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

História: Obec vznikla v 13. storočí, jej územie sa spomína od
roku 1240 (terra Baldun). Listinne bola doložená v roku 1371
ako Bezin. V 14. st. existovala ako samostatná zemianska
obec aj tzv. Malá Belina, ktorá neskôr zanikla.
Ďalšie pomenovania obce boli: Nagbelna (1427), Bérma
(1773), Bena (1786), Beňa (1920), Béna (1927) až po dnešný
názov Belina (1948); maďarsky Béna. Patrila Rátholdovcom,
v 15. storočí Derencsényiovcom, koncom 16. storočia Lorántffyovcom. V roku 1773 bolo v nej 22 poddanských usadlostí.
Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 19. storočí
pracovali v čadičových lomoch.
Kultúrnou pamiatkou je rímskokatolícky kostol Nanebovstúpenie Pána postavený v roku
1896 a rozšírený v roku 1928.
Zvony sú z rokov 1884 a 1925.
Obec je známa ojedinelou
prírodnou zaujímavosťou. Belinské skaly boli v roku 1993 vyhlásené za prírodnú pamiatku na
ploche s rozlohou 7,11 ha a územie podlieha najvyššiemu, 5.
stupňu ochrany. Sú súčasťou
CHKO Cerová vrchovina. Aj keď
patria do k.ú. obce Belina, nachádzajú sa južne od lomu
Čamovciach a od tejto obcevjeČamovciach
lepší prístup aj autom. Návštevníci môžu obdivovať zvetrané bralá a mierne skĺznuté
bazaltové stĺpy so zaujímavými morfologickými tvarmi –
malé jaskyne. Územie je ukážkou tzv. skalného mesta v
počiatočnom štádiu vývoja, vytvára sa na západnom okraji
lávového prúdu. V dôsledku zvetrávania bazaltu vznikajú
skalné veže, okná a výrazné doskovité formy odlučnosti.
Turistické značenie – žltá značka prechádza obcou a
rozdeľuje sa do dvoch smerov, jedna trasa vedie do Fiľakova
a druhá cez Malobelinskú horu smerom na vrch Monosa
(Monica), odkiaľ pokračuje ďalej až do Hajnáčky.
Dĺžka trasy je približne 11 km.

Súčasnosť:

Dĺžka trasy je približne 11 km.
Súčasnosť: Obec patrí do mikroregiónu Obručná a má 620
obyvateľov. Starostom je Istvan Csaba. Obecný úrad má sídlo
v budove, v ktorej sa nachádza aj kultúrny dom a knižnica.

Knihovníčkou je Irena Ángyalová.
Pred obecným úradom je osadená informačná tabuľa, ktorú
tam umiestnilo združenie právnických osôb Geopark Novohrad – Nógrád z Fiľakova.
Obec organizuje viacero kultúrno-spoločenských podujatí. Na
fašiangy je to sprievod masiek obcou, každoročne stavajú
obecného mája. Najväčším podujatím je Deň obce a koná sa
väčšinou taktiež v máji. Okrem toho pripravujú stretnutie
s dôchodcami a v spolupráci so ZŠ a MŠ aj oslavy Mikuláša.
Belinský Rozmarín či Bénai Rozmaring je občianske združenie
so sídlom v obci, ale je to zároveň aj názov citarovej skupiny,
tvorí ju 12 členov a vedie ich Peter Čulák.
Pokr. str. 2
Pravidelne účinkujú nielen v obci, ale aj v celom

regióne. Každé ich vystúpenie je neopakovateľné,
veď len samotná hra na prekrásnom brnkacom
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Pokr. zo str. 1

História: Prvá písomná zmienka je v listine z roku 1435 a
obec je zaznamenaná pod názvom Balgarom. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Bolgarfalwa (1461), Bolgáry
(1920), Bulhary (1927); maďarsky Bolgárom.
V rokoch 1435 – 1454 patrila obec Fiľakovskému panstvu. V
roku 1548 bol zemepánom obce František Bebek. Podľa zachovaných údajov z roku 1598 patrila do feudálneho panstva Michala Serénya. V 17. storočí obec prechádza pod zeInformačná tabuľa
mepanskú nadvládu rodiny Balassa, avšak pre vzburu a nevernosť Imricha Balassa voči panovníkovi, sa obec stala kráľovským majetkom. Pravdepodobne od tohto obdobia sa
spomína koruna, ktorá je znázornená v obecnom erbe. V roku 1693 ju získal do vlastníctva barón Alexander Vécsey.
V roku 1770 v zmysle urbárskeho usporiadania obec získali
do vlastníctva Jozef Török, Ladislav Révay, Anton Berchtold
ako aj Terézia Medňanská.
Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a ťažbou čadiča. Začiatkom 20. storočia pracovali aj vo fiľakovských továrňach. Za kapitalizmu tu bol Coburgov a Alitszov veľkostatok. V roku 1926 štrajkovali robotníci kameňolomu. Obec
bola pričlenená k Fiľakovu ako mestská časť. Nová samosCitarová skupina Belinský Rozmarín
Pravidelne účinkujú nielen v obci, ale aj v celom regióne. Kaž- tatná obec vznikla jej odčlenením od mesta Fiľakovo v pôdé ich vystúpenie je neopakovateľné, veď len samotná hra na vodnom katastrálnom území, s účinnosťou od 1. septembra
prekrásnom brnkacom strunovom nástroji, akým citara roz- 1992.
hodne je, sa stáva nezabudnuteľnou.
Kultúrnou pamiatkou je rím-

Foto: ÚĽUV

Citara je ľudový strunový nástroj s rezonančnou skrinkou a
podľa jej tvaru bolo na Slovensku zaznamenaných až sedem
typov, ako pololichobežníková, holubníková, bruchatá a pod.
V obci sa nachádza základná škola a materská škola s vyučovacím jazykom maďarským.
Publikácia doteraz nebola vydaná, ale v roku 2000 obec vydala
propagačný materiál, pohľadnicu rímskokatolíckeho kostola.
Propagačné panely vydala CHKO Cerová vrchovina, v časti
neživá príroda sú uvedené aj Belinské skaly.
Informácie sú uverejnené na webovej stránke:
www.obecbelina.webnode.sk
Zdroj: www.cerovavrchovina.eu,
www.obecbelina.webnode.sk

skokatolícky kostol Všechsvätých z r. 1849 s barokovým interiérom z 18. storočia.
Najstaršia známa pečať obce
Bulhary pravdepodobne pochádza z konca 18. storočia.
Pečatný obraz tvorí sklonený a obrátený lemeš prevýšený korunou, sprevádzaný
po bokoch písmenami B F
(Bolgárom Falu).
pečatidla je uložený v NovohradFalu).Odtlačok
Odtlačok
skom
župnom
v Salgótarjáne,
vo fonde Megyefőnöki
pečatidla
je archíve
uložený
v
iratok,
pod sig. IV. 188/1O
K 22/1857.
Novohradskom
župnom
archíve v Salgótarjáne, Popis
vo druhej pečate opísal dňa 15.
fonde Megyefőnöki iratok,
marca 1863 richtár obce Alabán
pod sig. IV. 188/1O Ferencz
K
nasledovne: „kto vyhotovil
22/1857.
Popis
druhej
pečatidlo a ako a kedy sa dostalo
pečate opísal dňa 15. marca
do užívania obce nič nevieme, na
1863 richtár obce Alabán
pečati, ktorú obec používa sú
Ferencz nasledovne: „kto
vyryté písmená B.F. (Bolgárom Falu
vyhotovil pečatidlo a ako –a obec Bulhary), lemeš, ktorý
– obec Bulhary), lemeš, ktorý znamená zamestnanie obyvaznamená čo znamená“.zamestnanie
teľstva a koruna o ktorej nevieme,
a koruna o ktorej
Obec je charakteristickáobyvateľstva
viacerými zaujímavosťami.
V prínevieme,
čo znamená“.
rode je to najmä kameňolom
založený
v roku 1870, v ktorom sa ťaží bazaltový kameň a štrk, dnes je majetkom Doprastavu.
Pokr. na str. 3
Ale do roku 1954 tu rástol „Kráľ stromov“, mohutný 800
ročný dub, jeho prierez je uložený v Mestskom múzeu vo
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Budova ZŠ

Kameňolom
Pokr zo str. 2 ...

Ale do roku 1954 tu rástol
„Kráľ stromov“, mohutný 800 ročný
dub, jeho prierez je uložený v Mestskom múzeu vo Fiľakove. Známa je aj
obecná, tzv. Lörinczova studňa, slúži
ako zdroj pitnej vody.
Z iných zaujímavostí je to zďaleka viditeľná guľa na vrchu Veľký Bučeň, táto
na prvý pohľad vyzerajúca atrakcia, je
vlastne sekundárny traťový radar –
samonavádzacia letová technika, letecké pozemné zariadenie – radiolokačný
bod.

