kategória 1. Prírodné krásy:

Kategória 2. Kultúrne dedičstvo:

1.

Jeseň v Skorušine
s pohľadom na Klenovský Vepor
–
Henrieta Szagová

1.

Nepotrebný – Michal Tvrdoň

2.

Svitanie nad Drahovou
– Michal Tvrdoň

2.

Kraskovský kostolík – Jozef Mačuda

3.

Všetko biele... – Petronela Vargová

3.

Východ slnka – Peter Oros

Víťaz verejného hlasovania: Lazy Utekáč –
Michaela Tiralová
Víťaz verejného hlasovania: Ranná rosa –
Adriana Morongová

V cene je zahrnutý poplatok, dokumenty – dohody, zmluvy s obecným, mestským zastupiteľstvom, bádateľský list,
návrh preukazu kronikára, príručka kronikára, menovací
dekrét, osvedčenie. V prípade
2-dňových školení + ubytovanie a strava, návšteva Múzea
slovenskej dediny, Národného
cintorína (podľa záujmu).

Kategória 3. Ľudia a život:
1. Prvý sneh – Petra Rapčanová

Odborným garantom školenia je PhDr. Dáša Daneková,
predsedníčka VLO MS. Pre záujemcov uvádzame kontakt:
tel. 0918 156 622,
e-mail: dasa.danekova@gmail.com

Pokračovanie na s. 15
2.
Kategória 2. Kultúrne dedičstvo:

3.

Rodinná prechádzka na jeseň – Peter
Fačka
Na paši – Nikoleta Krajčiová.
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3.

Slnkom zaliate Zahorany
–
Michaela Tiralová

Knihy o Novohrade
si možete kúpiť v Novohradskom
osvetovom stredisku
S. Činčurák: Vojna. Malé poznámky
z môjho života...
12,- €
M. Pupala, G. Šusteková: Utekáč na
dobových fotografiách l
12,- €
G. Šusteková, M. Pupala: Utekáč na
dobových fotografiách 2
15,- €

3. Na paši – Nikoleta Krajčiová

Víťaz verejného hlasovania: Rozprávková
chalúpka v Horných Zahoranoch
– Michaela Tiralová

J. Lomenčík: Z máľinské túrňi
pozerán
T. Kotek: Krídla nad Novohradom

8,- €
15,- €

T. Sitár: MAGISTER PAVOL Z KOLÁR
A HONTOVCI Z POIPLIA
10,- €
S. Činčurák: Vojna
(faksimilné vydanie)
20,- €

Víťaz verejného hlasovania: Prvý bozk –
Petra Rapčanová

Ing. Miroslava Vargová,
manažérka MAS MALOHONT

Kategória 4. Naše obce
1.

Zvonica – Rudolf Máté

2.

Stará opustená budova v Hnúšti
– Štefan Bán

3.

Slnkom zaliate Zahorany
–
Michaela Tiralová.
Víťaz verejného hlasovania: Rozprávková
chalúpka v Horných Zahoranoch –

V. Polívka: LUČENEC A KRAJ
NOVOHRADSKÝ

14,- €

S. Činčurák: TAJNÍ VRAHOVIA

10,- €
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BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
6. 2. Stretnutie vedúcich detských
a dospelých divadelných súborov
v NOS Lučenec.
Február – História Novohradu
– výstava OZ Priatelia histórie
Novohradu a Vydavateľstva
Miloša Hrica,
vestibul NOS
od 8.00 do 15.00 hod.

Mesto Lučenec – Mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu
9. 2. SILNÉ REČI – nekonečná tour po
slovenských mestách pokračuje aj roku
2018. Známe tváre z televíznej
obrazovky, neznáme historky z ich
životov a najlepšia stand-up comedy
show v Divadle BST o 19.00 hod.
11. 2. Fašiangy na Mestskej tržnici,
pochovávanie basy, tradičný jarmok,
súťaž vo výrobe klobás, bohatý
kultúrny program,
Mestská tržnica o 8.00 hod.

24. 2. Stretnutie okresného štúdia
AVT v NOS Lučenec
o 9,00 hod.

14. 2. VALENTÍN V MESTE, oslava
sviatku zaľúbených v uliciach mesta
o 10.00 hod.