Po osamostatnení obce mali záujem
prezentovať svoju jedinečnosť prostredníctvom vlastného erbu, pečate a vlajky.
Obec Bulhary má svoju historickú pečať
zachovanú a preto mohla byť graficky
prenesená do erbového štítu, ktorého
konečnú podobu schválila Heraldická
komisia pri Ministerstve vnútra SR v
Bratislave.
Erb obce znázorňuje v červenom štíte
strieborné sklonené a obrátené čerieslo,
prevýšené zlatou trojlistou antickou,
perlami zdobenou korunou.
Súčasnosť:
Obec je členom mikroregiónu Pod Bučeňom a má 310 obyvateľov. Starostom
je Dezider Szakó. V strede obce sa nachádza pekná, vymaľovaná budova. Je
to sídlo obecného úradu a zároveň aj
kultúrny dom s peknou sálou a javiskom.

Autobusova zastávka

Obec organizuje viacero kultúrno-spoločenských podujatí. Takým bol aj Deň
detí, na ktorom vystúpili speváčky z Gemerského Jablonca, citarová skupina
z Belinej a hráč na tárogató Alexander
Agócs zo Šávoľa. Každoročne usporadúvajú stavanie mája. Najväčším podujatím v minulých rokoch bola súťaž vo
varení guľášu, päťčlenná porota (Bene
Róbert, Varga Ján, Tóth Ladislav, Farkašová Edita a Bónová Alžbeta) hodnotila
a ochutnávala 12 súťažiacich vzoriek
guľášov. V spolupráci so školou nezabúdajú ani na darčeky od Mikuláša. Okrem priestorov v KD využíva obec na organizovanie akcií plochu pred kultúrnym
domom a malé ihrisko.

Súťaž vo varení guľášu

Poskytuje základné informácie pre riadenie leteckej prevádzky. Lokalita je v
ochrannom pásme.
Určite stojí za zmienku, že v roku 2001
sa prisťahovali do obce Holanďania,
skúpili viacero, asi 10 domov a chceli sa
venovať agroturistike. Dnes sem chodia
niektorí na dlhšie obdobie, niekedy aj
na 4 mesiace, ale trvale žijú v Holandsku.
Jedna informácia pre návštevníkov.
Značkovaná turistická trasa červenej
farby prechádza obcou smerom na vrch
Veľký Bučeň (514 m n.m.).

Kultúrny dom bol postavený v roku
1956 a v súčasnosti je po rekonštrukcii.
V blízkosti je ZŠ 1. – 4. ročník s vyučovacím jazykom maďarským, ktorej celý
areál je starostlivo upravený. Návštevníkovi je zrejmé, že starosta sa o obec
dobre stará. Dokazuje to aj obnovená
autobusová zastávka pri obecnom
úrade. Darí sa im v získavaní finančných
prostriedkov z viacerých zdrojov. Aj
v tomto roku podali žiadosť na VÚC
v súvislosti s prípravou jednej aktivity.

Obec organizuje viacero kultúrnoPo osamostatnení obce mali záujem spoločenských podujatí. Takým bol
prezentovať
svoju
jedinečnosť

Publikácie o obci doteraz neboli vydané,
ale informácie o obci sú uverejňované
na ich webovej stránke – www. bulhary.
ocu.sk. Obec je členom veľkého Poľovníckeho združenie Buzitka, do ktorého
patria ešte obce – Prša a Šávoľ. Zaujímavosťou či prekvapením by mohlo byť
partnerstvo s obcou, ktorá má rovnaký
názov. Dnes je podľa slov starostu všetko v štádiu príprav, ale vedú sa rokovania, aby sa to podarilo. Uzavretie spolupráce či podpísanie zmluvy s obcou Bulhary pri Mikulove v Juhomoravskom
kraji, by prinieslo oveľa väčšie možnosti,
ktoré by vplývali na rozvoj celej obce.
Zdroj: www.bulhary.ocu.sk, empepa.net

REKUS

strana 4

MUDr. Marta Kernerová:

Lekárka – plastická chirurgička MUDr. Marta Kernerová, rod.
Danišová sa narodila 27. 3. 1954
v Lučenci. V r. 1960-69 navštevovala
IV. ZDŠ v Lučenci a súbežne v týchto
rokoch aj ĽŠU, kde bola žiačkou
klavírnej triedy pani Anny Žarnovickej. V r. 1969-72 získavala ďalšie
vedomosti na SVŠ B. S. Timravy v Lučenci, maturovala v triede prof. Jána
Zvaru. V r. 1972-74 študovala na
Lekárskej fakulte UK v Martine a v r.
1974-78 na LF UPJŠ v Košiciach. V r.
1983 získala I. atestáciu zo všeobecnej chirurgie, v r. 1991 nadstavbovú
atestáciu z plastickej chirurgie. V r.
1978-83 pôsobila ako sekundárna
lekárka na chirurgickom oddelení, v r.
1983-97 na Oddelení plastickej chirurgie v Nemocnici F. D. Roosevelta
v Banskej Bystrici. V r. 1997-2010
pracovala ako plastický chirurg na
Poliklinike Nova-Med, s. r. o. v Banskej Bystrici, od r. 1999 doteraz
vlastní Ambulanciu plastickej chirurgie v Lučenci. V r. 2010-12 bola
zaradená ako lekárka do predatestačnej prípravy fyziatrie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie (FBLR) v liečebnom ústave Diamant v Dudinciach.
Od r. 2013 doteraz je plastickou
chirurgičkou v Medical Centrum, s. r.
o. v Bratislave. Žije v Banskej Bystrici.
Pani doktorka, pochádzate
zo známej lučenskej lekárskej rodiny Danišovcov.

„Narodila som sa do úžasnej rodiny ...“

Ako si v tejto súvislosti spomínate
na svojho otca Prim. MUDr. Jána
Daniša?
Bola som najmladšia z piatich
detí našich rodičov – MUDr. Jána Daniša, primára chirurgického oddelenia
OÚNZ v Lučenci a jeho manželky, Jolany Danišovej. Moji rodičia boli slušní ľudia, veľmi skromní a pracovití.
Tým nám vytvárali model pre náš
budúci život. Jednoznačne sme si
museli plniť svoje povinnosti, hlavne
školské, popritom nám umožnili vzdelávať sa v hudbe – všetci sme absolvovali Ľudovú školu umenia v Lučenci,
hrali sme na klavíri. Dostali sme základy letných a zimných športov, plávanie, lyžovanie, korčuľovanie. Naši rodičia nám umožnili nad rámec povinnej školskej dochádzky vzdelávať sa
v cudzích jazykoch – nemčina, angličtina. Svojím životom a naším bývaním
v areáli nemocnice sme túžili nasledovať našich rodičov, najmä nášho otca.
Náš otec sa po nástupe do Lučenca
časom stal riaditeľom nemocnice
a v tejto funkcii vybudoval vtedajšie
interné oddelenie – novostavbu. Ako
odborník študoval nové postupy
a metódy v chirurgii, tieto potom zavádzal do svojej praxe v Lučenci.
Vychoval niekoľko dvojatestovaných
chirurgov, z ktorých sa niektorí úspešne uplatnili ako primári na rôznych chirurgických oddeleniach.
Zrejme aj na základe uvedených faktov ste sa rozhodli pre
štúdium medicíny ...
Pod vplyvom hore vymenovaných faktov snáď ani niet divu, že
sme všetci vyštudovali medicínu. Počas vysokej školy som sa dostala na
povinnú letnú prax na Chirurgické
oddelenie Univerzitnej nemocnice do
Prištiny (vtedajšia Juhoslávia). Bol to
silný zážitok, ale dostali sme sa ako
medici k tomu, aby sme videli u nás
v tom čase raritné operácie, napr.
operáciu echinokokovej cysty pečene.
Po piatom ročníku som letnú prax
absolvovala na III. Chirurgickej klinike
v Prahe, v tom čase u asistenta MUDr.
Pavla Pafka, CSc. Vysoká úroveň
pražskej chirurgie, totálne gastrektómie a náhrada výživy po takýchto

výkonoch vtedy dominovali na
Ako si v tejto súvislosti
tomto pracovisku. Druhú časť tejto
spomínate na svojho otca Prim.

výkonoch vtedy dominovali na tomto
pracovisku. Druhú časť tejto praxe
sme absolvovali na Gynekologickopôrodníckej klinike U Apolinárov u
MUDr. Evžena Čecha, ktorý v tom
čase (1977) zavádzal do praxe sonografické vyšetrenia v gynekológii.
Po skončení vysokoškolských štúdií ste nastúpili ako sekundárna lekárka na chirurgické oddelenie KÚNZ v Banskej Bystrici ...
Po nástupe do Banskej Bystrice som prišla do kolektívu, kde
popri vyžadovaní presnej a zodpovednej práce na primeranej úrovni
panovala pracovná pohoda. Medzitým, kým som šla na I. atestáciu z chirurgie, bola som jeden rok na materskej dovolenke. Po atestácii zo všeobecnej chirurgie sa v r. 1983 otvorilo
Oddelenie plastickej chirurgie v KÚNZ
Banská Bystrica a nemocnica sa presťahovala do nových priestorov na
Nám. generála Svobodu. Naše oddelenie tvorili: primár MUDr. Vladimír
Bradiak, ktorý jediný mal atestáciu
z plastickej chirurgie a zároveň bol aj
dvojatestovaným všeobecným chirurgom a traja mladí jednoatestovaní
chirurgovia, zaradení do vzdelávania
pre plastickú chirurgiu. Boli sme mladí, nadšení, umožnili nám študovať,
operovať, sledovať výsledky našej
práce. Vykonali sme tu početné operácie na najvyššej úrovni vtedajšej
medicíny, napr. lalokové plastiky
včítane voľných lalokov, replantáciu
rúk, rekonštrukčnú operáciu pre poškodenie tvárového nervu, tak dynamický ako aj statický záves. Po nadstavbovej atestácii som v r. 1997
začala pracovať ako plastický chirurg
v Nova-Mede v Banskej Bystrici. Tam
som sa venovala hlavne operáciám
kožných tumorov a pod vedením
MUDr. Dušana Červeňa som sa vyškolila v celom repertoári estetických
operácií.
V súčasnosti pôsobíte už vyše 20 rokov v odbore plastická chirurgia. Mohli by sme sa bližšie
pozrieť na túto vašu prácu?
V novembri 1999 som otvorila prvú ambulanciu plastickej chirurgie v Lučenci,
Pokr. na str. 5
ktorá

pracuje

dodnes.
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... ktorá pracuje dodnes.
V spolupráci s mojou úžasnou sestričkou pani Elenou Stráňovskou tam
vykonávame všetky typy operácií,
ktoré sú možné v miestnom znecitlivení. Dominujú kožné tumory, ale
realizujeme aj estetické operácie, ako
sú operácie ochabnutých viečok, horných, dolných, facelift, brúsenie tetovanej kože alebo jaziev po akné, odstávajúce uši a pod. Tiež sa snažíme
svojimi výkonmi držať krok so súčasnou úrovňou medicíny.
Čo považujete za najväčší
dar vo svojom živote?
Za najväčší dar v mojom živote považujem fakt, že som sa narodila do úžasnej rodiny, ktorá mi
umožnila taký úžasný život, vzdelanie.
Fakt, že som našla životného partnera, ktorý akceptoval a doteraz akceptuje moje profesionálne zameranie.
Fakt, že sa zo mňa stal plastický chirurg a že som mala šťastie na kvalitných spolupracovníkov. V tomto
období žnem výsledky toho, čo som sa
dlhé roky učila a trénovala. Dúfam, že
nezaspím na vavrínoch a neustálym
vzdelávaním sa bude kvalita mojej
práce ešte stúpať, aby naši pacienti
boli liečení na primeranej úrovni.
PhDr. František M i h á l y
Pokr. zo str. 4
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pôsobil ako architekt v slobodnom povolaní. Zomrel 25. 9. 2004 v Liberci.
Z jeho realizovaných projektov
vyberám: bytový dom Liberec – Zámečnícka ulica (1959), kultúrny dom Nová
Role (1960), prevádzková budova Pozemných stavieb Liberec (1977), kúpeľný dom Lázně Libverda (1985), obchodné stredisko Varnsdorf (1990) a i. Jeho
otec Josef Patrný (1877-1931) bol v r.
1923-28 prednostom Dôchodkového
úradu v Lučenci.

Evanjelický kňaz, emeritný
generálny biskup evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku
ThB. Pavel Uhorskai sa narodil 2. 3.
1919 v Tomášovciach, okres Lučenec
v rodine roľníka. V r. 1925-30 navštevoval evanjelickú ľudovú školu v roAutorizovaný architekt Ing. arch. Josef
disku, v r. 1930-38 reformné reálne
Patrný sa narodil 19. 3. 1924 v Lučenci.
gymnázium v Lučenci, maturoval v
triede prof. Adely Matějů-Janáčkovej.
V r. 1938-42 študoval na Slovenskej
evanjelickej bohosloveckej fakulte v
Bratislave.
V r. 1942-45 pôsobil ako kaplán v Uhrovci, Bardejove, Štrbe, Poprade - Veľkej, Ružomberku a Martine.
V r. 1945 nastúpil do funkcie zborového farára v Háji pri Turčianskych
Tepliciach. V r. 1951 bol zaistený Štátnou bezpečnosťou a následne odsúdený na 34 mesiacov väzenia, ktoré si
Základné vzdelanie získal na školách odpykával vo väzniciach v Leopoldove
v Žabokrekoch nad Nitrou a v Jičíne a Ilave. V r. 1953 bol po Stalinovej
(ČR). V r. 1935-43 študoval na reálnom smrti prepustený na základe amnesgymnáziu v Jičíne. V r. 1945-49 v štúdiu tie. Naďalej však mal zakázané vykopokračoval na ČVUT – Vysokej škole ar- návať kňazské povolanie. Pracoval
chitektúry a pozemného staviteľstva ako drevorubač v Lesnom závode
Hnúšťa-Likier, ako robotník a skladv Prahe. V r. 1951-87 pracoval ako proník v Pozemných stavbách Lučenec,
jektant, neskôr hlavný architekt a riadivo Vodohospodárskych stavbách
teľ v Stavoprojekte Liberec, od r. 1990
Banská
Bystrica
a v Doprastave
pôsobil ako architekt v slobodnom
Zvolen. V r. 1980 odišiel na dôchodok
povolaní. Zomrel 25. 9. 2004 v Liberci.
a žil v Tomášovciach.

Banská Bystrica a v Doprastave Zvolen. V r. 1980 odišiel na dôchodok a žil
v Tomášovciach.
V r. 1990 bol spoločensky
i cirkevne rehabilitovaný a zvolený za
generálneho biskupa slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Bratislave pre
ČSFR, od r. 1993 pre SR. Úrad zastával
do 7. 11. 1994, kedy odišiel do penzie.
Bol autorom publikácií: Pohľad na slovenskú evanjelickú a. v. cirkev v ČSFR
po roku 1948 (1991), Ako to bolo
(1992), Evanjelici v dejinách slovenskej
kultúry 1.-2. (1997) a i. Zomrel 5. 10.
2010 v Lučenci, pochovaný je v Tomášovciach.
PhDr. František M i h á l y

Dvaja oslávenci si významné životné
jubileum pripomenú v jeden deň –
25. marca 2014:

Mgr. Arpád SZABÓ - 70. výročie. Lučenský ochotnícky herec a režisér.

Prof. PhDr. et Dr. h. c. Ján FINDRA,
DrSc. – 80. výročie. Rodák z Málinca,
jazykovedec, univerzitný profesor, zakladateľ a v r. 1992 – 93 prvý rektor
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
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Do pozornosti!
Divadlo Józsefa Kármána – Kármán Színház v Lučenci
oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho založenia. Prvú
premiéru “Dedičstvo Fanniho“ od Józsefa Kármána mali
v apríli 1989. V roku 1990 sa súbor osamostatnil a od
r.2000 funguje ako neziskové občianske združenie. Vďaka
diváckemu úspechu a odbornému vedeniu divadlo dodnes
aktívne pracuje. Riaditeľom je Štefan Csák. Za dvadsaťpäť
rokov súbor odohral veľa predstavení, vyskúšal rôzne
žánre, od hudobných komédií až po tragédie a vystupoval
nielen doma, ale aj na viacerých javiskách v zahraničí.
Zúčastnil sa mnohých divadelných festivalov: Divadelné
Šurany, Madáchove dni - Balažské Ďarmoty, Scénická Žatva
– Martin, Kaleidoskop Festival – Budapešť, ale navštívil aj
zahraničné festivaly v Turecku a Dánsku či prestížny
festival JIRÁSKOV HRONOV v Českej republike.
Kármánovci viackrát spolupracovali s Vladom Sadílekom,
nacvičili veľa hier a získali mnoho ocenení. Poslednou hrou,
s ktorou sa predstavili minulý rok bola inscenácia Janusza
Glowacki „Antigona v New Yorku“.

A čo pripravil súbor v roku svojho výročia pre stálych
divákov? V marci bude toho naozaj dosť. Výstava, besedy
a jubilejný kabaretný program 23. marca 2014 v Divadle
B.S. Timravy v Lučenci. Všetky informácie o súbore nájdete
na web stránke – www.kultman.estranky.sk

ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA,
regionálna súťažná prehliadka dramatickej tvorivosti
detí a dospelých sa bude konať v spolupráci s Mestom
Poltár dňa 25. marca 2014 v kultúrnom dome Poltár.
Propozície a prihlášky súťaže sú uverejnené na našej
web stránke – www.noslc.sk.
Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať poštou najneskôr do 12. 3. 2013 na adresu:
Novohradské osvetové stredisko, J. Kármána č. 2, 984
01 Lučenec alebo na e-mail: noslc@noslc.sk.