26. 2. Literárny klub V.L.A.S.
– prezentácia a rozbor tvorby,
NOS Lučenec o 15.30 hod.

14. 2. ZÚFALÉ ŽENY ROBIA ZÚFALÉ
VECI – filmové predstavenie
k sviatku zaľúbených.
Prvých 50 párov – vstup zdarma.
Ostatní 4,50 €/osoba.
Kino Apollo o 19.00 hod.

Dielňa ľudových remesiel
19. – 23. 2. Tretí ročník výtvarných
tvorivých dielní
počas jarných prázdnin pre deti
vo veku 8 – 15 rokov, zameraný bude
na textilné techniky (pletenie na
cievke a ráme, práca s plsťou,
paličkovanie), poplatok 15,- €.
Dielňa od 9.00 do 11.00 hod.
Ponuka pre materské a základné
školy: Drôtené ozdoby.
Termíny dielní pre školy – po tel.
dohode na 0907 503478 alebo na
vytvarnedielnicky@gmail.com
Ponuka pre verejnosť: 1. 2. Tkanie na
dostičke o 14.00 hod., poplatok 3,- €.
BBSK - Novohradské múzeum
a galéria
Salvador Dalí
– Božská komédia a ďalšie diela,
výstava zo súkromnej zbierky rodiny
Kesauri, získaných od francúzskej
filmovej hviezdy Mariny Vlady.

24. 2. V RYTME FLAMENCA –
reprezentačný celovečerný program v
podaní vyspelého
umeleckého súboru ANDALUCIA –
temperamentné flamenco,
v Divadle B. S. Timravy o 19.00 hod.
Fiľakovo
2. – 4. 2. ESZTERLÁNC –
Celoslovenská prehliadka maďarských
detských folklórnych súborov v MsKS
Fiľakovo, organizátor: MsKS Fiľakovo.
Hradné múzeum:
15. 2. Beseda so spisovateľkou a
rodáčkou Ivetou Zaťovičovou;
Mestská knižnica o 16.30 hod.
Do 16. 2. Výstava malieb Gizely
Schneiderovej; Mestské vlastivedné
múzeum – galéria.
23. 2. Otvorenie autorskej výstavy
Jozefa Jacsmenyíka
Mestské vlastivedné múzeum –
galéria o 17.00 hod.

Poltár
10. 2. Poltárska mestská zabíjačka na
námestí pred KD, fašiangový sprievod,
jarmok, bohatý kultúrny program.

Kokava nad Rimavicou
2. 2. Fašiangové pampuškové posedenie
v KD o 14.30 hod. DK,
organizátor: ZO SZZP a MKS
10. 2. Sprievod fašiangových masiek
FS Kokavan od 10.00 hod.
10 .2. PÁRAČKY v Klube dôchodcov
o 10.00 hod.

Cinobaňa
17. 2. Zimný výstup na Striebornú
– 40. ročník, zraz na vrchole o 11.00 hod.,
organizátor: Obec Cinobaňa a KST Lampáš
Lučenec.
24. 2. Cinobanský ples, organizátor: Obec
Cinobaňa a OZ Cinobančan,
miesto: KD Cinobaňa.

Hrnčiarska Ves
10. 2. Fašiangová zabíjačka – ukážka
tradičnej dedinskej zabíjačky a výroby
zabíjačkových špecialít, ľudová huba,
organizátor a miesto: Obec Hrnčiarska Ves

Hrnčiarske Zalužany
10. 2. Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia
pri fontáne v Hrnčiarskych Zalužanoch
o 14.00 hod.

Málinec
11. 2. Fašiangové popoludnie
s pochovávaním basy o 17.00 hod. v SD,
organizátor: Obec Málinec.

Lehôtka
17. 2. Fašiangové folklórne popoludnie
pri zabíjačkových špecialitách,
miesto: KD Lehôtka.
22. 2. Páračky v obci,
organizátor: Klub žien pri OÚ.

Ratka
10. 2. Pochovávanie basy a fašiangová
zábava, organizátor: Dom MS Fiľakovo
a MO MS Ratka,
miesto: KD Ratka o 18.00 hod.
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