Turisticko-informačná kancelária je zriadená už aj v meste
Poltár. Prevádzkuje ju súkromná spoločnosť NeoSlovakia
s.r.o., no pomoc a podporu má priamo z Mestského úradu
v Poltári ako i od viacerých obcí v jeho okrese.
I keď zariaďovanie a prípravy pre fungujúcu kanceláriu trvali
dlhší čas, dňa 22.01.2014 sme sa dočkali jej slávnostného
otvorenia. Turisticko-informačná kancelária sídli na ulici Družby č. 481, kde p. primátor mesta Poltár Pavel Gavalec, p.
prednostka Okresného úradu v Poltári Ing. Jana Purdeková
a konateľ spoločnosti NeoSlovakia s.r.o. Jakub Ringoš za účasti zástupcov obcí okresu Poltár i riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci p. PhDr., PhD. Martina Šebiana,
a iných hostí slávnostne v tento deň na poludnie prestrihli
zelenú pásku na znak jej otvorenia. Spoločnosť už jednu turisticko-informačnú kanceláriu prevádzkuje v meste Bánovce
nad Bebravou a spolupracuje i s turisticko-informačným centrom v meste Hriňová. V meste Poltár spoločnosť zamestnala
troch zamestnancov, ktorí poskytujú informácie o podujatiach
z oblasti kultúry a športu, informácie o ubytovacích, stravovacích zariadeniach, či informácie o voľnočasových aktivitách.
Taktiež ponúkajú na predaj výrobky od remeselníkov z nášho
regiónu.

Výročia v marci
1 120. výročie (17.3.894) smrti Svätopluka, najvýznamnejšieho panovníka Veľkej Moravy.
170. výročie piesne Janka Matušku Ponad Tatrou
blýska, hromy divo bijú. Vznikla začiatkom marca roku
1844 na evanjelickom lýceu v Bratislave. Autor reagoval na
rozhodnutie štúrovcov odísť z Bratislavy. Základom melódie sa stala slovenská ľudová pieseň Kopala studienku,
pozerala do nej. Po vzniku ČSR sa stala časťou štátnej hymny.
75. výročie vzniku prvej Slovenskej republiky. Vyhlásenie samostatnosti Slovenska, tzv. Slovenský štát, sa
uskutočnilo 14.3.1939 v budove Slovenského snemu (dnešná aula UK). Po prijatí ústavy (21.7.1939) sa začal používať
oficiálny názov Slovenská republika, prezidentom sa stal
ThDr. Jozef Tiso.
65. výročie (5.3.1949) založenia Csemadoku – Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku.

Turisticko-informačná kancelária je otvorená v pracovné dni
v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. V prípade akýchkoľvek
otázok budete v turisticko-informačnej kancelárii v Poltári
srdečne vítaní.
Ing. Andrea Hrončeková
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6.2.2014 by sa dožil náš kamarát, priateľ a veľká osobnosť
folkloristiky Slovenska, Kokavčan srdcom i dušou, Pavel
Bútor 66 rokov. Pri tejto príležitosti sa počas víkendu stretla
pri jeho hrobe najbližšia rodina. S láskou a úctou si na neho
všetci spomíname.
Janka Krotáková
OZ KVH Slovensko usporiadalo v obci Málinec výstavno-prezentačné podujatie s vojensko-historickou tematikou realizované pri príležitosti 69. výročia oslobodenia obce.
Konala sa v dňoch 24. - 25.1.2014 v spoločenskom dome.
Klub vojenskej histórie Slovensko je apolitické občianske
združenie, ktoré združuje záujemcov o vojenskú históriu.
Klub oficiálne vznikol registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 26.8.2009.
Zdroj a foto: www.kvhslovensko.6f.sk

Otvorenie výstavy - N A U T I C A - História
Uhorskej kráľovskej námorníckej akadémie

Štvrtý ročník jediného divadelného bálu v regióne, ktorého
organizátorom je OZ Timrava v Lučenci, sa uskutočnil 25.
januára 2014 v reštaurácii Hviezda. Slávnostným prípitkom Dňa 7. februára 2014 o 15.00 hodine otvorilo Hradné múSylvie Golianovej-Čiefovej a Arpáda Szabóa všetko začalo. zeum vo Fiľakove v spolupráci so Spolkom histórie lodníctva
v Maďarsku a Súkromným lodným múzeom v Zebegényi
svoju prvú tohtoročnú výstavu s názvom „NAUTICA História Uhorskej kráľovskej námorníckej akadémie“ v priestoroch Mestského vlastivedného múzea. Vystavené historické
dokumenty námorníckej akadémie, výtvarné zobrazenia významných dejísk a osobností uhorského námorníctva, makety,
dobové platidlá a prístroje používané v námorníctve pochádzajú zo zbierok súkromného zberateľa a námorného kapitána
Józsefa Horvátha. Spoluorganizátorom výstavy je Mestské
múzeum Štúrovo.
História námorníckeho výcviku a námorníctva v
Uhorsku siaha až do 18. storočia. V roku 1753 založila panovníčka Mária Terézia v Terste prvú námornícku školu, ktorá sa
v roku 1774 presťahovala do Rijeky. V tom roku vydala dekrét Politicum Edictum, ktorý dopodrobna určoval úlohy námorníctva. V roku 1852 v Rijeke založili popri už existujúcej
Tak poprezliekaných ochotníckych hercov vidíme len raz do škole aj novú trojročnú súkromnú námornícku školu. Od roku
roka. Prečo? Lebo najočakávanejším bodom programu, bola 1871 sa obe školy zlúčili, a ďalej bežali pod názvom Vrchná
súťaž „Naj maska“, hlavná cena pre najkrajšiu masku bola kráľovská námornícka škola. Inštitút neskôr dostal akademicoriginálna, pravá „doska“ divadelná. Súčasťou programu kú hodnosť a mohol používať titul „uhorský kráľovský“.
neboli len vystúpenia tanečnej skupiny STORM pri MKS Vyučovacím jazykom okrem odborných predmetov sa stala
v Kokave nad Rimavicou, sk. THE DARK ANGELS, di- maďarčina. Zlatá éra akadémie sa datuje na dobu od r. 1905
vadelné scénky, ale hostia mali možnosť vyskúšať na vlastnej až do r. 1914, ktorá sa vyznačovala vynikajúcimi pedagógmi,
koži aj divadelné improvizácie... Bál divadelníkov moderoval mimoriadnou štátnou podporou, písaním a prekladaním
Norman Šáro.
Zdroj a foto: www.oztimrava.sk
učebníc a zapojením poslucháčov ...
Pokr. na str. 8
do spoločenského
a kultúrneho diania. Vypuknutie I. svetovej vojny vnieslo do
života školy radikálne zmeny. Riadenie akadémie nakoniec
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...do spoločenského
a kultúrneho diania. Vypuknutie I. svetovej vojny vnieslo do života školy radikálne zmeny. Riadenie akadémie nakoniec prebrala Talianska národná rada
a postupne zrušila jej maďarský charakter. Výstava zároveň približuje aj život
a pôsobenie prvého slovenského námorného kapitána, autora cestopisných čŕt
Júliusa Juraja Thurza.
Výstavu, ktorá bude sprístupnená do 28. marca 2014, otvoril Dr.
Balogh Tamás, predseda spolku histórie
lodníctva v Maďarsku.
Mgr. Attila Agócs,
riaditeľ Hradného múzea vo Fiľakove
Pokr. zo str. 7

Dielne ľudových remesiel!

Keďže originalita sa nosí najviac,
pozývame Vás na kurz "mokrého
plstenia". Vyrobte si šál alebo iné
originálne odevné doplnky a zdôraznite svoju jedinečnosť! Viac informácií ochotne poskytne lektorka
tvorivej dielne pri NOS Lučenec Marika Polachová, tel. 0903517 938

Tradičný fašiangový ples Csemadoku sa
konal 8. februára 2014. Tohtoročný ples
sa pripravoval v znamení jubilea, lebo
usporiadateľ, pán Galcsík pri zahájení
prezradil, že organizuje v poradí už 30.
ročník plesu Csemadoku v Lučenci. Záujem bol o niečo skromnejší oproti
predchádzajúcim ročníkom, ale to neovplyvnilo skvelú náladu čo vládla až do
rána. Medzi hosťami aj tohto roku organizátor mohol privítať primátorku mesta Lučenec, Alexandru Pivkovú. Organizátor na úvod prezradil, že v histórii
doterajších plesov, prvýkrát hrá hudba

do tanca zo zahraničia, konkrétnejšie zo
Šalgótarjánu. Skvelá kapela očarila každého svojou temperamentnou hudbou
až do rána. V programe vystúpil na tradičnom maďarskom hudobnom nástroji
Sándor Agócs zo Šávoľa a krásne dámy
s brušnými tancami z mesta Pásztó. Ani
v tomto roku nechýbala bohatá tombola s hodnotnými cenami, začo patrí veľká vďaka sponzorom z mesta Lučenec.
Dobrá nálada vydržala až do skorých
ranných hodín. Organizátor hosťom poďakoval za priazeň, podporu a za skvelú
náladu.
Karol Galcsík
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Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy a boli časom priadok, zakáľačiek, svadieb, ktoré sprevádzali
zábavy i fašiangové sprievody masiek. Maskovanie v obradoch a hrách už od najstarších
čias spĺňalo magicko-rituálne a neskôr aj spoločensky zábavné funkcie. Zo staršieho obdobia sú na Slovensku známe len zoomorfné
masky, pripisuje sa im predovšetkým plodonosná funkcia. Bývalo ich pomerne veľa a vo
fašiangových sprievodoch mávali dominantné
postavenie. V mnohých oblastiach na Slovensku dominovala maska turoňa - ako štylizácia
býčej hlavy
hlavy
rohmi. najrozšírenejšou
Jednoznačne
býčej
s rohmi.s Jednoznačne
zvieracou maskou na našom
najrozšírenejšou
na našom
území
bola maskazvieracou
medveďa.maskou
V podstate
sa na Slovensku vyskytovala v dvoch
území bola
maska medveďa.
V podstate
sa na prelínali a nahradzovali. Bola
hlavných
podobách,
ktoré sa však
často vzájomne
Slovensku
vyskytovala
v dvoch odeve
hlavných
to
maska medveďa
v kožušinovom
alebo maska medveďa, vyrobená zo
podobách,
ktoré saPopri
všakzvieracích
často vzájomne
slamy
či hrachoviny.
maskách našli v slovenskom zvykosloví
prelínali
nahradzovali.
Bola- antropomorfné
to maska
veľmi
častéa uplatnenie
i ľudské
masky. Podobu človeka mal
medveďa vDo
kožušinovom
odeve
alebo
maska
slameník.
tejto skupiny
patria
i masky
predstavujúce žobráka, starca, či
medveďa,V vyrobená
zo slamy
či hrachoviny.
stareny.
sprievodoch
dominovali
masky svadobného páru. K všeobecne
Popri zvieracích
našli v slovenskom
rozšíreným
patrilimaskách
masky predstavujúce
najrozličnejšie povolania ... Pokr. str.9
zvykosloví veľmi časté uplatnenie i ľudské antropomorfné
človekaSprievody
mal
či
zamestnania -masky.
hájnik,Podobu
lekár, vojak.
masiek sa nezaobišli bez
slameník. Do
tejtowww.uluv.sk
skupiny patria
i masky
muzikantov.
(Zdroj:
)
predstavujúce
žobráka,
starca,
či stareny.
Posledné dni
sa nazývali
posledný
fašank,V bláznivé dni, šalone dni, ostatky,

REKUS
...či zamestnania - hájnik,
lekár, vojak. Sprievody masiek sa
nezaobišli bez muzikantov.
(Zdroj: www.uluv.sk )
Posledné dni sa nazývali posledný
fašank, bláznivé dni, šalone dni, ostatky, mjesopust, mjasnica. Vtedy sprievody mládencov obchádzali domy
a tancovali osobité fašiangové tance.
Fašiangovníkom sa za obchôdzku ponúklo zajesť, vypiť i peniaze, z vyzbieranej slaniny, klobásy a vajec si po
obchôdzke robili hostiny. Boli zaužívané aj tam, kde sa obchôdzky nekonali. Na pohostenie počas fašiangových susedských a priateľských návštev sa smažili šišky, fánky, pampúchy,
kreple, grapne. V niektorých obciach
Novohradu (Hradište, Polichno) sa fašiangový sprievod, obchôdzka nazýval
aj bursou. Názvy niektorých jedál boli
v Novohrade taktiež typické, napr.
tradičné fašiangové pečivo (šišky,
pampúchy) sa volali herovce, huspenina bola studeno a pod.
V mestách fašiangy usporadúvali remeselnícke cechy. Každý cech mal
svoj tradičný spôsob, ktorým zvyšoval
atraktívnosť sprievodu v očiach divákov. Po zániku cechov sa udržiavali
maškarné plesy a bály.
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Pokr. zo str. 8

Keď sa mačka cez fašiangy na slnci
opeká, potom v pôste za kachle
uteká.
Aké fašiangy, taká Veľká noc.
Suché fašiangy, dobrý rok.
V noci fašiangovej keď vidno
hviezd mnoho, ponesú sliepky moc
vajec roku toho.
Aký bude ostatný deň fašiangový,
taký bude celý pôst.

Keďže sa tohtoročné fašiangy končia na
Škaredú či Krivú („Na Krivu sredu ňebolo slobodno šiťi, ľebo sľepkan sa rite
zavejžu, ňeňesle be vajcej poton“J.Matejčík: Lexika Novohradu) alebo Popolcovú stredu, ktorá pripadá na 5.
marca 2014, všetci sa to vyvrcholenie
a bláznenie snažili zaradiť čo najbližšie
víkendy k tomuto termínu. Vo februári
to bola posledná februárová sobota,
v tento deň (22.2.) sa fašiangové podujatia konali na viacerých miestach,
v Poltári, Kalinove či Málinci. V piatok
28.2. sa fašiangovalo v Haliči. Posledný
víkend, ale to už bol marec, všetko
vrcholilo. V sobotu sa zabávalo v Kokave
nad Rimavicou (sprievod a pochovávanie basy) a Malej Vsi vyprážali škvarky. Centrum Novohradu, Lučenec si to
nechal na nedeľu, teda 2. marca, kedy
sa konali Mestské fašiangy na Mestskej
tržnici.

Fašiangový sprievod masiek začal o
12.30 hod. na námestí a pokračoval
ulicami mesta. V rámci tejto obchôdzky
rozdávali masky všetkým, kto mal chuť,
aj herovce čiže typické fašiangové pečivo. Potom, o 14.00 hod., začalo vyvrcholenie celodenného programu „Pochovávaním basy“, ktoré pripravil folklórny súbor Úvrať. Aj keď basu pochovali, zábava ani zďaleka nekončila.
O 15.00 hod. začalo v kinosále KD divadelné predstavenie ochotníckeho súboru z Kriváňa, ktorí sa predstavili s hrou
Štefana Králika „Buky podpolianske“
v réžii Janky Vajsovej. Nie náhodou to
bol tento autor či hra, nakoľko všetko
súvisí až s tromi výročiami. Slovenský
dramatik Štefan Králik by sa dožil 8. Apríla 105 rokov, 65. výročie má táto divadelná hra a v tomto roku je to 40 rokov,
ako autor získal ocenenie Národný
umelec.
Od rozvidnenia až do tmy bol pre
návštevníkov pripravený jarmok a tí,
ktorí si to dovoliť mohli, celkom určite
aj nakúpili.
Našli sa aj takí, ktorým vadilo dlhé čakanie v rade na klobásu ..., ale rozlúčka
s fašiangami dopadla dobre, lebo tých
spokojných bolo určite viacej ako nespokojných.

Ján Kollár uverejnil okrem najrozšírenejšej fašiangovej piesne aj túto, mesa konali 22.2.2014 pred kultúrnym
nej bežnú pieseň:
domom v Poltári. Už tradične sa začalo
Všetci ľudia sa radujú v fašangovém čase,
mestskou zabíjačkou priamo na nájedni pijú, druhí jedia za stolom klobáse:
mestí, nechýbala ochutnávka zabíjačkotíto rebrá a slaninu, tamtí krapne pražia,
vých špecialít za symbolickú cenu, jedna
takové i iné veci na fašangy jedia.
porcia za 1,- euro. Otvoril ich poltársky
Víno, pivo a pálenô sebe popíjajú,
primátor Pavel Gavalec.
potom sa do veselého krepčenia dávajú.
Trebárs jaká stará baba, vyschlá jako
trieska,
byť byla jak sopúch čierna, poskočí si
dneska:
aby jej konope nariastli vysoké.
Naša kapsa úbohá,
všetko berie, čo boh dá,
i slaninu, i rebrá.
Ak nám nič nedáte,
na hrncoch to poznáte,
všetky vám z police popadajú
Vo vestibule sa v rámci tvorivých dielní
a na kusy sa roztieskajú.
Zdroj: Emília Horváthová: maľovalo na tvár. Vystúpil súbor SlniečRok vo zvykoch nášho ľudu ko.

Fašiangový sprievod masiek začal
o 12.30 hod. na námestí a pokračoval
ulicami mesta. V rámci tejto obchôdzky

Obecná zabíjačka sa konala v sobotu, 22. 2.
2014 aj v obci Uhorské. Už o jedenástej to
pred obecným úradom finišovalo. V troch
kotloch to poriadne vrelo, chlapi tlačili
klobásy a ženy robili guľky do zabíjačkovej
kapusty. Vôňu týchto špecialít bolo cítiť už
zdaľeka. Atmosféra ako má byť. Starosta
obce, Jozef Sakala sa nezastavil, vždy bolo
potrebné ešte niečo vybavovať a zariaďovať. Podľa reakcií spokojných divákov sa im
tohtoročná zabíjačka určite vydarila.
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H
HAALLIIČČ Fašiangová batôžková zábava s pochovávaním basy sa uskutočnila 28.2.2014. V spolupráci s hudobno-speváckou skupinou Haličan sa rozlúčili s fašiangami pochovaním basy. Zábava pokračovala pri tónoch ľudovej hudby a DJ
Maťa Václavíka. Vstupné sa neplatilo, ale na plagátoch nechýbal oznam: „Nezabudnite si naplniť batôžtek dobrotami“.
Posledná rozlúčka so zosnulou "basou" začala o 21.30 hod.
v kultúrnom dome.
„36. ročník zimného výstupu na Striebornú“ - takto to bolo
uvedené na pozvánke. Ale ako hlúpo to znelo tohto roku. Vraj
„zimný“! Príroda sa správala ako keby bol prvý jarný deň. Po
nočnom mráziku ráno vykuklo slniečko a krásna modrá
obloha po dlhých zamračených mesiacoch nikoho nenechali
leňošiť. Nakoľko sme očakávali blatistý terén, ťažko sme
odhadovali počet účastníkov akcie. Bolo treba pripraviť
účastnícke listy a malú pozornosť. Naše očakávania boli milo
prekonané. Napriek tomu, že z Cinobane vystúpilo na vrchol
menej ľudí, ako inokedy, ich neúčasť kompenzovala vyše 20členná skupina turistov zo Zvolena. Vo vrcholovej knihe bolo
zapísaných v čase nášho odchodu 178 účastníkov. A to sme
pri zostupe ešte stretali niekoľkých oneskorencov. Na vrchole
som si v duchu spomenul na pána Šarkana z Katarínskej Huty
a jeho snahu o postavenie rozhľadne na vrchole. Nie rozhľadňa je to, čo tam chýba! Chýba tam skôr prístrešok so
stolom a lavicami, kde by sa návštevníci Striebornej počas
celého roka mohli občerstviť, oddýchnuť si, či skryť sa pred
nepohodou. Verím, že rozbehnuté rokovania dospejú do zdarného konca a tohto roku sa to podarí. Pretože pri pohľade do
vrcholovej knihy sa dá poľahky zistiť, že dominantný kopec
našej obce navštevuje z roka na rok stále viac milovníkov
prírody a turistiky. A to by sme si mali vážiť a podporiť
rozbiehajúci sa cestovný ruch. Záverom by som sa tradične
chcel poďakovať všetkým tým, ktorí pomohli pri príprave
tejto akcie. Od starostu obce Jozefa Melichera cez Silviu
Očovanovú (účastnícke listy, propagácia) až po Doda Braunera a ď. za vzornú prípravu dreva na už tradičný oheň na
vrchole. Tiež za milé prekvapenie v podobe kytičiek karafiátov pre prvé účastníčky na vrchole. A rád by som odovzdal
poďakovanie organizátorom za peknú akciu od turistov zo
Zvolena, a hlavne spokojnosť pána Martinského, bývalého
organizátora z Divína. Bol to on, ktorý pred šiestimi rokmi
odovzdal organizačnú štafetu pani Švikruhovej, vtedajšej
starostke Cinobane. Bol rád, že tradičná akcia nezanikla. Skôr
naopak, naberá na obľúbenosti.
Július Jarábek, Cinobaňa

REKUS
Poznámka redakcie:
Výstupu na vrch Strieborná sa konal 15. februára 2013. Tradičné
turistické podujatie zorganizovala Obec Cinobaňa a Klub slovenských
turistov Lampáš z Lučenca. Zraz účastníkov na vrchole bol naplánovaný na 10.00 hod. Čo ich tam čakalo? Okrem prezentácie a zápisu
do vrcholovej knihy aj pekné počasie a v neposlednom rade aj
stretnutie starých kamarátov, či uzatvorenie nových priateľstiev.
A o takýto „oddych“ všetkým išlo. Strieborná je vysoká 719 m n.m.
a leží v severozápadnom smere od Cinobane, z obce k nej vedie žltá
miestna značka. Na turistickej mape je zaznačená aj zelená trasa,
ktorá začína v Lovinobani, prechádza vrcholom Striebornej, pokračuje vrchom Hradné a napája sa na modrú značku pri Sedle pod
Hradným.

Je názov dokumentárneho filmu o hrnčiarke a keramikárke
Danke Bakšovej z Hrnčiarskych Zalužian. Premiéra sa konala
20. februára 2014 o 16.00 sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Film vytvorilo Gradient Studio z Rimavskej Soboty v spolupráci s Gemerskomalohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote.
Režisérom filmu je Otto Nagy. Autorsky sa na ňom podieľali
aj Kristian Borzy a Viktor Belan. Film vznikol s finančnou
podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci
projektu Gemersko-malohontského osvetového strediska "Po
stopách nositeľov tradícií". Odborným garantom projektu je
PhDr. Oľga Bodorová (etnologička a riaditeľka Gemerskomalohontského múzea v Rimavskej Sobote).

Prednedávnom uzrela svetlo
sveta kniha Jozefa Puntigána s
názvom Fülek (Fiľakovo), ktorú vydalo bratislavské vydavateľstvo Madách-Posonium v
rámci svojej edície predstavujúcej čitateľom slovenské
mestá. Autor sa už desaťročia
zaoberá výskumom Novohradu. Stredobodom jeho záujmu
je história obcí, činnosť škôl,
organizácií, rozličných zborov,
zoskupení a inštitúcií, život
národnostných a etnických
skupín, ako
akoaj cintoríny
aj cintoríny
a
a pamätné
miesta, či významné osobpamätné
miesta,
či
významné
nosti. Bez nároku na vzájomnú nadväznosť vydal samostatné
osobnosti.
zväzky
o histórii lučenského Reformovaného teologického seminára, dielo dokumentujúce pamätné udalosti... Pokr. na str. 11
Lučenca z rokov 1848/49, album lučenských historických
pohľadníc, knihu oboznamujúcu s pôsobením Tivadara
Csontváryho Kosztku v Novohrade, a predchodcu publikácie o
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...Lučenca z rokov 1848/49, album lučenských
historických pohľadníc, knihu oboznamujúcu s pôsobením
Tivadara Csontváryho Kosztku v Novohrade, a predchodcu
publikácie o Fiľakove v už spomínanej edičnej sérii, knihu s
názvom Lučenec.
Zväzky vydavateľstva Madách-Posonium zo série tematicky
zameranej na obce nie sú vedeckými knihami, ktorých cieľom
je hĺbková historická analýza, ale snažia sa v jednoduchej
čítavej forme priblížiť niekdajšiu a súčasnú podobu miest. Sú
to svojrázne cestopisy, ktoré prechádzkami z ulice do ulice,
od domu k domu vypovedajú príbehy o minulosti a prítomnosti. Toto tvorí aj základné piliere knihy s názvom Fülek
(Fiľakovo). Samozrejme v nej nechýba ani schematický prehľad histórie mesta, ktorá je úzko spojená s históriou hradu.
Autor sa v samostatnej kapitole venuje fiľakovským pamätným tabuliam a pamätným miestam, fiľakovským osobnostiam, ale nájdeme v nej aj údaje o symboloch a osadných
názvoch mestských častí. S inštitúciami, spolkami a združeniami generujúcimi kultúrne a spoločenské dianie sa čitateľ
oboznámi počas historických prechádzok mestom.
Predstavenie knihy sa uskutočnilo 20. februára o 17.00 hodine v Mestskej knižnici vo Fiľakove, a prebiehalo v Maďarskom jazyku. S Jozefom Puntigánom sa rozprával Attila Agócs,
riaditeľ Hradného múzea vo Fiľakove.
Pokr. zo str. 10

strana 11
severnej, mierne návršie nad lúčinami zpevnené ohradeným
kláštorom (opatstvom) atď. ...
Dnes mnohý návštevník nášho kraja a mesta pripomína si
onen historický okamih a zrakom hľadá stopy bývalej slávy ...
No, márne.
Dokumentárny film z cyklu Hľadanie stratených svetov zachytáva bratrícku kapitolu našich dejín. Bratrícke hnutie malo
svoje poslanie, na pozvanie uhorskej kráľovnej Alžbety bránilo záujmy maloletého kráľa Ladislava Pohrobka voči poľskému
kráľovi Vladislavovi I. Filmové rozprávanie Pavla Dvořáka
všetkých prítomných obohatilo a možno aj povzbudilo k tomu, aby sme si dôležité momenty dejín častejšie a s úctou
pripomínali... Veď všetko závisí iba od nás samotných. Budúcnosť počiny súčasníkov uzná alebo odsúdi, každopádne,
tieto skutky budú navždy súčasťou niekoho minulosti.

Aj keď sever Novohradu nie je tá práva vinárska oblasť. Hradišťania už viac rokov organizujú zaujímavé podujatie, ktoré
nazvali „Koštovkou domácich vín“. Degustácia sa konala
v sobotu 22.2.2014 v sále kultúrneho domu. O čo išlo? Občania obce, ktorým sa podarilo vyrobiť domáce víno, mali
možnosť prezentovať ho na tejto netradičnej akcii. Potom
nasledovalo samotné ochutnávanie alebo koštovanie. Ale
nejde len o súťaženie, ide o stretnutie sa a o to, že obec žije
tým správnym rytmom, že sa niečo deje aj pre obyčajných
smrteľníkov. A ako to dopadlo? To sa dočítate v nasledujúcom príspevku z Hradišťa:
Do súťaže bolo prihlásených osem druhov domácich vín.
Všetko boli vína červené. Vzorky hodnotilo 28 zúčastnených s
Stretnutie s Pavlom Dvořákom je výnimočná udalosť každé- tým, že „vinár“, ktorý dal víno do súťaže, mal na hlasovacom
ho človeka, ktorému je história blízka. Nadšenci, či obdivova- lístku dvojnásobný počet bodov na hodnotenie.
38 hlasov - Trubadúr
telia, ale aj historici - odborníci mali jedinečnú možnosť. Poradie: 1. Juraj Ozdinec
2. Peter Katona
38 hlasov
Pravdepodobne mediálne najznámejší historik sa zúčastnil
3. Július Katona ml. 35 hlasov
dvoch podujatí v našom regióne, ktoré sa konali v dňoch 26.
4. Július Katona st.
33 hlasov
a 27. februára 2014. Prvé stretnutie sa uskutočnilo vo Fiľa5. Pavol Lašák
24 hlasov - Vlčindol
kove, v priestoroch Mestskej knižnice Hradného múzea. Dru6. Drahuš Katona ml. 20 hlasov
hé sa konalo v Dome Matice slovenskej v Lučenci.
7. Peter Juríček
10 hlasov - Zbohom zdraví rozum
Hlavnou témou stretnutí bola Bitka pri Lučenci (7.9.1451),
8. Martin Falťan
6 hlasov
rozhodne najznámejšia udalosť mesta. Už niekoľkokrát sme O poradí na 1. a 2. mieste rozhodol väčší počet prvých miest
ju spomínali v našom spravodajcovi, najmä v súvislosti s kni- na hlasovacích lístkoch. Ceny do súťaže venovalo Občianske
hou Vladimíra Polívku z roku 1928 „Lučenec a kraj novohrad- združenie PreHradište, ktoré bolo spoločne s Obecným úraský“, v ktorej hneď v úvode, na str. 7, píše:
dom aj organizátorom. Osobitná cena, ktorú venovala firma
Jiráskovým dielom Lučenec získal znamenitého a ušľachtilého Hurtík s.r.o. Lučenec (brúska METABO – hodnota 75,-€ ) bola
propagátora. Prvý diel tohto slávneho Bratstva vyvrchoľuje losovaná spomedzi všetkých účastníkov súťaže. Získal ju staslávnym víťazstvom Jiskrovým nad Hunyadym práve u Lučen- rosta, Pavol Lašák, ktorý ju venoval Obecnému úradu. Po ofica, dôležitého opevneného strategického bodu. A náš kraj je ciálnej časti sa rozprúdila živá debata o jednotlivých druhoch
v ňom verne zachytený. Spoznávame tie šíre lúčiny pri strane vín, ktorá pozvoľna prešla do...
Pokr. na str.12
severnej, mierne návršie nad lúčinami zpevnené ohradeným
kláštorom (opatstvom) atď. ...
Dnes mnohý návštevník nášho kraja a mesta pripomína si
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„ Tam, kde je duchovné poznanie,
je aj slobodná vôľa,“

sú slová Tomáša Akvinského učiteľa Cirkvi a patróna
katolíckych učiteľov, ktorého slová sú živým posolstvom aj
v dnešných časoch pre všetkých nás.
Zamestnanci CZŠ sv. Jána Bosca a CZUŠ si uctili v piatok
Pokr. zo str.11 ...nenútenej výbornej zábavy a trvala do nesko- 31.1.2014 aj svojho patróna sv. Jána Bosca na rannej svätej
rých nočných hodín. Aj toto je forma, ako v tejto „počítačovej omši a popoludní v priestoroch farského úradu v Lučenci.
dobe“ pritiahnuť ľudí do kolektívu a pri domácom moku sa
„odviazať“ od každodenných povinností. K občerstveniu prispela aj Jednota dôchodcov a p. Lašáková škvarkovými pagáčikmi rôznych druhov a pizzovými pásikmi. Bol to štvrtý ročník tejto súťaže a už teraz je isté, že sa bude organizovať aj na
budúci rok s oveľa väčším počtom vín. Všetci sa tešíme na budúci ročník. Ďakuje za účasť súťažiacim a všetkým účastníkom
podujatia.
Bc. Erika Katonová, TSP obec HRADIŠTE

Spomienky na staré Mládzovo
Koncom minulého roka vyšla vo
vydavateľstve Porta libri útla
knižka Dedina môjho detstva.
Jej autorkou je doc. RNDr. Milica Miadoková, CSc., ktorá prežila svoju mladosť v Mládzove
a vo svojich spomienkach sa
vrátila do čias pred druhou
svetovou vojnou. Kniha má dve
časti Občiansky život a Cirkevný život v Mládzove po roku
1936. Žánrovo osciluje medzi
memoárovou literatúrou a esejou. V prvej časti opisuje postupne podľa ročných období
spôsob
tupne
podľaživota,
ročnýchdetské
obdobíhry,
domáce a poľnohospodárske práce na dedine. Uvádza
organizáciu života dedinskej komunity a približuje rôzne
charakteristické postavy počnúc starostom, cez zvonára,
bubeníka, pastierov až po miestnych Cigánov. Robí to
s veľkým citovým nasadením a úprimnosťou, a tak je jej
rozprávanie veľmi sugestívne a dokáže si podmaniť čitateľa.
Druhá časť vyznieva viac ako esej, v ktorej sa autorka
zamýšľa nad duchovnosťou a morálkou dediny a porovnáva
minulosť, ktorú poznala, s prítomnosťou. Faktografia cirkevného života v Mládzove objektívne nie je veľmi bohatá,
a tak si vypomáha uvádzaním dopadu cirkevných vecí na
bežný život v dedine. Táto časť nie je taká homogénna ako
prvá. Pôsobí skôr ako „skladačka“ z osobitne napísaných
príspevkov, pretože sa jej v podkapitolách markantne
opakujú niektoré myšlienky a uvádzané fakty.
Publikácia má svoju všeobecne platnú hodnotu jednak ako
etnografický materiál, ale aj ako sociologická sonda do
života na vidieku pred osemdesiatimi rokmi. Zrelosť
a rozhľadenosť autorky jej dávajú právo vyslovovať svoje
názory na spoločnosť a robiť porovnanie a závery, hoci –
ako sama uvádza – je si vedomá toho, že formovanie
spoločnosti je zložitý objektívny proces.
Milan Gonda

Pani riaditeľka CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci Mgr. Gabriela
Oravcová privítala všetkých prítomných a stretnutie sa začalo krátkym, ale hodnotným vystúpením žiakov oboch škôl.
Okrem zamestnancov pozvanie prijali riaditeľ Diecézneho
školského úradu v Rožňave pán farár Norbert Bize, bývalý
duchovný správca školy Mgr. Jozef Motýľ, pán farár ThDr.
Rastislav Polák PhD., pán dekan páter František zo Starej
Haliče, člen rady školy pán farár Viliam Paulíček a riaditeľka
Charity sv. Rity pani Nagyová.

Súčasťou bolo aj ocenenie pedagogických zamestnancov
riaditeľkou školy, ktorá vyjadrila úctu a vďačnosť pani
vychovávateľke Kataríne Gajdošovej za aktivity s deťmi predškolského veku, pani učiteľke Ing. Janke Magicovej za aktivity v oblasti cudzích jazykov a pani učiteľke Mgr. Kataríne
Zacharovej za prácu v duchu kresťanskej výchovy.
Kolektív pedagógov
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Dnes je sviatok sv. Valentína populárny
najmä ako sviatok zaľúbených. Aj v našom regióne sa 14. februára konali rôzne podujatia. V uliciach Lučenca obdarúvali zamilovaných tzv. Valentínske
hliadky a v Kokave nad Rimavicou sa
pre zmenu bozkávali pod Valentínskou
bránou či vypúšťali balóny šťastia. Asi
je to deň, ktorý by sa mal oslavovať.
Ale, nedá mi nepripomenúť aj iný dôvod
na oslavu tohto dňa, na ktorý sa akosi
zabúda. Veď 14.2.1843 sa stretli naši národovci v byte Ľudovíta Štúra, aby
prijali stredoslovenčinu a odvtedy sa
tento dátum nazýva aj „dňom vzkriesenia slovenčiny“.

Valentínske pranostiky:
Ak sa na Valentína napije vták z
koľaje, tak sa na Jozefa /19.3/
napije vôl.
Ak ti na Valenta mrznú päty, to na
Jozefa /19.3/ obúvaj si krpce.
Na svatého Valentina zamrzne i
kolo mlýna.
Na svätého Valentína zima siliť sa
počína.

Valentín a legendy o ňom:
Najstaršia zmienka o sv. Valentínovi
sa nachádza v oficiálnych dokumentoch Cirkvi z 5.-6. storočia, kde sa
hovorí o dni jeho smrti.
Z 8. storočia pochádza ďalší dokument, ktorý rozpráva o jeho umučení – o priebehu mučenia, o sťatí,
o pochovaní, o ktoré sa zaslúžili
jeho učeníci Prokulus, Efebus a
Apolónius, ktorých vzápätí tiež
umučili.
Ďalšie pramene zo 6. storočia hovoria, že sv. Valentín bol biskupom v
meste Terni od roku 197. Stal sa
známym vďaka svojmu svätému
životu, láske a zhovievavosti, horlivému účinkovaniu a zázrakom, ktoré robil. Istý rímsky rečník menom
Kratonus ho požiadal, aby mu
uzdravil syna, ktorý bol viac rokov
chorý. Valentín teda prišiel do Ríma,
uzdravil ho. Za čias cisára Aureliána
ho uväznili a sťali. Stalo sa to 14.
februára roku 273 v Ríme.
Spomínaní traja učeníci – Prokulus,
Efebus a Apolónius previezli jeho

strana 13
februára roku 273 v Ríme. Spomínaní traja učeníci – Prokulus,
Efebus a Apolónius previezli jeho
telo do Terni. Kvôli tomu zabili aj
ich. V roku 1605 na podnet pápeža
Pavla V. nariadil biskup Giovanni
Antonio Onorati exhumovať telo sv.
Valentína. Pozostatky sv. Valentína
našli v zapečatenej rakve z neopracovaného mramoru. Hlava bola oddelená od tela, čo potvrdzuje, že sv.
Valentína sťali. Pozostatky preniesli
do katedrály, no nikto z obyvateľov
s tým nesúhlasil, chceli, aby telo
zostalo na mieste svojho odpočinku. Rozhodli sa teda postaviť nad
hrobom sv. Valentína baziliku. Prvé
práce na nej sa začali v roku 1606.
V roku 1609 prišli karmelitáni. Telo
sv. Valentína do baziliky slávnostne
preniesli v roku 1618. V roku 1625
navštívil baziliku arcivojvoda Leopold d’Austria, ktorý podaroval nový mramorový oltár. Dokončili ho v
roku 1632. Za týmto hlavným oltárom sa nachádza ďalší oltár, postavený priamo nad hrobom sv. Valentína.
Podľa jednej z mnohých legiend
sviatok sv. biskupa a mučeníka Valentína v istom zmysle nadväzuje
na staré oslavy Grékov a Rimanov,
ktorí 15. februára slávili sviatok
pohanských bohov. Tento sviatok sa
spájal s očistou po bojoch a obradným smilstvom. Časom to prerástlo
do veľmi neviazaných a vášnivých
orgií. Zakázal ich Augustus a aj pápež Gelázius v roku 494. Cirkev
zmenila tento pohanský sviatok tak,
že sv. Valentínovi, ktorý mal sviatok
deň predtým, zverila do ochrany
snúbencov a zaľúbených.
Iná legenda hovorí, že sviatok sv.
Valentína ako sviatok zamilovaných
sa začal sláviť v stredoveku v Anglicku a Francúzsku. Práve v polovici februára si vtáci začínajú hľadať
svoj pár, preto sa 14. február začal
sláviť ako sviatok zamilovaných.
Mnoho literatúry z tých čias odkazuje práve na tento zvyk.
Zaujímavá je aj legenda, ktorá
hovorí, že sv. Valentín mal rád ruže
a iné voňavé kvety, ktorými obdarúval snúbencov a prial im šťastný
život, a preto sa považuje za patróna snúbencov a mladomanželov.
Jedna legenda hovorí, že Valentín
alebo Valentinus bol kňaz, ktorý
slúžil v treťom storočí v Ríme.
Cisár Klaudius sa rozhodol zakázať
mladým mužom sobáše, pretože si

alebo Valentinus bol kňaz, ktorý
slúžil v treťom storočí v Ríme. Cisár
Klaudius sa rozhodol zakázať mladým mužom sobáše, pretože si myslel, že slobodní muži sú lepší bojovníci. Valentín sa dostal do cisárovej
nemilosti potom ako Klaudius zistil,
že tajne sobáši mladých milencov a
odsúdil ho na smrť. Podľa tejto legendy poslal prvý valentínsky pozdrav sám Valentín, keď sa zaľúbil do
dcéry väzenského dozorcu, ktorá ho
vo väzení navštevovala. Aj keď je
pravda okolo Valentína nejasná a
nezachovali sa o ňom žiadne fakty,
príbehy hovoria o jeho obrovskom
súcite a hrdinstve. Niet divu, že už v
stredoveku patril medzi najpopulárnejších svätých mužov v Anglicku
a Francúzsku.
Zdroj: internet

REKUS

strana 14

BBSK – Novohradské osvetové
stredisko Lučenec
3. – 23.3. KÁRMÁNOVÉ DNI
- kultúrne aktivity v spolupráci so ZO
Csemadoku v Lučenci, výstavy, prednášky,
25. výročie DS J. Kármána - jubilejné
divadelné predstavenie, besedy za
okrúhlym stolom o histórii divadla
v priestoroch NK,
miesto: Lučenec – Reduta,
Novohradská knižnica
4.- 6.3. TOMPA MIHÁLY
– okresné kolo celoslovenskej súťaže v
umeleckom prednese poézie a prózy
v maďarskom jazyku,
miesto: Lučenec
8.3. AMFO – stretnutie okresného štúdia
amatérskej fotografie,
miesto: NOS Lučenec o 9.00 hod.
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
– celoštátna postupová súťaž a prehliadka
v umeleckom prednese poézie a prózy,
v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel
poézie detí, mládeže a dospelých.
11.3. spádové kolo - IV. kategória
miesto: CVČ Magnet Lučenec
12.3. obvodné kolo,
miesto: ZŠ Slobody v Poltári
13.- 14.3. spádové kolá - I.-III. kategória
miesto: CVČ Magnet Lučenec
25 .3. ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA
– regionálna prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti organizovaná
v spolupráci s mestom Poltár,
miesto: kultúrny dom v Poltári
31.3. Literárny klub VLAS, stretnutie
členov, prezentácia a rozbor tvorby
miesto: NOS Lučenec o 15.30 hod.
marec - Anna Brijaková
„MOJE NAJMILŠIE“ – výstava kresieb
miesto: vestibul NOS Lučenec
od 7.30 do 15.30 hod.
Dielňa ľudových remesiel
pre deti a dospelých
Veľkonočné dekorácie, kraslice
miesto: NOS Lučenec

BBSK – Novohradské múzeum
a galéria Lučenec

Fiľakovo

do 30.3. Svetlo...
Výstava zo zbierok
Novohradského múzea a galérie z oblasti
histórie, etnológie a výtvarného umenia je
prezentáciou predmetov spojených
s prenosom a uchovaním svetla od
najstarších,
až po súčasné svietidlá.
miesto: NMG, Kubínyiho nám. 3, otvor.:
ut.-pi.: 9.00-17.00,
ne: 14.00-17.00

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

Poklady minulosti
- stála expozícia z najcennejších zbierok
Novohradského múzea a galérie
z archeológie, histórie, etnológie
a výtvarného umenia.

BBSK – Novohradská knižnica
Lučenec
Týždeň slovenských knižníc,
miesto: Novohradská knižnica

3.3. Otvorenie výstavy krojov z Ábelovej,
miesto: Dom Matice slovenskej
o 15.00 hod.
8.3. Oslava MDŽ - stretnutie dôchodcov,
miesto: MsKS o 15.00 hod.,
organizátor: Jednota dôchodcov
14.3. Otvorenie dvoch výstav s názvom
Dámska meštianska móda v 19. storočí
a Ľudové kroje Sedmohradska
zo súkromnej zbierky
Márie Konthurovej
miesto: Bebeková veža
o 16.00 hod.,
organizátor: Hradné múzeum,
spoluorganizátor:
Gemersko-malohontské múzeum
Rimavská Sobota

Mesto Lučenec – mestský úrad,
oddelenie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu

14.3. Oslavy výročia revolúcie 1848
miesto: v jednotlivých častiach mesta
o 14.00 hod.,
organizátor: MO Csemadok

1.3. 1. ročník volejbalového turnaja
o „POHÁR PRIMÁTORKY MESTA
LUČENEC“
miesto: Športová hala
na Fándlyho ulici
o 9.00 hod.

22.3. Jubilejný koncert Györgya Kordu
- ktorý je už 55 rokov na umeleckej dráhe.
Hostia: Balázs Klári
a humoristi Bagi Iván a Nacsa Olivér,
miesto: KD o 19.00 hod.

2.3. FAŠIANGY na Mestskej tržnici,
tradičná zabíjačka s ľudovou muzikou,
pochovávanie basy,
jarmok tradičných remesiel,
súťaž družstiev vo výrobe klobás
a súťaž o najlepšiu domácu klobásu
„Lučenská klobásova ofenzíva“,
program pre deti
miesto: Mestská tržnica o 9.00 hod.
26.3. LITERÁRNA STREDA
- stretnutie so spisovateľom
Pavlom Borošom.
Autor na besede predstaví novú knihu
„Tri brehy Dunaja“,
miesto: kino Apollo o 11.00 hod.
31.3. Miroslav Donutil
– One Man Show
miesto: kino Apollo o 19.00 hod.

Poltár
21.3. Veselé vdovy
alebo Ako sa najlepšie zbaviť manžela,
premiéra divadelného ochotníckeho
súboru-OZ Opona,
miesto: kultúrny dom
(repríza v sobotu 22.3.2014)
25.3. Rozprávková skrinka, regionálna
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti,
miesto: KD

Kokava nad Rimavicou
1.3. Sprievod fašiangových masiek
a pochovávanie basy
v podaní folklórneho súboru KOKAVAN,
miesto: Obec Kokava n/R.
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